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Thư từ Đồng Giám Đốc Trung Tâm
Xin chào mừng các bạn đến với Báo cáo của các Tổ chức Phi Chính Phủ Quốc tế về Quan Hệ
Đối tác vì sự Phát Triển năm 2010. Báo cáo này nêu bật hoạt động của các nhóm công tác
điều hành bởi Trung Tâm Dữ liệu Các tổ chức Phi Chính phủ trong suốt 12 tháng qua. Trước
khi các bạn đọc báo cáo này, Tôi muốn đưa ra tóm tắt tổng thể về các hoạt động khác do cán
bộ tại Trung tâm thực hiện.
Năm nay là một năm chuyển đổi đối với Trung Tâm, Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi
về công việc và giới thiệu một số đổi mới mang tính chiến lược trong việc ứng phó với các
thách thức trong năm 2009. Trung tâm đã nâng cấp các nguồn dữ liệu của mình; đã chuyển
đổi các dữ liệu từ trang web cũ sang trang web mới với các dữ liệu đươc đảm bảo hơn; Ban
Chỉ đạo đã phê duyệt cơ cấu về phí thành viên dài hạn; Trung tâm đã sắp xếp các trang web
của các nhóm công tác một cách hợp lý hơn và khai trương ra mắt Cuốn Danh tập các
TCPCPNN mới trên trang web của Trung tâm. Cuốn danh tập được truy cập trực tiếp trên
trang web của Trung tâm tại địa chỉ http://ww.ngocentre.org.vn/ingodirectory.
Chúng tôi đã mở rộng các dịch vụ chính, tập trung phục vụ, mang lại lợi ích cho các tổ chức
thành viên và đa dạng hóa các hỗ trợ cho họ. Chúng tôi cũng duy trì hợp tác chặt chẽ với các
tổ chức PCPNN phi thành viên, các tổ chức phi chính phủ trong nước, cộng đồng nhà tài trợ,
các tổ chức Liên Hợp Quốc, các viện nghiên cứu, các cơ quan chính phủ và các đối tác khác
trong lĩnh vực phát triển. Trung tâm tổ chức hai diễn đàn các TCPCPNN; tiếp tục hỗ trợ các
hoạt động của 12 nhóm công tác; hỗ trợ việc thành lập nhóm công tác mới về phát triển năng
lực; và tiếp tục các hoạt động thường xuyên khác của Trung tâm.
Đội ngũ cán bộ của Trung tâm không thay đổi trong suốt năm qua, điều này tạo ra cơ hội gắn
kết nhân viên trong các thảo luận chiến lược, tăng cường sự tham gia của họ vào các vấn đề
quan trọng và phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên này. Chúng tôi đã tiếp tục giữ mối
quan hệ hiệu quả với Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam VUFO) và Ban Điều phối
Viện trợ nhân dân (PACCOM) thông qua đối thoại định kỳ và tham gia vào các cuộc họp hàng
năm của họ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã duy trì mối liên hệ thân thiết với với
đồng nghiệp tương tác của tôi, Bà Trần Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc PACCOM và tham vấn
với bà về các vấn đề liên quan đến các TCPCPNN.
Chúng tôi đã điều phối việc bầu ra một đại diện TCPCPNN mới cho Nhóm điều phối Chương
trình và chính sách về HIV, và hai đại diện tham dự cuộc họp Nhóm Tư vấn, một đại diện mới
cho Ban Chỉ đạo của Trung tâm. Chúng tôi tổng hợp các ý kiến bình luận của các TCPCPNN
và các ý kiến đóng góp cho các tài liệu quan trọng như: Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội
2011 – 2015, Kế hoạch Phát triển 5 năm ngành Y tế; Kế hoạch hoạt động của Liên Hợp quốc
giai đoạn 2012 – 2016, Chương trình can thiệp Quốc gia về phòng chống dịch cúm gia cầm
và kế hoạch “Nhất Y” 2011 -2015. Trung tâm cũng tham gia vào việc chuẩn bị tổ chức Diễn
đàn ASEAN 6. Sự liên kết vùng của Trung tâm được đẩy mạnh thông qua việc tham dự của
tôi tại các hội thảo Phi chính phủ quốc tế ở Taipei Đài Loan (tháng 6 năm 2010), và ở Seoul,
Phía Nam Hàn Quốc (tháng 11 năm 2010), nơi tôi đã trình bày về Trung tâm Dữ liệu các
TCPCP và sự hỗ trợ của các TCPCPNN tại Việt Nam.
Trung tâm còn duy trì mối quan hệ mang tính kết nối giữa cộng đồng Phi Chính phủ nước
ngoài, các nhà tài trợ quốc tế và các cơ quan chính phủ Việt Nam.
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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 hỗ trợ cho Trung tâm chúng tôi. Đội ngũ nhân viên Trung tâm mong muốn được
tiếp tục hợp tác với các bạn để phát triển và cải thiện hơn nữa các dịch vụ của mình nhằm
mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam.
Thay mặt Đội ngũ cán bộ Trung tâm Dữ liệu các Tổ chức Phi Chính phủ
Trân trọng!

Đồng Giám đốc
Marko Lovrekovic
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Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam – Trung tâm Dữ liệu Các
Tổ Chức Phi Chính Phủ nước ngoài
Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 1993 thông qua
sự hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, và Liên Hiệp
các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO). Trung tâm phục vụ chủ yếu cộng đồng các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) hoạt động tại Việt Nam. Trung tâm có khoảng 120 tổ
chức thành viên, Các dịch vụ của Trung tâm cũng mang lại lợi ích cho các tổ chức khác như
các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam, các tổ chức INGOs phi thành viên, các cơ quan Liên
Hợp Quốc, cộng đồng những nhà tài trợ tại Việt Nam, các cơ quan chính phủ, đối tác địa
phương và những nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Mục tiêu của Trung tâm là:
•
•

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.

Lịch sử hoạt động
Ban đầu, Trung tâm Dữ liệu được trưởng thành từ một mạng lưới còn lỏng lẻo trong 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 các công việc của mình tại Việt Nam. Từ
đó Các TCPCPNN tiếp tục chia sẻ thông tin và hợp tác nhằm nâng cao chất lượng thực hiện
các chương trình của mình. 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. chế độ
đồng giám đốc được thành lập và thành viên Ban Chỉ đạo được mở rộng bao gồm các cơ
quan từ chính phủ Việt Nam.
Các hoạt động và dịch vụ
Diễn đàn các tổ chức phi chính phủ
Trung tâm tổ chức họp Diễn đàn các tổ chức phi chính vài lần hàng năm. Diễn đàn này là một
diễn đàn mở cho tất cả đại điện các tổ chức phi chính phủ là tổ chức thành viên của Trung
tâm, diễn đàn tạo 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 giúp các thành viên INGO hình thành các Nhóm làm việc tập
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.
Đac có 13 nhóm làm việc hoạt động tích cực trong năm 2010.
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
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tiếng Anh và tiếng Việt. Nội dung tóm tắt cuốn danh tập này hiện đã được đưa lên trang web
của trung tâm.
Trang web của Trung tâm: www.ngocentre.org.vn
Trang Web của Trung tâm cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ công việc của các TCPCPNN, các
tổ chức PCP Việt Nam, các viện và các tổ chức khác hoạt động tập trung vào lĩnh vực phát
triển tại Việt Nam.
Thư viện
Trung tâm duy trì một thư viện tại văn phòng Trung tâm, bao gồm các tài liệu xuất bản về
phát triển, về Việt Nam, những tài liệu này có thể tra cứu được qua trang Web của Trung tâm.
Bản tin điện tử 2 tuần một lần
Trung tâm gửi bản tin về các hoạt động của Trung tâm và những thông tin mới về phát triển 2
tuần một lần.
Đối thoại và vận động chính sách
Trung tâm hoạt động nhằm hỗ trợ, và vận động chính sách thay mặt cho các TCPCPNN trong
bối cảnh phát triển đang thay đổi tại Việt Nam, tăng cường sự điều phối, đối thoại giữa các
TCPCPNN với các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các tổ chức Phi chính phủ trong nước, các
nhà tài trợ. Các họat động này bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Tham gia soạn thảo các chiến lược và chính sách của chính phủ, như soạn thảo kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006-2010.
Tạo điều kiện, hỗ trợ tư vấn các báo cáo và chiến lược các nhà tài trợ, như điều phối sự
đóng góp của các TCPCP cho báo cáo phát triển VN năm 2008
Dại diện và tham gia, hỗ trợ chuẩn bị báo các của các tổ chức PCP cho các cuộc họp
của nhóm Tư vấn hàng năm
Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo của tổ chức PCP, như báo cáo bổ sung của các TCPCP cho
việc thực hiện công ước Quyền trẻ em.
Tham gia các nhóm họp đối tác và các mạng lưới PCP trong nước như Nhóm làm việc
có sự tham gia vv..
Tham dự các chiến dịch hợp tác như Chiến dịch toàn cầu về chống đói ngheo, chiến
dịch toàn cầu về Giáo dục.

Cơ cấu quản lý
Văn phòng Trung tâm tại Hà Nội hoạt động thông qua một ban thư ký được điều hành bởi một
Đồng Giám đốc la,mf việc tại trung tâm, 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.
Như đã nhắc đến ở trên, 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 và các nhóm quan hệ đối tác. Một Ban Chỉ đạo
chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và quyết định các vấn đề chính sách của Trung Tâm, cũng
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như đưa ra các hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát các hoạt động của các Đồng Giám đốc. Ban Chỉ
đạo họp mỗi quý một lần, Ban này gồm năm thành viên là đại diện từ năm tổ chức NGO quốc
tế, năm thành viên từ các cơ quan chính phủ.
Ngân sách: Các hoạt động của Trung tâm chủ yếu được lấy ngân sách từ phí thành viên. Trung
tâm phải kêu gọi tài trợ cho phần còn lại nếu cần thiết.
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Nhóm Công tác về Chất độc da cam (AOWG)
http://www.ngocentre.org.vn/agentorange
Bối cảnh
Nhóm công tác chất độc da cam được thành lập vào tháng Bảy năm 2004, dưới sự quản lý của
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam- Trung tâm thông tin các tổ chức Phi Chính Phủ
(NGO RC). Nhóm được khởi xướng bởi thành viên các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài
thuộc NGO RC. Với sự tham gia của các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài, các cơ quan đối
tác Việt Nam, các tổ chức quốc tế, và các cá nhân trong và ngoài nước có quan tâm.
Các thành viên của Nhóm tiếp cận vấn đề chất độc da cam từ nhiều khía cạnh khác nhau, gồm
nghiên cứu khoa học, hỗ trợ người khuyết tật, giải quyết các hậu quả chiến tranh, tẩy độc và
khắc phục môi trường, nghệ thuật và nhân văn, và các quan hệ Mỹ-Việt Nam khác. Họ có
cùng chung mong muốn là chia sẻ thông tin và kinh nghiệm để nâng cao hiểu biết và hành
động đối với các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng chất độc da cam và các chất độc khác
trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam.
Mục tiêu
•
•
•

Chia sẻ thông tin và quan điểm về các dự án phi chính phủ quốc tế và các sáng kiến
của Việt Nam và quốc tế liên quan đến vấn đề chất độc da cam.
Tăng cường sự hiểu biết của thành viên về phạm vi và tính phức tạp của vấn đề liên
quan đến chất độc da cam.
Tăng cường truyền thông và tạo môi trường cho các nhóm trong và ngoài Việt Nam có
cơ hội gặp gỡ và thảo luận về những sự kiện đang xảy ra cũng như những thay đổi
xung quanh vấn đề chất độc da cam.

Hoạt động chính trong năm 2010
Sau hai năm, Nhóm đã tổ chức lại một cuộc họp lần đầu tiên vào tháng Bảy vừa qua. Hai đồng
Chủ tịch được bầu trong cuộc họp này bao gồm Tổ chức Đông Tây Hội ngộ (EMW) và Quỹ
Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF). Sau một thời gian gián đoạn dài, Nhóm đang tập
trung vào việc tái lập hoạt động nhằm hướng đến một nhóm công tác làm việc tích cực và hiệu
quả.
Tại các cuộc họp của Nhóm trong năm nay, Nhóm đã vinh dự được tham gia trình bày bởi:
•
•
•
•

Đại sứ Ngô Quang Xuân - Nhóm đối thoại Việt- Mỹ
Giáo sư Đặng Thị Cẩm Hà- Viện Công nghệ sinh học
Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Tổ chức Đông Tây Hội ngộ và Nhóm hợp tác về người
khuyết tật tại Đà Nẵng
Thạc sỹ. Trần Thị Tuyết Hạnh, giảng viên của Trường Đại học Y tế Công cộng

Kế hoạch hoạt động trong năm 2011
Nhóm hiện đang xem xét lại Kế hoạch và các điều khoản hoạt động của năm 2011. Trong năm
tới, Nhóm có kế hoạch tổ chức các cuộc họp thường xuyên với sự tham gia trình bày của các
khách mời tại mỗi cuộc họp.
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Nhóm Công tác về Phát triển Năng lực (CDWG)
http://www.ngocentre.org.vn/capacitydevwg
Tổng quan
Phát triển năng lực là trọng tâm của nhiều sáng kiến phát triển tại Việt Nam, tập trung vào xã
hội dân sự. Một số được dẫn dắt bởi các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ, các tổ chức
tình nguyện, số khác lại do các tổ chức xã hội dân sự hay các thể chế Nhà nước dẫn dắt. Dù
xây dựng năng lực là một yếu tố chung của nhiều tổ chức khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực,
nhưng hiện có ít sáng kiến để chia sẻ các bài học kinh nghiệm, các nguồn lực và để phối hợp
các nguồn lực.
CDWG hướng tới giảm tình trạng dễ bị tổn thương bằng cách giúp cải thiện các tổ chức địa
phương qua một diễn đàn nơi các bên tham gia khác nhau có thể trao đổi, tạo ra một cuộc đối
thoại và học hỏi lẫn nhau về phát triển năng lực tổ chức.
Các mục tiêu chính
Phối hợp và chia sẻ sáng kiến và kiến thức về phát triển tổ chức nhằm cùng học, tối đa hóa
ảnh hưởng và tối thiểu hóa sự trùng lặp.
Tạo một giao diện giữa các tổ chức PCP và các đối tác, gồm cả Chính phủ, các nhà tài trợ và
khu vực tư nhân, để đối thoại và vận động chính sách về phát triển năng lực xã hội dân sự.
Đảm bảo các tổ chức PCP, tổ chức xã hội dân sự và các nhóm tự lực tại Việt Nam tiếp cận
được các thông tin, tập huấn, các sự kiện và cơ hội nhận tài trợ liên quan tới hỗ trợ và phát
triển năng lực.
Hoạt động chính trong 2010
Thứ Ba ngày 09/03/2010: CDWG được thành lập vào tháng 3/2010 tại một cuộc họp mà tất
cả các bên quan tâm đều đã khẳng định nhu cầu cần có một nhóm tập trung vào phát triển
năng lực và đã thống nhất về cấu trúc dự kiến và kế hoạch hành động sơ bộ của nhóm.
Cuộc họp ngày 13/04/2010: Các thành viên đã họp lần đầu tiên chính thức với tư cách nhóm
CDWG. Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, tổ chức PACT và CECODES/SNV và VSO đã
trình bày các phương pháp tiếp cận phát triển năng lực của mình và chia sẻ kinh nghiệm.
Thứ Ba ngày 10/08/2010; Toàn bộ nhóm CDWG đã họp và nghe phần trình bày của Dr.
Phương từ Abt Associations Inc. về Can thiệp Chính sách Y tế; từ VNP+ về kinh nghiệm của
họ về quá trình đăng ký thành lập tổ nhóm; và một thảo luận chi tiết về các vấn đề ưu tiên
trong kế hoạch hành động của CDWG.
Điều phối
Từ khi bắt đầu vào tháng 3, một nhóm nòng cốt gồm các cá nhân và tổ chức quan tâm đã
thường xuyên họp để phát triển CDWG và tiến hành các hoạt động và sự kiện. Là một nhóm
làm việc mới thành lập, các hoạt động trong kỳ báo cáo này chỉ tập trung vào việc phối kết
hợp các đối tác và thành viên tham gia.
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Kế hoạch hoạt động năm 2011
•
•
•
•
•

Tiếp tục tiến hành họp phối hợp hàng tháng.
Sử dụng các công cụ truyền thông của Trung tâm Dữ liệu các Tổ chức Phi chính
phủ Việt Nam để thúc đẩy các tổ chức phát triển năng lực, các nguồn lực và hoạt động.
Chủ trì các cuộc tọa đàm thường xuyên theo chủ đề về các vấn đề liên quan tới phát
triển năng lực.
Tiếp tục duy trì sự tham gia của các bên tham gia và các đối tác phát triển vào các diễn
đàn chia sẻ và đối thoại.
Tối đa hóa các nguồn lực truyền thông, liên lạc của Trung tâm Dữ liệu các Tổ chức Phi
chính phủ Việt Nam để mở rộng phạm vi chia sẻ thông tin về hỗ trợ và phát triển năng
lực.
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Nhóm Công tác về Quyền Trẻ em (CRWG)
http://www.ngocentre.org.vn/childrights
Bối cảnh
Việt Nam là nước đầu tiên tại châu Á phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc (LHQ) về
Quyền Trẻ em (QTE). Đồng thời, Chính Phủ Việt Nam cũng tỏ rõ nỗ lực rất lớn thông qua
việc thành lập Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em/Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em và
thông qua Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em. Trong suốt 15 năm đầu tiên kể từ khi
phê chuẩn Công Ước, Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ thực hiện Công ước và
đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Tại Việt Nam, viện trợ quốc tế đóng góp một
phần quan trọng vào việc thực hiện Quyền của Trẻ em. Tuy nhiên, vẫn cần thiết phải có những
đóng góp và cải thiện hơn nữa ở cấp quốc gia và quốc tế trong khi sự công nhận ngày càng
tăng lên về nhu cầu nâng cao truyền thông và điều phối giữa các bên có liên quan.
Do đó, đề xuất thành lập một diễn đàn thường xuyên nhằm trao đổi thông tin về chủ đề này và
tạo ra không gian giúp các thành viên thảo luận, ra quyết định và hành động. Mục đích là thúc
đẩy việc điều phối giữa các nhóm làm việc nhằm hỗ trợ xã hội Việt Nam thực hiện cam kết
bảo vệ Quyền của Trẻ. Bởi vậy, Nhóm Công tác về Quyền trẻ em của các tổ chức phi chính
phủ (CRWG) đã được thành lập vào tháng 6 năm 2006 theo sáng kiến của cộng đồng NGO
quốc tế nhưng rất nhiều các tổ chức NGOs trong nước đã và đang ngày càng tham gia nhiều
hơn và có vai trò năng động trong suốt thời gian vừa qua.
Hiện tại, CRWG là nhóm công tác về mặt kỹ thuật, bao gồm các đại diện từ các tổ chưc NGOs
trong nước và quốc tế, các tổ chức đoàn thể, các viện nghiên cứu, chuyên gia, cá nhân và
nhiều nhóm cộng đồng khác tại Việt Nam. Các cơ quan và tổ chức khác như các cơ quan Liên
Hiệp Quốc, các cơ quan chuyên môn Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Lao
động Quốc tế (ILO), Cơ quan về phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hiệp quốc
(UNODC) vv, các bộ của Chính Phủ là đối tác và khách mời trong các phiên họp trao đổi,
chia sẻ kinh nghiệm/thông tin.
CRWG tổ chức họp 2 tháng 1 lần.
Chủ tịch và nhóm nòng cốt
Việc phụ trách điều phối, chủ tọa CRWG được luân phiên hàng năm giữa các tổ chức thành
viên.
Đồng chủ tịch:
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em
Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Gia đình và Cộng đồng (CEFACOM)
Thành viên nhóm nòng cốt:
Plan International; World Vision; ChildFund; Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam; Trung tâm
Nghiên cứu và Hỗ trợ Trẻ em (Cenforchil); Saigon Children’s Charity; Terres des Homes;
CSAGA.
Mục tiêu và mục đích của nhóm
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Mục tiêu chung của CRWG là thúc đẩy quyền trẻ em và tăng cường việc thực hiện, thông qua
nâng cao và đẩy mạnh cơ chế thông tin liên lạc, hợp tác và điều phối giữa các cơ quan, tổ
chức đang làm việc nhằm hỗ trợ phát triển xã hội Việt Nam.
Để đạt được mục tiêu này, các hoạt động được tiến hành như chia sẻ nguồn lực và kinh
nghiệm, huy động sự tham gia của các thành viên trong việc lập kế hoạch và hình thành quan
hệ đối tác cho việc lập chương trình và vận động chính sách liên quan đến quyền trẻ em.
Nhóm đặt mục tiêu vào việc tăng cường các nỗ lực của Chính phủ, tăng cường tối đa những
nỗ lực của khối phi chính phủ nhằm đảm bảo sự huy động xã hội hiệu quả trong việc vận
động cho quyền trẻ em. Hợp tác với chính phủ chủ yếu thực hiện ở cấp quốc gia và cấp tỉnh
thông qua sự hợp tác của các tổ chức riêng lẻ với các cơ quan ban ngành liên quan. Tuy nhiên,
mục tiêu trong tương lai cuả nhóm CRWG là xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác lâu
dài với chính phủ Việt Nam từ cấp Trung ương tới địa phương thông qua đối thoại và hợp tác
tạo thay đổi về chính sách và thực hành chuẩn trong việc nâng cao và thực hiện đầy đủ quyền
trẻ.
Các hoạt động năm 2010
Các lĩnh vực hoạt động cho năm 2010
•
•
•
•
•

Sự tham gia của trẻ em (đối thoại chính sách, tham gia ý kiến vào các dự án đang triển
khai, chia sẻ kinh nghiệm)
Bảo vệ trẻ em (chia sẻ kinh nghiệm/thông tin, phát triển chính sách trong các tổ chức
phi chính phủ và đối tác)
Thanh tra độc lập (các mô hình thí điểm, sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ, ảnh
hưởng, đóng góp vào các dự án đang được Quốc Hội và UNICEF triển khai)
Tăng cường thu thập thông tin (bài học kinh nghiệm cho báo cáo Bổ sung về thực hiện
QTE các lần tiếp theo)
Nghị định thư bổ sung về cơ chế phản hồi tại Việt Nam (vận động chính sách, nghiên
cứu và thử nghiệm mô hình)

