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BÁO CÁO QUAN HỆ ĐỐI TÁC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NĂM 2008 

Trung tâm Dữ liệu các tổ chức Phi chính phủ (NGORC) xin giới thiệu bản báo cáo của các tổ chức  
Phi Chính phủ Quốc tế về Quan hệ Đối tác vì sự phát triển năm 2008 – Tổng quan về các hoạt 
động đã được các nhóm làm việc thuộc Trung Tâm Dữ liệu Các tổ chức Phi Chính phủ thực hiện 
năm 2008.

20 Nhóm làm việc về các lĩnh vực cụ thể (WGs) được hoạt động dưới trung tâm Dữ liệu các tổ chức 
phi chính phủ, bao gồm một số nhóm chuyên đề mới được thành lập dưới nhóm Thảo luận của các 
tổ chức phi chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi nhóm về một lĩnh vực phát triển tại Việt 
Nam. Trong đó, không phải tất cả các nhóm làm việc đều hoạt động tích cực, có những nhóm chỉ 
duy trì việc chia sẻ thông tin trực tuyến qua địa chỉ thư điện tử chung của nhóm, Những nhóm làm 
việc này đã tạo ra một nguồn dữ liệu vô cùng quý giá trong việc chia sẻ thông tin, ý tưởng, nguồn 
lực và những kinh nghiệm trong phát triển cộng đồng tại Việt Nam. 

Những năm gần đây phạm vi hoạt động của các Nhóm Làm việc được mở rộng và lớn mạnh một cách đáng 
kể. Vào cuối năm 2007 và 2008, mạng lưới về Du lịch Cộng đồng, Nhóm Công tác về Chăm sóc mắt, Nhóm 
làm việc về Công nghệ Truyền thông và Thông tin, và các nhóm làm việc chuyên đề tại Thành phố Hồ Chí 
Minh đã được khởi xướng thành lập. Các nhóm này đã tổ chức các cuộc họp chia sẻ thông tin, hoặc vẫn đang 
trong quá trình hoàn tất Điều khoản Tham chiếu chung của nhóm.  Một sự đa dạng lớn giữa các Nhóm 
công tác về sự thường xuyên tổ chức các cuộc họp, cũng như về số lượng các thành viên tham dự. 
Ngoài ra, Một số nhóm làm việc đã thành lập các tiểu nhóm tập trung vào các lĩnh vực cụ thể. 

Các nhóm làm việc thường xuyên tổ chức các cuộc họp chia sẻ thông tin, trình bày và thảo luận về 
các vấn đề hiện tại và các dự án đang được thực thi tại Việt Nam, tổ chức các hội thảo và khóa tập 
huấn  và các nhóm còn đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ  tư vấn việc lập 
các kế hoạch, điều luật, và các chính sách mới. Thành viên của các Nhóm Làm việc là những người 
đang thực hiện các chương trình trên toàn quốc, qua kinh nghiệm thực tế của họ, đã tạo ra một 
nguồn  dữ  liệu  vô  cùng  hữu  ích  cho  các  tổ  chức  và  những  nhà  ra  quyết  định.
Trong vấn đề chia sẻ các hoạt động và đóng góp của các nhóm làm việc này đối với việc mở rộng 
đối tượng tham gia, bản báo cáo này là tổng hợp các hoạt động của các nhóm trong năm 2008. Bản 
báo cáo được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2005.

Trung tâm Dữ liệu phi chính phủ cảm ơn sự đóng góp của các điều phối viên các nhóm làm việc và 
những cộng tác viên khác trong các nhóm cũng như  tới các cả các nhân viên và tình nguyện viên 
của Trung tâm trong việc chuẩn bị báo cáo. Trung Tâm cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ chức 
Oxfam Anh và tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới đã tài trợ cho việc xuất bản báo cáo này. Nhân đây tôi 
muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các thành viên, các tổ chức và cá nhân đã tiếp tục tham gia và 
hỗ trợ cho Trung tâm trong năm 2008. Trung tâm mong muốn phát triển và cải thiện hơn nữa các 
dịch vụ của mình để có thể đáp ứng được nhu cầu từ phía các thành viên của Trung tâm và phản ánh 
trạng thái đã và đang thay đổi trong sự nghiệp phát triển đất nước Việt Nam.

Thay mặt Đội ngũ cán bộ Trung tâm Dữ liệu các Tổ chức Phi Chính phủ

Trân trọng!

Đồng Giám đốc 
Trine Glue Doan
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LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM -TRUNG TÂM DỮ 
LIỆU CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (NGO RC)

Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 1993 để phục vụ cộng 
đồng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức đối 
tác Việt Nam của họ. Trung tâm tồn tại thông qua sự cộng tác giữa các TCPCPNN hoạt động  tại 
Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO). 

Mục tiêu của Trung tâm dữ liệu phi chính phủ nước ngoài:

 Nhằm thúc đẩy, tạo thuận lợi và đóng góp vào việc chia sẻ thông tin, dữ liệu, kinh 
nghiệm giữa các TCPCPNN với nhau và với các đối tác của họ, các tổ chức địa phương 
để nâng cao chất lượng và tác động của công việc của họ tại Việt Nam.

 Nhằm tăng cường mối quan hệ và đối thoại giữa cộng đồng các TCPCPNN và những tổ  
chức phát triển khác ở Việt Nam, bao gồm các cơ quan Chính phủ, các nhà tài trợ, và 
các tổ chức địa phương.

Tính đến tháng 5/2006, Trung tâm có khoảng 160 thành viên (ở cả trong nước và nước ngoài). Tuy 
nhiên Trung tâm cũng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các tổ chức, cơ quan nghiên cứu 
trong nước và quốc tế, các nhà tài trợ, vv...

Lịch sử   hoạt động  
Ban đầu, Trung tâm Dữ liệu được trưởng thành từ một mạng lưới còn lỏng lẻo. Đầu những năm 
1990, đại diện các TCPCPNN hoạt động tại Việt Nam đã bắt đầu họp định kỳ (vào ngày thứ sáu 
cuối cùng hàng tháng), để trao đổi cụ thể về việc hình thành và quản lý các chương trình/dự án tại 
Việt Nam. Các TCPCP ngày càng tập trung hơn vào việc chia sẻ thông tin về các chương trình của 
họ và cùng hợp tác để nâng cao chất lượng công việc. 

Trung tâm dữ liệu cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho cộng đồng các TCPCPNN, các tổ chức đối 
tác của họ, các nhà tài trợ, và các cơ quan chính phủ, các tổ chức địa phương và các tổ chức khác 
liên quan đến vấn đề xoá đói, giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Năm 1998 đã chứng kiến sự phát triển trong quan hệ ngày càng được củng cố giữa Trung tâm dữ 
liệu và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp hữu nghị). Điều này bao gồm cả việc 
đổi tên Trung tâm thành Trung tâm dữ liệu các tổ chức phi chính phủ - Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị Việt Nam (trước đó, Trung tâm có tên là Trung tâm Dữ liệu phi chính phủ), chế độ đồng giám 
đốc được thành lập và  Ban Chỉ đạo được mở rộng, Tất cả những việc này tạo khả năng cho Trung 
tâm tiếp tục tồn tại và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam.

Chúng tôi có một văn phòng tại Hà Nội, Việt Nam. Văn phòng này được điều hành bởi một Đồng 
Giám đốc, một cán bộ quản lý hành chính, một điều phối viên các nhóm làm việc, một cố vấn 
truyền thông và một cố vấn mạng làm việc bán thời gian. Ngoài ra có một Đồng Giám đốc khác làm 
việc tại Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam. Chúng tôi bổ sung nhân viên và các tình nguyện viên dựa trên nhu cầu.

Các hoạt động và dịch vụ
● Diễn đàn các tổ chức phi chính phủ

 Trung tâm tổ chức các cuộc họp tháng của Diễn đàn các tổ chức phi chính phủ nhằm 
giúp các đại điện của các tổ chức phi chính phủ có cơ hội gặp gỡ trao đổi các vấn đề liên 
quan đến công việc của họ, chia sẻ những kinh nghiệm và điều phối tốt hơn các hoạt 
động chung.

● Các nhóm làm việc
Trung tâm khuyến khích và giúpcác thành viên INGO hình thành các Nhóm làm việc tập 
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trung vào những vấn đề và/hoặc lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh tổ chức phi chính phủ 
quốc tế, còn có các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức quan tâm đến các 
nhóm làm việc. Hiện tại, Trung tâm dữ liệu có 17 nhóm làm việc đang hoạt động.

● Thư viện và nguồn thông tin trực tuyến
Trung tâm duy trì một thư viện cũng như các nguồn thông tin trực tuyến bao gồm nhiều 
thông tin từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các tổ chức khác liên quan đến phát 
triển Việt Nam, bao gồm các bài nghiên cứu, báo cáo, sách hướng dẫn theo từng lĩnh 
vực, và nhiều nguồn dữ liệu khác. 

● Danh tập các tổ chức phi chính phủ
Trung tâm xuất bản cuốn danh tập các TCPCPNN hoạt động tại Việt Nam hàng năm 
bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Cuốn danh tập này được đưa lên mạng của trung tâm và 
hiện nay trung tâm đang chuẩn bị phát triển các nguồn dữ liệu trực tuyến, bao gồm các 
danh tập các tổ chức phi chính phủ Việt Nam.

● Mạng website của Trung tâm: www.ngocentre.org.vn
Mạng của Trung tâm cung cấp thông tin và dữ liệu được cập nhật bằng cả tiếng Việt và 
tiếng Anh để hỗ trợ công việc của các TCPCPNN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam và các tổ chức khác tập trung vào vấn đề xoá đói, giảm nghèo và phát triển bền 
vững tại Việt Nam.

● Bản tin điện tử 2 tuần một lần
Trung tâm ra một bản tin không chính thức được gửi qua hệ thống thư điện tử tới các tổ 
chức thành viên và bạn bè của Trung tâm.

● Đối thoại và hợp tác
Trung tâm đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ toàn diện giữa cộng đồng các 
TCPCPNN với phía chính phủ Việt Nam. Trung tâm được coi là nơi liên lạc chính của 
các TCPCPNN và về các hoạt động phi chính phủ, đặc biệt đối với một số Bộ ngành 
Chính phủ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, vv...) các 
tổ chức tài trợ (Ngân hàng thế giới, Liên hiệp quốc, các tổ chức hợp tác song phương, 
vv...). Trung tâm phối hợp và tổ chức các cuộc họp nhóm tư vấn giữa kỳ và thường niên 
và một số các cuộc họp nhóm khác. Thêm vào đó Trung tâm giúp và phối hợp trong quá 
trình tư vấn và chiến dịch tư vấn quốc gia (bao gồm các các tổ chức phi chính phủ Việt 
Nam) trong việc chuẩn bị Báo cáo phát triển Việt Nam và trong chiến dịch xóa đói giảm 
nghèo của Việt Nam (GCAP).

Cơ cấu quản lý
Diễn đàn các TCPCNNN có thẩm quyền lựa chọn 5 đại diện của các tổ chức phi chính phủ quốc tế 
tham dự vào Ban Chỉ đạo (SC) của Trung tâm cũng như lựa chọn các đại diện cho các cuộc họp tư 
vấn. 
Một Ban Chỉ đạo gồm 10 thành viên chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và quyết định các vấn đề 
chính sách của Trung Tâm, cũng như đưa ra các hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát các hoạt động của 
các Đồng Giám đốc.  
Đồng Giám đốc người nước ngoài chịu trách nhiệm điều hành các nhân viên làm việc tại Trung 
tâm, bao gồm 2 nhân viên chính thức, hai nhân viên làm ngoài giờ và một số tình nguyện viên.

Ngân sách
Các hoạt động của Trung tâm chủ yếu được cấp ngân sách từ phí thành viên – chiếm tới 70 đến 
80% ngân sách hoạt động của Trung tâm. Trung tâm phải cân đối ngân sách cho phần còn lại trên 
cơ sở từng năm.  
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NHÓM LÀM VIỆC CHO CÁC CÁN BỘ HÀNH CHÍNH (GỌI TẮT LÀ AWG)
http://www.ngocentre.org.vn/node/100

Nhóm được thành lập để tập hợp các nhà quản trị, các kế toán, các cán bộ quản lý nhân sự cùng trao 
đổi ý kiến và “các bài học thu được” về cách thức làm thế nào để cải tiến các chính sách phát triển 
và việc triển khai vì lợi ích của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nhân viên của họ ở Việt 
Nam. Nhóm này gồm nhân viên phụ trách các lĩnh vực: quản trị hành chính, tài chính và nhân sự 
cho các văn phòng dự án hay văn phòng đại diện.

Mục tiêu tổng quát của AWG là nâng cao năng lực của các thành viên bằng cách cải thiện tác 
động của các mô hình tiên tiến về văn phòng và quản trị, và bằng cách tăng cường sự hợp tác 
của các thành viên, các cơ quan hữu quan của chính phủ và các nhóm khác có liên quan đến 
công việc.

C  ác mục tiêu chính  

 Chia sẻ và phổ biến thông tin: Tổ chức các cuộc họp hàng quý và một diễn đàn thư 
điện tử để thảo luận việc xử lý các vấn đề đột xuất liên quan tới Quản trị văn phòng. 
AWG phổ biến càng rộng càng tốt những thông tin về các bộ luật, chính sách, các vấn đề 
hành chính và quy trình tuyển dụng lao động liên quan đến hoạt động của INGO tại Việt 
Nam.

 Cải tiến thực tiễn công việc: Các thành viên trao đổi kinh nghiệm và các bài học thu 
được hoặc các trường hợp nghiên cứu cụ thể từ thực tiễn công việc để nâng cao tác động 
(chất lượng và số lượng) của công việc mà họ làm.

 Đối thoại chính sách: Chia sẻ giữa các thành viên các trường hợp nghiên cứu cụ thể và 
các thông tin liên quan đến quản lý dự án hay quản trị văn phòng đại diện mà đã đem lại 
các cải tiến trong công việc và chính sách phát triển. Điều này sẽ tạo ra môi trường cho 
đối thoại với các đơn vị của chính phủ và các tổ chức khác.

 
Một nhóm tự nguyện nòng cốt với khoảng 5 đại diện của cộng đồng INGO sẽ đảm nhận việc điều 
phối hoạt động của AWG. Nhóm nòng cốt này được lựa chọn hàng năm và đóng vai trò Thư ký 
/hay Điều phối viên của AWG. 

Cập nhật các hoạt động chủ yếu trong năm 2008

Các chủ đề chính năm 2008

  Tổ chức họp hàng quý, do các INGO thành viên tự nguyện đứng ra chủ trì. INGO chủ trì này 
sẽ là Thư ký hoặc Điều phối viên cho cuộc họp đã đăng ký đó.

  Bầu chọn các thành viên của nhóm nòng cốt. Những thành viên này chịu trách nhiệm duy trì 
hoạt động nhóm và đóng góp nhiều hơn vào hoạt động của nhóm

  Tổ chức đối thoại với Ban điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM) để chia sẻ và thảo luận 
về các quy định và sự hỗ trợ của PACCOM, cách thức làm thế nào để xử lý các tình huống 
đột xuất liên quan đến hoạt động của INGO tại Việt Nam về mặt pháp lý.

 Tiếp tục chia sẻ thông tin và làm việc về vấn đề thuế cho các TCPCP 

Các cuộc họp theo chủ đề do AWG tổ chức năm   200  8 
Theo kế hoạch, AWG đã tổ chức các cuộc họp hàng quý theo chủ đề trong năm 2008. Tuy nhiên, 
chỉ tổ chức được 2 cuộc họp vào cuối năm 2007 và một cuộc họp khác vào tháng 4 năm 2008. Mặc 
dù vậy việc trao đổi thư điện tử, tin tức và kinh nghiệm về công việc liên quan đến quản trị và tài 
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chính đã luôn thiết thực và hữu ích đối với các thành viên.

Cuộc họp nhóm ngày 20 tháng 12 năm 2007
Chủ đề chính của cuộc họp này là chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện kiểm toán; cập nhật thông 
tin về khảo sát lương và chế độ giành cho nhân viên năm 2007; các chính sách về bảo hiểm xã hội 
từ Dipserco; giấy phép cho dự án. 

Cuộc họp nhóm ngày 20  tháng 4 năm 2008
Có 4 chủ đề đã được chia sẻ và thảo luận tại cuộc họp 
Chủ đề 1 về vấn đề thuê văn phòng (giá thuê, dịch vụ cung cấp...) 
Chủ đề 2 là vấn đề tài liệu lưu trữ và dịch vụ cung cấp
Chủ đề 3: thảo luận về điều khoản tham chiếu của nhóm do Hồng Hà – tổ chức Action Aid . Các 
thành viên đưa ra ý kiến đóng góp cho điều khoản tham chiếu. Hồng Hà sẽ chịu trách nhiệm dự thảo 
sau đó sẽ gửi lại cho nhóm. Chủ đề cuối cùng được chia sẻ liên quan đến các thủ tục hành chính để 
đóng cửa một văn phòng, và chia sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức khác nhau. 

Các hoạt động khác
Hàng ngày các thành viên chia sẻ thông tin về các hoạt động hành chính thông qua đại chỉ email 
chung của nhóm.

Định hướng năm 2008
Trong năm tới, AWG sẽ tiếp tục hỗ trợ việc trao đổi thông tin với các tổ chức hoạt động trên các 
lĩnh vực liên quan tới quản lý văn phòng và tài chính. Các chủ đề chính sẽ giống như năm 2008 và 
các thành viên của nhóm sẽ tham gia cung cấp thông tin cho cuộc khảo sát về lương và chế độ chi 
trả sẽ được Trung tâm dữ liệu các tổ chức Phi chính phủ thực hiện vào đầu năm 2009.
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NHÓM CÔNG TÁC VỀ VẤN ĐỀ CHẤT ĐỘC DA CAM /DIOXIN (AOWG)
http://www.ngocentre.org.vn/node/101

Bối cảnh
Trong khoảng thời gian từ 1961-1971, Không lực Hoa Kỳ đã rải khoảng 72 triệu lít chất diệt cỏ 
xuống các vùng phi quân sự phía Nam vĩ tuyến 17. Người dân Việt Nam cùng các tổ chức quốc tế 
tiếp tục nghiên cứu hậu quả lâu dài của việc sử dụng chất diệt cỏ đối với sức khoẻ người dân và môi 
trường. Khi nghiên cứu này vẫn đang tiếp tục, hàng nghìn người dân sống tại các “điểm nóng” xung 
quanh các khu sân bay quân sự cũ của Hoa Kỳ, nơi mà các máy bay chuyên chở chất diệt cỏ trước 
đây từng cất cánh và hạ cánh - tiếp tục bị phơi nhiễm chất độc da cam/ dioxin và có nguy cơ mắc 
bệnh và bị dị tật trong đó di chứng ảnh hưởng đến cả những thế hệ con cháu họ sau này.  Thêm vào 
đó, các cựu chiến binh và những người bị phơi nhiễm chất độc da cam/ dioxin trên khắp dải đất 
nước Việt Nam hàng ngày vẫn đang phải phải gánh chịu hậu quả nặng nề do chất độc da cam/dioxin 
gây ra. Ba mươi mốt năm kể từ khi cuộc chiến kết thúc, chất độc da cam/ dioxin vẫn là một mối đe 
doạ lớn tới môi trường và sức khoẻ cộng đồng tại Việt Nam như một di chứng chiến tranh khó xóa 
mờ. 

Nhóm công tác về vấn đề Da cam/ Dioxin (viết tắt là AOWG) được thành lập tháng 7 năm 2004, 
theo đề xướng của một số tổ chức phi chính phủ quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, là một trong 
các nhóm làm việc dưới sự điều phối và hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam & 
Trung tâm Dữ liệu các Tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế. Nhóm công tác về vấn đề chất độc da cam/ 
dioxin là một diễn đàn mở đối với các tổ chức Phi chính phủ quốc tế, các cơ quan ban ngành Việt 
Nam, các tổ chức Quốc tế, các tổ chức trong nước, và các cá nhân trong vào ngoài nước quan tâm 
đến vấn đề da cam/ dioxin. 

Mục tiêu tổng quát:
Mục đích chung của nhóm công tác chất độc da cam/ dioxin là chia sẻ thông tin về các vấn đề  
liên quan đến chất độc da cam/ dioxin; cập nhật thông tin về các hoạt động, chương trình, dự án 
hỗ trợ nhân đạo giúp cải thiện cuộc sống của các nạn nhân chịu ảnh hưởng của chất độc da 
cam/ dioxin tại Việt Nam; tăng cường thúc đẩy hỗ trợ tài chính của các tổ chức phi chính phủ  
quốc tế thông qua việc triển khai các chương trình, dự án hướng đến giải quyết di chứng chất  
độc da cam/ dioxin.

Các mục tiêu chính:
 Chia sẻ thông tin và quan điểm về các chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ 

Quốc tế cũng như các đề xuất của các tổ chức trong và ngoài nước về vấn đề chất độc da 
cam/ dioxin, 

 Tăng cường và thúc đẩy hiểu biết về phạm vi và sự phức tạp của các vấn đề liên quan đến 
chất độc da cam/ dioxin, 

 Tăng cường trao đổi và tạo điều kiện cũng như cơ hội cho các nhóm trong và ngoài nước 
gặp gỡ, thảo luận các sự kiện và những thông tin cập nhật liên quan đến vấn đề chất độc da 
cam/ dioxin. 

 Nhóm công tác các vấn đề chất độc da cam/dioxin được luân phiên điều phối bởi các thành 
viên trong nhóm là các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Hiện tại vai trò này do Quỹ Cựu chiến 
binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) đảm trách.

Cập nhật những hoạt động chính của nhóm trong năm 2008:

Các chủ đề hoạt động trong năm 2008:
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 Tiếp tục cập nhật và chia sẻ thông tin về vụ kiện của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 
Việt Nam (VAVA) đối với các công ty sản xuất chất độc da cam của Hoa Kỳ.

 Chia sẻ thông tin về các chương trình, dự án, hoạt động liên quan đến nạn nhân chất độc da 
cam/ Dioxin như nghiên cứu về các bệnh tật có nguồn gốc từ chất độc hóa học/Dioxin; các 
giải pháp cho các vấn đề ô nhiễm chất độc hóa học tại Việt Nam cũng như hỗ trợ của các tổ 
chức quốc tế đối với các nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam.

Trong năm nay, nhóm làm việc AO vẫn chưa tổ chức một cuộc họp nào. Tuy nhiên, việc trao đổi 
thư điện tử, tin tức và các ý tưởng nghiên cứu dựa trên danh sách của nhóm đã luôn thiết thực và 
hữu ích đối với các thành viên.

Báo cáo bao gồm một số hoạt động chủ yếu về chất độc da cam và Dioxin được diễn ra tại Việt 
Nam trong năm 2008. Điều này cho thấy, AOWG tuy không tổ chức các hoạt động này, nhưng lại 
được tham gia tích cực bởi các thành viên của nhóm.

Cuộc họp năm thứ 3 giữa Uỷ ban hợp tác cố vấn (JAC) và chính phủ hai nước Việt Nam và 
Hoa Kỳ đã diễn ra tại Hà Nội.

Tiến sĩ Lê Kế Sơn, Giám đốc Ủy ban 33 và tiến sĩ Kevin Teichman, Phó Trợ lý Quản trị viện Khoa 
học EPA, đồng chủ tịch của JAC, được quan niệm như một ban cố vấn kỹ thuật / tư vấn khoa học 
giữa hai chính phủ.

Việt Nam đã chỉ định Đà Nẵng là nơi được ưu tiên đầu tiên về vấn đề khắc phục môi trường cụ thể 
là Phú Cát và Biên Hòa. "nhanh chóng giải quyết hậu quả cho Đà Nẵng, khắc phục cho mối lo ngại 
của cộng đồng và hỗ trợ các kế hoạch mở rộng sân bay, bao gồm cả một đường bay mới hiện là khu 
vực nhiễm độc.

