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Tổng quan tiến trình  

Đánh giá quản trị rừng cho REDD+ với sự tham gia của các bên 

liên quan tại Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Chương 

trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II 

 

Giới thiệu 

Đánh giá quản trị rừng cho REDD+ với sự tham gia của các bên liên quan (PGA) là một 

phương pháp giúp xây dựng được bộ công cụ đo đạc quản trị rừng. Phương pháp này 

sử dụng tiến trình có sự tham gia của các bên liên quan từ chính phủ, người dân, các tổ 

chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và giới học giả để thiết lập 

khung đánh giá quản trị và các công cụ đánh giá. Đánh giá này có thể được sử dụng để 

xem xét sự thay đổi của quản trị rừng của một địa phương hoặc của quốc gia trong các 

vòng đánh giá tiếp theo. Đặc điểm quan trọng của đánh giá quản trị này là tính trung 

lập, tính xây dựng và khách quan nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị rừng chứ 

không nhằm chỉ trích những điểm yếu của hệ thống tổ chức hiện hành. Nó nhằm giúp 

phát hiện những lỗ hổng cần khắc phục để có thể nâng cao hiệu quả trong quản trị rừng. 

Việt Nam là một trong bốn nước trên thế giới tiến hành thử nghiệm PGA trong khuôn 

khổ của Chương trình UN-REDD (các nước khác bao gồm Indonêsia, Nigeria và 

Ecuador). Tiến trình PGA ở Việt Nam bắt đầu năm 2012 với các hoạt động thí điểm tập 

trung tại tỉnh Lâm Đồng1. Từ năm 2016,  PGA được thực hiện trên địa bàn 4 tỉnh: Lâm 

Đồng, Cà Mau, Hà Tĩnh và Lào Cai nằm trong Chương trình UN-RED Việt Nam giai 

đoạn II. 

Là một quốc gia thực thi REDD+, Việt Nam cần đáp ứng 7 yêu cầu về Đảm bảo An 

toàn cho REDD+ của UNFCCC. Bộ công cụ PGA có tiềm năng đóng góp vào việc đo 

độ minh bạch và hiệu quả của quản trị rừng tại địa phương đang thực hiện REDD+. 

PGA có thể thiết lập thông tin cơ sở (baseline data) về quản trị rừng tại các tỉnh và có 

thể lấy thông tin trong vòng 2-3 năm sau để so sánh xem có những thay đổi gì trong 

quản trị rừng trong tiến trình thực hiện REDD+. 

PGA không phải là công cụ đánh giá đầu ra các hoạt động trong PRAP của các tỉnh nên 

không nằm trong khuôn khổ theo dõi và đánh giá (M&E), song các tiêu chí đánh giá 

cũng như các dữ liệu được thu thập và phân tích trong PGA có thể được sử dụng để 

phục vụ cho M&E REDD+ của tỉnh nếu thấy phù hợp. 

                                                           
1 Xem “Báo cáo đánh giá quản trị có sự tham gia của các bên liên quan cho REDD+tại tỉnh Lâm Đồng, Việt 

Nam năm 2014” của Nguyễn Quang Tân và cộng sự 
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Mục tiêu thực hiện PGA 

Mục tiêu chính của Đánh giá quản trị rừng cho REDD+ với sự tham gia của các bên 

liên quan tại Việt Nam là đưa PGA trở thành một phần của tiến trình thực hiện REDD+ 

tại Việt Nam. PGA sẽ đóng góp vào việc tạo ra một cấu trúc quản trị rừng minh bạch 

và hiệu quả cho việc thực hiện REDD+ ở Việt Nam. PGA sẽ góp phần định hình hệ 

thống thông tin về các biện pháp đảm bảo an toàn cho REDD+ (REDD+ Safeguard 

Information System) hay còn gọi là SIS, và việc soạn thảo Báo cáo tóm tắt quốc gia về 

biện pháp đảm bảo an toàn (SIO) để đệ trình cho UNFCCC. Khi được cập nhật thường 

xuyên, kết quả đánh giá PGA sẽ chỉ ra những điểm mạnh cũng như hạn chế về quản trị 

rừng mà Việt Nam đang gặp phải và mức độ tham gia của các bên liên quan, nhất là của 

các cộng đồng sống dựa vào rừng, trong tiến trình ra và thực hiện các quyết định liên 

quan đến tài nguyên rừng. Qua đó, PGA sẽ chỉ ra rằng Việt Nam đang thực hiện yêu 

cầu về biện pháp đảm bảo an toàn (b) trong REDD+ ra sao. 