Những sự kiện chính
•
•
•
•

•
•

Báo cáo Bổ sung về thực hiện QTE – bản thảo lần cuối cùng đã được chia sẻ với
Chính phủ để làm rõ số liệu, thông tin, tiếp theo là quá trình hoàn thiện và nộp báo
cáo.
Rà soát lại điều khoản tham chiếu hoạt động của CRWG
Xây dựng và áp dụng Chính sách bảo vệ trẻ em cho các tổ chức hoạt động về trẻ em –
thảo luận chung giữa các thành viên CRWG ở Hà Nội và HCM.
Làm thế nào để thúc đẩy hiệu quả vai trò của CRWG trong những hoạt động can thiệp
với các trường hợp vi phạm quyền trẻ em thông qua truyền thông và đẩy mạnh vận
động nằm nâng cao QTE và trách nhiệm của các chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện
QTE theo sự thảo luận bàn bạc giữa các thành viên CRWG ở Hà Nội và HCM.
Nghị định thư bổ sung về cơ chế phản hồi tại Việt Nam – làm rõ và bước đầu thực hiện
tiến trình.
Các khuyến nghị cho Chương trình Hành động Quốc gia cho Trẻ em giai đoạn 20112020.
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Chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hình thành và nâng cao thực hành trong các tổ chức
thành viên
•

Chính sách bảo vệ trẻ em – nối tiếp kế hoạch năm 2010

Đối thoại và vận động chính sách (thảo luận và hội thảo)
•
•
•
•
•

Điều chỉnh Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
Phân bổ ngân sách cho các tổ chức Xã hội dân sự
Chương trình Hành động Quốc gia cho Trẻ em giai đoạn 2011-2020– Giám sát
Nghị định thư bổ sung về cơ chế phản hồi tại Việt Nam (vận động chính sách, nghiên
cứu và thử nghiệm mô hình) – nối tiếp kế hoạch năm 2010
Báo cáo Bổ sung về thực hiện QTE giai đoạn tiếp theo (2007 – 2012)

13

Nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG)
www.ngocentre.org.vn/ccwg
Bối cảnh
Nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) được thành lập vào tháng 2/2008. Nhóm
CCWG là một diễn đàn cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và phi chính phủ quốc tế
tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận và các công tác về biến đổi khí hậu (BĐKH). CCWG
đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường chia sẻ thông tin và điều phối các tổ chức phi
chính phủ đang cùng tham gia giải quyết vấn đề BĐKH ở một số 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,
tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác quan tâm.
CCWG gồm 3 nhóm chuyên đề: Nhóm Chuyên đề về Thay đổi Nhận thức và hành vi đối với
BĐKH, Nhóm chuyên đề về Thích ứng với BĐKH, và Nhóm chuyên đề giảm nhẹ BĐKH.
Các nhóm chuyên đề này thường tổ chức các buổi họp riêng để trao đổi thông tin liên quan và
các ý tưởng, sau đó báo cáo lại cho nhóm nòng cốt (xem phần dưới). CCWG tổ chức một
cuộc họp chung hàng tháng vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng, bất cứ ai quan tâm có thể
tới cuộc họp này. Các thành viên nhóm nòng cốt có thể thay phiên giữ vị trí chủ trì cuộc họp
này.
Chủ tịch và nhóm nòng cốt
CARE Quốc tế tại Việt Nam giữa vai trò chủ tịch nhóm CCWG từ khi thành lập; một nhóm
nòng cốt gồm các thành viên tiến hành định hướng và hỗ trợ các hoạt động CCWG. Nhóm
nòng cốt CCWG gồm 12 tổ chức: CARE Quốc tế tại Việt Nam, trung tâm Hành động vì Đô
thị, Tổ chức CRS, Tổ chức Thách thức với Thay đổi, tổ chức Đông Tây hội ngộ, tổ chức
OXFAM, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển (MCD), Trung tâm phát triển nông thôn bền vững
(SRD), Tổ chức Hỗ trợ Hà Lan (SNV), Trung tâm vì con người và rừng (RECOFTC), Trung
tâm bảo tồn và phát triển tài nguyên nước (WARECOD), tổ chức WWF Viêtnam.
Mục đích và mục tiêu
CCWG góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương của người dân nghèo Việt Nam trước những
tác động của BĐKH thông qua hoạt động điều phối, vận động chính sách các tổ chức phi
chính phủ, nâng cao năng lực ứng phó với biển đổi khí hậu một cách 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 của các tổ chức phi
chính phủ về BĐKH nhằm tối đa hoá tác động và giảm thiểu sự chồng chéo thông qua
việc tạo ra các diễn đàn để các tổ chức chính phủ quốc tế và Việt Nam tương tác.
Vận động chính sách: Tạo cơ cấu để các tổ chức phi chính phủ xây dựng chương
trình vận động chính sách chung về BĐKH và phát triển mối quan hệ giữa các tổ chức
phi chính phủ với các nhà hoạch định chính sách (chính phủ/nhà tài trợ/khu vực tư
nhân và các tổ chức khác) nhằm điều phối, đối thoại và vận động chính sách liên quan
đến ứng phó với BĐKH và sự tham gia trong tiến trình xây dựng chính sách cấp quốc
gia và cấp vùng.
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•

Nâng cao Năng lực: Đảm bảo các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam được tiếp cận
với thông tin, đào tạo, các sự kiện hiện tại và cơ hội tài trợ liên quan đến BĐKH và hỗ
trợ, nếu khả thi, cho các hoạt động về BĐKH của tổ chức phi chính phủ thành viên.

Các hoạt động chính của nhóm trong năm 2010
1 . Điều phối
Họp Nhóm Làm việc: Họp CCWG hàng tháng thường xuyên được tổ chức tại Trung tâm Dữ
liệu các tổ chức Phi chính phủ, nơi mà các thành viên có thể trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm,
thông tin của tổ chức mình và các sự kiện ở địa phương hay quốc gia liên quan đến BĐKH.
Hội thảo/họp: CCWG đã điều phối sự tham gia và trình bày của nhóm tại các sự kiện và hội
thảo BĐKH khác nhau ở các cấp khác nhau như: Hội nghị Chuyên đề BĐKH và Môi trường
tại đồng bằng sông Cửu Long, cuộc thi “Ngày Sáng tạo” của Ngân hàng Thế giới với một loạt
các sáng kiến được trình bày từ các tổ chức phi chính phủ, các cuộc họp với USAIDS
Mission, Mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với BĐKH, v.v.
CCWG tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam tiếp cận thông tin về các vấn
đề BĐKH, các hoạt động đào tạo, và các cơ hội nhận tài trợ qua các danh sách mail, website
www.ngocentre.org.vn/ccwg
Hoạt động của các nhóm chuyên đề
•

Nhóm Chuyên đề về Thay đổi Nhận thức và hành vi đối với BĐKH (nhóm chuyên
đề ABC), do tổ chức Hành động vì Đô thị chủ trì: hoạt động tích cực trong năm 2010
với các cuộc họp thường xuyên và sự điều phối các chiến dịch và hoạt động chung như
cơ sở dữ liệu báo chí, chiến dịch văn phòng xanh và các hoạt động liên quan tới tiết
kiệm giấy và năng lượng, giao thông xanh, giảm sử dụng túi nilon và điều hòa không
khí, thúc đẩy việc sử dụng văn phòng phẩm sinh thái. Các chiến dịch của các nhóm
chuyên đề đã thu hút sự tham gia đông đảo của các nhân viên các tổ chức phi chính
phủ và cư dân Hà Nội. Nhóm chuyên đề cũng kêu gọi được sự tham gia của một số tổ
chức phi chính phủ trong việc trồng 1.800 cây non ở Hà Giang theo sự điều phối của
Caritas; trong hoạt động này, số quỹ gây được từ các cá nhân được dùng để trả cho
những người nghèo để họ chăm sóc cây. Nhóm chuyên đề này cũng hỗ trợ dự án Nâng
cao Năng lực phát triển cơ sở dữ liệu.

•

Nhóm chuyên đề về Thích ứng với BĐKH (Nhóm chuyên đề CCA), do Oxfam chủ
trì: tổ chức họp nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với các công cụ và phương
pháp luận dùng trong đánh giá năng lực và tính dễ bị tổn thương do thiên tai và BĐKH
và các cơ hội đào tạo liên quan. Dựa trên những cuộc họp này, một cuốn cẩm nang
Hướng dẫn Lồng ghép Giảm rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH đã và đang được
xây dựng. Cuốn cẩm nang này sẽ được ra mắt vào cuối năm 2010. Nhóm chuyên đề
Thích ứng với BĐKH đang chuẩn bị tổ chức một cuộc hội thảo chia sẻ về năng lực
thích ứng dựa vào cộng đồng giữa các tổ chức phi chính phủ vào tháng 12 năm 2010.
Nhóm chuyên đề giảm nhẹ về BĐKH, do RECOFTC chủ trì: Không có nhiều hoạt
động do người chủ trì nhóm quá bận. Bên cạnh đó, các thành viên khác trong nhóm đã
tham gia vào nhóm làm việc về Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái
rừng (REDD) do Bộ NN&PTNT điều phối.

•
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2. Vận động chính sách
Một cuộc họp lập kế hoạch về các vấn đề vận động chính sách, về cơ chế tiềm năng và các
bên tham gia đã được tổ chức vào đầu năm nay. Nhóm nòng cốt CCWG đã tiến hành các cuộc
họp quý để thảo luận về việc theo dõi và thực hiện kế hoạch. Thông điệp vận động chính sách
chung của các thành viên CCWG đã được xây dựng và truyền đạt qua các cuộc họp CG và các
hội thảo khác: các thông điệp chính liên quan tới nhu cầu xác định tính dễ bị tổn thương của
các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, chia sẻ lợi ích trong REDD, các vai trò của các
tổ chức phi chính phủ, và cách chúng ta hỗ trợ Chính phủ ứng phó với BĐKH. CCWG cũng
đã điều phối sự tham gia, chia sẻ kinh nghiệm và các thông điệp của CCWG trong các sự kiện
lồng ghép BĐKH như “Hội nghị chuyên đề tư vấn lồng ghép BĐKH và môi trường trong Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội” do UNDP và Bộ KH&ĐT tổ chức.
3. Nâng cao Năng lực
Dự án Nâng cao Năng lực: do CCWG và Mạng làm việc BĐKH của các tổ chức phi chính
phủ Việt Nam hỗ trợ. Dự án này hướng tới nâng cao nhận thức và năng lực xã hội dân sự, tập
trung vào các tổ chức phi chính phủ, những đối tác của họ để ứng phó hiệu quả hơn và tích
hợp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH vào các chương trình phát triển của họ. Hiện đang là năm
thực hiện thứ hai. Các hoạt động và kết quả chính đạt được trong giai đoạn báo cáo gồm:
•

Truyền thông và điều phối: website của mạng CCWG (www.ngocentre.org.vn/ccwg)
đã được nâng cấp và website Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và
BĐKH (VNGO&CC) (www.vngo-cc.vn) đã được xây dựng. Một điễn đàn trực tuyến
được tổ chức với sự tham gia hưởng ứng của thanh niên, nhân viên các tổ chức phi
chính phủ và những đối tượng khác có quan tâm. 13 bản tin và 4 thư báo về các vấn đề
BĐKH đã được giới thiệu và gửi qua email, thư tín lần lượt tới các tổ chức phi chính
phủ và đối tác của họ cũng như các khu vực dự án.

•

Tập huấn về thích ứng và giảm nhẹ: Cuốn giáo trình tập huấn về thích ứng và giảm
nhẹ BĐKH đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và sẽ sẵn sàng để in vào tháng
12/2010. Ba khóa tập huấn TOT về thích ứng và giảm nhẹ BĐKH, và truyền thông về
BĐKH được tiến hành cho 20 học viên đến từ các tổ chức phi chính phủ khác nhau tại
các vùng khác nhau của Việt Nam. 12 khóa tập huấn mở rộng được tiến hành tại Hà
Nội, Yên Bái, Cần Thơ và Huế cho hơn 300 cán bộ từ các tổ chức phi chính phủ, các
trung tâm nghiên cứu và một số đơn vị khác. Hầu hết họ đều hài lòng với khóa tập
huấn và tự tin chia sẻ những gì đã học được về BĐKH từ các khóa tập huấn.

•

Chia sẻ và học hỏi: Một chuyến thăm quan học tập tới một dự án GRET ở Thanh Hóa
với hàng loạt các hoạt động liên quan tới thích ứng và giảm nhẹ BĐKH như bếp tiết
kiệm năng lượng, trồng nấm, rau sạch, hầm biogas, nuôi gà, trồng tre đã được tổ chức.
Để biết thêm chi tiết về dự án, xin mời tham khảo tại website www.vngo-cc.vn.
4. Hợp tác
Các nguồn tài trợ tiềm năng cho CCWG: DANIDA có khoản quỹ nhỏ để giúp các tổ chức xã
hội dân sự thể hiện mối quan tâm của mình về BĐKH thông qua mạnh lưới CCWG tại Việt
Nam. Giai đoạn đầu của đề xuất là 18 tháng, bắt đầu từ tháng 11/2010 với khoản tài trợ
khoảng 50.000 đô la Mỹ cho giai đoạn này.
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CCWG đang làm việc để tăng cường hợp tác với Nhóm Quản lý thiên tai - DMWG, Nhóm
làm việc Kỹ thuật của các Nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ, Nhóm Điều phối và Vận
động chính sách của các nhà tài trợ.
Kế hoạch hoạt động năm 2011
•
•

•

•
•

•

Tuyển một điều phối viên cho CCWG và có thể hỗ trợ điều phối DMWG.
CCWG sẽ tiếp tục hỗ trợ việc thực hiện dự án nâng cao năng lực với các hoạt động
chính là hoàn thiện tài liệu tập huấn, thực hiện các khóa tập huấn, thăm quan học
hỏi, sổ tay về BĐKH cho cộng đồng, các hội thảo chia sẻ, nghiên cứu về các mô
hình thích ứng tốt.
CCWG sẽ tiến hành dự án nêu trên do DANIDA tài trợ, tập trung vào vận động
chính sách và nâng cao năng lực. Rà soát các ưu tiên vận động về chia sẻ lợi ích
REDD và sự tham gia của các cộng đồng địa phương, hỗ trợ nâng cao năng lực và
lồng ghép BĐKH ở các cấp khác nhau, hỗ trợ nâng cao năng lực thích ứng cho các
cộng đồng nghèo.
Làm việc với DMWG về kế hoạch vận động chính sách chung trên các lĩnh vực và
mối quan tâm chung của hai nhóm.
Tăng cường các hoạt động của nhóm ABC gồm phối hợp và nâng cao năng lực về
BĐKH cho các cơ quan truyền thông Việt Nam để nâng cao nhận thức và truyền
các thông điệp của CCWG; tiến hành các chiến dịch xanh trong cộng đồng liên
quan tới giảm nhẹ với sự tham gia của nhiều tổ chức như các tổ chức phi chính phủ
địa phương, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các công ty, văn phòng chính phủ
và các cộng đồng.
Tổ chức hội thảo thích ứng quốc gia về thích ứng và giảm nhẹ BĐKH để chia sẻ
các mô hình và kinh nghiệm.
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Mạng lưới du lịch có trách nhiệm dựa vào Cộng đồng
http://www.ngocentre.org.vn/cbrtnetwork
Bối cảnh
Mạng lưới Du lịch Cộng đồng được một nhóm các tổ chức phi chính phủ, các công ty lữ hành
và các bên quan tâm khác thành lập vào tháng Bảy năm 2007 nhằm tìm cách cải thiện và mở
rộng chất lượng phát triển du lịch cộng đồng thông qua trao đổi thông tin giữa các bên liên
quan.
Sau khi hoạt động trong một khoảng thời gian, mạng lưới này được đổi mới vào năm 2010 và
đổi tên thành Mạng lưới Du lịch có Trách nhiệm dựa vào Cộng đồng để thu hút được nhiều
hoạt động du lịch hơn nữa của các Tổ chức Phi Chính phủ bổ sung vào Du lịch dựa vào Cộng
đồng.
Chủ tịch và nhóm nòng cốt
Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) đảm nhiệm chức chủ tịch nhóm. Thành viên nhóm nòng cốt
là các tổ chức: WWF, Plan Nature, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng,
tổ chức quốc tế FFI, và công ty du lịch Exotissimo Travel Vietnam.
Mục tiêu
Tầm quan trọng trong sự phát triển thành công du lịch có trách nhiệm dựa vào cộng đồng
chính là sự hợp tác có hiệu quả của các bên liên quan. Mạng lưới Du lịch có Trách nhiệm dựa
vào Cộng đồng giúp cung cấp một nền tảng để đáp ứng các mục tiêu sau đây:
•
•
•
•
•

Nâng cao nhận thức và thúc đẩy du lịch có trách nhiệm dựa vào cộng đồng như một
công cụ chiến lược để cải thiện sinh kế và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Việt
Nam.
Đóng vai trò là một cơ sở cho các thông tin cụ thể và liên quan đến phát triển du lịch
có trách nhiệm dựa vào cộng đồng và tham gia vào việc phát triển kiến thức và thông
tin.
Tạo cơ hội cho các bên liên quan và cá nhân quan tâm muốn liên lạc và hợp tác với
các đối tác.
Hỗ trợ việc tiếp thị và thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm dựa vào
cộng đồng.
Vận động chính sách và thay đổi việc lập chương trình để đảm bảo các lợi ích địa
phương lớn hơn từ du lịch có trách nhiệm dựa vào cộng đồng và ngành du lịch nói
chung .

Thông tin về các hoạt động chính trong năm 2010
Hoạt động chính trong năm 2010 là cuộc họp nhóm nòng cốt vào ngày 25 tháng 5 đã giúp
thiết lập lại Mạng lưới. Thỏa thuận chung mà Mạng lưới đưa ra là cần tập trung vào việc chia
sẻ thông tin, kết nối tốt hơn các Tổ chức Phi Chính Phủ với khu vực tư nhân và giải quyết các
vấn đề/khó khăn chung. Các hoạt động chính sau đây là kết quả của cuộc họp:
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•
•
•

Xây dựng một mẫu đơn giản mà các tổ chức có thể điền vào các thông tin về nơi họ
đang làm việc để giao tiếp tốt hơn về hoạt động giữa các tổ chức phi chính phủ và các
công ty lữ hành
Đánh giá trang web hiện trạng và nội dung cập nhật
Tổ chức một sự kiện cho mạng lưới sẽ kết nối tốt hơn với tổ chức phi chính phủ với
khu vực tư nhân bao gồm các thành viên của Câu lạc bộ Du lịch có Trách nhiệm