Cuộc họp của Uỷ ban Hợp tác Tư vấn lần này nâng cao ý nghĩa chính trị hơn hai cuộc họp lần 
trước. Hội nghị mở ra với tham luận do cán bộ cao cấp của cả hai bên: Phạm Khôi Nguyên, Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ông Michael Michalak, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông 
Scott Marciel, phó trợ lý Bộ trưởng ngoại giao đặc trách khu vực Đông Nam Á sẽ có cuộc họp bàn 
sắp tới trong tuần.  Thứ trưởng thứ nhất Bộ ngoại giao Mỹ John Negroponte đã thăm Hà Nội, cũng 
chính là người trả lời các câu hỏi  về chất độc da cam và Dioxin của Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm và 
báo giới. 

Biên bản họp của Uỷ ban hợp tác tư vấn được ký bởi cả hai bên là phương tiện chính thức thông 
qua đối thoại để tiếp tục triển khai. Các thành viên của Uỷ ban hợp tác tư vấn đã thoả thuận thiết lập 
hai lực lượng thực thi nhiệm vụ, một về môi trường và một về y tế, để phát triển thêm chi tiết các kế 
hoạch cho công việc để giải quyết vấn đề Chất độc da cam.

Hội nghị bàn tròn nhà tài trợ của Đại sứ Mỹ về chất độc da cam/ dioxin (Thứ 6, 12 tháng 9)
Roger Carlson, khi đó nắm quyền Giám đốc USAID Việt Nam, đã chủ tọa hội nghị, sát cánh cùng 
với ông là TS Lê Kế Sơn và TS. Kevin Teichman. Các thành viên tham dự khác là những nhà tài trợ 
song phương của Việt Nam (Canada, Cộng hòa Séc, Thụy Điểnm Hà Lan, Pháp, Đức, Thụỵ Sĩ, 
Italy và Nhật Bản), các tổ chức đa phương (UNICEF và UNDP) và các Quỹ tư nhân Hoa Kỳ 
(Atlantic Philanthropies và Quỹ Ford). Đây là một hội nghị đầy ý nghĩa vì 3 lý do sau: Về phía Mỹ, 
lần đầu tiên tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ nhằm huy động ngân sách cho các nỗ lực giảm nhẹ 
gánh nặng sự ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin đối với sức khỏe và môi trường. Về phía các 
nhà tài trợ, hội nghị này báo hiệu rằng chính phủ Hoa Kỳ đã hoan nghênh sự tham gia của họ trong 
vấn đề chất độc da cam/dioxin. Còn đối với tất cả mọi người đây là một hội nghị thảo luận thông tin 
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tích cực và phong phú. 

Tình hình ngân sách nước ngoài Các bên song phương
Cộng hòa Séc: Nước này đã công bố một dự án hai năm trị giá 1,8 triệu đô la Mỹ để giải độc dioxin 
và can thiệp sức khỏe cộng động tại các xã xung quanh điểm nóng Phù Cát, tỉnh Bình Định 

Ailen: Ailen và USAID đã tuyên bố hỗ trợ cho một dự án mới của Đông Tây hội ngộ về cung cấp 
các dịch vụ cho người khuyết tật tại Đà Nẵng. 

Hoa Kỳ: Bộ ngoại giao đang phân bổ khoản ngân sách 3 triệu đô la Mỹ đã được nghị viện thông 
qua hồi tháng 5 năm 2007. Vào tháng 9, gần 1 triệu đô la Mỹ trong ngân sách này đã được USAID 
hỗ trợ cho các dự án của Đông Tây hội ngộ, Hội trợ giúp người tàn tật Việt Nam, và tổ chức Cứu 
trợ trẻ em Mỹ. Ba tổ chức này cùng phối hợp tập trung thực hiện dự án về cung cấp dịch vụ y tế cho 
người khuyết tật tại Đà Nẵng trong 3 năm.  

Các bên đa phương
UNDP/GEF (Điều hòa môi trường toàn cầu): UNDP và Ủy ban 33 đang thực hiện dự án trị giá 
350.000 đô la Mỹ nhằm cung cấp một loạt các chuyên gia kỹ thuật và hoạt động lập kế hoạch về 
giải độc dioxin tại Phù Cát và sân bay Biên Hòa. UNDP đang có kế hoạch đạt được kết quả của dự 
án một năm này vào cuối năm 2008, và tiếp theo sẽ nộp đơn cho GEF xin dự án 5 triệu đô la Mỹ để 
thực hiện dự án thí điểm làm sạch môi trường. 

 Trong số các nhà tài trợ này, Canada đã tài trợ cuộc khảo sát dioxin đầu tiên của Ủy ban 
10-80/Hatfield tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế trong những năm 1990. Cộng hòa Séc hỗ trợ dự 
án E678,000 tại huyện lân cận Phong Mỹ nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm dioxin và giới thiệu  
phương pháp giảm độ phơi nhiễm. Ailen cũng đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc với vấn đề dioxin và 
người khuyết tật tại Đà Nẵng, Thủ tướng (Phó Thủ tướng trước đây) đã đến thăm sân bay mùa 
xuân năm ngoái.  

UNICEF/ Quỹ Hoa kỳ dành cho Unicef (USF) - Kỳ gây quỹ đầu tiên của Quỹ năm 2008 đã đạt 
được hơn một triệu đô la Mỹ, tất cả nguồn quỹ này dùng để thực hiện một chương trình mới do 
UNICEF Việt nam triển khai cho trẻ em khuyết tật. Tầm nhìn, sự cam kết và quy mô tài trợ của 
USF đã tạo một tiêu chuẩn quan trọng đối với các nhà tài trợ khác.
Các Quỹ tư nhân 

Bill Gates Foundation & Atlantic Philanthropies: 
Hiện nạy, cả 2 Quỹ Gates và Atlantic đã chấp thuận tham gia vào một dự án trị giá 6,75 triệu đô la 
Mỹ nhằm thiết lập phòng thí nghiệm kiểm tra hàm lượng dioxin có độ phân giải cao tại Việt Nam. 
Phía Việt Nam tham gia 1,25 triệu đô la Mỹ, phía Gate và Atlantic sẽ đóng góp 5,5 triệu đô la Mỹ. 
Sự đóng góp của hai Quỹ Hoa Kỳ này rất đáng hoan nghênh về cả quy mô cũng như nguồn nhân 
lực đóng góp về mặt kỹ thuật cho dự án hoàn chỉnh này.

Ford Foundation: Từ năm 2000, và đặc biệt là từ 2006, Quỹ Ford đã hỗ trợ tổng cộng 8 triệu đô la 
Mỹ, đồng thời huy động thêm 8 đô la Mỹ từ các nguồn khác liên quan đến hoạt động hỗ trợ chất 
độc da cam. Hai phần ba số ngân sách hỗ trợ của Quỹ Ford được giải ngân trực tiếp cho những 
người hưởng lợi là những người khuyết tật bị ảnh hưởng của dioxin trong các vùng bị nhiễm độc 
cao của Việt Nam.  Trong năm tài chính hiện tại của mình, Quỹ Ford lên kế hoạch cam kết có thêm 
$ 2,6 triệu để tài trợ trong lĩnh vực này. Ngoài ra, để phát huy các nguồn hỗ trợ, Quỹ Ford cũng 
đóng vai trò lớn trong việc liên kết giữa Liên Hiệp Quốc, các cơ quan của chính phủ, các cơ quan 
phi chính phủ cũng như các tổ chức nhằm tìm kiếm các giải pháp khắc phục vấn đề về dioxin.
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Hội nghị các bên liên quan Đà Nẵng (Thứ bảy, ngày 20 tháng 9) 
UNICEF đã lựa chọn Đà Nẵng làm nơi thí điểm đầu tiên cho Chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật 
của tỉnh này. Bước đầu tiên là lập kế hoạch kế hoạch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các 
cơ quan hữu quan của thành phố nhằm tập trung đưa ra dự thảo cho hội thảo.  Buổi hội thảo này 
nhằm thu hút đa số các tổ chức Quốc tế, các tổ chức Phi chính phủ của địa phương về sự quan tâm 
và chuyên môn đối với chủ đề này bao gồm Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, IrishAid và Uỷ ban 
33.  

Dự thảo kế hoạch được cung cấp chủ chốt từ nguồn 3,4 triệu, trong đó 42% của nguồn vốn sẽ được 
huy động từ UNICEF và các Ủy ban nhân dân. Phần thiếu hụt được mong muốn đến từ các tổ chức 
không thuộc LHQ và nguồn vốn phi chính phủ. 

Định hướng và đề nghị năm 2009 
Các nhà tài trợ nên làm việc với Ủy ban 33 và Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng để "hoàn thành 
Đà Nẵng" điều này có nghĩa là triển khai quy mô sâu rộng nhất có thể, đưa ra các giải pháp vừa là 
tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật tai Đà Nẵng vừa để dọn sạch nhiễm độc tại các vùng 
nóng tại sân bay Đà Nẵng.

Nhóm sẽ Mở rộng sự trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các tổ chức thành viên trong nhóm 
Thay đổi vai trò điều phối giữa các thành viên trong nhóm 
Việc chia sẻ thông tin và đóng góp ý kiến từ các tổ chức phi chính phủ khác nhau sẽ là một phân 
chính trong các hoạt động của nhóm. Và thúc đẩy sự tham gia của các thành viên từ nhóm công tác 
về khuyết tật  (DWG).
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NHÓM LÀM VIỆC VỀ QUYỀN TRẺ EM (CRWG)
http://www.ngocentre.org.vn/node/141

Bối cảnh  

Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu á phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em (CRC). Uỷ ban 
Dân số, Gia đình và Trẻ em đã được thành lập. Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em ra đời 
nhằm thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc thực hiện Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. 
Trong 15 năm qua, sự hỗ trợ cho quá trình thực hiện Công ước về Quyền trẻ em đã phát triển nhanh 
chóng và đã đạt được nhiều thành quả. 

Tại  Việt Nam, sự trợ giúp của quốc tế đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện quyền trẻ em. 
Là một phần của quá trình này, nhóm làm việc về quyền trẻ em đã được thành lập tháng 6 năm 
2006.  Mục tiêu của diễn đàn là nhằm đẩy mạnh sự trao đổi và phối hợp giữa các bên tham gia để 
hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện cam kết bảo vệ quyền trẻ em.

Nhóm làm việc về quyền trẻ em liên kết các tổ chức phi Chính phủ , các tổ chức dân sự và các 
nhóm cộng đồng với nhau để chia sẻ thông tin về các chương trình hỗ trợ thực hiện Quyền Trẻ em 
bao gồm các mô hình thành công, các chương trình đang thực hiện, các nghiên cứu để  thúc đẩy quá 
trình hợp tác nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong các chương trình thực hiện Quyền trẻ em tại 
Việt Nam. Các cơ quan và tổ chức có liên quan khác như các cơ quan của Liên hiệp quốc và cơ 
quan chuyên môn (UNICEF, ILO, UNODC…), các bộ ngành của Chính phủ, các viện nghiên cứu, 
các chuyên gia đều được hoan nghênh tham gia. 

CRWG do một tổ chức phi Chính phủ  quốc tế tình nguyện điều phối. Điều phối nhóm sẽ chủ trì các 
hoạt động của CRWG và sẽ được các thành viên trong nhóm Nhóm bầu chọn hàng năm. Hiện nay, 
Plan quốc tế đang là tổ chức điều phối Nhóm Làm việc và đảm nhận vai trò chủ tịch năm 2008.

Mục tiêu chung của CRWG là tăng cường sự trao đổi và phối hợp để chia sẻ học hỏi giữa tất cả 
các bên liên quan nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và quản lý có hiệu quả cũng như 
đáp ứng được vấn đề liên quan tới các chương trình hỗ trợ thực hiện quyền của trẻ em. 
Các mục tiêu chính:

• Chia sẻ và phổ biến thông tin: CRWG tạo ra một diễn đàn để thảo luận các vấn đề phát 
triển liên quan tới trẻ em ở Việt Nam. CRWG phổ biến một cách rộng rãi nhất các thông tin 
về luật pháp, chính sách, các nghiên cứu và tài liệu của các dự án và chương trình liên quan 
tới trẻ em.  

• Nâng cao năng lực thực hiện của các tổ chức thành viên: các bên tham gia chia sẻ kinh 
nghiệm và các bài học được rút ra từ thực tế phát triển của họ nhằm thúc đẩy ảnh hưởng của 
các chương trình tác động (về chất lượng và số lượng) của các can thiệp cho quá trình phát 
triển của mình.

• Tiếp cận các nguồn lực: các bên tham gia cùng hỗ trợ và nếu có thể thúc đẩy quá trình  tiếp 
cận các nguồn lực bao gồm nhân lực, tài chính và các nguồn lực khác (ví dụ giới thiệu các 
giảng viên hoặc chuyên gia có kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về các nguồn tài trợ tiềm năng, 
tham gia các khoá tập huấn, hội thảo và hội nghị...).

• Đối thoại về chính sách: chia sẻ kinh nghiệm và thông tin liên quan tới các chương trình hỗ 
trợ các nhóm khác nhau để phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả và vận động chính 
sách, tạo ra một diễn đàn trao đổi  giữa các cơ quan, tổ chức, các nhà tài trợ.  
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Cập nhật các hoạt động chính trong năm 2008

Chủ đề chính trong năm 2008

● Chia sẻ thông tin liên quan đến các vấn đề về quyền trẻ em thông qua e-mail

● Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo bổ sung của các tổ chức phi chính phủ về thực hiện Công ước quốc 
tế về quyền trẻ em (CRC), đồng thời thúc đẩy các thành viên (cả các tổ chức PCP quốc tế và 
trong nước) và sự tham gia của trẻ em vào quá trình này

● Thành lập tiểu nhóm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh

Các cuộc họp chuyên đề do nhóm Công ước về quyền trẻ em (CRC) tổ chức trong năm 2008

Tổ chức Nhi Đồng Thụy Điển đã đi đầu trong việc hỗ trợ chuẩn bị cho bản báo cáo bổ sung. Mục 
tiêu của bản báo cáo bổ sung là đưa ra quan điểm của các tổ chức PCP về hiện trạng quyền trẻ em 
hiện nay tại Việt Nam, đưa ra khuyến nghị trong bản báo cáo Thường kỳ thứ ba và thứ tư của Chính 
phủ  về  thực hiện CRC nhằm hỗ trợ và cải thiện việc thực hiện của Chính phủ  về quyền trẻ em tại 
Việt Nam và trình bày kinh nghiệm của các tổ chức PCP trong việc thực hiện CRC tại Việt Nam. 
Trung tâm dữ liệu các tổ chức PCP đã hỗ trợ quá trình này và nhiều tổ chức thành viên là các tổ 
chức PCPNN và tổ chức PCP trong nước đã tham gia tích cực vào các tiểu nhóm chuẩn bị báo cáo 
thông qua một loạt cuộc họp trong năm 2007. Quá trình này bị hoãn đến cuối năm 2008 do bản báo 
cáo thứ 3 và thứ 4 của Chính phủ  về công tác tiến hành công ước về quyền trẻ em của Liên Hiệp 
Quốc (CRC) giai đoạn 2002-2007 cũng bị hoãn đến cuối năm nay. Điều này cũng đã giúp các tổ 
chức PCP có thêm thời gian để chuẩn bị cho bản báo cáo bổ sung. Một loạt các hội thảo liên quan 
đến bản báo cáo CRC đã được tổ chức. Trong đó các nhóm đã thảo luận về phương thức, kế hoạch 
làm việc, ngân sách và hoàn thiện báo cáo về các lĩnh vực chuyên đề chủ yếu. 
Cuộc họp ngày 6 tháng 3 năm 2008

Mục đích chính của cuộc họp là thảo luận sâu về khả năng soạn thảo một báo cáo sửa đổi cho báo 
cáo về CRC. Tại cuộc họp, các thành viên đã thành lập một nhóm làm việc để xác định các nội 
dung bổ sung thêm vào báo cáo từ các tham vấn trẻ em mà các Tổ chức phi chính phủ đã tiến hành 
trong tháng một và tháng hai. Đồng thời, nhóm cũng xác định một khung thời gian để thực hiện các 
công việc này. Trong cuộc họp, các tham dự viên cũng thảo luận về bản báo cáo thân thiện với trẻ 
em. Tổ chức Plan đã đề nghị giữ vai trò chủ đạo trong soạn thảo Báo cáo thân thiện với trẻ em để bổ 
sung cho bản Báo cáo chung. 

Hội thảo tham vấn các tổ chức PCP trong nước về phiên bản tiếng Việt của báo cáo cũng được ấn 
định tổ chức trong tháng tư năm 2008. Hội thảo do Bà Quý (thuộc GENCOMET, một mạng lưới 
các tổ chức PCP trong nước) và trung tâm dữ liệu các tổ chức PCP điều hành. Cuộc họp này được 
coi là một nỗ lực ưu tiên để tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ địa phương trong 
báo cáo.   
Hội đàm với các tổ chức PCP trong nước vào ngày 22 tháng 5 năm 2008

Mục đích của cuộc họp là cung cấp cho các tổ chức PCP trong nước những thông tin cập nhật về 
tiến trình soạn thảo bản báo cáo bổ sung và tình trạng của bản báo cáo Chính phủ, đồng thời nghe 
và thảo luận ý kiến phản hồi về nội dung của bản thảo bản báo cáo thứ ba. Trong cuộc họp, tất cả 
các thành viên tham gia đã nghiên cứu từng chương của bản báo cáo, từ đó các thành viên đưa ra 
nhận xét về đặc điểm chung, về nội dung chi tiết, về cách viết và ngôn từ đóng góp ý kiến cho bản 
báo cáo lần thứ 3 này.
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Cuộc họp ngày 18 tháng 9 năm 2008

Tại cuộc họp này tất cả những nhận xét/ý kiến từ các tổ chức PCP trong nước và nước ngoài đã 
được các thành viên xem xét. Ngoài ra còn có thảo luận về bản báo cáo thân thiện với trẻ em. Về 
cấu trúc/nội dung, tổ chức Plan cho biết bản thảo đầu tiên của bản báo cáo đã hoàn tất và sẽ được 
chuyển cho nhóm làm việc để bổ sung ý kiến. Trong cuộc họp, các tham dự viên cũng tiến hành 
thảo luận thêm về thủ tục ký hoàn tất. Các tham dự viên đều nhất trí ý kiến rằng bản báo cáo phải 
do các giám đốc của các tổ chức tham gia ký, điều này sẽ giúp hoàn tất các phần việc còn lại của 
báo cáo. Nhóm làm việc cũng đồng ý cho rằng việc ký hoàn tất có thể được hoãn đến khi bản báo 
cáo bổ sung được  hoàn thiện (sau khi trình báo cáo Chính phủ ). Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển 
sẽ chịu trách nhiệm ký hoàn tất đối với các tổ chức PCPNN còn trung tâm dữ liệu các tổ chức PCP 
sẽ chịu trách nhiệm đối với các tổ chức PCP trong nước. Việc ký hoàn tất sẽ đảm bảo các tổ chức 
tham gia trong báo cáo tôn trọng và đồng ý với những nội dung mà báo cáo đưa ra. Nhóm làm việc 
có chủ ý đề cập đến các tổ chức tham gia trong phần giới thiệu của báo cáo và hy vọng nhận được 
sự tán thành của tất cả các tổ chức tham gia trong báo cáo. 
Cuộc họp ngày 30 tháng 10 năm 2008

Bản báo bán hoàn thiện đã được trình bày và gửi đến các thành viên để cho nhận xét trước khi tổ 
chức họp. Tại cuộc họp, các tham dự viên đã thống nhất bản báo cáo bán hoàn thiện bằng tiếng Việt 
nên được tham vấn lần cuối ý kiến của các tổ chức PCP trong nước đã tham gia trong quá trình xây 
dựng báo cáo trước đây. Cũng với mục đích này, ngày 7 tháng 11 Trung tâm dữ liệu các tổ chức phi 
chính phủ cũng tổ chức một cuộc họp với các tổ chức phi chính phủ trong nước nhằm thu thập các 
đánh giá nhận xét và sau đó gửi lại cho đội ngũ soạn thảo báo cáo. Bản báo cáo với các điều chỉnh 
đã được gửi cho các thành viên để thông qua một lần nữa.  

Cuộc họp tiếp theo được dự kiến tổ chức vào ngày 2 tháng 12 để hoàn thiện bản báo cáo bổ sung. 
Đến lúc đó, những thay đổi liên quan trong bản Báo cáo chính thức của Chính phủ sẽ được xem xét 
để đưa vào bản báo cáo bổ sung. Thủ tục kí hoàn tất sẽ bắt đầu được tiến hành vào tháng 12 năm 
2008.
Định hướng cho năm 2009

● Nhóm làm việc sẽ tiếp tục tập trung vào bản báo cáo CRC trong giai đoạn tới. Bản báo cáo 
được xem là vô cùng quan trọng với nhóm và sẽ là điểm chuẩn cho những nỗ lực hợp tác 
giữa nhóm làm việc CRC cũng như với xã hội dân sự tại Việt Nam

● Tăng cường nhóm làm việc tại Hà Nội và phối hợp tốt hơn với tiểu nhóm tại thành phố Hồ 
Chí Minh để nỗ lực hợp tác hiệu quả hơn
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NHÓM CÔNG TÁC VỂ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CCWG)
http://www.ngocentre.org.vn/node/5457 

Bối cảnh
CCWG được thành lập vào tháng 2/2008, là một diễn đàn cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam 
và nước ngoài tham gia tích cực các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu. CCWG đóng vai trò quan 
trọng trong việc tăng cường chia sẻ thông tin và điều phối các tổ chức Phi chính phủ cùng tham gia 
giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ở một số các lĩnh vực và chủ đề khác nhau. CCWG hoan nghênh 
sự tham gia đóng góp của tất cả các tổ chức Phi chính phủ quốc tế, Việt Nam và các tổ chức có 
quan tâm. 

Mục tiêu tổng quát
CCWG góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương của người dân nghèo Việt Nam trước những tác 
động của biến đổi khí hậu thông qua điều phối của các tổ chức phi chính phủ, vận động chính sách, 
nâng cao năng lực đối phó với biển đổi khí hậu đảm bảo bền vững về môi trường và kinh tế, công 
bằng về mặt xã hội.

Các Mục tiêu chính của CCWG

 Điều phối 
Điều phối và chia sẻ những sáng kiến và kiến thức về biến đổi khí hậu nhằm tối đa hoá tác động 
và giảm thiểu sự chồng chéo thông qua các diễn đàn dành cho các tổ chức chính phủ và quốc tế 
và Việt Nam. 

 Vận động chính sách 
Tạo ra những diễn đàn cho các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức có cùng quan tâm (chính 
phủ/nhà tài trợ/doanh nghiệp/và các tổ chức khác) nhằm điều phối, đối thoại và vận động chính 
sách liên quan đến chính sách và hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu cấp quốc gia và cấp 
vùng.

 Nâng cao năng lực 
Nhằm đảm bảo các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam có khả năng tiếp cận với thông tin, đào 
tạo, các sự kiện và cơ hội tài trợ liên quan đến biến đổi khí hậu và hỗ trợ cho các hoạt động của 
tổ chức phi chính phủ thành viên.

CCWG bao gồm nhóm nòng cốt giúp giải quyết các vấn đề hành chính và hoạt động. Nhóm này 
cộng tác chặt chẽ cùng nhóm hoạt động. Những thành viên nòng cốt năm 2008 bao gồm: Trung 
tâm dữ liệu phi chính phủ, Oxfam Anh, CARE, CRS, SNV, EMW, WWF, Challenge to Change 
and SRD. Ngoài nhóm nòng cốt, CCWG còn bao gồm 3 nhóm chuyên đề: Thích ứng với 
BĐKH, Thay đổi Nhận thức và Thái độ với vấn đề BĐKH và Giảm nhẹ BĐKH. Nhóm chuyên 
đề có các buổi gặp riêng để trao đổi các thông tin cần thiết và các ý tưởng, sau đó báo cáo lại 
với nhóm nòng cốt.

Cập nhật các hoạt động chính của nhóm trong năm 2008

Đánh giá nhu cầu năng lực
Thành tích quan trọng của CCWG trong năm nay là việc tổ chức cuộc hội thảo về Đánh giá Nhu 
Cầu Nâng cao Năng lực giải quyết Vấn đề BĐKH cho các tổ chức phi chính phủ vào tháng 7/2008. 
Mục tiêu của cuộc hội thảo là tập hợp thông tin nhằm hỗ trợ cho CCWG trong quá trình phát triển 
các chương trình nâng cao năng lực toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của các tổ chức phi 

14

http://www.ngocentre.org.vn/node/5457


chính phủ.

