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Thư từ Đồng Giám Đốc Trung Tâm
Báo cáo của các tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế về Quan hệ Đối tác vì Sự phát triển phản ánh các
hoạt động của 13 nhóm Công tác do Trung Tâm Dữ liệu các Tổ chức Phi Chính Phủ điều hành trong
năm 2011. Ở các trang sau các bạn có thể đọc được những thành tựu quan trọng của các nhóm Công
tác này, như các Chủ tịch Nhóm, Điều phối viên và đội ngũ cán bộ của chúng tôi đã nói. Trong thư
này tôi muốn chia sẻ tóm tắt về các hoạt động khác do Trung tâm Dữ liệu Các Tổ chức Phi Chính phủ
thực hiện trong suốt 12 tháng qua.
Năm nay là một năm đánh dấu sự ổn định và đảm bảo về tài chính của Trung tâm, điều này đã giúp
chúng tôi nâng cao chất lượng các dịch vụ; mở rộng mối quan hệ với các tổ chức phát triển; và tăng
cường quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ. Chúng tôi đã tổ chức hai diễn đàn các Tổ chức Phi
Chính phủ, điều hành hàng trăm cuộc họp nhóm và khôi phục hoạt động của hai nhóm công tác đã
không hoạt động trong vài năm gần đây: Nhóm Quản lý Tài Nguyên thiên nhiên và Nông nghiệp bền
vững, Mạng lưới Du lịch có Trách nhiệm dựa vào Cộng đồng. Ban Điều phối Viện trợ Nhân Dân
(PACCOM) đã đề cử một cán bộ mới đảm nhiệm vị trí Đồng Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Ngọc
Hùng, Phó Tổng Giám đốc PACCOM, điều này tiếp tục đảm bảo sự hợp tác hiệu quả đối với các đối
tác của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức Phi Chính phủ 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 khác trong lĩnh vực phát triển.
Năm 2011 hai tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế đã kết thúc sứ mệnh của họ tại Việt Nam đó là tổ chức
Enfants & Developpement (Pháp) và tổ chức Terre des Hommes Foundation (Thụy sỹ ). Đồng thời sáu
tổ chức đã quyết định ra nhập thành viên của Trung tâm: Tổ chức Challenge to Change (Anh), Room
to Read (Mỹ), Partage (Pháp), Malteser International (Đức), Danish Demining Group and American
Bar Association.
Trung tâm đã điều phối việc lựa chọn một Đại diện tham dự cuộc họp nhóm Tư vấn, và hai thành viên
mới cho Ban Chỉ đạo của Trung tâm. Nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu và nhóm Công tác về Dân
tộc thiểu số đã xác định các vấn đề lồng ghép nhằm tăng cường việc chia sẻ thông tin thường xuyên;
và đã tổ chức một hội thảo chung ở cấp quốc gia. Trung tâm cũng đã trợ giúp Nhóm hỗ trợ Quốc tế –
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng và tổ chức phiên họp toàn thể hàng năm và một
loạt các hội thảo liên quan về "Việt Nam hướng tới tầm nhìn mới trong ngành Nông nghiệp” . Chúng
tôi cũng đã tham gia một số cuộc họp tư vấn do Ngân hàng Thế giới, Các tổ chức Liên hợp Quốc,
Liên Minh Châu Âu, Ngân Hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Quốc tế về phát triển Nông nghiệp và Viện
Khoa học xã hội tổ chức. Sự liên kết cấp vùng và toàn cầu của Trung tâm được đẩy mạnh thông qua
việc tham dự hội nghị “Social Watch Asembly” tại Philippines và hội nghị Phi chính phủ Quốc tế tại
Seoul phía Nam Hàn Quốc, đồng thời hình ảnh của Trung tâm tại Việt Nam cũng được quảng bá thông
qua trả lời phỏng vấn và tham gia chương trình Talk-show trên kênh truyền hình VTC 10.
Nhân đây, Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tổ chức thành viên, Ban Điều phối Viện trợ Nhân
dân (PACCOM), các tổ chức đối tác đã tiếp tục hỗ trợ Trung tâm chúng tôi. Trung tâm duy trì là cầu
nối quan trọng giữa cộng đồng các tổ chức phi chính phủ, các đối tác phát triển và Chính phủ Việt
Nam. Chúng tôi 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.
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 Công tác 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.
Đã có 13 nhóm Công tác hoạt động tích cực trong năm 2011.
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Danh tập các tổ chức phi chính phủ
Trung tâm xuất bản cuốn danh tập các TCPCPNN hoạt động tại Việt Nam hàng năm bằng cả
tiếng Anh và tiếng Việt. Nội dung tóm tắt cuốn danh tập này hiện đã được đưa lên trang web
của trung tâm http://www.ngocentre.vn/ingodirectory
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
Tạo điều kiện, hỗ trợ tư vấn các báo cáo và chiến lược các nhà tài trợ
Đại 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 Công tác
có sự tham gia vv..
Tham dự các chiến dịch hợp tác như Chiến dịch toàn cầu về chống đói nghèo, 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 người nước ngoài làm việc tại trung tâm, một Đồng Giám đốc khác kiêm
nhiệm công tác 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
5

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
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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Chữ viết tắt
AADMER
ABC
ADPC
ADRA
AECID
AED
AEPD
AFAP
AO
AOWG
ART
ASEAN
AIDS
BORDA
CBA
CBDRM
CBO
CBR
CC
CCA
CCIHP
CCM
CCWG
CDM
CDWG
CECI
CECODES
CEFACOM
CEMA
CENFORCHIL
CMC
CPCC
CPFC
CPI
CRC
CRS
CSAGA
CSO
CWD
CWS
DANIDA
DMC
DMWG
DOLISA
DRD

Thỏa thuận ASEAN về Quản lý thiên tai và cứu trợ khẩn cấp
Tiểu nhóm về Nhận thức và thay đổi hành vi
Trung tâm Phòng chống Thiên Tai Châu Á
Adventist Development and Relief Agency in Vietnam
Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha
Viện Phát triển Giáo dục
Hiệp hội vì sự phát triển của người khuyết tật
Quỹ Australian vì nhân dân Châu á Thái Bình Dương
Chất độc da cam
Nhóm Công tác về chất độc da cam
Anti-Retroviral Therapy
Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Acquired immune deficiency syndrome
Tổ chức Nghiên cứu phát triển Hải Ngoại
Thích ứng dựa vào cộng đồng
Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Tổ chức dựa vào cộng đồng
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Biến đổi khí hậu
Thích ứng với biến đổi khí hậu
Trung tâm sáng kiến sức khỏe về dân số
Công ước về Bom chùm
Nhóm công tác về Biến đổi khí hậu
Cơ chế phát triển sạch
Nhóm Công tác về phát triển năng lực
Trung tâm nghiên cứu và Hợp tác quốc tế
Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ phát triển cộng đồng
Trung tâm nghiên cứu về phát triển cộng đồng và sức khỏe gia đình
Ủy ban Dân tộc
Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ trẻ em
Liên minh chống bom chùm
Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em
Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em
Clear Path International
Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em
Catholic Relief Services
Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới- gia đình, phụ nữ
và vị thành niên
Tổ chức xã hội dân sự
Trẻ khuyết tật
Church World Service
Tổ chức phát triển Quốc tế Đan Mạch
Trung tâm quản lý Thiên tai
Nhóm Công tác về Quản lý Thiên tai
Bộ Lao Động, Thương binh và xã hội
Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực
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DRR
ELAN
EMW
FHI
FFI
FOSCO
FPSC
GIHCD
GRET
HI
HIV
HUFO
IE
ILO
IPCC
ISEE
JANI
INGO
MAG
MARD
MCD
MCNV
MDGs
MOET
MOLISA
MONRE
MPI
MSM
NLRC
NPA
NPA
NGO
NTP
PAC
PACCOM
PEPFAR
PLHIV
PPWG
PTVN
PWD
RECOFTC
REDD
RWSSP
SBV
SNV
SODI
SRD
STI

Giảm thiểu Rủi ro thiên tai
Mạng lưới liên kết các hệ Sinh thái và lợi ích sinh kế
East Meets West Foundation
Family Health International
Flora and Fauna International
Công ty dịch vụ cơ quan nước ngoài
Foundation for the Social Promotion of Culture
Trung tâm rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva
Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Tổ chức Quốc tế hỗ trợ người khuyết tật
Vi rút làm suy giảm hệ miễn dịch ở người
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh
Giáo dục hòa nhập
Tổ chức Lao động quốc tế
Ủy Ban liên Chính phủ về BĐKH
Viện nghiên cứu xã hội, Kinh tế và Môi trường
Sáng kiến mạng lưới vận động chính sách chung
Tổ chức phi chính phủ Quốc tế
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Nhóm Công tác về Chất độc da cam (AOWG)
http://www.ngocentre.org.vn/agentorange
Bối cảnh:
Nhóm công tác về 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 dữ liệu các tổ chức Phi Chính Phủ
(NGO RC). Nhóm được khởi xướng bởi thành viên của 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 Hoa Kỳ-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.
Các mục tiêu chính:
•
•
•

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 thông tin 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 của Nhóm công tác về chất độc da cam trong năm 2011
Nhóm công tác về chất độc da cam đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 02 Tháng Bảy năm
2011 vừa qua. Cuộc họp tiếp theo của Nhóm đã được dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm
2011. Tại cuộc họp của Nhóm vào tháng bảy, nhóm đã có năm bài thuyết trình bao gồm:
•

•

•

•
•

Bài trình bày của Ông Frank Donovan, Giám đốc USAID, về các chương trình hỗ trợ
của USAID đối với vấn đề chất độc da cam tại Việt Nam trong đó tập trung vào việc
hỗ trợ y tế và tẩy độc môi trường
Bài trình bày của Ông Eric Frater, Tham tán Môi trường, Khoa học – Công nghệ và Y
tế của Đại sứ quán Hoa Kỳ: đã cập nhật những thông tin về Cuộc họp thường niên lần
thứ 5 của Ủy ban cố vấn hôn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ về vấn đề chất độc da cam và
dioxin (JAC) dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2011
Bài trình bày của Ông Koos Neefjes, Cố vấn Chính sách về Biến đổi khí hậu của
UNDP Việt Nam: đã cập nhật về Chương trình chất độc da cam / dioxin của UNDP,
tập trung vào việc khắc phục hậu quả đối với môi trường.
Bài trình bày của Tiến sĩ Charles Bailey - Viện Aspen (Hoa Kỳ) cập nhật về Kế hoạch
hành động 10 năm của Nhóm đối thoại Việt-Mỹ về vấn đề chất độc da cam /dioxin.
Bài trình bày của Giáo sư Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội nạn
nhân chất độc da cam Việt Nam: Tóm tắt về các hoạt động sẽ diễn ra nhằm Kỷ niệm
50 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, diễn ra trong tuần từ ngày 10 tháng 8.
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Thông điệp chính của Nhóm công tác về chất độc da cam đối với Hội nghị Nhóm tư vấn
các nhà tài trợ 2011:
Nhóm công tác về chất độc da cam ghi nhận sự tăng trưởng kinh tế đáng chú ý của Việt Nam
trong hơn 20 năm qua, và thành công ban đầu về sự hợp tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ-Việt Nam
trong việc giải quyết các vấn đề do hậu quả chiến tranh còn để lại như bom mìn, vật nổ và vấn
đề chất độc da cam trong những năm gần đây. Ngoài ra, các Qũy Hoa Kỳ, các cơ quan của
Liên Hợp Quốc và quốc tế đã đầu tư một lượng ngân sách đáng kể nhằm giải quyết vấn đề
này. Các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế và Việt Nam cũng như các Nhà tài trợ cá nhân cũng
đang hỗ trợ cho các gia đình và các Cơ sở chăm sóc hiện có để trẻ em khuyết tật có thể nhận
được sự giúp đỡ.
Vấn đề về bom mìn, vật nổ còn sót lại và vấn đề chất độc da cam vẫn còn làm hạn chế sự phát
triển kinh tế của Việt Nam và gây cản trở trong lĩnh vực xã hội tại các cộng đồng bị ô nhiễm.
Trong Báo cáo Phát triển của Ngân hàng Thế giới năm 2011 chủ đề "Xung đột, an ninh và
phát triển", đã xác định một cách chính xác các xung đột như là tác nhân kìm hãm sự phát
triển, như trường hợp của Việt Nam, có thể mất hàng thập kỷ để giải quyết các vấn đề này.
Nhóm công tác về chất độc da cam khuyến nghị chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển
quốc tế của mình cần đưa việc hỗ trợ đối với các vấn đề do hậu quả chiến tranh để lại vào kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của Việt Nam để các vấn đề này được giải quyết trong
các cuộc bàn thảo quan trọng.
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Nhóm Công tác về Phát triển Năng lực (CDWG)
http://www.ngocentre.org.vn/capacitydevwg
Bối cảnh:
Phát triển năng lực là trọng tâm của rất nhiều sáng kiến về phát triển ở Việt Nam, trong đó tập
trung chủ yếu vào xã hội dân sự. Một vài sáng kiến được thực hiện bởi các NGOs, các nhà tài
trợ và các tổ chức tình nguyện, các sáng kiến khác được thực hiện bởi các tổ chức xã hội dân
sự và các tổ chức nhà nước. Mặc dù phát triển năng lực là một thành phần chung của nhiều tổ
chức khác nhau, trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng hiện nay vẫn có rất ít cơ hội để chia sẻ
các bài học, kinh nghiệm, nguồn lực, cũng như điều phối các nguồn lực đó.
Nhóm Công tác về Phát triển Năng lực (CDWG) được thiết lập nhằm cung cấp một diễn đàn
trao đổi giữa các bên, tạo ra các cuộc đối thoại, cũng như cơ hội học hỏi lẫn nhau xoay quanh
chủ để về phát triển năng lực tổ chức.
Các mục tiêu chính
Các mục tiêu chính của nhóm CDWG bao gồm:
•
•

•

Điều phối và chia sẻ các sáng kiến và kiến thức về phát triển tổ chức nhằm học hỏi lẫn
nhau, tối đa các ảnh hưởng, và giảm thiểu sự trùng lắp.
Tạo ra một giao diện chung giữa các NGOs và đối tác của họ, trong đó bao gồm Chính
phủ, các nhà tài trợ, các tổ chức trong lĩnh vực tư nhân, để cùng đối thoại và vận động
cho việc phát triển năng lực cho xã hội dân sự.
Đảm bảo cho các tổ chức NGOs, các tổ chức xã hội dân sự, và các nhóm tự lực ở Việt
Nam tiếp cận được với thông tin, các cơ hội đào tạo, các sự kiện, và cơ hội tài trợ liên
quan đến hỗ trợ và phát triển năng lực.