Các cuộc họp thường niên năm 2010
Cuộc họp nhóm ngày 25 tháng 8 là một cơ hội để nắm được thông tin về một loạt các dự án
phát triển du lịch đang được triển khai hoặc sắp triển khai tại Việt Nam.
Cuộc họp này bao gồm bài trình bày của Jamie Armenteros về Dự án Ngọc Sơn Ngô Lương
của AECID/FPSC, bài trình bày của Hans Farnhammer, đến từ Phái đoàn Liên minh châu Âu
tại Việt Nam tóm tắt về Dự án Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (ESRTP) sắp
được triển khai, thông tin cập nhật từ Renate Bleeken, Lux Development, về "Tăng cường
nguồn Nhân lực trong ngành Khách sạn và Du lịch tại Việt Nam" và bài phát biểu của Jenny
Ilkelberg từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tóm tắt sơ lược về dự án "Tăng cường du lịch
trong khu vực đất liền tại tỉnh Quảng Nam" sẽ được dựa trên một phương pháp tiếp cận chuỗi
giá trị. Cuộc họp này cũng là cơ hội cho các đối tác phát triển khác, tổ chức phi chính phủ và
công ty lữ hành nhằm cung cấp thông tin cập nhật cho nhóm về các hoạt động của tổ chức
mình.
Các hoạt động khác
Sau cuộc họp ngày 25 tháng 8, SNV, Exotissimo, và Câu lạc bộ Du lịch có Trách nhiêm đã hỗ
trợ một sự kiện kết nối mạng lưới thành công giữa các công ty lữ hành, các tổ chức phi chính
phủ và các đối tác phát triển.
Định hướng cho năm 2011
Định hướng cho năm 2011 sẽ tập trung vào củng cố mạng lưới kể từ khi hoạt động lại, thu hút
thêm các tổ chức quan tâm tới du lịch có trách nhiệm dựa vào cộng đồng và nâng cao hơn nữa
sự tham gia với khu vực tư nhân để đảm bảo sự phát triển du lịch diễn ra phù hợp với nhu cầu
của thị trường.
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Nhóm Công tác về Khuyết tật (DWG)
http://www.ngocentre.org.vn/disabilitywg
Bối cảnh
Kể từ sau khi Pháp lệnh về nguời tàn tật của Việt Nam được ban hành năm 19980, công tác hỗ
trợ cho người khuyết tật (NKT) đã phát triển nhanh và đạt được những kết quả tích cực. Cùng
với những hỗ trợ Quốc tế trong lĩnh vực này ngày càng đóng góp nhiều hơn vào thành công
trong hỗ trợ NKT thì nhu cầu tăng cường và cải thiện mối liên kết, thông tin giữa các bên liên
quan, nhất là các tổ chức phi chính phủ cùng làm việc trong lĩnh vực khuyết tật ngày càng
được nhận thức rõ ràng hơn. Vì vậy, năm 2006 nhóm làm việc về khuyết tật (sau đây gọi tắt là
DWG) đã chính thức được thành lập và hoạt động với tư cách như là một nhóm thành viên
của Trung tâm Dữ liệu các tổ chức Phi Chính Phủ.
Tuy vậy, DWG hoạt động không chỉ giới hạn trong các tổ chức phi chính phủ Quốc tế mà mở
rộng với sự tham gia của tất cả cá nhân và tổ chức có cùng mối quan tâm đến khuyết tật và
phát triển chung. Việc quản lý và điều phối hoạt động của nhóm được duy trì thông qua vai trò
của nhóm nòng cốt với sự tham gia của 6 tổ chức phi chính phủ. Vai trò trưởng nhóm được
luân phiên giữa các thành viên của nhóm nòng cốt này.
Hoạt động chủ yếu của DWG là tổ chức những buổi họp định kỳ 2 tháng một lần với những
chủ đề thảo luận được chọn trước dựa trên nhu cầu trao đổi thông tin của các thành viên tham
gia (và những chủ đề này luôn được khảo sát, xác định từ đầu năm). Tất cả các buổi họp và
thảo luận đều được tổ chức trên tinh thần cởi mở, minh bạch và theo phương pháp tham gia
tích cực.
Chủ tịch và nhóm nòng cốt
Trách nhiệm Chủ tịch nhóm trong năm 2010 được trao cho Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam,
đại diện là Ông Phạm Dũng, Điều phối viên chương trình khuyết tật. Các tổ chức thành viên
của nhóm nòng cốt gồm có Tổ chức y tế Hà Lan (MCNV), tổ chức (CRS), tổ chức tình
nguyện Hải ngoại (VSO), Tổ chức hỗ trợ người khuyết tật (VNAH), Quỹ Cựu Chiến binh Mỹ
(VVAF) và tổ chức HI Pháp.
Địa chỉ thư của Chủ tịch nhóm là: dung.pham@mcnv.vn.
Mục đích hoạt động
Mục đích chung của DWG là tăng cường mối liên kết, điều phối, trao đổi và chia sẻ thông tin,
bài học kinh nghiệm giữa các bên cùng tham gia vào công tác hỗ trợ cho NKT.
Mục tiêu chính xuyên suốt trong các phiên họp thường kỳ là chia sẻ những kinh nghiệm thực
tế, những thành công và bài học nhằm đem lại lợi ích cho tất cả thành viên tham dự. Bên cạnh
đó hoạt động của nhóm cũng được xem như là một cơ chế hữu hiệu và kịp thời nhằm giúp các
bên tham gia giao tiếp và điều phối những kế hoạch hoạt động của mình được tốt hơn.
Những hoạt động chính của nhóm DWG trong năm 2010
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Đến tháng 11 đã có 4 phiên họp thường kỳ toàn nhóm và 1 phiên họp nhóm nòng cốt được tổ
chức.
Phiên họp tháng Giêng: Chủ đề thảo luận là Đào tạo nghề và Xúc tiến việc làm cho NKT.
Vấn đề then chốt được rút ra qua thảo luận là cùng với đào tạo kỹ năng nghề cho NKT thì việc
nâng cao nhận thức cộng đồng về khả năng của NKT giữ một vai trò cực kỳ quan trọng nhằm
đảm bảo những tác động bền vững của những Dự án/Chương trình việc làm cho NKT. Những
thành viên dự họp cũng đã tham gia một khảo sát nhỏ về nhóm thông tin cụ thể họ có nhu cầu
được chia sẻ và mong đợi về vai trò của DWG trong việc hỗ trợ chia sẻ thông tin đó như thế
nào.
Phiên họp tháng 2: Ngay sau buổi họp trên, nhóm nòng cốt đã tổ chức một phiên họp nội bộ
nhằm đánh giá lại hoạt động của nhóm trong năm 2009, lựa chọn trưởng nhóm mới và xây
dựng kế hoạch hoạt động của năm 2010. Các tổ chức thành viên trong nhóm nòng cốt đều
nhất trí nên tiếp tục duy trì cơ chế luân phiên trách nhiệm tổ chức và điều hành mỗi phiên họp
cụ thể của cả nhóm DWG cho từng thành viên của nhóm nòng cốt. Bên cạnh đó, vai trò
trưởng nhóm làm việc cũng cần luân phiên. MCNV và cá nhân ông Phạm Dũng được lựa
chọn là Trưởng nhóm DWG trong năm 2010. Dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu thông tin của
thành viên dự họp kỳ trước, nhóm nòng cốt đã chọn ra 5 chủ đề chính sẽ là nội dung các phiên
họp định kỳ, bao gồm công tác xã hội, giáo dục, đào tạo nghề và việc làm, Phục hồi chức
năng dựa vào cộng đồng, nâng cao nhận thức về khuyết tật.
Phiên họp tháng 3: Là một cơ hội tốt để các cá nhân và tổ chức liên quan có được những hiểu
biết và quan niệm cơ bản về công tác xã hội nói chung, vai trò của cán bộ công tác xã hội
trong hỗ trợ NKT cũng như nhu cầu phát triển một mạng lưới cán bộ công tác xã hội tại cộng
đồng và chuyên gia trong lĩnh vực này. Các đại biểu cũng được cập nhật thông tin về Đề án
phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Theo đó nhiều khả năng Đề
án sẽ nhanh chóng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 4 năm 2010, mở ra cơ hội
thuận lợi cho việc phát triển đội ngũ cán bộ công tác xã hội góp phần nâng cao chất lượng hỗ
trợ NKT.
Phiên họp tháng 5: Do tổ chức VVAF chủ trì với chủ đề về đào tạo nghề và tạo việc làm cho
NKT. Mô hình đào tạo nghề và việc làm cho NKT dựa vào cộng đồng của VVAF được chia sẻ
và thảo luận. Kết quả của những ý kiến thảo luận đã chỉ ra rằng mô hình dạy nghề - tạo việc
làm cho NKT dựa vào cộng đồng có những điểm mạnh và hạn chế nhất định. Ưu điểm dễ
nhận thấy, đó là dễ tiếp cận hơn và thuận tiện cho NKT vì họ học việc và có việc ngay tại
cộng đồng, không phải đi xa. Và vì thế mà tính ổn định cũng cao hơn. Bên cạnh đó, những
hạn chế của mô hình là việc quản lý theo từng trường hợp khá tốn kém và phức tạp, tính
chuyên nghiệp chưa cao, hạn chế về nguồn lực tại cộng đồng như vốn đầu tư, thị trường và cơ
sở hạ tầng gây trở ngại cho việc duy trì và phát triển việc làm lâu dài cho NKT. Vì vậy, với
từng trường hợp NKT cụ thể, cần đánh giá nhu cầu việc làm cụ thể và xây dựng một kế hoạch
hỗ trợ việc làm chi tiết dựa trên nhu cầu của NKT và khả năng đáp ứng của gia đình, cộng
đồng.
Phiên họp tháng 7: Bàn về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR), do MCNV chủ trì
với việc giới thiệu một số công cụ có thể áp dụng trong đánh giá sự tham gia cộng đồng của
NKT, chẳng hạn như Salsa và P – scale. Hiện nay chưa có nhiều công cụ như vậy được sử
dụng trong chương trình CBR nên hai công cụ này được khuyến cáo thử nghiệm tại Việt Nam.
Là một phần của CBR, công tác quản lý số liệu khuyết tật được xem là nội dung rất quan
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trọng phục vụ công tác lập kế hoạch, theo dõi giám sát và đánh giá chương trình. Tổ chức
VNAH đã giới thiệu hệ thống quản lý trực tuyến thông tin về NKT hiện đang được VNAH và
đối tác sử dụng tại Đà Nẵng.
Phiên họp tháng 9: Về chủ đề Giáo dục cho trẻ khuyết tật được thực hiện với vai trò điều
hành của tổ chức CRS. Hai vấn đề đang thu hút rất nhiều sự quan tâm đã được chia sẻ và thảo
luận tại buổi họp, đó là giáo dục hoà nhập cho TKT ở bậc Trung học cơ sở và hoạt động của
hội cha mẹ TKT. Thảo luận và chia sẻ tại buổi họp chỉ ra rằng giáo dục hoà nhập bậc trung
học cơ sở và trung học phổ thông hiện là nhu cầu cấp thiết đối với TKT. Các tổ chức hội cha
mẹ TKT đóng vai trò rất quan trọng nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dạy TKT. Tuy thế,
việc phân biệt và kỳ thị TKT vẫn còn tồn tại và là rảo cản lớn ngăn cản thái độ tích cực đưa
trẻ tới trường của các bậc phụ huynh.
Phiên họp tháng 11: Phiên họp toàn thể cuối cùng trong năm của DWG sẽ được thực hiện
vào giữa tháng 11 với chủ đề nâng cao nhận thức cộng đồng về khuyết tật.
Kế hoạch năm 2011
Trong năm 2011 định hướng hoạt động của nhóm DWG là sẽ vẫn tiếp tục đặt trọng tâm vào
mục tiêu hỗ trợ các thành viên cập nhật kiến thức, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về
các hoạt động hỗ trợ NKT. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ dành nhiều thời gian cho công tác vận
động chính sách và phản hồi về thực tế thi hành Luật về người khuyết tật đã được ban hành và
chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.
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Nhóm Công tác về Quản lý Thiên tai (DMWG)
http://www.ngocentre.org.vn/dmwg
Bối cảnh
Nhóm quản lý thiên tai hoạt động như một diễn đàn cho các Tổ chức phi chính phủ, các cơ
quan phát triển và các chuyên gia để trao đổi và chia sẻ các bài học kinh nghiệm về hỗ trợ cải
thiện chính sách và các thực tiễn giảm nhẹ thiên tai cũng như tổ chức các cuộc họp đánh giá
khẩn cấp và kêu gọi hỗ trợ cho các nạn nhân thiên tai.
Nhóm Công tác về quản lý thiên tai ra đời ngay sau cơn bão năm 1999. Các tổ chức phi chính
phủ nhận ra rằng cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa các hoạt động cứu trợ. Các
thành viên nhóm tham gia các cuộc họp không thường xuyên để thảo luận và chia sẻ thông
tin, đặc biệt tập trung vào những thời điểm mùa lũ tại đồng bằng sông Cửu Long năm 2000 và
2001. Hiện tại, nhóm công tác về quản lý thiên tai tổ chức các cuộc họp hàng tháng với sự
luâm phiên vị trí chủ tịch 6 tháng một lần.
Chủ tịch và nhóm nòng cốt
Hiện tại đồng chủ tịch là Tổ chức Plan tại Việt Nam và ActionAid tại Việt Nam. Các thành
viên nòng cốt khác bao gồm Ban Điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM), Tổ chức cứu trợ
trẻ em (Save the Children,), tổ chức Oxfam, CARE quốc tế, tổ chức Tầm nhìn thế giới (World
Vision Việt Nam), tổ chức Chữ thập đỏ Hà Lan NRC, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi
liềm đỏ quốc tế - IFRC, Habitat for Humanity, Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế
Canada (CECI) Việt Nam, tổ chức ADRA tại Việt Nam, Trung tâm Phòng chống thiên tai
Châu á - ADPC và các tổ chức Liên hợp quốc – nhóm Điều phối chương trình về thiên tai và
cứu trợ khẩn cấp UN-PCG (UNICEF, WHO, UNDP).
Mục tiêu và mục đích
Mục tiêu của nhóm là tăng cường quản lý thiên tai tại Việt nam thông qua cải thiện việc chia
sẻ thông tin, phối hợp các sáng kiến và tham gia hành động để thúc đẩy tiêu chuẩn và thực
tiễn ở mức cao nhất có thể.
Mục tiêu cụ thể của nhóm là:
•
•
•
•

Cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan làm việc trong lĩnh vực quản lý thiên tai thông
qua công tác chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và các sáng kiến chung.
Xây dựng năng lực của các cơ quan liên quan và các chuyên viên quản lý thiên tai.
Khởi đầu góp phần hướng tới các đối thoại chính sách cho việc cải thiện thiên tai, các
thực tiễn và chính sách liên quan của các nhà hoạch định chính sách và thực hiện.
Cải thiện sự điều phối và hợp tác trong ứng phó khẩn cấp, đặc biệt khi có thiên tai
nghiêm trọng xảy ra.

Các hoạt động năm 2010
Đánh giá chung
Nhóm Quản lý thiên tai quyết định tổ chức đánh giá nhanh tại tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh
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sau trận lũ tại các tỉnh miền Trung vào đầu tháng 10 năm 2010. Hai nhóm, bao gồm đại diện
của Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), CARE, Oxfam, Save the Children, UNPCG (Unicef and WHO), Plan, World Vision, ActionAid, Challenge to Change, ADRA, Chữ
thập đỏ và Sở Ngoại vụ Tỉnh đã tham gia trong quá trình đánh giá tại địa bàn bị ảnh hưởng,
trong đó tổ chức Oxfam và Plan làm trưởng đoàn. Cuộc họp báo cáo kết quả đã được tổ chức
vào ngày 12 tháng 10 tại Trung tâm thông tin Các tổ chức Phi chính phủ với sự phối hợp của
PACCOM.
Tư vấn
Nhóm quản lý thiên tai được yêu cầu trình bày các kinh nghiệm về Quản lý rủi ro thiên tai dựa
vào cộng đồng từ quan điểm của các tổ chức phi chính phủ trong Hội thảo Điều phối – các
kinh nghiệm trong công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do Trung tâm quản lý
và giảm nhẹ thiên tai tổ chức
Nhóm quản lý thiên tai giới thiệu các kinh nghiệm tốt về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng
đồng tại Hội thảo quốc gia được tổ chức bởi Trung tâm quản lý và giảm nhẹ thiên tai với chủ
để ‘Hướng tới một thỏa thuận chung để hỗ trợ thực hiện chương trình Chính phủ về Quản lý
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ‘.
Hội thảo
Một cuộc hội thảo chung giữa các thành viên của nhóm quản lý thiên tai được tổ chức vào
tháng 7 năm 2010 để chuẩn bị cho mùa thiên tai với các thành phần tham gia từ Trung tâm
quản lý và giảm nhẹ thiên tai, PACCOM và các thành viên nhóm quản lý thiên tai. Hội thảo
cũng tiến hành thảo luận về Kế hoạch dự phòng, tiêu chuẩn tối thiểu SPHERE, phân tích dữ
liệu, viết báo cáo đánh giá chung và tổ chức diễn tập tại chỗ thực hành tiến hành một đánh giá
chung. Những phần thảo luận được chia sẻ giữa các thành viên, cũng như Trung tâm quản lý
và giảm nhẹ thiên tai và PACCOM, đặc biệt trong công tác phối hợp, quản lý dữ liệu và thực
hiện các dự án khẩn cấp.
Cuộc họp hàng tháng
Cuộc họp tháng 9: Tiêu chí để kêu gọi tổ chức đánh giá chung trong thiên tai và hoàn thiện
kế hoạch dự phòng – những ý kiến được đưa ra trong hội thảo của Nhóm quản lý thiên tai vào
tháng 7 – đã được tiếp tục đề cập. Các thông tin về sự kiện Ngày giảm rủi ro thiên tai, do tổ
chức Save the Children và JANI tổ chức, đã được giới thiệu cho tất cả các thành viên. Đề xuất
về tăng cường phối hợp và chia sẻ giữa Nhóm làm việc về Biến đổi khí hậu và Nhóm quản lý
thiên tai được đưa ra thảo luận. Tổ chức CARE đưa ra đề xuất về một chiến lược truyền thông
về vấn để Biến đổi khí hậu và Giảm rủi ro thiên tai nằm trong khuôn khổ của dự án JANI.
Cuộc họp tháng 8: Các thành viên của nhóm xem lại kế hoạch hàng năm của nhóm quản lý
thiên tai được cập nhật và trình bày lại khi vị trí chủ tịch của Nhóm được luân chuyển. Các
thành viên nhóm cũng đưa ra những ý kiến quan trọng đã được thảo luận trong hội thảo của
Nhóm quản lý thiên tai được tổ chức vào tháng 7. Một tư vấn từ Unicef và Save the Children
chia sẻ kế hoạch về hỗ trợ xây dựng các công cụ đánh giá và điều phối về lĩnh vực Giáo dục
trong trường hợp khẩn cấp.
Cuộc họp tháng 7: Thảo luận về tình hình của cớn bão số 1 (Bão Côn Sơn). Các nhóm đang
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có hoạt động tại địa bàn của các Tỉnh có khả năng rủi ro đã chia sẻ các thông tin của họ. Các
thành viên cũng chia sẻ mối quan tâm của họ về tác động của hạn hán tới các cộng đồng dễ
tổn thương, đặc biệt là về vấn đề sinh kế. Tổ chức Plan và ActionAid đồng ý tiếp nhận vị trí
đồng chủ tịch luôn phiên trong vòng 6 tháng tiếp theo.
Cuộc họp tháng 6: Chia sẻ các sáng kiên quan trọng về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng
đồng, bao gồm ADDMER và Nền tảng quốc gia về Quản lý thiên tai. Các tổ chức cũng chia sẻ
kế hoạch tổ chức tập huấn về các chủ đề liên quan đến Cứu trợ khẩn cấp, bao gồm khóa tập
huấn EMMA, an ninh lương thực và suy dinh dinh dưỡng trong trường hợp khẩn cấp. Kế
hoạch dự phòng đại dịch và thiên tai được chia sẻ sau khi đã được các thành viên nòng cốt của
nhóm thảo luận.
Cuộc họp tháng 5: Các thông tin về dự án JANI được do tổ chức CARE phối hợp với các tổ
chức liên quan như Trung tâm Quản lý và giảm nhẹ thiên tai, Oxfam, ActionAid, World
Vision, Save the Children, ADPC, NLRC và Plan. Tổ chức Handicaf giới thiệu những kinh
nghiệm làm việc của họ với người khuyết tật sau cơn bão Ketsana. Các thành viên thảo luân
về kế hoạch tổ chức hội thảo chung với tất cả các thành viên Nhóm quản lý thiên tai để chuẩn
bị cho mùa mưa bão.
Cuộc họp tháng 4: Điều khoản tham chiếu của Nhóm quản lý thiên tai và kế hoạch làm việc
năm được chỉnh sửa và phê duyệt. Điều khoản tham chiếu cho đánh giá chung và các mẫu
đánh giá chung đã được đề nghị sửa đổi dựa trên các kinh nghiệm của cơn bão Ketsana và 2
nhóm thành viên nòng cốt đã đồng ý tiếp tục hoàn thiện.
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Nhóm Công tác về Dân tộc thiểu số (EMWG)
www.ngocentre.org.vn/emwg
Giới thiệu chung
Nhóm Công tác về Dân tộc Thiểu (EMWG) số đóng vai trò như một diễn đàn cho các tổ chức
phi Chính phủ, các cơ quan phát triển và những học giả nhằm trao đổi thông tin và bài học về
cách thức cải tiến chính sách phát triển và hoạt động thực tế đem lại lợi ích cho Dân tộc Thiểu
số.
Nhóm có những nhóm hoạt động chuyên đề khác nhau liên quan đến Dân tộc Thiểu số Việt
Nam. Nhóm hình thành kế hoạch làm việc hàng năm trong cuộc họp nhóm nòng cốt đầu năm.
Trong năm 2010, Nhóm tiếp tục một số hoạt động chuyên đề như năm 2009 và tập trung vào
một số hoạt động hợp tác với các cơ quan Chính phủ có các chương trình phát triển cho Dân
tộc Thiểu số.
Công việc hàng ngày của Nhóm được giao cho một Điều phối viên. Nhiệm vụ của Điều phối
viên bao gồm tổ chức các cuộc họp và hoạt động, tổng hợp số liệu của các cơ quan làm việc
về Dân tộc Thiểu số, điều hành quỹ nhóm, liên lạc trong và ngoài nhóm, là người điều hành
email nhóm và Website, và chuẩn bị báo cáo hàng năm cho nhóm khi có yêu cầu.
Chủ tịch và nhóm nòng cốt
Nhóm Công tác về Dân tộc Thiểu số làm việc dựa trên sự tự nguyện và được điều hành bởi
một nhóm nòng cốt là các tổ chức phi Chính phủ Quốc tế. Từ đầu năm 2007, Oxfam Great
Britain được chỉ định là Chủ tịch nhóm. Thành viên của Nhóm nòng cốt bao gồm: Oxfam
Great Britain, Caritas Switzerland, Oxfam Hong Kong, Save the Children, Enfant et
Développement, Care International, iSEE (Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường) và
Action Aid Vietnam.
Mục tiêu chính của Nhóm
Mục tiêu cao nhất của Nhóm là cải thiện sinh kế của người Dân tộc thiểu số qua việc tăng
cường hỗ trợ phát triển từ các thành viên của nhóm và xây dựng năng lực cho người Dân tộc
Thiểu số để họ tham gia đầy đủ vào quá trình phát triển.
•

•
•

•

Chia sẻ và quảng bá thông tin: Nhóm làm việc về Dân tộc Thiểu số tạo nên diễn đàn
thảo luận vấn đề liên quan đến phát triển của Dân tộc Thiểu số. Nhóm cũng quảng bá
rộng rãi thông tin về luật, chính sách, nghiên cứu và tài liệu liên quan đến Dân tộc
Thiểu số.
Cải tiến hoạt động các tổ chức thành viên: Những người tham gia Nhóm sẽ chia sẻ
kinh nghiệm và bài học nhằm tăng cường ảnh hưởng cả về số lượng và chất lượng
trong các hoạt động can thiêp về phát triển của họ.
Đối thoại chính sách: Chia sẻ kinh nghiệm và bài học liên quan đến Dân tộc Thiểu số
để hướng tới thay đổi tích cực hoạt động chính sách giữa các tổ chức thành viên và các
tổ chức đối tác. Nhóm cũng là nơi diễn ra các chương trình đối thoại chính sách với
chính phủ, các nhà tài trợ và tổ chức liên quan.
Nâng cao tiếng nói của người dân tộc thiểu số: Nhóm cung cấp cơ chế khác nhau
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cho người thiểu số đưa ra ý kiến, quan điểm về các chương trình phát triển và ảnh
hưởng đến những chính sách có tác động đến cuộc sống của họ.
Những hoạt động chính trong năm 2010
Đầu năm 2010, thành viên nòng cốt của Nhóm Làm việc về Dân tộc Thiểu số đã hình thành
nội dung làm việc và phát triển đề cương cơ bản cũng như thời gian thực hiện cho mỗi công
việc. Dưới đây là những công việc được tiếp tục triển khai từ năm 2009, với các hoạt động
phong phú như sau:
•
•

•
•
•

Phân biệt đối xử/ kỳ thị
Phát triển hướng tiếp cận làm việc với người Dân tộc thiểu số với cơ chế nhằm nâng
cao tiếng nói của họ trong quá trình quyết định chính sách của các cơ quan chính phủ
(Sự tham gia của EMWG vào chương trình 135-II và Diễn đàn Đối tác hàng năm cho
Nghị Quyết 32a.)
Nâng cao năng lực và mạng lưới (bao gồm thông tin truyền thông, cán bộ địa phương,
nhà tài trợ)
Hoàn thành dữ liệu EMWG và các hoạt động thường xuyên
Các chiến lược bảo trợ xã hội

Các hoạt động cụ thể trong năm 2010 như sau:
•

•

•
•
•
•
•

Tháng 1 năm 2010: Trong cuộc họp Nhóm đầu năm, các thành viên nòng cốt đã gặp
gỡ và thống nhất về chương trình làm việc cho năm 2010. Trong thời gian này, CEMA
đề nghị Nhóm đóng góp ý kiến về các sổ tay Chương trình 135 giai đoạn 2. (Lồng
ghép giới cho cải tiến và triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2, Nâng cao năng lực,
Đấu thầu cộng đồng và truyền thông, Lập kế hoạch cho sự tham gia) và nhận được
phản hồi tích cực từ CEMA..
Tháng 2 năm 2010: EMWG và iSEE tổ chức Hội thảo “Hình ảnh của người Dân tộc
Thiểu số trong báo in” vào 2 tháng 2 năm 2010, người trình bày là Nguyễn Văn Chính
và Nguyễn Thị Tuyết Minh. Hội thảo thu hút hơn 40 đại biểu tham dự và đóng góp ý
kiến.
Tháng 4 năm 2010: iSEE và EMWG đồng tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu về đất và
Văn hóa người Dân tộc Thiểu số” với 34 đại biểu tham dự. Trong thời gian này,
EMWG và iSEE cũng tổ chức Hội thảo “Định kiến Tộc người”, 25 người tham dự.
Tháng 5 năm 2010:Thành viên EMWG tham gia Hội thảo chuyên sâu với CEMA với
mục đích đóng góp ý kiến cho Dự thảo của Chương trình cho sự phát triển kinh tế-xã
hội tại khu vực dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015.
Tháng 7 năm 2010: Cùng với PACCOM, EMWG đóng vai trò quan trọng trong cuộc
họp với chuyên gia độc lập của Liên Hợp quốc về các vấn đề Dân tộc Thiểu số.
Tháng 9 năm 2010: EMWG cùng với iSEE và nhóm làm việc có sự tham gia của
người dân tổ chức “Hội thảo về đa dạng văn hóa, bản sắc dân tộc và sự phát triển bền
vững tại Việt Nam” nhằm chuẩn bị cho APF 6.
Tháng 5-tháng 12 năm 2010: EMWG hợp tác với Phòng Tổng hợp của CEMA trong
việc Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó
khăn. Các thành viên trong Nhóm đã làm việc tích cực và hiệu quả với CEMA ngay từ
đầu và dự kiến sẽ trình Dự thảo chính sách cho Chính phủ vào tháng 12 năm 2010.
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•

Tháng 1 – tháng 10 năm 2010: EMWG cũng tham gia vào quá trình đánh giá của
Chương trình 135 và các quá trình tư vấn tiếp theo..