Khoảng hơn 100 đại biểu có trình độ, nghề nghiệp khác nhau đã tham dự cuộc hội thảo này. Họ là 
các tổ chức phi chính phủ, các đại diện đến từ các cơ quan nhà nước và tư nhân. Trong đó chủ yếu 
là các tổ chức phi chính phủ Việt Nam hiện đang nghiên cứu về vấn đề môi trường và phát triển 
kinh tế, xã hội hoặc đang đối phó hoặc đã có kế hoạch đối phó với vấn đề BĐKH ở Việt Nam.

Cuộc hội thảo diễn ra trong một ngày và gồm 2 phiên họp. Trong phiên họp thứ 1, mọi người đã 
lắng nghe các bài thuyết trình về tác động tiềm ẩn của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các tổ chức 
phi chính phủ đã đưa ra hướng giải quyết vấn đề nghèo đói hiện nay. Phiên họp thứ 2 là cuộc thảo 
luận nhắm rút ra những thông tin cần thiết đáp ứng mục tiêu của hội thảo. Câu hỏi trong cuộc thảo 
luận tập trung vào các vấn đề sau:

● Các hoạt động hiện tại, các hoạt động đã được lên kế hoạch, kiến thức và các kĩ năng của 
các tổ chức phi chính phủ ở VN và các tổ chức quan tâm đến chương trình BĐKH

● Cơ hội và thách thức mà các tổ chức phi chính phủ phải đối mặt khi giải quyết vấn đề 
BĐKH ở VN

● Khoảng cách về kiến thức và nền tảng kĩ năng của các tổ chức phi chính phủ cần phải hoàn 
thiện để triển khai được các kế hoạch và có cơ hội vượt qua thách thức Phương thức mà các 
tổ chức phi chính phủ quan tâm giúp nâng cao năng lực.

Những vấn đề thảo luận trong cuộc hội thảo hiện đang được hoàn tất trong bản báo cáo và các bạn 
có thể tìm thấy trên trang web của CCWG. Nhóm hoạt động này được thành lập giúp tiến tới Đề 
xuất chương trình Nâng Cao Năng lực và tìm kiếm nguồn tài trợ.

Đối thoại về chính sách BĐKH
Trong năm 2008, CCWG có mối quan hệ gắn bó với nhà tài trợ mới là Nhóm Điều phối Chính sách 
BĐKH, và nhóm Tài trợ Kĩ Thuật. Các tổ chức phi chính phủ đang tích cực tham gia vào quá trình 
chính sách của nhà nước qua các nhóm này. CCWG cũng hợp tác với Bộ Nông Nghiệp và Phát triển 
Nông thôn (Bộ NN&PTNN), Cơ quan Thường Trực về BĐKH. CCWG hỗ trợ giúp thúc đẩy đối 
thoại về Khung Kế hoạch hành động BĐKH của Bộ NN&PTNT và Bộ TNMT, vận động chính sách 
giải quyết vấn đề BĐKH. CCWG cùng với Bộ NN&PTNN đã tổ chức 3 cuộc hội thảo tư vấn ở 3 
khu vực và mời các cấp tỉnh, huyện, xã tham gia. Mục đích của cuộc hội thảo là nâng cao nhận thức 
về vấn đề BĐKH và lấy các đóng góp thực tiễn giúp phát triển các kế hoạch địa phương trong 
khuôn khổ hành động quốc gia. 

Hơn nữa, CCWG đã xây dựng Bản Tuyên bố về BĐKH của các tổ chức phi chính phủ có sự tư vấn 
của các nhà tài trợ trong  Cuộc Họp Nhóm tư vấn vào tháng 6/2008 tại Sapa.

Cùng hợp tác với nhóm Tài Trợ Kĩ Thuật, CCWG điều phối các tổ chức phi chính phủ và các thành 
viên khác đóng góp xây dựng Ma trận các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực BĐKH. Ma trận sẽ 
được các nhà tài trợ và Bộ TNMT duy trì.

Hoạt động ngoài nước
CCWG đã cử đại diện là Ông Vương Văn Quỳnh, giảng viên trường ĐH Lâm Nghiệp đến dự hội 
thảo về vai trò của Xã hội Dân sự trong vấn đề Giảm thiểu Phát thải Khí Nhà kính do Phá rừng và 
Suy thoái rừng (REDD) ở Ghana. Cuộc hội thảo gồm nhiều vấn đề, bao gồm việc tăng cường tiếng 
nói cho người dân bản địa và cộng đồng địa phương trong việc xây dựng và tiến hành cơ chế REDD 
nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của họ; làm cách nào để xây dựng kiến nghị và chiến lược nhằm 
gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu. Các thành viên trong CCWG rất quan 
tâm đến những chủ đề này và vì vậy cuộc Hội thảo về REDD đã được tổ chức nhằm thảo luận và 
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đối thoại nhiều hơn về việc phát triển chiến lược REDD ở VN và bằng cách nào người nghèo sống 
phụ thuộc vào rừng được lợi từ việc REDD.

Hai thành viên của CCWG cũng tham dự Hội thảo Công bằng về vấn đề Khí hậu ở Băng Cốc. Hội 
thảo này nêu rõ quyền lợi của người dân bản địa và tác động của BĐKH đối với các nguồn tài 
nguyên.

Các hoạt động khác mà CCWG đã tiến hành trong năm qua gồm có: tăng cường điều phối với các 
nhóm làm việc như Nhóm Quản Lý Thiên Tai, các nhóm tài trợ như Nhóm Tài trợ Like Minded và 
các tổ chức quần chúng khác như Mạng lưới Xã hội Dân Sự về BĐKH.

CCWG thường tổ chức các cuộc họp tháng dành cho mọi tổ chức (từ ngày 08/09) nhằm chia sẻ 
thông tin về các sự kiện và hội thảo. Các cuộc họp đã được cố định vào ngày Thứ Năm đầu tiên 
hàng tháng tháng lúc 14h. 

Nhóm Chuyên đề Thích ứng BĐKH: giúp nâng cao năng lực cho các tổ chức phi chính phủ nhằm 
hỗ trợ nhóm dân cư dễ bị tổn thương thích ứng với BĐKH qua việc chia sẻ, học hỏi các bước tiếp 
cận về thích ứng, tác động chính sách của chính phủ nhằm hỗ trợ cho việc thích ứng dựa vào cộng 
đồng bao gồm cả hỗ trợ tài chính. Nhóm đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào Tháng 3/2008 và trong 
cuộc họp đó, nhóm đã đưa ra các điều khoản và xác định những bước hành động ưu tiên đầu tiên. 
Các hoạt động chính trong năm 2008 gồm: tổ chức  lấy ý kiến đóng góp cho Khung Kế hoạch Hành 
động của Bộ NN&PTNT như đã nêu trên, cung cấp thông tin cho trang dữ liệu trên website của 
CCWG, đối chiếu thông tin trong các dự án ở VN và xác định nguồn tài trợ cho chương trình thích 
ứng về BĐKH.

Nhóm Chuyên đề về Thay đổi Nhận thức và thái độ đối với BĐKH giúp nâng cao nhận thức về 
vấn đề BĐKH trong mọi lĩnh vực ở VN. Nhóm đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 3/2008 và 
trong cuộc họp đó, nhóm đã đưa ra các điều khoản, xác định mục tiêu chính và xây dựng kế hoạch 
hành động. Các hoạt động chính trong năm 2008 gồm: phát triển bản tóm tắt về sáng kiến hiện nay 
của các tổ chức Phi chính phủ và nhằm mục đích nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ; nâng cao 
nhận thức toàn diện về BĐKH và các tài liệu; tham gia vào Ngày Giao Thông Xanh; tham gia vào 
Chiến dịch thay đổi thái độ với các tổ chức phi chính phủ Việt nam tại Hà Nội. Nhóm ABC đang 
phát triển chiến lược truyển thông nhằm lồng ghép vấn đề BĐKH vào các phương tiện truyền thông 
đại chúng.

Nhóm Chuyên đề Giảm nhẹ BĐKH: đóng góp cho sự phát triển các chiến lược giảm thiểu BĐKH 
quốc gia, giải quyết bất công xã hội và bảo vệ đa dạng sinh học, hỗ trợ các nguồn tiếp cận tài chính, 
đặc biệt là liên kết các doanh nghiệp tư nhân tài chính các bon với các tổ chức phi chính phủ VN, 
đẩy mạnh tiêu chí vì người nghèo trên thị trường cácbon. Nhóm tổ chức cuộc họp đầu tiên vào 
tháng 3/2008 và trong cuộc họp đó, nhóm đã đưa ra các điều khoản, xác định mục tiêu chính và xây 
dựng kế hoạch hành động. Các hoạt động chính trong năm 2008 gồm: cung cấp thông tin, tranh ảnh, 
tài liệu cho Tuần Lâm Nghiệp Châu Á Thái Bình Dương; tổ chức 2 phiên họp về REDD cho các 
thành thành viên quan tâm học hỏi nhiều hơn về cơ chế này, cung cấp thông tin cho trang web 
nhóm giảm nhẹ trên website của CCWG.

Định hưóng trong năm 2009

Năm 2009, CCWG sẽ tập trung xây dựng và tiến hành Chương trình Nâng cao Năng lực về BĐKH 
cho các tổ chức phi chính phủ. Chương trình sẽ tập tăng cường năng lực ở 3 vấn đề chính gồm: 
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● Truyền thông và điều phối: bao gồm xây dựng dữ liệu, website, bản tin, và các tài liệu nhận 
thức BĐKH

● Tập huấn: hỗ trợ các thành viên tham gia các cuộc hội thảo tập huấn; diễn đàn và các sự 
kiện; phát triển chương trình tập huấn; tập huấn công cụ đánh giá dựa vào cộng đồng; và tổ 
chức tập huấn về các chủ đề cụ thể như Cơ chế phát triển sạch (CDM) và REDD.

● Chia sẻ và học hỏi: bao gồm tham quan học hỏi ở VN và nước ngoài; các cơ hội thực tập, rà 
soát tài liệu về thông tin, giáo dục, truyền thông (IEC); xây dựng trường hợp điển cứu áp 
dụng trong thực tiễn và các hội thảo thường xuyên.

CCWG sẽ tập trung xây dựng việc vận động chính sách về vấn đề BĐKH bao gồm:

● REDD: Tiếp tục đối thoại để đảm bảo các quyền xã hội và lợi ích cho người nghèo.
● Khung chương trình hành động của Bộ NN&PTNT và chương trình mục tiêu quốc gia 

(NPT): Hỗ trợ thực hiện ở cấp địa phương thông qua tư vấn chuyên môn về phương thức và 
công cụ lồng ghép lập kế hoạch ở những tỉnh được chọn nhằm đảm bảo việc tham gia hiệu 
quả và toàn diện của người dân địa phương.

● Thích ứng: hỗ trợ tiếp cận tài trợ cho việc thích ứng dựa vào cộng đồng.
● Truyền thông: nâng cao hợp tác và năng lực các loại hình truyền thông của VN giúp nâng 

cao nhận thức và chuyển tải thông điệp của CCWG.
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NHÓM LÀM VIỆC VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (DWG)
http://www.ngocentre.org.vn/node/103

Tổng quan
Trong 15 năm qua sự hỗ trợ cho người khuyết tật đã phát triển không ngừng và đạt được nhiều 
thành tựu trong công tác hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt sau khi ban hành Sắc lệnh về người 
khuyết tật năm 1998. 

Nhóm làm việc về người khuyết tật có nhiệm vụ đẩy mạnh hợp tác, phối hợp và thông tin liên lạc 
tốt hơn giữa các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức của những người khuyết tật, và các bộ liên quan 
của chính phủ và các cơ quan tài trợ. Những nội dung mà nhóm đề cập đến bao gồm các dịch vụ 
chăm sóc và phục hồi sức khoẻ, y tế, việc làm, giáo dục hoà nhập và dạy nghề, phòng tránh khuyết 
tật, nhận thức của cộng đồng về các vấn đề khuyết tật, và tự do tiếp cận các công trình công cộng.

Mục tiêu tổng thể của Nhóm làm việc về người khuyết tật là để tăng cường liên lạc, phối hợp và 
chia sẻ những bài học kinh nghịêm giữa các nhóm hoạt động nhằm hỗ trợ người khuyết tật, góp  
phần thúc đẩy vai trò của người khuyết tật và xây dựng một xã hội không rào cản. 

Các mục tiêu chính:

 Tăng cường thông tin liên lạc, phối hợp và chia sẻ việc học hỏi giữa tất cả các thành 
viên nhóm làm việc về khuyết tật và các bên tham gia hành động nhằm giúp đỡ 
người khuyết tật.

 Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những thành công và bài học để cùng có lợi cho tất cả 
các thành viên tham gia các cuộc họp của Nhóm làm việc.

 Hoạt động như một cơ chế hiệu quả và có hiệu suất thời gian cao để các bên tham gia 
giao tiếp và phối hợp các kế hoạch hành động.

 Tham gia vào các hội thảo phát triển hoà nhập

Điều phối hoạt động của Nhóm làm việc về người khuyết tật là một Chủ toạ tình nguyện luân phiên 
hàng năm, được bầu ra trong số sáu hoặc bảy NGO thuộc Nhóm nòng cốt. Đại diện INGO này sẽ 
làm chủ tọa kiêm thư ký cho các cuộc họp và các hoạt động của nhóm. 

Các chủ đề chính năm 2008

 Chia sẻ thông tin về luật liên quan đến người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục và việc 
làm; các thông tin về nghiên cứu nhu cầu về y tế và giáo dục của trẻ em khuyết tật. 

 Trao đổi thông tin và kinh nghiệm về các chương trình dự án hỗ trợ người khuyết tật, cũng 
như chia sẻ các bài học rút ra từ các dự án liên quan đến người khuyết tật đã được thực hiện 
tại Việt Nam.

Cuộc họp chuyên đề của Nhóm làm việc về Người khuyết tật năm 2008

Cuộc họp Nhóm làm việc của các thành viên chủ chốt- Ngày 9 tháng 1 năm 2008
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa đã trình bày ngắn gọn về các hoạt động liên quan đến vấn đề người khuyết 
tật của Mạng lưới những người sống sót sau tại nạn về mìn (LSN). Hiện tại nhóm đang trong quá 
trình quyết định những việc cần làm và mọi đóng góp đầu vào từ các tổ chức PCP đều được hoan 
nghênh. 
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Vấn đề luân phiên vai trò chủ tọa và lựa chọn tổ chức đứng ra tổ chức cuộc họp của nhóm làm việc 
về người khuyết tật trong năm 2008 cũng được thảo luận. 

Cuộc họp nhóm làm việc về người khuyết tật- ngày 13 tháng 3 năm 2008
Tổ chức Handicap International trình bày các công cụ truyền thông để tạo điều kiện cho cộng đồng 
giúp đỡ những trẻ em khuyết tật. Công cụ bao gồm một đoạn phim 60 phút, một cuốn sổ tay có ảnh 
chụp từ đoạn phim và hướng dẫn giúp cộng đồng tổ chức họp mặt để truyền bá thông tin về người 
khuyết tật tới những người khác. Handicap đã sử dụng bộ công cụ này để tập huấn cho lãnh đạo của 
Hội Phụ nữ, trung tâm học tập cộng đồng, các hiệp hội dành cho người khuyết tật và các cơ quan 
hữu quan khác, từ đó họ được trang bị kiến thức căn bản để hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ trẻ em 
khuyết tật cũng như gia đình của các em nhằm thay đổi thái độ của mọi người đối với người khuyết 
tật. 

Một bản tóm tắt việc thành lập tổ chức DPO ở cấp quận/huyện cũng được cung cấp. Tổ chức Hanoi 
DPO đã tổ chức hai cuộc hội thảo cho tất cả các quận/huyện ở Hà Nội về cách thức thành lập DPO 
ở cấp quận/huyện, nâng cao nhận thức và khuyến khích người khuyết tật tự xây dựng DPO. Vấn đề 
không phải nằm ở việc không xây dựng DPO mà nằm ở việc duy trì hoạt động một cách hiệu quả. 

Cuộc họp nhóm làm việc về người khuyết tật- ngày 28 tháng 5 năm 2008
Đầu tiên một bản cập nhật chính sách về người khuyết tật trong lĩnh vực Giáo dục và Việc làm đã 
được trình bày. Về vấn đề Việc làm, quyết định 51/2008/QD-TTG qui định chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước đối với việc thành lập các doanh nghiệp dành cho người khuyết tật đã được thông qua. 
Quyết định cũng bao gồm miễn thuế cho doanh nghiệp với hơn 51% số nhân viên là người khuyết 
tật. Về Giáo dục, chính phủ đã ban hành các qui chế và tiêu chuẩn quốc gia về các lớp học vỡ lòng 
và tiểu học để cung cấp giáo dục toàn diện cho trẻ khuyết tật và giáo viên của các em. 

Tổ chức CRS đã trình bày về nghiên cứu đã hoàn tất liên quan đến Nhu cầu y tế và giáo dục của trẻ 
khuyết tật do bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Mục tiêu chính của nghiên cứu là: 1) Đánh 
giá hiện trạng sức khỏe và độ khuyết tật của trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng của chất độc 
màu da cam; 2) Đánh giá và so sánh nhu cầu về y tế và giáo dục giữa những trẻ khuyết tật bị ảnh 
hưởng bởi chất độc màu da cam và trẻ khuyết tật nói chung, nhằm tìm ra nhu cầu đặc biệt của 
những em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam; 3) đưa ra khuyến nghị để can thiệp sâu hơn vào lĩnh 
vực giáo dục và y tế cho trẻ em khuyết tật bị nhiễm chất độc da cam. Khuyến nghị chính của nghiên 
cứu là: Đưa càng nhiều trẻ em khuyết tật đến các trường chính qui càng tốt, tập huấn và hỗ trợ giáo 
dục và xã hội toàn diện cho trẻ khuyết tật, hỗ trợ các em hòa nhập với cộng đồng; tập trung hỗ trợ 
các em khuyết tật nặng. 

Cuộc họp nhóm làm việc về người khuyết tật- ngày 31 tháng 7 năm 2007
Tại cuộc họp này các vấn đề chính được thảo luận bao gồm:
Cập nhật các hoạt động thu thập dữ liệu về người khuyết tật. Ông Tuệ đã chia sẻ quyết định 
94/2008/QD-TTg về tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2009 cùng với Thông tư của chính phủ 
về điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Trình bày của Tổng Cục thống kê về kết quả thăm dò mức 
sống của các hộ dân Việt Nam (phần về người khuyết tật), kế hoạch thu thập dữ liệu về người 
khuyết tật năm 2009.

MCNV cho thấy nỗ lực trong việc tăng cường thu thập dữ liệu và quản lý, phương thức tiếp cận dựa 
trên ICF để phục vụ thu thập dữ liệu về người khuyết tật tại Việt Nam. Cục Thống kê tổ chức một 
cuộc hội thảo do UNESCAP, WB/WG và MCNV để giới thiệu phương thức tiếp cận này và phát 
triển khuôn khổ thu thập dữ liệu về người khuyết tật từ năm 2005 đến năm 2010 trong đó phương 
thức này được áp dụng. 
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Chia sẻ kết quả từ nghiên cứu định lượng về đời sống tình dục của phụ nữ khuyết tật (Những người 
nghiên cứu: Bà Nguyễn Thị Hồng Hà- nhóm Tương lai tươi sáng và Đỗ Thanh Toàn- Đại học Y Hà 
Nội). Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu xem phụ nữ khuyết tật nghĩ gì về đời sống tình dục 
của mình và họ hàng, người thân của họ nghĩ gì về điều này. 

Các hoạt động khác
Tích cực tham gia những hoạt động liên quan đến người khuyết tật, chia sẻ kinh nghiệm. 

Phương hướng năm 2009

● Tiếp tục cải thiện việc chia sẻ thông tin kinh nghiệm thông qua việc họp nhóm và thư điện 
tử

● Lồng ghép các vấn đề về người khuyết tật vào các nhóm làm việc khác (Biến đổi khí hậu, 
quyền trẻ em, quản lý thiên tai)

● Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ với đối tác địa phương
● Tích cực tham gia các cuộc họp do bên IDEA tổ chức
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NHÓM LÀM VIỆC VỀ QUẢN LÝ THIÊN TAI (DMWG)
http://www.ngocentre.org.vn/node/104

Tổng quan
Nhóm công tác quản lý Thiên tai ra đời từ ngay sau những cơn bão xảy ra năm 1999 do các tổ chức 
phi chính phủ NGOs nhận  ra răng cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa họ trong hoạt động cứu trợ. 
Nhóm tiếp tục làm việc trên cơ sở phi chính thức, hoạt động như một diễn đàn để thảo luận, chia sẻ 
thông tin, đặc biệt là tập trung vào lũ lụt ở vùng Đồng bằng sông Mêkông trong năm 2000 – 2001.. 

Do số lượng các tổ chức hoạt động tại thực địa ngày càng tăng và mục đích thay đổi từ cứu trợ thiên 
tai sang quản lý thiên tai trong dài hạn nên nhiều cuộc họp thường xuyên đã trở nên rất hữu ích. 
Năm 2001 nhóm bắt đầu tổ chức họp hàng tháng. Năm 2002 nhóm được chính thức hóa hoạt động 
dưới Liên Hiệp Hữu nghị Việt Nam – Trung tâm dữ liệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hợp 
tác chặt chẽ với Đối tác Giảm nhẹ thiên tai NDMP.  

Nhóm hoạt động như một diễn đàn quốc gia nhằm hỗ trợ  tăng cường tính hiệu quả của các cơ 
quan ban ngành trong công tác quản lý thiên tai tại Việt Nam (Giảm thiểu thiên tai,  giảm 
nhẹ/chuẩn bị khi thiên tai xảy ra, cứu trợ và khôi phục) thông qua việc tăng cường chia sẻ thông tin 
và điều phối hoạt động cứu trợ giữa các tổ chức liên quan.  

Các mục tiêu chính

● Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức làm việc trong lĩnh vực quản lý thiên 
tai  thông qua việc chia  sẻ  thông tin,  trao đổi  kinh nghiệm và các sáng kiến 
chung. 

●  Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức có liên quan và những nhà thực hiện 
chương trình quản lý thiên tai. 

● Đề xướng đối thoại chính sách trong việc tăng cường các chính sách có liên quan 
đến thiên tai và việc thực hiện những chính sách này cho những nhà hoạch định 
và thực hiện chính sách. 

Khẳng định những đóng góp của cộng đồng quốc tế trong cứu trợ thiên tai một cách kịp thời và phù 
hợp.
 
Cập nhật hoạt động năm 2008
Chủ đề chính năm 2008

● Tổ chức thành công khóa tập huấn về quản lý Đối phó khẩn cấp
● Tổ chức thành công sự kiện hợp tác đánh giá đúng lúc và cung cấp phản ứng nhanh tới các 

nạn nhân của cơn bão số 4 và phối hợp tổ chức hoạt động phản ứng đối với những nạn nhân 
của cơn bão số 6, 7, nạn nhân của mưa lớn và lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc. 

● Thảo luận về những kế hoạch đối phó với những sự kiện bất ngờ và làm thế nào để nhóm 
làm việc chia sẻ phương pháp thực hành tốt nhất

● Xây dựng điều khoản tham chiếu của phương pháp tiếp cận theo nhóm và những hoạt động 
tiềm năng ở Việt Nam

● Điều chỉnh điều khoản tham chiếu của nhóm để phù hợp với bối cảnh hiện nay hơn
● Liên kết với những nhóm làm việc trong ngành khác đặc biệt là nhóm làm việc về biến đổi 

khí hậu
● Khuyến khích các thành viên của nhóm quản lý thiên tai tham gia tích cực và cam kết nhiều 

hơn đối với những hoạt động của nhóm quản lý thiên tai
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● Thúc đẩy và đạt được quan hệ hợp tác thân thiết hơn giữa nhóm làm việc quản lý thiên tai và 
các quan chức chính phủ cấp cao trong việc hỗ trợ các nạn nhân trong hoặc sau thảm họa. 