Cách tiếp cận và cấu trúc thực hiện PGA 

PGA áp dụng một phương pháp có sự tham gia, kết hợp ý kiến của các bên liên quan 

tại cấp tỉnh, huyện và xã với ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và ý 

kiến chuyên gia. Ở cấp trung ương, PGA đang được thực hiện bởi Cục Kiểm Lâm (trực 

thuộc Tổng cục Lâm nghiệp) và Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, theo 

đầu ra 05 của Chương trình. Hai cơ quan này có nhiệm vụ điều phối với các bên liên 

quan cấp quốc tế (VD. UNDP), cấp trung ương và giữa các tỉnh với nhau. 

Ở mỗi tỉnh thực hiện PGA (Lâm Đồng, Cà Mau, Hà Tĩnh và Lào Cai), một Nhóm nòng 

cốt cấp tỉnh được thành lập do Chi cục Kiểm lâm tỉnh đóng vai trò điều phối và có sự 

tham gia của đại diện các cơ quan ban ngành như Tài nguyên và Môi trường, Dân tộc, 

Phụ nữ, các BQL rừng, công ty lâm nghiệp, Trường đại học (như ở Lào Cai)…. Đặc 

biệt, nhóm nòng cốt còn có sự tham gia của đại diện địa phương (cấp huyện và xã). 

Nhiệm vụ của nhóm nòng cốt là xác định nội dung đánh giá, tham gia xây dựng khung 

đánh giá và bộ công cụ thu thập dữ liệu cho PGA tại tỉnh mình, tiến hành thu thập dữ 

liệu và đóng góp vào việc xây dựng báo cáo cấp tỉnh. 

Ngoài ra còn một nhóm chuyên gia được thành lập ở cấp trung ương do UNDP điều 

phối, bao gồm các chuyên gia về quản trị rừng từ các trường đại học trong và ngoài 

nước, các tổ chức nhà nước và các cơ quan phi chính phủ. Nhiệm vụ của nhóm chuyên 

gia là giúp các tỉnh trong việc trong việc xác định nội dung đánh giá, xây dựng khung 

đánh giá và bộ công cụ thu thập dữ liệu, hướng dẫn thu thập dữ liệu, phân tích và viết 

báo cáo cho từng tỉnh.  

Bên cạnh đó, PGA còn có các cuộc họp tham vấn ý kiến chuyên gia và các bên liên 

quan từ cấ trung ương tới địa phương thông qua các Hội thảo của Tiểu nhóm Kỹ thuật 
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về Quản trị cho REDD+ (cấp trung ương) hay các cuộc họp tham vấn các ban ngành 

khác nhau ở cấp tỉnh. 

Khung đánh giá 

Việc xây dựng Bộ khung và các công cụ đánh giá PGA cho 4 tỉnh dựa trên phân tích 

nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng trong Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh 

(PRAP) của từng tỉnh. Trong giai đoạn đầu (từ tháng 4 – 9/2016), mỗi tỉnh chọn ra hai 

mảng vấn đề lớn liên quan đến mất rừng và suy thoái rừng cần phân tích từ góc độ quản 

trị tốt theo hai trụ cột chính là minh bạch và hiệu quả. 

Hội thảo tham vấn Tiểu nhóm Kỹ thuật về Quản trị cho REDD+ (STWG on governance) 

về khung đánh giá ngày 13/ 9/ 2016 tại Hà nội với sự chủ tọa của Văn phòng REDD+ 

quốc gia (VRO) đã thống nhất cần xác định PGA phục vụ cho REDD+. Trong khi đó 

khung đánh giá hiện tại mới chỉ gồm hai (cụ thể là mất rừng và suy thoái rừng) trong 

tổng số năm hoạt động thuộc REDD+. Do đó cần bổ sung thêm ba mảng vấn đề quản 

trị để có thể bao trùm năm hoạt động của REDD+ (cụ thể cần bổ sung phần quản lý bền 

vững tài nguyên rừng, bảo tồn trữ lượng các-bon và tăng cường trữ lượng các-bon rừng).  

