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PHẦN 1: GIỚI THIỆU
Nội dung của khoá học này là gì?
I. MỤC TIÊU
Chúng ta sẽ hiểu được những thông tin chính về khoá học để sẵn sàng cho các học
phần tiếp theo. Những nội dung chính bao gồm:
•

Mục tiêu khoá học

•

Kết cấu tổng thể khoá học

•

Chúng ta có khả năng làm được gì/ thay đổi như thế nào sau khi hoàn thành khoá học này

II. THÔNG TIN CƠ SỞ
A. Mục đích của khoá học: Giúp người học chuẩn bị tốt hơn bộ hồ sơ/đề xuất dự
án để có thể nhận được hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế
B. Các nội dung chính của khoá học:
Phần 1:
•

Giới thiệu và các kiến thức cơ bản: chu trình dự án, các bước lập kế hoạch

•

Giai đoạn phân tích: phân tích các bên liên quan, phân tích vấn đề và phân tích mục tiêu

•

Giai đoạn lập kế hoạch: xây dựng khung logic và tự đánh giá đề xuất dự án

•

Chuẩn bị đề xuất dự án

Phần 2:
•

Các kỹ năng hướng dẫn, điều hành khóa học

Trong khóa học này, học viên sẽ được làm quen với một công cụ lập kế hoạch là khung logic.
C. Phương pháp học tập của khóa học
Khóa học sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Các học viên được khuyến khích trình
bày các ý kiến của mình và tham gia trực tiếp vào các bài tập thảo luận nhóm và thực hành. Làm
việc nhóm và thực hành là đặc điểm được nhấn mạnh trong khóa học.
D. Sau khóa học, học viên sẽ có các kỹ năng phân tích và xây dựng khung logic cũng như các kỹ
năng viết đề xuất dự án. Học viên có thể viết được một đề xuất dự án cụ thể, chính xác và logic hơn,
có tính thuyết phục cao đối với người đọc.
Kết thúc khóa học, học viên sẽ tự xây dựng một đề xuất dự án theo mẫu, chẳng hạn phụ lục 2 và
phụ lục 3 trong Thông tư 06/2001.
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E. Hướng dẫn
Mỗi học phần trong khóa học sẽ bao gồm những nội dung được ký hiệu như sau:
Câu hỏi chính

Câu hỏi chính

Mục tiêu của học phần,
Thông tin cơ sở về học phần
Bài tập thực hành để đạt được mục tiêu của bài học
Lưu ý: Một số điểm cần chú ý trong mỗi bài học
Sự nhất trí quan điểm giữa các thành viên trong nhóm làm việc là yếu tố không thể thiếu
trong phần thực hành tất cả các học phần của khoá học này.
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PHẦN 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI CÔNG CỤ KHUNG LOGIC
I. MỤC TIÊU


Bạn sẽ hiểu được một cách tổng thể về quản lý chu trình dự án



Bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của giai đoạn lập kế hoạch trong toàn bộ
quá trình quản lý chu trình dự án.

II. THÔNG TIN CƠ SỞ
Quản lý chu trình dự án là một công cụ quản lý toàn bộ vòng đời của một dự án.
Vòng đời của dự án bao gồm 3 giai đoạn chính: lập kế hoạch, thực hiện dự án và
theo dõi, đánh giá. Cả ba giai đoạn này đều sử dụng phương pháp tiếp cận khung
lôgíc.

Lập kế
hoạch

Khung
Lôgíc

Đánh giá
dự án

Tóm tắt

Chỉ số đo lường

Thực hiện
dự án

Phương tiện và
nguồn kiểm chứng

Các giả định chính

Mục tiêu tổng thể
Mục đích dự án
Kết quả
Đầu ra
Hoạt động
Đầu vào

4

Tµi liÖu tËp huÊn LËp kÕ ho¹ch dù ¸n
Dù ¸n T¨ng c−êng n¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch ODA

Chu trình dự án và sử dụng các bài học kinh nghiệm:
Tất cả các giai đoạn trong chu trình dự án: lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi, đánh giá đều có mối
liên quan tương hỗ chặt chẽ với nhau để tạo thành một chu trình hoàn chỉnh. Các bài học kinh
nghiệm từ những dự án đã thực hiện có thể được sử dụng cho việc lập kế hoạch, thực hiện và theo
dõi, đánh giá các dự án tiếp theo.

Sử dụng bài học kinh
nghiệm, khuyến nghị

Lập kế hoạch

Sử dụng bài học kinh
nghiệm, khuyến nghị

Đánh giá
Thực hiện

Dự án

Lập kế hoạch

Sử dụng bài học kinh
nghiệm, khuyến nghị

Đánh giá
Thực hiện

Lập kế hoạch
Đánh giá

Dự án

Thực hiện
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PHẦN 3: TỔNG QUAN-CÁC BƯỚC XÂY DỰNG DỰ ÁN
Các bước xây dựng một dự án là gì?
I. MỤC TIÊU
Bạn sẽ hiểu được tổng thể tất cả các bước để xây dựng một bộ hồ sơ dự án chuẩn.
II. THÔNG TIN CƠ SỞ
Trọng tâm của khóa học này là hướng dẫn phương pháp xây dựng một kế hoạch
dự án hoàn chỉnh và phù hợp dựa vào phương pháp tiếp cận khung lôgíc có sự
tham gia.
Quá trình xây dựng bắt đầu với việc xác định một lĩnh vực có khả năng can thiệp
và kết thúc với việc hoàn thiện và đệ trình đề xuất dự án.
2.1. Quá trình này bao gồm những giai đoạn chính như sau:
Giai đoạn phân tích:
Bước 1: Phân tích các bên liên quan
Bước 2: Phân tích vấn đề
Bước 3: Phân tích mục tiêu
Bước 4: Lựa chọn phương án can thiệp
Giai đoạn lập kế hoạch:
Bước 5: Xây dựng khung lôgíc
Bước 6: Tự đánh giá
Giai đoạn chuẩn bị đề xuất dự án
Bước 7: Chuẩn bị đề xuất dự án
Đệ trình đề xuất dự án
2.2. Lập kế hoạch một cách hệ thống
Hình 3.1: Chu trình lập kế hoạch một cách hệ thống

Các giai đoạn
chuẩn bị
dự án

Giai đoạn
phân tích
Bước 1
Phân tích các
bên liên quan
Bước 2
Phân tích vấn đề

Bước 3
Phân tích mục
tiêu
Bước 4
Lựa chọn
phương án can
thiệp

Giai đoạn lập
kế hoạch

Giai đoạn chuẩn bị
đề xuất dự án

Bước 5
Xây dựng khung
lôgíc

Bước 6
Kiểm tra khung
lôgíc bằng 5 tiêu
chí đánh giá

Bước 7
Chuẩn bị đề xuất dự án
(phụ lục 2&3)
Danh mục các nội dung
trong đề xuất dự án

Liên hệ nội dung tập huấn của CDOPP với các
mẫu đề xuất
Một số thông tin về nội dung của Dự thảo Nghị
định sửa đổi của Nghị định 17/2001
Các ưu tiên của nhà tài trợ
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PhÇn 4: ph©n tÝch c¸c bªn liªn quan (b−íc 1)
Nh÷ng ®èi t−îng nµo lµ c¸c bªn cã liªn quan cña mét dù ¸n?
I. Môc tiªu
•

B¹n sÏ x¸c ®Þnh xem nh÷ng ®èi t−îng nµo cã liªn quan ®Õn dù ¸n s¾p x©y dùng

•

B¹n sÏ x¸c ®Þnh ®−îc c¸c th«ng tin c¬ b¶n cña c¸c ®èi t−îng trªn nh− c¸c vÊn ®Ò gÆp ph¶i, tiÒm n¨ng,
®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, vv...

•

B¹n sÏ cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc nhãm ®èi t−îng môc tiªu dù kiÕn cña dù ¸n

II. Th«ng tin c¬ së
Khi b¾t tay vµo x©y dùng mét dù ¸n, viÖc ®Çu tiªn cÇn lµm lµ x¸c ®Þnh lÜnh vùc môc tiªu vµ t×nh tr¹ng hiÖn t¹i cña lÜnh
vùc còng nh− kh¶ n¨ng can thiÖp vµo lÜnh vùc ®ã.
Sau ®ã b¹n cã thÓ tiÕn hµnh Ph©n tÝch c¸c bªn cã liªn quan, nghÜa lµ ph©n tÝch vµ t×m hiÓu hiÖn tr¹ng cña nh÷ng
ng−êi, tæ chøc, c¬ quan cã tham gia hoÆc liªn hÖ ®Õn dù ¸n.
C¸c bªn/c¸c ®èi t−îng cã liªn quan lµ nh÷ng ng−êi cã quyÒn lîi bÞ ¶nh h−ëng hoÆc t¸c ®éng ®Õn dù ¸n. Hä cã thÓ lµ
c¸c c¸ nh©n, nhãm ng−êi, céng ®ång, c¸c tæ chøc hoÆc c¬ quan,...
Ph©n tÝch c¸c bªn liªn quan lµ liÖt kª vµ vÏ ra mèi quan hÖ t−¬ng t¸c cña tÊt c¶ c¸c bªn cã liªn quan cÇn thiÕt vµ
®¶m b¶o r»ng hä kh«ng bÞ lo¹i trõ trong qu¸ tr×nh th¶o luËn. Sù ph©n tÝch c¸c bªn liªn quan ®−îc thùc hiÖn ®óng
c¸ch vµ ®Çy ®ñ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tiÕn tr×nh x©y dùng dù ¸n.
2.1. §Ó thùc hiÖn Ph©n tÝch c¸c bªn cã liªn quan, b¹n cã thÓ theo quy tr×nh m« t¶ d−íi ®©y:
Quy tr×nh ph©n tÝch c¸c bªn cã liªn quan:
1. X¸c ®Þnh lÜnh vùc môc tiªu cã thÓ can thiÖp
2. ViÕt ra thÎ giÊy tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n, nhãm ng−êi, tæ chøc, c¬ quan cã liªn quan ®Õn dù ¸n
3. S¾p xÕp, ph©n lo¹i c¸c ®èi t−îng theo nhãm
4. Chän c¸c nhãm ®èi t−îng quan träng
5. Ph©n tÝch chi tiÕt nhãm ®èi t−îng quan träng ®ã
6. Chän nhãm ®èi t−îng môc tiªu dù kiÕn

2.2. Nhãm “§èi t−îng môc tiªu“ lµ g×?
Nhãm ®èi t−îng môc tiªu lµ nhãm ®èi t−îng chÝnh ®−îc nh¾m tíi, sÏ cã nh÷ng thay ®æi/chuyÓn biÕn tÝch cùc khi dù
¸n ®−îc triÓn khai.
Lùa chän nhãm ®èi t−îng môc tiªu dù kiÕn lµ x¸c ®Þnh xem vÊn ®Ò cña nhãm ®èi t−îng nµo sÏ ®−îc dù ¸n lùa chän
gi¶i quyÕt.
(Xem thªm h×nh 7.3, trang 19 ®Ó cã thªm th«ng tin vÒ c¸ch x¸c ®Þnh nhãm §èi t−îng môc tiªu)
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B¶ng 4.1: VÝ dô vÒ c¸ch chia nhãm c¸c bªn cã liªn quan
C¸c nhãm
Ng−êi thô h−ëng
Nhãm bÞ ¶nh h−ëng tiªu cùc
Nh÷ng ng−êi ra quyÕt ®Þnh
C¬ quan tµi trî
C¬ quan thùc hiÖn
L·nh ®¹o céng ®ång
Nh÷ng ng−êi cã kh¶ n¨ng ph¶n ®èi
Nhãm ñng hé
C¸c c¬ quan kh¸c ho¹t ®éng trong cïng lÜnh vùc

DiÔn gi¶i
Nh÷ng ng−êi cã nhiÒu kh¶ n¨ng sÏ ®−îc h−ëng lîi tõ dù ¸n
Nh÷ng ng−êi cã kh¶ n¨ng sÏ bÞ ¶nh h−ëng tiªu cùc tõ dù ¸n
Nh÷ng bªn/c¬ quan cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh
C¸c c¬ quan sÏ tµi trî chi phÝ
C¬ quan sÏ thùc hiÖn dù ¸n
Nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn cho céng ®ång
Nh÷ng ng−êi cã thÓ ph¶n ®èi hoÆc g©y c¶n trë dù ¸n
Bªn cã thÓ hîp t¸c thùc hiÖn dù ¸n

Nguån: FASID（2004）

III. Bµi tËp thùc hµnh
Bµi tËp 4.1: LiÖt kª c¸c bªn cã liªn quan ®Õn dù ¸n
Th¶o luËn víi nh÷ng ng−êi trong nhãm cña b¹n ®Ó liÖt kª hÕt nh÷ng bªn liªn quan chñ
yÕu cã liªn quan ®Õn dù ¸n, sau ®ã s¾p xÕp ph©n nhãm theo vai trß cña hä ®èi víi dù
¸n nh− vÝ dô sau:
B¶ng 4.1: Ph©n tÝch bªn liªn quan (VÝ dô vÒ c¸c bªn liªn quan cña mét tr−êng häc)
C¸c Bªn h−ëng lîi

C¸c nhµ ra
quyÕt ®Þnh

C¸c c¬ quan thùc
hiÖn

Nh÷ng ng−êi bÞ
t¸c ®éng tiªu
cùc

NH÷ng nhãm
ñng hé

TrÎ em ë ®é tuæi ®I häc

Uû ban nh©n d©n

Së GI¸o dôc §T

Phô huynh cña trÎ em
trong ®é tuæi ®I häc

C¸c tæ chøc phi
chÝnh phñ

Häc sinh

Tr−êng

TrÎ ngoµi tr−êng häc

C¸c tæ chøc quèc tÕ

Gi¸o viªn

Héi ®ång nhµ tr−êng

Phô huynh häc sinh

Phßng gi¸o dôc ®µo
t¹o

TrÎ ngoµi tr−êng häc

Lµng x·

Héi khuyÕn häc

Dùa trªn tµi liÖu FASID (2000)

bµi tËp 4.2: Ph©n tÝch chi tiÕt c¸c bªn liªn quan
Ph©n tÝch, t×m hiÓu c¸c th«ng tin chi tiÕt cña mçi nhãm ®èi t−îng liªn quan nh− ®Æc tÝnh
cña nhãm, c¸c vÊn ®Ò, nhu cÇu, ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña hä,...
B¹n nªn chän mét sè nhãm ®èi t−îng chÝnh yÕu ®Ó ph©n tÝch chi tiÕt.
Trong Ph©n tÝch bªn liªn quan, viÖc ph©n lo¹i ®èi t−îng réng hay hÑp tuú thuéc vµo t×nh thÕ vµ nhu cÇu. H·y lu«n
®¶m b¶o thu thËp ®−îc nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n.
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B¶ng 4.2 : Ph©n tÝch chi tiÕt vÒ nhãm ®èi t−îng lµ trÎ em bá häc
THÔNG TIN CƠ BẢN

CÁC VẤN ĐỀ/
ĐIỂM YẾU

CÁC ĐIỂM MẠNH/
TIỀM NĂNG

CÁC HÀNH ĐỘNG
CẦN LÀM

Phần lớn số trẻ là từ các
gia đình nghèo

Không nhận được sự
chăm sóc của bố mẹ

Muốn đi học nếu được
khuyến khích

Thảo luận với cha mẹ để
ủng hộ trẻ quay lại

Tuổi từ 13-18

Dễ bị bạn xấu lôi kéo

Có thể tiến bộ nếu được
thầy cô quan tâm

Khuyến khích trẻ quay lại
trường học

Phần lớn là con gái

Gặp nhiều khó khăn
trong học hành

Ham học

Cải thiện môi trường học
đường hấp dẫn hơn

Nhiều em có xu hướng
lập gia đình sớm

Gặp nhiều khó khăn
trong việc kết bạn trong
trường

bµi tËp 4.3: Lùa chän nhãm ®èi t−îng môc tiªu dù kiÕn
Th¶o luËn víi nh÷ng ng−êi trong nhãm cña b¹n ®Ó chän nhãm ®èi t−îng môc tiªu dù kiÕn cho dù ¸n mµ nhãm b¹n
sÏ x©y dùng.
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PhÇn 5: Ph©n tÝch vÊn ®Ò (b−íc 2)
VÊn ®Ò cña nhãm ®èi t−îng/lÜnh vùc can thiÖp môc tiªu lµ g×?
§©u lµ nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cña vÊn ®Ò ®ã?
I. Môc tiªu
•
•

B¹n sÏ cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc c¸c vÊn ®Ò/khã kh¨n mµ sÏ dù ¸n ®Þnh gi¶i quyÕt
B¹n sÏ cã thÓ x©y dùng mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ cÊu tróc cña “vÊn ®Ò cèt lâi” vµ c¸c
“nguyªn nh©n”, “hËu qu¶” cña nã mµ cã thÓ sÏ ®−îc xö lý trong dù ¸n s¾p x©y dùng.