Cập nhật các hoạt động chính trong năm 2011
Các hội thảo chia sẻ thông tin
Một hoạt động chủ chốt của nhóm CDWG là tổ chức các hội thảo chia sẻ thông tin về các chủ
đề được quan tâm trong phát triển năng lực. CDWG tổ chức những hội thảo này theo quý. Kể
từ báo cáo thường niên lần trước, các chủ đề sau đã được thảo luận:
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Chủ đề thảo luận bao gồm, hỗ trợ của công đoàn trong việc cải thiện việc thực hiện trách
nhiệm đạo đức và xã hội của các công ty Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan (APHEDA),
tăng cường kỹ năng sống cho các công nhân dệt là nữ tại các công ty dệt may GAP (Care
international) và Hiệp ước Toàn cầu ở Việt Nam (GNCV)
Tăng quyền năng và Lãnh đạo hiệu quả
Chủ đề về Tăng quyền năng đã được thảo luận bởi một số diễn giả đến từ các tổ chức Quốc tế
và Việt Nam, và được tiếp nối bởi một phần thảo luận chung và một phần hỏi đáp. Ban điều
hành thảo luận bao gồm đại diện của UNDP, các tổ chức tư nhân Việt Nam, và các tổ chức Xã
hội Dân sự (CSOs).
Vai trò của các tổ chức Xã hội Dân sự ở Việt Nam
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Một phiên thảo luận bàn tròn liên quan đến vai trò đang thay đổi của xã hội dân sự ở Việt
Nam, đã tạo ra một cơ hội thú vị để thảo luận về các chức năng các CSOs có thể thực hiện, từ
việc cung cấp các dịch vụ công, đến các vai trò nhiều thách thức hơn như vận động và giám
sát. Một nghiên cứu gần đây về vấn đề này đã được trình bày bởi CCIHP – một tổ chức NGO
của Việt Nam Công tác trong lĩnh vực Y tế.
NGOs trong quá trình chuyển đổi. Những thách thức mà các NGOs đang đối mặt trong bối
cảnh nguồn viện trợ nước ngoài đang giảm dần.
Buổi họp mặt cuối cùng của năm 2011, tập hợp những thành viên lại để cùng nhau nhìn lại
những thách thức cũng như cơ hội đối với các tổ chức NGOs trong giai đoạn đang có nhiều
thay đổi lớn (cũng như tình trạng không chắc chắn), vì Việt Nam đã trở thành một nước có thu
nhập trung bình, do đó các nhà tài trợ truyền thống đang đánh giá lại những ưu tiên phát triển
của họ trong bối cảnh bản thân nước đó cũng đang mắc phải những khủng hoảng về kinh tế
tại đất nước của mình.
Thành viên, Điều phối và Quản lý
Những cuộc họp này đã có sự tham dự của khoảng 60 thành viên và hiện tại danh sách email
của nhóm CDWG có khoảng 200 người. Một nhóm nòng cốt bao gồm những cá nhân tâm
huyết từ các tổ chức NGOs quốc tế và Việt Nam gặp mặt hàng tháng để lập kế hoạch cho
những buổi họp này, cũng như thảo luận về các mặt hậu cần của nhóm.
Trong năm 2011, một chủ tịch mới của nhóm đã được lựa chọn, đó là Ông Ian Bromage từ Tổ
chức Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV). Lời cảm ơn đặc biệt dành cho chủ tịch gần
đây nhất là Neil Poetschka từ CARE International Vietnam, người vẫn đang tiếp tục là một
thành viên năng động của nhóm nòng cốt. Các thành viên khác của nhóm nòng cốt bao gồm
các tổ chức như Pact, Plan International, CCIHP và SRD.
Định hướng cho năm 2012
Nhóm CDWG sẽ tiếp tục tổ chức và thực hiện các hội thảo sáng tạo và thú vị liên quan đến
những vấn đề xuyên suốt trong phát triển năng lực. Nhóm sẽ tiếp tục xem xét những phát triển
gần đây nhất trong lĩnh vực này và tìm kiếm các diễn giả. Nhóm sẽ tổ chức ít nhất 4 hội thảo
trong một năm. Các chủ đề tiềm năng bao gồm tổ chức học hỏi, quản lý thay đổi một cách
chiến lược, các mô hình năng lực, và các ý tưởng mới cho việc phát triển nguồn nhân lực.
Trong năm 2012, Nhóm sẽ tìm kiểm các hình thức họp mặt mới, ví dụ như thực hiện các
chuyến thăm quan thực địa.
Nhóm CDWG sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng số lượng thành viên để thu hút thêm sự tham gia của
các bên liên quan, bao gồm cả các tổ chức quốc tế và Việt Nam. Đồng thời Nhóm cũng sẽ cố
gắng phát triển mối liên hệ với các lĩnh vực khác, trong đó có các tổ chức trong lĩnh vực tư
nhân. Ngoài ra, Nhóm sẽ nỗ lực sử dụng công nghệ để thực hiện các buổi họp ở phạm vi
ngoài Hà Nội, bao gồm cả các thành viên từ TP Hồ Chí Minh và các khu vực khác.
Nhóm cũng đã tiếp nhận khá nhiều yêu cầu nhằm phát triển một sổ đăng ký những cá nhân/tổ
chức làm về phát triển năng lực. Tuy nhiên cho đến nay nhóm chưa thực hiện được do hạn chế
về thời gian của các thành viên. Tuy vậy, Nhóm sẽ tiếp tục xem xét yêu cầu này.
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Nhóm Công tác về Quyền Trẻ em (CRWG)
http://www.ngocentre.org.vn/childrights
Bối cảnh
Nhóm Công tác Phi Chính Phủ Về Quyền Trẻ Em (CRWG), thành lập năm 2006, là một nhóm
hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm đại diện của các tổ chức Phi chính phủ quốc tế và trong nước, các tổ
chức đoàn thể, các viện nghiên cứu, các chuyên gia, các cá nhân và các nhóm cộng đồng khác
tại Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức khác như các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các cơ quan
chuyên môn (UNICEF, ILO, UNODC...) và các Bộ của chính phủ là đối tác và khách mời của
nhóm Công tác trong các buổi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm.
Mục tiêu tổng thể của NhómCông tác Về Quyền Trẻ Em là nhằm thúc đẩy quyền trẻ em và
tăng cường việc thực hiện quyền trẻ em bằng cách tăng cường đối thoại, hợp tác và phối hợp
giữa tất cả các bên Công tác trong lĩnh vự quyền trẻ em
Các mục tiêu chính
• Chia sẻ kinh nghiệm và phát triển năng lực của các tổ chức thành viên:
o Chia sẻ các kinh nghiệm thực tế, các thực hành tốt và các bài học kinh nghiệm từ thực
tế, lý thuyết và phương pháp tiếp cận từ cả trong và ngoài Việt Nam, nhằm đem lại lợi
ích cho tất cả các tổ chức thành viên.
o Cung cấp một diễn đàn cho các ý tưởng mới và một nền tảng định hướng cho nội dung
Công tác nhóm, các trình bày và các thảo luận với các kết quả đầu ra cụ thể.
o Phát triển các cơ chế/công cụ phối hợp giữa các bên.
o Tài liệu hóa, thảo luận và phổ biến các bài học kinh nghiệm để cải thiện việc thực
hành và nâng cao năng lực của chúng ta để đáp ứng với cách tiếp cận dự án phù hợp.
o Cộng tác trên các lĩnh vực chung về xây dựng năng lực, nâng cao nhận thực, vận động
hành lang và vận động chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực về sự tham gia của trẻ
em và bảo vệ trẻ em.
o Tăng cường cơ hội hợp tác giứa các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong
nước và đối tác của họ.
• Đối thoại và vận động chính sách:
o Thúc đẩy mạng lưới các tổ chức, các hiệp hội Công tác tập trung vào trẻ em, và cung
cấp một đầu mối về tư vấn, đối thoại chính sách và các tuyên bố chung.
o Vận động và thực hiện các chương trình, và đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm
tạo ra một môi trường thuận lợi để đẩy mạnh việc thực thi cam kết của Việt Nam với
Công ước quốc tế về Quyền trẻ em.
o Cộng tác trên lĩnh vực phát triển khuôn khổ luật pháp và các chính sách liên quan của
Nhà nước cũng như là trong hỗ trợ thực hiện các chương trình của chính phủ, với mục
tiêu là hỗ trợ thực thi công ước quốc tế về quyền trẻ em.
o Đưa ra tiếng nói chung và đóng một vai trò tích cực liên quan đến thúc đẩy quyền trẻ
em và vận động các bên liên quan.
o Khuyến khích và hỗ trợ Nhà nước để đóng một vai trò hàng đầu ở cấp độ quốc tế trong
việc bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em.
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Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em họp định kỳ hai tháng một lần. Chủ toạ được luân chuyển
giữa các thành viên hàng năm. Hiện tại, đồng chủ toạ là Tổ chức Plan tại Việt Nam và Trung
Tâm Nghiên Cứu Sức khỏe Gia đình và Phát Triển Cộng Đồng (CEFACOM).
Cập nhật các hoạt động chính trong năm 2011
Ngoài các cuộc họp định kỳ, trong năm 2011 những hoạt nỗ lực của NhómCông tácVề Quyền
Trẻ Em tập trung chủ yếu vào các hoạt động sau đây:
Hoàn thiện, đệ trình và trình bày báo cáo bổ sung về Công Ước Quyền Trẻ Em:
Trong sáu tháng đầu năm 2011, Báo Cáo Bổ Sung về Công Ước Quyền Trẻ Em lần đầu tiên
tại Việt Nam cho giai đoạn 2002-2007 đã được hoàn thiện bởi các thành viên của Nhóm Công
tác Về Quyền Trẻ Em. Báo cáo cuối cùng đã được đệ trình chính thức lên Ủy ban Công Ước
Quyền Trẻ Em tại Geneva vào cuối tháng 6 năm 2011. Sau đó, nhóm Công tác đã tích cực
chuẩn bị để trình bày báo cáo trước Ủy Ban Công Ước, tại phiên họp của Ủy Ban tại Geneva.
Vào ngày 13 tháng 10 năm 2011, đại diện của Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em đã tham dự
phiên họp của Ủy ban Công Ước Quyền Trẻ Em tại Geneva. Bài trình bày về Báo Cáo Bổ
Sung về Công Ước Quyền Trẻ Em và các câu hỏi thảo luận trao đổi của nhóm đại diện tham
dự đã được Ủy ban Công Ước đánh giá cao.
Đẩy mạnh hoạt động của nhómCông tác vì quyền trẻ em:
Sau năm nămCông táckể từ khi thành lập, Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em cần được đẩy
mạnh để tăng cường hiệu quả hoạt động. Như đã thảo luận và thống nhất tại các cuộc họp của
nhóm, một số hoạt động quan trọng đã được thực hiện cho mục đích này, bắt đầu là việc sửa
đổi lại Bản Tham Chiếu của Nhóm vào tháng 6 năm 2011.
Kết quả đầu tiên của Bản Tham Chiếu sửa đổi là việc thành lập Nhóm Nòng Cốt của Nhóm
Công tác Về Quyền Trẻ Em, bao gồm các thành viên chính của nhóm làm việc, như là nhóm
năng động để dẫn dắt các hoạt động của nhóm công tác này. Nhóm Nòng Cốt bắt đầu các hoạt
động của mình, bao gồm các cuộc họp trực tiếp và một số các thảo luận chuyên môn thông
qua e-mail, trong tháng 8.
Xây dựng kế hoạch hoạt động của Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em (2011-2012):
Bản kế hoạch hai năm của NhómCông tác Về Quyền Trẻ Em được xây dựng vào tháng 4, sau
đó được đưa ra thảo luận vài lần trước khi hoàn thiện vào tháng 7 năm 2011. Bản kế hoạch
phác thảo các hoạt động chung của nhóm, cùng với các trách nhiệm liên quan được giao cho
từng tổ chức kèm theo thời gian thực hiện. Hai lĩnh vực ưu tiên chính của kế hoạch này là sự
tham gia của trẻ em và đối thoại chính sách với Chính phủ. Các thành viên nòng cốt của
Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em được giao các trách nhiệm chính trong việc thực hiện, báo
cáo và đánh giá bản kế hoạch Công tác này.
Các hoạt động khác:
Các thành viên của Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em đã tích cực tham gia và đóng góp vào
một số các hoạt động, sự kiện liên quan đến quyền trẻ em của Chính phủ Việt Nam, như đóng
góp vào việc xây dựng Kế hoạch Hành Động Quốc gia vì Trẻ em, Diễn Đàn Trẻ Em, Hội
Thảo Quốc gia về Sự Tham Gia của Trẻ Em.
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Các cuộc họp do Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em tổ chức trong năm 2011
Tính đến thời điểm báo cáo, Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em đã tổ chức 3 cuộc họp nhóm
định kỳ trong năm 2011
Cuộc họp ngày 01 tháng 04
Cuộc họp tập trung vào việc hoàn thiện Báo Cáo Bổ Sung về Công Ước Quyền Trẻ Em và Kế
hoạch hành động của NhómCông tácVề Quyền Trẻ Em năm 2011. Đại diện Cục BV và CS
TE/ Bộ LĐTBXH (Phó Cục trưởng – Đặng Nam) đã tham gia và cập nhật tình hình thực hiện,
tiến trình, chính sách về bảo vệ TE cũng như các đề án và lĩnh vực can thiệp khác mà
NhómCông tácVề Quyền Trẻ Em có thể hỗ trợ. Lần đầu tiên cuộc họp thảo luận về Kế hoạch
hoạt động chi tiết của nhóm 2011-2012. Kết thúc, cá bên chia sẻ nội dung cuộc họp với Ủy
Ban Quốc hội về các vấn đề với trẻ em và thanh thiếu niên cho tất cả các thành viên để chuẩn
bị cho Diễn đàn Trẻ em quốc gia.
Cuộc họp ngày 07 tháng 06
Các thành viên thảo luận về tiến trình in ấn và đệ trình Báo Cáo Bổ Sung về Công Ước Quyền
Trẻ Em, giới thiệu Dự án Giám sát thực hiện quyền trẻ em, lựa chọn chủ tọa và đồng chủ tọa
mới của Nhóm, đề cử thành viên nòng cốt và rà soát kế hoạch hành động cho năm 2011-2012.
Trong cuộc họp này, các thành viên đã thể hiện tinh thần làm chủ và cam kết với Nhóm làm
việc. Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam và Plan Việt Nam trình bày các chương trình mới,
cam kết củng cố Nhóm Công tác nói chung và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội
dân sự Việt Nam nói riêng. Plan Việt Nam và Cefacom đã được lựa chọn trở thành đồng chủ
tọa của Nhóm Công tác. Đồng thời, thành viên nhóm nòng cốt đã chủ động tiên phong cam
kết hỗ trợ nguồn lực kĩ thuật và tài chính để thực hiện Kế hoạch hoạt động 2011-2012.
Cuộc họp ngày 09 tháng 08
Mục đích chính của cuộc họp là thiết lập một phái đoàn của Nhóm Công tác trình bày Báo
cáo Bổ sung về Công Ước Quyền Trẻ Em tại cuộc họp trù bị của Ủy ban Công Ước Quyền
Trẻ Em tại Geneva. Bên cạnh đó, NhómCông tác đã thảo luận chi tiết các hoạt động của nhóm
từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2011 trong Kế hoạch hoạt động 2011-2012. Đặc biệt, với sự
tham gia và thống nhất của đại diện mạng Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em tại thành phố Hồ
Chí Minh, hai mạng lưới sẽ hợp thành một mạng quốc gia để nâng cao tiếng nói và tầm ảnh
hưởng của Nhóm làm việc. Cuối cùng các thành viên của CRWG cũng được thông báo về Hội
thảo hàng năm về Chăm sóc trẻ em của các tổ chức xã hội dân sự do VUSTA tổ chức.
Cuộc họp cuối cùng của Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em trong năm 2011 sẽ được tổ
chức vào ngày 16 tháng 11.
4. Kế hoạch hoạt động (2012)
Trong năm 2012, NhómCông tác Về Quyền Trẻ Em sẽ chú trọng vào các hoạt động sau:
• Thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em, tập trung vào xây dựng năng lực về sự
tham gia của trẻ em cho các thành viên của nhóm, đặc biệt là các tổ chức xã hội dân sự
Việt Nam.
• Đối thoại và vận động chính sách về bảo vệ trẻ em và giám sát quyền trẻ em. Hoạt
động chính bao gồm rút kinh nghiệm về tiến trình Báo cáo bổ sung lần 1 và chuẩn bị
cho báo cáo tiếp theo.
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Thông điệp gửi đến Chính phủ Việt Nam
Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em đã trải nghiệm và đánh giá cao các hoạt động đối thoại
chính sách và trao đổi kỹ thuật với Chính phủ, đại diện là Cục Trẻ Em, Bộ LĐTBXH và các
cơ quan khác.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong năm 2012, Nhóm Công tác Về Quyền Trẻ Em mong
muốn sẽ phối hợp cùng với Cục Trẻ Em xây dựng một cơ chế đảm bảo hoạt động đối thoại
chính sách và trao đổi kỹ thuật thường xuyên giữa hai bên. NhómCông táctin rằng cơ chế này
sẽ giúp tăng cường mạnh mẽ sự hổ trợ của nhóm cho Chính phủ trong việc thực hiện quyền
trẻ em tại Việt Nam.
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Nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG)
www.ngocentre.org.vn/ccwg
Bối cảnh
Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), Việt Nam là một trong những quốc
gia dễ bị tổn thương nhất dưới tác động của biến đổi khí hậu, bị đe dọa bởi mực nước biển
dâng cao, các cơn bão lớn gia tăng cả về cường độ và số lượng, hạn hán, lũ lụt và các hiệu
ứng khác của sự nóng lên toàn cầu.
Đóng góp đáng kể vào nỗ lực chung của chính phủ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí
hậu, cộng đồng các Tổ chức phi chính phủ đã có một vai trò hết sức quan trọng trong việc
giúp đỡ để phát triển, vận động và thực hiện các kế hoạch liên quan đến mảng hoạt động này.
Nhóm công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) thành lập nhằm thiết lập một diễn đàn cho các
tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGOs), các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs), các
cơ quan của Liên Hiệp Quốc, các đối tác của chính phủ và các cá nhân quan tâm tham gia và
thảo luận các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Nhóm hoạt động trên cơ sở tự nguyện và
theo các chủ đề ví dụ như thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động tiêu cực của
biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các bên liên quan trong việc
giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Nhóm công tác Biến đổi khí hậu hoạt động theo phương thức linh hoạt, thông qua thư điện tử,
các cuộc họp hàng tháng, hàng quý hoặc chia sẻ thông tin thông qua trang web của Trung tâm
dữ liệu các tổ chức phi chính phủ. Điều phối viên mới được tuyển dụng cho CCWG sẽ thúc
đẩy công việc điều phối các hoạt động thường nhật và tăng cường chia sẻ thông tin giữa các
thành viên CCWG.
Cơ cấu tổ chức
Nhóm CCWG bao gồm ba nhóm chuyên đề: Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, Thích
ứng với tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi (ABC) và một
nhóm nòng cốt. Mỗi nhóm chuyên đề có phương thức hoạt động riêng đối với các vấn đề
quan tâm, tần suất các cuộc họp, các cuộc thảo luận và chia sẻ. Thông tin hoạt động của từng
nhóm chuyên đề được cập nhật và chia sẻ trong các cuộc họp tháng của cả nhóm CCWG.
Nhóm nòng cốt bao gồm trưởng nhóm của các nhóm chuyên đề và các thành viên năng động
khác trong nhóm, thành viên của nhóm nòng cốt được thông qua dựa trên sự nhất trí cao của
các thành viên khác trong nhóm. Các thành viên của nhóm nòng cốt cam kết chia sẻ đáng kể
về thời gian và nguồn lực cho các hoạt động vận động chính sách của CCWG. Các tổ chức
thành viên trong nhóm nòng cốt hiện nay bao gồm: Care quốc tế tại Việt Nam, Challenge to
Change, Trung tâm sống và học tập vì cộng đồng, Oxfam, RECOPTC, Tổ chức phát triển Hà
Lan (SNV), Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài
nguyên nước, MCD, AFAP, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và hợp tác (CECI), WWF và
Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD).
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Mục tiêu
Mục tiêu của CCWG
Nhóm cộng tác về biến đổi khí hậu góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương của người dân
nghèo Việt Nam trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua công tác điều phối giữa
các tổ chức phi chính phủ, xây dựng năng lực và vận động chính sách nhằm ứng phó với biến
đổi khí hậu, đảm bảo bền vững về môi trường và kinh tế, công bằng xã hội.
Mục tiêu cụ thể của CCWG
Điều phối: điều phối và chia sẻ những sáng kiến và kiến thức về biến đổi khí hậu nhằm tăng
cường tác động và giảm thiểu sự chồng chéo thong qua các diễn đàn dành cho các tổ chức phi
chính phủ Việt Nam và quốc tế.
Vận động chính sách: Hình thành một diễn đàn để các tổ chức phi chính phủ xây dựng các
chương trình vận động chính sách chung và thiết lập quan hệ giữa các tổ chức phi chính phủ
với các nhà lập chính sách (như chính phủ, các nhà tài trợ, doanh nghiệp và các tổ chức khác)
nhằm điều phối, đối thoại và tham gia quá trình lập chính sách ở cấp quốc gia và cấp vùng.
Xây dựng năng lực: nhằm đảm bảo các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam tiếp cận với
thông tin, đào tạo, các sự kiện và cơ hội tài trợ liên quan đến BĐKH.
Hoạt động trong năm 2011
Các hoạt động được đề xuất vào đầu năm 2011 hoặc được bổ sung trong các cuộc họp tháng:
•

•

•

•

Soạn thảo và phát triển tài liệu hướng dẫn lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai và thích
ứng với biến đổi khí hậu trong kế họach phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Nhóm chuyên đề về thích ứng với biến đổi khí hậu, tiêu biểu là tổ chức Oxfam, đã
thực hiện hoạt động này. Cuốn tài liệu hướng dẫn được biên soạn bằng tiếng Việt
nhằm hướng tới cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Việt Nam. Các thành viên
CCWG được khuyến khích thực hiện thí điểm tài liệu hướng dẫn trong các dự án của
các tổ chức, và dự kiến sẽ cung cấp thông tin phản hồi sau quá trình thí điểm nhằm
hoàn thiện hơn nữa bộ tài liệu. Quá trình phát triển tài liệu có sự tham gia và tham vấn
với đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.
Tổ chức hội thảo với mục đích nâng cao nhận thức về lồng ghép quản lý hệ sinh thái
và phát triển sinh kế (sáng kiến ELAN) cho các tổ chức phi chính phủ và các thành
viên của CCWG (tháng 4 năm 2011). Tiếp nối kết quả đạt được của hội thảo, nhóm
chuyên đề về Thích ứng đã phát triển và tiến hành thực hiện một nghiên cứu để đánh
giá sự lồng ghép trong việc thích ứng dựa vào hệ hệ sinh thái và thích ứng dựa vào
cộng đồng trong hệ thống quản lý của nhà nước.
Đồng tổ chức hội thảo với chủ đề Thích ứng dựa vào cộng đồng trong phạm vi của dự
án Nâng cao năng lực cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong biến đổi khí hậu.
Hội thảo đã thu hút được sự chú ý tham gia của nhiều tổ chức phi chính phủ và các cơ
quan chính phủ có liên quan.
Lập một danh sách các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Hoạt động
này nằm trong phạm vi của nhóm ABC. Bằng cách sử dụng danh sách này, các thành
viên của nhóm chuyên đề nói riêng và thành viên của cả nhóm CCWG có thể tiếp tục
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phân tích làm thế nào để truyền thông các vấn đề về biến đổi khí hậu với giới báo chí
và khuyến khích các nhà báo tham gia vào các hoạt động của nhóm.
Tổ chức hội thảo về chủ đề giáo dục về biến đổi khí hậu, phối hợp tổ chức với Bộ
Giáo dục và Đào tạo. Hội thảo được thực hiện trên ý tưởng đưa các sự kiện và các vấn
đề liên quan đến biến đổi khí hậu vào trường học. Sau hội thảo thành viên của nhóm
đã phát triển và biên soạn các tài liệu về biến đổi khí hậu và giảm rủi ro thiên tai cho
học sinh ở cấp tiểu học. Thành viên của nhóm đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GD & ĐT
để hoàn thiện tài liệu.
Tài liệu hóa các mô hình điển hình trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu và phát
triển một bộ các câu hỏi thường gặp liên quan đến biến đổi khí hậu;
CCWG, nhóm công tác về người dân tộc thiểu số (EMWG) và dự án JANI đã đồng tổ
chức hội thảo với chủ đề người dân tộc thiểu số trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
Hội thảo tập trung thảo luận tính dễ tổn thương của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở
khu vực miền núi và xem xét khung chính sách hiện hành đã giúp người địa phương
tăng cường khả năng ứng phó trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Hội
thảo đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhiều bên liên quan khác nhau. Tham gia hội thảo
có đại biểu đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa,
Nghệ An, Kon Tum, Điện Biên, Cao Bằng và Sơn La. Ngoài ra đại diện của các cơ
quan tài trợ cũng đã tham gia vào các cuộc thảo luận rất sôi nổi trong suốt tiến trình
hội thảo.
Phối hợp với nhóm quản lý Tthiên tai (DMWG) xây dựng chiến lược vận động chính
sách do hai nhóm công tác có các mảng hoạt động trùng lặp nhau;
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UNDP và Nhóm công tác quản
lý Thiên tai để chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về thích ứng dựa vào cộng đồng lần thứ 6
tại Việt Nam, tháng 4 năm 2012. CCWG và DWMG tích cực tham gia vào quá trình
chuẩn bị này với các hoạt động bao gồm: phát triển flyer của hội nghị, xây dựng bộ
tiêu chí cho việc lựa chọn các mô hình hiệu quả phục vụ cho việc thăm quan trong quá
trình hội nghị, chia sẻ thông tin với các thành viên trong nhóm và khuyến khích các tổ
chức phi chính phủ tham gia hội nghị.
Đồng tổ chức hội thảo về giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong khuôn khổ
dự án nâng cao năng lực về vấn đề biến đổi khí hậu cho các tổ chức phi chính phủ Việt
Nam.
Tham gia vào quá trình phát triển chương trình REDD quốc gia.
Phát triển bộ công cụ cho việc đánh giá FPIC trong chương trình REDD.
Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác điều phối và chia sẻ thông tin giữa nhóm CCWG,
mạng lưới VNGO&CC và Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đã diễn ra vào
ngày 18 tháng 11 năm 2011. Lễ ký kết là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp
tác giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ nói chung, và các tổ chức
phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực biến đổi khí hậu nói riêng. Dự kiến hoạt động
chia sẻ thông tin và hỗ trợ giữa các bên sẽ được cụ thể hóa hơn trong các chương trình
làm việc trong thời gian tới.
Và tham gia các sự kiện trong và ngoài nước về vấn đề biến đổi khí hậu nhằm quảng
bá các hoạt động và đại diện cho tiếng nói của các tổ chức thuộc CCWG, ví dụ như
việc tham gia các sự kiện thuộc COP17 ở Durban.