Ở giai đoạn tiếp theo, khung đánh giá PGA của các tỉnh được bổ sung thêm ba mảng 

vấn đề trên và hiện nay khung đánh giá của mỗi tỉnh bao gồm toàn bộ năm hoạt động 

thuộc REDD+ - xem Bảng 1.  

Bảng 1: Các nội dung đánh giá PGA theo hoạt động REDD+ ở từng tỉnh 

Hoạt động 

REDD+ 
Lào Cai Hà Tĩnh Lâm Đồng Cà Mau 

Mất rừng Chuyển đổi đất 

lâm nghiệp sang 

mục đích phi lâm 

nghiệp 

Chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng 

và đất lâm nghiệp 

sang mục đích 

nông nghiệp 

Lấn, chiếm và 

chuyển đổi rừng và 

đất lâm nghiệp sang 

mục đích nông 

nghiệp 

Sử dụng rừng và 

đất lâm nghiệp 

để nuôi trồng 

thủy sản 

Suy thoái 

rừng 

Sản xuất Thảo 

quả trong rừng tự 

nhiên 

Khai thác rừng tự 

nhiên 

Khai thác rừng tự 

nhiên 

Khai thác rừng 

tự nhiên 

Quản lý bền 

vững tài 

nguyên rừng 

Diện tích rừng 

được quản lý theo 

phương án 

QLRBV 

Diện tích rừng 

được quản lý theo 

phương án 

QLRBV 

Diện tích rừng được 

quản lý theo phương 

án QLRBV 

Diện tích rừng 

được quản lý 

theo phương án 

QLRBV 

Bảo tồn trữ 

lượng 

cacbon rừng 

Bảo tồn diện tích 

rừng phòng hộ và 

đặc dụng hiện có 

Bảo tồn diện tích 

rừng tự nhiên hiện 

có 

Bảo tồn rừng tự 

nhiên 

Bảo tồn diện 

tích rừng phòng 

hộ và đặc dụng 

hiện có 
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Tăng cường 

trữ lượng 

cacbon rừng 

Phục hồi rừng tự 

nhiên và trồng 

rừng gỗ lớn 

Phục hồi rừng tự 

nhiên và trồng 

rừng gỗ lớn 

Phục hồi rừng tự 

nhiên và trồng rừng 

sản xuất gỗ lớn 

Phục hồi rừng tự 

nhiên và trồng 

rừng gỗ lớn 

Các nội dung/ mảng vấn đề này được sử dụng để đánh giá ba ‘trụ cột’ (pillars) của quản 

trị hiệu quả, với 23 tiêu chí đánh giá. Cụ thể là: 

Phần 1 - Khung pháp luật: Mục đích của Phần 1 là xác định các điểm mạnh và hạn 

chế có ảnh hưởng tới tính hiệu quả và minh bạch của khung pháp luật hiện hành. Phần 

1 bao gồm chín tiêu chí đánh giá: 

1.1.  Các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan ở cấp trung ương (TW) và cấp 

tỉnh: tiêu chí này nhằm đánh giá tính thống nhất của khung pháp luật hiện hành 

(của trung ương và tỉnh) và sự phù hợp của khung pháp luật với các điều kiện của 

địa phương. 

1.2.  Các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển có liên quan: tiêu chí này nhằm 

đánh giá sự nhất quán của các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch hành động, chương 

trình, đề án, kế hoạch phát triển… được áp dụng trong địa bản tỉnh với khung pháp 

luật hiện hành. 

1.3.  Các văn bản hướng dẫn thực thi văn bản QPPL có liên quan: tiêu chí này giúp 

đánh giá sự rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng của các văn bản hướng dẫn thực thi 

khung pháp luật (đối với cán bộ thực thi pháp luật tại hiện trường) 

1.4.  Các tài liệu phổ biến pháp luật: tiêu chí này nhằm đánh giá sự rõ ràng, dễ hiểu 

của các tài liệu phổ biến nội dung văn bản QPPL đối với các nhóm đối tượng bị 

ảnh hưởng, đặc biệt là người dân. 