II. Th«ng tin c¬ së
Ph−¬ng ph¸p Ph©n tÝch vÊn ®Ò ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh vµ x©y dùng mét bøc tranh toµn
c¶nh vÒ cÊu tróc cña vÊn ®Ò. C©y vÊn ®Ò ®−îc sö dông ®Ó minh häa, vÏ ra cÊu tróc cña “vÊn
®Ò cèt lâi” vµ c¸c “nguyªn nh©n” vµ “hËu qu¶” cña nã. PhÇn rÔ c©y minh häa c¸c nguyªn nh©n
vµ phÇn cµnh c©y minh häa c¸c hËu qu¶. Mét vÊn ®Ò ®−îc thÓ hiÖn trong C©y vÊn ®Ò lµ mét
trong c¸c nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò ®Æt ë tÇng trªn còng nh− lµ hËu qu¶ cña vÊn ®Ò ®−îc ®Æt ë
tÇng d−íi.
2.1. CÊu tróc C©y vÊn ®Ò
VD: C©y vÊn ®Ò vÒ T×nh tr¹ng bá häc
Nh÷ng häc sinh nµy cã
thu nhËp thÊp do häc
hµnh kh«ng ®Õn n¬i ®Õn
chèn

Họ ít có cơ hội kiếm
được công việc tốt

Ảnh hưởng tiêu cực đến
suy nghĩ và cuộc đời
của họ sau này

Tại sao?
Hậu quả

NhiÒu häc sinh kh«ng
tèt nghiÖp

Tr−êng hîp bá häc nµy kÐo theo
nhiÒu tr−êng hîp bá häc kh¸c

NhiÒu tr−êng hîp
bá häc

Vấn đề cốt lõi

Vì
Tại sao?

Tr−êng häc kh«ng
hÊp dÉn víi c¸c em

Ph−¬ng ph¸p gi¶ng
d¹y kh«ng hÊp dÉn

Phô huynh kh«ng nhËn thøc ®Çy
®ñ vÒ lîi Ých cña viÖc cho con em
®i häc

ThiÕu c¸c ho¹t
®éng ngo¹i
kho¸ bæ Ých

Phô huynh cã tr×nh
®é häc vÊn thÊp

Gia ®×nh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó
cho con em tiÕp tôc ®i häc

TrÎ em ph¶i
lµm viÖc phô
gióp cha mÑ

Cha mÑ kh«ng
kiÕm ®ñ tiÒn

Vì
Nguyên
nhân

Tại sao?

Phô huynh kh«ng hiÓu ®−îc
tÇm quan träng cña gi¸o dôc

Vì

Phô huynh tr−íc ®©y kh«ng cã
®iÒu kiÖn ®i häc
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2.2 Quy tr×nh x©y dùng C©y vÊn ®Ò ®−îc thùc hiÖn theo c¸c b−íc nh− sau:

1. X¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò chÝnh ®ang tån t¹i trong ph¹m vi lÜnh vùc môc tiªu cã kh¶ n¨ng can thiÖp
®· chän. Mçi mét thµnh viªn viÕt mét vÊn ®Ò vµo phiÕu vµ trao ®æi víi c¸c thµnh viªn kh¸c.
2. C¸c thµnh viªn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò ®−îc nªu xem cã phï hîp víi dù ¸n kh«ng
3. C¸c thµnh viªn cïng nhÊt trÝ lùa chän mét vÊn ®Ò ®Ó lµm “vÊn ®Ò cèt lâi“
4. Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n dÉn tíi “vÊn ®Ò cèt lâi”
5. Ph©n tÝch c¸c hËu qu¶ g©y ra bëi “vÊn ®Ò cèt lâi”
6. C¸c thµnh viªn lµm râ cÊu tróc mèi quan hÖ “nh©n-qu¶” xung quanh “vÊn ®Ò cèt lâi” ®Ó lËp ra
c©y vÊn ®Ò
7. C¸c thµnh viªn thèng nhÊt vÒ c©y vÊn ®Ò
Tham kh¶o tõ www.tokyopcm.tripod.jp
2.3 C¸c quy t¾c khi x©y dùng C©y vÊn ®Ò

a.

Quy t¾c viÕt lêi tr×nh bµy vÒ vÊn ®Ò


ChØ râ vÊn ®Ò hiÖn h÷u: H·y viÕt c¸c vÊn ®Ó hiÖn tån t¹i – kh«ng ph¶i vÊn ®Ò cã thÓ dù ®o¸n hoÆc cã
thÓ x¶y ra trong t−¬ng lai. Cè g¾ng tr¸nh c¸c thµnh kiÕn hay dù ®o¸n trong ph©n tÝch.



Nªu vÊn ®Ò- t×nh tr¹ng tiªu cùc: VD : ch¼ng h¹n mét thÎ nªu vÊn ®Ò ®−îc ghi lµ “Xe m¸y th−êng ®−îc
sö dông ë thµnh phè A”. §©y lµ mét thùc tÕ nh−ng nã kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò. MÆt kh¸c, lêi ph¸t
biÓu vÊn ®Ò “§−êng x¸ ë thµnh phè A kh«ng ®ñ ®¸p øng cho xe m¸y tham gia giao th«ng” lµ mét c©u
ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng tiªu cùc vµ lµ mét vÊn ®Ò g©y ra mét sè hiÖn t−îng.



Mçi vÊn ®Ò trong mét thÎ ph¶i lµ mét c©u, kh«ng ®−îc lµ mét danh tõ :
X”ThiÕu ng©n s¸ch”
9 “Ph©n bæ ng©n s¸ch kh«ng ®ñ cho ….”



Tr¸nh viÕt “Kh«ng cã gi¶I ph¸p (hoÆc nguån lùc)”
X”Kh«ng cã bÖnh viÖn”
9 “Kh«ng cã dÞch vô ch¨m sãc y tÕ phï hîp cho XXX”
Th«ng th−êng mäi ng−êi cã xu h−íng nghÜ r»ng nguyªn nh©n lµ sù thiÕu hôt nguån lùc hay gi¶i
ph¸p, nh−ng c¸ch ®ã kh«ng hÒ gióp Ých trong ph©n tÝch vÊn ®Ò. VÝ dô, lý do ®−a ra cho viÖc rÊt
nhiÒu nguêi bÞ èm lµ “Kh«ng cã bÖnh viÖn”, do vËy dÔ cã xu h−íng cho r»ng viÖc thiÕu bÖnh viÖn
lµ nguyªn nh©n duy nhÊt vµ ®i tr−íc c¶ viÖc xem xÐt c¸c nguyªn nh©n kh¸c. ThÕ nªn ®iÒu quan
träng tr−íc hÕt lµ ph¶i x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng tiªu cùc lµ kÕt qu¶ cña viÖc thiÕu gi¶i ph¸p hay nguån
lùc. VÝ dô, mét ng−êi cã thÓ x¸c ®Þnh mét vÊn ®Ò nh− sau “Nh©n d©n kh«ng ®−îc ®iÒu trÞ y tÕ hîp
lý” sau ®ã xem xÐt c¸c nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy. Suy nghÜ theo c¸ch nµy, ng−êi ta sÏ nhËn
thÊy r»ng cßn cã nh÷ng gi¶i ph¸p tiÒm Èn kh¸c ngoµi viÖc x©y dùng thªm bÖnh viÖn.



Kh«ng ®−îc ghi c¶ nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ vµo mét thÎ



Mçi vÊn ®Ò viÕt vµo mét thÎ

b. CÇn ph¶i cã sù ®ång thuËn gi÷a c¸c thµnh viªn tham gia ®Ó tr¸nh hiÓu nhÇm khi


Mét thÎ bÞ huû



Mét c©u ph¸t biÓu bÞ söa ®æi
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c.

Chó ý r»ng nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ trong thùc tÕ kh«ng ph¶i lu«n xøng hîp tõng cÆp trong thùc
tÕ.

d.

e.

Chó ý nguån th«ng tin: Ai ®−a ra lêi ph¸t biÓu vµ ®¹i diÖn cho ai? Lu«n l−u ý vÒ nguy c¬ tiÒm Èn lµ thiÕu
hiÓu biÕt thùc tÕ hoÆc thiªn kiÕn.
Nh÷ng ®iÓm kh¸c cÇn l−u ý trong ph©n tÝch vÊn ®Ò


Tr¸nh ph©n tÝch luÈn quÈn, bã hÑp, ®¶m b¶o lµ kh«ng cã chç nµo bÞ luÈn quÈn trong ph©n tÝch mèi
liªn hÖ nh©n qu¶: Trong thùc tiÔn, mét vÊn ®Ò cã nhiÒu nguyªn nh©n. Sau khi c¸c thÎ trong c©y vÊn ®Ò
®−îc s¾p xÕp theo chiÒu däc, h·y kiÓm tra xem ph©n tÝch cã bÞ bã hÑp kh«ng (mét nguyªn nh©n nhÊt
®Þnh ®· ®−îc tËp trung ph©n tÝch do cã ®Þnh kiÕn), vµ xem cã hiÖn t−îng lµ cïng mét néi dung ®−îc thÓ
hiÖn d−íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau xuÊt hiÖn ë c¸c thÎ kh¸c nhau hay kh«ng. C©y vÊn ®Ò ph¶i ®−îc
ph¸t triÓn theo chiÒu cµng réng cµng tèt ®Ó dÔ xem xÐt ph¹m vi cña c¸c nguyªn nh©n.



ThÎ gièng nhau: §«i khi mét thÎ cã thÓ xuÊt hiÖn hai lÇn theo chiÒu däc trªn c©y, t¹o ra vßng
lÆp ”nh©n-qu¶”. Nh÷ng vßng lÆp nµy cã thÓ x¶y ra víi bÊt kú thÎ nµo. Tuy nhiªn khi c¸c thÎ cã cïng néi
dung n»m gÇn nhau vµ cã vÎ nh− vßng lÆp nµy sÏ xuÊt hiÖn mét c¸ch nhanh chãng, c¸c thµnh viªn
nªn coi ®ã lµ dÊu hiÖu cña mét ph©n tÝch kh«ng ch−a ®−îc ®Çy ®ñ.



TÝnh râ rµng vµ cô thÓ cña lêi ph¸t biÓu: ViÕt phiÕu ph¸t biÓu vÊn ®Ò cµng râ rµng cµng tèt sÏ t¹o
®iÒu kiÖn cho ph©n tÝch tèt. VÝ dô thay v× dïng “HiÖu suÊt lao ®éng thÊp” h·y dïng lêi ph¸t biÓu “C«ng
viÖc nghÒ n«ng phô thuéc vµo lao ®éng ch©n tay” sÏ dÔ hiÓu h¬n.



Tãm t¾t c©y vÊn ®Ò: Cã thÓ tãm t¾t nh÷ng thÎ cã néi dung gièng nhau. T−¬ng tù nh− ®· ®Ò cËp trong
“vßng lÆp phiÕu gièng nhau” , thÎ cïng néi dung cã thÓ sÏ xuÊt hiÖn trªn hµng ngang cña c©y vÊn ®Ò.
VÝ dô, nÕu ®−îc tÊt c¶ c¸c thµnh viªn tham gia ®ång ý , phiÕu ‘Nh©n d©n thiÕu kiÕn thøc vÒ ch¨m sãc
søc khoÎ’ vµ ‘Ng−êi d©n kh«ng röa tay tr−íc khi ¨n’ cã thÓ hîp nhÊt ®Ó c©y trë nªn dÔ hiÓu h¬n. Tuy
nhiªn còng ph¶i chó ý v× chóng cã thÓ ë nh÷ng bèi c¶nh kh¸ch nhau.

III. bµi tËp thùc hµnh
bµi tËp 5.1: X©y dùng c©y vÊn ®Ò
X©y dùng mét c©y vÊn ®Ò cho dù ¸n cña b¹n qua th¶o luËn víi c¸c thµnh viªn trong
nhãm.

IV. L−u ý
1. C¸ch thøc ®Ó thu thËp c¸c th«ng tin ®¸ng tin cËy cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch vÊn ®Ò:
• §Ó ®¶m b¶o cã thÓ x©y dùng ®−îc mét C©y vÊn ®Ò ph¶n ¸nh ®−îc ®óng thùc tr¹ng vµ sù kiÖn thùc tÕ, b¹n
nªn mêi tÊt c¶ c¸c bªn cã liªn quan tham giam vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch vÊn ®Ò. §Æc biÖt mét sè nhãm ®èi
t−îng cã liªn quan nh− ng−êi h−ëng lîi, nhãm ñng hé vµ nh÷ng ng−êi ë cÊp c¬ së cÇn ®−îc mêi tham gia.
• §Ó thu thËp ®−îc nhiÒu th«ng tin nhÊt tõ c¸c thµnh viªn, mét sè c«ng cô/biÖn ph¸p th−êng ®−îc dïng ®Ó
thóc ®Èy sù tham gia tÝch cùc lµ thÎ th«ng tin, th¶o luËn nhãm, ...
2. Rót kinh nghiÖm tõ c¸c dù ¸n:
• Häc hái tõ c¸c dù ¸n ®ang ®−îc thùc hiÖn hoÆc tõ c¸c kinh nghiÖm tr−íc ®©y sÏ rót ra ®−îc nhiÒu bµi häc
bæ Ých.
• Cho ®Õn nay nh÷ng vÊn ®Ò t−¬ng tù g× ®· ®−îc gi¶i quyÕt? Gi¶i quyÕt nh− thÕ nµo? chóng ta cã thÓ häc
®−îc g× tõ nh÷ng kinh nghiÖm ®ã cho dù ¸n trong t−¬ng lai?
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PhÇn 6: ph©n tÝch môc tiªu (b−íc 3)
T×nh h×nh sÏ nh− thÕ nµo sau khi ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu?
I. Môc tiªu
•
•

B¹n sÏ x¸c ®Þnh ®−îc c¸c t×nh tr¹ng mong muèn vµ c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn
®Ò dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch trong c¸c b−íc tr−íc ®ã.
B¹n sÏ cã thÓ hiÓu ®−îc mèi quan hÖ “biÖn ph¸p-kÕt qu¶” gi÷a t×nh tr¹ng mong muèn trong t−¬ng lai vµ
c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®−îc ®iÒu ®ã

II. Th«ng tin c¬ së
Ph©n tÝch môc tiªu m« t¶ t×nh tr¹ng trong t−¬ng lai sÏ cã thÓ ®¹t ®−îc khi gi¶i quyÕt ®−îc c¸c vÊn
®Ò ®· lùa chän vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn.
Qu¸ tr×nh ph©n tÝch nµy ®−îc minh häa thµnh C©y môc tiªu, vÏ ra mèi quan hÖ gi÷a “Môc tiªu cèt lâi” vµ c¸c “biÖn
ph¸p”, “kÕt qu¶” cña nã, víi phÇn rÔ thÓ hiÖn “ph−¬ng tiÖn” vµ phÇn cµnh thÓ hiÖn “kÕt qu¶”. Mét môc tiªu trªn C©y
môc tiªu lµ mét trong c¸c ph−¬ng tiÖn cña môc tiªu ®Æt ë tÇng trªn ®ã, vµ còng lµ kÕt qu¶ cña c¸c môc tiªu ®Æt ë
tÇng d−íi. Nãi c¸ch kh¸c, logic ®Ó h×nh thµnh nªn c©y môc tiªu lµ logic “nÕu-th×”, cã nghÜa lµ nÕu c¸c môc tiªu ë tÇng
d−íi ®−îc hoµn thµnh, th× môc tiªu ë tÇng trªn sÏ cã thÓ ®¹t ®−îc.
B¹n cã thÓ x©y dùng “C©y môc tiªu” b»ng c¸ch viÕt l¹i nh÷ng ph¸t biÓu tiªu cùc trong “C©y vÊn ®Ò” thµnh c¸c ph¸t
biÓu tÝch cùc. B»ng c¸ch viÕt l¹i c¸c ph¸t biÓu nh− trªn, mèi quan hÖ nguyªn nh©n-hËu qu¶ trong C©y vÊn ®Ò
chuyÓn thµnh mèi quan hÖ biÖn ph¸p- kÕt qu¶ trong C©y môc tiªu.
2.1 Quy tr×nh ph©n tÝch môc tiªu ®−îc thùc hiÖn nh− sau:
1. ChuyÓn ®æi “vÊn ®Ò cèt lâi” thµnh “môc tiªu cèt lâi”.
2. ChuyÓn ®æi c¸c ph¸t biÓu tiªu cùc ë phÝa d−íi “vÊn ®Ò cèt lâi” thµnh c¸c ph¸t biÓu tÝch cùc m« t¶ t×nh tr¹ng
mong muèn vµ cã thÓ ®¹t ®−îc trªn thùc tÕ vµ ®Æt chóng theo hµng ngang ë d−íi môc tiªu cèt lâi. B»ng c¸ch
®ã, c¸c “nguyªn nh©n” trong c©y vÊn ®Ò sÏ trë thµnh “ph−¬ng tiÖn” trong c©y môc tiªu.
3.

ChuyÓn ®æi c¸c ph¸t biÓu tiªu cùc ë phÝa trªn “vÊn ®Ò cèt lâi” thµnh c¸c ph¸t biÓu tÝch cùc m« t¶ t×nh tr¹ng
mong muèn vµ cã thÓ ®¹t ®−îc trªn thùc tÕ, vµ ®Æt chóng theo hµng ngang ë trªn môc tiªu cèt lâi. B»ng c¸ch
®ã, c¸c “hËu qu¶” trong c©y vÊn ®Ò sÏ trë thµnh “kÕt qu¶” trong c©y môc tiªu.