Kế hoạch hoạt động năm 2011
Nhóm Công tác về Dân tộc Thiểu số sẽ tiếp tục tập trung vào những chủ đề quan trọng và
nhận được sự quan tâm của các thành viên trong nhóm về Dân tộc Thiểu số ở Việt Nam.
Trong khi đó, Nhóm sẽ tiếp tục hoạt động chiến lược với các thành viên nhằm tổ chức cuộc
họp và quảng bá thông tin về những vấn đề liên quan đến quá trình giảm nghèo của Dân tộc
Thiểu số.
Bên cạnh đó, Nhóm sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại hợp tác giữa các tổ chức phi Chính phủ
và các cơ quan liên quan của Chính phủ nhằm đảm bảo những bài học kinh nghiệm của các tổ
chức phi Chính phủ sẽ hữu ích cho chương trình của Chính phủ trong vùng Dân tộc ít người.
Nhóm sẽ tham gia Chương trình 135-III bao gồm phát triển các hướng dẫn và tiếp tục làm
việc với sự tham gia cùng UNDP.
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Nhóm Công tác Kỹ thuật về Phòng chống HIV/AIDs
(HIV/AIDs TWG)
http://www.ngocentre.org.vn/hivaids-twg
Bối cảnh
HIV/AIDS WG tiếp tục đóng vai trò chính và đầy ấn tượng trong việc hỗ trợ quá trình trao
đổi, chia sẻ thông tin và điều phối giữa các cá nhân và các tổ chức hoạt động về những vấn đề
gây tác động đến những người có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, những người sống với HIV
và bị ảnh hưởng của HIV. Nhóm công tác này được đăng ký với Trung tâm Dữ liệu các Tổ
chức Phi chính phủ nước ngoài, dưới sự quản lý của PACCOM, đã tập hợp sự tham gia của
các thành viên đến từ các tổ chức NGO quốc tế và NGO trong nước, các cơ quan Đảng, Chính
phủ, các tổ chức quần chúng, các nhà tài trợ song phương và đa phương, các quỹ, các tổ chức
Liên Hợp quốc và các nhóm của những người sống với HIV. TWG phòng, chống HIV tổ
chức theo cơ chế tham gia rộng rãi, không hạn chế đối với tất cả các ban, ngành, cá nhân và
các tổ chức. Từ năm 2004, TWG đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hai tháng một lần.
Các mục tiêu chính của Nhóm là
• Vận động chính sách để có một môi trường mang tính hỗ trợ, đa ngành và không phân
biệt đối xử và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án phòng, chống HIV
tại Việt Nam.
• Lưu giữ tài liệu, thông tin, tổ chức thảo luận và phổ biến những bài học kinh nghiệm của
công tác phòng, chống HIV;
• Phối kết hợp trong những lĩnh vực chung để nâng cao năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực
đào tạo, tập huấn và biên soạn các tài liệu nguồn;
• Phân tích và trao đổi thông tin dựa vào những kinh nghiệm thực địa ;
• Xác định thiếu hụt trong các ứng phó quốc gia phòng chống HIV nói chung và xây dựng
mối quan hệ đối tác giữa các tổ chức nhằm giải quyết những thiếu hụt này;
• Xác định các đối tác khác để nhóm làm việc có thể xây dựng mối quan hệ đối tác và
nâng cao công tác truyền thông, kể cả các cơ quan truyền thông, khối tư nhân và các
mạng lưới giữa các ban, ngành cụ thể khác.
Chủ tịch, ban thư ký và các nhóm chuyên đề
Chủ tịch nhóm TWG trong những tháng đầu của năm này, là bác sĩ Nguyễn Thu Giang, đến
từ một tổ chức NGO Việt Nam, mang tên LIGHT, cam kết sẽ tăng cường sự tham gia của các
thành viên Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Thu Giang kết thúc nhiệm vụ Chủ tọa vào tháng 5. Kế
đến ông Simon Baldwin, từ tổ chức FHI đảm nhận vai trò Chủ tọa, cùng với sự hỗ trợ của một
đồng Chủ tọa mới, đó là bác sĩ Hoàng Tú Anh, giám đốc Trung tâm sáng kiến về sức khỏe và
dân số. Năm 2011, các đồng Chủ tọa sẽ tiếp tục công việc trên cơ sở những thành tựu đã đạt
được từ những năm trước, đặc biệt liên quan đến việc giải quyết các nhu cầu , các thành viên
đã đưa ra tại cuộc đánh giá 2010 về Nhóm công tác này.
Ban thư ký UNAIDS tại Việt Nam đảm nhận vai trò thư ký cho TWG. Các cuộc họp đều có
dịch trực tiếp, tất cả các tài liệu đều bằng hai thứ tiếng Anh và Việt.
Nhóm làm việc kỹ thuật PC HIV giám sát hoạt động của 9 nhóm chuyên đề, nhằm giải quyết
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những vấn đề mang tính kỹ thuật ở mức độ sâu hơn, đồng thời xây dựng mục tiêu và kế hoạch
hoạt động riêng của từng nhóm. Các nhóm chuyên đề này có các cuộc họp thường xuyên,
hoặc các cuộc họp đột xuất, và hoạt động về các chủ đề: Giới và Tình dục, Tăng cường hơn
nữa sự tham gia của những sống với HIV; Giảm thiểu tác hại; Trung tâm 05/06; Chăm sóc và
Điều trị; HIV và Truyền thông; Trẻ em và HIV; Nam tình dục đồng giới; và nhóm làm việc kỹ
thuật phòng chống HIV tại TP Hồ Chí Minh. Một nhóm mới hoạt động về mại dâm mới được
thành lập và sát nhập với nhóm Trung tâm 05/06. Thông tin sâu hơn về hoạt động của các
nhóm chuyên đề này sẽ được trình bày dưới đây.
TWG phòng chống HIV tiếp tục đảm nhận và chỉ đạo diễn đàn các thành viên qua địa chỉ
emails, hiện đang có nhiều người tham gia, bao gồm 746 thành viên đã tham gia nhận thông
tin từ hòm thư của nhóm. Các thành viên tham gia nhóm này nhận và phổ biến thông tin cập
nhật về các chủ đề liên quan đến HIV thông qua cách này rất nhanh và tiện lợi.
Các hoạt động chính năm 2010
1. Những chủ đề chính trong năm 2010
Cùng với các hoạt động thường kỳ của TWG phòng chống HIV, tổ thư ký của TWG đã thiết
kế và tiến hành một cuộc điều tra trực tuyến để tìm hiểu nhận định của các thành viên về các
hoạt động này như thế nào và làm cách nào để cải tiến các hoạt động này. Mặc dù những
người tham gia thừa nhận giá trị hữu ích từ các hoạt động TWG phòng chống HIV, nhưng vẫn
có 3 thách thức chủ yếu được xác định từ cuộc đánh giá:
•

•
•

Tiếp cận thông tin: Mặc dù các nhóm như: NGO Việt Nam và NGO quốc tế, các cơ
quan chính phủ tiếp cận thông tin qua danh mục email trực tiếp và trang web của
TWG phòng chống HIV, nhưng các thành viên từ các nhóm tự lực và các tổ chức cộng
đồng đã cho biết, họ không tiếp cận được các kênh trao đổi thông tin khác nhau của
TWG phòng chống HIV; thiếu kiến thức và kỹ năng về các nguồn thông tin cũng như
sử dụng máy vi tính. Những người tham gia cuộc đánh giá cũng chỉ ra những hạn chế
của hình thức trao đổi thông tin qua danh mục địa chỉ email trực tuyến.
Khuyến nghị về sự tham gia của các ban, ngành: Số đông những người trả lời phỏng
vấn tại cuộc đánh giá này đều mong muốn có sự tham gia nhiều hơn từ phía các cơ
quan chính phủ cũng như khu vực tư nhân vào các cuộc họp của TWG.
Các cuộc họp của TWG: Những người trả lời phỏng vấn cho biết các cuộc họp của
TWG có thể được cải thiện tốt hơn bằng việc tập trung hơn nữa vào việc điều phối và
hoạt động. Khuyến nghị tập trung chủ yếu vào 2 lĩnh vực: nên giảm mức độ quá nghi
thức của các cuộc họp và tăng cường khía cạnh kỹ thuật. Những khuyến nghị khác liên
quan đến TWG chú trọng hơn nữa về cách làm thế nào để xác định được những trở
ngại đang gặp phải, trao đổi giữa các thành viên, trong các nhóm chuyên đề và tinh
thần làm việc nhóm.

2. Các cuộc họp nhóm TWG năm 2010
17 tháng 3, năm 2010: Cuộc họp đầu tiên của năm 2010 được áp dụng hình thức họp mới, có
sự tham gia thảo luận của các đại diện đến từ các tổ chức khác, trao đổi các ý kiến về huy
động nguồn lực và tính bền vững của công tác PC HIV (chủ yếu là trao đổi, không có bài trình
bày), bao gồm: PEPFAR, UNAIDS, PACT, CIHP và nhóm chuyên đề GIPA. Đại diện của các
tổ chức này nhấn mạnh đến các phương pháp lâu dài, nâng cao năng lực và điều phối để tăng
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cường tính bền vững. Tại cuộc họp này, thông tin về cuộc đánh giá TWG đã được thông báo.
26 tháng 5, năm 2010: Cuộc thứ hai trong năm, gồm các bài trình bày của Quỹ dân số Liên
hợp quốc - UNFPA về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản của vị thành niên tại Việt Nam;
trình bày của tổ chức Ủy ban Y tế Việt Nam-Hà Lan (MCNV) về: Phụ nữ dân tộc Thái và
Tính dễ bị tổn thương với HIV tại tỉnh Điện Biên. Thảo luận sau các bài trình bày tập trung
vào các vấn đề mại dâm, tỷ lệ sử dụng bao cao thu thấp ở phụ nữ nông thôn, nhu cầu cần được
quan tâm hơn nữa về giới và các vấn đề thanh thiếu niên.
25 tháng 8, năm 2010: Cuộc họp lần thứ 3 của năm, lần đầu tiên tổ chức phiên trao đổi, thảo
luận rộng rãi về kết quả cuộc Đánh giá TWG phòng chống HIV, rà soát lại các khuyến nghị đã
đưa ra trong cuộc đánh giá. Tiếp theo phần thảo luận là các bài trình bày của Trung tâm
Nguồn của NGO quốc tế và UNAIDS về các diễn đàn trên trang web của các tổ chức xã hội
dân sự, đó là một phần của các hoạt động ứng phó đã lập kế hoạch về các mối quan tâm đã
được đưa ra trong cuộc đánh giá về khả năng tiếp cận thông tin. Tiếp theo phần thảo luận và
căn cứ vào các đầu ra của cuộc đánh giá, các thành viên đã quyết định trong thời gian tới, các
cuộc họp sẽ tổ chức theo quý, thay vì tháng 2 lần và vào thời gian mới là từ 3h-5h chiều. Các
thành viên tham dự cuộc họp cũng thảo luận về các cách thức nhằm gia tăng và mở rộng sự
tham gia vào TWG và để kết nối tốt hơn giữa các nhóm chuyên đề, các cuộc họp chuyên đề
vào giờ ăn trưa và các cuộc họp chính của TWG.
24 tháng 11, năm 2010: Cuộc họp cuối cùng của năm sẽ được tổ chức về chủ đề “ HIV tại nơi
làm việc” vào ngày 24/11/2010 và sẽ có những bài trình bày của Cục phòng, chống HIV, tổ
chức ILO, khu vực tư nhân và một đại diện của nhóm Tự lực những người sống với HIV.
3. Các hoạt động khác
Các cuộc họp chuyên đề vào giờ ăn trưa
Ban thư ký của TWG tiếp tục tổ chức các cuộc họp chuyên đề vào giờ ăn trưa và hỗ trợ về hậu
cần và kỹ thuật cho một loạt các cuộc thảo luận chuyên đề. Năm 2010, Ban thư ký TWG đã tổ
chức được 8 cuộc họp chuyên đề với các chủ đề: khảo sát theo ngành dọc về các can thiệp
chăm sóc, điều trị và hỗ trợ tại hai cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam; huy động thanh
thiếu niên thông qua hoạt động“ Nhảy vì cuộc sống”, “ Công cụ của Y tế Công: Phòng xét
nghiệm y tế công”; Hỗ trợ đồng đẳng về hỗ trợ tuân thủ điều trị và ARV tại tỉnh Quảng Ninh;
tập huấn về quản lý cho những đội ngũ làm công tác phòng, chống HIV; “ Công tác xã hội tại
Việt Nam, hiện giờ đang ở đâu?”; “ Triển khai các hoạt động toàn diện của chương trình giảm
hại và phát hiện cho chăm sóc và điều trị trong hoàn cảnh của Hà Nội, Việt Nam”; và trao đổi
các bài học rút ra từ Hội nghị quốc tế phòng chống AIDS tại Vienna, cộng hòa Áo.
Các cuộc họp chuyên đề tiếp tục rất thành công với sự tham gia của 40 đến 150 đại biểu tại
mỗi cuộc họp; những người trình bày thường xuyên liên lạc với TWG để trình bày công việc
của họ tại các diễn đàn này. Như ghi nhận của cuộc đánh giá, các cuộc họp chuyên đề là diễn
đàn rất tốt để có các cuộc thảo luận sâu về một chủ đề cụ thể.
Xây dựng mối quan hệ đối tác với Trường Y tế công cộng Hà Nội
Trường Y tế công cộng Hà Nội tham gia với vai trò hỗ trợ các dịch vụ hậu cần cho Ban thư ký
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TWG từ tháng 4/2008. Mối quan hệ đối tác này đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo các
cuộc họp TWG được diễn ra thường xuyên và có chất lượng, đồng thời góp phần mở rộng các
hoạt động của TWG.
Tóm tắt hoạt động của các Nhóm chuyên đề của Nhóm làm việc kỹ thuật về PC HIV
(TWG)
Các nhóm chuyên đề tiếp tục giữ vai trò là một diễn đàn trao đổi thông tin, thu hút sự tham
gia của những người quan tâm cùng với các cuộc thảo luận sâu và chủ động phối kết hợp về
những lĩnh vực cụ thể được quan tâm trong công tác phòng chống HIV tại Việt Nam. Năm
2010, TOR mới cho các nhóm chuyên đề đã được biên soạn và phân phát cho các nhóm
chuyên đề. Mỗi nhóm chuyên đề sẽ căn cứ vào đó để xây dựng các TOR cho nhóm căn cứ vào
văn bản hướng dẫn chung. Cập nhật về hoạt động của các nhóm chuyên đề được trình bày tại
phần dưới đây.
Nhóm chuyên đề về nam tình dục đồng giới (MSM)
Nhóm chuyên đề làm việc về MSM tuyến quốc gia đã tạo ra một diễn đàn cho các tổ chức
cùng chia sẻ thông tin về chính sách, chương trình, nghiên cứu, xây dựng năng lực và huy
động các nguồn lực cho những vấn đề liên quan giữa MSM và HIV tại Việt Nam. Mục đích
của nhóm chuyên đề là nhằm cải thiện và mở rộng các dịch vụ về dự phòng HIV, điều trị,
chăm sóc và hỗ trợ dành cho các nhóm MSM, thông qua tăng cường công tác điều phối đa
ngành và chia sẻ thông tin.
Năm 2010, Nhóm chuyên đề về MSM đã tổ chức 3 cuộc họp vào các tháng 1, 4 và 8. Cuộc
họp thứ 4 của năm sẽ được tổ chức vào tháng 11. Mỗi cuộc họp có khoảng hơn 40 người tham
dự, họ đến từ các tổ chức chính phủ, xã hội dân sự, các nhà tài trợ, NGO quốc tế, các tổ chức
nghiên cứu và các tổ chức tài trợ đa phương.
Nhóm chuyên đề mới về MSM tại tuyến tỉnh mới được thành lập ( tại Thanh hóa, Hải Dương,
An Giang) đưa tổng số nhóm tuyến tỉnh lên con số 6 nhóm (Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa,
Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ). Mục đích của các cuộc họp này là nhằm nâng cao
hoạt động điều phối cho kế hoạch nâng cao năng lực của các nhóm MSM và các can thiệp cho
MSM tại Việt Nam. Nhóm chuyên đề làm việc về MSM tuyến quốc gia và tuyến tỉnh đã tham
gia vào quá trình biên soạn và công bố bộ công cụ “ Nhận thức, hiểu biết và Giảm kỳ thị,
phân biệt đối xử liên quan đến HIV và MSM”. Hiện tại, bộ công cụ này đã được lồng ghép vào
các hoạt động vận động chính sách và truyền thông.
Trong qúa trình biên soạn, bộ công cụ này đã thu nhận được rất nhiều thông tin phản hồi
mang tính tích cực. Bộ công cụ đã được sử như một công cụ vận động chính sách có hiệu quả
nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi và mang tính hỗ trợ cho các can thiệp phòng chống HIV
dành cho nhóm MSM.
Thành viên của các nhóm chuyên đề MSM đã tham gia một cách tích cực vào quá trình xây
dựng Hướng dẫn về Dự phòng HIV, Chăm sóc, Hỗ trợ và Điều trị cho Nam tình dục đồng giới
của Cục PC HIV (VAAC). Mục đích của Hướng dẫn nhằm đưa ra các chỉ dẫn cho những
người làm quản lý các chương trình HIV, nhân viên và các cơ sở, tổ chức trong việc cung cấp
gói dịch vụ toàn diện về dự phòng HIV, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ cho nhóm MSM. Dự tính
văn bản hướng dẫn này sẽ được hoàn tất và trình Bộ Y tế duyệt vào cuối năm 2010.VAAC,
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các trung tâm PC AIDS tỉnh/thành phố và cộng đồng MSM đã có kế hoạch công bố và tiến
hành thực hiện nội dung hướng dẫn bằng cách tổ chức hàng loạt các cuộc hội thảo nhạy cảm
hóa và vận động chính sách.
Bảy nhóm chuyên đề MSM tuyến tỉnh đã nhận được khoản tài trợ nhỏ từ PEPFAR/UNAIDS
để xây dựng năng lực điều phối cho các nhóm chuyên đề, nhằm tạo môi trường thuận lợi và
hỗ trợ cho các chương trình dành riêng cho MSM. Hơn nữa, các cuộc hội thảo nhạy cảm hóa
và vận động chính sách đã cung cấp thêm nhiều thông tin về HIV, STIs và tình dục đồng giới
nam cho các lãnh đạo địa phương, các cơ quan chính phủ, tổ chức quần chúng, cộng đồng
MSM và những người cung cấp dịch vụ y tế. Kết quả là ngày càng gia tăng các hỗ trợ tại
tuyến tỉnh cho các can thiệp HIV dành cho MSM.
Năng lực về vận động chính sách và lãnh đạo của MSM đã được củng cố thông qua các nhóm
làm việc chuyên đề. 28 cán bộ đầu mối hoạt động về MSM tại tuyến tỉnh và đại diện của các
nhóm tự lực MSM đã được tập huấn về vận động chính sách, kể cả xây dựng các kế hoạch
vận động chính sách tại tuyến tỉnh. 3 nhóm tự lực MSM đã được tổ chức HPI và UNAIDs tập
huấn về phát triển tổ chức, kỹ năng viết đề xuất dự án và quản lý chương trình.
Thành viên Nhóm chuyên đề MSM tuyến trung ương cũng đã tham gia một cách tích cực vào
mạng lưới MSM và người chuyển giới của khu vực, mang tên Bầu Trời tím. Tháng 3/2010,
hai đại diện đã tham dự cuộc họp lập kế hoạch thường niên do Bầu Trời tím tổ chức tại
Bangkok. Tháng 7, một đại diện từ Việt Nam đã tham dự hoạt động đầu tiên lựa chọn Chủ tọa
của n Ban Điều hành mạng lưới Bầu Trời tím và xác định ưu tiên nhằm đương đầu với các
khó khăn về kỳ thị và phân biệt đối xử trong nhóm MSM và những người chuyển giới tại tiểu
vùng sông Mekong. Đại diện của Mạng lưới Bầu Trời tím cũng tham dự một trong những
cuộc họp của Nhóm chuyên đề MSM cấp quốc gia, nhằm tăng cường hơn nữa những kiến
thức và hiểu biết về những nỗ lực của MSM trong khu vực nhằm mở rộng các dịch vụ phòng,
chống HIV.
Các nhóm chuyên đề MSM tuyến quốc gia và tuyến tỉnh đang tăng cường các cơ chế lãnh
đạo, quản lý để công tác điều phối có hiệu quả hơn cho các hoạt động của thành viên và vai
trò đại diện cho nhóm tham gia vào các cuộc hội họp của quốc gia và khu vực. Nhóm chuyên
đề MSM cấp quốc gia đang trong quá trình chỉnh lý nội dung các TOR nhằm thể hiện rõ hơn
nữa tầm nhìn, sứ mạng,mục đích và cơ cấu quản lý điều hành, vai trò và trách nhiệm của các
thành viên chủ chốt và quá trình lựa chọn các vị trí lãnh đạo. Tại cuộc họp quý lần cuối cùng
của năm 2010, các bộ đầu mối hoạt động về MSM tại tuyến tỉnh được đề nghị phê chuẩn các
TOR mới và bắt đầu áp dụng vào công việc của tuyến tỉnh.
Nhóm chuyên đề HIV và Truyền thông
Nhóm chuyên đề HIV và Truyền thông có các cuộc họp vào tháng 6 và tháng 10. Phiên họp
đặc biệt do Nhóm và UNICEF kết hợp tổ chức vào tháng 4 với sự tham dự của các nhóm viên
và cũng các đại biểu hoạt động về truyền thông tại Việt Nam. Trọng tâm của các cuộc họp vẫn
nhấn vào HIV, truyền thông thay đổi hành vi và truyền thông trên nghĩa rộng. Các đại biểu
tham dự bao gồm đại diện từ các NGO quốc tế và địa phương, các nhà tài trợ. Chủ tọa của
nhóm, chị Lê Thanh Huyền của tổ chức Digisun đã đảm nhận nhiệm vụ từ tháng 12/2009,
nhưng vì chị Huyền không làm cho Digisun nên đã kết thúc vai trò chủ tọa vào tháng 11/2010.
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Nhóm chuyên đề cũng có đồng chủ tọa mới, chị Nguyễn Như Mai Anh, đến từ tổ chức Dịch
vụ Dân số Quốc tế (Population Services International).
Các cuộc họp gồm các bài trình bày về đánh giá sử dụng bao cao su trong nhóm khách hàng
mua dâm tại Việt Nam, bản tin truyền hình về “ Thảo luận về tính dục và người sử dụng ma
túy” cho dự án của Bộ Y tế về dự phòng lây nhiễm HIV cho thanh thiếu niên; “ Sáng kiến
truyền thông “hãy đi cùng nhau” nhằm tăng cường hiểu biết về biến đổi hệ sinh thái tại Việt
Nam thông qua trí tưởng tượng, sáng tạo của thanh thiếu niên và phối hợp với việc sử dụng
phương tiên thông tin, nghệ thuật, và các nhà doanh nghiệp hoạt động xã hội; “ Công cụ thông
tin-giáo dục – truyền thôn ấn hành cho người Vân Kiều tại Quảng Trị” nhằm góp phần giảm
nguy cơ lây nhiễm HIV và AIDS trong các nhóm dân tộc thiểu số; và thông tin phản hồi về
các sự kiện truyền thông/truyền thông đại chúng có các thành viên của nhóm tham dự.
Cuộc họp đặc biệt trong tháng 4 tạo điều kiện cho các thành viên trao đổi kinh nghiệm và thảo
luận xung quanh tính hiệu quả và hiệu suất của nhà hát, diễn xuất, trò chơi đóng vai và các trò
chơi có sự tương tác giữa người chơi nhằm giải quyết những vấn đề khác nhau trong các hoạt
động dự phòng lây nhiễm HIV, sức khỏe sinh sản, giảm kỳ thị và các vấn đề xã hội và sức
khỏe tại Việt Nam.
Nhóm chuyên đề phối kết hợp trung tâm 05-06
Tiếp tục với tình trạng giảm một cách đáng kể các cuộc họp trong năm 2009, Nhóm chuyên đề
phối kết hợp TT 05/06 không có cuộc họp nào trong năm 2010.
Mối quan tâm và tham gia vào nhóm này đã suy giảm, tại cuộc họp tháng 10 của chủ tọa các
nhóm chuyên đề do Ông Simon Baldwin làm chủ tọa ( Chủ tọa của TWG), các thành viên
quyết định giải tán nhóm chuyên đề về TT 05/06 và nhóm chuyên đề Giảm hại về sử dụng ma
túy và HIV sẽ đảm nhận các cuộc thảo luận xung quanh những nội dung có liên quan đến TT
06; sẽ thành lập một nhóm chuyên đề mới về các vấn đề mại dâm và TT 05 sẽ được đưa vào
nhóm này.
Giảm thiểu tác hại
Trong thời gian kể từ báo cáo lần trước, nhóm chuyên đề giảm hại đã tổ chức 2 cuộc họp.
Cuộc họp thứ nhất vào ngày 15/12/2009 được tổ chức kết hợp với nhóm chuyên đề TT 05/06.
28 thành viên đến từ 20 tổ chức đã tham dự cuộc họp với chủ đề “ tăng cường khung pháp lý
và chính sách của Việt Nam về HIV và sử dụng ma túy” và thảo luận về:
•
•
•