1.5.  Cơ chế giải đáp thắc mắc và phản hồi thông tin: tiêu chí này đánh giá sự phù hợp 

của cơ chế giải đáp thắc mắc và phản hồi thông tin được quy định trong khung 

pháp luật với điều kiện địa phương. 

1.6.  Hệ thống giải quyết mâu thuẫn, khiếu nại và tố cáo: tiêu chí này đánh giá sự phù 

hợp của hệ thống giải quyết mâu thuẫn, khiếu nại và tố cáo được quy định trong 

khung pháp luật với điều kiện địa phương. 

1.7.  Chế tài xử lý vi phạm các quy định liên quan: tiêu chí này nhằm đánh giá sự phù 

hợp của chế tài xử lý vi phạm được quy định trong khung pháp luật với điều kiện 

địa phương. 

1.8.  Hệ thống kiểm tra, giám sát và đánh giá: tiêu chí này nhằm đánh giá sự phù hợp 

của các quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá với điều kiện địa phương. 
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1.9.  Các quy định về sự tham gia, vai trò và nhiệm vụ của các bên liên quan: tiêu chí 

này nhằm đánh giá sự rõ ràng của các quy định về vai trò và nhiệm vụ của các bên 

liên quan và sự phù hợp của các quy định này với từng bên. 

Với mỗi tiêu chí, có các tiêu chí nhỏ hơn; một số tiêu chí riêng cho từng nội dung đánh 

giá, một số tiêu chi chung cho cả năm nội dung. Xem ví dụ chi tiết tại Khung đánh giá 

tỉnh Lâm Đồng trong tài liệu gửi kèm. 

Phần 2 - Năng lực của các bên liên quan: mục đích của Phần 2 nhằm xác định điểm 

mạnh và hạn chế trong năng lực của các bên liên quan (bao gồm nhân lực, trang thiết bị 

và phương tiện, cơ sở hạ tầng, và ngân sách) có ảnh hưởng tới tính hiệu quả của thực 

thi khung pháp luật liên quan được xác định ở Phần 1. Phần 2 bao gồm năm tiêu chí 

đánh giá: 

2.1.  Năng lực tham mưu của các cơ quan quản lý nhà nước: tiêu chí này nhằm đánh 

giá các điểm mạnh và hạn chế trong năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước 

trong việc tham mưu cho các cấp lãnh đạo (tỉnh / huyện) ra quyết định  

2.2.  Năng lực thực thi của các bên liên quan: tiêu chí này nhằm đánh giá các điểm 

mạnh và hạn chế trong năng lực của các bên liên quan (cơ quan nhà nước ở các 

cấp, cơ quan ngoài nhà nước và người dân) trong việc thực thi các yêu cầu/ quy 

định của pháp luật. 

2.3.  Nâng cao năng lực cho các bên liên quan: tiêu chí này nhằm xác định việc tồn tại 

hay không tồn tại chương trình/ kế hoạch nâng cao năng lực phù hợp cho các bên 

liên quan. 

2.4.  Trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng: tiêu chí này nhằm đánh giá hiện trạng 

và quyền tiếp cận/ sử dụng các cơ sở dữ liệu, trang thiết bị, phương tiện và cơ sở 

hạ tầng cần thiết cho công tác quản lý, thực thi và phản hồi pháp luật lâm nghiệp. 

2.5.  Nguồn tài chính theo kế hoạch: tiêu chí này nhằm đánh giá nguồn và số lượng 

ngân sách của nhà nước và các bên liên quan khác dự kiến cho các hoạt động liên 

quan. 

Tương tự như với Phần 1, mỗi tiêu chí trong Phần 2 có các tiêu chí nhỏ hơn. Xem ví dụ 

chi tiết tại Khung đánh giá tỉnh Lâm Đồng trong tài liệu gửi kèm. 