4. Xem xÐt l¹i c¸c quan hÖ gi÷a biÖn ph¸p vµ kÕt qu¶ ®· x©y dùng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lý vµ hoµn chØnh cña s¬
®å.
5. NÕu cÇn thiÕt cã thÓ chØnh söa c¸c ph¸t biÓu, bæ sung thªm môc tiªu míi hoÆc lo¹i bá nh÷ng môc tiªu kh«ng
kh¶ thi.
6. Thèng nhÊt vÒ C©y môc tiªu
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2.2. C¸c quy t¾c khi x©y dùng C©y môc tiªu:

a.

C¸ch thøc viÕt ph¸t biÓu trong C©y môc tiªu
 Ph¸t biÓu ghi trªn thÎ ph¶i lµ mét c©u ®Çy ®ñ, chø kh«ng ph¶i mét côm tõ.
VÝ dô vÒ c¸ch chuyÓn c¸c ph¸t biÓu tõ tr¹ng th¸i tiªu cùc sang tr¹ng th¸i tÝch cùc:
Ph¸t biÓu trong c©y môc tiªu
Ph¸t biÓu trong c©y vÊn ®Ò
ÆÆÆ
Tr−êng häc kh«ng hÊp dÉn víi häc sinh
Tr−êng häc hÊp dÉn víi häc sinh


Lu«n nhí r»ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c ph¸t biÓu tiªu cùc ®Òu cã thÓ “tù ®éng” chuyÓn thµnh ph¸t biÓu
tÝch cùc. Do ®ã b¹n ph¶i kiÓm tra l¹i ng÷ nghÜa cña c©u xem cã hîp lý kh«ng.

b. KiÓm tra tÝnh kh¶ thi cña mçi “biÖn ph¸p” mµ b¹n ®−a ra trong C©y môc tiªu





Mçi biÖn ph¸p cÇn ph¶i ®−îc kiÓm tra xem liÖu nã cã kh¶ thi hay kh«ng
Sau ®ã cÇn kiÓm tra xem liÖu tÊt c¶ c¸c “biÖn ph¸p” ë mét cÊp nµo ®ã cã ®ñ ®Ó ®¹t ®−îc t×nh tr¹ng
mong muèn ®−îc m« t¶ trong thÎ ë tÇng trªn ®ã kh«ng. C¸c thÎ môc tiªu ®−îc viÕt ra b»ng c¸ch
kh¼ng ®Þnh r»ng tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu ®· ®−îc ®−a vµo c¸c thÎ ë tÇng
phÝa d−íi. Khi kh«ng cã ®ñ biÖn ph¸p, bæ sung thªm c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c
biÖn ph¸p trªn cïng mét hµng lµ hoµn toµn cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ ngay phÝa trªn. Cã thÓ
cã nh÷ng ph−¬ng ¸n kh¸c. Khi cã nhiÒu ph−¬ng ¸n cïng tån t¹i, tr×nh bµy theo c©y vµ tiÕp tôc xem xÐt
thªm trong b−íc tiÕp theo, Lùa Chän Ph−¬ng ¸n can thiÖp (phÇn 7). Còng ph¶i chó ý r»ng mét thÎ vÊn
®Ò trªn C©y vÊn ®Ò kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i t¹o ra mét thÎ môc tiªu trªn C©y môc tiªu nÕu ta cho r»ng nã
kh«ng phï hîp hay kh«ng cÇn thiÕt trªn c©y môc tiªu.
Nghiªn cøu xem liÖu viÖc thùc hiªn c¸c biÖn ph¸p hay viÖc ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ®· nªu ra cã g©y ra
nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc nµo kh«ng. Trong tr−êng hîp cã nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc x¸c ®Þnh c¸c hËu qu¶
vµ xem xÐt c¸c biÖn ph¸p kh¸c.

c. Sö dông c¸c th«ng tin b¹n thu thËp ®−îc trong phÇn “Ph©n tÝch c¸c bªn liªn quan” trong qu¸ tr×nh x©y
dùng C©y môc tiªu


C¸c th«ng tin nh− ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña Nhãm ®èi t−îng liªn quan quan träng nhÊt; tiÒm n¨ng vµ
c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ nhu cÇu cña hä cã thÓ ®−îc sö dông khi x©y dùng c©y môc tiªu.
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2.3 . CÊu tróc C©y môc tiªu
VÝ dô: C©y môc tiªu vÒ Gi¶m t×nh tr¹ng bá häc
Học sinh ra
trường có thu
nhập cao hơn

Học sinh sẽ
có cuộc
sống tốt

Häc sinh ra tr−êng
cã c¬ héi tèt h¬n

®Ó kiÕm viÖc

Thªm nhiÒu em cã
tr×nh ®é häc vÊn tèt
h

HiÖn t−îng bá häc theo phong
trµo ®−îc gi¶m thiÓu

Cã Ýt tr−êng hîp bá
häc h¬n

Tr−êng häc hÊp
dÉn häc sinh

Ph−¬ng ph¸p
gi¶ng d¹y hÊp dÉn

Phô huynh thÊy ®−îc
lîi Ých cña viÖc tíi
tr−êng

Cã thªm nhiÒu
ho¹t ®éng ngo¹i
kho¸ bæ Ých

Phô huynh cã c¬ héi
®−îc n©ng cao kiÕn thøc
vµ nhËn thøc

Gia ®×nh cã ®ñ ®iÒu kiÖn
cho con em ®i häc

KÕt qu¶

Th×

KÕt qu¶

NÕu

Ph−¬ng tiÖn

Th×

Môc Tiªu cèt
lâi

NÕu
Th×

KÕt qu¶

NÕu

Ph−¬ng tiÖn

Th×

Ph−¬ng tiÖn

NÕu

TrÎ em Ýt ph¶i
phô gióp gia
®×nh h¬n

Cha mẹ có thể
c¶I thiªn thu
nhËp

Phô huynh hiểu
được tầm quan
trọng của học hành

III. bµi tËp thùc hµnh
bµi tËp 6.1: X©y dùng C©y Môc Tiªu
X©y dùng mét C©y Môc Tiªu vÒ dù ¸n b¹n chän th«ng qua th¶o luËn víi c¸c thµnh viªn
trong nhãm.
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PhÇn 7: Lùa chän Dù ¸n (b−íc 4)
C¸c ph−¬ng ¸n can thiÖp cã thÓ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lµ g×?
I. Môc tiªu
•

B¹n sÏ x¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n can thiÖp cã thÓ, ph©n tÝch vµ s¾p xÕp −u tiªn ®Ó lùa chän
ph−¬ng ¸n phï hîp nhÊt cho dù ¸n cña m×nh.

II. Th«ng tin c¬ së
Lùa chän ph−¬ng ¸n can thiÖp cña dù ¸n lµ mét qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c cÊu phÇn cña dù ¸n, c¸c
ph−¬ng ¸n cã thÓ can thiÖp, ®¸nh gi¸ c¸c lîi thÕ c¹nh tranh vµ lîi thÕ so s¸nh cña c¸c ph−¬ng ¸n
®ã vµ thèng nhÊt lùa chän mét chiÕn l−îc dù ¸n cô thÓ.
C©y môc tiªu ®−îc x©y dùng dùa trªn mèi quan hÖ biÖn ph¸p-kÕt qu¶, b»ng c¸ch thiÕt lËp mét hÖ thèng ph©n cÊp
c¸c môc tiªu víi mét sè c¸c nh¸nh, ph¶n ¸nh cÊu tróc logÝc gi÷a c¸c cÊu phÇn cña dù ¸n. Mét nhãm c¸c nh¸nh héi
tô h−íng tíi trung t©m gäi lµ ”Ph−¬ng ¸n”. Lùa chän ph−¬ng ¸n dù ¸n b¾t ®Çu tõ x¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n can thiÖp
vµ vÏ mét ®−êng bao xung quanh chóng. C©y vÊn ®Ò bao gåm toµn bé c¸c ph−¬ng tiÖn ®· ®−îc th¶o luËn, lµ nh÷ng
ph−¬ng tiªn cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu. Trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn thÓ hiÖn trªn C©y môc
tiªu ®Òu cã thÓ thùc hiÖn trong mét dù ¸n riªng. Do vËy, cÇn ph¶i x©y dùng dù ¸n tõ mét phÇn cña c©y môc tiªu.
§«i khi, hai hay ba nh¸nh cã thÓ ®−îc kÕt hîp l¹i, hoÆc chØ mét phÇn cña nh¸nh trë thµnh mét ph−¬ng ¸n can thiÖp
®éc lËp. Mçi ph−¬ng ¸n can thiÖp ®Òu cã thÓ ph¸t triÓn thµnh mét dù ¸n ®éc lËp. Ngoµi ra còng cã thÓ kÕt hîp hai
hay nhiÒu h¬n c¸c ph−¬ng ¸n thµnh mét ph−¬ng ¸n lín h¬n, hoÆc ph¸t triÓn mét dù ¸n b»ng c¸ch lùa chän mét
phÇn cña ph−¬ng ¸n can thiÖp.
Khi xem xÐt kÕt hîp c¸c ph−¬ng ¸n, ®iÒu quan träng lµ ph¶i lu«n nhí kÕt hîp ®Ó ®¹t ®−îc g×. Môc ®Ých cña viÖc kÕt
hîp c¸c ph−¬ng ¸n lµ ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu mµ mét ph−¬ng ¸n ®¬n lÎ kh«ng thÓ t¹o ra. ViÖc kÕt hîp c¸c môc tiªu
vµ c¸c thÎ mµ chØ v× chóng t−¬ng tù nhau sÏ lµm cho môc tiªu cña dù ¸n trë nªn m¬ hå, do ®ã cÇn ph¶i tr¸nh c¸ch
lµm nµy.
C¸c ph−¬ng ¸n cÇn ph¶i ®−îc ®Æt tªn, ch¼ng h¹n nh− “Ph−¬ng ¸n can thiÖp c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y” hay
“Ph−¬ng ¸n can thiÖp n©ng cao n¨ng lùc” cho thÊy râ sÏ ®¹t ®−îc g× víi mçi ph−¬ng ¸n.
2.1. C¸c b−íc lùa chän ph−¬ng ¸n can thiÖp ®−îc m« t¶ nh− sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kh¼ng ®Þnh l¹i lÜnh vùc môc tiªu vµ c¸c yÕu tè kh¸c cña dù ¸n
Chän mét vµi ph−¬ng ¸n cã thÓ can thiÖp trªn c©y môc tiªu vµ khoanh trßn l¹i
Lµm râ môc tiªu tæng thÓ vµ c¸c chiÕn l−îc cña tõng ph−¬ng ¸n ®· khoanh
Tãm t¾t vµ kh¼ng ®Þnh c¸c ý chÝnh* cña mçi ph−¬ng ¸n vµ thèng nhÊt vÒ c¸c ph−¬ng ¸n ®· chän ®Ó ph©n
tÝch.
Thèng nhÊt vÒ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®Ó so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n
So s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n dùa trªn c¸c tiªu chÝ ®· nªu
Chän ph−¬ng ¸n thÝch hîp nhÊt
Thèng nhÊt vÒ ph−¬ng ¸n can thiÖp ®· chän ®Ó ph¸t triÓn thµnh dù ¸n.

(*) Liªn quan tíi viÖc x¸c ®Þnh nhiÒu ph−¬ng ¸n can thiÖp cã thÓ trong C©y Môc Tiªu, cÇn xem xÐt nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n nh− (1) Nhãm ®èi
t−îng môc tiªu vµ sè ng−êi trong nhãm ®ã, (2) lÜnh vùc môc tiªu, (3) chi tiÕt vÒ c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh nguyªn t¾c vµ c¸c t¸c nh©n
chÝnh cña chóng, vµ (4) chñng lo¹i vµ khèi l−îng vËt t− vµ trang bÞ cÇn thiÕt. Sau ®ã xem xÐt c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ can thiÖp kh¸c nhau
dùa trªn c¸c tiªu chÝ lùa chän råi lùa chän mét ph−¬ng ¸n ®Ó x©y dùng thµnh dù ¸n.
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2.2. VÝ dô: Lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n can thiÖp cã thÓ
H×nh 7.1: Lùa chän dù ¸n: Gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng trÎ em bá häc
Học sinh ra
trường có thu
nhập cao hơn

Häc sinh ra tr−êng cã c¬
héi tèt h¬n ®Ó kiÕm viÖc

Học sinh sẽ có
cuộc sống tốt
hơn

Thªm nhiÒu em cã
tr×nh ®é häc vÊn tèt
h¬n

HiÖn t−îng bá häc
theo phong trµo
®−îc gi¶m thiÓu

Cã Ýt tr−êng hîp
bá häc h¬n

Phô huynh thÊy ®−îc lîi
Ých cña viÖc tíi tr−êng

Tr−êng häc hÊp
dÉn häc sinh

Ph−¬ng ph¸p
gi¶ng d¹y hÊp
dÉn

Cã thªm nhiÒu ho¹t
®éng ngo¹i kho¸ bæ
Ých

Phô huynh
hiểu được
tầm quan
trọng của học
hành

Phô huynh cã
c¬ héi ®−îc
n©ng cao kiÕn
thøc vµ nhËn
thøc

A

B

Gia ®×nh cã ®ñ ®iÒu kiÖn
cho con em ®i häc

TrÎ em its
ph¶i phô gióp
gia ®×nh h¬n

Cha mẹ có thể
kiếm đủ tiền

C

2.3. VÝ dô vÒ c¸c tiªu chÝ lùa chän
•

•

Nhãm ®èi t−îng môc tiªu: Tªn nhãm, sè ng−êi, tØ lÖ nam/ n÷.


Nhãm môc tiªu cã phï hîp víi nhãm ®· lùa chän s¬ bé trong ph©n tÝch Bªn Liªn Quan kh«ng?



TØ lÖ nam /n÷ cã nãi lªn vÊn ®Ò g× kh«ng?



C¸ch tiÕp cËn nµo t¸c ®éng ®ù¬c nhiÒu ng−êi nhÊt?

§Þa bµn dù ¸n: Tªn ®Þa bµn dù ¸n, sè thµnh phè, thÞ x·, lµng....


•

§Þa bµn dù ¸n ®· ®−îc x¸c ®Þnh phï hîp ch−a?

C¸c c¬ quan liªn quan: §Æc ®iÓm, ¶nh h−ëng thÕ nµo ®Õn c¬ quan thùc hiÖn hoÆc c¬ quan hîp t¸c thùc
hiÖn dù ¸n.


Hä cã ®ñ nguån lùc tµi chÝnh, nguån nh©n lùc, n¨ng lùc kü thuËt c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng l·nh ®¹o
kh«ng?
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•

Cã ®iÓm nµo cÇn ph¶i ghi chó kh«ng?

§Çu vµo: Chñng lo¹i, sè l−îng vµ chÊt l−îng c¸c ®Çu vµo...


Nguån nh©n lùc, tµi lùc vµ vËt lùc cã ®ñ kh«ng?



Cã trë ng¹i nµo ®èi víi c¸c ®Çu vµo vÒ phÝa bªn tµi trî hoÆc bªn nhËn tµi trî kh«ng?



C¸ch tiÕp cËn nµo kinh tÕ h¬n xÐt trªn c¸c kÕt qña mong ®îi?

•

Nhu cÇu: Nhãm ®èi t−îng môc tiªu mong muèn g×

•

−u tiªn vÒ mÆt chÝnh s¸ch: C¸c biÖn ph¸p chÝnh trÞ vµ chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vµ nhµ tµi trî.

•

Nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cã thÓ cã: Kh¶ n¨ng cã c¸c t¸c ®éng tiªu cùc do thùc hiÖn dù ¸n.

•

TÝnh kh¶ thi: TriÓn väng ®¹t ®−îc môc tiªu cña c¸ch tiÕp cËn

•

TÝnh bÒn v÷ng: T¸c ®éng cña dù ¸n cã ®−îc duy tr× bÒn v÷ng kh«ng?