● Duy trì cuộc họp chuyên đề hàng tháng để chia sẻ những thông tin mới nhất liên quan đến 
chương trình đối phó với bão, cũng như các hoạt động quản lý thiên tai do các cơ quan khác 
tiến hành

Các cuộc họp chuyên đề của nhóm quản lý thiên tai năm 2008

Cuộc họp ngày 21 tháng 2 năm 2008
Thảo luận về cách thức tối ưu hóa tác động của các tổ chức PCPNN đối với việc phát triển cộng 
đồng tại Việt Nam và cải thiện công tác hợp tác và chia sẻ thông tin. Tại cuộc họp danh sách nhóm 
đánh giá được lập lại, đồng thời tất cả các thành viên tham gia đã thảo luận về chương trình tập 
huấn đánh giá nhu cầu cứu trợ nhân đạo để các thành viên của nhóm đánh giá chuẩn bị sẵn sàng để 
đối phó với thiên tai. Thông tin cập nhật về những hoạt động DRR và các sự kiện liên tục đã được 
chia sẻ, những buổi thảo luận khác về công tác chuẩn bị cho cuộc họp với đại diện văn phòng khu 
vực OCHA yêu cầu họp mặt với nhóm làm việc quản lý thiên tai vào ngày 25 tháng 2. 

Ngày 25 tháng 4 năm 2008
Các thành viên cùng chia sẻ những bài học đã thu được (Thách thức và cơ hội) trong những dự án 
giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) hiện đang được triển khai tại Việt Nam. Tổ chức Oxfam cũng đưa 
ra bản báo cáo thăm dò về thời tiết lạnh, từ đó các thành viên có thể thảo luận cách làm thế nào để 
xử lý và can thiệp trong điều kiện thời tiết lạnh, trong tương lai nên có những hành động gì để có 
khả năng chuẩn bị và đối phó với thiên tai ở Việt Nam. Ngoài ra nhóm còn thảo luận thêm về công 
tác chuẩn bị của nhóm đối phó với tình trạng khẩn cấp xảy ra.

Cuộc họp về vấn đề điều phối trong quản lý thiên tai ngày 5 tháng 6
Cuộc họp đặc biệt về việc tăng cường sự điều phối cơ chế đối phó thiên tai giữa các tổ chức trong 
việc  hợp tác với cơ quan chính phủ có liên quan. 

Sáng kiến lập dữ liệu về nguy cơ và tổn thương ngày 3 tháng 7 năm 2008
Vũ Xuân Việt tổ chức Oxfam đã trình bày thông tin tóm tắt về sáng kiến lập dữ liệu về nguy cơ và 
tổn thương tại Việt Nam. Việc phân tích các khoảng trống được trình bày chi tiết, các thành viên 
đưa ra nhận xét sau khi xem xét từng mục và khoảng trống trong các vấn đề về thể chế, pháp luật, 
thông tin, kế hoạch, hội nhập và tài chính. Ngoài ra còn thảo luận về kế hoạch đối phó với những 
tình huống bất ngờ, làm cách nào để các thành viên có thể chia sẻ và học tập lẫn nhau?

Ngoài ra các thành viên còn thảo luận về quá trình chuẩn bị khóa tập huấn xử lý tình huống khẩn 
cấp. Khóa tập huấn do hai tổ chức Oxfam và Care International khởi xướng, khóa đào tạo này dành 
cho  Đội cứu trợ nhân đạo và các thành viên trong nhóm đánh giá của nhóm công tác về quản lý 
thiên tai, những thành viên sẵn sàng tham gia vào việc đánh giá nhu cầu nhân đạo và quản lý kế 
hoạch xử lý khẩn cấp.

Khóa huấn luyện về quản lý ứng phó khẩn cấp dành cho các thành viên trong đội đánh giá 
của nhóm- Tháng Tám
Khóa đào tạo được tổ chức cho khoảng 40 thành viên của nhóm quản lý thiên tai trong tuần đầu tiên 
của tháng Tám do tổ chức Oxfam hợp tác cùng một số cơ quan khác. Mục tiêu tổng thể của khóa 
tập huấn là giúp tất cả các thành viên có được hiểu biết và kĩ năng trong việc đánh giá khuôn khổ 
chủ đạo, hệ thống và tiêu chuẩn để hướng dẫn cho công tác đối phó nhân đạo. Hoạt động tập huấn 
cũng tập trung vào phương thức làm việc, truyền thông và điều phối giữa các cơ quan. 
Tất cả nội dung của khóa tập huấn được dựa trên nguyên tắc của Hiến Chương Nhân đạo, Qui tắc 
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tiến hành và tiêu chuẩn quốc tế về ứng phó nhân đạo từ Dự án Sphere. Công tác tập huấn sử dụng 
phương pháp tương tác, áp dụng huy động, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận cũng như những bài 
thuyết trình đầy đủ thông tin từ các chuyên gia trong và ngoài nước. Các thành viên được học và 
thực hành nhiều bước đánh giá tại thực địa khác nhau bao gồm thu thập thông tin trong các lĩnh vực 
như y tế, nhà ở, nước và vệ sinh nguồn nước, giới, bảo vệ trẻ em, đồng thời phân tích dữ liệu và viết 
báo cáo đánh giá và đề cương dự án. Quá trình tập huấn cũng cung cấp kiến thức căn bản về công 
tác hậu cần trong trường hợp khẩn cấp và vai trò của truyền thông trong công tác ứng phó với các 
tình huống khẩn cấp. 

Khóa tập huấn cũng nhận được sự hỗ trợ từ phía Chính phủ, trong đó có ông Nguyễn Sĩ Nuôi, Phó 
giám đốc Văn Phòng Thường Trực Ủy Ban phòng chống Lụt bão trung ương và Giám đốc Đối tác 
giảm nhẹ thiên tai (NDMP) đến phát biểu tại lễ khai mạc. Khi kết thúc khóa tập huấn ông Lê Xuân 
Trường, phó Giám đốc Trung tâm quản lý thiên tai đã trao chứng nhận cho mỗi học viên. 

Tính chất phức tạp của công tác ứng phó với thiên tai cũng có nghĩa có một lượng lớn chủ đề cần 
thảo luận trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Những người tham gia đều thấy thu được 
kiến thức và kĩ năng cơ bản của từng lĩnh vực chủ đạo, đồng thời cũng cho rằng sẽ có ích hơn nếu 
được tập huấn chi tiết về một số lĩnh vực cụ thể. Oxfam và các tổ chức khác cũng chỉ ra rằng họ sẽ 
tìm kiếm sự hỗ trợ cho các khóa tập huấn như vậy trong tương lai. 

Cuộc họp khẩn cấp ứng phó với tình hình lũ/lũ quét sau cơn bão Kammuri (Cơn bão số 4)- 
ngày 11 tháng 8 năm 2008
Tại cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ thiên tai đã trình bày tóm tắt cập nhật về tình hình lũ/lũ quét sau cơn 
bão số 4, các thành viên cũng chia sẻ thêm thông tin thu thập được từ các địa bàn dự án, sau đó là 
thảo luận về nhu cầu tiến hành đánh giá nhanh và các hành động cần thiết mà nhóm cần tiến hành 
khẩp cấp. Ba nhóm đánh giá tại ba tỉnh đã được thành lập (Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái là ba tỉnh 
mục tiêu của đội đánh giá). 3 nhóm trưởng đã được lựa chọn là Tổ chức Oxfam có văn phòng ở Lào 
Cai, SCA: Yên Bái, Phú Thọ 

Cuộc họp điều phối về cơn bão số 4 ngày 13,  Tháng Tám tại PACCOM
Một cuộc họp đặc biệt đã được tổ chức tại Ban Điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM) để thảo 
luận về những khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt sau cơn bão số 4. Việc ra quyết định dựa trên 
đánh giá chung về cường độ và độ dữ dội của trận lũ, các thành viên tham dự họp đều đồng ý tiến 
hành đi đánh giá tại các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, trong đó Yên Bái là tỉnh chịu hậu quả 
nặng nề nhất. Nhóm được chia làm 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm đi khảo sát đánh giá tại một tỉnh. 
PACCOM sẽ chịu trách nhiệm điều phối giữa các nhóm, công tác hậu cần và liên lạc với đối tác để 
lên chương trình làm việc. Các tổ chức tham gia sẽ hỗ trợ về kĩ thuật bằng cách chuẩn bị danh mục 
điều tra và thu thập dữ liệu. Cuộc họp chuẩn bị được ấn định là sáng ngày 14 tháng 8. Các báo cáo 
đánh giá sau chuyến đi cần được công bố càng sớm càng tốt.  

Họp tóm tắt kết quả đánh giá nhanh về thiệt hại cơn bão Kammuri tại UNDP ngày 20 tháng 8 
- do phó Bộ trưởng bộ NN&PTNT chủ trì
Tại cuộc họp, đại diện của NDMP, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm chia sẻ thông tin và hỗ trợ 
điều phối, hợp tác giữa các nhà tài trợ đã đưa ra bản cập nhật chính thức từ chính phủ về thiệt hại do 
cơn bão số 4 gây ra và các hoạt động ứng phó khắc phục những thiệt hại này. Là điều phối viên của 
nhóm công tác quản lý thiên tai, ông Provash Mondal (Oxfam) trình bày cơ chế ứng phó với các 
tình huống khẩn cấp được thực hiện ngay sau cơn bão và các bước đảm bảo chất lượng trong việc 
đánh giá nhanh tại các tỉnh thành bị thiệt hại. Ông Vinh, Đại diện của PACCOM cảm ơn việc tổ 
chức cuộc họp này và chỉ ra vai trò điều phối của PACCOM trong các hoạt động ứng phó của các tổ 
chức phi chính phủ quốc tế đối với thiên tai. Đại diện của PACCOM nhấn mạnh rằng 11 tỉnh thành 
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chịu ảnh hưởng của thiên tai và cần trợ giúp ở một mức độ nào đó. Ba bản báo cáo đánh giá nhanh 
ở ba tỉnh thành là Phú Thọ, Lào Cai và Yên Bái đã được Liên minh các tổ chức Cứu trợ trẻ em, 
Oxfam và Plan trình bày. 

Trong lời phát biểu trước khi kết thúc cuộc họp, phó Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao tầm 
quan trọng của cuộc họp, nhắc lại rằng Chính phủ đã rất chủ động trong công tác đối phó. Sự hỗ trợ 
từ quốc tế đối với chính quyền địa phương ở những khu vực bị thiệt hại nặng nhất luôn được chào 
đón. Đồng thời, thiên tai đã chứng tỏ được tầm quan trọng của chiến lược quản lý rủi ro thiên tai tại 
cộng đồng (CBDRM). Trung tâm quản lý thiên tai thuộc Bộ NN&PTNT sẽ được giao nhiệm vụ 
chuẩn bị kế hoạch tổng thể về CBDRM. Kế hoạch sơ tán cũng phải được ưu tiên trong giai đoạn 
trung hạn. 

Cuộc họp khẩn cấp ngày 30 tháng 9- Cơn bão số 6 và số 7
CCFSC/NDMP đã tổng hợp tóm tắt tình hình hiện tại về tổng thiệt hại do bão Hagupit (cơn bão sô 
6), cơn bão Mekkhala (cơn bão số 7) gây ra và các biện pháp ứng phó ban đầu do tỉnh, chính quyền 
trung ương và các tổ chức quần chúng tiến hành. Sau đó là thảo luận làm thế nào để các thành viên 
có thể hành động để ứng phó các thiệt hại do hai cơn bão gây ra. Các thành viên đều tán thành thu 
thập thêm thông tin (các khoảng trống trong các hoạt động cứu trợ/ứng phó, các quyết định hành 
động sẽ được đưa ra sau đó).

Một cuộc họp điều phối khác được ấn định tổ chức vào ngày 7 tháng 10.

Họp điều phối ngày 7 tháng 10 trong việc ứng phó với hai cơn bão số 6 và số 7
Chủ đề chính của cuộc họp này là: Xem xét lại biên bản họp và các hành động ứng phó được nhóm 
thực hiện; xem xét các tình huống khẩn cấp (cơn bão số 6 và số 7) và các hành động ứng phó; công 
tác đối phó liên tục với cơn bão số 4 (Kammuri); bài trình bày của JANI dựa trên sáng kiến DANA; 
nghiên cứu tiếp cận lãnh đạo nhóm (thảo luận về điều khoản tham chiếu); điều khoản tham chiếu 
của nhóm quản lý thiên tai. 

Về công tác ứng phó với cơn bão số 6 và cơn bão số 7, ba điểm hành động từ cuộc họp trước đã 
được thực hiện: PACCOM đã gửi thư kêu gọi tới các tổ chức PCPNN vào ngày 1 tháng 10, NDMP 
đã đưa ra mẫu cập nhật về nhu cầu/khoảng trống và cập nhật ma trận hỗ trợ khắc phục thiên tai (cơn 
bão số 6) trên trang web của mình, NDMP sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin, thành viên nhóm làm 
việc quản lý thiên tai làm việc tại khu vực bị ảnh hưởng của bão (tổ chức SCUK làm việc ở Bắc 
Giang và Quảng Ninh, Care ở Quảng Ninh, hội Chữ Thập Đỏ ở Lạng Sơn, tổ chức Tầm nhìn thế 
giới/SC ở Yên Bái) đã thu thập các thông tin chi tiết về Thiệt hại/nhu cầu, và các hoạt động cứu trợ/
ứng phó của chính phủ nhằm xác định các khoảng trống và xem xét các tổ chức đang cứu trợ trong 
lĩnh vực nào và ở đâu. Bản báo cáo được gửi đến từng thành viên thông qua địa chỉ thư chung của 
nhóm. Dựa trên tình hình thực tế, tất cả các thành viên đã nhất trí ý kiến là không cần thiết tiến hành 
đánh giá chung. Ba cơn bão xảy ra cùng thời điểm nên đã gây cho các thành viên của nhóm quản lý 
thiên tai không ít khó khăn và khả năng cứu trợ/ứng phó của một số tổ chức PCP còn bị hạn chế do 
phần lớn tiền cứu trợ đã dành để khắc phục cơn bão Kammuri (cơn bão số 4). Lần này nỗ lực của 
chính phủ là rất lớn và một số tổ chức PCPNN cũng đã hỗ trợ cứu trợ nhanh và khắc phục thiệt hại. 
Tuy nhiên các tổ chức PCP nên cân nhắc trong việc thế nào để có thể tăng giá trị hỗ trợ thông tin 
thông qua các báo cáo đánh giá của mình. Các tổ chức PCPNN nên tự tiến hành đánh giá và từ đó 
đưa ra quyết định riêng.

Cuộc họp ngày 4 tháng 11 năm 2008 
Nội dung cuộc họp bao gồm: cập nhật thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt ở các tỉnh miền Bắc và các biện 
pháp khắc phục cũng như làm thế nào để các thành viên trong nhóm quản lý thiên tai có thể thực 
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hiện việc cứu trợ nhanh cho các nạn nhân của lũ lụt. Báo cáo về kết quả nghiên cứu phương pháp 
tiếp cận theo nhóm chủ đạo do UN PCG 10 và NDMP thực hiện, nghiên cứu tiến trình khuôn khổ 
Hyogo của UN ISDR, ngoài ra một bài trình bày về kế hoạch quản lý thiên tai tại cộng đồng của 
Chính phủ do phó giám đốc trung tâm quản lý thiên tai thực hiện; báo cáo tiến trình phát triển nhóm 
quản lý thiên tai, xem xét lại điều khoản tham chiếu của nhóm công tác về quản lý thiên tai do 
Oxfam cập nhật.

Cuộc họp ngày 7 tháng 11 năm 2008
Tiếp tục cập nhật thông tin về thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt gây ra ở các tỉnh phía Bắc và các hoạt 
động khắc phục do NDMP và các tổ chức khác có dự án/chương trình ở các tỉnh chịu ảnh hưởng 
của lũ lụt thực hiện. Tuy nhiên thông tin đưa ra chưa được rõ ràng (đã chi bao nhiêu tiền…) vì thế 
các thành viên nhóm quản lý thiên tai nên tiếp tục chia sẻ thông tin và tự tiến hành công tác đối phó 
của riêng mình, và nếu còn nhiều khoảng trống thì cả nhóm sẽ cùng quyết định hành động nếu cần. 

Các hoạt động khác
● Đồng tổ chức các cuộc họp truyền tải thông tin về các bản báo cáo đánh giá nhanh ở các 

vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4, số 6 và số 7. 
● Tiến hành xây dựng năng lực cho thành viên nhóm đánh giá chung và tham gia/đồng tổ chức 

hội thảo về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu

Phương hướng năm 2009
 Thúc đẩy phối hợp hành động giữa các tổ chức PCPNN, cơ quan của Việt Nam và bộ ngành 

của Chính phủ
 Cải thiện chất lượng công tác cứu trợ nhân đạo đối với thiên tai ở Việt Nam
 Xây dựng năng lực cho thành viên đội đánh giá chung (khảo sát nhanh, khảo sát vệ sinh và 

nguồn nước, vân vân)
 Tiêu chuẩn hóa phương pháp tiếp cận giảm nhẹ rủi ro (sách hướng dẫn, tài liệu, vân vân)
 Tiến hành vận động chính sách nhiều hơn với các bộ ban ngành có liên quan trong quá trình 

phát triển chiến lược quốc gia về quản lý thiên tai
 Xác định cơ hội trong tương lai của công tác thiên tai với các hoạt động thích nghi với biến 

đổi khí hậu.
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NHÓM LÀM VIỆC VỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ (NHÓM LÀM VIỆC Về DTTS)
http://www.ngocentre.org.vn/node/108

Giới thiệu chung

Nhóm Làm việc về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam bao gồm các tổ chức phi chính phủ và các tổ 
chức phát triển khác, cùng các nhà chuyên môn, những người có chung mối quan tâm về dân tộc 
thiểu số để cùng trao đổi ý kiến và “những bài học thu được” trong việc cải thiện chính sách và thực 
tiễn trong các hoạt động phát triển vì lợi ích của các dân tộc thiểu số 

Mục tiêu chung của Nhóm làm việc về DTTS là nhằm cải thiện đời sống của các nhóm người  
dân tộc thiểu số thông qua cải thiện chất lượng viện trợ phát triển từ các cơ quan thành viên và 
xây dựng năng lực cho người dân tộc thiểu số để họ có thể tham gia hoàn toàn trong các quá  
trình phát triển.

Các mục tiêu chủ chốt

● Chia sẻ và quảng bá thông tin: Nhóm làm việc về DTTS tạo ra một diễn đàn để thảo luận về 
những vấn đề phát triển liên quan tới các dân tộc thiểu số ở Việt nam. Nhóm làm việc về 
DTTS phổ biến rộng rãi trong phạm vi cho phép những thông tin về các luật, chính sách, 
công trình nghiên cứu và tài liệu về dự án và chương trình liên quan tới các dân tộc thiểu số.

● Nâng cao hiệu quả các hoạt động phát triển do các tổ chức thành viên tiến hành: Những đối 
tượng tham gia NNhóm làm việc về DTTS cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và những bài học 
thu được từ thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả (cả về chất và lượng) của những hoạt động 
phát triển của họ.

● Đối thoại về chính sách: Chia sẻ kinh nghiệm và thông tin liên quan đến các dân tộc thiểu số 
để có những chính sách và thực tiến tốt hơn trong lĩnh vực phát triển ở những tổ chức thành 
viên và các tổ chức đối tác của họ, điều này sẽ tạo ra một cơ hội để đối thoại với các cơ quan 
và tổ chức chính phủ có liên quan.

● Hỗ trợ quá trình đưa ra tiếng nói của người dân tộc thiểu số:  Nhóm làm việc về DTTS hỗ 
trợ các cơ chế khác nhau để người dân tộc thiểu số có thể đưa ra tiếng nói và quan điểm về 
các dự án phát triển và các chính sách/quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.

Nhóm làm việc về DTTS được điều hành bởi một nhóm “nòng cốt” tự nguyện. Năm 2008, nhóm 
Nòng cốt tự nguyện bao gồm 8 tổ chức phi chính phủ, là Caritas Thụy Sĩ, Oxfam Anh, Oxfam Hồng 
Kông, Tổ chức Cứu trợ Nhi đồng Anh, tổ chức Trẻ em và Phát triển Pháp, tổ chức Care Quốc tế, 
Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và phát triển, và tổ chức Action Aid Việt Nam. Trong năm 2008, 
Oxfam Anh tiếp tục là trưởng nhóm của Nhóm làm việc về Dân tộc thiểu số.

Nhóm không có các tiểu nhóm nhưng hoạt động dựa trên các nhóm chuyên biệt, trong đó các nhóm 
chuyên biệt về chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo/chương trình 135 giai đoạn 
II, Nhóm giáo dục song ngữ; Nhóm về đất đai và nhóm xây dựng năng lực cho người dân tộc thiểu 
số được đánh giá là các nhóm hoạt động tích cực. 
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Các nhóm chuyên biệt chính trong năm 2008

Trong năm 2008, Nhóm làm việc về DTTS đặt trọng tâm vào các lĩnh vực sau:    

● Tham gia của  Nhóm làm việc về DTTS trong chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói 
giảm nghèo/chương trình 135 giai đoạn II

● Thông tin đại chúng và người dân tộc thiểu số

● Các vấn đề về đất đai và các cơ chế giải quyết tại các vùng miền núi nơi người tộc thiểu số 
sinh sống 

● Các phương pháp tiếp cận phát triển trong lĩnh vực dân tộc thiểu số và các cơ chế tăng 
cường tiếng nói của người dân tộc thiểu số trong quá trình ra quyết định 

● Xây dựng năng lực và mạng lưới

● Giáo dục song ngữ

● Luật tục của người dân tộc thiểu số

● Nâng cao nhận thức cho người dân tộc thiểu số về các vấn đề thay đổi khí hậu và tăng cường 
tiếp cận của người dân tộc thiểu số tới những thông tin về biến đổi khí hậu.

Cập nhật thông tin về các hoạt động chính trong năm 2008

Họp nhóm các thành viên nong cốt để xây dựng Kế hoạch hành động năm 2008. Cuộc họp có sự 
tham gia của sáu tổ chức là các thành viên nong cốt của Nhóm. Trong quá trình họp, các thành viên 
nong cốt của Nhóm làm việc về DTTS đã xem xét và xác định các ưu tiên cho hoạt động trong năm 
2008. Kế hoạch hành động năm 2008 đã được xây dựng bao gồm các nhóm kỹ thuật chuyên biệt, 
khung thời gian dự kiến và đề xuất các thành viên phụ trách các nhóm hoạt động chuyên biệt để 
thực hiện các kế hoạch trong năm 2008.  Tháng 3 năm 2008

Đối thoại với lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc – Uỷ Ban Dân Tộc của Chính phủ Việt Nam. 
Cuộc đối thoại đã cung cấp cho những người tham gia những thông tin cập nhật về tình hình dân tộc 
thiểu số tại Việt Nam trong năm 2008, các chính sách, ưu tiên và định hướng của Chính phủ Việt 
Nam về công tác dân tộc trong năm 2008. Đây là những thông tin tham khảo quan trọng giúp các tổ 
chức Phi chính phủ trong quá trình định hướng và xây dựng các kế hoạch/chương trình can thiệp 
trong địa bàn dân tộc thiểu số. Tháng 4 năm 2008
Tọa đàm chia sẻ các kinh nghiệm và các cách tiếp cận giảm nghèo cho các vùng nghèo nhất  
Việt Nam. Cuộc toạ đàm được tổ chức với mục đích cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách 
các bài học kinh nghiệm và thông tin thành công cũng như các thách thức mà các tổ chức Phi chính 
phủ đã gặp phải khi thực hiện các chương trình có trọng tâm xoá đói giảm nghèo. Các kinh nghiệm 
này đã giúp khơi dậy những ý tưởng quan trọng cho các cơ quan có trách nhiệm khi xây dựng Đề 
xuất chính sách cho các huyện nghèo nhất của Việt Nam mà Cục Bảo trợ xã hội - Bộ LĐTBXH đã 
đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8. Tháng 5 năm 2008  

Thuyết trình về “Sự phát triển của các dân tộc thiểu số Việt Nam dưới góc độ kinh tế”.  Bài 
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thuyết trình do nhóm nghiên cứu trình bày gồm Tiến sĩ Bob Baulch, Tiến sĩ Phạm Hưng và Thạc sĩ 
Nguyễn Thu Phương (Viện KHXHVN) và Barry Reilly - Viện nghiên cứu phát triển (IDS) và Khoa 
Kinh tế, Đại học Sussex, Vương Quốc Anh. Tháng 5 năm 2008

Cung cấp thông tin cho các cơ quan của Nhà nước và Chính phủ (Vụ Hợp tác quốc tế - Uỷ ban 
Dân tộc và Trung tâm thông tin - Quốc hội). Nhóm làm việc về DTTS đã cung cấp các thông tin 
liên quan về chính sách dân tộc của các nước trong khu vực Đông Nam á, Australia, New Zealand 
và Mỹ. Ngoài ra, Nhóm làm việc về DTTS còn cung cấp các thông tin về các chính sách mà các 
nước trong khu vực đã áp dụng cho các nhóm dân tộc thiểu số sống trong rừng sâu tại các nước 
trong khu vực Đông Nam á khi được cơ quan chuyên môn của Quốc hội yêu cầu. Tháng 11 năm 
2008

Hợp tác với Uỷ ban Dân tộc để tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong “Xây dựng năng lực 
trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hội thảo này sẽ 
được tổ chức trong hai ngày tại Tuyên Quang là nơi đã đạt được những thành công nhất định về 
phân cấp trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hội thảo có mục đích thu 
thập các kinh nghiệm thực tế và các phương pháp tiếp cận về xây dựng năng lực cho cộng đồng 
trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương mà các Tổ chức Phi chính phủ đã áp 
dụng trong các chương trình và dự án của họ. Hội thảo được kỳ vọng sẽ đưa ra những hướng dẫn 
liên quan đến chiến lược, các đề xuất và quy trình thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực cho 
cộng đồng trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn mà họ sinh sống. Tháng 12 năm 
2008.   