Kế hoạch cho năm 2012
•

Tiếp tục phối hợp chuẩn bị và tổ chức hội nghị CBA6 tại Việt Nam vào năm 2012.
Các nhóm chuyên đề sẽ phát triển các sáng kiến nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hội nghị.
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Nhóm thích ứng có thể sẽ điều phối trong nhóm nhằm lựa chọn những nghiên cứu cụ
thể để trình bày tại hội nghị hoặc nhóm chuyền đề ABC sẽ chuẩn bị và thực hiện các
sự kiện bên lề của hội nghị;
Tiến hành ứng dụng tài liệu hướng dẫn lồng ghép về quản lý rủi ro thiên tai và thích
ứng với biến đổi khí hậu trong các dự án của các tổ chức thành viên;
Phối hợp thực hiện kế hoạch vận động chính sách của hai nhóm CCWG và DMWG
dựa trên bản chiến lược về vận động chính sách hai nhóm đã đồng phát triển trong
năm 2011;
Phát triển kế hoạch năng cao năng lực và củng cố các tổ chức thành viên tham gia vào
chương trình ELAN;
Phát triển nhóm kỹ thuật cho nhóm chuyên đề về thích ứng, sẽ đi sâu vào khía cạnh
giảm nhẹ rủi ro trong nông nghiệp, rừng và các mô hình sinh kế thích ứng dựa vào
rừng;
Khuyến khích, tạo điều kiện và thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của thanh niên trong các
chiến dịch trong nước và quốc tế về biến đổi khí hậu;
Thúc đẩy sự hợp tác với Bộ giáo dục đào tạo cũng như phát triển hơn nữa việc đưa các
vấn đề về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào trong chương
trình đào tạo;
Tiếp tục cập nhật danh sách các hoạt động của nhóm;
Tiếp tục đi sâu tìm hiểu để xác định các chủ đề trong lĩnh vực giảm thiểu phát thải
trong nông nghiệp, sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo, REDD và nền
kinh tế carbon thấp bao gồm cơ chế sản xuất sạch (CDM).
Tổ chức hội thảo về các kinh nghiệm “tập huấn cho tập huấn viên” (TOR) trong các
hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu (đi sâu vào phương pháp, nội dung).
Tiếp tục triển khai rộng rãi các mô hình giảm thiểu phát thải dựa trên các kinh nghiệm
thành công của các thành viên trong nhóm ví dụ như mô hình khí sinh học VACVINA,
bếp đun cải tiến…
Tài liệu hóa các mô hình giảm thiểu, vận động đưa nội dung về bảo vệ môi trường vào
trong hương ước của làng theo quy định của Luật Môi trường;
Tiếp tục phát triển và cụ thể hóa kế hoạch hợp tác giữa CCWG và Cục khí tượng thủy
văn và biến đổi khí hậu. Trọng tâm dự kiến sẽ hướng đến sự tham gia của CCWG
trong chương trình SP-RCC, tham gia vào hỗ trợ 63 tỉnh thành trong việc lập kế hoạch
ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông điệp tới cuộc họp các nhà tài trợ 2011
•

•

•

•

Các văn bản hướng dẫn và các công cụ sử dụng trong việc thích ứng với biến đổi khí
hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai do trung ương ban hành phải đảm bảo sự tham gia của
những người dân dễ bị tổn thương.
Thích ứng dựa vào sinh thái và thích ứng dựa vào cộng đồng phải được tiến hành ngay
nhằm đem lại lợi ích cho những cộng đồng dễ bị tổn thương như người nghèo, đồng
bào các dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em.
Những khu rừng do cộng đồng quản lý có tiềm năng lớn lao cho việc giảm phát thải và
tăng cường khả năng thích ứng cho cộng đồng địa phương. Do đó cần thiết phải thiết
lập một cơ chế chia sẻ công bằng lợi ích phát sinh từ chương trình REDD, đặc biệt là
dành cho những cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
Đồng thời bổ sung thêm các điều kiện đảm bảo về mặt xã hội trong chương trình
REDD, cụ thể là cộng đồng dân tộc thiểu số và các cộng đồng địa phương được cung
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cấp thông tin kịp thời, tham gia hiệu quả trong quá trình gia quyết định và giám sát,
cũng như nhận được lợi ích chia sẻ công bằng từ các dự án REDD có liên quan đến
họ.
Chính phủ Việt Nam và xã hội dân sự nên hợp tác với các đối tác trong khu vực và
quốc tế nhằm đảm bảo có được sự đa dạng trong hỗ trợ tài chính. Đặc biệt Việt Nam
nên yêu cầu các nguồn tài trợ cho thích ứng phải là những nguồn viện trợ không hoàn
lại.
Đảm bảo cung cấp tài chính phù hợp cho các hoạt động thích ứng ở cộng đồng.
Xây dựng năng lực để hành động hiệu quả hơn cho các đối tác địa phương.
Nhà nước nên phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự và giới
doanh nhân nhằm đảm bảo việc chia sẻ thông tin, điều phối và phối hợp hành động.
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Mạng lưới du lịch có trách nhiệm dựa vào Cộng đồng (CBT)
http://www.ngocentre.org.vn/cbrtnetwork
Bối cảnh
Mạng lưới Du lịch có trách nhiệm dựa vào 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 với
mục tiêu 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
hoạt động ở các lĩnh vực khác ngoài các hoạt động Du lịch dựa vào Cộng đồng.
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.
Chủ tịch và Nhóm Nòng cốt
Mạng lưới Du lịch có trách nhiệm dựa vào Cộng đồng do Ông Phil Harman, Quản lý Chương
trình Du lịch của SNV làm chủ tịch. Các thành viên khác trong nhóm nòng cốt bao gồm đại
diện của các tổ chức: FFI, WWF, Quỹ MCD Châu Á, Counterpart International và Caritas.
Các mục tiêu chính
Mạng lưới Du lịch có Trách nhiệm dựa vào Cộng đồng có các mục tiêu chính sau:
• 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 nơi chia sẻ các thông tin cụ thể liên quan đến phát triển du lịch có
trách nhiệm dựa vào cộng đồng, nhằm 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 xây dựng chương trình để đảm bảo lợi ích địa
phương lớn hơn nữa 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 2011
Có 2 hoạt động chính trong năm 2011 và một hoạt động được lên kế hoạch vào cuối năm.
Hoạt động đầu tiên là một cuộc họp vào tháng 5 nhằm chia sẻ các dự án hiện có. Cuộc họp
này bao gồm một bài thuyết trình của SNV về đào tạo nghề cho ngành du lịch do Ủy Ban
Châu Âu EC tài trợ cho dự án HITT sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động trong các lĩnh
vực bao gồm nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và hướng dẫn viên tại địa phương. Guilhem
Cavaillé, cũng trình bày về mô hình HomeStay ở Mộc Châu của Handspan đang được xây
dựng với sự phối hợp với cộng đồng địa phương. Các đối tác tham gia khác cũng chia sẻ trong
dự án bao gồm Bloom Micro Ventures, Câu lạc bộ Du lịch có Trách nhiệm, Tập đoàn WHL,
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Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo, Dự án 3 PAD Bắc Kạn và Dự án FPSC Ngọc Sơn Ngô
Lương. Sau cuộc hội thảo, mạng lưới kết nối đã hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ và các công
ty du lịch có cơ hội tìm hiểu thông tin lẫn nhau.
Hoạt động thứ hai là tổ chức chuyến tham quan hai ngày (Escape Hanoi 2011) đến hai địa
điểm du lịch cộng đồng, dự án FPSC Ngọc Sơn Ngô Lương ở Hòa Bình và Dự án SNV/ RTC
hỗ trợ Chiềng Yên ở Mộc Châu, Sơn La. Chuyến tham quan thu hút sự tham gia của hơn 30
đại biểu bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các công ty du lịch và các công ty truyền thông.
Đây là cơ hội để các đại biểu tham gia học hỏi tại thực địa, kết nối mạng lưới giữa các thành
viên cũng như giúp nâng cao vị thế của hai điểm đến này.
Ngoài các cuộc họp thường niên, mạng lưới còn đóng vai trò rất hữu ích trong việc cung cấp
liên kết giữa các tổ chức phi chính phủ, các đối tác phát triển và các công ty du lịch.
Kế hoạch cho năm 2012
Kế hoạch cho năm 2012 đó là tiếp tục kết nối mạng lưới thông qua các cuộc họp thường
xuyên hơn nếu có sẵn nguồn lực. Một chuyến tham quan tới các địa điểm dự án khác cũng đã
được lên kế hoạch. Ngoài ra, có sự liên kết chặt chẽ hơn với câu lạc bộ Du lịch có trách
nhiệm, dự kiến sẽ tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và các công ty du
lịch tư nhân.
Các vấn đề chính tác động đến ngành du lịch
Các vấn đề chính sau đây ảnh hưởng tới ngành công nghiệp du lịch đã được đưa ra tại cuộc
họp Mạng lưới Du lịch Cộng đồng và Du lịch có Trách nhiệm
Quản lý môi trường
Để ngành du lịch tiếp tục phát triển, thì những điểm du lịch tự nhiên thu hút du khách của Việt
Nam phải được quản lý một cách hiệu quả. Ngành du lịch đảm bảo sự phát triển bền vững thì
các cấp chính quyền cần phải tạo điều kiện cho sự phát triển cân bằng và phù hợp giữa kinh
tế, nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng địa phương và môi trường. Các ngành công nghiệp
khác như khai thác mỏ, sản xuất cũng như quá trình đô thị hóa ngày càng tăng đã làm suy
giảm nhanh chóng các tài sản du lịch tự nhiên trọng điểm của Việt Nam.
Tập trung vào Chất lượng và Phương pháp tiếp cận Cân bằng để Thu hút Đầu tư
Để đảm bảo tính xác thực của các trải nghiệm du lịch và đảm bảo cộng đồng được hưởng lợi
từ du lịch và có thể tiếp cận các điểm du lịch tự nhiên, thì cần phải có một cách tiếp cận cân
bằng để thu hút đầu tư cho ngành du lịch. Có một vài trường hợp nhà đầu tư đã can thiệp quá
nhiều đã dẫn đến sự phát triển không phù hợp và người dân hạn chế tiếp cận các điểm du lịch
tự nhiên, ví dụ một số bãi biển. Một phần là do thiếu năng lực thực hiện quy hoạch tổng thể
cho ngành du lịch và vì vậy trách nhiệm này “chuyển giao” cho các nhà đầu tư phát triển.
Ngoài ra còn có một tâm lý là "lớn hơn là tốt hơn" khi bàn đến vấn đề lưu trú. Tuy nhiên, du
khách phương tây thường muốn nơi lưu trú nhỏ hơn, nhưng chất lượng tốt hơn và có nhiều
trải nghiệm đích thực hơn nữa mà cũng có lợi thế lớn hơn về lợi ích kinh tế cho người dân địa
phương.
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Một ưu tiên nữa cần phải chú trọng đó là chất lượng và xây dựng năng lực trong công tác lập
kế hoạch cho ngành du lịch nhằm khắc phục được sự mất cân bằng này và đảm bảo rằng kết
quả của công tác lập kế hoạch du lịch sẽ bảo vệ lợi ích về môi trường, cho cộng đồng địa
phương và khuyến khích phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách hiện tại và trong
tương lai.
Phát triển nguồn nhân lực
Cần phải tiếp tục cải thiện trình độ kỹ năng và tăng số lượng người được đào tạo trong ngành
du lịch tham gia tập huấn, đào tạo thực tế theo nhu cầu của thị trường.
Xây dựng thương hiệu
Một thương hiệu du lịch được nghiên cứu kỹ có thể giúp tăng cường hình ảnh tích cực của
Việt Nam được xây dựng dựa trên những trải nghiệm đích thực. Nếu quá trình xây dựng
thương hiệu có sự tham gia của các thành phần có hiểu biết chung về thị trường, mục tiêu ưu
tiên, thì sẽ giúp khai thác sức mạnh tập thể của khu vực công và tư nhân.
Cơ hội phát triển một thương hiệu quốc gia vượt ra ngoài ngành du lịch bao gồm các lĩnh vực
khác như thu hút đầu tư. Các quốc gia như Hàn Quốc và New Zealand đã áp dụng phương
pháp này mang lại tính nhất quán và có thể làm tăng nguồn lực cho các nỗ lực tiếp thị du lịch.
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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) đ. 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 th. 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 2007 nhóm làm việc về khuyết tật (sau đây gọi tắt là
DWG) 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. 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). Vào
năm 2011, nhóm nòng cốt đã họp vào tháng 1 và thiết kế một mẫu khảo sát nhu cầu thông tin
chia sẻ, các chủ đề quan tâm thảo luận từ các tổ chức. Các cuộc họp định kỳ sẽ được tổ chức
dựa trên các chủ đề đã thu thập qua ý kiến khảo sát. 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
Việc điều hành và điều phối nhóm làm việc được do nhóm nòng cốt cùng thực hiện. Nhóm
nòng cốt bao gồm 5 tổ chức phi chính phủ quốc tế (tổ chức CRS, Ủy ban Y tế Hà Lan
(MCNV), Liên minh hỗ trợ người khuyết tật quốc tế (HI), Quỹ Cựu chiến binh Mỹ (VVAF)
và Hội chữ thập đỏ Tây Ban Nha (SRC). Ngoài ra còn có sự tham gia của 2 tổ chức phi chính
phủ Việt Nam là Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) và Hội vì sự phát triển của
Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD). Các tổ chức thành viên nòng cốt cùng nhau chia
sẻ công việc với đồng chủ tịch nhóm chẳng hạn như đóng góp các ý tưởng cho hoạt động của
nhóm, tham gia tích cực vào các cuộc họp và hỗ trợ viết biên bản cuộc họp, hỗ trợ dịch thuật
khi cần thiết.
Vai trò điều hành nhóm được thay phiên nhau trong nhóm nòng cốt. Trong năm 2011, các
thành viên nhóm nòng cốt đã họp bàn và cử tổ chức CRS đóng vai trò chủ tịch và tổ chức
IDEA đồng chủ tịch. Chủ tịch nhóm hiện tại là chị Đinh Thị Nguyệt, cán bộ quản lý chương
trình giáo dục hòa nhập của tổ chức CRS, và chị Nguyễn Hồng Oanh, Giám đốc IDEA.
Mục tiêu chính
Mục tiêu 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.
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Các hoạt động chính trong năm 2011
Trong năm 2011, vào thời điểm viết báo cáo, nhóm đã tổ chức được 3 phiên họp như sau
Những hoạt động chính của nhóm DWG trong năm 2011
Đến tháng 11, có 4 phiên họp thường kỳ toàn nhóm và 1 phiên họp nhóm n.ng cốt được tổ
chức.
Phiên họp tháng Giêng: Trong tháng Giêng, nhóm nòng cốt đã họp và thảo luận điều chỉnh
đề cương hoạt động của nhóm làm việc nhằm tăng cường sự tham gia chính thức của nhiều tổ
chức và cá nhân trong nước quan tâm đến việc chia sẻ và học tập kinh nghiệm từ nhóm làm
việc với mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật. Các thành viên nòng cốt đồng thời thảo luận về
cách thức điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật trong cũng lĩnh vực hoạt động
thông qua việc cập nhật thông tin qua ma trận mô tả tổ chức nào triển khai hoạt động gì tại
đâu. Các thành viên nhóm nòng cốt đều thống nhất làm thế nào để tăng cường tính hiệu quả
của nhóm làm việc hơn nữa với tất cả các tổ chức tham gia. Các vấn đề chính đã được đề cập
thảo luận như sau:






Các chủ đề của các cuộc họp cần phải được gửi tới các thành viên của nhóm làm
việc để họ có điều kiện đăng ký tham gia
Mỗi phiên họp nên có 1-2 bài tham luận chính làm chủ đề thảo luận
Thành viên nhóm nòng cốt cần phải nhiệt tình và năng động với các hoạt động của
nhóm
Cần phải huy động sự tham gia của NKT và các ban ngành của nhà nước có liên
quan
Các phiên họp cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhóm nòng cốt cần phải gửi các góp ý
cho tổ chức điều hành phiên họp để xây dựng chương trình họp hiệu quả.