Các cơ hội và chiến lược đang thực hiện có liên quan đến khung pháp lý.
Sự tham gia tích cực và có ý nghĩa của những người sử dụng ma túy vào quá trình xây
dựng chính sách sức khỏe sinh sản và phát triển các nhóm tự lực của người sử dụng
ma túy.
Dự án LEHRN (tìm hiểu về mối quan hệ giữa thực thi luật pháp với công tác giảm hại
tại Việt Nam, Lào và Cămpuchia).

Cuộc họp thứ 2 với chủ đề “ Làm thế nào chúng ta có thể tăng cường khả năng tiếp cận của
những người tiêm chích ma túy tới bơm kim tiêm sạch?” diễn ra vào ngày 20/4/2010, 20
người tham dự. Các đại biểu đã nghe các bài trình bày về “ kinh nghiệm của FHI về các can
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thiệp cho người tiêm chích ma túy”, “ sử dụng phiếu lĩnh bơm kim tiêm tại các cửa hàng
thuốc để mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêm chích ma túy tới bơm kim tiêm sạch: kinh
nghiệm của dự án dư phòng HIV tại biên giới Việt-Trung” và “ Các mô hình can thiệp giảm
hại cho người tiêm chích ma túy”.
Nhóm cũng đang thảo luận bầu chủ tọa mới cũng như tương lai của nhóm bao gồm các trung
tâm 06 và việc đặt tên lại cho nhóm chuyên đề nhằm tăng cường các thành viên và phạm vi
thảo luận của nhóm (HIV và việc sử dụng ma túy).
Nhóm chuyên đề về tăng cường hơn nữa sự tham gia của người sống vớ HIV (GIPA)
Các cuộc họp 2 tháng/lần đã được tổ chức để trao đổi và cập nhật các hoạt động của các nhóm
Tự lực, các nhóm hỗ trợ và các nhóm có nguy cơ cao (MARP). Các cuộc họp đã tạo cơ hội để
các tổ chức và các dự án về PC HIV trao đổi về các hoạt động của họ về hỗ trợ các nhóm và
người sống với HIV và những khỏan viện trợ nhỏ cho các nhóm của người sống với HIV. Một
số cuộc họp còn kết hợp với phần tập huấn của các tình nguyện viên VSO về một số vấn đề cụ
thể, như huy động nguồn lực; xây dựng tầm nhìn và chiến lược cho các nhóm.
Đồng thời, ngày càng thấy rõ ràng rằng nhu cầu của người sống với HIV đã thay đổi, và nhóm
chuyên đề GIPA chưa đáp ứng được các nhu cầu thực tiễn của các nhóm tự lực. Đại đa số
thành viên các nhóm không có công việc ổn định và đang phải đối mặt với những khó khăn về
kinh tế, nhưng các cuộc họp của nhóm chuyên đề lại chưa đề cập một cách đầy đủ các chủ đề
đa dạng này. Nhóm chuyên đề cũng không có các nguồn tài chính để giúp các thành viên từ
các tỉnh/thành và các mạng lưới tuyến tỉnh ở ngòai Hà Nội tới tham dự các cuộc họp này.
Nhóm cũng không có nhân viên chuyên trách đảm nhận các hoạt động của nhóm chuyên đề.
Vì những lý do này, nhóm chuyên đề GIPA không thu hút được sự tham gia tích cực từ các
thành viên của nhóm.
Để giải quyết được những khó khăn thách thức này, một số thành viên nhóm chuyên đề đã
họp lại và đi tới thống nhất sẽ tiến hành các công việc sau:
•
•
•

Cử/bầu ra một chủ tọa và đồng chủ tọa mới, người có đủ năng lực, có kinh nghiệm và
cam kết làm chủ tọa cho nhóm chuyên đề và sẽ có một số thành viên hạt nhân của
nhóm sẽ hỗ trợ họ đảm nhận công việc này;
Tiến hành một cuộc khảo sát với các thành viên nhóm chuyên đề GIPA và các thành
viên tiềm năng của nhóm để xác định cách làm thế nào tốt nhất để tổ chức được các
cuộc họp thu hút sự quan tâm và đem lại lợi ích cho người tham gia.
Biên soạn TOR mới cho nhóm chuyên đề GIPA dựa vào kết quả của cuộc khảo sát.

Những hành động được đề xuất này sẽ được lên kế hoạch và thảo luận tại cuộc họp nhóm
GIPA vào tháng 11 tới đây.
Chăm sóc và Điều trị
Một phần vì các cuộc thảo luận đang xoay quay yếu tố đặc thù của chăm sóc và điều trị và
trọng tâm của nhóm, phần vì chủ tọa của nhóm đã rời Việt Nam, nên nhóm chuyên đề chăm
sóc và điều trị trong năm 2010 đã bị mất đà chủ động, không tổ chức được cuộc họp nào.
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Tháng 11, ông Marcelo Fernandez thuộc tổ chức mang tên Sáng kiến về PC AIDS của Đại học
Y khoa Harvard tại Việt Nam đã đảm nhận vai trò chủ tọa của nhóm này, với kế hoạch tiến
hành cuộc họp vào tháng 1/2011 và khởi động lại sự tham gia của các thành viên.
Nhóm chuyên đề Giới và Tình dục
Nhóm chuyên đề Giới và Tình dục nhận thức rằng không thể ứng phó với dịch HIV một cách
đầy đủ, nếu không giải quyết các vấn đề văn hóa và xã hội tiềm ẩn, như bất bình đẳng giới, kỳ
thị và phân biệt đối xử đối với những người thuộc nhóm có xu hướng tình dục thuộc số ít. Để
hiểu biết về những yếu tố này, điều quan trọng cần ứng dụng một loạt các phương pháp khác
nhau như: nghiên cứu văn hóa, nhân chủng học và kinh tế học. Vì lý do này, nhóm chuyên đề
Giới và Tình dục bao gồm một loạt các lĩnh vực khác nhau, liên quan đến lĩnh vực của các
nhóm chuyên đề khác thuộc TWG phòng chống HIV.
Nhóm chuyên đề Giới và Tình dục trong năm qua đã tổ chức được 4 cuộc họp, bàn thảo về
những chủ để như: tác động của di biến động đến các hành vi tình dục; mối quan hệ giữa bạo
lực giới và HIV; tác động của internet đến việc giải quyết các nhu cầu của MSM. Số lượng
thành viên tham gia các cuộc họp nhóm là hơn 30 người, đến từ các nhóm khác nhau, NGOs
và các tổ chức quốc tế.
Trong năm tới, nhóm chuyên đề sẽ tiếp tục xem xét các chủ đề trên bình diện rộng lớn hơn,
phong phú hơn có liên quan đến giới và tình dục, kể cả các khuynh hướng tình dục khác nhau
(ví dụ: chuyển đổi giới tính), các quan niệm về nam tính, HIV và mại dâm.
Nhóm cũng có kế hoạch tiến hành hoạt động lập bản đồ, nhằm xác định các công việc đã được
tiến hành trong lĩnh vực này và tìm kiếm các cách khác nhau để nhóm có thể chia sẻ chuyên
môn với các nhóm chuyên đề và các tổ chức khác.
Nhóm chuyên đề Trẻ em và HIV
Trong năm 2010, Nhóm chuyên đề Trẻ em và HIV đã tổ chức các cuộc họp theo quý. Nhóm
tiếp tục hoạt động dưới sự chủ tọa của bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó vụ trưởng Vụ Trẻ em, Bộ
LĐTBXH, và một đồng chủ tọa là đại diện của tổ chức NGO. Các cuộc họp nhóm liên tục có
sự tham gia của từ 10 đến 20 đại biểu đến từ các tổ chức NGO làm việc về trẻ em, HIV và
AIDS. Các cuộc họp tổ chức với các chủ đề liên quan đến những mối quan tâm chung và thời
gian để chia sẻ và cập nhật thông tin từ các tổ chức khác nhau. Các cuộc họp cũng cung cấp ?
thông tin và trao đổi các hướng dẫn kỹ thuật và diễn đàn về công tác điều phối. Hơn nữa,
dưới chỉ đạo của Bs An, Bộ LĐTBXH đảm bảo sự điều phối giữa các tổ chức NGO và Kế
hoạch hành động quốc gia về Trẻ em và HIV & AIDS, đồng thời với những đóng góp từ các
tổ chức cho các vấn đề cấp bách ở cấp độ chính sách và phương hướng hành động.
Chủ đề các cuộc họp bao gồm: các phương pháp theo dõi & đánh giá sử dụng cho các chương
trình liên quan đến trẻ em; bộ công cụ vê sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em của tổ chức CRS
và đánh giá định tính về các nhu cầu của người di biến độ và trẻ em bị ảnh hưởng; những
đường hướng và đổi mới về chăm sóc dựa vào cộng, kể cả chính sách về chăm sóc trẻ được
nhận làm con nuôi và các chương trình của tổ chức HealthRight International, các chương trình chăm sóc ban ngày cho những trẻ em bị ảnh hưởng; đánh giá dinh dưỡng và đói; công cụ
cho chương trình làm việc với trẻ em nhiễm của tổ chức FHI.
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Nhóm chuyên đề đã có kinh nghiệm với các thách thức có liên quan đến các đồng nghiệp tại
TP Hồ Chí Minh và đảm bảo rằng các tổ chức nhỏ hơn cũng có thể tham dự được các cuộc
họp. Để giải quyết được những thách thức này, vào mùa xuân, nhóm chuyên đề đã tổ chức
cuộc họp lần đầu tiên tại TP HCM và bảo việc có phần dịch tiếng Anh và tiếng Việt cho các
đại biểu tham dự.
Các chủ đề cho năm 2011 sẽ bao gồm những đóng góp cho các tiêu chuẩn hóa của quốc gia về
chất lượng chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng của HIV, các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ bị
ảnh hưởng, giảm kỳ thị trong ngành giáo dục. Nhóm chuyên đề cũng sẽ tham dự hội nghị
quốc gia về trẻ vàm HIV/AIDS do Bộ LĐTBXH tổ chức.
Thành phố Hồ Chí Minh
Nhóm làm việc kỹ thuật về PC HIV TP HCM (TWG, TP HCM) là chỉ là một nhóm chuyên
đề của TWG do đặc điểm địa lý. TWG, TP HCM tạo dựng một diễn đàn để những người thực
hiện các chương trình Phòng chống HIV, những người làm vận động chính sách và các đối tác
khác tại các tỉnh phía Nam, Việt Nam có thể điều phối, chia sẻ nguồn lực, xác định những
thiếu hụt và xây dựng mối quan hệ đối tác. TWG phòng chống HIV, TP HCM đại diện cho
TWG phòng chống HIV tại Hà Nội. Tháng 1, chủ tọa mới đã được bầu là chị Trần Thị Ngọc
Trâm, điều phối viên HIV của Actionaid Việt Nam và có sự hỗ trợ của 2 điều phối tình
nguyện.
Năm 2010, các cuộc họp đã được tổ chức vào các tháng 1, 4 và 9, với sự tham gia của từ 15
đến 35 đại biểu, đến từ các tổ chức NGO quốc tế và địa phương, các tổ chức LHQ, các nhóm
tự nguyện của ngừơi sống với HIV, các nhóm cộng đồng và tổ chức tôn giáo và các cơ quan
ngành giáo dục.
Các cuộc họp bao gồm phần trình bày về các hướng dẫn về cách làm thế nào để tiến hành các
nghiên cứu thu thập điển cứu để đưa vào các chương trình phòng chống HIV/AIDS có bằng
chứng thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm về các hệ thống chuyển gửi giữa các cơ sở y tế và các
dịch vụ chăm sóc dựa vào cộng đồng tại TP HCM.
Trong năm tới TWG phòng chống HIV, TP HCM sẽ tiếp tục đóng vai trò là một diễn đàn để
chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực và điều phối giữa các tổ chức đang hoạt động tại các tỉnh
thành phía Nam, Việt Nam. Các cuộc họp năm 2010 đã có những thảo luận về cách làm thế
nào để tăng cường hoạt động của nhóm chuyên đề, ví dụ như thông qua các cuộc họp bổ sung
để trao đổi thông tin, có nhiều hơn nữa các chủ đề phù hợp và mở rộng sự tham gia của nhóm,
và giảm để có các nội dung về vận động chính sách, nghiên cứu, xây dựng năng lực và các sự
kiện.
Nhóm chuyên đề về Mại dâm
Như đã đề cập ở trên, tại cuộc của các chủ tọa nhóm chuyên đề vào tháng 10, các đại biểu đã
thông qua quyết định thành lập một nhóm mới về mại dâm, vì người mại dâm và khách mua
dâm là một trong các nhóm có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV tại Việt Nam. Hiện tại, chưa có
hoạt động này trong cơ chế của TWG để có thể thảo luận về các vấn đề này một cách chi tiết.
Các nội dung liên quan đến TT 05 sẽ được thảo luận tại cuộc họp của nhóm này. Các chủ tọa
của TWG và ban thư ký hiện đang xác định một chủ tọa và một đồng chủ tọa cho nhóm
chuyên đề này.
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Kế hoạch hoạt động năm 2011
Vào năm tới, Nhóm công tác về HIV/AIDs (HIV/AIDs TWG) sẽ tiếp tục phục vụ như một
diễn đàn để trao đổi thông tin và kết nối mạng lưới giữa hàng loạt các tổ chức đang hoạt động
PC HIV tại Việt Nam. TWG sẽ tập trung vào duy trì sự cân bằng giữ chất lượng các cuộc thảo
luận và chia sẻ thông tin.
Hơn nữa, TWG sẽ hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề đã được xác định từ cuộc đánh giá,
nhằm bảo đảm rằng TWG sẽ duy trì được các thành viên phù hợp và thấy các hoạt động của
TWG là hữu ích. Cần thảo luận hơn để tìm cách làm thế nào cho các chủ tọa của TWG, ban
thư ký và những người tham gia có thể tăng cường được khả năng tiếp cận cho tất cả mọi
thành viên; tăng hơn nữa sự tham gia rộng rãi của những người quan tâm, và làm cho các cuộc
họp của TWG mang tính định hướng hành động hơn nữa.
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Nhóm Thảo luận các Tổ chức Phi Chính Phủ Quốc tế tại TP
HCM (HCMC INGO DW)
http://www.ngocentre.org.vn/hcmcwg
Bối cảnh
Trong bảy năm qua, nhóm thảo luận các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại TP.HCM (HCMC
INGO DG) (trước đây là Nhóm thảo luận về trẻ em các tổ chức phi chính phủ quốc tế) đã
được hoạt động như một diễn đàn cho các đại diện và nhân viên từ các tổ chức phi chính phủ
nước ngoài có văn phòng và đang hoạt động tại TP.HCM hoặc các tỉnh phía Nam. Cuộc họp
về các vấn đề cụ thể và các vần đề có liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
được tổ chức hàng quý tại trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO). Đôi
khi, diễn giả và khách mời từ các cơ quan chính phủ, nhà tài trợ và tổ chức đối tác được mời
tham gia vào các cuộc họp.
Chủ tịch và Nhóm nòng cốt
Nhóm nòng cốt gồm 5-6 đại diện của các tổ chức INGO có trách nhiệm tổ chức các buổi họp
và các hoạt động khác. Họ được tham gia giữ chức chủ tịch hoặc đồng chủ tịch của bốn nhóm
chuyên đề hiện tại (Nhóm quản lý và tài chính; Nhóm quyền trẻ em; Nhóm người khuyết tật;
Nhóm HIV/AIDS). Việc tham gia vào nhóm nòng cốt, tùy thuộc vào sự sẵn sàng của mỗi tổ
chức INGO có thể tham gia trong ít nhất một năm và góp phần tích cực vào việc lập kế hoạch
hoạt động của Nhóm thảo luận các tổ chức INGO tại TP.HCM.
Hiện nay, nhóm nòng cốt gồm các đại diện của các tổ chức INGO sau đây: Education for
Development; Loreto Viet Nam – Australia Program; Saigon Children’s Charity; and Vietnam
Plus. Tổ chức Giáo dục và phát triển đang đóng vai trò là cơ quan điều phối của nhóm HCMC
INGO DG .
Mục đích và mục tiêu
Nhóm thảo luận các tổ chức INGO tại TP.HCM cung cấp một diễn đàn để chia sẻ kiến thức,
thông tin và kinh nghiệm. Mục đích của nhóm là hành động như một điểm mở đầu cho các
hình thức phối hợp hoặc cộng tác trong các lĩnh vực như đào tạo, nghiên cứu, cũng như tuyên
truyền vận động và đối thoại chính sách.
Hoạt động trong năm 2010
Mạng lưới
Các buổi họp tổ chức hàng quý
•

•

Tại buổi họp hàng quý đầu tiên vào tháng 1 năm 2010, nhóm thảo luận các tổ chức
INGO tại TP.HCM chào đón Đồng Giám đốc Trung Tâm Dữ liệu các Tổ chức Phi
chính phủ (TCPCP), Ông Marko Lovrekovic, người đã cung cấp bảng cập nhật các
hoạt động của trung tâm cũng như về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động
của các tổ chức INGO tại Việt Nam.
Tại buổi họp thứ 2, vào tháng 4 năm 2010, dựa trên bài báo cáo của tổ chức Terre
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•
•

•

des hommes – Lausanne and Viet Nam Plus, nhóm thảo luận về vai trò trong tương
lai của các tổ chức INGO và việc chấm dứt hoạt động của tổ chức INGO tại Việt
Nam.
Tại cuộc họp hàng quý thứ ba, vào tháng 7 năm 2010, dựa trên các bài thuyết trình
của Saigon Children’s Charity, Operation Smile, và Loreto Viet Nam – Australia
Program, nhóm đã xem xét các vấn đề liên quan đến việc gây quỹ tại Việt Nam.
Tại cuộc họp hàng quý thứ tư, trong tháng 10 năm 2010, số lượng thành viên tham
dự nhiều hơn, nhóm đã lên chủ đề về giới tính, nhìn vấn đề giới tính từ góc độ
khác nhau, dựa trên các bài thuyết trình của Room to Read, Pacific Links, và Thiện
Chí (một hiệp hội địa phương sự hỗ trợ của Việt Nam Plus).
Cuối cùng, ngày 25 tháng 3 năm 2010, được hỗ trợ bởi HUFO, nhóm đã tổ chức
buổi họp với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổng Giám đốc
của Ủy ban Điều phối viện trợ nhân dân. Đây là một cơ hội tuyệt vời để xem xét
các vấn đề như tình hình kinh tế xã hội tại Việt Nam, kế hoạch phát triển kinh tế-xã
hội của Chính phủ, và vai trò hiện tại và tương lai của các tổ chức INGO tại Việt
Nam.