Tổ chức hội thảo tham vấn cho nghiên cứu về các vấn đề đất đai và chính sách đất đai trong  
vùng dân tộc thiểu số. Trong khuôn khổ các hoạt động ưu tiên của các Nhóm chuyên biệt của 
Nhóm làm việc về DTTS, Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường hiện đang tiến hành một 
nghiên cứu nhằm xác định các vấn đề then chốt liên quan đến đất đai trong vùng dân tộc thiểu số. 
Nghiên cứu này có mục tiêu đưa ra các khuyến nghị cho các cơ quan Chính phủ có liên quan trong 
việc xây dựng/sửa đổi để các chính sách về đất đai và các khung pháp lý trở nên phù hợp và hỗ trợ 
hơn cho sự phát triển của đồng bào người dân tộc thiểu số Tháng 12 năm 2008

Diễn đàn cấp quốc gia “Các vấn đề ngôn ngữ và Chất lượng giáo dục cơ sở cho người dân tộc  
thiểu số. Đây là một sự kiện thuộc kế hoạch ưu tiên của Nhóm chuyên biệt về “Giáo dục song ngữ” 
mà Tổ chức Cứu trợ Nhi đồng Anh phụ trách và phối hợp với các tổ chức và các cơ quan liên quan 
để tổ chức. Sự kiện này được tổ chức với mục tiêu để thảo luận về sử dụng ngôn ngữ trong trường 
học và vai trò của tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt trong các hoạt động dạy và học trong trường học; chia 
sẻ các kinh nghiệm thực tế và bài học về các cách tiếp cận khác nhau: giáo dục song ngữ và củng cố 
tiếng Việt; và thống nhất và các đề xuất/giải pháp và xác định các cơ hội để điều phối và hỗ trợ liên 
ngành giữa các tổ chức và các tỉnh thành. Tháng 12 năm 2008

Định hướng năm 2009

Trong năm 2009,  Nhóm làm việc về DTTS sẽ tiếp tục tập trung vào các chủ đề quan trọng nhận 
được sự quan tâm của đa số các thành viên liên quan đến vấn đề dân tộc thiểu số tại Việt Nam. 
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Song song, Nhóm làm việc về DTTS sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động chuyên biệt mang tính chiến 
lược mà các thành viên nòng cốt đang triển khai và tiếp tục tổ chức các cuộc họp để chia sẻ và 
quảng bá thông tin liên quan về chiến đấu với đói nghèo trong vùng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, 
Nhóm làm việc về DTTS sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng, củng cố và phát triển hơn nữa các kênh đối 
thoại giữa các tổ chức Phi chính phủ thành viên và các cơ quan liên quan của Nhà nước và Chính 
phủ để đảm bảo các kinh nghiệm thực tế quý báu mà các các Tổ chức phi chính phủ đã đạt được sẽ 
được sử dụng một cách có ích trong các chương trình của Chính phủ về dân tộc thiểu số.
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NHÓM CÔNG TÁC VỀ CHĂM SÓC MẮT
http://www.ngocentre.org.vn/node/5363

Tổng quan
Nhóm Công tác về Chăm sóc Mắt được thành lập phù hợp với Chương trình Thị giác 2020 nhằm 
tăng cường hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ để đạt được các mục tiêu thanh toán các nguyên nhân 
gây mù có thể phòng tránh và điều trị được tại Việt Nam. Ý tưởng thành lập Nhóm Công tác này 
được hình thành sau một số cuộc họp giữa các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh 
vực chăm sóc mắt tại Việt Nam. 

Nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đã có những đóng góp quan trọng vào lĩnh vực chăm sóc mắt 
và phòng chống mù loà tại Việt nam. Một số tổ chức đã thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. 
Bất kỳ tổ chức quốc tế nào hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc mắt đều có thể tham gia vào Nhóm 
công tác này. Thành viên thành lập của Nhóm công tác này bao gồm các tổ chức: ORBIS, FHF 
(Fred Hollows Foundation), HKI (Helen Keller International), CBM, ITI (International Trachoma 
Initiative), Mekong Eye Doctors. Mới đây tổ chức The Atlantic Philantropies cũng tham gia vào 
Nhóm công tác này.

Cụm từ chăm sóc mắt liên quan tới tất cả các lĩnh vực như Chăm sóc thị lực, tăng cường sức khoẻ 
nhãn khoa, phòng tránh các bệnh về mắt, điều trị và phục hồi bao gồm cả việc giáo dục cho những 
người bị thị lực thấp.       

Mục tiêu chính
 Vân động và hỗ trợ việc xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động chiến lược Phòng 

chống mù loà theo sáng kiến Chương trình Thị giác 20202 ở Việt Nam;
 thúc đẩy việc chăm sóc mắt toàn diện bao gồm việc phòng chống, giáo dục, phục hồi và điều 

trị mắt tại Việt Nam; 
 đóng vai trò là một diễn đàn thông tin mở rộng về các chương trình, hoạt động dự án, bài 

học kinh nghiệm, thành công về các hoạt động chăm sóc mắt toàn diện ở Việt Nam; 
 thảo luận về những hỗ trợ tiềm năng của các tổ chức thành viên đối với các cơ quan liên 

quan ở Việt Nam trong việc xây dựng Kế hoach Hành động Quốc gia về chăm sóc mắt toàn 
diện;  

 thảo luận về cơ hội hợp tác giữa các tổ chức và các cơ quan đối tác của Việt Nam trong lĩnh 
vực chăm sóc mắt toàn diện.

Các hoạt động chính trong năm 2008

Các chủ đề chính trong năm 2008
 Tăng cường việc trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các tổ chức thành viên 

trong việc xây dựng và triển khai các dự án/chương trình về phòng chống mù loà ở Việt 
Nam;

 Phối hợp và hỗ trợ Bệnh viện Mắt Trung ương thực hiện một nghiên cứu về tình hình mù 
loà ở 16 tỉnh, thành thuộc 8 vùng địa lý ở Việt Nam; 

 Vận động việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống mù loà ở Việt Nam.

Định hướng năm 2009
 Hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống mù loà; 
 Hỗ trợ việc thành lập Nhóm Công tác để xây dựng chiến lược quốc gia về phòng chống mù 

loà của Việt Nam;
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 Hỗ trợ việc xây dựng và triển khai các Kế hoạch Hành động phòng chống mù loà cấp tỉnh và 
thành phố

31



NHÓM KỸ THUẬT VỀ HIV (HIV TWG)
http://www.ngocentre.org.vn/node/116

Nhóm kỹ thuật HIV tiếp tục đóng một vai trò quan trọng và ấn tượng trong việc thúc đẩy chia sẻ 
thông tin và điều phối giữa các cá nhân và tổ chức làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến những 
người có nguy cơ, bị ảnh hưởng hoặc đang sống với HIV. Nhóm kỹ thuật được đăng ký với Trung 
tâm nguồn lực NGO trực thuộc PACCOM, và bao gồm các thành viên từ các tổ chức NGO trong 
nước và quốc tế, Đảng, chính phủ, các tổ chức quần chúng, đoàn thể, các nhà tài trợ song phương và 
đa phương, các Quỹ, các tổ chức Liên hợp quốc, và các nhóm người sống với HIV. Nhóm kỹ thuật 
cho phép sự tham gia của tất cả các lĩnh vực, cả với tư cách cá nhân hay tổ chức. Nhóm kỹ thuật tổ 
chức các cuộc họp định kỳ hàng quý kể từ năm 2004 

Các mục tiêu chính của Nhóm Kỹ thuật là: 

 Vận động vì một môi trường thuận lợi để thực hiện các dự án dự phòng, chăm sóc HIV ở 
Việt Nam trong một môi trường đa ngành và không phân biệt; để ghi nhận, thảo luận và chia 
sẻ các bài học kinh nghiệm;  

 Hợp tác trong các lĩnh vực chung để xây dựng năng lực, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo 
và xây dựng các tài liệu; 

 Phân tích và trao đổi thông tin dựa trên kinh nghiệm thực địa; 
 Xác định những thiếu hụt trong ứng phó với HIV của quốc gia và xây dựng mối quan hệ hợp 

tác với các tổ chức để làm giảm các khoảng trống này.  
 Xác định các đối tác mới mà nhóm kỹ thuật có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác và tăng 

cường sự trao đổi, bao gồm phương tiện truyền thông, lĩnh vực tư nhân và các mạng lưới 
của các lĩnh vực khác. 

Nhóm kỹ thuật họp định kỳ hai tháng một lần. Nhóm kỹ thuật bầu chọn Chủ tịch và phó chủ tịch từ 
các tổ chức NGO. Các nỗ lực nhằm thúc đẩy sự tham gia của các thành viên Việt nam bao gồm việc 
các cán bộ cao cấp là người Việt Nam và nước ngoài của các NGO quốc tế luân phiên nhau giữ 
chức chủ tịch và phó chủ tịch. Để bảo đảm sự liên tục, mỗi nhiệm kỳ sẽ kéo dài 6 tháng, và phó chủ 
tịch sẽ lên làm chủ tịch.   

UNAID Việt Nam giữ vai trò là ban thư ký của Nhóm Kỹ thuật. Các cuộc họp đều có phiên dịch 
song song và tất cả các tài liệu đều được cung cấp cả tiếng Anh và tiếng Việt 

Nhóm kỹ thuật tiếp tục bao gồm 7 nhóm chuyên đề về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến HIV ở mức 
độ chuyên sâu hơn và có các mục đích và kế hoạch hoạt động riêng. Các nhóm này họp định kỳ 2 
tháng một lần, bao gồm các chủ đề sau đây: Giới tính và Tính dục; Tăng cừơng sự tham gia của 
người sống chung với AIDS; Giảm tác hại; Trung tâm 05/06; Chăm sóc và Điều trị; HIV và truyền 
thông; Nam giới có quan hệ tình dục với Nam giới; Một nhóm mới là Trẻ em và HIV vừa mới tham 
gia Nhóm kỹ thuật vào tháng 11/2008, và một nhóm kỹ thuật ở TP Hồ Chí Minh cũng đang lên kế 
hoạch tham gia Nhóm kỹ thuật trong năm tới và sẽ tăng tính đại diện và quan điểm từ các vùng 
khác nhau. Thông tin chi tiết về hoạt động của các nhóm nhỏ sẽ được mô tả dưới đây. 

Nhóm kỹ thuật sẽ tiếp tục duy trì và theo dõi diễn đàn điện tử ngày càng lớn mạnh và đã có 735 
thành viên. Các thành viên nhận và chia sẻ thông tin mới liên quan đến HIV thông qua cơ chế 
nhanh chóng này. Diễn đàn này được sử dụng khoảng 20-30 lần một tuần. Các chủ đề bao gồm bao 
gồm giới tính và HIV, xã hội dân sự, xây dựng mạng lưới những người sống cùng với HIV ở Việt 
Nam. 
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Cập nhật các hoạt động chính năm 2008

1. Chủ đề chính năm 2008
Trong năm 2008, Nhóm kỹ thuật đã tăng các cuộc họp chuyên đề, tạo điều kiện cho việc thảo luận 
rộng rãi về các diễn biến hiện nay. Chủ tịch và phó chủ tịch đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau 
để tạo ra các cuộc họp tương tác, thúc đẩy sự thảo luận tích cực. 

Đã có một sự chuyển biến lớn trong việc xây dựng chủ đề cho mỗi cuộc họp bao gồm nhiều bài 
trình bày ngắn chung quanh chủ đề. Bài trình bày chính sẽ hướng dẫn cuộc thảo luận về ý nghĩa và 
việc lập chính sách tới việc xây dựng và thực hiện chương trình. Các chủ đề nhắm vào nhiều khía 
cạnh khác nhau của ứng phó với HIV – mở rộng can thiệp giảm hại, sự tham gia của xã hội dân sự 
và điều phối. 

2. Các cuộc họp của Nhóm kỹ thuật HIV/AIDS năm 2008

Cuộc họp Nhóm kỹ thuật ngày 16/11/2008 
Cuộc họp dưới sự điều khiển của Peter Barnard (MdM), cuộc họp đầu tiên của năm có 2 trình bày: 
một bài về các chiến dịch truyền thông nhằm vào khách hàng nam của những người bán dâm với 
các thông điệp dự phòng, và bài trình bày thứ hai về trợ cấp trong chăm sóc y tế.  

Cuộc họp nhóm kỹ thuật ngày 12/03/  2008   
Chủ đề đầu tiên của nhóm kỹ thuật là Thanh thiếu niên và HIV. Các bài trình bày bao gồm tổng 
quan, một nghiên cứu được tiến hành ở TP Hồ Chí Minh với thanh thiếu niên đường phố, và trình 
chiếu băng video Dance 4 life. 

Cuộc họp nhóm kỹ thuật, ngày 21/05/2008
Chủ đề của cuộc họp là Điều phối. Đây là cuộc họp đầu tiên của nhóm kỹ thuật được tổ chức tại 
Trường Y tế Công cộng Hà Nội. Phần đầu tiên của cuộc họp tập trung vào kết quả của báo cáo 
AIDS ở Châu Á: Phác thảo một ứng phó hiệu quả. Hai bài trình bay tiếp theo một là tổng quan, một 
thảo luận sâu hơn về mô hình điều phối ở Hải Phòng. 

Cuộc họp nhóm kỹ thuật ngày 16/07/2008
Thạc sĩ Bảo bắt đầu vai trò chủ tịch của nhóm kỹ thuật và chủ đề của cuộc họp là ma túy và HIV. 
Các bài trình bày bao gồm một bài về bối cảnh và chính sách, một về dự án thử nghiệm methadone 
ở Hải Phòng, một về chương trình hỗ trợ cộng đồng ở Hà Nội. Quan trọng nhất là những người 
đang tham gia dự án thử nghiệm Methadone đã tới chia sẻ kinh nghiệm của họ. 

Cuộc họp ngày 17 tháng 9 /2008
Nam giới quan hệ tình dục với Nam giới là chủ đề của cuộc họp này. Các bài trình bày bao gồm 
Tổng quan về MSM Việt Nam của nhóm làm việc với nam giới có quan hệ tình dục với nam giới, 
mọt dự án giáo dục đồng đẳng ở Hà Nội của câu lạc bộ Hải Đăng và dự án tiếp cận MSM thông 
quan internet. 
 
Cuộc họp nhóm kỹ thuật ngày 19/11/2008
Chủ đề của cuộc họp cuối cùng của năm là Xã hội dân sự và HIV. Các bài trình bày từ mạng lưới 
Nguời sống với HIV ở Việt Nam (VNP+) mới thành lập, Diễn đàn xã hội dân sự Việt Nam và Xuân 
Vinh, một tổ chức cộng đồng đã nêu bật sự đa dạng của các nhóm xã hội dân sự và vai trò không 
thể tách rời của họ trong ứng phó với HIV

Thạc sĩ Vũ Ngọc Bảo, FHI chính thức bàn giao nhiệm vụ chủ tịch cho Tiến sĩ Mauro Guarinieri. 
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Asia Nguyen, Cán bộ chương trình điều phối của UNAIDS tiếp tục giữ chức chuyên trách.

Các hoạt động khác

Hội thảo buổi trưa 
Vào tháng 3/2008, PEPFAR đã thảo luận với UNAIDS về việc đồng tổ chức một loạt các cuộc trao 
đổi về các khía cạnh kỹ thuật trong ứng phó với HIV. Các cuộc họp này mang tính không chính 
thức và tổ chức vào thời gian ăn trưa. Ban thư ký của Nhóm kỹ thuật đã đồng ý đồng tổ chức và 
chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị và sắp đặt các vấn đề kỹ thuật cho các hội thảo này. Các hội 
thảo này khá thành công với trung bình khoảng 60 người tham dự mỗi cuộc. Các chủ đề của các hội 
thảo này bao gồm điều trị methadone, sửa đổi Luật về phòng chống ma túy, xã hội dân sự, chiếu 
phim “Một tiếng nói mạnh mẽ”, và chăm sóc tại cộng đồng cho trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng 
bởi HIV. 

Hợp tác với Trường Y tế Công cộng Hà Nội
Trường Y tế Công cộng đã bắt đầu hợp tác với ban thư ký của Nhóm kỹ thuật từ tháng 4/2008 để hỗ 
trợ việc chuẩn bị và kỹ thuật cho các buổi họp của Nhóm kỹ thuật và các buổi hội thảo buổi trưa. Sự 
hợp tác này rất quan trọng, đảm bảo cho sự liên tục và chất lượng của các cuộc họp của Nhóm kỹ 
thuật cũng như đóng góp cho sự mở rộng các hoạt động của nhóm kỹ thuật. 

Định hướng trong năm 2009
Trong năm tới, nhóm kỹ thuật HIV sẽ tiếp tục giữ vai trò là diễn đàn trao đổi thông tin và kết nối 
cho các tổ chức làm việc trong lĩnh vực HIV ở Việt Nam. Điều này thể hiện sự cam kết liên tục để 
đảm bảo các cuộc họp khuyến khích được sự trao đổi từ tất cả các cấp trong ứng phó. Nhóm kỹ 
thuật sẽ tập trung vào việc giữ cân bằng giữa chất lượng của thảo luận và chia sẻ thông tin. 

Tóm tắt các hoạt động của các nhóm chuyên đề của Nhóm kỹ thuật HIV/AIDS 
Các nhóm chuyên đề tiếp tục thảo luận sâu và tích cực hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể trong ứng 
phó với HIV ở Việt Nam. Ngoài việc giữ vai trò là một diễn đàn trao đổi thông tin, các nhóm 
chuyên đề như MSM, Nhóm hợp tác trung tâm 05 – 06 tiếp tục lập bản đồ các hoạt động đang diễn 
ra tại Việt Nam trong các lĩnh vực hoạt động của nhóm. Nhóm MSM và Nhóm Giới tính và Tính 
dục thực hiện các hoạt động có sự hợp tác của nhiều nhóm và tổ chức. Thành tựu của các nhóm 
được tóm tắt dưới đây: 

a. Nhóm MSM 
Các mục tiêu trong năm 2008 là xây dựng năng lực cho MSM ở các câu lạc bộ và các tổ chức cộng 
đồng và xây dựng mối liên kết giữa các cơ quan và tổ chức làm việc trong lĩnh vực phòng chống 
HIV cho MSM để tăng cuờng tối đa hiệu quả của nguồn lực trong việc hỗ trợ MSM. 

Nhóm MSM đã tổ chức các cuộc họp điều phối định kỳ vào tháng 3, 7 và 9. Các cuộc họp như là 
những diễn đàn để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong làm việc với MSM ở Việt Nam, bao gồm 
việc ước tính số lượng quần thể MSM, MSM và việc sử dụng internet, MSM và truyền thông và các 
chủ đề khác bao gồm việc xây dựng và thử nghiệm bộ công cụ phòng chống kỳ thị và phân biệt đối 
xử với MSM. Trung bình có 30-40 thành viên tham gia mỗi cuộc họp. Ủy ban AIDS thành phố Hồ 
chí Minh đã điều phối cuộc họp thứ 2 giúp việc thúc đẩy thiết lập mạng lưới giữa các cá nhân và tổ 
chức hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV cho MSM ở phía Nam. 

Các chuyên gia và khách mời đã đưa ra các chủ đề cho các cuộc họp và các cán bộ chuyên trách từ 
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các địa phương đã đóng góp vào các cuộc thảo luận thiết thực về các chủ đề liên quan.
 
Với sự hỗ trợ của UNAIDS, nhóm MSM đã tiến hành việc lập bản đồ về xây dựng năng lực và đào 
tạo của các tổ chức NGO trong nước và quốc tế, và đã tiến hành một số lớp tập huấn với sự đồng tài 
trợ của FHI và UNAIDS ví dụ như tập huấn về truyền thông thay đổi hành vi, tập huấn về vận động 
chính sách cho các các bộ chuyên trách và thành viên các câu lạc bộ với trung bình 25 học viên cho 
mỗi lớp tập huấn. 

Tháng 10, một hội thảo tổng quan về MSM được Cục phòng chống AIDS, Trung tâm AIDS hà nội 
và UNAIDS phối hợp tổ chức. Hội thảo đã báo cáo về các chương trình phòng chống HIV/STI cho 
MSM hiện nay và đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho việc tiếp tục hỗ trợ các can thiệp HIV cho 
cộng đồng MSM. 

Nhóm MSM cũng tham gia tích cực các cuộc họp thường niên của Nhóm Bầu trời tím (PSN), một 
diễn đàn điều phối cho các họat động MSM ở tiểu vùng Sông Mê-kông vào tháng 7. Thông qua 
PSN, nhóm MSM đã tạo điều kiện cho các cán bộ chính phủ và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam 
tham gia các chuyến tham quan học tập về các chương trình phòng chống HIV cho MSM ở Thái lan

Sổ tay về kỳ thị và phân biệt đối xử: một bộ công cụ về phòng chống kỳ thị và phân biệt đối sử với 
MSM đang được hoàn thiện và sẽ sớm được đưa vào sử dụng trong thời gian tới. 

Hai tài liệu được dịch và phân phát: MSM – phần bị lãng quên trong các chương trình HIV quốc 
gia. 

b. Nhóm HIV và truyền thông
Trong năm 2008, nhóm truyền thông và HIV đã hoạt động trở lại sau một thời gian dài không nhóm 
họp trong năm 2007. Việc không có trưởng nhóm và không có vai trò rõ ràng là những lý do của 
việc nhóm không hoạt động trong thời gian dài. 

Với trưởng nhóm mới, nhóm đã tập trung vào HIV, Truyền thông thay đổi hành vi, và truyền thông 
trong một ngữ cảnh rộng hơn. Khoảng 15 – 30 thành viên tham gia mỗi cuộc họp, bao gồm đại diện 
của nhiều tổ chức khác nhau. Nhóm đã lập được một bản đồ các hoạt động dự án và hoạt động 
truyền thông khác nhau. 