Ngoài những vấn đề trên, tổ chức AEPD cũng chia sẻ với nhóm về mục tiêu, chức năng và
cấu trúc mới của tổ chức AEPD, được thành lập trên cơ sở kinh nghiệm của tổ chức phi chính
phủ quốc tế, Mạng lưới hỗ trợ nạn nhân bom mìn (LSN).
Phiên họp tháng 3: Cuộc họp được tổ chức dưới sự điều hành của tổ chức MCNV và tổ chức
CRS cùng với bài trình bày của tổ chức CRS và Hội chữ thập đỏ Tây Ban Nha, tập trung thảo
luận vần đề việc làm cho NKT. Tham gia phiên họp có 19 thành viên đến từ 11 tổ chức. Ngoài
ra còn có sự tham gia của đại diện Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt
Nam (NCCD). Các thành viên tham gia đã có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm về mô hình
việc làm cho NKT do Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ Tây Ban Nha
thực hiện. Mô hình hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm cả NKT, phụ nữ và
người dân tộc thiểu số. Nhóm người hưởng lợi đã được Hội chữ thập đỏ tập huấn trên cơ sở
đánh giá nhu cầu công việc trên thị trường. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ còn phối hợp với các cơ
quan tại địa phương thiết lập mạng lưới với các doanh nghiệp. Một trong các đề xuất của các
thành viên trong phiên họp là làm sau tăng cường nhận thức của các doanh nghiệp hơn nữa để
họ có thể tuyển dụng nhiều NKT hơn.
Tổ chức CRS chia sẻ với các thành viên về mô hình Đào tạo công nghệ thông tin gắn với việc
làm cho thanh thiếu niên khuyết tật. Chương trình không chỉ đào tạo chuyên môn, chuyên
ngành mà còn tập trung vào xây dựng các mạng lưới giữa cơ sở đào tạo với các tổ chức của
NKT và các doanh nghiệp nhằm cung cấp các kỹ năng mềm cho học viên, và đặc biệt là cơ
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hội thực tập và việc làm cho sinh viên. Chương trình đã chứng minh được rằng nếu NKT
được tạo các cơ hội phù hợp, họ sẽ có khả năng thể hiện năng lực của mình và sống độc lập
bằng những nguồn thu nhập ổn định của mình.
Phiên họp tháng 6: Phiên họp được tổ chức với sự điều hành của Ban IDEA với sự đóng góp
của tổ chức HI Pháp, AEPD, CBM. Tổ chức AEPD chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để nâng
cao nhận thức cho NKT về các chính sách của nhà nước và làm thế nào để họ có thể vận động
chính quyền và các cơ quan có liên quan của tỉnh Quảng Bình trong việc hỗ trợ NKT. CBM
giới thiệu với các thành viên về chiến lược hỗ trợ chăm sóc mắt nhằm giảm thiểu những bệnh
về mắt và khiếm khuyết về mắt. Tổ chức HI chia sẻ với các thành viên về mô hình giáo dục
hòa nhập tại Cam pu chia.
Tất cả các thành viên đều có cơ hội học tập và chia sẻ kinh nghiệm khác nhau về nâng cao
nhận thức cũng như các mô hình trong nước cũng như từ các nước khác nhằm thúc đẩy chất
lượng và hiệu quả các hoạt động hỗ trợ của họ được tốt hơn.
Kế hoạch trong thời gian tới:



Nhóm nòng cốt sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin từ các tổ chức để có cái nhìn toàn
cảnh về các hoạt động hỗ trợ NKT nhằm đảm bảo các hoạt động hỗ trợ được chia
sẻ và điều phối phối hợp tốt hơn.
Nhóm nòng cốt sẽ tổ chức một phiên họp vào tháng 12 năm 2011 nhằm thảo luận
các ưu tiên trong năm 2012, đặc biệt làm thế nào để phối hợp với Liên Hiệp Hội về
Nguoi khuyết tật Việt Nam nhằm đẩy mạnh quyền và cơ hội của NKT Việt Nam
hơn nữa.

28

Nhóm Công tác về Quản lý Thiên tai (DMWG)
http://www.ngocentre.org.vn/dmwg

Bối cảnh
DMWG bắt đầu hoạt động ngay sau trận lụt năm 1999, khi các Tổ chức phi chính phủ ở Việt
Nam nhận thấy cần thiết phải gắn kết các tổ chức cứu trợ để điều phối tốt hơn. Từ 2001, nhóm
tiếp tục họp mặt thường xuyên và tổ chức các cuộc họp khẩn cấp khi có các hoạt động hợp tác
liên quan đến các thảm họa ở Việt Nam.
Nhóm hoạt động có một tập hợp các thành viên nòng cốt cùng nhau thực hiện các công tác
quản lý và hành chính của DMWG. Kế hoạch hoạt động của năm được phát triển và thực thi
trong các cuộc họp hàng tháng.
Các thành viên của DMWG rất tích cực trong nhóm hoạt động kĩ thuật CBDRM, JANI và lực
lượng đặc nhiệm CBA6.
Chủ tịch nhóm và Nhóm các thành viên nòng cốt
DMWG dựa trên nền tảng là hoạt động tự nguyện và được quản lý bởi một nhóm các thành
viên nòng cốt. Tư cách hội viên của nhóm các thành viên nòng cốt dựa vào sự tự nguyện tham
gia của tổ chức, sự công nhận bởi Chính phủ, năng lực và sự tham gia tích cực vào công tác
quản lý thảm họa ở Việt Nam.
Các thành viên nòng cốt gồm: ActionAid Vietnam, Trung tâm phòng ngừa thảm họa Châu Á,
Tổ chức quốc tế CARE Việt Nam, CECI, Habitat for Humanity Việt Nam, Hiệp hội Chữ thập
đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Oxfam Vietnam, PCG 10, Tổ chức quốc tế Plan tại Việt
Nam, Trung tâm nghiên cứu thảm họa Thái Bình Dương, Tổ chức Save the Children tại Việt
Nam, và Tổ chức quốc tế World Vision Việt Nam.
Chủ tịch của DMWG được thay đổi luân phiên trong vòng 6 tháng và được lựa chọn bởi các
thành viên trụ cột. Tổ chức Habitat for Humanity Vietnam và Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng
lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giữ ghế chủ tịch của DMWG trong năm 2011.
Mục tiêu
Nhằm mục đích tăng cường quản lý thảm họa ở Việt Nam thông qua sự chia sẻ thông tin hiệu
quả, sự phối hợp các ý kiến và hoạt động hợp tác nhằm nâng cao các tiêu chuẩn cao nhất và
các ứng dụng thực tế.
Các mục tiêu chính gồm:
• Cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan đến công tác quản lý thảm họa
thông qua chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và các sáng kiến.
• Nâng cao năng lực của các cơ quan liên quan và những người có chuyên môn
trong quản lý thảm họa.
• Mở đầu và đóng góp hướng tới các đối thoại về chính sách nhằm hoàn thiện các
chính sách liên quan tới thảm họa và hoạt động thực tiễn của các nhà hoạch định
chính sách và người thực hiện.
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•

Cải thiện sự phối hợp hợp tác và điều phối trong ứng phó khẩn cấp, đặc biệt khi
các thảm họa lớn xảy ra.

Các hoạt động trong năm 2011
Trong Quý I/2011, các thành viên nòng cốt của DMWG đã xây dựng và thống nhất về kế
hoạch hoạt động đã được đề cập trong các mục tiêu chính của DMWG. Các hoạt động chính
và thảo luận trong các buổi họp hàng tháng được trình bày dưới đây.
Đánh giá chung
Trong tháng 10, nhóm đánh giá chung đã tiến hành một bản đánh giá nhanh về tình hình lũ lụt
tại các tỉnh Đồng Tháp và An Giang để thu thập các dữ liệu về dân số - từ đó – giúp các nhà
quản lý (và các tổ chức khác) xác định xem có cần thêm các các đánh giá cụ thể khác hoặc
các trợ giúp cứu hộ/hỗ trợ phục hồi hay không.
Vận động chính sách
Các thành viên tham gia và tổ chức Tuần lễ quốc gia về giảm thiểu rủi ro thảm họa từ 24 28/5. Các hoạt động được diễn ra tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị, và được tổ chức bởi DWF,
Cứu trợ Trẻ em và Tổ chức Plan quốc tế. Tuần lễ về Giảm thiểu rủi ro thảm họa có sự tham
gia của đại diện các Cơ quan Chính phủ, giới truyền thông và các Tổ chức phi chính phủ, và
rất cần thiết trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Giảm thiểu rủi ro thảm họa.
Hội thảo
Các thành viên tham gia vào hai ngày hội thảo Hợp tác vận động chiến lược DMWG và
CCWG. Hội thảo bao gồm các vấn đề chính như năng lực của chính quyền địa phương, ý kiến
của cộng đồng dân cư, và sự hội nhập giữa DRR/CCA. Cần phải nhấn mạnh rằng DMWG và
CCWG phải phối hợp hoạt động nhằm tránh sự trùng lặp.
Hội thảo 2 ngày về phòng ngừa ứng phó thiên tai được tổ chức tại Hà Nội, dành cho các thành
viên của Nhóm đánh giá chung. Khóa tập huấn bao gồm các bài trình bày hướng dẫn và các
bài tập mô phỏng.
Khóa tập huấn trong vòng nửa ngày về vấn đề hỗ trợ tiền mặt được tổ chức bởi Plan Việt Nam
và Trung tâm Phát triển nông thông ở miền Trung Việt Nam. Khóa học này dành cho các Tổ
chức phi chính phủ nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong các chương trình hỗ trợ tài chính ví dụ
như Irish Aid, Plan Vietnam, CRD, Oxfam, Save the Children, Hội Chữ thập đỏ Hà Lan,
UNDP, v..v.
Các cuộc họp hàng tháng
•

•

Tháng 3/2011: Các khái niệm trong tài liệu tham khảo và kế hoạch hoạt động năm
2011 được xem xét và thông qua bởi các thành viên. Bao gồm các bài trình bày và
chia sẻ của CARE và bộ dụng cụ cấp cứu của UNICEF.
Tháng 4 năm 2011: Các thành viên thảo luận về ứng phó thảm họa tại Nhật Bản.
Thông tin về bộ dụng cụ khẩn cấp của thành viên DMWG đã được thu thập để
DMWG có thể chuẩn bị trước cho mùa thảm họa 2011. Cung cấp tin tức cập nhật về
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•

•

•

•

•

•

•

sự phát triển của chiến lược vận động chính sách, luật DRW và kỳ họp thứ 6 quốc tế
CBA . Các buổi trình bày tại các buổi hội thảo tuyên truyền về các bênh viện an toàn
trong thảm họa, và đề nghị thành lập một cơ chế điều phối tảng quốc gia về DRR và
CCA. Cơ chế đó đã được thống nhất là sẽ không thay thế cho các cơ chế ứng phó với
thiên tai hiện có, và không nhằm mục đích nhân rộng các mạng lưới hiện có.
Tháng 5 năm 2011: Tiến hành các buổi trình bày về vấn đề dinh dưỡng HTP toàn cầu
cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong tình trạng khẩn cấp, và hỗ trợ kĩ thuật cần thiết cho
chất lượng bảo hiểm tiêu chuẩn và chứng thực cho các nhà sản xuất địa phương có uy
tín, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chữa bệnh, các sản phẩm bổ sung sắt và acid folic,
và các chất dinh dưỡng cần thiết khác. Tin tức cập nhật của tuần lễ giảm thiểu rủi ro và
của các thành viên được mời đễn tham dự các hoạt động ở miền Trung Việt Nam.
Tháng 6 năm 2011: Phát hành bản mới: “Hiến chương nhân đạo và các tiêu chuẩn
tối thiểu về ứng phó nhân đạo” được đem ra thảo luận. Các thành viên đã thảo luận về
sự quan trọng của việc dịch sổ tay sang tiếng Việt. Chi tiết về Hiệp định châu Á về
quản lý thiên tai và ứng phó khần cấp(AADMER) cũng được chia sẻ trong buổi trình
bày. Khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kế hoạch dự phòng DMWG và đánh giá nhanh đã
được thông qua. Các thành viên thảo luận về sự cần thiết cho một khóa bồi dưỡng chi
tiết hơn cho các thành viên của Đội đánh giá nhanh.
Tháng 7 năm 2011: Các thành viên thảo luận về chương trình nghị sự và tổ chức cho
đội đánh giá nhanh sẵn sàng chuẩn bị đối phó với những thảm họa và những chi tiết
cho thành viên đội đánh giá nhanh đã được cập nhật. Các buổi trình bày về việc đánh
giá nhanh về tình trạng y tế, và thực hành quản lý thảm họa gây chết nhiều người thiệt
mạng đã được diễn ra. Những tin tức cập nhật về cuộc thăm dò về dụng cụ y tế và
chương trình vận động chính sách cũng được cung cấp. Qua thảo luận, cuộc thăm dò
về dụng cụ y tế được đánh giá là rất có ích cho việc nâng cao khả năng phân phối và
tiến trình tìm kiếm.
Tháng 8 năm 2011: Chi tiết tổng kết cho việc đào tạo phòng chống thiên tai đã được
thống nhất. Các cập nhật về cơn bão Nockten và các tổ chức thành viên đội phòng ứng
phó thảm họa cũng được chia sẻ.
Tháng 9 năm 2011: Các thành viên lựa chọn Chủ tịch mới cho nhóm trong sáu tháng
cuối năm, Anh Đặng Văn Tạo tổ chức IFRC đã được lựa chọn. Các tin tức cập nhật về
Chương trình vận động tích cực, ngày quốc tế về giảm thiểu rủi ro thiên tai, và các
chuẩn bị ứng phó thiên tai đã được đề cập tới.
Tháng 10 năm 2011:
Các cuộc họp khẩn cấp về chuẩn bị ứng phó với các cơn bão và lũ Mekong vào 30/9
và ngày 3,7 tháng 10 để cập nhật tình hình và các hoạt động ứng phó của các thành
viên. Tổ chức ngày DRR vào 12/11 tại Hà Nội
Cuộc họp hàng tháng vào 21 tháng 10 đã được tổ chức với 1 nửa thời gian về vấn đề
ứng phó với lũ lụt và vấn đề dịch các tiêu chuẩn Toàn cầu sang tiếng việt.
DMWG cũng chuẩn bị bản đánh giá chi tiết đầu tiên của tình hình lũ lụt tại Mekong
cuối tháng 11 năm 2011.
Tháng 11 năm 2011:
Cuộc họp hàng tháng vào 11/11 và một chương trình đánh giá chi tiết về lũ lụt tại
Mekong
Một hội thảo tổng kết chương trình sổ tay tiêu chuẩn Sphere toàn cầu bằng tiếng Việt
và xuất bản sổ tay với sự giúp đỡ của UNDP.
Tháng 12 năm 2011:
Cuộc họp hàng tháng về kế hoạch cho năm 2012 vào ngày 16/12/2012

31

Kế hoạch cho năm 2012
Từ tháng 1 tới tháng 3:Tổ chức cuộc họp hàng tháng và theo dõi ứng phó cứu trợ lũ lụt
Mekong, kế hoạch năm 2012 của nhóm DMWG
Từ tháng 4 đến tháng 6: Bàn giao vai trò chủ tịch DMWG và hội thảo về chương trình đào
tạo, ngày DRR
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Nhóm Công tác về Dân tộc thiểu số (EMWG)
www.ngocentre.org.vn/emwg
Bối cảnh
NhómCông 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 người Dân tộc
Thiểu số.
Các hoạt động của EMWG do Nhóm nòng cốt điều phối. Khi có các hoạt động cụ thể, nhóm
sẽ thành lập một đội chuyên trách và chịu trách nhiệm chuẩn bị, điều phối các hoạt động đó.
Nhóm gặp mặt hàng tháng dựa trên kế hoạch hành động được thống nhất trước đó.
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 Công
tácvề Dân tộc Thiểu số, điều hành quỹ nhóm, liên lạc trong và ngoài nhóm, là người điều
hành hòm thư điện tử và trang web của nhóm, 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 hoạt động 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 2011, Oxfam được chỉ
định là Chủ tịch nhóm. Thành viên của Nhóm nòng cốt bao gồm: Oxfam, Caritas Switzerland,
Save the Children, Care International, Plan Quốc tế, 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 bằng cách thay
đổi sự hỗ trợ phát triển mà các thành viên nòng cốt 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 Công tác 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 (số lượng và chất lượng) của sự
phát triển.
• 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 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 2011
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Đầu năm 2011, thành viên nòng cốt của Nhóm Công tácvề Dân tộc Thiểu số đã hình thành nội
dung Công tác 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 2010, với các hoạt động phong
phú như sau:
• Phân biệt đối xử/ kỳ thị
• Phát triển hướng tiếp cậnCông tácvới 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
• 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 2011 như sau:
• 16/5/2011
Họp Nhóm nòng cốt EMWG. Các thành viên quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch của 2011.
Tại buổi họp, các thành viên cũng nói lời tạm biệt với Mark (Oxfam Hong Kong).
• 24/6/2011
EMWG tổ chức một buổi chia sẻ những phát hiện cơ bản trong nghiên cứu về Kiến thức bản
địa trong Nông nghiệp và Ngư nghiệp của một số nhóm dân tộc thiểu số ở Vùng núi phía Bắc
Việt Nam. Buổi chia sẻ do tổ chức Care Quốc tế chủ trì. Sau buổi chia sẻ, các Nhóm nòng cốt
tiếp tục cuộc họp hàng tháng.
• 22/7/2011
EMWG và iSEE đã tổ chức một buổi chia sẻ về “Đa dạng văn hóa và định kiến”. Buổi chia sẻ
đã thu hút hơn 20 người tham dự và thảo luận về những phát hiện trong nghiên cứu. Sau đó,
nhóm nòng cốt có cuộc họp như thường lệ và thống nhất kế hoạch của những tháng tiếp theo
bao gồm sự hợp tác giữa Nhóm Công tác về dân tộc thiểu số (EMWG) và Nhóm Công tác về
Biến đổi khí hậu (CCWG)
• 7/9/2011
EMWG và Caritas Thụy sỹ đã tổ chức buổi chia sẻ về “Những kinh nghiệm làm việc với cộng
đồng dân tộc miền núi’. 15 người tham dự buổi chia sẻ đã tích cực thảo luận những nội dung
được đề cập. Sau đó, Nhóm nòng cốt họp hàng tháng và thảo luận về sự hợp tác giữa EMWG
và CCWG.
• 8/2011-10/2011
EMWG và CCWG tập trung vào chủ đề “Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đối với cộng đồng
dân tộc thiểu số”
• 21/10/2011
Nhóm đã tổ chức buổi chia sẻ về Quyền của người dân tộc thiểu số. Buổi chia sẻ thu hút 22 đại
diện của các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế Công tác tại Hà Nội. Buổi chia sẻ tập trung về
Quyền của người dân tộc thiểu số dưới các góc độ, giới thiệu một vài mô hình liên quan đến
quyền của người dân tộc thiểu số trên thế giới và phân tích những khái niệm, mô hình ở Việt
Nam trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền của người dân tộc. Các học viên
đánh giá cao nội dung buổi chia sẻ.
• 24/10/2011
EMWG và CCWG đã tổ chức buổi Hội thảo về “Biến đổi khí hậu và Thiên tai: Tác động và
Sáng kiến cho Cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Việt Nam” với sự tham gia của
hơn 100 đại biểu từ các cơ quan nhà nước, nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ Quốc tế, các tổ
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chức phi chính phủ trong nước, cơ quan báo chí, các tổ chức xã hội dân sự (CSOs), các tổ
chức dựa vào cộng đồng (CBOs), các trường đại học và viện và cộng đồng dân tộc thiểu số.
Các đại biểu đến từ các tổ chức hoạt động tích cực về giảm thiểu thiên tai và thích ứng với
biến đổi khí hậu ở vùng dân tộc thiểu số.
Các hoạt động khác:
26/10/2011: Đại diện của Nhóm đã tham dự Hội nghị Toàn thể hàng năm, Nhóm
Hỗ trợ Quốc tế (ISG), Bộ Nông Nghiệp về “Việt Nam hướng tới Tầm nhìn mới
trong Nông nghiệp”, bao gồm:
+ Phần 1: Phát triển nông nghiệp bền vững
+ Phần 2: Giảm nghèo và tăng thu nhập cho nông dân
+ Phần 3: Giảm phát thải từ nông nghiệp. Trong phần 2, nhóm EMWG đã đưa ra ý kiến tham
luận của nhóm về Chương trình mục tiêu quốc gia (NTP) và Chương trình phát triển Nông
thôn mới (NRD). Những vấn đề chính được đưa ra nhằm thực hiện các chương trình sắp tới
của nhà nước hiệu quả hơn như ưu tiên các vấn đề của cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt,
gia tăng cơ hội sinh kế, nâng cao năng lực và các chương trình trao quyền.
•