Các buổi thảo luận bữa trưa hàng tháng
Những buổi thảo luận bữa trưa hàng tháng cung cấp nền tảng xã hội cho các đại diện TCPCPNN và bất kì người nào quan tâm đến cộng đồng cũng như các hoạt động của TCPCP tại
TPHCM.
Điều phối cho các nhóm chuyên đề:
Bốn nhóm hoạt động chuyên đề đã được thiết lập và đang hoạt động: Nhóm hành chính/tài
chnh các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại TP. HCM (HCMC Admin & Finance WG); nhóm
hoạt động về quyền trẻ em TP. HCM (HCMC Child Rights WG); nhóm làm việc về lĩnh vực
khuyết tật TP. HCM (HCMC Disability WG); và nhóm kỹ thuật HIV (HCMC HIV/AIDS
Technical WG). Để biết thông tin chi tiết về các nhóm chuyên đề, tham khảo các phần tương
ứng dưới đây.
Kế hoạch năm 2011
•
•
•

Duy trì sự năng động của nhóm thảo luận INGO tại TP.HCM để chia sẻ thông tin, học
hỏi lẫn nhau cũng như việc vận động chung và các hoạt động đối thoại chính sách.
Hỗ trợ các nhóm chuyên đề làm việc và đảm bảo chức năng của các nhóm.
Tiếp tục các buổi thảo luận bữa trưa thân mật nhằm mục đích chia sẻ thông tin trong
mạng lưới các tổ chức INGO.

Hoạt động và thông tin chi liên hệ chi tiết
Các cuộc họp hàng quý của nhóm thảo luận INGO tại TP.HCM (mỗi sáng thứ sáu tuần thứ 3
của tháng đầu tiên của mỗi quý) diễn ra tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM
(HUFO), 31 Lê Duẩn, Quận 1.
Các buổi thảo luận bữa trưa hàng tháng (mỗi thứ sáu đầu tháng) tại Trường nghiệp vụ nhà
hàng Thành phố cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh.
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Nhóm thảo luận TCPCPQT tại TP.HCM:
Cơ quan điều phối
Education for Development (EFD)
Ms. Kirsten Theuns, Điều phối viên Quốc gia
305/30 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84-8) 3991 6033
Email: kirstenefd@yahoo.com
Các nhóm chuyên đề
1. Nhóm công tác về hành chính – tài chính HCM
http://www.ngocentre.org.vn/content/hcmc-ingo-admin-working-group
Bối cảnh
Một cuộc khảo sát của nhóm INGO Discussion Group cho thấy nhu cầu lập một nhóm làm
việc về các thủ tục hành chính và tài chính. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (HUFO) khuyến
khích ý kiến này và nhấn mạnh tầm quan trọng việc có một nhóm hoat động nơi các nhân viên
hành chính và tài chính có thể gặp nhau theo định kỳ và đại diện của HUFO có thể đến chia sẻ
các quy định và vấn đề về hành chính áp dụng cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Nhóm được khuyến khích và chính thức thành lập trong cuộc họp đầu tiên vào năm 2009.
Nhân dịp này, các thành viên đề cử các đồng trưởng nhóm và quyết định xem xét bản Điều
khoản tham chiếu của nhóm.
Mục đích
Mục đích chung của nhóm là nhằm chia sẻ thông tin về các quy định, chính sách của chính
phủ và các vấn đề về hành chính và tài chính liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Cơ sở thành lập nhóm này là do các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam của Việt Nam không có điều kiện
để tham dự các cuộc họp của nhóm công tác về hành chính tại Hà Nội để chia sẻ các kinh
nghiệm về các vấn đề liên quan đến hành chính, tài chính và nhân sự.
Mục tiêu chính là:
•
•

Tăng cường tiếp cận và chia sẻ thông tin và các nguồn lực để hoàn thiện các hoạt
động;
Trao đổi với nhóm công tác về Hành chính tại Hà Nội và tham gia các đề tài có cùng
mối quan tâm chung.

Hoạt động trong năm 2010
Trong năm 2010, nhóm công tác về hành chính và Tài chính tại HCM được điều hành bởi hai
tổ chức Handicap International và Christina Noble Children’s Foundation và đồng trưởng
nhóm nữa là HUFO. Do một số khó khăn trong giai đoạn đầu thành lập, chỉ có một buổi họp
nhóm được tổ chức trong tháng 9 năm 2010 về đề tài Thuế thu nhập cá nhân. Các chuyên
viên Thuế được mời đến để giải thích về các quy định mới. Hơn 30 thành viên của các tổ
chức phi chính phủ nước ngoài và phi chính phủ trong nước đã đến tham dự. Trong buổi họp
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này, một đồng trưởng nhóm mới và một điều phối viên để điều hành trang web của nhóm
được đề cử.
Kế hoạch năm 2011
Theo nhu cầu và quan tâm của các thành viên, các thành viên của nhóm dự định sẽ mời các
diễn giả bên ngoài từ các cơ quan nhà nước trong thành phố như FOSCO, Cục thuế và/hay Bộ
Lao động. Đề tài cho lần họp tới là luật về quyên góp tiền lập quỹ ở Việt Nam.
Chi tiết liên lạc
Hai đồng trưởng nhóm hiện nay:
Ngô Thị Thùy
Handicap International
Địa chỉ email: deputy.director@vietnam.handicap.be
Nguyễn Hữu Nghĩa
Christina Noble Children’s Foundation
Địa chỉ email: huunghia@cncfvn.com.vn
Một điều phối viên của nhóm:
Nguyễn Thanh Liêm
Handicap International
Địa chỉ email: nguyenthanhliem85@yahoo.com
Lịch họp: lịch họp cụ thể được thông báo qua hòm thư của nhóm.
Các biên bản họp nhóm sẽ được đưa lên trang web của VUFO-NGO.
Ngôn ngữ làm việc: Tiếng Việt và tiếng Anh là hai ngôn ngữ làm việc của nhóm. Tuy nhiên,
do các thành viên trong nhóm chủ yếu là nhân viên hành chính và tài chính trong nước, các
buổi họp hầu hết diễn ra bằng tiếng Việt.
2. Nhóm Công tác về Quyền Trẻ em tại TPHCM
http://www.ngocentre.org.vn/?q=content/hcmc-child-rights-working group
Bối cảnh
Nhóm công tác về quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh (HCMC CRWG) là một nhóm rất
năng động và nhiệt tình của các tổ chức phi chính phủ (INGOs), các tổ chức Việt Nam, các
hiệp hội và các bên liên quan khác, được thành lập vào năm 2008. Đây là nhóm người đã lựa
chọn để cùng nhau chia sẻ ý tưởng và cơ hội cũng như những mối quan tâm và những tranh
đấu liên quan đến bất cứ điều gì ảnh hưởng đến trẻ em. Nhóm này hướng đến việc đưa ra các
hành động.
Các điều khoản tham khảo của nhóm công tác này được tham khảo từ Nhóm công tác vể
quyền Trẻ em tại Hà Nội, Nhóm Công tác về Quyền trẻ em tai TP HCM cũng đã phối hợp và
làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp ở Hà Nội.
HCMC CRWG nhằm đảm bảo đây là một diễn đàn để các tổ chức thể hiện các quan điểm của
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mình, mà hoạt động bổ sung hoặc chỉ một phần phía Nam Việt Nam. Ngoài ra, nhóm đóng vai
trò hoặc đưa ý kiến riêng hoặc chung trên các tài liệu hoặc vấn đề quan trọng của địa phương
hoặc quốc gia.
Mục đích và các mục tiêu
Mục đích chung của CRWG TP.HCM là tăng cường thông tin liên lạc và phối hợp giữa các tổ
chức tập trung vào trẻ em, chia sẻ kiến thức giữa các tác nhân khác nhau làm việc để hỗ trợ xã
hội Việt Nam trong việc thúc đẩy các quyền của trẻ em. Nhóm cũng tiếp cận và phản hồi cách
hiệu quả với các vấn đề liên quan đến chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Các mục tiêu chính là:
•
•
•
•
•

Để chia sẻ kinh nghiệm thực tế, những thành công và bài học kinh nghiệm vì lợi ích
chung của các tổ chức và hiệp hội có liên quan.
Để điều hành mạng lưới các tổ chức và hiệp hội đang có các hoạt động tập trung vào
trẻ em cũng như để phục vụ như là một tâm điểm tại TP HCM trong tham vấn, đối
thoại chính sách và đưa ra tiếng nói chung.
Để liên lạc với CRWG tại Hà Nội trong việc góp phần hướng tới một điểm đầu mối
quốc gia.
Để tổ chức các hoạt động chung liên quan đến quyền của trẻ em.
Phối hợp trong việc phản hồi các tài liệu khác nhau, các chính sách và các luật cũng
như để hỗ trợ thực hiện các chương trình của chính phủ có liên quan.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo các điều khoản tham chiếu cho CRWG TP.HCM trên trang
web của VUFO-NGO Resources Centre tại hà Nội: www.ngocentre.org.vn
Hoạt động trong năm 2010
Vấn đề cốt lõi trong năm 2010 vẫn giữ nguyên như năm 2009: Giữ trẻ an toàn trong các tổ
chức của chúng tôi, với mục tiêu phát triển và xây dựng chính sách bảo vệ trẻ em ở cấp độ của
từng tổ chức thành viên. HCMC CRWG thảo luận và thông qua nguyên tắc chung về bảo vệ
trẻ em và nhìn vào các cơ chế tồn tại trong việc báo cáo những mối quan tâm về trẻ em. Vấn
đề cần học hỏi về việc xây dưngj những đáp ứng thực tiễn cho nhu cầu chăm sóc và bảo vệ
trẻ em, việc dẫn đến thành lập hệ thống bảo vệ trẻ em. Những thảo luận này cũng đang được
phối hợp, trao đổi với CRWG tại Hà Nội.
Các thành viên của HCMC CRWG đóng góp ý kiến của mình cho báo cáo bổ sung của các tổ
chức phi chính phủ (CRC Report) về thực hiện Công ước LHQ về quyền trẻ em tại Việt Nam
trong giai đoạn 2002-2007. Các thành viên của nhóm còn tham gia cuộc thảo luận với các
quan chức từ các Bộ và các cơ quan ở cấp quốc gia, được tổ chức tại Hà Nội do Cục bảo vệ
chăm sóc trẻ em thuộc Bộ LĐTBXH tổ chức.
Kế hoạch cho năm 2011
HCMC CRWG đang và sẽ tiếp tục tập trung vào các chủ đề mà các nhóm thành viên đều quan
tâm. Năm 2011, nhóm sẽ tiếp tục tập trung vào chính sách bảo vệ trẻ em, ngoài ra còn những
vấn đề khác như: giáo dục, y tế, và buôn bán trẻ em. Những vấn đề này sẽ được thảo luận và
thống nhất trước năm 2010 và kết quả sẽ được thông báo trên trang web NGO resource centre.
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Ngoài ra, HCMC CRWG sẽ xem xét các dự án chung, chương trình đào tạo, nghiên cứu, và
hoạt động về các chủ đề mà các nhóm đều quan tâm để đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho trẻ
em tại Việt Nam.
Các hoạt động chi tiết liên hệ
Chủ tịch: Đến tháng 10 năm 2010, Saigon Children's Charity vẫn là đồng chủ tịch của HCMC
CRWG. Tổ chức Terre des hommes - Lausanne sẽ chấm dứt hoạt động vào cuối năm và vị trí
đồng chủ tịch sẽ được bàn giao cho một tổ chức khác.
Sự tham gia: Theo hướng dẫn hoạt động các nhóm làm việc của Trung tâm Dữ liệu các
TCPCP , HCMC CRWG chào đón bất cứ ai có quan tâm đến chủ đề. Các buổi họp dành cho
cho đại diện hoặc các thành viên của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, tổ chức, hiệp hội
trong nước và các nhà tài trợ quốc tế song phương, cơ quan cũng như đại diện các cơ quan
nhà nước.
Buổi họp định kỳ: Nhóm tổ chức họp 2 tháng 1 lần. Thời gian và địa điểm của mỗi buổi họp
được đăng trên trang web của Trung tâm Dữ liệu các TCPCP và thông báo qua email các
thành viên trong danh sách gởi thư (hcmc_crwg @ googlegroups.com).
Địa điểm: HCMC CRWG tổ chức các buổi họp tại trụ sở của Hội Bảo Trợ Trẻ em TP HCM,
85/65 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM). Tuy nhiên, địa điểm đôi
khi có thể thay đổi.
Ngôn ngữ: HCMC CRWG cố gắng sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt để cho tất cả các thành
viên đều có thể hiểu.
3. Nhóm làm việc về lĩnh vực khuyết tật TP. HCM (DWG)
http://www.ngocentre.org.vn/content/hcmc-disability-working-group
Bối cảnh
DWG được quản lý bởi một nhóm nòng cốt của 6 tổ chức phi chính phủ quốc tế có trách
nhiệm sắp xếp kế hoạch làm việc hàng năm và những cuộc họp hàng quý. Nhóm nòng cốt chủ
yếu là những người đại diện tình nguyện và hiện nay bao gồm các thành viên của các Tổ chức
Người khuyết tật (NKT), các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.
Thành phần người tham dự dành cho tất cả mọi người hay tổ chức quan tâm đến việc hỗ trợ
NKT.
Mục đích và các mục tiêu
DWG tìm kiếm những vấn đề về lĩnh vực NKT để cùng nhau chia sẻ thông tin và trao đổi
nguồn lực, tổ chức các sự kiện, tập huấn và các buổi hội thảo, mời các diễn giả và phát triển
mạng lưới để có thêm nhiều đối tác giúp ích cho nhóm.
Các hoạt động trong năm 2010
Các cuộc họp tập trung vào việc hiểu công việc của mỗi thành viên trong nhóm, xác định
những lĩnh vực hoạt động để cùng cộng tác và hỗ trợ. Các thành viên thay phiên nhau hướng
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dẫn các chủ đề tại các cuộc họp mà qua đó giúp DWG chia sẻ sâu hơn về những thông tin của
các dự án và những lĩnh vực công việc trọng yếu. Nhiều thông tin và nguồn lực đã chia sẻ và
truyền cho nhau giữa các thành viên trong nhóm.
Các cuộc họp đã được tổ chức trong năm nay bao gồm các chủ đề Bảo vệ trẻ em tránh bị lạm
dụng, Việc làm cho NKT, những dự án đã tồn tại và dự án mới đang được triển khai như Sự
khác biệt bẩm sinh (Handicap International), Hội quán cho NKT (DRD) và Dự án xây dựng
Làng cho NKT (Làng May Man) và “Trường đặc biệt”- khu đào tạo nghề mới cho người
khuyết tật Tân Phú (Loreto).
Vào tháng 8 năm 2010 các thành viên của Nhóm Nòng cốt DWG đã đồng ý triển khai một
Chương trình Đánh giá Nhu cầu của NKT tập trung vào các tổ chức ở TP. HCM và các vùng
lân cận.
Mục đích đó là:
•
•
•
•

Hiểu được nhu cầu của các tổ chức và xem xét DWG có thể hỗ trợ những nhu cầu này
như thế nào.
Phát triển cơ sở dữ liệu toàn diện về các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực NKT.
Gia tăng số lượng các bên có liên quan hoạt động về lĩnh vực khuyết tật.
Căn cứ thông tin có được trong việc đánh giá các nhu cầu, DWG sẽ xem xét lại bản
điều lệ của nhóm.

Một cơ sở dữ liệu đã được xây dựng và có gần 200 bảng câu hỏi đã được gửi đi trong đó có
111 bảng câu hỏi được xác định là có quan tâm đến NKT. Những bảng câu hỏi này được nhận
lại từ 33 tổ chức.
Sơ lược những thực tế nổi bật then chốt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nhóm phản hồi nhiều nhất: Các tổ chức Chính phủ
Lĩnh vực hoạt động chính: Giáo dục
Dạng khuyết tật chính: Chậm phát triển
Người hưởng lợi chính: trẻ em
23 người phản hồi quan tâm đến việc muốn hiểu biết nhiều hơn hoặc tham gia vào các
cuộc họp của DWG
9 người phản hồi tham gia vào các nhóm khuyết tật khác/ tham gia vào các diễn đàn
Các chủ đề hàng đầu được sắp xếp theo mức độ quan tâm: Việc làm, Giáo dục toàn
diện, Kiểm soát hành vi
Các phần chú thích thêm: Nhu cầu về điều kiện ăn ở, các nguồn lực, xây dựng mạng
lưới, sự tham dự của NKT

Một bản báo cáo đầy đủ phân tích những phần phản hồi hiện đang được hoàn thiện. Sẽ có một
báo cáo với đầy đủ thông tin cùng với bản kế hoạch hoạt động chi tiết của năm 2011 được đưa
lên trang web của Tổ chức phi chính phủ.
Kế hoạch năm 2011
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•
•
•
•

Tăng cường sự cam kết của các bên có liên quan ở khu vực TPHCM và NKT trong các
hoạt động của DWG thông qua các nhu cầu về tập huấn/ hội thảo và các cuộc họp
dùng cả 2 ngôn ngữ (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Tăng cường số hội viên của nhóm nòng cốt DWG
Tập trung cung cấp các buổi hội thảo và tập huấn cho các chủ đề đã được xác định.
Cố gắng tìm sự hỗ trợ của các đối tác cho các nhu cầu cá nhân bằng việc phát triển
mạng lưới đối tác.

Hoạt động và thông tin liên lạc
Chủ tịch: Hiện tại chủ tịch nhóm là Trung tâm phát triển năng lực và nghiên cứu về khuyêt
tật.
Thành phần tham gia: Theo hướng dẫn về hoạt động của các nhóm công tác đăng ký dưới
Trung tâm Dữ liệu các Tổ chức PCP thì các cuộc họp nhóm là những cuộc họp mở, tất cả đại
diện hay cán bộ liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ NKT. Những thành phần tham dự có thể bao
gồm các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cũng như đại diện các tổ chức đến từ chính phủ và phi
chính phủ Việt Nam hay nhóm người khuyết tật đều có thể tham gia các cuộc họp này. Quan
trọng hơn cả đó là cần có sự tham dự của nhóm người NKT Việt Nam.
Các cuộc họp trong năm 2011 và địa điểm diễn ra các cuộc họp: DWG sẽ tổ chức họp 2
tháng một lần và các cuộc họp này dành cho tất cả thành viên. Ngày và địa điểm sẽ được
thông báo qua địa chỉ email chung của nhóm DWG (email chinh@saigonchildren.com, đây
cũng là địa chỉ để các tổ chức cá nhân đăng ký tên hoặc tổ chức của bạn khi tham dự. Sự kiện
họp sẽ được gửi qua địa chỉ của nhóm Thảo luận các TCPCP quốc tế HCM và đưa lên trang
web của Trung tâm Dữ liệu các TCPCP.
Ngôn ngữ làm việc: Các biên bản, báo cáo và sự kiện sẽ có bản dịch Anh/Việt. Các cuộc họp
chủ yếu bằng tiếng Anh nhưng nhóm cam kết sẽ cung cấp phiên dịch viên tiếng Việt khi có
thể.
4. Báo cáo hoạt động năm 2010 - Nhóm kỹ thuật HIV TP. HCM
http://www.ngocentre.org.vn/content/hcmc-hiv-aids-working-group
Bối cảnh
Nhóm kỹ thuật HIV được thành lập tháng 5 năm 2008. Dựa trên kết quả khảo sát của Nhóm
điều phối các tổ chức phi chính phủ tại TP. HCM, nhóm làm việc kỹ thuật HIV được thành lập
để đáp ứng nhu cầu tăng cường, phối kết hợp và chia sẻ thông tin và nguồn lực giữa các tổ
chức làm việc về HIV&AIDS tại miền Nam Việt Nam. Mục tiêu nhằm tạo điều kiện kết nối
với nhóm làm việc kỹ thuật tại Hà Nội trong lãnh vực HIV&AIDS, qua đó các tổ chức và các
đối tượng của chương tình phía nam có điều kiện cập nhật thông tin và hợp tác chặt chẽ với
nhau trong hoạt động về lĩnh vực HIV&AIDS.
Mục đích của nhóm
Mục tiêu của nhóm làm việc kỹ thuật HIV tại TP. HCM là nhằm tăng cường hoạt dộng hiệu
quả của các chương trình HIV&AIDS phía nam thông qua việc điều phối và chia sẻ thông tin
giữa các tổ chức làm việc về lĩnh vực HIV&AIDS, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức
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cộng đồng và các tổ chức công giáo.
Các hoạt động của nhóm kỹ thuật HIV TP. HCM trong năm 2010
Trong năm 2010. các cuộc họp được diễn ra trong tháng tư, sáu, chin và dự kiến tháng 12 với
sự tham dự của 15-25 thành viên từ các tổ chức quốc tế và trong nước, nhóm tự lực và các tổ
chức cộng đồng. Đại diện nhóm cũng tham dự các cuộc họp nhóm kỹ thuật tại Hà Nội.
Nội dung các cuộc họp chuyên đề trong năm 2010 gồm
•
•
•
•

Tháng 4 – Xây dựng kế hoạch năm 2010 và tham khảo tài liệu trong nghiên cứu
Tháng 6 – Hệ thống chuyển gửi giữa các phòng khám lâm sàng và tổ chức cộng đồng
Tháng 9 - Bộc lộ tình trạng nhiễm của trẻ nhiễm HIV
Tháng 12 (Dự kiến) – Kỹ năng khảo sát ban đầu

Nội dung các cuộc họp phụ trong năm 2010:
•
•

Tháng 4 – Kiến thức cơ bản về vận động chính sách, do Actionaid hỗ trợ
Tháng 5 – Thúc đẩy chăm sóc trẻ OVC dựa vào cộng đồng, do tổ chức Health for
rights trình bày

Thông tin bổ sung:
•
•
•

Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghi HUFO đã cho mượn hội trường và cung cấp nước
uống miễn phí cho các cuộc họp nhóm kỹ thuật tại TP. HCM
Các Điều phối viên tình nguyện đã nhiệt tình tham gai và hỗ trợ cho những cuộc họp
được diễn ra như kế hoạch
Các tổ chức chính quyền như UB PC AIDS TP. HCM, Tổ chức cô nhi thế giới,
UNICEF, AED, CARE international và AAV là những tổ chức đi đầu trong việc hỗ trợ
cung cấp thông tin, tài liệu và các bài trình bày cho các cuộc họp kỹ thuật tại TP.
HCM.