2.4. Ph©n tÝch c¸c ph−¬ng ¸n can thiÖp:
B¶ng 7.1: Ph©n tÝch c¸c ph−¬ng ¸n can thiÖp
Ph−¬ng ¸n

Ph−¬ng ¸n A
C¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p gi¶ng
d¹y

Ph−¬ng ¸n B
N©ng cao sù hîp t¸c gi÷a gia
®×nh vµ nhµ tr−êng

Ph−¬ng ¸n C
T¨ng c¬ héi ®−îc ®Õn tr−êng
cho trÎ em

§èi t−îng môc tiªu

C¸c tr−êng PTCS ë n«ng th«n

Häc sinh cña c¸c tr−êng PTCS ë n«ng
th«n

Häc sinh cña c¸c tr−êng PTCS ë n«ng
th«n

C¸c c¬ quan cã
liªn quan

C¸c tr−êng PTCS n«ng th«n, Së
GD-§T, Bé GD - §T

C¸c tr−êng PTCS n«ng th«n, Së GD§T, Bé GD - §T, phô huynh, ban phô
huynh, céng ®ång

Phô hynh, céng ®ång, UBND, NGOs,
Ng©n hµng chÝnh s¸ch,...

khã

Nhu cÇu cña ®èi
t−îng môc tiªu

C¸c tr−êng muèn cã ph−¬ng ph¸p
giµng d¹y hay h¬n
C¸c tr−êng mong muèn thu hót d−îc
nhiÒu häc sinh tíi tr−êng

Cao

C¸c ®Çu vµo

Chi phÝ s¸ch gi¸o khoa míi, chi phÝ
chuyªn gia, chi phÝ ®µo t¹o l¹i…

Chi phÝ trung b×nh

C¸c −u tiªn vÒ
chÝnh s¸ch

C¸c chÝnh s¸ch −u tiªn cña chÝnh
phñ

C¸c t¸c ®éng tiªu
cùc cã thÓ

C¶i tæ l¹i biªn chÕ vµ ®éi ngò gi¸o
viªn, qu¶n lý tr−êng häc;
Khã kh¨n cho häc sinh;
Phô huynh ph¶i ®ãng gãp nhiÒu h¬n

Cao

Cã mét sè t¸c ®éng tiªu
cùc

khã
Häc sinh muèn cã ph−¬ng ph¸p gi¶ng
d¹y hay
Häc sinh muèn cã m«i r−êng häc
®−êng hÊp dÉn
Phô huynh muèn th¸y ®−îc nh−ng thay
®æi tÝch cùc cña con em m×nh khi ®−îc
di häc

Cao
Chi phÝ s¸ch gi¸o khoa míi, chi phÝ
chuyªn gia, chi phÝ ®µo t¹o l¹i
Chi phÝ in Ên tµi liÖu, të r¬i, poster, Chi
phÝ héi th¶o,...
Chi phÝ trung b×nh
C¸c chÝnh s¸ch −u tiªn cña chÝnh phñ

Cao
C¶i tæ l¹i biªn chÕ vµ ®éi ngò gi¸o viªn,
qu¶n lý tr−êng häc;
Khã kh¨n cho häc sinh;
Phô huynh ph¶i ®ãng gãp nhiÒu h¬n
MÊt thêi gian cña phô huynh vµ céng
®ång

Cã mét sè t¸c ®éng tiªu cùc
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DÔ
Cha mÑ muèn t¨ng ®−îc thu nhËp vµ
c¬ héi häc hµnh tèt h¬n cho con em
m×nh
TrÎ em muèn ®−îc ®Õn tr−êng

Cao
Chi phÝ in Ên tµi liÖu, të r¬i, poster, Chi
phÝ héi th¶o,...
Cung cÊp c¸c mãn vay, ®µo t¹o kü
n©ng s¶n xuÊt,
……….
Chi phÝ cao
C¸c chÝnh s¸ch −u tiªn cña chÝnh phñ

Cao
Phô huynh ph¶i dµnh thêi gian ®Ó tham
gia tËp huÊn;
Phô huynh ph¶i lµm thªm viÖc cho con
em

Kh«ng cã t¸c ®éng tiªu,
nhiÒu t¸c ®éng tÝch cùc
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Ph−¬ng ¸n

TÝnh kh¶ thi

Ph−¬ng ¸n A
C¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p gi¶ng
d¹y

Ph−¬ng ¸n B
N©ng cao sù hîp t¸c gi÷a gia
®×nh vµ nhµ tr−êng

Ph−¬ng ¸n C
T¨ng c¬ héi ®−îc ®Õn tr−êng
cho trÎ em

NhËn ®−îc sù ñng hé lín cña x· héi
vµ c¸c nhµ tµi trî;
§éi ngò gi¶ng viªn ®ñ n¨ng lùc ®Ó
tiÕp nhËn ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o míi;
……..

NhËn ®−îc sù ñng hé lín cña x· héi vµ
c¸c nhµ tµi trî;
§éi ngò gi¶ng viªn ®ñ n¨ng lùc ®Ó tiÕp
nhËn ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o míi;
Phô huynh vµ céng ®ång cã thÓ miÔn
c−ìng tham gia c¸c ho¹t ®éng cña dù
¸n

Liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t−îng, c¬
quan, ho¹t ®éng,...
§ßi hái ng©n s¸ch lín
………

Trung b×nh

TÝnh bÒn v÷ng

Trung b×nh

Cao

Cã thÓ sö dông c¸c ý t−ëng cña tõng
dÞa ph−¬ng ®Ó tiÕp tôc c¶i thiÖn t×nh
h×nh;
Kh«ng ®ßi hái chi phÝ lín ®Ó tiÕp tôc
c¸c ho¹t déng ngo¹i kho¸
Phô huynh vµ céng ®ång sÏ tiÕp tôc
ñng hé sau khi hiÓu râ lîi Ých cña viÖc ®i
häc

Cã thÓ sö dông c¸c ý t−ëng cña
tõng dÞa ph−¬ng ®Ó tiÕp tôc c¶i thiÖn
t×nh h×nh;
Kh«ng ®ßi hái chi phÝ lín ®Ó tiÕp tôc
c¸c ho¹t déng ngo¹i kho¸

Trung b×nh

Phô huynh vµ céng ®ång sÏ tiÕp tôc
ñng hé sau khi hiÓu râ lîi Ých cña viÖc
®i häc
CÇn nh÷ng hç trî dµi h¹n ®Ó t¨ng thu
nhËp cho c¸c gia ®×nh khã kh¨n
………….

Cao

Cao

v.v…………

2.5. Thay ®æi nhãm ®èi t−îng môc tiªu:
§«i khi, c¸c th¶o luËn khi lùa chän dù ¸n cã thÓ dÉn ®Õn chän mét nhãm ®èi t−îng môc tiªu kh¸c so víi nhãm ®èi
t−îng môc tiªu dù kiÕn ®· lùa chän trong phÇn Ph©n TÝch c¸c Bªn Liªn Quan. C¸c thay ®æi nµy cã thÓ lµ:
¾ Träng t©m h¬n: VÝ dô, sau khi Ph©n TÝch c¸c Bªn Liªn Quan, c− d©n cña c¶ mét thµnh phè ®−îc lùa chän
lµ nhãm ®èi t−îng môc tiªu dù kiÕn. Nh−ng khi ph©n tÝch kü h¬n l¹i ®i ®Õn kÕt luËn r»ng nªn tËp trung vµo
trÎ em lµ nhãm cã t×nh tr¹ng søc khoÎ kÐm nhÊt lµm ®èi t−îng môc tiªu.
¾ Gi¶i ph¸p kh«ng kh¶ thi: Mét tr−êng hîp kh¸c ®ã lµ khi chóng ta thÊy râ r»ng kh«ng thÓ cã gi¶i ph¸p nµo
gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò cña nhãm ®èi t−îng môc tiªu dù kiÕn vµ kh«ng thÓ mang l¹i bÊt cø mét c¶i thiÖn
tÝch cùc nµo khi kÕt thóc dù ¸n. VÝ dô, ph©n tÝch lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng n¨ng suÊt thu ho¹ch cho n«ng d©n,
kÕt qu¶ cho thÊy d−êng nh− chØ cã c¸n bé khuyÕn n«ng míi cã thÓ häc ®−îc c¶i tiÕn c«ng nghÖ n«ng
nghiÖp do thêi gian cña dù ¸n còng nh− mét sè rµng buéc kh¸c. Trong tr−êng hîp nµy, nhãm nµo nªn lµ
nhãm ®èi t−îng môc tiªu cña dù ¸n ph¶i ®−îc c©n nh¾c theo môc tiªu lùa chän ph−¬ng ¸n can thiÖp. NÕu
nhãm ®èi t−¬ng môc tiªu cña ph−¬ng ¸n ®−îc lùa chän kh¸c víi nhãm lùa chän s¬ bé ban ®Çu, c¸c thµnh
viªn ph¶i th¶o luËn xem t¹i sao nhãm ®èi t−îng môc tiªu l¹i ph¶i thay ®æi vµ sù thay ®æi nµy cã phï hîp
kh«ng.
H×nh 7.3: Dßng lîi Ých tiÕn triÓn nh− thÕ nµo? Dù ¸n cña b¹n cã nh»m ®óng ®èi t−îng kh«ng?
§èi t−îng môc
tiªu

C¸c chuyªn gia kü
thuËt

Nh©n viªn khuyÕn
n«ng

Nh÷ng nhµ l·nh
®¹o vÒ c«ng nghÖ
n«ng nghiÖp

Dù ¸n A
Dù ¸n B
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III. Bµi tËp thùc hµnh
bµi tËp 7.1: X¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n can thiÖp cã thÓ
H·y x¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n can thiÖp cã thÓ trªn c©y môc tiªu mµ nhãm b¹n ®· x©y
dùng trong phÇn tr−íc th«ng qua th¶o luËn víi c¸c thµnh viªn kh¸c. Sau khi x¸c ®Þnh
xong, th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt vÒ mét sè ®iÓm c¬ b¶n cña tõng ph−¬ng ¸n.

bµi tËp 7.2: Ph©n tÝch vµ lùa chän ph−¬ng ¸n can thiÖp phï hîp nhÊt
Dùa theo vÝ dô trong h×nh 7.2, h·y th¶o luËn víi c¸c thµnh viªn trong nhãm ®Ó so s¸nh vµ lùa chän ph−¬ng ¸n phï
hîp ®Ó x©y dùng dù ¸n.
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PhÇn 8: X©y dùng Khung L«gÝc
PhÇn Tãm t¾t (b−íc 5-1)
B¹n sÏ x©y dùng khu«n khæ dù ¸n nh− thÕ nµo?
I. Môc tiªu
Sau häc phÇn nµy, b¹n sÏ hiÓu ®−îc thÕ nµo lµ khung logic: cÊu tróc cña khung, tr×nh tù logic, vµ
c¸ch x©y dùng mét khung logic.

II. Th«ng tin c¬ së
Khung l«gÝc (Logframe) ®−îc x©y dùng trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch vµ ®−îc sö dung trong qu¸
tr×nh thùc hiÖn, theo dâi vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n v× ®©y lµ c¸ch tr×nh bµy dÔ hiÓu vÒ c¸c néi dung cña dù
¸n. TÊt c¶ c¸c nhµ tµi trî ODA quèc tÕ ®Òu sö dông khung l«gÝc trong qu¸ tr×nh x©y dùng, thùc
hiÖn vµ ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ODA.
Khung l«gÝc ®−îc thiÕt lËp b»ng c¸ch x©y dùng chi tiÕt c¸c kÕ ho¹ch vµ hîp phÇn chÝnh cña dù ¸n dùa trªn ph−¬ng
¸n can thiÖp ®· ®−îc lùa chän trong phÇn “Lùa chän ph−¬ng ¸n can thiÖp dù ¸n”. Mèi quan hÖ logic “nÕu-th×” cña
c¸c môc tiªu dù ¸n (PhÇn tãm t¾t dù ¸n) sÏ ®−îc x©y dùng dùa trªn mèi quan hÖ logic theo chiÒu däc “nÕu-th×” cña
C©y môc tiªu. TiÕp ®ã, c¸c gi¶ ®Þnh (PhÇn c¸c gi¶ ®Þnh quan träng) sÏ hoµn thiÖn nèt mèi quan hÖ logic (theo chiÒu
däc) “nÕu-th×” b»ng c¸ch m« t¶ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt trong liªn hÖ gi÷a c¸c cÊp ®é cña khung logic (liªn hÖ logic
theo chiÒu ngang). C¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nµy cÇn ®−îc ®−a vµo khung logic.
D−íi ®©y lµ mét mÉu khung l«gÝc.
B¶ng 8.1: Khung l«gÝc
Tªn dù ¸n
Thêi kú dù ¸n
Phiªn b¶n
LÜnh vùc môc tiªu
Nhãm ®èi t−îng môc tiªu
Ngµy
Tãm t¾t
Môc tiªu tæng thÓ
CÇn ®¹t ®−îc ®iều g× sau khi môc ®Ých
dù ¸n ®· ®¹t ®−îc?

ChØ sè ®o l−êng

Ph−¬ng tiÖn vµ
nguån kiÓm chøng

C¸c tiªu chuÈn ®Ó
®o l−êng møc ®é
thµnh c«ng cña dù
¸n

C¸c nguån d÷ liÖu ®Ó
thu thập c¸c chØ sè

Môc ®Ých
Dù ¸n cÇn ®¹t ®−îc ®iÒu g× trong thêi
h¹n dù ¸n?

KÕt qu¶
T¸c ®éng, ¶nh h−ëng ë tÇm ng¾n h¹n
vµ trung h¹n cña §Çu ra

§Çu ra
S¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô lµ kÕt qu¶
cña c¸c ho¹t ®éng

C¸c ho¹t ®éng
Cô thÓ cÇn lµm g×?

§Çu vµo
Nh©n sù, vËt t−, thiÕt bÞ vµ c¸c nguån
tµi trî cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n.
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Tãm t¾t
Néi dung chÝnh cña phÇn tãm t¾t dù ¸n cã thÓ rót ra tõ ph−¬ng ¸n can thiÖp ®· ®−îc lùa chän trong phÇn 7. Nh− ë
b¶ng 8.1, cã thÓ dùa vµo c¸c tÇng cña C©y Môc Tiªu còng nh− quan hÖ cña chóng ®Ó ®iÒn th«ng tin vµo mçi cét
trong phÇn Tãm t¾t cña Khung l«gÝc.
Th«ng tin x¸c ®Þnh dù ¸n
§iÒn tªn dù ¸n, thêi h¹n, lÜnh vùc môc tiªu, nhãm ®èi t−îng môc tiªu, ngµy th¸ng vµo nh÷ng chç trèng ®· ®−îc thiÕt
kÕ s½n ë phÇn trªn trong mÉu khung l«gÝc.
Môc tiªu tæng thÓ
Môc tiªu tæng thÓ lµ ¶nh h−ëng ph¸t triÓn – nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc - ®−îc coi lµ kÕt qu¶ cña viÖc ®¹t ®−îc Môc
®Ých. Môc tiªu tæng thÓ ®−îc lùa chän tõ mét trong sè c¸c ph¸t biÓu ghi trong thÎ ë mét tÇng bªn trªn lêi ph¸t biÓu
vÒ Môc tiªu cèt lâi trong C©y Môc Tiªu. C©u diÔn t¶ Môc tiªu tæng thÓ cÇn lµ mét c©u miªu t¶ ®iÒu mong muèn ë
tr¹ng th¸i ®· ®¹t ®−îc.
Môc ®Ých
Môc ®Ých lµ môc tiªu hi väng ®¹t ®−îc khi dù ¸n hoµn thµnh. Môc ®Ých ®−îc m« t¶ lµ mét lîi Ých cô thÓ hoÆc ¶nh
h−ëng ®Õn nhãm ®èi t−îng môc tiªu. Do ®ã, Môc ®Ých dù ¸n cã thÓ ®¹t ®−îc mét c¸ch hiÖu qu¶ trong thêi kú dù ¸n.
Trong khung l«gÝc chØ cã mét Môc ®Ých dù ¸n.
H×nh 8.3: X©y dùng khung logic tõ c©y môc tiªu:
Quan hÖ Logic däc

Tãm t¾t dù ¸n

KÕt qu¶

Môc tiªu tæng
thÓ

Môc ®Ých

Môc tiªu cèt lâi

KÕt qu¶

§Çu ra

……………..

Ho¹t ®éng

………
Ph−¬ng tiÖn
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KÕt qu¶
T¸c ®éng ng¾n h¹n vµ trung h¹n ®¹t ®−îc hoÆc cã kh¶ n¨ng ®¹t ®−îc do kÕt qu¶ nh÷ng ®Çu ra cña mét ho¹t ®éng
can thiÖp.
§Çu ra
§Çu ra lµ c¸c s¶n phÈm, hµng hãa vµ dÞch vô lµ kÕt qu¶ cña mét ho¹t ®éng ph¸t triÓn, cã thÓ bao gåm c¶ nh÷ng
thay ®æi b¾t nguån tõ ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc ®¹t ®−îc c¸c KÕt qu¶.(S. Molund&G.Schill, 2004). §Çu ra liªn
quan ®Õn viÖc hoµn thµnh h¬n lµ viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng.
H×nh 8.2 §¸nh sè c¸c ho¹t ®éng
Tr×nh tù thêi gian

§Çu ra

Ho¹t ®éng
Tr×nh tù
thêi gian

1

2

3

4

1.1

2.2

3.1

4.1

1.2

2.2

3.2

4.2

1.3

2.3

3.3

4.3

1.4

2.4

3,4

4.4

Ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng lµ nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ nh»m môc ®Ých t¹o c¸c §Çu ra th«ng qua viÖc sö dông hiÖu qu¶ c¸c §Çu vµo.
Do mét dù ¸n bao gåm nhiÒu Ho¹t ®éng kh¸c nhau nªn cÇn viÕt ra nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh chØ râ viÖc ®¹t ®−îc tõng
§Çu ra lµ rÊt cÇn thiÕt. Ho¹t ®éng qu¶n lÝ, theo dâi dù ¸n vµ thu thËp th«ng tin còng cÇn ®−îc ®−a vµo.
Theo nh− minh ho¹ d−íi ®©y, nÕu cã thÓ th× nªn liÖt kÓ c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c §Çu ra t−¬ng øng theo thø tù.
Ho¹t ®éng kh«ng ph¶i lµ m« t¶ t×nh huèng vµ cÇn ®−îc m« t¶ víi c¸c hµnh ®éng cô thÓ. Khi cÇn thiÕt, còng nªn x¸c
®Þnh râ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ho¹t ®éng ®ã.
§Çu vµo
§Çu vµo lµ nh©n sù, trang thiÕt bÞ vµ nguån lùc tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn ®−îc c¸c Ho¹t ®éng ®· ®Ò ra trong
khung l«gÝc.