•
•
•
•

9-10/ 11/2011: Diễn đàn Quốc tế về Phát triển nông thôn mới. Nhóm có 1 bài trình
bày 20 phút để nêu lên quan điểm của nhóm về vấn đề phát triển nông thôn mới.
23/11/2011: Hội thảo về Hình ảnh các tổ chức xã hội dân sự trên các phương tiện
truyền thông đại chúng.
12/2011: Nhóm họp với Ngân hàng thế giới
12/2011: “Diễn đàn về Giảm nghèo cho cộng đồng dân tộc thiểu số,
UNDP/CEMA: Nhóm sẽ có bài trình bày/tham luận

Định hướng phát triển năm 2012
•

•

•

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 tiếp tục tăng cường các cơ hội để thúc đẩy tiếng nói của cộng đồng dân tộc
thiểu số trong các chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của nhà
nước.
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Nhóm Công tác Kỹ thuật về Phòng chống HIV/AIDs (TWG)
http://www.ngocentre.org.vn/hivaids-twg
Bối cảnh
Nhóm Kỹ thuật về HIV (TWG) tiếp tục đóng một vai trò trên phạm vi rộng lớn và đầy ấn
tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin và điều phối giữa các cá nhân và các
tổ chức hoạt động về các vấn đề có liên quan tới: các nhóm có nguy cơ lây nhiễm, những
người sống với HIV và những người bị ảnh hưởng của HIV. HIV TWG đã được đăng ký với
Trung tâm Tư liệu các Tổ chức Phi Chính phủ (NGO Resource Center), dưới sự quản lý của
Ủy ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM), cùng có sự tham gia của các thành viên đến
từ các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các cơ quan Đảng, Chính phủ, các tổ chức
đoàn thể của Việt Nam, các nhà tài trợ song phương và đa phương, các quỹ, các cơ quan
LHQ và các nhóm của người sống với HIV (PLHIV). Tham gia vào TWG được mở rộng cho
tất cả các ngành, các tổ chức và cá nhân. Từ năm 2004, Nhóm Kỹ thuật về HIV (TWG) đã tổ
chức các phiên họp định kỳ.
Các mục tiêu chính của Nhóm Kỹ thuật về HIV:







Vận động cho một môi trường hỗ trợ và thuận lợi để triển khai các dự án dự phòng
HIV & chăm sóc tại Việt Nam theo phương pháp đa ngành, không phân biệt đối xử;
Lưu giữ tư liệu, thảo luận và phổ biến các bài học kinh nghiệm;
Cộng tác ở những lĩnh vực chung về xây dựng năng lực, đặc biệt là về đào tạo và xây
dựng các tài liệu nguồn;
Phân tích và trao đổi thông tin trên các kinh nghiệm thực tiễn;
Xác định các thiếu hụt trong chương trình tổng thể PC HIV của quốc gia và xây dựng
quan hệ đối tác giữa các tổ chức để giải quyết thiếu hụt này; và
Xác định các tổ chức đối tác khác có thể cùng Công tác để xây dựng quan hệ đối tác
và tăng cường hoạt động truyền thông, kể cả thông tin đại chúng, khu vực tư nhân, và
các mạng lưới ngành-chuyên môn khác.

Ông Simon Baldwin của tổ chức FHI đảm nhận vai trò Chủ tọa Nhóm Kỹ thuật về HIV (HIV
TWG) trong quý I năm 2001, và khuyến khích một phong trào tập trung vào các quyền con
người và vận động chính sách. Từ tháng 4 năm 2011 sau khi Ông Simon hoàn thành nhiệm
vụ, Bác sỹ Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số tiếp quản vai
trò Chủ tọa, và tiếp tục đảm bảo sự tham gia mạnh mẽ của các đối tác Việt Nam.
Ban Thư ký UNAIDS tại Việt Nam đảm nhận vai trò thư ký của TWG. Các buổi họp đều bố
trí phiên dịch đồng thời và tài liệu các cuộc họp được chuẩn bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
TWG theo dõi và hỗ trợ hoạt động của chín nhóm chuyên đề, đáp ứng sâu hơn các vấn đề kỹ
thuật về HIV, đồng thời xây dựng các mục tiêu và kế hoạch hoạt động riêng của mỗi nhóm.
Các nhóm chuyên đề tổ chức họp thường xuyên hoặc theo thể thức đặc biệt, và bao gồm các
chủ đề sau: Giới và Tình dục; Tăng cường sự tham gia Tích cực hơn của những Người sống
với HIV; Sử dụng Ma túy và HIV; Chăm sóc và Điều trị; HIV và Truyền thông; Trẻ em và
HIV; Nam tình dục đồng giới; Mại dâm; và Nhóm Kỹ thuật về HIV tại TP Hồ Chí Minh.
Nhóm Kỹ thuật HIV (TWG) tiếp tục chia sẻ thông tin thông qua hộp thư điện tử của nhóm
(mailing list), đã được phát triển với trên 730 thành viên đăng ký. Các thành viên trong diễn
đàn được nhận và phổ biến các thông tin mới về các chủ đề liên quan đến HIV thông qua cơ
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chế này một cách nhanh chóng. Hòm thư điện tử của nhóm được sử dụng thường xuyên hàng
ngày.
Cập nhật các Hoạt động chính trong năm 2011
11. Các chủ đề chính trong năm 2011
Sau kết quả đánh giá của các thành viên TWG trong năm 2011, Chủ tọa và Đồng Chủ tọa của
TWG đã tập trung đảm bảo rằng các ý kiến phản hồi được xem xét và lồng ghép trong các
hoạt động của TWG trong năm 2011
2. Các cuộc họp của Nhóm Kỹ thuật về HIV (TWG) trong năm 2011
Các cuộc họp của Nhóm Kỹ thuật về HIV được tổ chức định kỳ hàng quý.
Cuộc họp ngày 23 tháng 2 năm 2011
Cuộc họp đã tập trung vào chủ để mại dâm và HIV, gồm có phần tham luận của một đại diện
đến từ Cục Phòng chống các Tệ nạn Xã hội, Bộ LĐTB&XH, tiếp sau đó là phần thảo luận với
các ý kiến phát biểu của các đại diện đến từ CCIHP, SCDI, UNFPA, và một thành viên của
một nhóm mại dâm. Cuộc thảo luận đã tập trung vào ứng phó trong tương lai với mại dâm tại
Việt Nam. Cuộc họp cũng đã thông báo việc thành lập nhóm chuyên đề mới về Mại dâm và
HIV.
Cuộc họp ngày 01 tháng 6 năm 2011
Cuộc họp thứ hai trong năm được tổ chức với chủ đề HIV và Thông tin, Giáo dục, Truyền
thông (IEC), bao gồm ba tham luận của 3 cơ quan là Pact, Handicap International France, và
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sức khỏe Cộng đồng (CCRD). Phần thảo luận tiếp sau đó
đã nêu lên các vấn đề xung quanh việc thiếu các tài liệu truyền thông cho trẻ em, sự thay đổi
hành vi được đo lường như thế nào, đánh giá về nhu cầu và vấn đề về giới. Và bị cuốn hút từ
hoạt động của các đồng nghiệp, nhóm kỹ thuật cũng đã thảo luận về cơ chế chia sẻ tài liệu và
cách thức để nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Cuộc họp ngày 07 tháng 9 năm 2011
Chủ đề của phiên họp lần thứ ba trong năm tập trung vào ‘Theo dõi và Đánh giá’, các đại diện
đến từ Pact, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Cộng đồng (CHP) và tổ chức Dịch vụ Dân số
Quốc tế (PSI) đã trình bày các kinh nghiệm của mình về kiểm toán số liệu, sử dụng số liệu để
nâng cao chất lượng dự án và các cách thức để nâng cao công tác giám sát chất lượng các hoạt
động tiếp cận cộng đồng. Theo dõi và Đánh giá là một hợp phần quan trọng của tất cả các dự
án và các chương trình, do đó các thành viên tham dự đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc chia
sẻ thông tin và kinh nghiệm này.
Cuộc họp ngày 01 tháng 11 năm 2011
Phiên họp cuối cùng trong năm đã được sắp xết để giới thiệu các bài thuyết trình của Việt
Nạm tại Hội nghị Quốc tế về AIDS tại châu Á-Thái Bình Dương (ICAAP). Trong số lượng
các bài thuyết trình xuất sắc tại hội nghị khu vực, một quá trình lựa chọn các bài thuyết trình
đã được thực hiện, và Nhóm Kỹ thuật về HIV đã được yêu cầu bỏ phiếu cho 5 bài thuyết trình
37

mà họ mong muốn được lắng nghe. 5 phần trình bày đã được lựa chọn gồm có phần trình bày
của Save the Children, CDC, Viện Nghiên cứu Y xã hội học, và FHI với các chủ đề về sức
khỏe tâm thần, nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ lây nhiễm cao, trẻ em mồ côi và dễ tổn
thương (OVC), và giới thiệu chuyển tiếp đến dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV từ các nhân viên
tiếp cận đồng đẳng.
3. Các hoạt động khác
Các Hội thảo chuyên đề vào buổi trưa
Ban Thư ký của Nhóm Kỹ thuật về HIV (TWG) tiếp tục đứng ra tổ chức các hội thảo chuyên
đề vào buổi trưa và cung cấp sự trợ giúp về hậu cầu và kỹ thuật cho các hội thảo chuyên đề
này. Trong năm 2011, Ban Thư ký của TWG đã tổ chức được 9 hội thảo chuyên đề, với các
chủ đề về: sức khỏe tâm thần và HIV, nam tình dục đồng giới (MSM) và sử dụng ma túy,
khuyến nghị của WHO về điều trị kháng virus (ART), Các thông tin từ Hội nghị Thượng đỉnh
tại Mali về Thanh thiếu niên phòng chống HIV, MSM tại Việt Nam: kỳ thị xã hội và các hậu
quả, tuân thủ điều trị kháng virus, Tác động của các Hiệp định Thương mại tới tiếp cận thuốc
điều trị của những người sống với HIV (PLHIV), điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
bằng methadone tại TP Hải Phòng, và tìm hiểu các mạng lưới tình dục của nam giới tại Hà
Nội.
Các hội thảo chuyên đề tiếp tục là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ các nghiên cứu, các dự án và
các thông tin giá trị với các đồng nghiệp và trung bình có từ 30 đến 60 tham dự viên trên mỗi
hội thảo. Ban Thư ký thường xuyên được liên hệ từ những người mong muốn được trình bày
về công việc của họ, và diễn đàn tiếp tục là một không gian quan trọng cho việc thảo luận
chuyên sâu về các chủ đề cụ thể.
Quan hệ đối tác với trường Đại học Y tế Công cộng
Trường Đại học Y tế Công cộng tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ về hậu cần cho Ban Thư ký của
TWG, và đảm bảo tính liên tục và chất lượng cho các buổi họp của TWG.
Tóm tắt các hoạt động của các nhóm Chuyên đề của Nhóm Kỹ thuật về HIV
α) Nhóm Chuyên đề về nam tình dục đồng giới (MSM)
Tiểu nhóm Công tác về MSM quốc gia đã tổ chức 3 cuộc họp trong năm 2011, và có được số
thành viên tham dự một cách ấn tượng. Nhóm Công tác tiếp tục phát triển trong năm 2011, và
hiện tại đã có 9 nhómCông tácvề MSM tại cấp tỉnh.
Tiểu Nhóm Công tác về MSM tổ chức họp hàng quý. Tính sở hữu cộng đồng của Nhóm Công
tácvề MSM đã được tăng cường đáng kể, đã tạo ra một diễn đàn mang tính bền vững hơn cho
việc điều phối và xây dựng năng lực cho ứng phó với HIV trong nhóm MSM. Tiểu Nhóm
Công tác về MSM đã trải qua một quá trình tái cơ cấu có sự tham gia và đã có sự cải thiện
trong công tác quản trị của các nhóm Công tác về MSM ở cả cấp quốc gia và tỉnh/thành.
Trong tháng 3 năm 2011, Nhóm đã lựa chọn các vị trí đồng Chủ tọa mới và các thành viên
của Ban Chấp hành. Cả hai Đồng Chủ tọa (Phan Huy Hiền và Nguyễn Văn Tùng) và 3 trên 5
thành viên của Ban Chấp hành đều là những đại diện đến từ cộng đồng MSM. Tại cấp
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tỉnh/thành phố, chín nhóm Công tác đã trải qua các quy trình mang tính minh bạch để lựa
chọn ra những người đại diện cho cộng đồng MSM ở cấp tỉnh/thành phố. Ngoài ra tại cuộc
họp trong tháng 3 năm 2011, một cuộc thảo luận cũng đã diễn ra xung quanh các chủ đề liên
quan đến MSM đã được vận động để đưa vào trong dự thảo Chiến lược Quốc gia về HIV giai
đoạn 2011-2020.
Cuộc họp được tổ chức trong tháng 8 năm 2011 là một hội thảo chuyên đề về ‘Đẩy mạnh Ứng
phó với MSM: Kinh nghiệm của Việt Nam và Toàn Cầu’. Bà Caroline Frances (FHI) đã trình
bày tham luận ‘Điểm lại Chương trình Can thiệp Dự phòng cho MSM và các khuyến nghị’, đã
cung cấp một phân tích đối với các can thiệp của FHI cho nhóm MSM tại 6 tỉnh/thành phố và
các khuyến nghị cho các câu hỏi chính. Tiếp theo đó, Ông Tất Bửu đại diện cho cộng đồng
MSM trình bầy tham luận về các kinh nghiệm của cộng đồng trong công tác dự phòng HIV
cho MSM. Phần trình bày đã nêu bật được các nhu cầu đa dạng của nhóm MSM và nhu cầu
cho các dịch vụ toàn diện. Tiến sĩ Kenneth Mayer, giáo sư y khoa của trường Đại học Y khoa
Harvard là vị khách mời đặc biệt của hội thảo, đã có phần trình bày về ‘Dự phòng HIV cho
MSM: những điều đã biết và nên biết?’. Ông đã trình bày các nghiên cứu mới nhất và các kết
quả liên quan đến can thiệp sinh học cho MSM, bao gồm tiêm vacxin dự phòng và điều trị dự
phòng trước và sau phơi nhiễm với HIV (PrEP và PEP).
Cuộc họp trong tháng 10 năm 2011 được tổ chức cho các thành viên của nhóm Công tác về
MSM tại cấp quốc gia và tỉnh/thành phố để cung cấp số liệu đầu vào cho bản đề xuất dự án do
Mạng lưới Bầu Trời Tím (PSN) đệ trình cho Quỹ Toàn Cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt
rét (GFATM). Các tham dự viên đã được được chia sẻ về quy trình nộp đơn đăng ký cho
GFATM, và tổng quan về các can thiệp cho MSM tại Việt Nam. Họ cũng đã trao đổi về các
nhu cầu và các thiếu hụt đối với các can thiệp cho MSM tại Việt Nam và đưa ra khuyến nghị
về các can thiệp cần có trong đề xuất dự án của Mạng lưới Bầu Trời Tím (PSN).
Nhóm Công tác cũng đã trực tiếp gửi ý kiến nhận xét về dự thảo Chiến lược Quốc gia về
Phòng chống HIV/AIDS trong các hội nghị tham vấn khu vực xã hội dân sự quốc gia, và vận
động cho một số các vấn đề quan trọng để phòng chống HIV cho nhóm MSM tại Việt Nam.


HIV và Truyền thông

Tiểu Nhóm Công tác chuyên đề về HIV và Truyền thông điều phối sự hỗ trợ quốc tế cho các
hoạt động truyền thông liên quan đến HIV và thảo luận, chia sẻ các thông tin về các chiến
dịch và sáng kiến truyền thông thay đổi hành vi tại Việt Nam. Nhóm có Chủ tọa là Nathan
Wilkinson (Pact), và gần đây đã bầu ông Phạm Hoài Thanh (SCDI) vào vị trí Đồng Chủ tọa
của Nhóm Chuyên đề từ tháng 10 năm 2011.
Tiểu Nhóm chuyên đề HIV và Truyền thông đã tổ chức các cuộc họp vào tháng 6 và tháng 10
năm 2011. Các cuộc họp liên quan đến việc chia sẻ kinh nghiệm và các bài học kinh nghiệm
trong các hoạt động truyền thông, như các thông cáo báo chí, các chiến lược truyền thông, các
trang tin điện tử (website), các hội nghị báo chí, nhận diện và đánh giá chung về tác động của
các hoạt động truyền thông. Các cuộc thảo luận cũng đã tập trung vào các nhu cầu và các thực
hành tốt về truyền thông, các cơ hội cho sự hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ có có đại
diện trong Nhóm và các cách thức để đẩy mạnh hoạt động của Nhóm.


Tiểu nhóm công tác về Giới và Tình dục
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Tiểu Nhóm Chuyên đề về Giới và Tình dục nhận thấy rằng dịch HIV không thể được ứng phó
đầy đủ trừ khi giải quyết được các vấn đề cơ bản về văn hóa và xã hội, như sự bất bình đẳng
giới và sự kỳ thị và phân biệt đối xử mà các nhóm có khuynh hướng tình dục thiểu số phải đối
mặt. Để hiểu được các yếu tố này, cần phải dựa vào một số các phương pháp tiếp cận bao gồm
các nghiên cứu văn hóa, nhân chủng học và kinh tế học, và vì vậy chủ điểm của nhóm cũng là
vấn đề mang tính xuyên suốt qua các lĩnh vực của các nhóm Chuyên đề khác thuộc Nhóm Kỹ
thuật về HIV (TWG).
Tiểu Nhóm Chuyên đề về Giới và Tình dục có Chủ tọa là ông Ian Bromage (MCNV), Nhóm
đã có cuộc họp vào tháng 4 năm 2011 và có kế hoạch tổ chức cuộc họp tiếp theo vào tháng 11
năm 2011 khi một vị trí đồng Chủ tọa mới được bầu chọn.
Cuộc họp trong tháng 4 đã có sự tham gia của 25 tham dự viên, và đã chú ý đến các kinh
nghiệm và các nhu cầu của những người bán dâm là nam thanh niên. Cuộc họp đã đưa ra một
số kết luận và khuyến nghị chính, và nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các biện pháp can
thiệp được thiết kế riêng cho người bán dâm là nam giới (MSW), do nhóm này thường không
nhìn nhận mình là người đồng giới và do đó không được tiếp cận từ các can thiệp hướng đến
nhóm đối tượng đích này.