Các chủ đề đã được đề cập đến trong năm nay bao gồm: 
● Các chương trình TV được BBC World Service Trust thực hiện dưới sự tài trợ của dự án 

phòng chống HIV cho thanh niên của ADB ( xem và nhận xét trước khi được phát sóng).
● Giới thiệu dự án truyền thông thay đổi hành vi cho MSM (diễn đàn được FHI tài trợ mang 

tên Adamzone và chiến dịch truyền thông nhằm vào khách hàng năm giới của người bán 
dâm của PSI) 

● Nhận xét về Sổ tay truyền thông về HIV xây dựng bởi Nhóm phối hợp UN về HIV và Hội 
nhà báo Việt Nam 

c. Nhóm hợp tác trung tâm 05-06 
Trong năm 2008, Nhóm hợp tác  trung tâm 05-06 tiếp tục phát triển trở thành một mạng lưới chính 
cho các tổ chức và cá nhân quan tâm đến làm việc trong lĩnh vực các trại cai nghiện. 
Trung bình có 35-40 thành viên tham gia mỗi cuộc họp bao gồm đại diện của nhiều tổ chức khác 
nhau. Nhóm 05-06 duy trì việc cậ nhật bản đồ các dự án liên quan đến HIV được tài trợ bởi các tổ 
chức quốc tế 1) trong các trại cai nghiện cho người tiêm chích ma túy và người bán dâm  2) ở cộng 
đồng cho những người đã rời trại về với gia đình. Trong các cuộc họp giữa các cá nhân và các 
nhóm, nhóm đã cung cấp thông tin và định hướng cho đại diện của các nhóm bắt đầu công việc 
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phòng chống HIV trong các trại 05-06 và trong cộng đồng. Nhóm cũng là nơi giúp cho các sinh 
viên sau đại học đạt những kinh nghiệm thích hợp và tìm hiểu các chủ đề nghiên cứu và dự án thích 
hợp. Trong các hoạt động này, nhóm tập trung vào việc giữ các vấn đề liên quan đến HIV và cai 
nghiện trong tầm quan tâm và giới  thiệu các chủ đề mới cho việc chia sẻ thông tin và thảo luận 
nhóm. 

Các chủ đề được lựa chọn trong năm bao gồm: 
 Cập nhật về việc sửa luật phòng chống ma túy (UNODC)
 Dự phòng HIV cho bạn tình của người tiêm chích ma túy trong các trung tâm và khi trở về 

cộng đồng: Nghiên cứu và can thiệp (Abt Associates and ISDS)
 Kết quả của một đánh giá phối hợp về Câu lạc bộ B93 (DOLISA và MCNV)
 Giai đoạn 2 của chương trình phòng chống tái nghiện ở Lạng sơn, Việt Nam: Bài học kinh 

nghiệm và các ý kiến khác, và các kế hoạch cho giai đoạn II (DOLISA, CRS và COHED)
 Giới  thiệu  về  Hội  nghị  của  hiệp  hội  giảm thiểu  tác  hại  Quốc  tế  tử  12-15/05/2008  tại 

Barcelona (ESTHER).
 Triển lãm ảnh từ các chuyến đi thăm Trung tâm số 1 và số 4 ở Hà Nội (Medicins du Monde, 

DOLISA)
d. Nhóm Giảm hại 
Trong năm 2007-8, nhóm hợp tác giảm hại đã hoạt động trở lại sau khi không hoạt động trong vòng 
6 tháng do không có trưởng nhóm. Vì Giảm tác hại ngày càng được quan tâm từ nhiều phía bao 
gồm chính phủ và các nhà tài trợ, nên có một số lượng ngày càng lớn các tổ chức và cá nhân tham 
gia các cuộc họp nhằm trao đổi thông tin. Trọng tâm của nhóm là xây dựng một khung pháp lý cho 
giảm hại, hợp tác với Cục phòng chống AIDS và kế hoạch hoạt động của cục, các cách tiếp cận 
sáng tạo ở cấp tỉnh (GTZ/AHRN), Dự án mới của và các sáng kiến thông tin-giáo dục-truyền thông. 
Nhóm có liên hệ thường xuyên với trưởng nhóm của nhóm 05-06 để có sự tương tác qua lại giữa 2 
nhóm hoặc có các cuộc họp kế tiếp nhau trong cùng một buổi chiều. Nhóm là một nguồn lực để tích 
cực đưa các bên liên quan, các đối tác phát triển và các học viện liên hệ với nhau thông qua việc 
chia sẻ thông tin và thảo luận. 

e  . Nhóm tăng cường sự tham gia của người sống với hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV (GIPA)  
Trong năm 2008, nhóm GIPA đã tổ chức các cuộc họp định kỳ 2 tháng một lần với sự tham gia của 
các  tổ  chức  trong  nứơc  và  quốc  tế  như:  UNAIDS,  CARE,  HPI,  COHED,  IOM,  HIH,  VSO, 
VICOMC, SMARTWork, Trung tâm AIDS Hà nội, Hội phụ nữ Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ pháp 
lý HIV/AIDS, Văn phòng GIPA Hà nội, các nhóm người sống với HIV ở Hà Nội bao gồm Hoa 
Hướng Dương, Hoa xương rồng, Bồ câu, bạn và tôi, Hoa sữa, Sức Mới, Vì ngày mai tươi sáng, và 
các nhóm MSM ở Hà Nội 

Các hoạt động:
Chương trình nghị sự của các cuộc họp là chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình các chương trình dự 
án; báo cáo về các hoạt động của các nhóm, đưa ra các vấn đề cần giải quyết.
Các chủ đề khác là: việc làm, chăm sóc y tế cho người sống với HIV, dự phòng ở cộng đồng, giảm 
kỳ thị đối với các em đang sống với hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV ở trường học. 

Kết quả:
Sự tham gia của nhiều tổ chức;
Người sống với HIV được mời tham gia các hoạt động và đưa ra các nhận xét và ý kiến; 
Cập nhật các vấn đề được những người sống với HIV quan tâm 

Thách thức:
Một số nhóm người sống với HIV chưa được huy động tham gia 
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Chưa có địa điểm họp cố định (luôn phải tìm địa điểm họp) 

Định hướng:
● Tăng cường các cơ hội việc làm cho người sống với HIV 
● Chủ đề các cuộc họp nên gắn liền với sự quan tâm của người sống với HIV 
● Có một địa điểm họp cố định 

f  . Chăm sóc và điều trị   
Năm 2008, nhóm chăm sóc và điều trị tiếp tục trở thành một diễn đàn cho các tổ chức và cá nhân 
chia sẻ thông tin và ý kiến cho những cá nhân và tổ chức đang làm việc hoặc quan tâm đến chăm 
sóc và điều trị HIV. Nhóm cũng là một cơ hội học tập đối với nhiều thành viên, và là cơ hội trao đổi 
giữa các thành viên trong và ngoài nước thông quan việc thảo luận các chủ đề liên quan đến chăm 
sóc và điều trị. Một vấn đề đã được thảo luận là có nên tiếp tục các hoạt động của nhóm chăm sóc 
và điều trị trong bối cảnh VAAC đã chủ động các cuộc họp thường xuyên của nhóm kỹ thuật về 
chăm sóc và điều trị. Tuy nhiên các thành viên của nhóm chăm sóc và điều trị đề nghị tiếp tục các 
hoạt động của nhóm song song với Nhóm kỹ thuật của VAAC. Trong năm 2008, các thông tin sau 
đây đẫ được trình bày và thảo luận: 

 Báo cáo từ Hội nghị Chuyển giao nhiệm vụ Quốc tế (VAAC)

 Thường xuyên cập nhật về tình trạng ARV và giới thiệu về Cảnh giác dược (SCMS)

 Chăm sóc tại gia thông qua Chăm sóc liên tục (FHI)

 Kinh nghiệm điều trị và chăm sóc nhi khoa (CDC)

 Nghiên cứu nhân chủng học về phòng lây truyền từ mẹ sang con (MCNV)

g. Giới tính và Tính dục
Trong năm 2008, nhóm Giới tính và Tính dục đã tiếp tục phát triển thành một mạng lưới chính của 
các cá nhân và tổ chức quan tâm đến lĩnh vực này. Khoảng 25 -40 người tham gia mỗi cuộc họp, 
bao gồm những người sống với HIV, các tổ chức NGO và các tổ chức quốc tế. Trong các cuộc họp, 
nhóm cung cấp cho các thành viên thông tin về các vấn đề liên quan. Nhóm tập trung vào các vấn 
đề liên quan đến sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cho người sống với HIV và đưa các chủ đề 
mới vào thảo luận.  

Các chủ đề đã được giải quyết trong năm nay bao gồm:
 Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của người sống với HIV. 
 Đánh giá nhu cầu về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản của phụ nữ sống với HIV do 

UNFPA tiến hành. 
 Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ sức khỏe sinh sản cho phụ nữ sống với HIV. 
 Thảo luận về bình đẳng giới trong sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục 

Các hoạt động khác: 

 Đã xuất bản “Phụ nữ và HIV/AIDS ở Việt Nam” 
 Thúc đẩy việc cung cấp thông tin về sức khỏe sinh sản và các dịch vụ cho các nhóm /câu lạc 

bộ người sống với HIV
 Trao đổi giữa các nhóm/ câu lạc bộ người sống với HIV ở Hòa Bình về các vấn đề giới và 

sức khỏe sinh sản
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NHÓM THẢO LUẬN CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI  CHÍNH PHỦ TẠI  TP HCM
http://www.ngocentre.org.vn/node/5364

Tổng quan
Trong năm năm, Nhóm thảo luận các TCPCP thành phố HCM (lúc đầu là Nhóm thảo luận về trẻ em 
của các TCPCPNN) đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (theo quý). Những cuộc họp này được tổ chức 
tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố HCM và là nơi gặp mặt của các nhân viên, đại diện từ 
các tổ chức phi chính phủ quốc tế có văn phòng và hiện đang hoạt động tại thành phố HCM hoặc 
khu vực miền Trung. Các tổ chức cộng tác, nhà tài trợ, cơ quan chính phủ cũng đến tham dự các 
cuộc họp này dù không thường xuyên.

Nhóm nòng cốt bao gồm sáu đại diện từ TCPCPNN chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp và 
những hoạt động khác. Sụ tham gia trong nhóm nòng cốt phụ thuộc vào mong muốn của các tổ 
chức và thường ít nhất là một năm để đóng góp một cách chủ động cho quá trình lập kế hoạch các 
hoạt động của Nhóm thảo luận TCPCPNN thành phố HCM.

Hiện tại, nhóm nòng cốt có sự tham gia của đại diện của sáu tổ chức PCP quốc tế, bao gồm: 
Education for Development; Loreto Viet Nam – Australia Program; Norwegian Mission Alliance; 
Saigon Children Charity; Terre des hommes Foundation – Lausanne; và Vietnam Plus. Hiện tại Tdh 
Foundation cơ quan điều phối.   

Mục tiêu chính 
Nhóm thảo luận TCPCPNN thành phố HCM tạo một diễn đàn để chia sẻ thông tin, kiến thức, và 
kinh nghiệm. Nhóm cũng hoạt động như một cách cửa cho các cơ chế hoàn chỉnh về điều phối hoặc 
cộng tác vững chắc trong các lĩnh vực như nghiên cứu, đào tạo cũng như vận động và đối thoại 
chính sách.

Cập nhật những hoạt động chính trong năm 2008

 Tổ chức cuộc họp hàng quý

 Cuộc họp tổ chức ngày 10 tháng 1 năm 2008 với hai chủ đề chính: 1. Thành lập nhóm 
chuyên đề (dựa trên hoạt động xây dựng sơ đồ tổng hợp các mối quan tâm của các đại diện 
và nhân viên của các tổ chức PCP) 2. Giáo dục hòa nhập

 Cuộc họp ngày 11 tháng 4 năm 2008 với hai chủ đề chính: 1. Quyết định thành lập bốn 
nhóm chuyên đề cụ thể, quyết định về chủ tọa và đồng chủ tọa; quá trình thành lập và giai 
đoạn tiếp theo; 2. HIV/AIDS và sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ quốc tế

 Cuộc họp ngày 18 tháng 7 năm 2008:  Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trong các 
hoạt động phát triển

 Cuộc họp ngày 17 tháng 10 năm 2008: Kinh tế Việt Nam

Thành lập nhóm làm việc chuyên đề 
Trong năm 2008, có ba nhóm làm việc chuyên đề đã được thành lập: 1. Nhóm làm việc về quyền trẻ 
em ở thành phố Hồ Chí Minh; Nhóm làm việc người khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh, và nhóm 
làm việc kĩ thuật về HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Các hoạt động chính của nhóm làm việc chuyên đề
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1. Nhóm làm việc quyền trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh
Kể từ khi bắt đầu thành lập vào ngày 13 tháng 5 năm 2008, nhóm làm việc về quyền trẻ em ở thành 
phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ba hội thảo, tập trung chủ yếu vào việc soạn thảo điều khoản tham 
chiếu (bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt) và quyết định những lĩnh vực được quan tâm là giáo dục 
(bao gồm giáo dục dạy nghề), công nhận pháp lý, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn cho trẻ em ở 
trong những tổ chức chăm sóc và có định hướng về trẻ em. Mục đích là bắt tay vào vạch ra phương 
hướng tuy nhiên nhóm vẫn cần huy động thêm sự tham gia của các cá nhân, tổ chức và cơ quan địa 
phương. Nhóm làm việc về quyền trẻ em muốn có định hướng về hành động và lên kế hoạch bắt 
đầu xây dựng các hướng dẫn để thúc đẩy các chính sách bảo vệ trẻ em không chỉ cho tổ chức thành 
viên mà còn cho các đối tượng liên quan khác. 

2. Nhóm làm việc về người khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh
Các hoạt động chính của nhóm làm việc về người khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh trong năm 
2008 tập trung vào việc chia sẻ các thông tin cập nhật về các dự án của các tổ chức thành viên trong 
nhóm, việc thành lập nhóm làm việc và xây dựng điều khoản tham chiếu để hoạt động.

Đại diện của nhóm làm việc về người khuyết tật gặp mặt hai tháng một lần tại nhà hàng Sesame. 
Cuộc họp đầu tiên vào ngày 9 tháng 5 năm 2008. Những cuộc họp được tổ chức nhằm tạo cơ 
hội/diễn đàn để chia sẻ thông tin, những bài học thu được từ hoạt động của các dự án và các sự kiện 
điều phối dành cho người khuyết tật/người có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, nhóm đã tổ chức được 
các hoạt động sau đây:

● thành lập nhóm làm việc về người khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh;
● xây dựng điều khoản tham chiếu cho nhóm; 
● chia sẻ trang web, đường dẫn tới các cơ quan hoạt động về người khuyết tật;
● chia sẻ thông tin về quá trình và thủ tục liên quan đến người khuyết tật giữa các tổ chức 

thành viên trong nhóm
● cập nhật hoạt động của người khuyết tật ở Việt Nam và quốc tế
● phối hợp tổ chức ngày Quốc tế người khuyết tật vào Chủ Nhật 30 tháng 11 

3. Nhóm làm việc kĩ thuật về HIV-AIDS ở thành phố Hồ Chí Minh
Nhóm làm việc kĩ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt 5 lần với sự tham gia của 
khoảng 61 người đại diện cho 34 tổ chức. Nhóm họp mặt mỗi tháng hai lần và trung bình có 25 đến 
30 người thamgia trong mỗi cuộc họp. Hiện tại tổ chức Care International tại Việt Nam đang làm 
chủ tọa của nhóm. Cuộc họp được tiến hành bằng tiếng Anh và có phiên dịch sang tiếng Việt. Kể từ 
cuộc họp đầu tiên được tổ chức vào tháng 4, nhóm đã tổ chức được những hoạt động sau đây:

● Soạn thảo điều khoản tham chiếu
● Phát triển kế hoạch hành động 
● Xin gia nhập vào nhóm làm việc kĩ thuật về HIV/AIDS tại Hà Nội
● Mời các khách mời, trong đó có cả những người trở lại với cộng đồng sau một thời gian ở 

các trung tâm phục hồi nhân phẩm cho người nghiện ma túy
● Tuyển một tình nguyện viên quốc tế để giúp điều phối các hoạt động của các nhóm
● Tiến hành xây dựng sơ đồ về các thành viên trong nhóm
● Tổ chức các buổi họp bổ sung giữa thành viên nhóm để tổ chức các sự kiện/hoạt động
● Tạo điều kiện chia sẻ tài nguyên và thông tin đến tất cả các thành viên của nhóm khi có nhu 

cầu để mọi thành viên đều được hưởng lợi, ví dụ như khi có các cơ hội gây quĩ và tiến hành 
hội thảo, vv.v 
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Nhóm đã trở thành lực lượng tích cực trong việc hình thành và củng cố quan hệ hợp tác giữa các 
thành viên trong nhóm. Trong tương lai khi nhóm tìm ra thêm con đường và hoạt động để giúp duy 
trì  đà  của  nhóm  thì  sẽ  còn  thu  được  nhiều  kết  quả  hơn  nữa  trong  tương  lai.  

Định hướng cho năm 2009

● Duy trì sự năng động của nhóm thảo luận các tổ chức PCP tại thành phố Hồ Chí Minh để 
chia sẻ thông tin và cùng học hỏi cũng như tham gia các hoạt động đối thoại và vận động 
chính sách

● Hỗ trợ nhóm làm việc chuyên đề để đảm bảo hoạt động thuận lợi của nhóm
● Thành lập nhóm làm việc cán bộ hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh
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NHÓM LÀM VIỆC VỀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN 
CHO LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN (ICT4DEV WG)
http://www.ngocentre.org.vn/ict4dev

Nhóm làm việc về công nghệ truyền thông và thông tin hiện tại đặt một blog trên mạng website của 
Trung tâm dữ liệu các tổ chức Phi chính phủ. Trang thông tin này hoạt động như một nguồn thông 
tin trung tâm về công nghệ truyền thông tại Việt Nam và lĩnh vực phát triển công nghệ trên toàn 
cầu. Chức năng hoạt động của nhóm nằm dưới sự quản lý của Trung tâm dữ liệu các tổ chức Phi 
chính phủ. 

Mục đích của Nhóm làm việc ICT4DEV là hỗ trợ các TCPCP tăng cường việc ứng dụng ICT để 
nâng cao chất lượng các công việc phát triển của họ tại Việt Nam. Thông qua tư vấn, đào tạo, chia 
sẻ thông tin và mời những chuyên gia đăc biệt làm khách mời, Nhóm làm việc mong muốn tăng 
cường tối đa hiệu quả và việc truyền thông trong cộng đồng phát triển tại Việt Nam bằng cách hỗ 
trợ các TCPCP với việc trang bị đầy đủ sức mạnh của ICT trong những hoạt động phát triển của họ.

Những Mục tiêu chính: 

 Kết nối khoảng cách ICT và khả năng trình độ của những bên liên quan khác nhau trong 
cộng đồng phát triển tại Việt Nam.

 Tăng cường sự nhận biết, lồng ghép và ứng dụng công cụ phần mềm FOSS giữa các tổ chức 
phát triển.

 Khuyến khích việc thu thập và chia sẻ thông tin về các chủ đề và kỹ năng ICT.
 Cải thiện cơ sở vật chất của ICT trong cộng đồng phát triển Việt Nam và giới thiệu những 

sáng kiến, ứng dụng, công nghệ và sự sử dụng ICT tốt nhất trên toàn thế giới tới những 
người làm việc về phát triển tại Việt Nam.

 Thành lập Nhóm chủ đạo thuộc ICT4DEVnhằm hỗ trợ việc xây dựng năng lực ICT của các 
tổ chức phát triển.

 Tạo một môi trường thuận lợi cho việc chia sẻ kỹ năng và mong muốn thực sự học hỏi về 
ICT cho lĩnh vực phát triển.

 Mang đến một cơ hội cho những tổ chức phát triển làm việc ở cấp độ cơ sở mở rộng những 
kinh nghiệm thực tế của họ trong các lĩnh vực như: công cụ truyền thông liên ngành, thu 
thập và phân tích dữ liệu, an toàn ICT và sự quản lý khủng hoảng vv…

 Đóng vai trò như một chất xúc tác để đẩy mạnh ICT cho việc phát triển nhận biết và sử dụng 
tốt nhất trong cộng đồng phát triển ICT tại Việt Nam.

 Tiến hành những nghiên cứu và cung cấp tư vấn và kết quả có liên quan tới phát triển kỹ 
thuật của cộng đồng phát triển tại Việt Nam..

 Tạo ra và chia sẻ bản tin thư điện tử về công nghệ truyền thông thông tin hiện hành cho 
những vấn đề phát triển

Những hoạt động chính năm 2008

Nhóm làm việc về công nghệ truyền thông và thông tin (ICT4DEV) được khai trương ngày 16 
tháng 7 năm 2008.

ICT4DEV họp ngày 16 tháng 7 năm 2008
Đây là cuộc họp đầu tiên của nhóm nhằm khai thác tiềm năng và những vấn đề liên quan đến việc 
thành lập nhóm. Phần thảo luận chính là xây dựng các mục tiêu chính và tìm kiếm những đóng góp 
cho các các hoạt động tiềm năng của nhóm trong tương lai.

41

http://www.ngocentre.org.vn/ict4dev


Hội thảo ngày 24 tháng 10 năm 2008 – Nghệ thuật trong truyền thông
Làm thế nào để sử dụng mạng Internet một cách  hiệu quả, tích cực hơn, truyền các tin tức mới của 
tổ chức bạn tới số lượng khán giả lớn hơn thông qua việc sử dụng các mạng lưới xã hội. Việc sử 
dụng những công nghệ này để truyền đạt thông điệp một cách tích cực hơn và trợ giúp cho lĩnh vực 
gây quỹ. Việc sử dụng những công nghệ này thường xuyên hơn thông qua việc đưa ra việc truyền 
thông ngay lập tức với con người trong các lĩnh vực riêng biệt và cập nhật các thông điệp về những 
vùng thiên tai.

Kế hoạch hoạt động năm 2009
Đầu năm 2009 nhóm sẽ tổ chức 2 hội thảo tiếp theo.

Giao tiếp và cộng tác hiệu quả hơn với nhân viên của bạn? 
Việc sử dụng Internet để cộng tác và chia sẻ các ý tưởng cho phép một môi trường làm việc hiệu 
quả hơn. Dùng các dịch vụ miễn phí để chia sẻ, thiết lập lịch làm việc, gửi thư điện tử thậm chí tạo 
ra và phân phối các tài liệu trực tiếp trên mạng. Những công cụ này có thể đựoc mở rộng thông qua 
việc sử dụng chương trình, các danh mục “những việc sẽ làm” có thể gửi thư điện tử cho nhân viên 
về tình trạng của các dự án, thời gian biểu...

Xây dựng trang thông tin của nhóm trên Website 
Để tạo ra một blog trên trang Web có thể là một điều khó khăn và tốn kém cho các tổ chức nhỏ. Có 
rất nhiều các công cụ trên Internet cung cấp cho người sử dụng một cách thân thiện về định dạng 
cấu trúc các trang web và các trang thông tin. Một trang thông tin/website cơ bản có thể được thiết 
lập trong vòng dưới 1 giờ. Hội thảo này sẽ đưa ra sự trợ giúp cơ bản về các chương trình ứng dụng 
phần mềm ‘Wordpress’. 
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NHÓM CÔNG TÁC VỀ BOM MÌN (LWG)
http://www.ngocentre.org.vn/node/127

Giới thiệu chung
Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm, Việt Nam vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi số lượng bom 
mìn, vật liệu chưa nổ nằm rải rác khắp 64 tỉnh thành trong cả nước. Ước tính khoảng 97% diện tích 
ô nhiễm là do vật liệu chưa nổ chưa nổ còn lại khoảng 3% là ô nhiễm mìn, đặc biệt tập trung ở các 
tỉnh miền Trung và vùng giáp biên giới, ở mọi địa hình khác nhau: rừng núi, sông suối, ao hồ, đồng 
cỏ, và các vùng ven biển chủ yếu là ở độ sâu từ 0-5m cá biệt có những vật nổ lớn nằm ở độ sâu từ 
10-20 m.

Theo ước tính của Bộ Quốc Phòng, tới nay mới chỉ dò tìm xử lý hết được 20-25% số lượng bom 
mìn, vật liệu chưa nổ sót lại, chiếm khoảng từ 9-12% diện tích đất đai bị ô nhiễm.