III. bµi tËp thùc hµnh
bµi tËp 8.1 : Trß ch¬i khung logic
bµi tËp 8.2: X©y dùng phÇn tãm t¾t dù ¸n
X©y dùng phÇn Tãm t¾t dù ¸n cña b¹n qua th¶o luËn.
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PhÇn 9: X©y dùng Khung l«gÝc
Nh÷ng gi¶ ®Þnh chÝnh (B−íc 5-2)
Nh÷ng gi¶ ®Þnh chÝnh nµo lµ ®iÒu kiÖn ®Ó dù ¸n cña b¹n thµnh c«ng?
I. Môc tiªu
B¹n sÏ hiÓu ®−îc nh÷ng Gi¶ ®Þnh quan träng ®èi víi dù ¸n cña b¹n vµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc chóng.

II. th«ng tin c¬ së
Nh÷ng gi¶ ®Þnh chÝnh lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó dù ¸n ®¹t ®−îc môc tiªu ®· ®Ò ra ë cét Tãm
t¾t. Gi¶ ®Þnh chÝnh cã ®Æc ®iÓm:
(i) Quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng cña dù ¸n (®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu)
(ii) Ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña dù ¸n, vµ
(iii) Kh«ng ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng x¶y ra.
C¸c gi¶ ®Þnh nµy lµ c¸c rñi ro v× chóng ®e däa sù thµnh c«ng cña dù ¸n nÕu chóng kh«ng ®−îc tháa m·n. ChÝnh v×
thÕ, c¸c gi¶ ®Þnh quan träng cÇn ph¶i ®−îc theo dâi. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c Gi¶ ®Þnh vµ PhÇn tãm t¾t dù ¸n thÓ hiÖn
logic theo chiÒu ngang cña khung logic.
2.1. Mèi quan hÖ l«gic chiÒu ngang cña Khung logic
C¸c Gi¶ ®Þnh chÝnh g¾n kÕt víi c¸c phÇn cña cét Tãm t¾t b»ng mèi quan hÖ l«gÝc. VÝ dô, ng−êi ta hi väng sÏ ®¹t
®−îc c¸c §Çu ra khi c¸c ho¹t ®éng ®−îc hoµn thµnh. §Ó ®¶m b¶o tho¶ m·n l« gÝc nµy th× c¸c Gi¶ ®Þnh chÝnh cïng
tÇng víi c¸c Ho¹t ®éng ®Òu ph¶i ®−îc tháa m·n. Mèi quan hÖ nµy ¸p dông ë mäi cÊp ®é vµ tiÕp tôc di chuyÓn lªn
c¸c cËp ®é cao h¬n trong Khung l«gic vµ ®−îc thÓ hiÖn b»ng mòi tªn ë s¬ ®å d−íi ®©y. Trong khung l«gÝc, mèi quan
hÖ nµy ®−îc gäi lµ “quan hÖ l«gÝc ngang”.
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B¶ng 9.1 MÉu khung l«gÝc (L«gic theo chiÒu ngang)
Thêi h¹n
Nhãm ®èi t−îng môc tiªu

Tªn dù ¸n
LÜnh vùc môc tiªu
Tãm t¾t

C¸c chØ sè ®o l−êng

Môc tiªu tæng thÓ
ViÖc ®¹t ®−îc Môc ®Ých dù
¸n sÏ ®ãng gãp vµo ®iÒu
g×?

C¸c tiªu chuÈn ®Ó ®o l−êng
møc ®é thµnh c«ng cña dù
¸n

Ph−¬ng tiÖn vµ nguån
kiÓm chøng
C¸c nguån d÷ liÖu ®Ó thu
thËp c¸c chØ sè

Phiªn b¶n
Ngµy
Gi¶ ®Þnh chÝnh
Nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng
®èi víi dù ¸n, n»m ngoµi
tÇm kiÓm so¸t vµ kh«ng
ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thùc
hiÖn.

Môc ®Ých
Dù ¸n cÇn ®¹t ®−îc ®iÒu g×
trong thêi h¹n dù ¸n?

KÕt qu¶
Lµm thÕ nµo ®Ó dù ¸n ®¹t
®−îc môc ®Ých?

§Çu ra
Lµm thÕ nµo ®Ó dù ¸n ®¹t
®−îc môc ®Ých ®· ®Ò ra?

C¸c ho¹t ®éng
Cô thÓ cÇn lµm g×?

Th×

§Çu vµo

Vµ

Nh©n lùc, nguyªn vËt liÖu, trang
thiÕt bÞ vµ c¸c nguån lùc tµi chÝnh
cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n.

NÕu

2.2. VÝ dô vÒ mét sè gi¶ ®Þnh chÝnh
KhÝa c¹nh
Kinh tÕ (Gi¸ /Ph©n
phèi)
ChÝnh s¸ch /Quy
®Þnh
M«i tr−êng

B¶ng 9.2: VÝ dô mét sè gi¶ ®Þnh chÝnh
VÝ dô
“Gi¸ g¹o kh«ng gi¶m” (VÒ Môc tiªu t¨ng doanh thu b¸n g¹o)

“Bé Y tÕ kh«ng thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi thuèc nhi khoa ” (VÒ Môc tiªu Tæng thÓ cña dù
¸n thuèc nhi khoa bÒn v÷ng)
“L−îng n−íc m−a hµng n¨m ®¹t Ýt nhÊt 1000mm” (VÒ Môc ®Ých dù ¸n t¨ng thu ho¹ch trong
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp)
V¨n ho¸ - x· héi
“Sè l−îng lín nam giíi (chång vµ con trai) kh«ng rêi bá lµng ®Ó ®i lµm viÖc n¬i kh¸c ” (vÒ §Çu
ra gi¶m nhÑ g¸nh nÆng c«ng viÖc ®èi víi phô n÷)
æn ®Þnh ®éi ngò “Nh©n viªn ®· qua ®µo t¹o tiÕp tôc ë l¹i lµm viÖc.” (VÒ §Çu ra n©ng cao kü n¨ng cña nh©n
viªn)
nh©n viªn
Dù ¸n kh¸c

“Tiªm chñng ®óng lÞch.” (VÒ dù ¸n søc khoÎ trÎ em ë khu vùc cã cïng môc ®Ých lµ t¨ng c−êng
chÕ ®é dinh d−ìng cho trÎ em)

§Çu ra

Ho¹t ®éng

Gi¶ ®Þnh
chÝnh

Gi¶ ®Þnh chÕt ng−êi: Gi¶ ®Þnh chÕt ng−êi lµ mét Gi¶
®Þnh quan träng mµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc, do ®ã dù
¸n kh«ng thÓ ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ®· ®Æt ra. NÕu b¹n
t×m ®−îc mét gi¶ ®Þnh chÕt ng−êi th× h·y nghÜ ®Õn chuyÖn
thay ®æi ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn dù ¸n.
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Nh×n chung, §Çu ra sÏ ph¶i ®¹t ®−îc khi c¸c Ho¹t ®éng ®−îc hoµn thµnh. §Ó ®¶m b¶o tÝnh l«gÝc nµy, c¸c Gi¶ ®Þnh
chÝnh cÇn ë cïng cÊp ®é víi c¸c ho¹t ®éng ®−îc hoµn thµnh. TÝnh l«gÝc nµy tiÕp tôc thÓ hiÖn ë tõng cÊp ®é cña phÇn
Tãm t¾t nh− trong mÉu d−íi ®©y.
2.3 Quy tr×nh x¸c ®Þnh c¸c gi¶ ®Þnh chÝnh
Kh«ng

§©y kh«ng
ph¶I lµ gi¶
®Þnh chÝnh

Gi¶ ®Þnh nµy cã quan träng?
Cã
Dù ¸n cã thÓ kiÓm so¸t gi¶ ®Þnh nµy kh«ng?
Thay ®æi
ph−¬ng ¸n
can thiÖp dù
¸n ®Ó tr¸nh
¶nh h−ëng
cña gi¶ ®Þnh.

Cã

Cã thÓ thay ®æi
ph−¬ng ¸n can
thiÖ cña dù ¸n
kh«ng?

Kh«ng
RÊt thÊp

Kh¶ n¨ng mµ gi¶ ®Þnh nµy cã thÓ x¶y ra lµ g×?

Kh«ng

Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc

§©y lµ gi¶ ®Þnh
chÕt ng−êi

Cã

§©y kh«ng
ph¶I lµ gi¶
®Þnh chÝnh

R©t
cao
§©y kh«ng
ph¶I lµ gi¶
®Þnh chÝnh

§©y lµ gi¶ ®Þnh
chÝnh

Lùa chän ph−¬ng
¸n can thiÖp dù ¸n
kh¸c

§−a gi¶ ®Þnh chÝnh vµo
khung logic

L−u ý:
• Khi x¸c ®Þnh c¸c Gi¶ ®Þnh chÝnh, nªn chó ý ®Õn nh÷ng thÎ môc tiªu kh«ng ®−îc bao gåm trong Ph−¬ng ¸n can
thiÖp ®· ®−îc lùa chän.
• Khi kh«ng cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó xö lý nh÷ng môc tiªu nµy th× h·y x©y dùng Gi¶ ®Þnh chÝnh d−íi d¹ng, “§iÒu
kiÖn cña XX kh«ng trë nªn xÊu h¬n”.
• MÆt kh¸c, khi cã nh÷ng kÕ ho¹ch ®· ®−îc x©y dùng ®Ó gi¶I quyÕt c¸c môc tiªu ®ã, c¸c Gi¶ ®Þnh chÝnh sÏ cã
d¹ng “KÕ ho¹ch YY ®−îc thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é”

III. Bµi tËp thùc hµnh
bµi tËp 9: Lµm râ c¸c Gi¶ ®Þnh chÝnh trong dù ¸n
X©y dùng gi¶ ®Þnh chÝnh cña dù ¸n th«ng qua th¶o luËn.
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PhÇn 10: X©y dùng Khung l«gÝc
ThiÕt lËp c¸c chØ sè ®o l−êng (B−íc 5-3)
B¹n lµm thÕ nµo ®Ó ®o l−êng tiÕn tr×nh vµ møc ®é thµnh c«ng cña dù ¸n ?
Môc tiªu
B¹n sÏ cã thÓ:
•
HiÓu ®−îc c¸c chØ sè ®o l−êng vµ c¸ch x©y dùng c¸c chØ sè ®ã
•
X¸c ®Þnh ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng cña c¸c chØ sè ®o l−êng.

Th«ng tin c¬ së
X©y dùng chØ sè lµ mét qu¸ tr×nh lµm râ nh÷ng ®iÒu ®−îc m« t¶ trong phÇn Tãm t¾t. ë ®©y, tÊt c¶
nh÷ng ph¸t biÓu trõu t−îng sÏ ®−îc ®Þnh l−îng b»ng viÖc x©y dùng c¸c chØ sè ®o l−êng.
2.1. C¸c chØ sè kiÓm chøng kh¸ch quan:
Cho phÐp chóng ta ®Æt môc tiªu cho nh÷ng g× ®−îc m« t¶ trong phÇn Tãm t¾t dù ¸n, vÝ dô nh− §Çu vµo, Ho¹t ®éng,
§Çu ra, Môc ®Ých vµ Môc tiªu. Nh÷ng chØ sè nµy thÓ hiÖn c¸c gi¸ trÞ môc tiªu ®¹t ®−îc hoÆc møc ®é ®¹t ®−îc cña
tõng môc tiªu. ViÖc thiÕt lËp nh÷ng chØ sè nµy cho phÐp quyÕt ®Þnh râ rµng nh÷ng môc tiªu cÇn ®¹t ®−îc vµ viÖc
kiÓm chøng ®−îc kh¸ch quan h¬n. Nh÷ng chØ sè nµy bao gåm c¸c yÕu tè nh− lo¹i, sè l−îng, chÊt l−îng d÷ liÖu cÇn
thu thËp, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm thu thËp d÷ liÖu. §«i khi nh÷ng ®èi t−îng cÇn thu thËp d÷ liÖu còng ®−îc ®Ò cËp ®Õn.
C¸c chØ sè vÒ Môc ®Ých dù ¸n th−êng bao gåm c¶ viÖc chØ ra nhãm ®èi t−îng môc tiªu. Trong ph¹m vi cho phÐp, c¸c
chØ sè nµy nªn lµ nh÷ng chØ sè ®Þnh l−îng. §iÒu ®ã gióp x¸c ®Þnh râ c¸c tiªu chuÈn cÇn ®¹t ®−îc .
X©y dùng chØ sè lµ qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña dù ¸n. ViÖc thiÕt lËp c¸c chØ sè kiÓm chøng cho phÐp ®Þnh
l−îng c¸c phÇn tr×nh bµy ®Þnh tÝnh trong phÇn Tãm t¾t.
X©y dùng chØ sè ®o l−êng gióp lµm s¸ng tá phÇn tãm t¾t vµ ®«i khi phÇn Tãm t¾t ®−îc söa ®æi sau khi nh÷ng chØ sè
nµy ®−îc thiÕt lËp. Do §Çu ra, Môc ®Ých vµ Môc tiªu tæng thÓ cã mèi quan hÖ “nh©n-qu¶”, do ®ã th«ng th−êng vÒ
mÆt l«gÝc, c¸c chØ sè cña chóng kh«ng gièng nhau. Vµ cuèi cïng, cÇn thu thËp d÷ liÖu c¬ së ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh so
s¸nh tr−íc-sau dù ¸n.
X©y dùng chØ sè SMART (th«ng minh)
S
M
A
R
T

§¬n gi¶n, cô thÓ (Simple, Specific)
§o l−êng ®−îc (Measurable)
Cã thÓ ®¹t ®−îc, cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc (Attributable,
Attainable, Achievable)
§¸ng tin cËy, thùc tÕ, phï hîp (Reliable, Releastic, Relevant)
§óng h¹n vµ trong khu«n khæ thêi gian cho phÐp (Timely,
Time-bound)

MÑo

.
9Mét chØ sè tèt lµ mét chØ sè SMART. Nh−ng thùc tÕ kh«ng thÓ cã mét chØ sè hoµn h¶o
9X©y dùng chØ sè lµ mét qu¸ tr×nh ®µm ph¸n vµ tháa thuËn
9H·y ®Æt c¸c c©u hái tr−íc, sau ®ã h·y x©y dùng chØ sè

27

Tµi liÖu tËp huÊn LËp kÕ ho¹ch dù ¸n
Dù ¸n T¨ng c−êng n¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch ODA

2.2. Ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng: ®Ò cËp ®Õn nguån d÷ kiÖn cña c¸c ChØ sè ®o l−êng. Nã ®Ò cËp ®Õn n¬i
lÊy d÷ liÖu, tæ chøc cung cÊp d÷ liÖu, d÷ liÖu ®−îc lÊy ë tµi liÖu nµo vµ ph−¬ng ph¸p thu thËp d÷ liÖu.
C¸c con sè thèng kª vµ d÷ liÖu thu thËp ®−îc tõ mäi nguån ®Òu ®−îc coi lµ Ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng. Khi
x¸c ®Þnh nguån ®Ó thu thËp c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt, cÇn chó ý c¸c ®iÓm sau:
• §é tin cËy lµ yÕu tè ®Çu tiªn cÇn c©n nh¾c. §Ó thu thËp ®−îc d÷ liÖu cã ®é chÝnh x¸c cao, cÇn cÈn thËn trong
viÖc chän nguån cung cÊp vµ ph−¬ng ph¸p thu thËp d÷ liÖu.
• Møc ®é khã kh¨n khi thu thËp d÷ liÖu: Nh÷ng d÷ liÖu khã thu thËp th× kh«ng sö dông lµm Ph−¬ng tiÖn vµ
nguån kiÓm chøng.
• YÕu tè chi phÝ. Nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c ChØ sè ®o l−êng cho §Çu ra vµ Môc ®Ých dù ¸n ph¶i ®−îc liªn
tôc theo dâi trong khi thùc hiÖn dù ¸n. Chi phÝ thu thËp d÷ liÖu cao cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ng©n s¸ch.
XÐt ®Õn Ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng c¸c chØ sè ®o l−êng, nÕu kh«ng cã nguån d÷ liÖu bªn ngoµi, cÇn thu thËp
vµ l−u gi÷ c¸c d÷ liÖu trong néi bé. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, viÖc thu thËp d÷ liÖu cã thÓ ®−îc coi lµ mét Ho¹t
®éng cña dù ¸n vµ cÇn ®−îc ®−a vµo trong phÇn Ho¹t ®éng cña khung l«gÝc.
Trong giai ®o¹n ®Çu lËp kÕ ho¹ch dù ¸n, th−êng khã cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c ChØ sè ®o l−êng vµ Ph−¬ng tiÖn vµ nguån
kiÓm chøng do thiÕu th«ng tin. Trong tr−êng hîp nµy, chØ cÇn chän nh÷ng chØ sè, ph−¬ng tiÖn vµ nguån ®¬n gi¶n råi
ph¸t triÓn chóng sau.