Tiểu nhóm công tác về Trẻ em và HIV

Tiểu Nhóm Công tác chuyên đề về Trẻ em và HIV vẫn duy trì được các hoạt động của mình
trong năm 2011 với sự tham gia ổn định. Nhóm có Chủ tọa là Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó
Cục Trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em, và đồng Chủ tọa là bà Rebecca Elias, Giám đốc
Chương trình của Health Right International.
Trong năm 2011, Tiểu Nhóm Chuyên đề về Trẻ em và HIV đã tham gia tích cực vào việc
cung cấp ý kiến nhận xét và đóng góp cho Kế hoạch Hành động Quốc gia vì Trẻ em bị ảnh
hưởng HIV và AIDS (NPA). Một hội thảo chuyên đề đã được tổ chức trong tháng 7 năm 2011
để lấy ý kiến nhận xét cho NPA, và nhóm cũng đã được mời tham gia vào một cuộc hội thảo
cấp quốc gia để trực tiếp đưa ra các ý kiến góp ý của mình.
Nhóm tổ chức các cuộc hàng quý, cuộc họp đầu tiên trong năm gồm có một phần trình bày và
thảo luận xung quanh việc xem xét các tài liệu có liên quan đến trẻ em mồ côi và dễ bị tổn
thương (OVC), để khảo sát các nhu cầu của nhóm đích này đối với các tài liệu truyền thông
(IEC) và các khuyến nghị cho các tài liệu truyền thông riêng biệt cho trẻ OVC. Bác sĩ Sơn
(Abt/HPI) cũng đã chia sẻ phần giới thiệu về dự thảo hệ thống theo dõi và đánh giá cho các
chương trình OVC để hỗ trợ cho Kế hoạch Hành động Quốc gia vì Trẻ ảnh hưởng bởi HIV và
AIDS (NPA).
Chủ đề chính cho cuộc họp thứ hai là ‘Ảnh chân dung trẻ em trong các tài liệu truyền thông’,
do Nathan Wilkinson từ Pact và Phạm Hoài Thanh từ SCDI trình bày. Đây là một chủ đề quan
trọng cho tình trạng nhạy cảm của các những người hưởng lợi và sự kỳ thị thường gắn liền
với tình trạng HIV. Các phần thảo luận đã tập trung vào việc làm thế nào và khi nào chúng ta
cần lấy ý kiến chấp thuận từ những đối tượng được chụp ảnh, các hình thức đưa ra sự chấp
thuận, khía cạnh đạo đức từ việc trả thù lao cho việc chụp ảnh, tầm quan trọng của việc mô tả
chân dung những người bị ảnh hưởng bởi HIV theo hướng tích cực, và các thách thức để đạt
sự chấp thuận. Nhóm cũng đã quyết định cùng hợp tác để xây dựng tài liệu hướng dẫn ‘quy
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tắc ứng xử” về truyền thông thân thiện với trẻ em để có thể lồng ghép vào các chính sách hoạt
động. Tài liệu hướng dẫn này đã được xây dựng và đã được phổ biến trong tháng 7 năm 2011.
Cuộc họp cuối cùng trong năm được lên kế hoạch tổ chức trong tháng 11 năm 2011, tại cuộc
họp này các thành viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm về triển khai chương trình và nghiên cứu làm
với trẻ em mồ côi và dễ bị tổn thương (OVC).


Tiểu nhóm công tác về Sử dụng ma túy và HIV

Tiểu Nhóm chuyên đề sử dụng ma túy và HIV chưa tổ chức được cuộc họp nào trong năm
2011.


Tiểu nhóm về Sự tham gia Tích cực hơn của những Người sống với HIV
(GIPA)

Tiểu Nhóm chuyên đề GIPA đã tổ chức 2 cuộc họp trong tháng 2 và tháng 5 năm 2011. Trong
cuộc họp đầu tiên, Nhóm đã mời Bác sĩ Thủy từ bệnh viện Bạch Mai trình bày về phác đồ
điều trị bậc hai cho những người sống với HIV (PLHIV), và tiếp theo là đề nghị tham gia vào
đánh giá nhu cầu của Nhóm được hướng dẫn bởi David Gramham, Tình nguyện viên VSO.
Tại cuộc họp thứ hai, Tiến sỹ Fabio Mesquita từ tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được mời
trình bày về đồng nhiễm HIV vào Lao. Cuộc họp cũng đã trình bày về các kết quả đánh giá
nhu cầu của nhóm GIPA, trong đó có các đề xuất để cải thiện các cuộc họp GIPA bao gồm:
xây dựng các cuộc họp chuyên đề, mời các diễn giả đến trình bày và lồng ghép nội dung tập
huấn vào trong cuộc họp.
Nhóm đã lên kế hoạch cho buổi họp tiếp theo vào đầu tháng 12 năm 2011.


Nhóm Kỹ thuật về HIV tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm Kỹ thuật về HIV tại TP Hồ Chí Minh là nhóm chuyên đề được hình thành theo khu vực
địa lý nằm trong Nhóm Kỹ thuật về HIV. Nhóm Kỹ thuật về HIV tại TP Hồ Chí Minh cung
cấp một diễn đàn, qua đó những đơn vị thực hiện chương trình, các nhà vận động chính sách
và các bên liên quan tại các tỉnh miền Nam Việt Nam có thể phối hợp, chia sẻ các nguồn lực,
xác định các thiếu hụt và xây dựng các quan hệ đối tác. Nhóm Kỹ thuật về HIV tại TP Hồ Chí
Minh đóng góp quan điểm và đại diện theo khu vực địa lý cho nhóm Kỹ thuật về HIV tại Hà
Nội.
Trong năm 2011, Nhóm đã tổ chức được ba cuộc họp trong tháng 1, tháng 4 và tháng 8 và có
sự tham gia tích cực của 25 cho đến 65 tham dự viên. Cuộc họp lần thứ tư sẽ được tổ chức
trong tháng 12 năm 2011với một Đồng Chủ tọa mới do Nhóm bầu chọn. Các cuộc họp liên
quan đến các cuộc thảo luận về dự phòng HIV cho các nhóm đích có nguy cơ lây nhiễm HIV
cao (MARPS), các thách thức và vai trò của các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) trong ứng phó
với HIV tại Việt Nam và vai trò của CSOs và sự hợp tác giữa CSOs và các cơ quan Chính
phủ.


Tiểu Nhóm Chuyên đề về Mại dâm
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Trong năm 2011, Nhóm chuyên đề về Mại dâm đã được chính thức thành lập, và dưới sự chủ
trì của bà Lương Thị Tình đến từ COHED và bà Nguyễn Ngọc Khánh đến từ nhóm tự lực Nơi
Bình Yên.
Cuộc họp đầu tiên đã được tổ chức thành công, với sự tham gia của khoảng 40 đại biểu đến từ
các cơ quan Chính phủ, Cục Phòng chống HIV/AIDS, USAID, các đại diện đến từ các Trung
tâm Phòng chống HIV (PAC), các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan LHQ, và các giáo dục
viên đồng đẳng đến từ nhiều khu vực. Điều khoản tham chiếu của Nhóm chuyên đề đã được
trình bày, và các diễn giả đến từ UNFPA và PAC đã trình bày các tham luận về tổng quan
công tác phòng chống HIV cho những người bán dâm tại Việt Nam. Một nhóm giáo dục viên
đồng đẳng cũng đã trình diễn một vở kịch về những thách thức/khó khăn mà những người bán
dâm đang phải đối mặt khi tiếp cận đến các dịch vụ giảm tác hại, đã nêu bật sự kỳ thị và phân
biệt đối xử như là một thách thức chủ yếu. Cuộc họp thứ được dự kiến tổ chức trong tháng 12
năm 2011.
Năm 2012, Nhóm đặt mục tiêu tham gia vào tiến trình vận động chính sách cho các vấn đề
liên quan đến mại dâm, và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào nhóm chuyên đề. Nhóm
cũng đã lên kế hoạch thực hiện một nghiên cứu về mạng lưới xã hội của phụ nữ bán dâm
(FSWs) tại Việt Nam để có sự hiểu hiểu rõ về các mạng lưới này đã góp phần như thế nào vào
sự lan truyền dịch HIV cũng như là dự phòng lây nhiễm HIV.


Tiểu nhóm công tác về Chăm sóc và Điều trị

Tiểu Nhóm Chuyên đề về Chăm sóc và Điều trị đã tổ chức cuộc họp trong tháng 3 năm 2011,
và thảo luận về Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về xác định thể lao hoạt động (ICF),
điều trị dự phòng lao bằng isoniazid cho những người sống với HIV tại các cơ sở hạn chế về
nguồn lực và chẩn đoán và quản lý Lao/HIV. Các câu hỏi về các phác đồ điều trị kháng virus
(ART) cho những các bệnh nhân đồng nhiễm Lao/HIV và sự tương tác thuốc đã được đưa ra
thảo luận.
Một hội thảo chuyên đề về Dinh dưỡng và HIV đã được lên kế hoạch tổ chức trước cuối năm
2011.
Các định hướng cho năm 2012
Nhóm Kỹ thuật về HIV (HIV TWG) sẽ tiếp tục đóng vai trò là một diễn đàn để chia sẻ thông
tin và kết nối mạng lưới giữa các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV tại
Việt Nam. TWG sẽ tập trung vào việc duy trì một sự cân bằng giữa các cuộc thảo luận có chất
lượng và chia sẻ thông tin. TWG cũng sẽ nhằm mục đích đảm bảo thông tin phản hồi được
xem xét thường xuyên trong hoạt động của nhóm và làm thế nào để các cuộc họp và diễn đàn
mang lại nhiều lợi ích nhất cho các thành viên. Các cuộc họp cũng cần có định hướng rõ ràng,
và có thể tập trung mạnh mẽ hơn vào việc vận động chính sách.
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Nhóm Thảo luận các Tổ chức Phi Chính Phủ Quốc tế
tại TP HCM (HCMC INGO DG)
http://www.ngocentre.org.vn/hcmcwg
Bối cảnh
Trong vòng tám năm qua, Nhóm Thảo luận các Tổ chức Phi chính phủ Quốc tế tại TPHCM
(trước đây là Nhóm Thảo luận về Trẻ em các Tổ chức Phi chính phủ Quốc tế) đóng vai trò
như một diễn đàn dành cho đại biểu và nhân viên các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đặt
văn phòng và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Nam. Những
cuộc họp mặt hàng quý nhằm bàn bạc các vấn đề và mối quan tâm cụ thể đối với các tổ chức
này thường được tổ chức tại văn phòng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí
Minh (HUFO). Khách tham dự phần lớn là nhân viên cơ quan chính quyền, nhà tài trợ và
những tổ chức đối tác.
Chủ tịch và nhóm nòng cốt
Nhóm nòng cốt thường bao gồm từ năm đến sáu đại diện Tổ chức phi chính phủ quốc tế, chịu
trách nhiệm tổ chức các cuộc họp và những hoạt động khác. Họ cũng đồng thời giữ chức chủ
tịch hoặc đồng chủ tịch của bốn nhóm chuyên đề hiện tại: Nhóm quản trị và Tài chính, Nhóm
quyền Trẻ em, Nhóm về khuyết tật và Nhóm HIV/AIDS. Dựa trên tinh thần tự nguyện mà
mọi người có thể tham dự vào nhóm nòng cốt trong thời gian ít nhất một năm và đóng góp
tích cực vào quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhóm. Trong năm 2011, nhóm nòng
cốt gồm những đại biểu đến từ bốn tổ chức phi chính phủ nước ngoài: Education for
Development, Loreto Viet Nam – Australia Programme, Saigon Children’s Charity và
Vietnam Plus. Từ tháng 9, đại diện của các tổ chức East Meets West, Norwegian Mission
Alliance và VinaCapital Foundation đã gia nhập nhóm. Tổ chức Education for Development
là tổ chức điều phối, với sự hỗ trợ từ tổ chức Saigon Children’s Charity.
Mục đích và mục tiêu
Nhóm Thảo luận các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại TPHCM mang đến một diễn đàn nhằm
trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm. Nhóm hướng đến mục tiêu trở thành điểm mở
đầu cho những hình thức điều phối hoặc cộng tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực như nghiên
cứu, tập huấn cũng như các cuộc đối thoại chính sách và tuyên truyền.
Các hoạt động trong năm 2011
Xây dựng mạng lưới
Tổ chức cuộc họp hàng quý
• Trong cuộc họp quý đầu tiên, tháng 1/2011, Ông Lê Chu Giang đến từ Sở lao động –
Thương binh và Xã hội Tp. HCM đã có bài phát biểu “Giới thiệu và Tổng quan về tình trạng
người khuyết tật tại Việt Nam”, Bà Võ T. Hoàng Yến (giám đốc DRD) trình bày về những
thách thức về vấn đề người khuyết tật ở Việt Nam và bà Caroline Mayger cập nhật thông tin
từ Nhóm thảo luận về lĩnh vực người Khuyết tật và kết quả đánh giá nhu cầu của họ.
• Tại cuộc họp quý II, vào tháng 4/2011, ông Marko Lovrekovic - Đồng Giám đốc Điều hành
VUFO-NGO Resource Centre đã cập nhật các hoạt động của trung tâm. Ông Đôn Tuấn Phong
đến từ PACCOM cập nhật về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Quốc tế tại Việt Nam.
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• Cuộc họp quý III, tháng 7/2011 được sự tham dự đông đảo của các diễn giả. Họ trình bày
vấn đề môi trường ở Việt Nam trên phương diện quốc gia và quốc tế. Các diễn giả đến từ các
tổ chức: Đại học Nông lâm, Thiện Chí (một tổ chức địa phương do Viet Nam plus hỗ trợ) và
35 tổ chức khác.
• Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc họp thứ IV vào tháng 10/2011, nhóm nòng cốt đã gửi
bảng câu hỏi đến tất cả thành viên trong nhóm để làm cơ sở cho các cuộc thảo luận của nhóm
từ năm 2012 trở đi.
• Tại cuộc họp thứ IV này, nhóm tiếp tục thảo luận về vấn đề môi trường nêu ra từ cuộc họp
lần trước. Tiếp theo, dựa trên bảng câu hỏi được gửi từ trước, nhóm thảo luận xoay quanh đề
tài các thành viên nhóm đánh giá như thế nào về các buổi họp và có chủ đề nào mà họ muốn
bàn lại trong năm tới không.
Tổ chức các cuộc họp mặt kết hợp ăn trưa hàng tháng
Những cuộc họp mặt này mang đến cho đại biểu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và bất
kỳ ai hứng thú với cộng đồng tổ chức phi chính phủ nói chung và các tổ chức phi chính phủ
hoạt động tại TPHCM nói riêng một không khí trò chuyện thân mật. Mỗi tháng, cuộc họp diễn
ra tại mỗi nơi khác nhau, tùy thuộc vào ý thích của các thành viên Tổ chức phi chính phủ quốc
tế có tên trong danh sách gửi thư của VUFO. Các thành viên có thể bầu chọn địa điểm là
những trung tâm dạy nghề hay cung cung cấp cơ hội việc làm cho những người có hoàn cảnh
khó khăn.
Điều phối các nhóm chuyên đề
Có bốn nhóm chuyên đề đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh: Nhóm hành chính/tài
chính(HCMC Admin & Finance WG); nhóm hoạt động về quyền trẻ em TP. HCM (HCMC
Child Rights WG); nhóm Công tác về lĩnh vực khuyết tật TP. HCM (HCMC Disability WG);
và nhóm kỹ thuật HIV/ AIDS (HCMC HIV/AIDS Technical WG). Để biết thông tin chi tiết về
các nhóm chuyên đề, tham khảo thông tin tương ứng dưới đây.
Kế hoạch năm 2012: Duy trì sự năng động của nhóm thảo luận các tổ chức phi chính phủ tại
TP.HCM để chia sẻ thông tin, học hỏi lẫn nhau cũng như cùng tham dự vào việc vận động
chung và các hoạt động đối thoại chính sách. Hỗ trợ các nhóm chuyên đềCông tácvà đảm bảo
chức năng của các nhóm. Tiếp tục tổ chức các cuộc họp mặt kết hợp ăn trưa hàng tháng nhằm
mục đích chia sẻ thông tin trong mạng lưới các tổ chức phi chính phủ quốc tế.
Hoạt động và thông tin liên hệ
Các cuộc họp hàng quý của nhóm thảo luận các tổ chức phi chính phủ tại TP.HCM (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. Thư mời và địa điểm các cuộc họp mặt kết hợp
ăn trưa hàng tháng (mỗi thứ sáu hàng tháng) sẽ được gửi các thành viên thông qua danh sách
gửi thư: ingo-hcmc@ngocentre.org.vn
Tổ chức điều phối nhóm thảo luận các Tổ chức phi chính phủ Quốc tế tại TP.HCM:
Education for Development (EFD)
Bà Hanna Louise Smokcum, Điều phối viên Quốc gia
305/30 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
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Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84-8) 3991 6033
Email: hanna@educationfordevelopment.org

Nhóm Công tác về quyền Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh (HCM CRWG)
http://www.ngocentre.org.vn/?q=content/hcmc-child-rights-working group

Bối cảnh
CRWG thành phố Hồ Chí Minh là một nhóm các tổ chức phi chính phủ quốc tế, được thành
lập vào năm 2008, bao gồm các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức
liên quan khác. Nhóm có chung mục tiêu và chí hướng, nhóm họp mặt với nhau để chia sẻ ý
tưởng và cơ hội cũng như những mối quan tâm để đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em. Nhóm
này hoạt động theo định hướng nhất định.
Các điều khoản tham chiếu của CRWG thành phố Hồ Chí Minh đã được trích dẫn từ các điều
khoản của CRWG Hà Nội để tạo nên sự thống nhất giữa hai nhóm với nhau. CRWG thành
phố Hồ Chí Minh cũng hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp của CRWG Hà Nội. Các điều
khoản tham chiếu này được nhóm cập nhật sửa đổi năm 2011 dựa theo các điều khoản của
CRWG Hà Nội. Bản sao của các điều khoản này đã được đưa lên trang web của Trung tâm
của các tổ chức phi chính phủ.
Mục đích của CRWG thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo một diễn đàn hoạt động dựa
trên các quan điểm vì mục đích chung của các tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc hỗ
trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra, nhóm cũng có những quan điểm riêng và thu thập những ý
kiến cá nhân hay tập thể dựa trên tài liệu hoặc những vấn đề có tầm quan trọng ở địa phương
và quốc gia.
Mục đích
Mục đích chung của CRWG thành phố Hồ Chí Minh là tăng cường thông tin liên lạc và phối
hợp giữa các tổ chức tập trung hoạt động hỗ trợ trẻ em, đồng thời nhóm cũng muốn chia sẻ
những kiến thức Công tác giữa các tổ chức để hỗ trợ xã hội Việt Nam cũng như để quản lý và
đáp ứng hiệu quả các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.
Mục tiêu cụ thể
•
•

•
•
•

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, những thành công đạt được cùng các bài học kinh
nghiệm vì lợi ích chung của các tổ chức và hiệp hội có liên quan.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết giữa các tổ chức hoạt động về quyền trẻ em
và các hiệp hội khác, hoạt động như là một cầu nối trung tâm về việc tư vấn, đối thoại
chính sách cùng các báo cáo về quyền lợi của trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với CRWG Hà Nội trong việc góp phần hướng tới mục tiêu
chung của quốc gia.
Tổ chức các hoạt động chung liên quan đến quyền trẻ em.
Phối hợp trong việc đáp ứng và tạo cơ hội chia sẻ những văn bản khác nhau, cũng như
các chính sách của nhà nước và điều luật nhằm hỗ trợ việc thực hiện các chương trình
của nhà nước có liên quan đến quyền trẻ em.
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•

Nâng cao tiếng nói chung và đóng một vai trò tích cực liên quan đến quyền lợi của trẻ
em và can thiệp tới tất cả các bên có liên quan đặc biệt là với chính quyền địa phương,
khu vực và quốc gia, các phương tiện truyền thông để bảo vệ quyền lợi trẻ.

Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các điều khoản của CRWG thành phố Hồ Chí Minh trên
trang web của Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ (VUFO - NGO RC)
www.ngocentre.org.vn.
Sự tham gia
Theo nguyên tắc hoạt động các nhóm công tác của Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính
phủ uộc Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, nhóm rất hoan nghênh sự tham dự của
bất kỳ cá nhân nào quan tâm đến chủ đề này. Các cuộc họp được tổ chức không những cho
những đại diện, nhân viên có liên quan của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, mà còn có sự
tham gia của các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam, các hiệp hội, nhà tài trợ quốc tế cũng như
đại diện của các tổ chức chính phủ, các tổ chức song phương. Các cuộc họp này được tổ chức
tại văn phòng của Quỹ phúc lợi trẻ em thành phố Hồ Chí Minh hai tháng một lần. Chúng tôi
đặc biệt đánh giá cao sự tham gia từ các đối tác chính phủ và đặc biệt cảm ơn Sở GD & ĐT
và Sở LĐTBXH đã nhiệt tình tham gia và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua.
Các chủ đề
Vấn đề cốt lõi trong năm 2011 là khá rộng, sau khi đã tập trung vào chính sách bảo vệ trẻ em
trong 2 hoặc 3 năm trước. Chủ đề bảo vệ trẻ em vẫn được tiếp tục chia sẻ và được xem là một
chủ đề cốt lõi cho nhóm chúng tôi cũng như việc chia sẻ các kinh nghiệm thực tế về vấn đề
này nhằm tìm cách đảm bảo việc bảo vệ trẻ em ở bất cứ nơi nào có thể ở Việt Nam. Công việc
này cũng được phối hợp với CRWG Hà Nội.
Các chủ đề chính trong năm 2011:
•
•

•
•

Bạo lực trẻ em trong gia đình, trong cộng đồng và ở nhà trường. Đây là một đề tài
được chia sẻ với sự hỗ trợ và sự tham gia của Sở GD & ĐT và Sở LĐTBXH.
Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em – đã tổ chức những buổi thảo luận nhóm bàn
về kế hoạch của chính phủ chủ yếu là để làm việc với trẻ em dễ bị tổn thương từ năm
2011 trở đi.
Trẻ em có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt.
Đảm bảo các hoạt động của nhóm được phối hợp chặt chẽ và dành thời gian nhất định
để tìm hiểu thêm những vấn đề nội bộ của nhóm (như điều khoản tham chiếu) cũng
như những vấn đề có liên quan khác.