Trong nỗ lực hợp tác nhằm đạt được một môi trường sống không bị ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ 
cho người dân Việt Nam, Nhóm công tác về bom mìn (LWG) Việt Nam trực thuộc Trung tâm dữ 
liệu các tổ chức phi chính phủ (NGO RC) đã được thành lập năm 1995. Mục đích là tạo ra một diễn 
đàn cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) và các tổ chức liên quan khác cùng đến với nhau 
để chia sẻ kinh nghiệm, trình bày những nghiên cứu liên quan đến vấn đề này và thảo luận những 
nội dung có thể phối hợp được trong tương lai ở Việt Nam. Hoạt động của các tổ chức thành viên 
bao gồm khảo sát và rà phá bom mìn, trợ giúp và phục hồi chức năng cho các nạn nhân bom mìn, 
giáo dục ý thức phòng tránh bom mìn, và các chương trình phát triển tổng hợp khác, trong đó có các 
sáng kiến về tái định cư.

LWG hướng tới mục tiêu đẩy mạnh sự phối hợp giữa các INGO và các tổ chức liên quan hoạt động 
trong các lĩnh vực khác nhau của công tác khắc phục hậu quả bom mìn ở trong và ngoài lãnh thổ 
Việt Nam, nhằm đạt được những mục tiêu chính sau đây:

Các mục tiêu chính:
 Tạo một diễn đàn chung cho các tổ chức hoạt động trong các hợp phần khác nhau của lĩnh 

vực khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu chưa nổ như rà phá, giáo dục tuyên truyền về nguy 
cơ bom mìn, hỗ trợ nạn nhân. Gặp gỡ, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, thảo luận các vấn 
đề liên quan đến chương trình của mình, và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bên nhằm tăng cường 
phổ biến thông tin về công tác khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam tới các tổ chức liên 
quan trong và ngoài nước gồm cả các tổ chức PCP, các nhà tài trợ, đại sứ quán, đối tác, các 
tổ chức xã hội và các cơ quan chính quyền nhà nước Việt Nam.

 Hỗ trợ việc thông tin liên lạc giữa các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khắc phục bom mìn 
để khuyến khích sự hợp tác, hiểu biết và trợ giúp lẫn nhau của các tổ chức tham gia nhóm 
LWG.

 Phổ biến các thông tin thích hợp giữa các tổ chức tham gia thông qua các hoạt động gặp gỡ, 
họp định kỳ, trao đổi e-mail, thông tin liên lạc thông qua trang web của nhóm và các hoạt 
động khác vv.

 Hợp tác và chia sẻ các chuyên môn kỹ thuật và các bài học kinh nghiệm thu được giữa các 
tổ chức tham gia nhóm LWG

 Tăng cường các hoạt động như lễ kỷ niệm, gặp gỡ, hội thảo và tập huấn giữa các tổ chức 
tham gia nhóm LWG và các đơn vị khác ở các địa điểm thích hợp

 Là một địa chỉ tham khảo cho các đơn vị quan tâm tìm kiếm thông tin và tư vấn về các 
chương trình và các hoạt động rà phá bom mìn ở Việt Nam

Điều phối hoạt động chung của nhóm LWG là một tổ chức làm chủ toạ tình nguyện, do các tổ chức 
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thành viên cùng đề cử. Từ tháng 6 năm 2002, Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) đã và 
đang giữ vai trò chủ toạ điều phối các cuộc họp hàng quý của nhóm.

Với quan điểm khuyến khích một vai trò linh hoạt hơn của các tổ chức thành viên trong việc điều 
phối các hoạt động chung của nhóm như tổ chức các cuộc họp quý, từ năm 2006, nhóm đã quyết 
định áp dụng cơ chế luân phiên chủ tọa cuộc họp giữa các thành viên tham gia, thay đổi địa điểm 
các cuộc họp quý giữa Hà Nội và các tỉnh có các hoạt động về bom mìn và đưa thêm hoạt động đi 
thăm thực địa dự án vào các cuộc họp định kỳ tại các tỉnh. Tuy nhiên, VVAF vẫn là đầu mối liên 
lạc và điều phối chung của nhóm.

Cập nhật các hoạt động chủ yếu trong năm 2008

Những nội dung chính trong năm 2008

 Tiếp tục tổ chức các cuộc họp hàng quý của nhóm tại các địa điểm là địa bàn triển khai các chương 
trình, dự án của các tổ chức thành viên. 

 Nâng cấp nội dung, cách thức trình bày của trang web dành riêng cho nhóm trên trang chủ NGO RC.

 Chia sẻ thông tin thu được qua các cuộc điều tra, các vấn đề liên quan đến hoạt động rà phá bom 
mìn, vật liệu chưa nổ. 

 Trao đổi kinh nghiệm và thông tin về phát triển các kỹ năng quản lý cho nhân viên người Việt Nam 
làm việc trong các Dự án và từng bước chuyển giao trách nhiệm thực thi tất cả các hoạt động dự án. 

Các cuộc họp của nhóm LWG tổ chức trong năm 2008
Trong năm, nhóm LWG đã tổ chức thành công các cuộc họp như sau: 

Cuộc họp ngày 24 tháng 3 năm 2008
Cuộc họp được tổ chức tại Đồng Hới do tổ chức LSNV đứng ra chủ trì, bàn về vấn đề Hỗ trợ Nạn 
nhân tại Việt Nam. 

Trong cuộc họp, ông Nguyễn Trung Thực, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Bình đã báo cáo về 
tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ liên quan đến hoạt động rà phá bom mìn và hỗ 
trợ nạn nhân tại tỉnh Quảng Bình. Ông chia sẻ với cuộc họp về hoạt động của các INGO tại tỉnh và 
cách thức tăng cường sự hợp tác giữa các INGO để hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt ông nhấn mạnh đến mô 
hình thành công của cuộc họp quý giữa các INGO tại tỉnh Quảng Bình nhằm chia sẻ kinh nghiệm 
hoạt động cũng như tăng cường sự hợp tác lẫn nhau giữa các INGO trong tỉnh. Ông cũng đưa ra 
một số đề xuất cho các INGO hoạt động trong lĩnh vực rà phá và hỗ trợ nạn nhân như mở rộng hoạt 
động để hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế gia đình (đặc biệt là mở rộng đối tượng hưởng lợi 
và quy mô hoạt động, không chỉ giới hạn hoạt động rà phá ở cộng đồng mà còn tập trung vào các 
lĩnh vực phát triển kinh tế), mở rộng hoạt động ở cả vùng miền núi và vùng sâu vùng xa để giúp đỡ 
người nghèo cũng như tiến hành các nhiệm vụ phát triển. 

Ông Chi, điều phối viên dự án CPI đã trình bày phân tích thương vong bom mìn năm 2007. Theo số 
liệu điều tra từ 1/1/2007 đến 31/12/2007, CPI đã xử lý 61 trường hợp liên quan đến vật liệu chưa nổ 
ở 8 tỉnh thành, trong đó có 94 người liên quan trong đó 46% bị chết và 54% bị thương. 

Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc LSNV đã trình bày về vấn đề Hỗ trợ nạn nhân (có trong Hiệp ước 
cấm mìn và công ước bom chùm) tại Việt Nam nhằm phổ biến vấn đề hỗ trợ nạn nhân ra và cùng 
nhau đưa vào hành động phù hợp với bối cảnh Việt Nam. LSNV đã mang đến một bài trình bày 
mang tính thông tin quan trọng về Hỗ trợ Nạn nhân tại Việt Nam. Hỗ trợ Nạn nhân bao gồm 6 lĩnh 

44



vực: chăm sóc sức khoẻ y tế, phục hồi thể chất, hỗ trợ tâm lý, hoà nhập xã hội, hoà nhập kinh tế, 
luật và các chính sách công. Với cuộc thảo luận về (i) thứ tự ưu tiên của các lĩnh vực Hỗ trợ Nạn 
nhân và (ii) Vai trò của các tổ chức INGO trong quá trình thực hiện Trợ giúp Nạn nhân, tất cả 
ngwời tham gia đều thống nhất công cụ cần thiết cho việc thực hiện Trợ giúp Nạn nhân là các nhóm 
vận động chính sách; mối quan hệ tốt đẹp trong nhà nước, hệ thống luật hiện hành hỗ trợ nó và kế 
hoạch hành động chiến lược khả thi. Đặc biệt nên chú ý đến vai trò của các thành viên LWG giống 
với nhóm vận động chính sách để cùng nhau làm việc để hỗ trợ nạn nhân tại Việt Nam.

Cuộc họp ngày 09 tháng 07 năm 2008
Cuộc họp này do SODI chủ trì với chủ đề chia sẻ kinh nghiệm về chương trình rà phá bom mìn và 
phát triển trong 10 năm của SODI tại Quảng Trị. 

Ông Chuck Searchy đánh giá cao sự hợp tác giữa SODI và tỉnh Quảng Trị. Ông nói rằng tài trợ từ 
chính phủ Mỹ cho các dự án Việt Nam sẽ giảm và sẽ có thay đổi trong việc ưu tiên xin vốn. ông 
cũng nhấn mạnh rằng công tác khảo sát về ô nhiễm bom mìn và vật liệu chưa nổ ở 6 tỉnh miền trung 
Việt Nam đã hoàn tất và nhiệm vụ rà phá bom mìn sẽ được ưu tiên tại vùng này. Các hoạt động 
Giáo dục nguy cơ bom mìn nên được kết nối với các nhiệm vụ rà phá và các nhiệm vụ khẩn cấp. 
ông cũng thông báo rằng nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân đã được mở rộng, không chỉ cho các nạn nhân 
mà còn cho gia đình và cộng đồng họ. Điều cần thiết là tăng cường công tác điều phối và chia sẻ 
thông tin để tránh chồng chéo trong thời gian tới. ông Chuck Searchy sẽ liên lạc với Đại sứ Mỹ đến 
Việt Nam để cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan đến vốn cho các dự án của Đại sứ quán 
trong những năm tới. 

Sau đó cuộc họp tập trung vào thảo luận nhóm. Tất cả đều thống nhất theo LSNV, Hỗ trợ Nạn nhân 
là một phần quan trọng của công ước về bom chùm. Cần vận động chính phủ Việt Nam kí Công 
ước. Cần thành lập Ban chỉ đạo vận động. Đề xuất ông Chuck Searchy – VVMF, cô Kim Hoa 
LSNV, và ông Toàn VNAH sẽ là thành viên của Ban Chỉ đạo. Phải tiến hành các hoạt động thu thập 
chữ kí hỗ trợ cho công ước. 

VNAH tổ chức hội thảo ở cấp quốc gia để vận động chính phủ Việt Nam kí công ước. 

Các hoạt động nổi bật khác
UNICEF đã hỗ trợ cho hội thảo thứ hai nhằm xem xét lại các tiêu chuẩn quốc gia phác thảo về Giáo 
dục nguy cơ bom mìn vào tháng 10 năm 2008 với sự tham gia của 30 cán bộ đến từ các cấp, viện tại 
Việt Nam.

Với sự vận động tích cực của LSNV và VVMF, bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi hội thảo về Công 
ước bom chùm tại Hà nội vào 2 ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2008, tiếp theo sau hội thảo vùng đông 
nam á tại Lào về Công ước bom chùm nhằm cung cấp thông tin về công ước, tiến trình Oslo; tạo 
diễn đàn xem xét pháp lý về công ước oslo và ý nghĩa của việc Việt Nam phê chuẩn công ước. Đây 
là hội thảo đàu tiên về Công ước bom chùm tại Việt nam, là một hội thảo thành công, quan trọng và 
thành công, đặc biệt là có sự tham gia của đại diện các bộ và các tỉnh thành. Tiếp theo sau hội thảo 
tại Hà nội, ngày 21/11/2008, Mạng lưới LSN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp tiếp theo về Công ước 
Bom chùm, Thúc đẩy hợp tác quốc tế về rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân  tại Thành phố Hồ Chí 
Minh với mục tiêu giúp các đại biểu biết rõ hơn về công ước cũng như ảnh hưởng của bom đạn 
chùm đến Việt Nam sÏ ®ưa ra ®ược mét sè biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m thóc ®Èy, hç trî h¬n n÷a c«ng 
t¸c rµ ph¸ vµ hç trî n¹n nh©n bÞ ¶nh hưëng bëi bom-®¹n chïm t¹i ViÖt Nam. Hội thảo đã được tổ 
chức thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm và tham gia của 50 đại diện từ các 
Đại sứ quán, các tổ chức PCP, các tỉnh thành trong nước liên quan đến bom mìn, lãnh đạo các sở 
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ban ngành ở Hà nội, Thành phố Hồ Chí minh và các tỉnh miền trung. Đa số các thành viên tham dự 
Hội thảo đều nhất trí về tác động tích cực của Công ước chống bom, đạn chùm đối với công tác rà 
phá và hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn, đạn chùm và mong muốn Việt Nam ký Công 
ước. 

Phương hướng năm 2009

● Tiếp tục cải thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên của nhóm và giữa các tổ chức 
với các đơn vị, cá nhân quan tâm

● Thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các thành viên của Nhóm nhằm tăng cường hiệu quả về mặt 
quy mô và địa bàn triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.  

● Tăng cường lồng ghép, kết nối giữa các chương trình rà phá và phát triển hỗ trợ nạn nhân 
bom mìn 

● Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ với đối tác địa phương
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NHÓM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VI MÔ (VMFWG)
http://www.ngocentre.org.vn/node/127

Nhóm Công Tác Tài Chính Vi Mô Việt Nam (MFWG) được thành lập nhằm tạo diễn đàn dành cho 
các nhà thực hành tài chính vi mô có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận những vấn 
đề liên quan, và thống nhất tiếng nói chung với các nhà hoạch định chính sách. Được thành lập vào 
năm 2004 dưới hình thức một tổ chức không chính thức trực thuộc Trung tâm dữ liệu các Tổ chức 
Phi chính phủ, thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, theo Bản nguyên tắc hoạt động của 
Nhóm được Ban thường vụ của Trung tâm dữ liệu các tổ chức phi chính phủ thông qua vào tháng 4 
năm 2003. Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam mở rộng cửa đối với tất cả các cá nhân và tổ 
chức quan tâm đến tài chính vi mô tại Việt Nam.

Mục đích của Nhóm là “nâng cao hiệu quả của tài chính vi mô trong xóa đói giảm nghèo bằng 
cách nâng cao chất lượng và sự bền vững của tài chính vi mô tại Việt Nam trong hoạt động thực 
tiễn của các tổ chức và trong môi trường hoạt động được cải thiện”.

Mục tiêu hoạt động của Nhóm:

 Khuyến khích đối thoại về chính sách giữa các tổ chức có liên quan nhằm phát triển môi 
trường thuận lợi và;  

 Thúc đẩy sự bền vững của tài chính vi mô thông qua những nhà thực hành bằng cách phổ 
biến thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, và tiến tới sự đồng thuận về thực tiễn tài chính vi mô tốt 
nhất tại Việt Nam.  

 Xác định và phát triển các nguồn đào tạo và kỹ thuật được sử đụng để nâng cao chất lượng 
của các chương trình tài chính vi mô đặc biệt là hệ thống kế toán và kiểm toán.

Hiện tại Mạng lưới có hơn 160 thành viên từ gần 80 tổ chức gồm các tổ chức phi chính phủ trong 
nước và quốc tế, các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, cá nhân, và các cơ quan chính phủ. Khoảng 30 tổ 
chức thường xuyên tham gia các phiên họp. 

Từ đầu 2007, Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam bầu ra Ban Thường trực để điều phối hoạt 
động của Nhóm. Ban Thường trực có 10 thành viên bao gồm một số tổ chức phi chính phủ trong 
nước và quốc tế, Trung tâm dữ liệu các tổ chức phi chính phủ và một số cá nhân. Ban Thường trực 
họp thường xuyên để thảo luận các vấn đề cùng quan tâm và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 
chiến lược hoạt động, và công tác quản trị của Nhóm. Hàng năm, Ban Thư ký và Chủ tịch được 
chọn từ các tổ chức này để lãnh đạo Nhóm. Hiện tại Quỹ Tình Thương (TYM) thuộc Trung ương 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Quỹ cứu trợ trẻ em Mỹ giữ vị trí là chủ tịch và Phó Chủ tịch. 
Trung  tâm  Tài  chính  vi  mô  và  Phát  triển  (M&D)  được  cử  làm  Ban  Thư  ký  của  Nhóm.  

Các hoạt động chính của MFWG trong  năm 2008

Chủ đề năm 2008

 Nghiên cứu, tìm hiểu mô hình thể chế, xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự, chuẩn bị các tài 
liệu pháp lý để tiến tới chuyển đổi Nhóm thành Hiệp hội các tổ chức Tài chính vi mô Việt 
Nam
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 Duy trì cung cấp thông tin đến các thành viên thông qua các phương tiện của Nhóm như Bản 
tin, tờ gấp, website, hòm thư của Nhóm...

 Tổ chức các diễn đàn về tài chính vi mô để tăng cường quảng bá hình ảnh của Nhóm và 
nâng cao nhận thức của cộng đồng về tài chính vi mô

 Khuyến khích phát triển các tổ chức tài chính vi mô thực tiễn tốt bằng cách tiếp tục tổ chức 
giải thưởng doanh nhân vi mô Citi hàng năm.

2. Các hội thảo chuyên đề, đào tạo do MFWG tổ chức năm 2008

● Tọa  đàm  giới  thiệu  thông  tư  hướng  dẫn  thực  hiện  Nghị  định  28/2005/NĐ-CP  và 
165/2007/NĐ-CP vào tháng 4/2008, với sự hợp tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

● Tổ chức 4 khóa tập huấn (2 lớp ở Hà Nội, 1 lớp ở Đà Nẵng, 1 lớp tại TP Hồ Chí Minh) cho 
cán bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam và sở tài chính/ sở ngoại vụ của các tỉnh/thành phố có 
nhiều hoạt động tài chính vi mô- Phối hợp với ILO 

● Tổ chức thành công Diễn đàn TCVM châu Á vào tháng 8/2008
● Tổ chức hội thảo tập huấn “Giới thiệu bộ chỉ số đánh giá giảm nghèo”, vào 19/11/2008 

3. Các cuộc họp nhóm trong năm 2008

Các cuộc họp của toàn Nhóm được tổ chức thường xuyên định kỳ sáu tháng/lần: 

 Hội nghị tổng kết năm 2007, vào ngày 25/2/2008
 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (vào tháng 7/2008) với sự tham gia của gần 60 đại 

biểu từ 40 tổ chức. Nhân hội nghị này, Nhóm đã cùng chuyên gia SEEP thảo luận về định 
hướng và xây dựng kế hoạch chiến lược của Nhóm 5 năm (2008-2013). 

 Hội nghị tổng kết năm 2008 của Nhóm (dự định tiến hành vào giữa tháng 1 năm 2009)

Bên cạnh đó, Ban thường trực vẫn thường xuyên họp để bàn bạc và giải quyết những công việc của 
Nhóm:

 Họp Ban thường trực Nhóm vào 04/01/2008
 Họp Ban thường trực Nhóm vào 3/6/2008
 Họp Ban thường trực Nhóm vào 28/8/2008
 Họp Ban Thường trực Nhóm vào 9/10/2008

4. Các hoạt động khác

 Tổ chức diễn đàn và Lễ trao giải Doanh nhân vi mô Citi 2008 vào 1/12/2008
 Ra bản tin Tài chính số 11 và 12
 Tuyển thêm các tình nguyện viên chuyên trách làm việc cho Nhóm
 Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách của Nhóm
 Duy trì mối liên hệ với Ngân hàng Nhà nước chia sẻ thông tin và đóng góp ý kiến cho các 

cơ chế, chính sách trong ngành TCVM.
 Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhà tài trợ và đối tác: Quỹ Ford , ADA, Mạng lưới 

SEEP , IFAD, the MIX... và các tổ chức trong và ngoài nước khác liên quan đến hoạt động 
của Nhóm. 

Kế hoạch dự kiến năm 2009 và các năm tiếp theo

1. Góp phần tạo môi trường chính sách thuận lợi để phát triển ngành:
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 Tiếp tục đối thoại với SBV, MoF và các cơ quan hoạch định chính sách khác để tìm ra các 
giải pháp khắc phục các cản trở đối với hội viên của Hiệp hội trong quá trình chuyển đổi; 
chia sẻ các kết quả với hội viên thông qua Sổ tay về chuyển đổi. 

 Làm việc với BIDV và World Bank trong việc rà soát lại các tiêu chí hợp lệ đối với MLF để 
đảm bảo cho các MFIs tiếp cận được vốn. 

 Làm việc với BIDV, World Bank , VWU trụng ương (ACCESS), ADB, AFD, và các nhà 
hoạch định chính sách để thảo luận về Quỹ cho vay bán sỉ, dựa trên ý tưởng ban đầu được 
sự đồng ý của hội viên; và đề nghị một tư vấn quốc tế giúp thiết kế quỹ này nếu cần thiết. 

 Trình Qui tắc vận hành của Hiệp hội được hội viên thống nhất và bản đề nghị về chính sách 
(bao gồm việc bãi bỏ qui định về tỉ lệ lãi suất) tới SBV và các nhà tài trợ (ADB và AFD) để 
làm đầu vào cho dự thảo chính sách TCVM quốc gia; và tiếp tục theo dõi quá trình này.

 Tiến hành các khóa đào tạo cho các nhà hoạch định chính sách/khu vực công và phối hợp 
với SBV/ Hiệp hội Ngân hàng để tổ chức tối thiểu 2 khóa đào tạo một năm.

 Phổ biến tiến trình thảo luận đạt được trên các bản tin, báo cáo hàng năm và tại các cuộc họp 
hội viên; đề nghị sự bình luận và đóng góp ý kiến thêm của hội viên, bao gồm cả các bài 
trình bày của hội viên tại các cuộc họp công.

2. Tăng cường sự tiếp cận của Hội viên tới các dịch vụ phát triển kinh doanh theo nhu cầu

 Dựa trên chiến lược đào tạo (đã xây dựng vào 10/2007), biên soạn một bản tóm tắt nhu cầu 
đào tạo/ hỗ trợ kỹ thuật của hội viên để phổ biến cho hội viên và cung cấp (bán) cho các nhà 
cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS), cập nhật nhu cầu này hàng năm. 

 Hợp tác với VWU trung ương (ACCESS), biên soạn một cuốn danh bạ về các nhà cung cấp 
dịch vụ BDS/hỗ trợ kỹ thuật/đào tạo ở Việt Nam với địa chỉ liên hệ, lĩnh vực chuyên môn, 
địa điểm hoạt động và chi phí… để phổ biến cho hội viên và bán cho các tổ chức có liên 
quan; cập nhật danh bạ hàng năm và mở rộng sang cả việc xếp hạng hội viên về dịch vụ; 

 Kết nối cung cầu về dịch vụ tài chính và BDS ở Việt Nam thông qua việc tổ chức “Hội chợ 
xây dựng năng lực” cho hội viên gặp gỡ các nhà cung cấp dịch vụ BDS có triển vọng, và 
thông qua việc kết nối các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng năng lực với các nguồn chứng 
nhận/ đào tạo giảng viên của khu vực (ví dụ: Viện ADB, MicroSave, SEEP, v.v...)

 Xúc tiến thành lập một Quỹ tài trợ xây dựng năng lực cho các MFO với ADB, AFD và các 
nhà tài trợ tiềm năng khác và giám sát để đảm bảo sự tiếp cận của hội viên tới quỹ tài trợ và 
các nguồn tài trợ khác, bao gồm cả việc xây dựng/ dịch các mẫu đơn xin tài trợ và các 
hướng dẫn.

 Tổ chức ít nhất 2 khóa đào tạo cho hội viên MFOs một năm về các chủ đề ưu tiên trong nhu 
cầu xây dựng năng lực, và dần dần chuyển giao việc điều phối các khóa đào tạo cho các nhà 
cung cấp BDS tư nhân.

 Hợp đồng nghiên cứu về qui mô cho vay bội số và nợ quá hạn trong số khách hàng vay của 
MFOs. Khuyến nghị hợp đồng một nghiên cứu khả thi về dịch vụ tham khảo tín dụng cho 
những người cho vay vi mô.