III. bµi tËp thùc hµnh
bµi tËp 10.1: ChØ sè nµo lµ chØ sè SMART
bµi tËp 10.2: QuyÕt ®Þnh c¸c chØ sè ®o l−êng, Ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng
QuyÕt ®Þnh c¸c chØ sè ®o l−êng, Ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng cïng víi nhãm cña
b¹n.
B¶ng 10.1 MÉu khung l«gÝc (C¸c chØ sè ®o l−êng, ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng)
Tªn dù ¸n
LÜnh vùc môc tiªu
Tãm l−îc

Thêi h¹n
Nhãm ®èi t−îng môc tiªu
C¸c chØ sè ®o l−êng

Ph−¬ng tiÖn vµ nguån
kiÓm chøng

Môc tiªu tæng thÓ
Môc ®Ých
KÕt qu¶
§Çu ra
C¸c ho¹t ®éng
§Çu vµo

28

Phiªn b¶n
Ngµy
Gi¶ ®Þnh chÝnh

Tµi liÖu tËp huÊn LËp kÕ ho¹ch dù ¸n
Dù ¸n T¨ng c−êng n¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch ODA

PhÇn 11: Tù ®¸nh gi¸ Khung Logic
5 Tiªu chÝ (B−íc 6-1)
Lµm thÕ nµo ®Ó kiÓm tra xem dù ¸n ®· ®−îc x©y dùng ®óng c¸ch hay ch−a?
Môc tiªu
B¹n cã thÓ hiÓu ®−îc “5 tiªu chÝ” cña ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Ó kiÓm tra xem dù ¸n b¹n x©y dùng ®· phï
hîp ch−a.

th«ng tin c¬ së
2.1 B©y giê b¹n cã thÓ ph¸c th¶o mét khung l«gÝc cho dù ¸n b¹n muèn ®Ö tr×nh. §iÒu quan träng
lµ ph¶i ®¶m b¶o dù ¸n cña b¹n ®−îc chuÈn bÞ mét c¸ch tèt nhÊt tr−íc khi ®−a khung l«gÝc vµo bé
tµi liÖu chÝnh thøc nép cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu T−/nhµ tµi trî.
ViÖc ®¸nh gi¸ cÇn bao gåm nh÷ng ®iÓm sau:
(1) KiÓm tra thø tù l«gÝc cña nh÷ng ®iÒu tr×nh bµy trong khung l«gÝc
(2) KiÓm tra l¹i qu¸ tr×nh ph¸t triÓn khung l«gÝc
(3) KiÓm tra theo khÝa c¹nh cña 5 tiªu chÝ ®¸nh gi¸:
(a) TÝnh phï hîp (b) HiÖu qu¶ (c) HiÖu suÊt (d) T¸c ®éng (e) TÝnh bÒn v÷ng
VÒ ®iÓm (1) vµ (2), xin mêi xem l¹i häc phÇn tr−íc cã ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò nµy.
(a) TÝnh phï hîp
TÝnh phï hîp nghÜa lµ kiÓm tra xem c¸c môc tiªu vµ Môc ®Ých cña dù ¸n cã phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña c¸c ®èi
t−îng h−ëng lîi vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kh«ng. §Þnh h−íng cña dù ¸n thÓ hiÖn ë Môc ®Ých dù ¸n vµ môc tiªu còng
cÇn ®−îc thÈm ®Þnh.
(b) HiÖu qu¶
HiÖu qu¶ ®−îc kiÓm tra b»ng c¸ch ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®¹t ®−îc Môc ®Ých dù ¸n. CÇn ®Æc biÖt chó ý kh¼ng ®Þnh Môc
®Ých cña dù ¸n cã thÓ ®¹t ®−îc dùa trªn viÖc ®¹t ®−îc c¸c §Çu ra vµ KÕt Qu¶. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c còng cÇn ®−îc
xem xÐt nh− ph©n tÝch phï hîp cña Gi¶ ®Þnh chÝnh vµ liÖu cã cÇn thªm §Çu ra ®Ó ®¹t ®−îc Môc ®Ých dù ¸n kh«ng.
(c) HiÖu suÊt
HiÖu suÊt ®¸nh gi¸ xem liÖu c¸c §Çu vµo cã ®−îc sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ cã ®¹t ®−îc c¸c §Çu ra kh«ng dùa
trªn sè l−îng, chÊt l−îng vµ x¸c ®Þnh thêi gian §Çu vµo. §iÒu quan träng lµ ph¶i ®¸nh gi¸ ®−îc xu h−íng cña chóng
trong t−¬ng lai xem cã gi÷ nguyªn ®−îc nh− thÕ kh«ng. Còng cÇn chó ý ®Õn ®Þnh h−íng dù ¸n thÓ hiÖn ë Môc ®Ých
vµ Môc tiªu dù ¸n.
(d) T¸c ®éng
T¸c ®éng ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch dù ®o¸n nh÷ng ¶nh h−ëng cña viÖc thùc hiÖn dù ¸n lªn x· héi. ViÖc ®¹t ®−îc
Môc tiªu tæng thÓ lµ ®iÒu ®Çu tiªn cÇn xem xÐt. CÇn kiÓm tra xem ngoµi c¸c t¸c ®éng tÝch cùc th× cã t¸c ®éng tiªu
cùc nµo kh«ng, cã biÖn ph¸p nµo ®Ó ng¨n ngõa c¸c t¸c ®éng tiªu cùc kh«ng hoÆc cã thÓ ®−a c¸c biÖn ph¸p ®ã vµo
trong kÕ ho¹ch dù ¸n ngay tõ ®Çu kh«ng.
(e) TÝnh bÒn v÷ng
TÝnh bÒn v÷ng ®−îc kiÓm tra b»ng c¸ch xem xÐt xem dù ¸n cã tiÕp tôc mang l¹i lîi Ých sau khi hoµn thµnh kh«ng, vµ
®Æc biÖt chó ý ®Õn tÝnh ®éc lËp cña dù ¸n. Mét dù ¸n ®−îc ®¸nh gi¸ tõ c¸c khÝa c¹nh chÝnh trÞ, kü thuËt, m«i tr−êng,
v¨n ho¸/x· héi, ho¹t ®éng/tæ chøc vµ kinh tÕ/tµi chÝnh. Khi kh«ng cßn nghi ng¹i g× vÒ tÝnh ®éc lËp cña dù ¸n, cÇn chó
ý ®Õn phÇn m« t¶ Tãm t¾t ®Ó t¨ng c−êng tÝnh bÒn v÷ng.
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2.2. Nh÷ng c©u hái chÝnh cho 5 tiªu chÝ ®¸nh gi¸
B¶ng 11.1: 5 tiªu chÝ ®¸nh gi¸
TÝnh phï hîp
HiÖu qu¶
HiÖu suÊt
Môc tiªu tæng
thÓ

Môc ®Ých dù ¸n

KÕt qu¶

Møc ®é liªn quan
cña dù ¸n ®èi víi
c¸c −u tiªn ph¸t
triÓn cña ®Þa ph−¬ng
vµ quèc gia, nhµ tµi
trî

T¸c ®éng
C¸c thay ®æi vµ ¶nh
h−ëng c¶ tÝch cùc vµ
tiªu cùc, ®· dù tÝnh
tr−íc hay ngoµi dù
kiÕn cña dù ¸n, xem
xÐt trong mèi quan
hÖ víi Nhãm ®èi
t−îng Môc tiªu cña
dù ¸n vµ c¸c nhãm
kh¸c bÞ ¶nh h−ëng
bëi dù ¸n

Møc ®é mµ Môc ®Ých
cña dù ¸n cã thÓ ®¹t
®−îc; vµ liÖu ®iÒu
nµy cã thÓ ®¹t ®−îc
trªn c¬ së §Çu ra
cña dù ¸n
C¸c ®Çu vµo sÏ
®−îc chuyÓn thµnh
§Çu ra nh− thÕ nµo.
LiÖu cã thÓ ®¹t ®−îc
kÕt qu¶ §Çu ra
t−¬ng tù b»ng mét
c¸ch kh¸c tèt h¬n
hay kh«ng?

§Çu ra

§Çu vµo
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TÝnh bÒn v÷ng

Kh¶ n¨ng, ph¹m vi
mµ c¸c ¶nh h−ëng
tÝch cùc cña dù ¸n
cã thÓ tiÕp tôc ®−îc
duy tr× sau khi
nguån tµi trî tõ bªn
ngoµi chÊm døt.
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B¶ng 11.2: C©u hái chÝnh liªn quan ®Õn 5 tiªu chÝ ®¸nh gi¸
Tiªu chÝ

C©u hái chÝnh

TÝnh phï
hîp

Dù ¸n cã ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c ®èi t−îng thô h−ëng kh«ng? §©y cã ph¶I lµ mét dù ¸n v× ng−êi nghÌo kh«ng?
C¸c môc tiªu cña dù ¸n cã phï hîp víi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn/xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî
kh«ng?
LÜnh vùc cña dù ¸n cã n»m trong −u tiªn cña c¸c nhµ tµi trî ODA quèc tÕ kh«ng?
Dù ¸n cã ph¶n ¸nh ®−îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm tõ nh÷ng dù ¸n t−¬ng tù kh«ng?

HiÖu qu¶

HiÖu suÊt

T¸c ®éng

TÝnh bÒn
v−ng

Môc ®Ých ®Æt ra ban ®Çu cã ®¹t ®−îc kh«ng?
LiÖu c¸c môc ®Ých cña dù ¸n cã ®¹t ®−îc kh«ng nÕu ®¹t ®−îc tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶?
C¸c môc tiªu ®−îc ®Þnh l−îng cã ®ñ ®Ó chøng minh c¸c ph−¬ng tiÖn lµ ®óng kh«ng?
§· x¸c ®Þnh ®−îc c¸c yÕu tè quan träng bªn ngoµi ch−a?
Cuèi dù ¸n cã hy vong ®¹t ®−îc môc ®Ých dù ¸n hay kh«ng?
Cã ®Çu ra nµo cÇn ®−îc cñng cè ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých cña dù ¸n kh«ng?
LiÖu cã thÓ gi¶m ®Çu ra mµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®¹t ®−îc môc ®Ých kh«ng?
C¸c bªn liªn quan chÝnh cã ®−îc x¸c ®Þnh vµ m« t¶ râ kh«ng?
C¸c ®èi t−îng thô h−ëng cã ®−îc x¸c ®Þnh râ kh«ng?
Nh÷ng vÊn ®Ò cña c¸c ®èi t−îng thô h−ëng cã ®−îc m« t¶ ®µy ®ñ kh«ng?
Môc tiªu tæng thÓ cã gi¶i thÝch t¹i sao dù ¸n l¹i quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña quèc gia/khu vùc/ngµnh kh«ng?
C¸c môc ®Ých cña dù ¸n cã thÓ hiÖn lîi Ých trùc tiÕp cña c¸c nhãm ®èi t−îng môc tiªu kh«ng?
Lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m l−îng ®Çu vµo mµ vÉn gi÷ nguyªn l−îng ®Çu ra?
C¸c ®Çu vµo cã ®−îc sö dông ®óng c¸ch ®Ó t¹o ra c¸c ®Çu ra kh«ng?
Cã t¸c ®éng tiªu cùc nµo kh«ng – nÕu cã th× lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m thiÓu chóng?
Cã t¸c ®éng tÝch cùc nµo kh«ng – nÕu cã th× lµm thÕ nµo ®Ó tèi ®a ho¸ chóng?
ë møc ®é nµo th× dù ¸n ODA tiÕp tôc h−íng tíi môc tiªu dµi h¹n?
Môc ®Ých dù ¸n cã ®ãng gãp vµo c¸c môc tiªu tæng thÓ kh«ng?
C¬ quan thùc hiÖn dù ¸n cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn dù ¸n kh«ng?
C¸c tæ chøc ViÖt Nam tham gia dù ¸n cã tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp sau khi dù ¸n kÕt thóc kh«ng?
Nh÷ng ng−êi trong céng ®ång tham gia dù ¸n cã tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp sau khi dù ¸n kÕt thóc
kh«ng?
Cã ho¹t ®éng nµo cÇn thay ®æi cho tèt h¬n ®Ó t¨ng c−êng tÝnh tù lùc kh«ng?
(§−a ra c¸c c©u hái vÝ dô)
C¸c bªn liªn quan cã coi dù ¸n lµ mét phÇn c«ng viÖc cña hä mét c¸ch ®Çy ®ñ kh«ng?
C¸c c¬ quan chñ qu¶n cã chÝnh s¸ch t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ sau khi hoµn thµnh dù ¸n
kh«ng?
Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vÒ mÆt kü thuËt cã phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng kh«ng?
M«i tr−êng sinh th¸i cã ®−îc b¶o vÖ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ sau khi hoµn thµnh dù ¸n kh«ng?
Dù ¸n cã ®ãng gãp g× vµo vÊn ®Ò b×nh ®¼ng giíi kh«ng?
TÊt c¶ c¸c ®èi t−îng thô h−ëng cã ®−îc tiÕp cËn mét c¸ch ®Çy ®ñ ®Õn c¸c lîi Ých, s¶n phÈm vµ dÞch vô do dù ¸n mang l¹i
trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ sau khi dù ¸n kÕt thóc kh«ng?
C¸c ®¬n vÞ tham gia dù ¸n cã kh¶ n¨ng tiÕp nèi ho¹t ®éng dù ¸n sau khi dù ¸n kÕt thóc kh«ng?

HÇu hÕt c¸c nhµ tµi trî ODA (vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−) ®Òu dïng nh÷ng tiªu chÝ nµy ®Ó thÈm ®Þnh /®¸nh gi¸ dù ¸n
®−îc ®Ò xuÊt ®ang ho¹t ®éng.
L−u ý : ë giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch dù ¸n, TÝnh phï hîp th−êng ®−îc lùa chän lµ tiªu chÝ quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸
dù ¸n. Trong häc phÇn tiÕp theo, chóng ta sÏ th¶o luËn kü h¬n vÒ tiªu chÝ nµy.
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2.3 Mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i h×nh ®¸nh gi¸ vµ 5 tiªu chÝ
B¶ng 11.3: Mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i h×nh ®¸nh gi¸ vµ 5 tiªu chÝ
§¸nh gi¸ ban
®Çu

Theo dâi

§¸nh gi¸ gi÷a
kú

§¸nh gi¸ kÕt
thóc

§¸nh gi¸ t¸c
®éng

TÝnh phï hîp

●

●

●

●

○

TÝnh hiÖu qu¶

♦

●

○

●

●

HiÖu suÊt

♦

●

●

●

●

T¸c ®éng

♦

●

○

○

●

TÝnh bÒn
v÷ng

♦

●

♦

♦

●

L− ý: ♦= kiÓm chøng dùa trªn viÖc dù b¸o vµ c¸c triÓn väng; ●=kiÓm chøng dùa trªn t×nh h×nh ho¹t ®éng; ○=kiÓm
chøng ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch cã lùa chän theo nhu cÇu.
Nguån: JICA (2000) Héi th¶o vÒ ®¸nh gi¸ dù ¸n vµ tµi liÖu tËp huÊn cña VAMESP

13 Tại thời điểm chuẩn bị tài liệu đào tạo này, Dự thảo Nghị định 17 sửa đổi đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
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PHẦN12: KIỂM TRA TÍNH PHÙ HỢP CỦA ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
VỚI CÁC CHÍNH SÁCH VÀ ƯU TIÊN CỦA CHÍNH PHỦ VÀ
CỦA NHÀ TÀI TRỢ
Làm thế nào để đảm bảo chắc chắn dự án của chúng ta phù hợp với các
chính sách/ kế hoạch phát triển của Chính phủ và những chính sách/ ưu tiên
của các nhà tài trợ?
I. MỤC TIÊU
Bạn sẽ tìm hiểu xem đề xuất dự án có phù hợp với các chính sách và ưu tiên vận
động và sử dụng ODA của Chính phủ và các lĩnh vực ưu tiên của các Nhà tài trợ.
II. THÔNG TIN CƠ SỞ
Trong các phần 4 “Phân tích các bên lên quan” và phần 8 “Lựa chọn phương án
can thiệp”, các bạn đã lựa chọn một lĩnh vực rộng và một số lĩnh vực cụ thể để can
thiệp và xây dựng dự án. Các bạn cũng đã đề xuất nguồn vốn sử dụng cho dự án
đang đề xuất.
Nói chung, nếu dự án đang đề xuất muốn vận động ODA, các lĩnh vực can thiệp của dự án cần
phải nằm trong lĩnh vực ưu tiên vận động ODA của Chính phủ và các lĩnh vực ưu tiên tài trợ của
nhà tài trợ mà dự án đang hướng tới. Học phần này sẽ cung cấp một số thông tin để kiểm tra sơ bộ
tính phù hợp của dự án đối với các lĩnh vực ưu tiên. Sau khi thực hiện việc kiểm tra, nếu bạn nhận
thấy dự án đang đề xuất không nằm trong các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ hoặc của Nhà tài trợ
đang đề xuất, bạn nên nghĩ đến việc:
•

Tìm kiếm các nhà tài trợ khác có lĩnh vực ưu tiên trùng hợp với lĩnh vực mà dự án dự định
can thiệp nếu lĩnh vực can thiệp của dự án vẫn thuộc vào các ưu tiên vận động ODA của
Chính phủ

•

Tìm kiếm các nguồn tài chính khác cho dự án. Không nhất thiết lúc nào cũng cần ODA để
thực hiện được dự án

•

Lựa chọn lĩnh vực can thiệp cụ thể khác nếu bạn vẫn muốn sử dụng ODA. Chú ý rằng
trong cả lĩnh vực rộng mà dự án định can thiệp, có thể vẫn có các lĩnh vực cụ thể mà nhà
tài trợ và Chính phủ quan tâm và ưu tiên sử dụng ODA.