Phần 3 - Thực thi và tuân thủ pháp luật: Phần 3 nhằm mục đích xác định điểm mạnh 

và hạn chế ảnh hưởng tới hiệu quả và tính minh bạch trong thực thi và tuân thủ khung 

pháp luật (được xác định ở Phần 1) trên thực tế. Phần 3 có chín tiêu chí đánh giá chính: 

3.1  Sự minh bạch của tiến trình ra quyết định: tiêu chí này nhằm sự minh bạch trong 

tiến trình ra quyết định ở cấp tỉnh và huyện, bao gồm từ việc tiếp nhận hồ sơ tới 

ra quyết định các vấn đề liên quan đến lâm nghiệp.  
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3.2  Tuân thủ các quy định của pháp luật: tiêu chí này nhằm đánh giá tính pháp quyền 

(có sự ưu ái ai khi vi phạm luật hay không) trong thực thi các quy định của pháp 

luật. 

3.3  Giao, khoán và cho thuê rừng và đất lâm nghiệp: tiêu chí này nhằm tính pháp 

quyền trong việc thực hiện giao đất giao rừng, khoán (bảo vệ) và cho thuê rừng 

cho các bên liên quan và hiệu quả của các hoạt động này. 

3.4  Cơ chế giải đáp thắc mắc và phản hồi thông tin: tiêu chí này đánh giá tính hiệu 

quả và minh bạch của việc thực thi pháp luật thông qua hoạt động của cơ chế giải 

đáp thắc mắc và phản hồi thông tin trên thực tế. 

3.5  Hệ thống giải quyết mâu thuẫn, khiếu nại và tố cáo: tiêu chí này đánh giá tính hiệu 

quả và minh bạch của việc thực thi pháp luật thông qua hoạt động của hệ thống 

giải quyết mâu thuẫn, khiếu nại và tố cáo trên thực tế. 

3.6  Hệ thống hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật: tiêu chí này đánh giá tính hiệu quả và minh 

bạch của việc thực thi pháp luật thông qua hoạt động của hệ thống hỗ trợ pháp lý 

và kỹ thuật trên thực tế. 

3.7  Kiểm tra, giám sát và đánh  giá việc thực thi pháp luật: tiêu chí này đánh giá tính 

hiệu quả và sự tham gia của các bên liên quan trong kiểm tra, giám sát và đánh  

giá thực thi pháp luật trên thực tế. 

3.8  Phối kết hợp giữa các ban ngành: tiêu chí này đánh giá tính hiệu quả của công tác 

phối hợp giữa các ban ngành trong việc cấp phép, phản hồi thông tin, giải quyết 

mâu thuẫn, theo dõi, hỗ trợ và giám sát thực thi pháp luật. 

3.9  Nguồn kinh phí trên thực tế: tiêu chí này đo tính hiệu quả của việc thực thi pháp 

luật về khía cạnh ngân sách (của nhà nước và các bên liên quan khác) cho các hoạt 

động liên quan. 

Tương tự như với Phần 1 và Phần 2, mỗi tiêu chí trong Phần 3 cũng có các tiêu chí nhỏ 

hơn. Xem ví dụ chi tiết tại Khung đánh giá tỉnh Lâm Đồng trong tài liệu gửi kèm. 

Bộ công cụ thu thập dữ liệu 

Trên cơ sở khung đánh giá PGA, các mẫu điều tra thu thập dữ liệu cần thiết để trả lời 

cho các tiêu chí đánh giá đã được xây dựng. Tổng số có 19 mẫu điều tra dành cho thu 

thập và phân tích dữ liệu thứ cấp (cấp tổng quan chính sách, tổng quan tài liệu thứ cấp, 

số liệu thống kê) và thu thập dữ liệu sơ cấp (phỏng vấn các bên liên quan). Cụ thể như 

sau (xem ví dụ về Mẫu thu thập dữ liệu của Lâm Đồng trong tài liệu gửi kèm): 

Các mẫu tổng quan chính sách: 

Mẫu 01: Tổng quan nội dung văn bản quy phạm pháp luật 
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Mẫu 02: Tổng quan nội dung các chiến lược, chương trình 

Mẫu 03: Tổng quan tài liệu hướng dẫn thực thi pháp luật 

Mẫu 04: Tổng quan các tài liệu phổ biến pháp luật 

Các mẫu tổng quan tài liệu thứ cấp: 