CRWG thành phố Hồ Chí Minh cũng thảo luận và xem xét nhiều vấn đề khác nhau có liên
quan đến trẻ em nhưng tùy thuộc vào nhu cầu, hay lợi ích của những người tham gia.
Thông tin chi tiết
Mức độ thường xuyên: Cuộc họp khai mạc của CRWG thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vào
ngày 15 tháng 05 năm 2008, và nhóm tổ chức họp mặt 2 tháng một lần. Thời gian và địa điểm
của kỳ họp được đăng tải trên trang web và gửi qua hòm thư điện tử của nhóm Thảo luận các
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tổ chức NGO tại HCM nơi mà các thành viên của nhóm đăng ký email (ingohcmc@ngocentre.org.vn).
Địa điểm: Các thành viên quyết định địa điểm của cuộc họp kế tiếp là ở đâu, nhưng kế hoạch
này được các tổ chức tham gia trong nhóm thay phiên nhau hỗ trợ. Hiện nay nhóm được duy
trì là nhờ sự giúp đỡ của Quỹ phúc lợi trẻ em thành phố Hồ Chí Minh.
Ngôn ngữ: Nhóm sử dụng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt CRWG thành phố Hồ Chí
Minh cố gắng để các thành viên tham dự buổi họp có thể trao đổi với nhau cả hai thứ tiếng,
trong các cuộc họp luôn có phiên dịch hỗ trợ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
Chủ tịch: Ông Paul Finnis từ Hội Từ thiện trẻ em Sài Gòn (Saigon Children’s Charity) và Bà
Ai My hiện là đồng Chủ tịch của nhóm. Nhóm mong muốn luôn có hai đồng chủ tịch để điều
phối hoạt động của nhóm một từ tổ chức phi chính phủ quốc tế và một từ tổ chức phi chính
phủ địa phương. Vai trò này được xem xét và bầu chọn lại hàng năm.
Các cuộc họp: Trong năm 2011, nhóm đã tổ chức được 6 cuộc họp. (Tất cả các biên bản cuộc
họp của nhóm đã được đăng tải trên trang web.)
Kế hoạch hoạt động năm 2012
CRWG thành phố Hồ Chí Minh hoạt động chú trọng đến nhiệm vụ và như vậy nhóm sẽ tiếp
tục tập trung vào các chủ đề quan trọng để thu hút số đông các thành viên cũ cũng như mới.
Năm 2011 nhóm sẽ chú trọng nhiều vào các vấn đề như bạo lực với trẻ em cũng như những
chủ đề có liên quan về giáo dục và người khuyết tật. Các vấn đề khác có liên quan đến việc
chăm sóc sức khỏe và buôn bán trẻ em cũng được nhóm rất quan tâm.
Ngoài ra, CRWG thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét các dự án, những nghiên cứu và học tập
những kinh nghiệm lẫn nhau về các hoạt động của những vấn đề có liên quan nhằm để đảm
bảo tương lai tốt nhất có thể cho trẻ em tại Việt Nam.
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Nhóm Công tác về khuyết tật TP. HCM
http://www.ngocentre.org.vn/content/hcmc-disability-working-group

Bối cảnh
Nhóm Công tác về khuyết tật được quản lý bởi một nhóm nòng cốt gồm 5 tổ chức có trách
nhiệm điều phối kế hoạch thường niên và chương trình hành động thường nhật của nhóm.
Nhóm nòng cốt dựa trên tinh thần tự nguyện và hiện nay bao gồm các thành viên từ những tổ
chức người khuyết tật, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.
Việc tham gia vào nhóm là hoàn toàn mở, bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào quan tâm đến việc
hỗ trợ người khuyết tật đều có thể tham gia vào hoạt động của nhóm.
Mục tiêu chung của nhóm
Nhóm Công tác về khuyết tật TP. HCM mong muốn giải quyết các vấn đề về người khuyết tật
thông qua hoạt động chung, trao đổi thông tin và nguồn lực, các sự kiện, tập huấn và hội thảo,
các diễn giả khách mời và sự phát triển tích cực của các đơn vị đối tác.
Các hoạt động năm 2011
Dựa theo Bản Đánh giá Nhu cầu tháng 10 năm 2010, Nhóm Công tác vì người khuyết tật đã
tổ chức bốn buổi hội thảo về những chủ đề phổ biến nhất:
03/2011: Ứng xử và Giao tiếp
06/2011: Nhận thức về người khuyết tật
09/2011: Giáo dục Hòa nhập
12/2011: Việc làm
Kế hoạch năm 2012
Nhóm Công tác về khuyết tật sẽ khai thác những kết quả trong Bản Đánh giá Nhu cầu và sẽ tổ
chức các buổi hội thảo về những chủ đề sau:
03/2012: Dạy nghề
06/2012: Hội thảo Chia sẻ Thực tế về Dụng cụ Giảng dạy
09/2012: Hợp tác Nhà trường/Gia đình
12/2012: Can thiệp sớm
Thêm vào đó, Nhóm Công tác về khuyết tật sẽ tiếp tục theo đuổi những mục tiêu:
•

•
•
•

Tăng cường cam kết của các bên liên quan và người khuyết tật trong các hoạt động
của Nhóm Công tác về khuyết tật thông qua các buổi tập huấn, hội thảo và nhóm họp
song ngữ (Việt - Anh)
Tăng số lượng thành viên của nhóm nòng cốt
Tập trung vào việc tổ chức các buổi hội thảo và tập huấn để thực hiện các chủ đề đã đề
ra
Xác định và giải quyết những nhu cầu đặc biệt của các bên liên quan bằng cách hỗ trợ
phát triển hợp tác.
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Ngày tổ chức các sự kiện xuyên suốt năm 2012 sẽ được thông báo qua danh sách email của
Nhóm Công tác về khuyết tật và sẽ được đăng trên website của Trung tâm Dữ liệu Phi Chính
phủ - Liên hiệp các Tổ Chức Hữu nghị Việt Nam.
Thông tin thực tế và thông tin liên hệ
Theo nguyên tắc hoạt động các nhóm công tác của Trung tâm Dữ liệu các tổ chức Phi Chính
phủ - Liên hiệp Các tổ chức Hữu Nghị Việt Nam, thành phần tham dự dự nhóm họp là mở,
các đại diện và nhân viên của những tổ chức hỗ trợ người khuyết tật. Thành viên tham gia có
thể là các tổ chức quốc tế và các tổ chức tài trợ, cũng như đại diện chính phủ Việt Nam và các
tổ chức phi chính phủ địa phương.
Quan trọng nhất, chúng tôi hoan nghênh đại diện của các nhóm người khuyết tật ở Việt Nam.
Chức vụ Chủ tịch đã được bàn giao từ Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) cho Maison
Chance vào tháng 03/2010.
Các biên bản họp, báo cáo và sự kiện sẽ được dịch Anh/Việt.
Ngôn ngữ sử dụng chủ yếu trong các cuộc họp là Tiếng Anh nhưng chúng tôi cam kết hỗ trợ
dịch thuật Tiếng Việt khi khả năng cho phép.
Các cuộc họp và địa điểm tổ chức trong năm 2012:
Nhóm nòng cốt của Nhóm Công tác vì người khuyết tật sẽ tổ chức các cuộc họp hằng tháng
và chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người đến dự.
Ngày giờ và địa điểm sẽ được thông báo thông qua danh sách email của Nhóm Công tác vì
người khuyết tật (vui lòng gởi email đến hcmcdwg@yahoo.com để chúng tôi thêm quý danh
của bạn hoặc tổ chức vào danh sách) và của Nhóm Thảo luận Tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế
ở TP. HCM.
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Nhóm Công tác về Bom mìn (LWG)
http://www.ngocentre.org.vn/landmineswg
Bối cảnh
Nhóm hoạt động về bom mìn (LWG) được thành lập vào năm 1996 bởi các đại diện NGO bà
Suzanne Lecht Oxfam Hong Kong và ông Chuck Searcy từ Quỹ tưởng niệm cựu chiến binh
Mỹ tại Việt Nam (VVAF). Một số các tổ chức NGO khác tham gia từ ngày đầu tiên là tổ chức
cứu trợ cơ đốc giáo (CRS) và Cây Hòa bình (PTNV). Mục tiêu của nhóm này là chia sẻ thông
tin về bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung tới 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
hoạt động rà phá bom mìn ở Quảng Trị được chính quyền tỉnh thông qua dưới sự cho phép
của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, 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 ách email của nhóm này.

Chủ tịch và nhóm nòng cốt
Hàng năm các thành viên nhóm xem xét và lựa chọn để bầu vào vị trí chủ tịch và đồng chủ
trì. Vị trí này đã được bầu luân phiên tại cuộc họp của nhóm ngày 14 tháng 10 năm 2011.
Hannah Bryce từ MAG và Jonathan Guthrie của NAP đã được bầu thay thế hai người trước
đó là Chuck Sercy-Project Renew; HDI và Nguyen Thi Thanh Hong từ Hội vì sự phát triển
của người khuyết tật.
Năm 2011, không lựa chọn “nhóm nòng cốt”. Tuy nhiên có một số thành viên chủ chốt sẽ
được yêu cầu tham gia vào việc chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, sự kiện trong thời gian tới.

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 tình 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 sẽ 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 khóa 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 2011
Những điểm chính trong cuộc họp của nhóm công tác bom mìn ngày 15/4/2011
.
Tham gia cuộc họp có 11 thành viên của nhóm
Những thay đổi của Dự án Renew
Chuck Searcy và Đinh Ngọc Vũ đã thông báo về việc đóng cửa của tổ chức VVMF và hoạt
động độc lập của Dự án Renew có hiệu lực từ ngày 1 /1/2011. Cam kết tiếp tục hỗ trợ ngân
sách và kỹ thuật của NPA, HDI và các đối tác khác để đảm bảo hoạt động của Dự án Renew
được tiếp tục không bị gián đoạn.
Phương pháp thử nghiệm giảm diện tích đất rà phá
NPA và Renew đã thực hiện một số thử nghiệm ở Quảng Trị về mô hình giảm diện tích đất
mới sử dụng dữ liệu đánh bom của Hoa Kỳ, dự kiến giảm được diện tích cần rà phá bằng cách
sử dụng “Dấu chân của bom bi” tìm thấy trong dữ liệu đánh bom cũ. Kết quả hy vọng tiết
kiệm được thời gian và sức lao động cũng như chi phí thấp hơn.
Kết quả sẽ được chia sẽ với các tổ chức phi chính phủ và cơ quan chức năng
Mở rộng cơ sở dữ liệu
Rickard Hartman báo cáo về việc hợp tác có hiệu quả giữa SODI, RENEW và NPA trong
công tác chia sẽ dữ liệu và quản lý thông tin được xây dựng trên nền cơ sở dữ liệu kỹ thuật do
NPA đưa ra. SODI hy vọng quay trở lại và được đóng góp thành quả của 12 năm hoạt động
xây dựng nền tảng lâu đời về cơ sở dữ liệu, tuy nhiên chưa có nhiều thông tin cụ thể trong
nhiều năm qua. SODI đồng thời cũng thông báo về việc đào tạo cho 20 nhân viên cộng đồng
làm đầu mối liên lạc địa phương, giáo dục về nguy cơ bom mìn, báo cáo, liên lạc và các hoạt
động khác. SODI đồng thời đã đào tạo một đội lưu động tại Huế để bắt đầu hoạt động vào
tháng năm.
Báo cáo giám sát về bom mìn
Nguyen Thi Thanh Hong từ AEPD thông báo rằng đang thu thập dữ liệu cho bản báo cáo
giám sát bom mìn mới mà AEPD tự nguyện thực hiện. Việc thu thập dữ liệu rất khó khăn bởi
vì mỗi cơ quan có một hệ thống cơ sở dữ liệu của mình và quản lý khác nhau. Chưa có một
hình thức chuẩn nào để lưu cơ sở dữ liệu hay báo cáo cấp tỉnh cũng như cấp quốc gia.
Công tác vận động chính sách của nhóm công tác bom mìn
Nhóm đã thảo luận về khả năng tổ chức họp giữa các thành viện nhóm với ông Nguyễn Phú
Trọng - Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam để thảo luận các vấn đề liên quan đến hành
động chống bom mìn ở Việt Nam. Có nhiều ý kiến rằng khó có thể sắp xếp một cuộc họp như
thế. Tuy nhiên tất cả đều thống nhất về tìm kiếm cơ hội để tổ chức cuộc họp đó.
Nguồn vốn của Hoa Kỳ
51

Tim Liston từ Đại Sứ quán Hoa Kỳ đã cảnh báo về một số khó khăn trong việc cấp vốn cho
hành động chống bom mìn trong thời gian tới. Ông Tim dự báo về việc đánh dấu nguồn vốn
Hoa Kỳ ở mức khoảng 5 triệu Đôla hàng năm trong thời gian trước mắt, nhưng cũng dự báo
rằng mức vốn này sẽ không được tiếp tục lâu dài.
Lộ trình tham gia Công ước chống bom chùm
Vấn đề về việc tham gia của Việt Nam vào công ước chống bom chùm được nêu ra từ năm
2010 khi cán bộ của các bộ ngành Việt nam chỉ ra rằng “Lộ trình” đến việc tham gia của Việt
Nam vào công ước chống bom chùm đã được vạch ra và đang được tiếp tục theo chủ trương
của Chính phủ. Nhóm đề nghị Thảo Griffith từ VVAF, người tổ chức cuộc họp để thảo luận
vấn đề đó sẽ tiếp tụcCông tácvới các cán bộ của các bộ ngành.
Nguồn vốn của MAG
MAG đã nhận được nguồn vốn tài trợ 30 tháng từ DFID, theo Greg Secomb, đối với 3 đội rà
phá hiện trường lớn hơn sẽ giải quyết được các nhiệm vụ EOD tại tỉnh Quảng Trị.
Dọn sạch chất độc màu da cam và rà phá vật liệu chưa nổ
Susan Hammond từ dự án giải quyết hậu quả chiến tranh đã tham dự hội nghị về nạn nhân
chất độc màu da cam do “ Nhóm đối thoại” của Quỹ Ford Foundation tại Biên Hòa tài trợ.
Susan lưu ý rằng hiện trường 27 hecta tại Đà Nẵng và Biên Hòa cần rà phá vật liệu chưa nổ ,
mặc dầu chưa rõ làm thế nào để giải quyết tại thời điểm đó.
“Địa phương hóa” tổ chức phi chính phủ
AEPD đã cập nhật cho nhóm về việc “Địa phương hóa” để trở thành tổ chức phi chính phủ
Việt nam sau 8 tháng. Sau khi trở thành tổ chức phi chính phủ địa phương, AEPD đã kêu gọi
và thực hiện nhiều chương trình dự án như thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ của người
khuyết tật tỉnh Quảng bình do quỹ hỗ trợ Cộng hòa Ai len hỗ trợ và các dự án hỗ trợ khẩn cấp
và phục hồi sau cơn bão dữ tháng 10 năm 2010...
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền mới của Hoa Kỳ tại Việt Nam
Nhóm thống nhất rằng Đại sứ mới của Hoa kỳ, David Shear, sẽ được mời tham dự cuộc họp
của nhóm trong tháng 9 tới. Tim Liston nói rằng Đại sứ có thể tham gia tuy nhiên phụ thuộc
vào kế hoạch của ông ấy vào thời điểm đó.
Những điểm chính của cuộc họp nhóm công tác bom mìn vào ngày thứ sáu, 14/10/2011
Cuộc họp có sự tham gia của 18 thành viên trong nhóm công tác
Giao lại đất ở vùng nhiễm bom chùm
Jonathan (Gus) Guthrie, quản lý quốc gia của NPA đã có bài trình bày về điểm chính làm thế
nào để Việt Nam có thể “ Giao đất lại trong vùng ô nhiễm bom chùm” để giảm thiểu nhiều
nhu cầu đối với việc rà phá chiếm nhiều thời gian và tiền của. Phương pháp tập trung vào khu
vực đã xác định có nguy hiểm (CHA) như là ưu tiên cho sự an toàn của người dân. Bom
chùm và một số vật liệu nổ là mối nguy hiểm trước mắt, nhưng bom bị chôn vùi ở sâu dưới
đất không đặt ra mối nguy hiểm trước mắt. Nếu khu vực đã xác định có nguy hiểm được xác
định đúng đắn thì mục tiêu phản ứng giảm đi đáng kể.
Đại tá Tuấn từ Bộ tư lệnh công binh, Bộ Quốc phòng cho rằng thông tin khá thú vị. Ông Tuấn
đề nghị cá nhân ông Gus và NPACông tácvới BOMICEN để xây dựng kế hoạch trên cơ sở
giảm thiểu diện tích và loại vũ khí gây ô nhiểm cần khôi phục. Dự kiến sẽ tổ chức hội thảo về
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giao lại đất tại Đà Nẵng vào tháng 11 và các thành viên của nhóm công tác bom mìn được
mời tham dự.
Cuộc họp đầu tiên của VBMAC
Cơ quan hành động chống bom mìn quốc gia đã tổ chức cuộc họp đầu tiên và hoàn thành kế
hoạch công tác cho năm 2012. Một cuộc khảo sát tại 24 trong 63 tỉnh thành trong cả nước đã
hoàn thành và ktế quả sẽ được cập nhật trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Trong năm 2012, chính
phủ sẽ đầu tư thêm ngân sách để đẩy nhanh tiến độ của cuộc khảo sát. Cơ quan hành động
chống bom mìn mới sẽCông tácvề các tiêu chuẩn hành động chống bom mìn quốc tế với sự
trợ giúp của GICHD với một bộ tiêu chuẩn, trong đó có 14 tiêu chuẩn khác nhau đang được
dịch sang tiếng Anh theo ngôn ngữ IMAS.
Cơ sở dữ liệu quốc gia
Đã chính thức được xây dựng vào tháng 9 với sự trợ giúp của NPA. Đại tá Tuấn nói rằng việc
nhập dữ liệu từ sáu tỉnh đang được xúc tiến theo kế hoạch để đưa vào cơ sở dữ liệu mới. Bốn
tỉnh khác ở miền trung tây nguyên bảy tỉnh ở miền tây Nam bộ Việt Nam sẽ nâng tổng số tỉnh
đã hoàn thành lên 17 tỉnh.
Trao đổi thông tin
Đại tá Tuấn khuyến khích các thành viên nhóm công tác bom mìn đề nghị VBMAC hỗ trợ
thông tin. Ông Tuấn đồng thời cũng phân công VBMAC trợ giúp cho các tổ chức phi chính
phủ với về việc sắp xếp tổ chức các cuộc họp và địa điểm họp, có thể sử dụng viện bảo tàng
của BOMICEN làm địa điểm họp. Mục đích là để tạo điều kiện để các nhà hoạt động chống
bom mìn, VBMAC, thành viên của nhóm công tác bom mìn cùng nhauCông táccó hiệu quả
trên một chiến tuyến-Tất cả cùng hướng đến mục tiêu là giảm thiểu tác động của bom mìn,
vật liệu chưa nổ.
Hệ thống cắt bom di động
Đại tá Nguyễn Hồng Sơn từ BOMINCEN trình bày tóm tắt cho các thành viên nhóm bom
mìn về hệ thống cắt bom di động mới được chuyển giao bởi tổ chức nhân đạo Golden West.
Hệ thống này đã nâng cao năng lực kỹ thuật giải quyết một lượng lớn vũ khí.
Công ước chống bom chùm
Nhìn chung, thành viên của nhóm công tác đã rất năng động trong việc hỗ trợ công ước quốc
tế về phòng chống bom chùm, và khuyến khích Việt Nam tham gia công ước. Điều này
dường như đang tiến triển theo tinh thần tại cuộc họp lần thứ hai các chính phủ tham gia công
ước tại Beirut thể hiện qua sự tham gia của đoàn cán bộ các bộ ngành Việt Nam và các tổ
chức phi chính phủ. Cán bộ của dự án RENEW Ngo Xuân Hiền báo cáo về tình hình của Việt
nam như sau:
1) Việt Nam ủng hộ mục tiêu của Công ước, nhưng chưa sẵn sàng tham gia, một lý do không
có lý do gì mà nước bị ảnh hưởng lại phải chịu trách nhiệm nhiều hơn những nước sử dụng
bom chùm; 2) Cần cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn nhiều hơn. Các đại diện
vùng của Đông Nam Á đề nghị rằng cần phải đưa Công ước chống bom chùm vào một nội
dung trong chương trình nghị sự của các cuộc họp của ASEAN trong thời gian tới.
Ông Đỗ Hùng Việt, Bộ ngoại giao cho rằng nhìn chung cuộc họp lần thứ hai của các bên
tham gia công ước chống bom chùm diễn ra tốt đẹp. Ông Việt nói rằng điều quan ngại chính
của Việt Nam là làm thế nào để Việt Nam có thể hoàn thành các nghĩa vụ về rà phá. Ông Việt
53