Trong rất nhiều trường hợp, nhu cầu hoặc các vấn đề trong lĩnh vực mà dự án muốn can thiệp hoàn
toàn không phải là lĩnh vực ưu tiên của một số nhà tài trợ nhất định, và cũng không phải là lĩnh vực
ưu tiên của Chính phủ trong thời điểm dự án được đề xuất. Khi đó, cơ quan bạn nên thảo luận với
Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan đầu mối trong thu hút và sử dụng ODA của Việt Nam – để xác
định liệu dự án đang đề xuất có nên vận động ODA hay không.
Để có thể kiểm tra được tính phù hợp của dự án với các ưu tiên và chính sách của Chính phủ và
nhà tài trợ, bạn cần phải trả lời một số câu hỏi chính sau:
•
Các mục tiêu của dự án có phù hợp với những mục tiêu phát triển của Chính phủ hay
không?
 Bạn sẽ kiểm tra trong các văn kiện kế hoạch của Chính phủ (ví dụ như Kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội 5 năm, Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm
nghèo, v.v) xem các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam là gì, và những lĩnh vực
nào ưu tiên thu hút ODA. Các bạn sẽ xem xét lĩnh vực đề xuất trong dự án của mình
có nằm trong những lĩnh vực ưu tiên đó hay không.
•
Có cần phải huy động nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA để thực hiện dự án
không?
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Bạn sẽ xem xét liệu các nguồn lực trong nước có đủ để phân bổ cho dự án hay
không? Để làm được việc này, cần thiết phải tham khảo kế hoạch phân bổ ngân sách
hàng năm, danh sách các dự án đang hoặc chuẩn bị thực hiện để biết được các
nguồn vốn có thể sử dụng cho dự án.
 Bạn sẽ đánh giá xem liệu nguồn vốn ODA có những có ưu điểm và nhược điểm gì so
với các nguồn vốn khác (chẳng hạn như nguồn vốn trong nước hoặc nguồn vốn từ
các tổ chức phi chính phủ) cho việc thực hiện dự án, ví dụ chuyển giao hàng hóa và
dịch vụ mà Việt Nam hiện chưa có khả năng sản xuất một cách hiệu quả, chuyển
giao công nghệ và kiến thức để góp phần phát triển ngành hoặc vùng.
Các mục tiêu của dự án có phù hợp với những mục tiêu phát triển và các lĩnh vực ưu tiên
của nhà tài trợ đang đề xuất hay không?
¾ Bạn cũng sẽ tham khảo chiến lược và kế hoạch hỗ trợ quốc gia của nhà tài trợ mà dự
án định vận động ODA để xem liệu lĩnh vực dự án đề xuất có phù hợp với các lĩnh vực
ưu tiên và chính sách của nhà tài trợ đó hay không. Một số nhà tài trợ tập trung vào
phát triển hạ tầng cơ sở, các nhà tài trợ khác quan tâm đến phát triển năng lực, giáo
dục, y tế hoặc là môi trường sinh thái. Rất nhiều nhà tài trợ bao quát hầu hết các lĩnh
vực nhưng bạn không nên ngầm định rằng lĩnh vực dự án quan tâm luôn luôn nằm
trong danh sách các ưu tiên của nhà tài trợ.


•

Bảng 12.1. Nguồn thông tin cho việc đánh giá tình phù hợp của đề xuất dự án
Câu hỏi
Các mục
tiêu của dự
án có phù
hợp với
những mục
tiêu phát
triển của
Chính phủ
hay không?

Có cần phải
huy động
nguồn viện
trợ phát triển
chính thức
ODA để

Tài liệu/ Thông tin cần đề cập đến

Nguồn thông tin

Những lĩnh vực ưu tiên cho các dự án/chương trình ODA được
qui định trong Dự thảo nghị định 17/2001/ND-CP sửa đổi như
sau:
1.
Phát triển nông nghiệp và nông thôn (bao gồm nông nghiệp,
thuỷ lợi, lâm nghiệp, thủy sản) kết hợp xoá đói giảm nghèo;
2.
Xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ theo hướng hiện đại;
3.
Phát triển hạ tầng cơ sở xã hội (y tế, giáo dục đào tạo, dân số
và phát triển…);
4.
Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên;
5.
Tăng cường năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực;
chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển
khai;
6.
Một số những lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng
Chính phủ.
Các tài liệu về kế hoạch và chính sách của Chính phủ:
1.
Tài liệu cấp nhà nước: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5
năm (SEDP), Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói
giảm nghèo (CPRGS), Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Việt
Nam (VDGs), kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, Đề
án thu hút và sử dụng ODA , danh mục các chương trình/dự án
đầu tư công, Tuyên bố Hà Nội, v.v.
2.
Các tài liệu ngành: Kế hoạch phát triển ngành 5 năm, kế hoạch
phát triển ngành hàng năm, các chương trình trong ngành,
danh mục các dự án trong ngành;
3.
Các tài liệu cấp tỉnh: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm
của tỉnh, các kế hoạch phát triển hàng năm của tỉnh, danh mục
các chương trình/dự án ưu đãi đầu tư của tỉnh, danh mục phân
bổ ngân sách cho các dự án/chương trình

Nhiều tài liệu được
xuất bản rộng rãi như
Chiến lược toàn diện
về tăng trưởng và xóa
đói giảm nghèo
(CPRGS), Kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội
(SEDP) Mục tiêu phát
triển thiên niên kỷ của
Việt Nam (VDGs)

Đánh giá các nguồn lực sẵn có trong nước để thực hiện dự án
dựa vào:
1.
Danh mục phân bổ ngân sách cho các chương trình/ dự án,
bao gồm cả các dự án đang thực hiện và những dự án mới
được đề xuất.
2.
Phần đóng góp của các đối tượng thụ hưởng
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Các tài liệu chính sách
cấp quốc gia khác có ở
Bộ KH&ĐT (trên trang
web hoặc tại văn
phòng Bộ)
Các tài liệu chính sách
cấp Tỉnh có ở Uỷ ban
Nhân dân Tỉnh hoặc
Sở KH&ĐT của tỉnh
(trên trang web hoặc
tại văn phòng)
Các tài liệu chính sách
ngành có ở các Bộ
ngành liên quan (trên
trang web hoặc tại văn
phòng) và/hoặc Sở ban
ngành cấp Tỉnh.
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Câu hỏi
thực hiện dự
án không?

Các mục
tiêu của dự
án có phù
hợp với
những mục
tiêu phát
triển và các
lĩnh vực ưu
tiên của nhà
tài trợ đang
đề xuất hay
không?

Tài liệu/ Thông tin cần đề cập đến

Nguồn thông tin

3.

Sự tham dự của các khu vực kinh tế tư nhân hoặc các cơ quan
khác trong việc cung cấp tài chính cho dự án.
Điểm lợi thế khi sử dụng nguồn vốn ODA để thực hiện dự án:
•
Chuyển giao nguồn vốn (nguồn lực tài chính)
•
Chuyển giao hàng hoá và dịch vụ không thể sản xuất
trong nước với chi phí hợp lý
•
Chuyển giao công nghệ tiên tiến để góp phần vào sự
phát triển của ngành
•
Chuyển giao tri thức để nâng cao năng lực của các đối
tượng thụ hưởng hoặc phát triển nguồn vốn nhân lực nói
chung.
Các tài liệu chính sách của nhà tài trợ:
•
Chiến lược hỗ trợ quốc gia (CAS), khuôn khổ các
chương trình quốc gia, kế hoạch trợ giúp quốc gia, khuôn
khổ hợp tác quốc gia
•
Thủ tục và chính sách cấp vốn của các nhà tài trợ
•
Phương thức hỗ trợ
•
Thế mạnh hoặc lợi thế cạnh tranh của nhà tài trợ về mặt
công nghệ, nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản lý
trong lĩnh vực liên quan

Trang web và tại văn
phòng của các nhà tài
trợ (trung tâm thông
tin)
 Chiến lược hỗ trợ
quốc gia (CAS): ADB,
AusAid,
 Khuôn khổ các
chương trình quốc
gia: CIDA
 kế hoạch trợ giúp
quốc gia : WB, DFID
 khuôn khổ hợp tác
quốc gia: UNDP
 Các tài liệu chiến
lược quốc gia: EU

BÀI TẬP 12.1: Kiểm tra tính phù hợp của lĩnh vực dự án đề xuất với
chính sách và ưu tiên của Chính phủ và nhà tài trợ
Hãy thảo luận với các thành viên trong nhóm về tính phù hợp của dự án
với chính sách của Chính phủ Việt Nam và các lĩnh vực ưu tiên của nhà
tài trợ.
Bảng 12.2: Kiểm tra tính phù hợp của lĩnh vực đề xuất
Chủ đề thảo luận

Giải thích chi tiết

(a) Lĩnh vực mục tiêu của dự án

(b) Liệt kê các lĩnh vực ưu tiên thu hút ODA của Chính
phủ Việt Nam

(c) Kiểm tra xem (a) có phù hợp với (b) hay không
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(d) Liệt kê cac lĩnh vực ưu tiên của các nhà tài trợ
đang đề xuất

Nhà tài trợ tiềm năng (1):
Các lĩnh vực ưu tiên:

Nhà tài trợ tiềm năng (2):
Các lĩnh vực ưu tiên:

Nhà tài trợ tiềm năng (3):
Các lĩnh vực ưu tiên:

(e) Check if (a) matches with prioritized area of donors
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PHẦN13: CHUẨN BỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN (BƯỚC7)
Những nội dung chính của một đề xuất dự án?
Cách điền các thông tin đã có được vào đề xuất dự án?
I. MỤC TIÊU
Bạn sẽ hiểu được:
• Những nội dung chính của đề xuất dự án
• Làm thế nào để điền các thông tin đã có được từ các học phần trên vào đề xuất dự án
II. THÔNG TIN CƠ SỞ
Sau khi đã tiến hành đánh giá nội bộ và kiểm tra tính phù hợp của lĩnh vực dự án
đề xuất với các chính sách và lĩnh vực ưu tiên của nhà tài trợ và quyết định sẽ vận
động ODA cho dự án này, bạn sẽ tiến hành việc chuẩn bị đề xuất dự án. Học phần này sẽ cung cấp
cho bạn các thông tin để hoàn thành mẫu đề xuất dự án với các thông tin đã có đươc từ những học
phần trước.
Trên thực tế, các nhà tài trợ thường có các mẫu đề xuất dự án tương đối khác nhau. Tuy nhiên, các
mẫu đề xuất này chủ yếu khác về hình thức thể hiện các nội dung tương tự.
Đề xuất dự án ODA cho Chính phủ Việt nam được chuẩn bị dựa trên mẫu Đề cương sơ bộ (phụ lục
2) và Đề cương chi tiết (phụ lục 3) quy định tại Thông tư 06/2001/TT-BKH. Dự thảo Nghị định sửa
đổi của Nghị định 17/2001/ND-CP 3 cũng có quy định mẫu đề xuất dự án: Đề cương chi tiết.
Bạn có thể sử dụng những thông tin có được từ phần phân tích (bao gồm phân tích các bên liên
quan, phân tích vấn đề, phân tích mục tiêu và khung lôgíc cùng với những thông tin về ưu tiên của
Chính phủ và Nhà tài trợ) để hoàn thành một số phần trong các mẫu đề xuất dự án, bao gồm mẫu
đề xuất dự án theo quy định của Chính phủ Việt Nam và mẫu đề xuất của nhà tài trợ.
Bảng 13.1. Điền thông tin gì và vào những phần nào của Phụ lục 3 - Đề cương chi tiết
Các mục trong đề cương chi tiết

Bước tương ứng trong học
phần này

Phần I. Thông tin cơ sở của chương trình/dự án
1. Tên chương trình/dự án:

Thống nhất Tên dự án

2. Cơ quan chủ quản: a) Địa chỉ liên lạc: b) Số điện thoại/fax:

Đề cử một Người đại diện
trong cơ quan làm đầu mối
liên lạc

3. Chủ chương trình/dự án: a) Địa chỉ liên lạc: b) Số điện thoại/fax:
4. Cơ quan đề xuất chương trình/dự án: a) Địa chỉ liên lạc: b) Số điện thoại/fax:
5. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc chương trình/dự án:

Phần 7: Lựa chọn dự án
(Bước4)

6. Địa điểm thực hiện chương trình/dự án:
7. Tổng vốn cho chương trình/dự án: ............................... USD
(Dựa trên tỉ giá hối đoái của ngân hàng thương mại Việt Nam tại thời điểm chuẩn
bị đề cương chi tiết của chương trình/ dự án) bao gồm:
7.1 – Vốn ODA : ...................................USD

37

Phần 7: Lựa chọn dự án
(Bước4)
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Các mục trong đề cương chi tiết

Bước tương ứng trong học
phần này

7.2 - Vốn trong nước: ..............................VND, tương đương
với ............................USD
8. Hình thức cung cấp ODA:

(vốn vay ODA hay ODA không hoàn lại)

Phần II. Nội dung chương trình/dự án
Phần 7: Lựa chọn dự án
(Bước4)

1. Sự cần thiết phải có chương trình/ dự án
1.1. Bối cảnh
1.2. Chiến lược của Chính phủ hay của ngành, của địa phương về ngành, lĩnh vực
hay vấn đề mà chương trình, dự án quan tâm

Phần 12: Kiểm tra tính phù
hợp của dự án với Chính sách
và ưu tiên của Chính phủ và
nhà tài trợ (Bước6-2)

1.3. Khái quát về những vấn đề cần giải quyết

Phần 4: Phân tích Các bên
liên quan (Bước1)
Phần 5: Phân tích vấn đề
(Bước2)

2. Các mục tiêu của chương trình/dự án

Phần 6: Phân tích mục tiêu
(Bước3)

2.1. Các mục tiêu dài hạn:
2.2. Các mục tiêu ngắn hạn

Phần 7: Lựa chọn dự án
(Bước4)

3. Năng lực, quy mô dự án hay những đầu ra chủ yếu của chương trình, dự án

Phần 8: Xây dựng khung
lôgíc: Phần tóm tắt (Bước5-1)

4. Nội dung cụ thể của chương trình/dự án

Phần 9: Xây dựng khung
lôgíc: Những giả định chính
(Bước5-2)

4.1. Mô tả sơ bộ hiện trạng các đối tượng cần giải quyết trong khuôn khổ chương
trình/ dự án
4.2. Những vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ chương trình, dự án
4.3. Các hạng mục hay các hoạt động chủ yếu

Phần 10: Xây dựng khung
lôgíc: Thiết lập các chỉ số đo
lường (Bước5-3)
Phần 11: Tự đánh giá khung
lôgíc: 5 tiêu chí (Bước6)

5. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ
5.1. Tính hợp lý của mục tiêu chương trình, dự án đối với các lĩnh vực quan tâm
của nhà tài trợ
5.2. Thế mạnh (Lợi thế so sánh) của nhà tài trợ về công nghệ, tài chính, kinh
nghiệm quản lý…
6. Đề xuất cơ chế tài chính trong nước
6.1. Đối với vốn ODA : sử dụng ODA theo một hoặc một số trong các hình thức
sau:
a) Ngân sách cấp phát xây dựng cơ bản...............................……….% tổng vốn
ODA
b) Ngân sách cấp phát hành chính sự nghiệp:.....…….....% tổng vốn ODA
c) Vay lại...........................................................………....% tổng vốn ODA
6.2. Vốn trong nước: Nguồn vốn được huy động theo một hoặc một số trong các
hình thức sau:
a) Vốn ngân sách Nhà nước cấp phát:…..% tổng vốn trong nước
(trong đó: Vốn ngân sách trung ương....%; Vốn ngân sách địa phương...%)
b) Vốn vay tín dụng ưu đãi: :…….............% tổng vốn trong nước
c) Vốn tự cân đối của chủ dự án:………% tổng vốn trong nước
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Phần 12: Kiểm tra tính phù
hợp của dự án với Chính sách
và ưu tiên của Chính phủ và
nhà tài trợ (Bước6-2)

Phần 7: Lựa chọn dự án
(Bước4)
Phần 12: Kiểm tra tính phù
hợp của dự án với Chính sách
và ưu tiên của Chính phủ và
nhà tài trợ (Bước6-2)

Tµi liÖu tËp huÊn LËp kÕ ho¹ch dù ¸n
Dù ¸n T¨ng c−êng n¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch ODA

Các mục trong đề cương chi tiết

Bước tương ứng trong học
phần này

d) Vốn đóng góp của các đối tượng được thụ hưởng( nếu có) :...% tổng vốn trong
nước
III. Phân tích chi phí - lợi ích hoặc chi phí – hiệu quả của chương trình/ dự án
Phần 12: Tự đánh giá trước
khi đệ trình (1) – 5 tiêu chí
đánh giá

1. Sơ bộ đánh giá hiệu quả về kinh tế - tài chính
2. Sơ bộ đánh giá hiệu quả về xã hội
3. Sơ bộ đánh giá tác động đối với môi trường
4. Sơ bộ đánh giá tính bền vững của chương trình, dự án

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 17/2001/ND-CP đã quy định những nội dung cần phải có trong
một bản đề xuất dự án (hay đề cương chi tiết)4. Các nội dung này có tính bao quát hơn và cũng có
tính thống nhất cao hơn với các nội dung thường xuất hiện trong đề xuất dự án và văn kiện dự án
của các nhà tài trợ. Ngoài mục đích hài hóa hóa, việc quy định các nội dung này cũng nhằm đáp
ứng các yêu cầu đặt ra trong thu hút và sử dụng ODA giai đoạn tới của Việt Nam: nâng cao chất
lượng quá trình chuẩn bị dự án và văn kiện dự án. Các dự án sẽ cần được chuẩn bị chu đáo hơn,
và được lựa chọn một cách sáng suất và hiệu quả hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn thực
hiện dự án, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng ODA phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
và xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.
Những thông tin có được từ các học phần trước (phân tích các bên liên quan, phân tích vấn đề,
phân tích mục tiêu và xây dựng khung lôgíc) sẽ được sử dụng để hình thành đề cương chi tiết.
Bảng 13.2 sẽ liên hệ giữa các nội dung trong đề cương chi tiết và những thông tin từ các học phần
trước.
Bảng 13.2. Điền thông tin gì và vào phần nào trong Đề cương chi tiết sẽ được?
Các mục trong Đề cương chi tiết