Kế hoạch năm 2011
•
•
•
•

Trong năm 2011. nhóm kỹ thuật TP HCM tiếp tục đóng vai trò điều phối việc chia sẻ
thông tin và xây dựng năng lực giữa các tổ chức hoạt động ở phía nam
Chủ đề cho cuộc họp tháng sau sẽ được nêu ra trong lần họp tháng trước
Cuộc họp sẽ diễn ra mỗi quý (tháng 3, 6, 9 và 12)
Chọn nhóm nồng cốt và bầu lại ban điều hành nhóm

Hoạt động và địa chỉ liên hệ
Chủ tịch: Tổ chức Action Aid Việt nam hiện tại đang giữ vai trò là chủ tịch nhóm Tình thân là
đồng chủ tịch của nhóm.
Tần suất và địa điểm họp: Nhóm kỹ thuật HIV/AIDs tại TPHCM họp theo quý. Đia điểm họp
của nhóm kỹ thuật: tại hội trường của Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị (HUFO), 31 Lê
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Duẫn, Quận 1. Ngày giờ họp sẽ được thông báo qua địa chỉ e mail của nhóm tới các thành
viên.
Ngôn ngữ sử dụng: Ngôn ngữ sử dụng trong cuộc họp có phần bằng tiếng anh, có phần là
tiếng Việt, Nhóm cố gắng hỗ trợ dịch sang tiếng Anh tùy theo thành phần tham dự.
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Nhóm Công tác về Bom mìn (LWG)
http://www.ngocentre.org.vn/landmineswg
Bối cảnh
Nhóm NGO Hoạt động về Bom mìn (LWG) thành lập vào năm 1996 bởi đại diện các NGO
bao gồm Bà Suzanne Lecht từ Tổ chức OxFam Hồng Kông, và ông Chuck Searcy từ Quỹ
Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVMF). Một số các NGO khác tham gia từ
những ngày đầu tiên là Tổ chức Cứu trợ Cơ đốc giáo (Catholic Relief Services - CRS) và Tổ
chức Cây Hoà bình Việt Nam (PTVN). Mục tiêu của Nhóm này là chia sẻ thông tin về vấn đề
bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung các khía cạnh liên
quan tới vấn đề nhu cầu về cứu trợ nhân đạo, phát triển kinh tế xã hội, và các vấn đề liên quan
đến đói nghèo. Tại thời điểm đó chưa có tổ chức nào thực sự tham gia vào các hoạt động rà
phá bom mìn. Hoạt động của các tổ chức trong Nhóm này bắt đầu từ năm 1996 với một dự án
trồng cây do PTVN triển khai, tiếp theo đó là một số hoạt động Giáo dục Phòng tránh Bom
mìn. Sau đó, vào năm 1997 một đội rà phá bom mìn đã được triển khai dưới sự tài trợ của một
tổ chức của Đức là SODI. Sau đó CPI, MAG, và các NGO khác mở rộng hoạt động giáo dục
phòng tránh bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và các ý tưởng khác bao gồm các hoạt động
rà phá bom mìn ở Quảng Trị được chính quyền tỉnh thông qua theo sự cho phép của Thủ
tướng Chính phủ. Ngày nay, LWG bao gồm khoảng 20 thành viên rất tích cực tham gia vào
các cuộc họp được tổ chức hai hoặc ba lần trong một năm. Khoảng 80 tổ chức và cá nhân
khác cũng có tên trong danh sách email của nhóm này.
Chủ tịch và Nhóm Nòng cốt
Vị trí Chủ tịch và Đồng Chủ tịch LWG được bầu lại hằng năm và các các thành viên cùng bầu
ra những vị trí này. Các Đồng chủ tịch hiện tại của Nhóm là Ông Chuck Searcy từ Quỹ
Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVMF) và Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng từ
Quỹ Nâng cao Năng lực cho Người Khuyết tật (AEPD), trước đây gọi là Tổ chức Mạng lưới
nạn nhân bom mìn còn sống sót.
Mục tiêu
LWG hoạt động nhằm thúc đẩy sự hợp tác của các NGO và các tổ chức liên quan hoạt động
trong lĩnh vực giải quyết hậu quả bom mìn với các nhiệm vụ như:
•
•
•
•
•

Tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bom mìn giữ liên lạc với nhau
thường xuyên nhằm khuyến khích việc trao đổi thông tin, hợp tác và những nỗ lực
chung nhằm hỗ trợ các chương trình hoạt động của các thành viên LWG;
Phổ biến và trao đổi thông tin giữa các NGO, các nhà tài trợ và sứ quán, các đối tác ở
địa phương, và các cơ quan chính quyền Việt Nam liên quan;
Tạo ra một diễn đàn nhằm thảo luận các vấn đề về chương trình hoạt động và nhằm
nêu cao vấn đề hoạt động bom mìn ở Việt Nam;
Hoạt động như một đầu mối tham khảo cho các bên liên quan muốn tìm kiếm thông tin
và tư vấn về các chương trình và hoạt động về bom mìn ở Việt Nam;
Cộng tác và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các thành viên LWG với nhau;
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•
•

Thúc đẩy các sự kiện như các lễ vinh danh, các cuộc họp, hội thảo và các khoá đào tạo
giữa các thành viên LWG và các tổ chức khác khi cần thiết.
Tham gia vào các ý tưởng vận động thích hợp như vận động cho các Công ước quốc tế
có thể đưa lại cho Việt nam những nguồn lực và cơ hội mới nhằm giải quyết vấn đề
bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Các hoạt động chính trong năm 2010
Cuộc họp LWG vào Thứ Sáu, ngày 16/4/2010 có 15 thành viên LWG tham dự: AEPD
thông báo về việc Sứ quán Ai Len sẽ tài trợ cho việc sản xuất một đoạn phim tài liệu về vấn
đề bom chùm nhằm khuyến khích Chính phủ Việt Nam ký kết và phê chuẩn Công ước Cấm
bom chùm (CCM, hay còn gọi là Công ước Oslo). Dự án RENEW ở Quảng Trị và Tổ chức
Cứu trợ Nhân dân Na Uy (NPA) cũng đã bàn bạc tiến hành một dự án về cơ sở dữ liệu đang
được phát triển cùng với VBMAC. SODI cho biết rằng họ cũng đang làm việc với RENEW
để có thể sử dụng cơ sở dữ liệu này phục vụ công việc của SODI. Xin lưu ý là cơ sở dữ liệu
này, bao gồm những thông tin cập nhật về MRE, Hỗ trợ nạn nhân và Hoạt động Rà phá, là dữ
liệu mở mà bất kỳ tổ chức nào cũng có thể tiếp cận và sử dụng. Kế hoạch Bom mìn Quốc gia
cũng được đưa ra bàn bạc tại cuộc họp này bởi vì Chính phủ đang trong quá trình xét duyệt và
thông qua Kế hoạch này. Một số thành viên cũng thể hiện mối e ngại là cộng đồng NGO vẫn
chưa nhận được thông tin chính thức nào về Kế hoạch này. Nhằm giải quyết vấn đề này,
Nhóm đã đồng ý mời đại diện từ Chính phủ Việt Nam tham dư cuộc họp của LWG nhằm củng
cố sự cộng tác giữa Chính phủ và cộng đồng NGO. Ông Chuck Searcy từ Quỹ Tưởng niệm
Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVMF) được bầu là Chủ tịch mới của LWG và Tổ chức
Survivor Corps cũng sẽ tiếp tục làm Đồng Chủ tịch. LWG cũng thông qua kế hoạch sẽ tổ
chức cuộc họp hai lần một năm, vào tháng 4 và tháng 9, và bất kỳ thành viên nào cũng có thể
yêu cầu tổ chức cuộc họp vào bất kỳ thời điểm nào nếu có vấn đề nào đó thực sự cần phải bàn
bạc. Trung tâm Dữ liệu Phi chính phủ thông báo với các thành viên rằng Trung tâm đã có đầy
đủ năng lực để có thể tải các tài liệu và văn bản dung lượng lớn lên trang web, và đây là một
công cụ mới và là một điều hết sức thuận lợi cho các thành viên LWG và những quan sát viên
quan tâm. LSN cũng trình bày một số thông tin cập nhật về 3 Công ước quốc tế – Công ước
Cấm mìn sát thương, Công ước Cấm bom chùm và Công ước về quyền của người tàn tật.
Trong chuyến thăm và làm việc của Đại diện từ UNDP và CMC vào tháng 5/2010: các
thành viên LWG và các quan chức chính phủ đã có những cuộc họp với trọng tâm là Công
ước Cấm bom chùm. Đoàn làm việc gồm có Đại diện UNDP, Bà Sara M. Sekkenes từ Geneva
và Bà Maya Lindberg Brink từ New York cùng với Ông Thomas Nash, Điều phối viên của
Liên minh Chống bom chùm, và Ông Satnam Singh, Cố vấn Ngoại giao của CMC và cũng là
cựu Đại sứ Ấn Độ, cũng như là một cựu sỹ quan quân đội và là một nạn nhân bom mìn còn
sống sót. Đoàn đại biểu gặp gỡ một số quan chức chính phủ và một số đại diện của các ban
ngành Việt Nam. Đoàn bàn bạc và thảo luận một số thuận lợi mà Việt Nam có thể đạt được
nếu chính phủ ký kết Công ước trước ngày khi hội nghị triển khai Công ước được tổ chức vào
ngày 12 tháng 11 tại Lào PDR.
Vào tháng 6/2010: LWG đệ trình một số ý kiến về từ ngữ về Hoạt động Bom mìn được đề
cập đến trong Chiến lược 10 năm về Phát triển Kinh tế Xã hội của Chính phủ Việt Nam và Kế
hoạch 5 năm Phát triển Kinh tế Xã hội (SEDP 2011-2015).
Vào tháng 7/ 2010: LWG gửi một bản tuyên bố tới các phương tiện truyền thông Việt Nam và
nước ngoài về sự ủng hộ của các thành viên LWG đối với Công ước Cấm bom chùm sẽ chính
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thức có hiệu lực vào ngày 1/8/2010.
Cuộc họp LWG vào Thứ Sáu ngày 17/09/2010: do Quỹ Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ tại
Việt Nam (VVMF) chủ trì, cùng với 19 thành viên tham gia. Ông Dương Văn Nhân đại diện
VBMAC và MOLISA cung cấp một số thông tin cập nhật về việc thành lập và phát triển của
Trung tâm Hoạt động Bom mìn Việt Nam (VBMAC), được triển khai vào tháng 2 năm 2009.
Ông Nhân cũng nói về Kế hoạch Bom mìn Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ thông qua
vào ngày 21/4/2010, và cho rằng bước tiếp theo sẽ là việc thành lập một Ban Chỉ đạo Quốc
gia nhưng chưa có quyết định cụ thể khi nào Ban Chỉ đạo này sẽ được thành lập. VBMAC
vừa nhận được khoản tài trợ trị giá 1,56 triệu USD từ Chính phủ Nhật Bản nhằm triển khai
hoạt động rà phá bom mìn ở tỉnh Quảng Trị. VBMAC đang hợp tác với NPA nhằm xây dựng
một cơ sở dữ liệu quốc gia với giá trị tài trợ là 491.000 USD, với mục tiêu xây dựng năng lực
cho VBMAC. Trung tâm này cũng đang bàn bạc với Trung tâm hoạt động Bom mìn Nhân
đạo Geneva (GICHD) và Cục Quản lý Hoạt động bom mìn của Liên Hợp Quốc (UNMAS) về
khả năng hợp tác với hai cơ quan này.
Ông Nguyễn Kim Phượng từ Vụ Hợp tác Quốc tế, MOLISA, cho biết rằng Kế hoạch Hành
động Bom mìn Quốc gia từ năm 2010 đến năm 2025 đặt ra sáu hoạt động chính sẽ được triển
khai:
•
•
•
•
•
•

Khảo sát và lập bản đồ các khu vực bị ô nhiễm bom mìn
Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho các hoạt động về bom mìn
Xây dựng năng lực cho công tác quản lý dữ liệu quốc gia về bom mìn
Rá phá bom mìn
Giáo dục phòng tránh bom mìn
Hỗ trợ các chương trình trợ giúp nạn nhân bom mìn và tái hoà nhập cộng đồng, và
phát triển sau rà phá

Việc chuẩn bị cho Hội nghị các nước thành viên lần đầu tiên về Công ước Cấm bom chùm
(1MSP) tại Lào bao gồm: một số thành viên của LWG sẽ tham dự vào tháng 11 năm 2010
bao gồm VVAF, MAG, VVMF / RENEW, NPA, SODI và AEPD.
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Nhóm Công tác Về Tài chính Vi mô Việt Nam (MFWG)
http://www.ngocentre.org.vn/microfinance

Bối cảnh
Nhóm Công tác TCVM Việt Nam (MFWG) được thành lập nhằm tạo ra một diễn đàn để các
nhà thực hành tài chính vi mô chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau giải quyết các vướng mắc, cũng
như tác động tới các nhà làm chính sách. Nhóm được thành lập như một tổ chức phi chính
thức năm 2004, trực thuộc Trung tâm Dữ liệu các TCPCP, theo Hướng dẫn hoạt động của các
nhóm đã được Ban Chỉ đạo Trung tâm Dữ liệu các TCPCP phê chuẩn vào tháng 4 năm 2003,
Nhóm hoạt động theo cơ chế mở, tất cả những cá nhân, tổ chức quan tâm tới lĩnh vực tài
chính vi mô tại Việt Nam đều có thể tham gia vào hoạt động của nhóm.
Mục tiêu và mục đích của nhóm
Mục tiêu chung của Nhóm là đẩy mạnh tác động của tài chính vi mô lên công tác giảm nghèo
thông qua nâng cao chất lượng và tính bền vững của tài chính vi mô tại Việt Nam. Cả về mặt
thể chế lẫn việc tăng cường tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của tài chính vi mô.
Mục tiêu cụ thể:
•
•
•

Khuyến khích đối thoại chính sách giữa các tổ chức có liên quan nhằm tạo điều
kiện thuận lợi cho sự phát triển của một môi trường nhiều triển vọng và;
Thúc đẩy tài chính vi mô bền vững giữa các nhà thực hành thông qua việc phổ
biến thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đạt được sự đồng thuận về phương thức
thực hành phù hợp nhất cho Việt Nam.
Xác định và phát triển các nguồn đào tạo và kỹ thuật để sử dụng trong việc cải
thiện chất lượng của các chương trình tài chính vi mô, đặc biệt là hệ thống kế toán.

Cơ chế làm việc
Đứng đầu Nhóm là Ban Điều hành tình nguyện gồm 9 đại diện từ các tổ chức tài chính vi mô,
các cơ quan phi chính phủ quốc tế và Việt Nam, cùng các tổ chức quốc tế khác được lựa chọn
trong cuộc Họp hàng năm của Nhóm. Ban Điều hành thường xuyên họp để trao đổi các vấn đề
quan tâm chung và chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược của Nhóm, các hoạt động và
quản trị. Tại cuộc họp thường niên của Nhóm, tất cả các thành viên lựa chọn ra một Ban Điều
hành để điều phối các hoạt động. Vai trò của Chủ tịch hiện do Quỹ TYM đảm nhiệm, hai phó
chủ tịch là M&D và Binhminh CDC.
Hiện nay Nhóm có hơn 160 thành viên đến từ gần 80 tổ chức, trong đó có 40 tổ chức thường
xuyên tham gia các hoạt động của Nhóm.
Các hoạt động của Nhóm MFWG trong năm 2010:
Nhóm đã chỉ rõ định hướng cho các hoạt động chính trong năm 2010, Nhóm tập trung vào
việc:
•

Tiếp tục tổ chức các hoạt động theo chủ đề để thu hút sự tham gia của các tổ chức và
cá nhân quan tâm tới các hoạt động tài chính vi mô để đóng góp xây dựng Nhóm thành
một tổ chức vững mạnh đại diện cho ngành tài chính vi mô Việt Nam.
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•
•
•

Tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp nối để đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch 5
năm của Nhóm (2008 – 2013).
Củng cố cơ cấu tổ chức, tăng cường công tác quản trị và quản lý để nâng cao hiệu quả
hoạt động của Nhóm; giữ vững hiệu quả các hoạt động của Nhóm để dần dần đáp ứng
được các nhu cầu và nguyện vọng của các thành viên.
Cải thiện công tác nâng cao năng lực cho các thành viên thông qua các khóa tập huấn,
hội thảo, các hoạt động theo chủ đề, đẩy mạnh trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa
các tổ chức.

Trên cơ sở các định hướng trên, các kết quả chính trong 3 quý đầu là:
•

•

Các hoạt động khai thác nguồn và huy động nguồn vốn
• Nhóm cũng sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động thường niên là Lễ trao giải Doanh nhân
vi mô Citi. Quỹ Citi sẽ tiếp tục tài trợ giải thưởng 70.000 USD và sẽ hợp tác với
Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Nhóm để tổ chức Giải thưởng này trong tháng
12/2010.
• Bên cạnh đó, Nhóm cũng sẽ hỗ trợ một số hoạt động nhằm xây dựng kế hoạch hợp
tác giữa các tổ chức trong 3 năm tới (2010-2012)
Các kết quả đạt được trong hoạt động cung cấp dịch vụ:
• Nâng cao năng lực cho các tổ chức thành viên Nhóm thông qua hội thảo/tập huấn:
năng lực và kiến thức của 82 học viên đến từ 60 tổ chức thành viên đã được cải
thiện thông qua các khóa tập huấn và hội thảo do Nhóm tổ chức trong suốt quý đầu
năm 2010.
• Nhóm đã hợp tác với ADA Luxembourg để tổ chức hội thảo “phân tích tài chính
và các chỉ số hoạt động” từ ngày 24 – 26/3/2010 tại Hà Nội do 2 giảng viên của
ADA và 2 giảng viên người Campuchia giảng dạy, có 14 học viên từ 8 tổ chức
thành viên tham gia khóa tập huấn này. Phần lớn các học viên đánh giá cao nội
dung và phương pháp đào tạo, họ đã cải thiện được hệ thống quản lý và phân tích
tài chính của mình. Khóa tập huấn có sự đóng góp học phí của học viên và tài trợ
của ADA. ADA đánh giá cao kết quả và sự đóng góp của Nhóm vào thành công
của hoạt động này.
• Nhóm cũng hợp tác với PlaNet Finance để tổ chức hội thảo vào 5/3/2010 tại Hà
Nội nhằm giới thiệu dự án của PlaNet Finance trong 3 năm tới cho Việt Nam, Lào
và Phillippine. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Nhóm, PlaNet Finance đã có một
chuyến đi thực địa tới các tổ chức hoạt động tài chính vi mô tại miền Nam và miền
Bắc Việt nam để xác định kế hoạch hợp tác 3 năm của họ. Có 26 đại biểu từ 21 tổ
chức thành viên tham gia khóa tập huấn do PlaNet Finance tổ chức, phần lớn đều
đánh giá cao nội dung và phương pháp tập huấn.
• Nhằm hỗ trợ các thành viên Nhóm phát triển kế hoạch kinh doanh, đáp ứng được
yêu cầu của Nghị định 28 và 165 của Chính phủ, từ ngày 6 đến ngày 8/9/2010,
Nhóm đã hợp tác với Học viện Ngân hàng để tiến hành khóa đào tạo “lập kế hoạch
kinh doanh cho các tổ chức tài chính vi mô”. Các tổ chức thành viên từ miền Nam,
miền Trung và miền Bắc Việt Nam đã tập trung học tập trong 3 ngày dưới sự
hướng dẫn của chuyên gia người philippine. Sau khóa học, 100% học viên nhận
được chứng chỉ của Học viện Ngân hàng. Có 31 học viên từ 19 tổ chức tài chính vi
mô tại Việt Nam tham gia vào khóa học trên.
• Nhóm cũng hợp tác với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để chuẩn bị và tổ chức hội
thảo (tại Hà Nội, Quảng Bình và tp. Hồ Chí Minh) trong tháng 3 năm 2010 nhằm
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•

thực hiện dự án tài trợ của ADB cho Việt Nam; dự án này sẽ hỗ trợ các tổ chức
chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô theo Nghị định 28 và 165/ND-CP. Hội
thảo này là một cơ hội để giúp các đại biểu đại diện cho các bộ ngành, và các cán
bộ trong ngành Ngân hàng hiểu rõ hơn về các hoạt động của Nhóm và ngành tài
chính vi mô tại Việt Nam.
• Ngoài việc hỗ trợ các thành viên có kiến thức về các điều luật liên quan đến việc
thành lập, tổ chức và thực hiện các hoạt động theo nghị định 28/2005-ND-CP và
165/2007 ND-CP cùng các thông tư khác về các hoạt động tài chính vi mô tại Việt
Nam, văn phòng Nhóm đã tổ chức một khóa tập huấn với chủ đề “Giới thiệu
khung pháp lý cho các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam” vào ngày 11 tháng 5
năm 2010. Khóa học đã được đánh giá là có ích cho các học viên, có 25 học viên
từ 20 tổ chức tham gia, giảng viên khóa học là bà Quách Tường Vy và bà Hà Bích
Thủy của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
• Về giải CMA lần thứ 4 tại Việt Nam, Giải thưởng doanh nhân vi mô Citi đã trở
thành hoạt động đầy ý nghĩa được Nhóm tổ chức hàng năm, do Quỹ Citi tài trợ và
Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ. Năm nay, với sự tham gia của 189 cán bộ và doanh
nhân vi mô trên khắp cả nước, Giải thưởng đã được đẩy lên một tầm cao mới.
• Nhân lễ trao Giải, Hội LHPN Việt Nam và Ngân hàng NN Việt Nam sẽ phối hợp
với Nhóm và quỹ Citi tiến hành Hội thảo quốc gia lần thứ 2 với chủ đề “chuyển
đổi thành tổ chức tài chính vi mô chính thức” nhằm tạo ra một diễn đàn khoa học
để trao đổi thông tin, giải pháp và đặt ra định hướng cho sự phát triển của tài chính
vi mô Việt Nam trong những năm tới.
Giữ vững và phát triển mối quan hệ với các nhà tài trợ/đối tác
• Nhóm thường xuyên trao đổi thông tin với quỹ Ford, ADA, CORDAID, PlaNet
Finance, SEEP, FDC/Banking with the Poor, ADB.
• Hỗ trợ Ban Cố vấn của ADA trong việc cập nhật thông tin về các tổ chức tài chính
vi mô liên quan đến Báo cáo Nghiên cứu ADA; góp phần ra quyết định và sang
kiến cho dự thảo báo cáo của Ban Cố vấn ADA.
• Làm việc với tổ chức AFD về khả năng hỗ trợ các hoạt động của Nhóm trong thời
gian tới.