còn chỉ ra rằng số liệu về ô nhiễm bom mìn mà Việt Nam đã sử dụng chưa thể hiện cụ thể các
loại ô nhiểm, vì vậy rất tốt nếu NPA và các tổ chức khác xác định diện tích cụ thể bị ô nhiểm
bom chùm và như vậy vấn đề chính xác hơn. Điều đó có thể hỗ trợ Việt Nam ký công ước.
Vấn đề về chính trị khó hơn, ông ấy nói – “Trách nhiệm” phải rà phá bom chùm. Tại sao Việt
Nam, là một nước nạn nhân phải có trách nhiệm đó? Ông ấy còn đề cập đến vấn đề nguồn
vốn hỗ trợ và kinh nghiệm của Lào nơi mà các nguồn vốn của các nước tài trợ vẫn không
thực sự đúng như mong đợi.
Trang Web của Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ
Phan Thu Hà từ Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ đã phổ biến tóm tắt về trang
web và làm thế nào để truy cập và chia sẽ các dữ liệu về khảo sát, nghiên cứu, báo cáo và các
tài liệu khác của các thành viên nhóm công tác bom mìn. Thành viên nhóm thống nhất rằng
mọi người cần sử dụng tốt hơn nguồn thông tin quan trọng này nhằm kết nối các báo cáo và
các tài liệu khác để nhiều người khác có thể truy cập.
Kinh nghiệm về vấn đề khuyết tật từ Ailen
AEPD đã được tham gia chuyến đi học tập kinh nghiệm ở Ailen để xem các dịch vụ chất
lượng cung cấp cho người khuyết tật, là một vấn đề quan trong đối với nhiều thành viên của
nhóm công tác về bom mìn hoạt động hỗ trợ các dịch vụ cho nạn nhân bom mìn. Chuyến
thăm đến Ailen học hỏi nhiều về tiếp cận ở Ailen, khắp nơi đều có tiếp cận, trên xe tắc xi, xe
buýt, các phương tiện giao thông công cộng khác như tàu hỏa, máy bay, ở bệnh viện, trường
học là các ví dụ tốt để Việt Nam học tập. Nguyễn Thị Thanh Hồng ở AEPD cho rằng có hai
yếu tố chính tạo nên thành công của Ailen đó là: 1) Chính phủ có một hệ thống an sinh xã hội
tốt và cấp nhiều ngân sách cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật; 2) về nguồn lực con
người ở Ailen, họCông tácmột cách tự nguyện, say mê với công việc và với một cái tâm giúp
đỡ người khuyết tật; mọi ngườiCông tácliên kết với nhau và tăng cường năng lực cho các các
tổ chức khuyết tật.
Kế hoạch DDG ở Việt Nam
Jimmy Roodt từ nhóm rà phá bom mìn của Đan Mạch tóm tắt về kế hoạch và những ưu tiên
của DDGCông táctại 4 tỉnh: Quảng trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. DDG là một
phần của Hội đồng tị nạn của Đan Mạch, là một tổ chức có mặt tại 42 quốc gia, DDG có hoạt
động chủ yế tại 9 quốc gia trong đó có Việt Nam, Lào và Campuchia.
Bầu chọn vị trí chủ trì và đồng chủ trì
Hannah Bryce và Gus Guthrie được bầu chọn vào vị trí đồng chủ trì của nhóm công tác bom
mìn thay thể cho hai đồng chủ trì trước là Chuck Searcy và Nguyễn Thị Thanh Hồng.
Yêu cầu của VBMAC đối với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ vào Trung tâm
quản lý dữ liệu hành động chống bom mìn quốc gia mới vào tháng năm/2011
Trong văn bản ngày 20/5/2011 gửi đến tất cả các tổ chức rà phá bom mìn ở Việt Nam, Đại tá
Nguyễn Trọng Cảnh yêu cầu các tổ chức NGO cung cấp thông tin để đơn vị cơ sở dữ liệu mới
thuộc VBMAC có thể sử dụng. Với sự hỗ trợ của NPA, cơ quan này đã tạo ra một hệ thống
thông tin quốc gia sưu tập và biên soạn các nguồn thông tin sẵn có có liên quan về hành động
chống bom mìn vào một hệ thống. Đại tá Cảnh lưu ý rằng một khi cơ quan dữ liệu của
VBMAC đi vào hoạt động, đây sẽ là một trung tâm nguồn dữ liệu cho các thông tin/bản đồ có
liên quan về hậu quả của chiến tranh và hành động chống bom mìn của Việt Nam. Ông ấy đề
nghị các tổ chức phi chính phủ hợp tác bằng cách cung cấp các thông tin về khảo sát, rà phá,
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hỗ trợ nạn nhân bom mìn và các thông tin khác càng chi tiết càng tốt. Ông ấy nói rằng các bộ
dữ liệu của các tổ chức phi chính phủ sẽ được tổng hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
đối với nguồn thông tin cơ bản.
Chia sẽ thông tin:
Nhóm công tác về bom mìn tiếp tục là một nguồn thông tin chính về hành động chống bom
mìn ở Việt Nam cũng như các nước khác và là nguồn thông tin về kỹ thuật về các phương
pháp và kỹ thuật đã được sử dụng và có thể sử dụng ở Việt Nam. Các trao đổi thường xuyên
về báo cáo, đoạn phim và thông báo hoạt động của các tổ chức phi chính phủ được phổ biến
trong thành viên của nhóm công tác thông qua địa chỉ email. Trang web của Trung tâm dữ liệu
phi chính phủ với khả năng lớn về chứa đựng dữ liệu và tiếp cận được nhóm công tác bom
mìn khai thác là một đề tài để thảo luận nhằm khuyến khích các thành viên sử dụng tối đa
diễn đàn này để lưu trữ và khôi phục dữ liệu.
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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 Tài chính vi mô Việt Nam (MFWG) được thành lập như một
diễn đàn dành cho các nhà thực hành tài chính vi mô để chia sẻ kinh nghiệm và giải quyết các
vấn đề khó khăn của ngành, góp phần đưa tiếng nói của ngành đến với các nhà làm chính
sách.
Ra đời năm 2004, với tư cách là một tổ chức phi chính thức trực thuộc Trung tâm Nguồn các
Tổ chức Phi chính phủ – VUFO, đã đưa ra một chính sách “mở” đối với tất cả các cá nhân và
tổ chức quan tâm tới ngành tài chính vi mô tại Việt Nam. Tháng 09 năm 2011, MFWG đã
chính thức trở thành Trung tâm trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
(VINASME) theo Quyết định số 238/QĐ-CTHH của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt
Nam ngày 5/9/2011 về việc thành lập Trung tâm tư vấn nguồn lực tài chính vi mô doanh
nghiệp nhỏ và vừa (tiền thân là Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt Nam)
Các mục tiêu chính của nhóm:
•

Đối thoại chính sách giữa các tổ chức có liên quan để tạo điều kiện phát triển một môi
trường thuận lợi cho hoạt động TCVM

•

Thúc đẩy phát triển hoạt động tài chính vi mô bền vững bằng cách phổ biến thông tin,
chia sẻ kinh nghiệm và đạt được sự đồng thuận trong các vấn đề quan trọng trong hoạt
động tài chính vi mô tại Việt Nam.

Cấu trúc hoạt động và thành viên tham gia:
Mạng lưới MFWG hiện nay bao gồm hơn 67 thành viên chính thức là các cá nhân và các đại
diện từ hơn 30 tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực TCVM tại Việt Nam.
Hoạt động chính năm 2011:
Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2011, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (MFWG) đã đạt
được một số thành tựu quan trọng bao gồm: MFWG trở thành tổ chức chính thức với sự đồng
ý của Chính phủ; 67 thành viên chính thức từ 31 tổ chức đăng ký tham gia MFWG; hơn 600
đại biểu từ các tổ chức thành viên MFWG và các bên liên quan đã được chia sẻ các thông tin
về TCVM và nâng cao năng lực thông qua Bản tin Tài chính vi mô, bản tin hàng tháng, trang
web của MFWG; 05 hội thảo và 05 khóa tập huấn và 3 hội nghị Quốc tế, vùng.
Tổ chức 01 Hội nghị tổng kết MFWG 6 tháng và 02 cuộc họp Ban Thường Trực hàng quý 57
đại biểu từ 29 tổ chức khác nhau đã được cập nhật thông tin về hoạt động của MFWG và tình
hình hoàn thiện tư cách pháp nhân của MFWG tại buổi họp giữa kỳ vào ngày 13/8/2011 tại
TP. Hồ Chí Minh. 23 đại biểu là thành viên Ban Thường trực và Ban cố vấn đã tham gia 02
cuộc họp Ban Thường trực hàng quý của MFWG tổ chức ngày 14/2/2011, tại Hà Nội và ngày
13/8/2011 tại TP. Hồ Chí Minh
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Vận động môi trường chính sách tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành tài chính vi
mô tại Việt Nam.
Với sự hỗ trợ hợp tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, MFWG đã tổ chức thành công Tọa
đàm đóng góp ý kiến dự thảo “Đề án Xây dựng và Phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt
Nam đến năm 2020" vào ngày 15/2/2011, tại Hà Nội. Tọa đàm tạo cơ hội để các tổ chức
TCVM được chia sẻ nội dung của dự thảo Đề án; đồng thời thảo luận và đóng góp ý kiến nội
dung dự thảo Đề án và dự thảo Quyết đinh phê duyệt thực hiện Đề án. Với sự tham gia tích
cực của 72 đại biểu thuộc 47 tổ chức Những ý kiến thảo luận tại tọa đàm đã được tổng hợp ý
kiến và gửi Ngân hàng Nhà nước vào ngày 23/2/2011.
Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho các thành viên tổ chức tài chính vi mô
102 học viên đã được nâng cao năng lực thông qua các khoá đào tạo do MFWG tổ chức từ
tháng 1 đếntháng 9 năm 2011, bao gồm: khóa đào tạo về Dịch vụ Phát triển Kinh doanh
(BDS), Quản lý rủi ro cho các tổ chức tài chính vi mô theo quy định của Ngân hàng Nhà
nước, Quản lý hiệu quả xã hội, và Quản lý hiệu quả hoạt động TCVM. Khóa tập huấn “Quản
lý để nâng cao thành tích”24 học viên đến từ 17 tổ chức TCVM cùng với các tổ chức khác tại
Việt Nam đã được trang bị kiến thức cơ bản về quản lý hiệu quả hoạt động TCVM và nâng
cao những kỹ năng cơ bản cho giảng viên trong lĩnh vực TCVM. Khoá tập huấn “Quản lý để
nâng cao thành tích” do MFWG tổ chức vào ngày 23/5/2011 – 3/6/2011 tại Hà Nội, với sự
phối hợp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Hầu hết (99%) thành viên tham dự đã rất hài
lòng với nội dung và sự chuẩn bị cho khóa học. 7 thành viên đã đạt tiêu chuẩn của ILO về
cán bộ đào tạo và đã tham dự một khóa đào tạo nâng cao được Nhóm tổ chức cùng với sự hỗ
trợ kỹ thuật của tổ chức ILO từ 12-16 tháng 9 năm 2011.
Nhóm đóng vai trò Điều phối và chia sẻ thông tin về ngành tài chính vi mô
Nhóm là một kênh chia sẻ, cập nhật thông tin tin cậy cho các bên có liên quan về các tài liệu
liên quan tới công việc của họ. Những thành viên này bao gồm các thành viên của nhóm,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các nhà tài trợ, nhà đầu tư và các tổ chức có nguồn dữ liệu về
tài chính vi mô cấp toàn cầu.
Ngày 04/03/2011, MFWG đã tổ chức Hội thảo “Mẫu thu thập thông tin và báo cáo” với sự
tham gia của 20 đại biểu/chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô thuộc tổ chức
Quốc tế và tổ chức thành viên MFWG. Dựa trên kết quả thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của
đại diện các tổ chức tham gia Hội
Buổi gặp gỡ với Quỹ CAFPE thảo, bản mẫu thu thập thông tin và báo cáo chung về hoạt
động TCVM có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng số liệu khác nhau như nhu cầu thông tin
của MFWG. MFWG đã xây dựng một biểu mẫu thu thập số liệu, biểu mẫu này đáp ứng được
tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
Để duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các mạng lưới TCVM trong khu vực và trên
thế giới, MFWG đã trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới ngân hàng vì người nghèo
(BWTP) vào tháng 8/2011; và trở thành thành viên Nhóm Công tác Hiệu quả xã hội – khu
vực châu Á (SPTF
AWG) vào tháng 2/2011. Tháng 7/2011, 02 thành viên đại diện MFWG (01 thành viên Ban
thường trực và 01 cán bộ MFWG) đã trình bày hoạt động
Bảo vệ khách hàng trong hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam khi tham dự Hội nghị các
mạng lưới TCVM châu Á tại Philippines.
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Nhóm Công tác về quản lý tài nguyên thiên nhiên
và nông nghiệp bền vững (SANRM-WG)
http://www.ngocentre.org.vn/node/134
Bối cảnh
SANRM-WG trước đó đã tiến hành họp lần cuối vào ngày 21/9/2007 nhưng đã không còn
hoạt động sau đó. Khoảng giữa năm 2011, một số bên tham gia đã yêu cầu Trung tâm NGO
Resource Center và thể hiện mong muốn để nhóm này hoạt động trở lại khi xem xét sự phù
hợp của nhóm này trong tình hình và bối cảnh hiện tại, tương lai của Việt Nam. Với dự định
này, Đồng giám đốc Trung tâm NGO Resource Center đã liên lạc với các tổ chức quan tâm tới
SANRM và mời họ tham dự họp để đưa Nhóm Công tác này trở lại hoạt động.
Sau khi ngừng hoạt động kể từ 2007, Nhóm SANRM đã được tái khởi động trong cuộc họp
của Nhóm vào ngày 5/8/2011.
Chủ tịch và nhóm chủ chốt
Trong cuộc họp tái khởi động ngày 5/8/2011, một nhóm mới gồm các thành viên chủ chốt của
Nhóm đã được bổ nhiệm như sau:
Chủ tịch Nhóm làm việc: VECO Việt Nam (Eduardo A. Sabio, Đại diện khu vực tại Việt
Nam).
Thành viên chủ chốt của Nhóm: VECO Việt Nam, Action Aid Việt Nam, GRET, ECOECO,
Đông Tây hội ngộ, và CARE Quốc tế.
Mục đích và các mục tiêu cụ thể
Mục đích tổng quát: Cải thiện sinh kế cho những người sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên.
Các mục tiêu:
• Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của SANRM giữa các thành viên, và
• Triển khai các hoạt động chung về các vấn đề chiến lược và các kinh nghiệm thực tế
làm cơ sở cho việc đóng góp/đối thoại chính sách với cơ quan chính phủ và nhà tài trợ
liên quan.
Tiến độ hoạt động
Kể từ khi trở lại hoạt động vào tháng 8/2011, các hoạt động của Nhóm Công tác và tiến độ
như sau:
Tháng 9/2011:
• Họp Nhóm lần đầu vào 27/9 với 14 thành viên tham dự đại diện cho 10
• tổ chức Rà soát và hoàn thiện bản thảo TOR của Nhóm Công tác SANRM.
• Thống nhất các hoạt động ưu tiên cho giai đoạn 9/2011-12/2012 như sau: (a) Xác
định xem các thành viên SANRM đang làm gì và ở đâu; (b) chia sẻ kinh nghiệm;
và (c) đối thoại với chính phủ và các bên liên quan đến nhóm SANRM về các
chính sách liên quan.
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•

Lập một Nhóm nhỏ Công tác và viết tham luận cho Hội thảo Chương trình mục
tiêu quốc gia – Phát triển nông thôn mới (NTP-NRD) vào tháng 10/11 năm 2011.

Tháng 10/ 2011:
• Tổ chức cuộc họp nhóm lần 2 vào 28 tháng 10 và do số lượng thành viên tham gia
ít (5 người), cuộc họp đã chuyển thành một cuộc thảo luận không chính thức. Cuộc
họp nhóm tiếp theo được quyết định là sẽ tổ chức vào ngày 18/11.
•

Tổng hợp các ý kiến từ một số thành viên nhómCông tác để đề xuất các quy định
của nhóm SANRM.

•

Chủ tịch nhóm được mời tham gia với tư cách thanh viên trong cuộc Họp toàn thể
Nhóm hỗ trợ quốc tế 2011: Việt Nam hướng tới tầm nhìn mới về nông nghiệp tổ
chức tại Hà Nội vào ngày 26 / 10 vừa qua. Trong cuộc họp toàn thể này, Chủ tịch
nhóm đã nêu các vấn đề mà các thành viên đã đề cập trong tài liệu tham luận của
SANRM.

Tháng 11/ 2011:
• Phối hợp chuẩn bị cho sự tham gia của NhómCông táctrong hội thảo tiếp theo về
“Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới: Học hỏi từ các kinh
nghiệm” tổ chức vào ngày 9-10/11/2011 tại Hà Nội.
Kế hoạch cho năm 2011-2012
3 nhiệm vụ ưu tiên được lập kế hoạch cho giai đoạn tháng 9/2011 – 12/2012 là:
• Xem lại các hoạt động mà các thành viên của SANRM đang làm.
• Chia sẻ kinh nghiệm; và
• Đối thoại với nhà nước và các bên tham gia SANRM về các chính sách liên quan.
Các hoạt động lập kế hoạch chi tiết cho những nhiệm vụ này sẽ được lập kế hoạch trong cuộc
họp Nhóm Công tác tiếp theo vào 18/11.
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