Các bước liên quan trong phần này

1. Bối cảnh và sự cần thiết của chương trình/ dự án

Phần 7: Lựa chọn dự án (Bước4)
Phần 12: Kiểm tra tính phù hợp của dự án với
Chính sách và ưu tiên của Chính phủ và nhà tài trợ
(Bước6-2)

2. Mục tiêu, quy mô và phạm vi

Phần 6: Phân tích mục tiêu (Bước3)
Phần 7: Lựa chọn dự án (Bước4)
Phần 8: Xây dựng khung lôgíc: Phần tóm tắt
(Bước5-1)

3. Nội dung các hợp phần, hoạt động và hạng mục
chính

Phần 9: Xây dựng khung lôgíc: Những giả định
chính (Bước5-2)
Phần 10: Xây dựng khung lôgíc: Thiết lập các chỉ số
đo lường (Bước5-3)
Phần 11: Tự đánh giá khung lôgíc: 5 tiêu chí
(Bước6)
4. Phân tích và quyết định sơ bộ về kế hoạch xây dựng
và kỹ thuật (nếu có)

Không có

5. Phân tích sơ bộ về tính khả thi của chương trình/ dự
án (ví dụ: tính kinh tế, khả năng tổ chức thực hiện, kỹ

Phần 11: Tự đánh giá khung lôgíc: 5 tiêu chí
(Bước6)***

4 Mẫu đề cương chi tiết theo quy định tại Dự thảo đang trong quá trình chuẩn bị.
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Tµi liÖu tËp huÊn LËp kÕ ho¹ch dù ¸n
Dù ¸n T¨ng c−êng n¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch ODA

Các mục trong Đề cương chi tiết

Các bước liên quan trong phần này

thuật, tài chính)
6. Đề xuất về cơ cấu hệ thống tài chính nội bộ áp dụng
cho chương trình/ dự án; đề xuất các mô hình ODA
phù hợp

Phần 7: Lựa chọn dự án (Bước4)
Phần 12: Kiểm tra tính phù hợp của dự án với
Chính sách và ưu tiên của Chính phủ và nhà tài trợ
(Bước6-2)

7. Phân tích sơ bộ về tính hiệu quả và các ảnh hưởng
của chương trình/ dự án (bằng các tiêu chuẩn và chỉ
tiêu theo dõi , đánh gia và kiểm chứng)

Phần 10: Xây dựng khung lôgíc: Thiết lập các chỉ số
đo lường (Bước5-3)
Phần 11: Tự đánh giá khung lôgíc: 5 tiêu chí
(Bước6)

8. Năng lực thực hiện chương trình/ dự án của cơ quan
bao gồm cả năng lực về tài chính (đối với các
chương trình/ dự án ODA cho vay, thì yêu cầu phải
có miêu tả về năng lực và kế hoạch trả nợ của cơ
quan thực hiện chương trình/ dự án)

Không có

9. Tổng dự toán của chương trình/ kế hoạch, bao gồm
cả ngân sách ODA

Phần 7: Lựa chọn dự án (Bước4)

10. Thời gian bắt đầu và thực hiện dự tính của chương
trình/ dự án

Phần 7: Lựa chọn dự án (Bước4)

11. Tính bền vững của dự án trong quá trình khai thác
và sử dụng.

Phần 11: Tự đánh giá khung lôgíc: 5 tiêu chí
(Bước6)

***Ghi chú: Khóa học không tập trung vào các kỹ năng phân tích chi tiết về chi phí – lợi ích tài chính và kinh tế, phân
tích kỹ thuật, phân tích đánh giá tác động môi trường và xã hội

II. BÀI TẬP
BÀI TẬP 13.1: Chuẩn bị phụ lục 3 - đề xuất dự án
Hãy thảo luận với các thành viên trong nhóm và chuẩn bị đề xuất dự án
theo Phụ lục 3. Sử dụng dự án bạn đã xây dựng vào cuối Học phần 11.
BÀI TẬP 13.2: Kiểm tra đề xuất dự án trước khi đệ trình
Bản liệt kê các mục cần kiểm tra dưới đây được xây dựng để đánh giá chất lượng của đề xuất dự
án, và mỗi mục trong bản liệt kê này được tham chiếu đến phần tương ứng của Phụ lục 3 – Đề
cương chi tiết.
Hãy thảo luận với các thành viên trong nhóm và sử dụng bản liệt kê các mục cần kiểm tra dưới đây
để kiểm tra xem các tài liệu dự án đã được chuẩn bị đầy đủ và cẩn thận hay chưa.
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Bảng 13.3: Bản liệt kê các mục cần kiểm tra trong đề xuất dự án
Tham chiếu
trong Phụ lục 3

Mục
I. Những vấn đề chung
1

Các thông tin cơ sở về dự án được điền đầy đủ và chính
xác

Phần I: 1-6

2

Trình bày theo đúng Mẫu

Toàn bộ

3

Ngôn ngữ phù hợp

Toàn bộ

II. Giải trình Dự án
4

Bối cảnh xây dựng dự án phân tích rõ ràng

Phần II:1.1

5

Các vấn đề cần giải quyết của lĩnh vực dự án dự định can
thiệp được xác định và phân tích cụ thể

Phần II:1.3

6

Dự án đóng góp thực hiện mục tiêu phát triển của Việt
Nam

Phần II:2

7

Các kế hoạch và dự án liên quan được tham chiếu và
phân tích cụ thể

Phần II:1.2

8

Các bài học kinh nghiệm rút ra từ những dự án khác được
tích hợp vào dự án

Phần II:1.2

III. Chính phủ Việt Nam
9

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút và sử dụng ODA của Chính
phủ được xác định; dự án có nằm trong lĩnh vực ưu tiên

Phần II:1.2

III. Nhà tài trợ
10

Các lĩnh vực nhà tài trợ quan tâm được xác định rõ ràng;
các tiêu chí lựa chọn dự án của nhà tài trợ (nếu có) được
đánh giá cẩn thận; dự án có nằm trong lĩnh vực ưu tiên

Phần II:5.1

11

Các điểm mạnh và điểm yếu của việc sử dụng ODA từ nhà
tài trợ đang đề xuất được phân tích cụ thể

Phần II:5.2

III. Lập kế hoạch và khung lôgíc
12

Các đối tượng thụ hưởng được xác định rõ ràng và phân
tích cụ thể

Phần II:4.1

13

Các mục tiêu và đầu ra của dự án được xác định rõ ràng
với những chỉ số đo lường phù hợp

Phần II:2&4.2

14

Các hoạt động của dự án được lên kế hoạch một cách hợp
lý

Phần II:4.3

15

Tính lôgíc giữa các mục tiêu, đầu ra và các hoạt động của
dự án rõ ràng

Phần II: 3&4

IV. Vấn đề tài chính
16

Nguồn vốn được xác định cụ thể (bao gồm cả ODA và vốn
đối ứng)

Phần I:7

17

Cơ chế tài chính cho việc sử dụng vốn ODA và vốn đối
ứng xác định rõ ràng

Phần I:7 và
Phần II:6

V. Phân tích chi phí lợi ích và tác động
18

Phân tích tài chính và kinh tế được thực hiện hợp lý

Phần III:1

19

Đánh giá tác động môi trường được phân tích rõ ràng

Phần III:2

20

Đánh giá tác động xax hội được phân tích rõ ràng

Phần III:3
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PHẦN 14: QUY TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ ĐỆ TRÌNH DỰ ÁN
Những giai đoạn chính của quá trình chuẩn bị và đệ trình dự án ODA?
I. MỤC TIÊU
 Bạn sẽ hiểu được quy trình mà đề xuất dự án phải đi qua để có thể nhận
được ODA

Bạn sẽ được giới thiệu một số thông tin để xác định được vào những thời điểm nào trong
năm, đề xuất dự án cần phải được hoàn thành và đệ trình để vận động ODA.
II. THÔNG TIN CƠ SỞ
Thông thường, một dự án cần phải trải qua 4 giai đoạn chính trước khi chính
thức được phê duyệt và đưa vào thực hiện. Thực tế thu hút ODA cho thấy, có
nhiều dự án không lần lượt trải qua các giai đoạn này, phụ thuộc vào đặc điểm
của dự án, hình thức viện trợ, tính khẩn cấp của dự án/ khoản viện trợ và mối
quan hệ giữa nhà tài trợ và các đơn vị đề xuất dự án của Việt Nam.
Các giai đoạn đó bao gồm:
A. Giai đoạn 1: Xác định dự án và chuẩn bị đề xuất dự án
Đây là giai đoạn mà cơ quan đề xuất dự án sẽ xác định ý tưởng dự án và chuẩn bị đề xuất. Các học
phần trước đã cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản để có thể chuẩn bị một đề xuất dự án phù
hợp và có tính thuyết phục, đồng thời cũng đã hướng dẫn bạn chuẩn bị đề xuất dự án theo Mẫu đề
xuất dự án (Đề cương chi tiết – Phụ lục 3 trong Thông tư 06/2001/TT-BKH). Trong một số trường
hợp, đề xuất dự án có thể yêu cầu mức độ chi tiết ở mức một báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Ở cấp Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối về ODA. Trong các Bộ, đơn vị đầu mối về
ODA là các Vụ Hợp tác Quốc tế hoặc Kinh tế đối ngoại. Các cơ quan/ đơn vị đầu mối này có trách
nhiệm thu nhận các đề xuất dự án xin vận động ODA từ các Sở ngành khác trong Tỉnh hoặc đơn vị
trong Bộ, sau đó xem xét và tổng hợp danh mục các dự án xin vận động ODA để gửi lên Bộ Kế
hoạch và Đầu tư. Quá trình này yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ (trong trao đổi thông tin và cùng làm
việc) giữa cơ quan/ đơn vị đề xuất dự án và các cơ quan đầu mối. Danh sách dự án đề xuất cho
từng Nhà tài trợ được chuẩn bị.
Danh sách này sẽ được đệ trình lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào những thời điểm nhất định trong
năm, phụ thuộc vào thông báo và hướng dẫn của Bộ.
B. Giai đoạn 2: Đệ trình đề xuất dự án và danh sách của các dự án ưu tiên vận động ODA để
đưa vào danh sách dự án vận động ODA theo yêu cầu của Thủ tướng Chính Phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận danh sách các dự án (kèm theo đề xuất dự án) từ các Bộ ngành và
Tỉnh (các cơ quan chủ quản), xem xét và chuẩn bị danh sách các dự án vận động ODA để trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt xin tài trợ. Danh sách dự án vận động ODA được chuẩn bị cho từng nhà
tài trợ. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các danh sách này sẽ được gửi đến các nhà
tài trợ tương ứng. Các dự án kèm theo danh sách này được chuẩn bị theo mẫu đề xuất dự án của
Chính phủ Việt Nam (phụ lục 3) hoặc Mẫu của nhà tài trợ (nếu nhà tài trợ có yêu cầu sử dụng mẫu
đề xuất của họ).
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Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các cuộc đối thoại với nhà tài trợ, trong đó có thảo luận
về các khoản viện trợ và các dự án mới mà nhà tài trợ dự định dành cho Việt Nam trong các năm
tiếp theo. Thông thường, các cuộc học này thường có thời điểm khác nhau trong một năm.
C. Giai đoạn 3: Vận động ODA cho các dự án ưu tiên và ký kết Điều ước quốc tế khung về
ODA
Cuộc đối thoại giữa nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam (đại diện là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ quyết
định các dự án được nhà tài trợ chấp thuận tài trợ trong các năm tài chính tiếp theo. Sau khi đã có
thỏa thuận, hai bên sẽ ký Điều ước quốc tế khung về ODA cho những dự án đó.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau đó thông báo đến Cơ quan chủ quản và cơ quan đề xuất dự án về các
dự án đã được chấp thuận tài trợ để các cơ quan này chuẩn bị tiến hành các bước tiếp theo.
Trong một số trường hợp, Cơ quan chủ quản dự án được yêu cầu cung cấp các thông tin bổ sung
về dự án, chuẩn bị đề xuất dự án theo mẫu của nhà tài trợ hoặc tham dự vào các cuộc đối thoại vận
động ODA.
D. Giai đoạn 4: Chuẩn bị văn kiện dự án
Sau khi nhận được thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chủ quản có dự án được
chấp nhận tài trợ sẽ thông báo với cơ quan đề xuất dự án để tiến hành chuẩn bị xây dựng văn kiện
dự án.
Văn kiện dự án là một tài liệu dự án chi tiết hơn và được phát triển từ đề xuất dự án. Quá trình xây
dựng văn kiện dự án không chỉ bao gồm các bước lập kế hoạch dự án mà bạn đã được tìm hiểu
trong các học phần trước mà còn bao gồm các những bước phân tích kỹ thuật, phân tích tài chính
và kinh tế, đánh giá tác động môi trường, tác động xã hội (nếu có) và phân tích rủi ro, v.v. Các
chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng sẽ chuẩn bị những phần có tính chất kỹ thuật/ chuyên môn này
còn các phần lập kế hoạch là do cơ quan đề xuất dự án thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện.
Văn kiện dự án ODA hiện có 3 loại khác nhau:
• Văn kiện dự án TA: dành cho dự án TA (theo Nghị định 17/2001/ND-CP và Dự thảo Nghị
định sửa đổi Nghị định 17/2001/ND-CP)
• Báo cáo nghiên cứu khả thi: đối với các dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng (theo
Nghị định 52/1999 và Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 17/2001/ND-CP)
• Dự án đầu tư xây dựng công trình: đối với dự án đầu tư: đối với các dự án đầu tư có cấu
phần xây dựng (theo Nghị định 16/2005/ND-CP và Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định
17/2001/ND-CP)
Văn kiện dự án sau khi hoàn thành sẽ được đệ trình lên Cơ quan có thẩm quyền để thẩm định và
phê duyệt. Cấp có thẩm quyền đó có thể là Cơ quan chủ quản, hoặc là Thủ tướng Chính phủ:
• Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: đệ trình dự án lên Bộ Kế
hoạch và Đầu tư
• Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản: đệ trình dự án lên Cơ quan chủ
quản; cơ quan chủ quản có trách nhiệm chỉ định một đơn vị/ tổ chức trực thuộc tổ chức
thẩm định và sau đó trình lên để phê duyệt
Văn kiện dự án đồng thời được gửi đến nhà tài trợ để phê duyệt.
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Dựa trên văn kiện dự án đã được phê duyệt của cả nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam, hai bên sẽ
ký Điều ước quốc tế cụ thể về ODA cho dự án. Sau khi Điều ước được ký kết, dự án sẵn sàng đi
vào giai đoạn thực hiện.
Hình 14.1 minh họa quá trình này.
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Hình 14.1: Quy trình đề trình và phê duyệt dự án ODA
Phân tích và
lập kế hoạch

Phân tích kỹ
thuật

Xây dựng văn
kiện dự án

Phân tích tài
chính và kinh tế

Văn kiện
dự án (TA,
báo cáo
khả thi, dự
án đầu tư
xây dựng
công trình

Đánh giá tác
động môi trường

Đệ trình lên
cấp có thẩm
quyền và nhà
tài trợ

(4)
Chuẩn bị văn kiện
dự án

Đánh giá tác
động xã hội

Đàm phán và ký kết
Điều ước Quốc tế
khung về ODA

Bộ KH&ĐT thông báo
với các CQCQ

Vận động ODA cho
các dự án ưu tiên
và
Ký kết Điều ước
quốc tế khung về
ODA

Điều ước
Quốc tế
Khung

Danh sách các dự án
vận động ODA của cơ
quan chủ quản

Danh sách các dự án
vận động ODA của Bộ
KH&ĐT

Danh sách các dự án
vận động ODA được
TTCP phê duyệt

Đề xuất
dự án
(phụ lục 3)

Giai đoạn
phân tích
Bước 1:
Phân tích các bên
liên quan
Bước 2
Phân tích vấn đề

Bước 3
Phân tích mục tiêu
Bước 4
Lựa chọn phương
án tiếp cận

(3)

Đề xuất dự
án (theo
mẫu của
nhà tài trợ,
nếu có)

Giai đoạn lập
kế hoạch

Đệ trình đề xuất dự
án
và xây dựng danh
sách dự án vận
động ODA theo yêu
cầu của Thủ tướng
Chính Phủ

Giai đoạn chuẩn bị
đề xuất dự án

(1)

Bước 5
Xây dựng khung
lôgíc

Bước 6
Kiểm tra khung
lôgíc bằng 5 tiêu
chí thẩm định

(2)

Bước 7
Chuẩn bị đề xuất dự án
(phụ lục 2&3)
Danh mục các nội dung
trong đề xuất dự án

Liên hệ của CDOPP với các mấu đề xuất
Một số thông tin về nội dung của Dự thảo
Nghị định sửa đổi của Nghị định 17/2001
Các ưu tiên của nhà tài trợ
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và
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án