Các hoạt động khác
Để hỗ trợ công tác quảng cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành hiểu rõ về tầm
quan trọng của tài chính vi mô trong quá trình xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế xã
hội, mang tới đóng góp xã hội rộng lớn hơn cho ngành tài chính vi mô:
•
•
•

Tạp chí Tài chính vi mô Việt Nam số 15 với chủ đề “ phát triển một ngành tài
chính vi mô bên vững tại Việt Nam” đã được phát hành và gửi tới các nhà tài trợ,
các đối tác và tổ chức thành viên.
Website của Nhóm đã được thiết kế lại và thường xuyên cập nhật thông tin mới.
Nhóm đang chuẩn bị tổ chức hội thảo quốc gia lần thứ 2 về tài chính vi mô. Hội
thảo sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 12 năm 2010.

Kế hoạch hoạt động năm 2011
•

Giúp tạo ra mội môi trường chính sách thuận lợi để phát triển ngành
54

•

•

Tham gia đóng góp ý kiến với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành có
liên quan khác vào quá trình dự thảo và phát triển chính sách liên quan tới ngành
tài chính vi mô, đặc biệt là dự thảo dự án chính phủ “Phát triển ngành tài chính vi
mô tới 2010”.
Tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về ngành tài chính vi mô (hội thảo,
CMA, các khóa tập huấn và sự kiện trao giải thưởng Doanh nhân vi mô Citi).

•

Thúc đẩy sự tiếp cận của các thành viên tới các dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS)
theo yêu cầu:
• Hiểu rõ nhu cầu của các thành viên về các khóa tập huấn cải thiện năng lực để lập
ra khung làm việc, lập ra Chiến lược đào tạo, cải thiện năng lực các thành viên và
Nhóm trong những năm tới.
• Tham gia các hội thảo khu vực và quốc tế như: Diễn đàn tài chính vi mô châu Á,
Hội nghị thượng đỉnh Mạng lưới SEEP hay các hoạt động được các dự án phê
duyệt kinh phí.

•

Phấn đấu trở thành đầu mối điều phối và cung cấp thông tin cho ngành tài chính vi mô
tại Việt Nam.
• Tiếp tục cập nhật thông tin và số liệu của các tổ chức thành viên.
• Tổ chức các khóa tập huấn về xây dựng mẫu báo cáo và điều hành tổ chức
• Xuất bản bản tin tài chính vi mô Việt Nam số 16
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Nhóm Công tác về Cấp nước, Vệ sinh và Hành vi vệ sinh
http://www.ngocentre.org.vn/node/138
Bối cảnh
Nhóm công tác về Cung cấp nước và vệ sinh (WASH WG) thuộc Trung tâm Dữ liệu các
TCPCP được thành lập năm 2003 nhằm tạo ra một diễn đàn cho nhiều tổ chức NGO và các
đối tác khác trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh ở Việt Nam.
Mục đích chính của Nhóm công tác về Cung cấp nước và vệ sinh là nhằm gặp gỡ, thảo luận
và học hỏi các vấn đề về kỹ thuật, chính sách cũng như những vấn đề khác liên quan đến công
tác Nước sạch và Vệ sinh. Năm 2010, Nhóm công tác đã đưa thêm “Hành vi vệ sinh” như là
một trong những nội dung hoạt động chính trong nhóm, điều chỉnh tên gọi của nhóm thành
nhóm công tác về Cấp nước, Vệ sinh và Hành vi Vệ sinh (WASH-WG).
Các đối thoại chính thức và không chính thức giữa Nhóm công tác này với chính phủ và các
nhà tài trợ đã được xúc tiến trong suốt những năm qua thông qua Quan hệ đối tác về Cấp nước
nông thôn và Vệ sinh. Tiến trình này ngày càng được tăng cường và chuyên sâu thông qua
Nhóm công tác về Nước sạch và Vệ sinh có sự tham gia của các đơn vị Nhà nước liên quan ở
các cấp, Ngày càng đông các nhà tài trợ và khối tư nhân tham gia vào hoạt động nhóm qua
việc chia sẻ tiếng nói của mình sẽ giúp tạo ra được một liên minh vận động theo tinh thần hài
hòa và đúng định hướng.
Việc xây dựng các mối quan hệ tương tác với Chính phủ và các nhà tài trợ, đồng thời ghi nhận
những đóng góp quan trọng của các tổ chức NGO và các tổ chức dân sự xã hội nhằm giúp đạt
được mục tiêu Thiên niên kỷ cũng như các mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh, đặc
biệt là đối với lĩnh vực vệ sinh, Nhóm công tác dự định sẽ cùng với các đối tác tiến hành một
đối thoại có chiều sâu và trọng tâm hơn tập trung vào những chủ đề chính sau đây:
•
•
•
•

Cải thiện cung cấp dịch vụ
Giúp người dân kêu gọi được sự quan tâm của Chính phủ và các nhà tài trợ
Tăng cường vận động các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực này
Đảm bảo các tổ chức dân sự xã hội trên phương diện rộng hơn có tiếng nói trong đối
thoại về chính sách của ngành (Các tổ chức NGO, các tổ chức cộng đồng (CBO là gì?
tránh dùng biệt ngữ), khối tư nhân)

Nhóm công tác luôn mở rộng hợp tác đối với tất cả các tổ chức NGO, các đại sứ quán, các nhà
tài trợ, các nhà chức trách Việt Nam, các tổ chức địa phương và những đối tượng khác có
sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh ở Việt Nam. Nhóm công tác
sử dụng cả hai thứ tiếng Anh và/hoặc Việt làm ngôn ngữ làm việc chính. Nhóm sẽ tiến
hành họp định kỳ 2 tháng một lần hoặc thường xuyên hơn theo yêu cầu.
Chủ tịch và Nhóm nòng cốt
Nhóm công tác chọn một tổ chức từ nhóm các tổ chức trong nhóm nòng cốt giữ vai trò chủ
tịch nhóm theo nhiệm kỳ 2 năm. Nhóm nòng cốt gồm có 5 tổ chức và một đại diện của Chính
phủ là những đơn vị thành viên tích cực nhất của Nhóm (như Chương trình Nước sạch và Vệ
sinh nông thôn). Các thành viên của nhóm nòng cốt gồm có Tổ chức SNV (Chủ tọa), Tổ chức
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CWS, Child-Fund, Tổ chức BORDA và Tổ chức Plan international, Tổ chức Đông tây hội
ngộ.
Mục đích và mục tiêu
•

•

•

Thúc đẩy việc thông tin và trao đổi kiến thức giữa các NGO trong lĩnh vực Nước sạch
và Vệ sinh trên quan điểm:
• Hỗ trợ và thúc đẩy tiến trình xây dựng năng lực cho các tổ chức thành viên và đội
ngũ cán bộ,
• Nâng cao chất lượng và tác động của các chương trình Nước sạch và Vệ sinh,
• Xác định và chia sẻ các bài học thành công phục vụ cho mục đích học tập
• Xây dựng một tiếng nói chung giữa các tổ chức NGO tham gia vào lĩnh vực Nước
sạch và Vệ sinh.
Thúc đẩy việc thông tin và trao đổi kiến thức đồng thời điều phối trong phạm vi có thể
giữa cộng đồng NGO tham gia vào lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh ở Việt Nam với các
chương trình cấp nước và vệ sinh nông thôn (ví dụ: Chương trình Mục tiêu quốc gia II
về cấp nước nông thông và vệ sinh và các chương trình trong tương lai)
Thúc đẩy việc thông tin và trao đổi kiến thức giữa cộng đồng NGO tham gia vào Nước
sạch và Vệ sinh ở Việt Nam với các đối tác chủ chốt khác trong lĩnh vực Nước sạch và
Vệ sinh, gồm cả các nhà tài trợ, các đối tác địa phương và các nhà chức trách Việt
Nam trên quan điểm hai bên cùng học hỏi và tác động lẫn nhau.

Các hoạt động trong năm 2010
Các chủ đề chính năm 20101
•
•

Các phương pháp tiếp cận của NGO tới lĩnh vực Cấp nước và Vệ sinh nông thôn
“Những bài học và những cơ hội nhân rộng”
Các phương pháp tiếp cận của NGO tới lĩnh vực Cấp nước và Vệ sinh nông thôn “Tiến
tới cách tiếp cận dựa vào chương trình”

Các cuộc họp nhóm trong năm
1. Họp thường kỳ và mời diễn giả trình bày
Các thành viên nhóm nòng cốt chỉnh sửa Bản tham chiếu Chức năng nhiệm vụ của Nhóm
công tác hiện có
Họp Nhóm công tác đóng góp vào đối thoại về chính sách nhằm tạo ảnh hưởng về mặt chính
sách thông qua việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các mô hình đổi
mới, .v.v..
Nhóm công tác thu hút sự tham gia một cách chủ động và tích cực của Chính phủ Việt Nam
và các nhà tài trợ, xúc tiến các bài học thành công,
Mạng lưới và việc thông tin của Nhóm công tác với chương trình Mục tiêu quốc gia về Cấp
nước và Vệ sinh Nông thôn bao gồm cả Văn phòng thường trực của Chương trình (SO)
1

Xin xem chi tiết ở bên dưới
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2. Nhóm công tác xúc tiến cho diễn đàn các đối tác thực hiện ở trong nước nhằm thu hút
sự tham gia của Chính phủ, các tổ chức NGO, các tổ chức cộng đồng, khối tư nhân và các
nhà tài trợ một cách tích cực (đã có 2 Hội thảo lớn cấp quốc gia do Quan hệ đối tác về Cấp
nước và Vệ sinh nông thôn đồng phối hợp với Nhóm công tác thực hiện với sự tài trợ từ
các nhà tài trợ TBS của Chương trình MTQGII)
Vào ngày 14-15 tháng 1 năm 2010, tại thành phố Đà Lạt, Hội thảo đầu tiên trong chuỗi các
Hội thảo đã được tổ chức nhằm thảo luận về sự đóng góp của các NGO đối với lĩnh vực Cấp
nước và Vệ sinh nông thôn tại Việt Nam (CNVSNT). Hội thảo về “Các phương pháp tiếp cận
của NGO đến lĩnh vực CNVSNT ở Việt Nam: Các bài học kinh nghiệm và các cơ hội nhân
rộng” nhằm trình bày các phương pháp tiếp cận chính cũng như những kinh nghiệm đã được
các tổ chức NGO hoạt động trong lĩnh vực CNVSNT thực hiện tại Việt Nam, đồng thời Hội
thảo cũng tiến hành thảo luận về các bài học có thể tương quan và có thể áp dụng trong khuôn
khổ Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG). Khuyến nghị chính từ Hội thảo nêu rõ rằng
các tổ chức NGO cần phải áp dụng các phương pháp tiếp cận của mình phù hợp với khuôn
khổ của chương trình MTQG. Thông qua Hội thảo, các đại biểu cũng đã khuyến nghị cần tổ
chức thêm một Hội thảo khác nhằm xác định rõ hơn bằng cách nào các NGO có thể lồng ghép
một cách phù hợp và nhân rộng các yếu tố thành công.
Hội thảo thứ hai, “Các phương pháp tiếp cận của NGO đến lĩnh vực CNVSNT, tiến tới
phương pháp tiếp cận dựa vào chương trình” đã được tổ chức tại Nha Trang từ 13-14 tháng 5
năm 2010, và đã tiến hành thảo luận về việc các tổ chức NGO đang hỗ trợ lĩnh vực CNVSNT
ở Việt Nam đã tích cực và chủ động như thế nào để có thể sử dụng được phương pháp tiếp cận
dựa vào chương trình, đồng thời có thể tham gia của cũng như định hướng theo Chương trình
MTQG II và Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015. Hội thảo gồm có 3 chủ đề chính, đó
là 1) Phương pháp tiếp cận dựa vào chương trình, 2) Hướng tới người nghèo một cách bền
vững, và 3) Nhân rộng Vệ sinh nông thôn.
Một số các khuyến nghị đã được đưa ra từ Hội thảo tập trung vào 3 tiêu đề chính gồm có: 1)
Thiết kế Chương trình MTQG III với sự tham gia của các NGO, 2) Thể chế hóa sự tham gia
của các NGO trong chương trình MTQG, và 3) Nhân rộng các giải pháp tiếp cận về Vệ sinh
của các NGO. Một khuyến nghị cụ thể thuộc tiêu đề 1 đề nghị các tổ chức NGO phải chuẩn bị
và nhất trí về những vấn đề chính đối với sự tham gia của các NGO vào chương trình MTQG,
đệ trình lên nhóm thiết kế chương trình MTQG III vào cuối tháng 5 năm 2010.
Vào ngày 19 tháng 5 năm 2010 Nhóm đã họp thảo luận về các khuyến nghị nêu trên đồng thời
đóng góp ý kiến xây dựng một văn bản khái quát những ý tưởng, những suy nghĩ về những
phạm vi mà NGO có thể lồng ghép cũng như những đóng góp của NGO vào chương trình
MTQG. Cuộc họp cũng đã ghi nhận rằng nếu có vai trò tham gia lớn hơn của các NGO vào
toàn bộ tiến trình xây dựng chương trình MTQG III, từ giai đoạn hình thành khái niệm, xây
dựng nguồn lực chương trình, quản lý và lập ngân sách cho đến đánh giá, thì việc này sẽ có
một giá trị đáng kể đối với chính phủ cũng như đối với các đối tác tham gia thực hiện.
Cũng có một ý kiến cho rằng cần có một phương pháp tiếp cận đồng thuận về dịch vụ giữa
Văn phòng thường trực quốc gia và các NGO đã được sơ chọn nhằm cung cấp dịch vụ xây
dựng năng lực thuộc các lĩnh vực mà chính quyền địa phương các cấp (chủ yếu là cấp tỉnh và
cấp huyện) và các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ đang có nhu cầu.
Cuộc họp cũng thống nhất rằng việc điều phối nội bộ giữa cộng đồng các NGO trong việc áp
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dụng những phương pháp tiếp cận nhất quán trong lĩnh vực CNVSNT, áp dụng và điều chỉnh
hài hòa một cách thống nhất các định mức chi là cần thiết để có thể kiến nghị lên Chính phủ
đồng ý các điều khoản cho phép các NGO trở thành các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp trong
khuôn khổ chương trình MTQG.
Cuối cùng, nhóm đưa ra một số khuyến nghị đối với chương trình mục tiêu quốc gia như sau:
•
•
•
•
•
•

Sự có mặt của NGO trong các Ban điều hành chương trình MTQG ở các cấp quốc gia,
tỉnh và huyện.
Thiết kế của chương trình MTQG III và chiến lược CNVSNT cần được định hướng
phù hợp – Cụ thể là chiến lược hiện đang được cập nhật
Cần thu thập và tổng hợp các dữ liệu về các hoạt động của NGO
Rà soát lại các khuyến nghị của Bộ Y tế về việc đa dạng hóa các lựa chọn mô hình nhà
vệ sinh và cung cấp đầu vào cho thiết kế kỹ thuật
Xúc tiến Hội thảo kỹ thuật nhằm thảo luận về các lựa chọn công nghệ chi phí thấp cho
cả Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn
NGOs định hướng theo chương trình CNVSNT quốc gia đồng thời điều chỉnh hài hòa
các phương pháp tiếp cận của mình để có thể nhân rộng

Trên cơ sở của 2 Hội thảo nói trên, Nhóm công tác đã đàm phán và xúc tiến thành công tiến
trình mà qua đó các tổ chức NGO hoạt động trong lĩnh vực CNVSNT có thể tiếp cận được các
nguồn vốn từ các nhà tài trợ TBS nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động đầu tư về
Vệ sinh và hành vi vệ sinh cho Chương trình MTQG III.
Mục tiêu tổng thể của hoạt động khởi đầu này là nhằm nhân rộng và áp dụng các bài học
thành công trong việc tăng cường sự tiếp cận đến Vệ sinh và hành vi vệ sinh ở các khu vực
nông thôn Việt Nam để có thể đạt được các chỉ tiêu quốc gia về việc tiếp cận đến Vệ sinh và
hành vi vệ sinh.
Sự khởi đầu này đã phát hiện ra rất nhiều những thành công ở qui mô nhỏ trong việc gia tăng
sự tiếp cận đến vệ sinh và cải thiện hành vi vệ sinh nhưng lại chưa được áp dụng nhân rộng ở
qui mô lớn hơn. Nó còn ghi nhận một thực tế là có nhiều thách thức vượt ra ngoài việc nhân
rộng những phương pháp trước đây. Chính vì thế, nó kêu gọi xác định rõ những phương pháp
có thể thực hiện ở qui mô rộng đồng thời đảm bảo rằng những phương pháp này sẽ được thực
hiện một cách nhất quán trong các hoạt động thường lệ và trở thành thông lệ trong lĩnh vực
CNVSNT.
Phạm vi của sự khởi đầu nhằm vào vệ sinh và hành vi hộ gia đình ở khu vực nông thôn bao
gồm cả hành vi rửa tay, các hoạt động đầu tư được thực hiện theo bản chất qui trình, công
nghệ, xã hội hóa và thị trường và hầu hết là sự kết hợp của tất cả các yếu tố này. Mặc dù trọng
tâm nhằm vào việc xử lý phân người một cách an toàn và hành vi vệ sinh, nhưng những khái
niệm lồng ghép với việc quản lý chất thải gia súc (gồm cả xử lý nước thải và quản lý chất thải
rắn) đều phù hợp.
Tổng ngân sách cho các đề xuất dự án riêng lẻ sẽ không vượt quá USD 250,000. Các tổ chức
quần chúng, các tổ chức NGO, các doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân hoạt động ở Việt
Nam đều có quyền tham gia.
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3. Đóng góp cho thiết kế chương trình MTQG III về cấp nước nông thông và vệ sinh giai
đoạn 2011 – 2015
Nhóm công tác về Cấp nước, Vệ sinh và Hành vi Vệ sinh đã có một buổi họp với nhóm tư vấn
với mục đích thảo luận, hiểu rõ hơn về quan điểm các bên và đối thoại liên tục với cộng đồng
NGO nhằm hướng tới mục tiêu hài hòa hơn và có sự phối hợp ngành. Công tác tư vấn này
như là bước đầu cho sự liên kết của các NGO nhằm đóng góp trực tiếp cho tiến trình Thiết kế
và tham vấn có sự tham gia của Chính phủ hướng tới chương trình MTQG III về cấp nước
nông thông và vệ sinh.
Các cuộc họp chiến lược và các cuộc họp thực hiện trước đây đã cho những kết quả:
•

•
•
•
•

Một thỏa thuận đáng ghi nhận giữa Chính phủ và các bên liên quan đối với lĩnh vực
Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn về vai trò tham gia lớn hơn của các NGO vào toàn bộ
tiến trình xây dựng chương trình MTQG III, từ giai đoạn hình thành khái niệm, xây
dựng nguồn lực chương trình, quản lý và lập ngân sách cho đến đánh giá.
Việc nhận thức và ghi nhận của chính phủ rằng NGOs sẽ là cầu nối xây dựng quan hệ
đối tác giữa Ngành Tư và Công và có thể tác động tới hướng đi và khuôn khổ của lĩnh
vực Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn.
Sự tham gia của NGO có thể được điều phối và điều chỉnh tốt hơn dưới luật pháp
chung của PPPs đối với lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh tại Việt Nam.
Việc áp dụng phương pháp Thỏa thuận dịch vụ giữa Văn phòng thường trực quốc gia
và NGO được đánh giá đầu vào để cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực đối với những
nơi có nhu cầu trong các ban ngành (chủ yếu là cấp tỉnh và cấp huyện).
Phổ biến/chia sẻ các tài liệu chính liên quan đến lĩnh vực CNVSNT.

Kế hoạch 2011
•
•
•
•
•

Tiếp tục tham gia đóng góp cho chương trình quốc gia
Nhân rộng vệ sinh và hành vi vệ sinh
Kết nối những nỗ lực trong lĩnh vực CNVSNT với các lĩnh vực khác
Đối thoại cấp quốc gia về lĩnh vực CNVSNT
Học hỏi và chia sẻ
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