3. Phấn đấu để Hiệp hội các tổ chức Tài chính vi mô trở thành đầu mối điều phối và cung cấp 
thông tin của ngành.

 Hướng dẫn hội thảo hội viên ở 3 miền Bắc, Trung , Nam về báo cáo thực hiện và hướng 
phát triển, bao gồm tất cả các chỉ số có liên quan để hỗ trợ hội viên báo cáo đúng ngày, dựa 
trên thỏa thuận đối tác với the MIX; 

 Trình bày các bảng số liệu thu thập được với các nhà tài trợ và đề nghị họ chấp nhận biểu 
mẫu để MFOs có thể nhận được tài trợ/ món vay/ sự hỗ trợ;
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 Rà soát và đề nghị hội viên bình luận, góp ý cho Hệ thống Giám sát và Phân loại thành tích 
(PCMS) đã được phân đoạn. Hội viên chấp nhận hệ thống và thực hiện như thỏa thuận;

 Ưu đãi những hội viên nâng cao tính minh bạch và tăng trưởng bằng các giải thưởng về sự 
minh bạch/hoạt động trao trong số các hội viên có nộp báo cáo. Giải thưởng dựa trên các chỉ 
số về chất lượng và tăng trưởng (bắt đầu bằng giải thưởng Doanh nhân vi mô Citi tháng 
12/2008); thiết kế một ‘Giấy chứng nhận tiêu chuẩn hoạt động’ được SBV thừa nhận cho 
các hội viên có nộp báo cáo (Ví dụ: MFO loại A/B/C; loại 1/2/3 sao v.v...)

 Tiếp tục biên tập và xuất bản Bản tin TCVM 2 số/năm và báo cáo hàng năm của ngành 
TCVM. Cơ sở dữ liệu gần đây được quản lý bởi MIX sẽ được đòi lại vào năm 2010 để Hiệp 
hội duy trì và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia của chính mình.

 Hợp tác với VWU trung ương/ACCESS PMU để biên tập thông tin, thiết kế và đưa ra một 
Bản đồ phát triển TCVM toàn diện của Việt Nam để bán cho các bên có liên quan và công 
chúng.

 Biên soạn tất cả các tài liệu đào tạo và các tài liệu khác về TCVM đang có, bao gồm cả tài 
liệu của GCAP, dịch các tác phẩm/ tài liệu TCVM trong nước và thế giới để bán ra công 
chúng thông qua thư viện hoặc website của Hiệp hội; 

 Thông qua việc hình thành Tiểu ban Truyền thông, rà soát phạm vi và chi phí của các 
phương tiện truyền thông khác nhau và lập kế hoạch một chiến dịch truyền thông quốc gia 
về TCVM, nếu khả thi. 

4. Phấn đấu để Hiệp hội các tổ chức Tài chính vi mô Việt nam trở thành tổ chức chuyên 
nghiệp, đại diện cho mạng lưới ngành TCVM tại Việt nam

Từ nay đến cuối năm 2008: chuẩn bị cho việc chính thức hóa Nhóm:
 Phác thảo Điều lệ, quy chế, cơ cấu tổ chức, tài chính, phí, tài khoản cho Hiệp hội; 
 Rà soát Kế hoạch chiến lược và kinh doanh với các bên liên quan để tổng hợp nguồn lực; 

chia sẻ công việc và đề nghị hỗ trợ cho các nhiệm vụ còn tồn đọng của Nhóm; hoàn thiện 
các tài liệu; 

 Gửi tất cả tài liệu đến các hội viên tiềm năng (Ban Thường trực Nhóm, hội viên chính thức 
và liên kết tương lai), đề nghị đăng ký, yêu cầu đề cử, ứng cử vào ban Chấp hành Hiệp hội 
trong số các thành viên nòng cốt;

 Trình các thủ tục lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin phép thành lập Hiệp hội
 Chuẩn bị Đại hội thành lập cho tất cả hội viên và các nhà quan sát, bao gồm cả thủ tục bầu 

cử Ban Chấp hành và gửi thư mời cho hội viên.  

Giai đoạn 2009-2011:

Thành lập Hiệp hội các tổ chức tài chính vi mô Việt nam và đảm bảo việc quản trị tốt 

 Tiến hành Đại hội thành lập và sau đó là các Đại hội thường niên, phê duyệt Điều lệ, Qui 
chế, Logo, phí, cơ cấu tổ chức, Kế hoạch chiến lược/kinh doanh, kế hoạch tài chính và bầu 
cử Ban Chấp hành; Tuyên truyền phổ biến tin tức về Hiệp hội một cách rộng rãi. 

 Quản lý việc tạo nguồn và chi tiêu tài chính, trình báo cáo kiểm toán và ngân sách hàng năm 
lên Đại hội để phê duyệt.

 Chủ trì và điều khiển các cuộc họp hội viên và Ban Chấp hành, tổ chức các cuộc viếng thăm, 
các chuyến đi nghiên cứu cùng hội viên và đảm bảo chu trình phản hồi. 

Đảm bảo truyền thông hiệu quả tới hội viên và các tổ chức có liên quan 
 Xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả để tiếp cận được và thu hút tất cả hội viên (thư, 

fax, email, CDs, skype, thăm viếng, gặp gỡ từng khu vực, liên hệ với từng cá nhân/ hội viên 
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v.v…).
Đảm bảo công việc hành chính hiệu quả của Văn phòng Hiệp hội:

 Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết và ngân sách hàng năm trình Ban Chấp hành phê 
duyệt; đệ trình báo cáo thực hiện hàng quý tới Ban Chấp hành và hội viên (thông qua 
Website); 

 Xây dựng Sổ tay vận hành (các chính sách, thủ tục, biểu mẫu) cho Văn phòng; 
 Phân công nhiệm vụ và đào tạo nhân viên nếu cần thiết; 
 Đảm bảo việc phổ biến thông tin kịp thời, thực hiện và giám sát các hoạt động của Hiệp hội 

bằng đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên và Ban Chấp hành;
 Di chuyển Văn phòng tới một trụ sở riêng biệt và tuyển dụng thêm nhân viên hỗ trợ.

Đảm bảo quản lý tài chính vững chắc và gọi nguồn hiệu quả:

 Đệ trình Đơn xin tài trợ cho khoản tài chính còn thiếu trong 3 năm hoạt động như bản Kế 
hoạch kinh doanh của Hiệp hội đã đề cập lên các nhà tài trợ, và điều chỉnh lại kế hoạch tài 
chính theo kết quả gọi nguồn;

 Đảm bảo việc kiểm soát tài chính, quản lý tài chính, ghi chép sổ sách và báo cáo tài chính 
một cách chính xác và cập nhật;

 Lựa chọn đơn vị kiểm toán (Ban Chấp hành) và thay đổi  đơn vị kiểm toán 3 năm một lần;
 Trình bày báo cáo kế toán hàng năm đã được kiểm toán trước hội viên tại Đại hội và gửi cho 

các nhà tài trợ.

Đảm bảo vị trí của Hiệp hội như một đại diện quốc gia cho tài chính vi mô thực tiễn tốt tại 
Việt nam

● Đảm bảo sự phù hợp và vươn tới qui mô quốc gia, duy trì mối liên hệ mật thiết với tất cả hội 
viên;

● Xuất bản và phân phối rộng rãi tập gấp/ Brochure của Hiệp hội; cập nhật và mở rộng 
website của Hiệp hội.

● Duy trì các mối liên hệ với quốc tế trong lĩnh vực TCVM, bao gồm cả các mạng lưới và 
nguồn lực trong khu vực và trên thế giới.
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NHÓM LÀM VIỆC VỀ CUNG CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH (WSSWG)
http://ngocentre.org.vn/node/138

Tổng quan

Nhóm làm việc về Cấp nước và Vệ sinh được thành lập vào năm 2003, với mục đích xúc tiến các 
dịch vụ về nước và vệ sinh tại Việt Nam. Mục tiêu của nhóm là tạo lập một diễn đàn cho các tổ 
chức phi chính phủ và những bên quan tâm khác nhằm: tăng cường kiến thức về những vấn đề liên 
quan tới cung cấp nước và vệ sinh (WSS) trong và ngoài Việt Nam; và tăng cường sự tham gia để 
đẩy mạnh đóng góp của các cơ quan này vào sự phát triển của lĩnh vực cung cấp nước và vệ sinh.

CWS đã điều hành nhóm trong hơn ba năm và tháng 1 năm 2007 là thời gian cho việc luân phiên 
trưởng nhóm mới. Đây cũng là một quá trình khá dài để tìm được tổ chức đứng ra gánh vác trách 
nhiệm này. Ông Rick McGowan, chuyên gia về môi trường, nước và vệ sinh của tổ chức East Meets 
West Foundation đã đảm nhận vai trò trưởng nhóm từ tháng 9 năm 2007. Nhóm tổ chức họp mặt 6 
lần một năm.

Mục tiêu tổng thể của nhóm làm việc về cung cấp nước và vệ sinh là chia sẻ kiến thức và kinh 
nghiệm để nâng cao chất lượng các dịch vụ về nước và vệ sinh cho người dân ở cả thành thị và 
nông thôn Việt Nam.

Những mục tiêu chính

 Tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin liên lạc giữa các tổ chức thành viên, các tổ chức 
phi chính phủ quốc tế, các đại sứ quán, các nhà tài trợ, các đối tác địa phương và các cơ 
quan có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam.

 Tạo diễn đàn để các tổ chức làm việc về lĩnh vực nước và vệ sinh có thể thảo luận các 
vấn đề về chương trình thực hiện.

 Tăng cường các dữ liệu về lĩnh vực cung cấp nước sạch và vệ sinh tại Việt Nam. Theo 
đó, các tổ chức cung cấp các dịch vụ về nước/vệ sinh có thể nhanh chóng tiếp cận được 
thông tin và đưa ra ý kiến trong việc lập kế hoạch, thực hiện và nâng cao chất lượng dịch 
vụ về nước và vệ sinh đối với những đối tượng thụ hưởng của dự án.

 Hợp tác và chia sẻ kỹ thuật, lập kế hoạch, tài chính chuyên ngành về các vấn đề cung 
cấp nước sạch và vệ sinh như tăng cường vệ sinh (nhà vệ sinh ở nhà trường, hộ gia 
đình), hành vi vệ sinh cá nhân (hợp tác với các chương trình nước và vệ sinh, chương 
trình sáng kiến rửa tay) quản lý, thiết kế, vận hành và bảo trì các hệ thống nước nông 
thôn, đảm bảo khả năng tăng cường các dịch vụ về nước và vệ sinh cho người nghèo và 
các cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội.

 Tăng cường hiệu quả và hiệu lực của những hoạt động và dịch vụ cung cấp nước sạch và 
vệ sinh.

 Chia sẻ thông tin về chính sách cung cấp nước sạch và vệ sinh và nâng cao hiểu biết về 
các vấn đề liên quan đến chính sách.

Những hoạt động chính trong năm 2008

Chủ đề chính được thảo luận trong năm 2008

 Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về việc khuyến khích sử dụng các loại hình nhà vệ sinh 
phù hợp, bao gồm đánh giá các điều kiện về văn hóa, tài chính và vật chất cho các thiết 
kế nhà vệ sinh, xây dựng, các chi phí, vận hành và bảo trì cho các điều kiện và các nhóm 
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sử dung khác nhau  (ví dụ, hộ gia đình, trường học, tòa nhà công cộng).

 Chia sẻ thông tin về vệ sinh cá nhân và khuyến khích thay đổi hành vi vệ sinh, nêu ra 
các điều kiện về y tế, tài chính, văn hóa và vật chất giữa các cộng đồng mục tiêu, hàng 
loạt bài trình bày về vệ sinh, chương trình/dự án về sáng kiến rửa tay, nhà vệ sinh tại 
trường học, và hướng dẫn vệ sinh tổng thể tại cộng đồng (CLTS).

 Mô hình lọc nước cấp hộ gia đình cho mục đích thương mại   –Thực tế là không phải tất 
cả mọi người đều được tiếp cận với nguồn nước sạch thông qua ống dẫn nước. Do vậy, 
việc xây dựng mô hình xử lý lọc nước cấp hộ gia đình có thể cung cấp nước chất lượng 
với mức giá hợp lý là điều rất quan trọng đối với người tiêu dùng ở các vùng sâu vùng 
xa.

 Các mô hình quản lý cho hệ thống nước vùng nông thôn   – Dựa vào một số hội thảo và 
thảo luận với văn phòng thường trực của chương trình mục tiêu quốc gia lần thứ II, các 
trình bày và thảo luận về các mô hình quản lý hệ thống nước đã được tổ chức để đưa ra 
hệ thống quản lý hệ thống nước nông thôn có năng suất cao và chi phí hiệu quả. 

 Các khía cạnh của việc cung cấp nước nông thôn   – quản lý nguồn nước ở vùng sông 
Mekong.

 IEC   – Thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến cung cấp nước sạch, vệ sinh, 
sức khỏe và khuyến khích vệ sinh cá nhân.

 Kiểm tra chất lượng nước   – Quy định, nghị định, và quá trình xử lý nước trong các hệ 
thống đường ống dẫn nước  

 Kiểm tra và đánh giá   – các nghị định thư mới về kiểm tra và đánh giá các hệ thống vận 
hành của chương trình mục tiêu quốc gia II đã được đưa ra. 

 Hợp tác với các tổ chức làm việc trong lĩnh vức nước và vệ sinh   – Nhiều các tổ chức đã 
tham gia rất tích cực trong nhóm làm việc về nước và vệ sinh năm nay, bao gồm các tổ 
chức như tổ chức phát triển Hà Lan SNV, Path US, Care, tổ chức Đông tây hội ngộ 
(EMWF), Hội chữ thập đỏ Pháp, Hội chữ thập đỏ Đức, Đối tác về nước và vệ sinh của 
Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia 2- 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (MARD SO/NTP-II) Sanivat, GHD, Habitat for 
Humanity, Helvetas, East Vietnam, Samaritan’s Purse, International Development 
Enterprises (IDE), Medrix, Oxfam, World Vision, FrogTech, GVI, Child Fund Australia, 
PACCOM, World Vision, CHEERS, AFAP Australia, Lien AID, etc.

Các cuộc họp theo chủ đề do WSSWG tổ chức năm   2008   

Cuộc họp tháng 1 năm 2008 – Các bài trình bày/thảo luận bao gồm:

Cải thiện vấn đề vệ sinh – Đây là cuộc họp đầu tiên trong năm 2008 (một năm được coi là năm 
quốc tế về vệ sinh), chủ đề chính của cuộc họp này là về vấn đề vệ sinh. Lợi ích và việc sử dụng 
nhà vệ sinh EcoSan được thảo luận tại cuộc họp. Cuộc họp cho thấy một thực tế là mặc dù các 
nhà tài trợ rất ủng hộ việc phổ biến mô hình nhà vệ sinh EcoSan, người Việt Nam có thể vẫn e 
ngại trong việc sử dụng nhà vệ sinh EcoSan vì lý do văn hóa. 

Lựa chọn mô hình nhà vệ sinh – Sự lựa chọn và các vấn đề khác về việc khuyến khích sử dụng 
nhà vệ sinh cũng được đưa ra thảo luận như: khả năng cung cấp nước; cải tạo nhà vệ sinh tại các 
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trường học; nghiên cứu; dự án   của tổ chức Oxfam GB, Tầm nhìn thế giới (World Vision 
Vietnam), BORDA, Child Fund Australia, và Helvetas; Việc chấp nhận mô hình nhà vệ sinh cải 
tiến của người dân địa phương; nâng cao nhận thức về lợi ích sức khỏe; các vùng thành thị...; và 
chia sẻ về các mức giá khác nhau, các khoản trợ cấp và khả năng hỗ trợ giữa nhà nước và các tổ 
chức phi chính phủ. Vấn đề về nhà vệ sinh tại trường học được thảo luận một cách sâu hơn 
trong cuộc họp. Đây là một lĩnh vực được ưu tiên cao và cũng được nhận nhiều nguồn tài trợ 
hơn trong thời gian tới. Nhiều tổ chức phi chính phủ đã tham gia trong việc cung cấp nhà vệ 
sinh chuẩn tới những người hưởng lợi. 

Thử nghiệm chất lượng nước và các quy định trong việc kiểm tra chất lượng nước theo chu kỳ 
dài hạn đã được thảo luận tại cuộc họp. Có một số tiêu chuẩn khác nhau về chất lượng nước 
được các tổ chức khác nhau sử dụng trong các điều kiện khác nhau.  Các thông số khác nhau 
được các thành viên chia sẻ và thảo luận. Vấn đề khác về chất lượng nước như việc kiểm tra, 
thử nghiệm thuốc trừ sâu và chất diệt cỏ cũng được thảo luận.  Việc kiểm tra thuốc trừ sâu và 
chất diệt cỏ thông thường không được thực hiện bởi vì có rất nhiều các chất hóa học có thể phải 
được kiểm tra, đòi hỏi các thử nghiệm cụ thể cho từng loại chất trừ sâu và diệt cỏ và điều này có 
thể rất tốn kém.  

Cuộc họp họp nhóm  - tháng 3 năm 2008 - Các bài trình bày/thảo luận bao gồm:

● Chia sẻ của tổ chức IDE Vietnam về dự án tiếp thị vệ sinh   – Dự án này đạt được kết quả 
là tăng cường sự bao phủ vùng sử dụng nhà vệ sinh tại các vùng dự án ở nhiều cộng 
đồng từ 4-22%. Tất cả nhà vệ sinh này do chính các hộ gia đình tự bỏ tiền ra mà không 
có bất kỳ một khoản trợ cấp nào từ bên ngoài.

● Các dự án nước và vệ sinh được tổ chức Đông tây Hội ngộ thực hiện - tổ chức này đã 
nhận được một một hợp đồng thầu tương đối cạnh tranh là 3 triệu đô la Mỹ cho việc đưa 
ra dịch vụ cung cấp nước sạch ở vùng nông thôn ven biển miền Trung Việt Nam do Đối 
tác toàn cầu về Viện trợ dựa trên đầu ra (GPOBA), và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
quản lý.

● Các dự án nước và vệ sinh do UNICEF và Chữ thập đỏ Đức thực hiện. Trong các dự án 
này đã đạt được sự đồng thuận về tầm quan trọng của việc tuân thủ hướng dẫn của 
Chính phủ trong việc lập kế hoạch, phát triển ngành nước và vệ sinh.

● Mô hình dự toán nhu cầu về nước cho các làng nghề thủ công nông thôn với việc cung 
cấp nước ở địa phương và trung ương tại khu vực sông Hồng, Việt Nam thông qua một 
dự án của tổ chức Geographer Steffen Grothe Đức về quản lý nguồn nước hợp nhất 
(IWRM) ở tỉnh Nam Định.

● Thông tin cập nhật về các nghị định thư về kiểm tra và đánh giá chất lượng của chương 
trình mục tiêu quốc gia II đã được đưa ra cùng với việc thảo luận ngắn gọn về vấn đề 
trách nhiệm, quy định, chi phí và các thủ tục liên quan đến việc kiểm tra chất lượng 
nước.

Cuộc họp nhóm tháng 5 năm  2008 - Các bài trình bày/thảo luận bao gồm:

● Cô Nguyễn Nga, Điều phối viên sáng kiến rửa tay quốc gia - chương trình nước và vệ 
sinh của Ngân hàng thế giới tại Việt nam, trình bày tóm tắt về các Bộ tài liệu truyền 
thông về rửa tay. Sáng kiến này do Ngân hàng thế giới và Bộ y tế triển khai và đang 
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được thực hiện tại 500 xã đầu tiên ở 10 tỉnh thành, bao gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Bình 
Định, Ninh Thuận, Đồng tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, và An Giang.

● Nadine Reis, một nghiên cứu sinh của Đức đang làm việc tại Cần thơ, trình bày một bài 
phân tích về quản lý nước trong nhà nước theo cách lấy nhà nước và nhà tài trợ làm 
trung tâm. Sự phát triển kinh tế một cách nhanh chóng đã diễn ra mà không có giới hạn 
thích hợp cho việc đảm bảo sự bền vững của việc sử dụng nguồn thiên nhiên. Con người 
đang phải đối mặt với các vấn đề đang gia tăng do sự ô nhiễm nguồn nước một cách 
đáng kể. Các nghiên cứu gần đây đã nhấn mạnh nhu cầu về việc cải cách rộng rãi về 
công thức, cách thực hiện và quản lý các chương trình cung cấp nước và vệ sinh.

● Một bài trình bày tóm tắt của tổ chức PATH US về chưong trình nước sạch, vệ sinh và 
sức khỏe, các hoạt động được Anh Dũng – cán bộ dự án của PATH đưa ra. Cho đến nay 
PATH đã hoàn thành 35 dự án tại Việt Nam. 

Cuộc họp nhóm tháng 8 năm 2008 - Các bài trình bày/thảo luận bao gồm:

● Dự án SANIVAT được Cô Lê Thị Thanh Xuân từ trường Đại học Y Hà Nội trình bày. 
Đây là một nghiên cứu về Vệ sinh cá nhân và vệ sinh tại cộng đồng thông qua việc sử 
dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng. Mục tiêu là tổng hợp thông tin sâu về 
nhận thức của học sinh tại trường học về vấn đề vệ sinh cá nhân như thế nào,  (bao gồm 
việc thiết lập vấn đề vệ sinh tại trường học), điều gì thúc đẩy hành vi vệ sinh của các em 
và các em    phản ứng thế nào trong việc tham gia các hoạt động truyền thông về vệ sinh 
tại trường học.

● Nghiên cứu thứ 2 được trình bày nghiên cứu về vệ sinh của các cộng đồng dân tộc thiểu 
số tại tỉnh Lào Cai, nghiên cứu này đang được sử dụng việc tiếp cận tập trung vào vấn đề 
sức khỏe.

● Một số vấn đề khác được thảo luận tại cuộc họp bao gồm: mô hình máy lọc nước ở cấp 
hộ gia đình của tổ chức SNV, Phân tích chi phí lợi ích của các giải pháp cải thiện vệ sinh 
ở Việt Nam được Cô Nguyễn Hoàng Yến Cán bộ từ Trung tâm nghiên cứu vì sức khỏe 
gia đình và phát triển cộng đồng (CEFACOM) trình bày, và sáng kiến rửa tay - chương 
trình nước sạch và vệ sinh được Cô Minh cán bộ của Ngân hàng thế giới trình bày.

● Thảo luận các vấn đề khác về nước và vệ sinh của một hội thảo được Bộ Nông nghiệp và 
phát triển Nông thôn tổ chức. Các thành viên của nhóm chia sẻ kinh nghiệm của mình về 
việc thực hiện các dự án nước và vệ sinh, bao gồm khối tư nhân, hợp tác với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn – Đối tác cung cấp nước sạch và vệ sinh như thế nào 
trong nỗ lực phát triển và trong định hướng tương lai cho các hoạt động của nhóm năm 
2009. 

Cuộc họp nhóm tháng 11 năm 2008 - Các bài trình bày/thảo luận bao gồm:

 Hệ thống quản lý nước thuộc tư nhân, và chương trình cung cấp nước sạch cho vùng nông 
thôn do tổ chức Đông Tây hội ngộ thực hiện – bài trình bày này được cán bộ quản lý chương 
trình của tổ chức Đông tây hội ngộ Cô Hoàng Thị Tâm và ông Rick McGowan trình bày.

  Cô Nguyễn thị Kiều Hạnh- cán bộ tổ chức Child Fund trình bày kinh nghiệm của tổ chức về 
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việc xây dựng mô hình lọc nước Biosand cho xử lý nước cấp hộ gia đình.

Các hoạt động khác:  
- Tham gia tích cực các hội thảo liên quan đến lĩnh vực nước và vệ sinh của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn thông qua việc tham dự hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án tại 
cộng đồng.
 

Định hướng cho năm 2009
Trong năm tới, Nhóm WSS sẽ tiếp tục việc trao đổi thông tin giữa các tổ chức làm việc trong những 
lĩnh vực có liên quan đến nước. Những nội dung chính sẽ bao gồm nước và giảm thiểu thiên tai, chi 
phí xây dựng, vệ sinh nông thôn hiệu quả. 

Những nhóm nhỏ về nước, vệ sinh nông thôn và vệ sinh cá nhân trong trường học sẽ tiếp tục được 
thực hiện như là nội dung mấu chốt để thảo luận và chia sẻ thực hành tốt nhất. Nhóm sẽ tăng cường 
điều phối giữa chính phủ và các nhà tài trợ thông qua Hợp tác Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn cũng 
như thông qua các hoạt động khác, và tiếp tục đưa ra các ý kiến đóng góp cho các chính sách có liên 
quan đến cấp nước và vệ sinh nông thôn. 
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