Mẫu 05: Tổng quan năng lực của các bên liên quan 

Mẫu 06: Tổng quan về trình độ cán bộ 

Mẫu 07: Tổng quan về trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng 

Mẫu 08: Tổng quan về ngân sách 

Mẫu 09: Tổng quan về thực thi và tuân thủ pháp luật 

Các mẫu phỏng vấn các bên liên quan 

Mẫu 10: Phỏng vấn Cán bộ cơ quan Nhà nước và tổ chức phi chính phủ 

Mẫu 11: Phỏng vấn lãnh đạo cơ quan  

Mẫu 12: Phỏng cán bộ bộ phận một cửa 

Mẫu 13: Phỏng vấn Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng 

Mẫu 14: Phỏng vấn người dân 

Mẫu 15: Thắc mắc và phản hồi thông tin 

Mẫu 16: Mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn 

Mẫu 17: Phỏng vấn cơ quan truyền thông 

Các mẫu số liệu thống kê, minh chứng 

Mẫu 18: Số liệu cơ bản cấp thôn/ buôn 

Mẫu 19: Các số liệu thống kê cơ bản cần thu thập 

Các câu hỏi trong mẫu thu thập dữ liệu được liên kết với khung đánh giá thông qua số 

thứ tự của tiêu chí đánh giá để đảm bảo tất cả các câu hỏi trong mẫu thu thập dữ liệu 

đều đóng góp vào việc cung cấp thông tin cho các tiêu chí đánh giá. Điều này tránh cho 

việc thu thập thông tin, dữ liệu không cần thiết cho đánh giá (gây lãng phí tài nguyên) 

và thuận tiện cho việc tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo sau này. 

Các mẫu thu thập dữ liệu này do nhóm chuyên gia xây dựng và được thảo luận chi tiết 

với Nhóm nòng cốt cấp tỉnh ở từng tỉnh tham gia PGA (đã thực hiện với Cà Mau và 

Lâm Đồng trong tuần 20-23/6/2017) và dự kiến thực hiện với Hà Tĩnh và Lào Cai vào 

cuối tháng 7/2017. Dựa trên các ý kiến đóng góp của nhóm nòng cốt cấp tỉnh, nhóm 

chuyên gia điều chỉnh lại các mẫu thu thập dữ liệu. Những mẫu này sau đó được đưa 
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vào thu thập thí điểm ở mỗi tỉnh trong thời gian hai ngày (tập trung vào các mẫu 10-

19), sau đó sẽ lại được điều chỉnh một lần nữa dựa trên kinh nghiệm từ thực tế. 

Thu thập dữ liệu 

Việc thu thập dữ liệu do thành viên Nhóm nòng cốt cấp tỉnh thực hiện. Ở mỗi tỉnh, một 

chuyên gia bên ngoài (đã tham gia trong tiến trình thu thập dữ liệu PGA tại Lâm Đồng 

năm 2014) sẽ hỗ trợ cho Nhóm nòng cốt tỉnh trong việc thu thập dữ liệu PGA. 

Như trình bày ở trên, trước khi tiến hành thu thập dữ liệu, thành viên nhóm nòng cột 

được tập huấn trong vòng 4 ngày. Nội dung của khóa tập huấn tập trung vào: 1) thảo 

luận chi tiết các công cụ thu thập dữ liệu PGA (mẫu điều tra), 2) thảo luận các kỹ thuật 

và kỹ năng cần thiết để thu thập dữ liệu PGA + thực hành sử dụng các mẫu điều tra, và 

3) xây dựng và thống nhất kế hoạch cho bước tiếp theo về thí điểm và thu thập dữ liệu 

tại hiện trường. 

Trước khi các thành viên nhóm nòng cốt tỉnh đi đến các cơ quan liên quan để phỏng 

vấn, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn sẽ gửi công văn cho từng cơ quan yêu cầu 

bố trí nhân sự để cho nhóm nòng cốt phỏng vấn. Công văn sẽ bao gồm cả các nội dung 

chính dự kiến phỏng vấn và danh mục các tài liệu thứ cấp và số liệu thống kê cần thu 

thập để các cơ quan có thể chuẩn bị trước. 

Ở mỗi tỉnh, việc thu thập dữ liệu được tiến hành ở cấp tỉnh và hai huyện. Trong mỗi 

huyện chọn hai xã, trong mỗi xã chọn hai thôn/ buôn/ ấp để thu thập dữ liệu. Tổng số 

mỗi tỉnh có hai huyện, bốn xã và 8 thôn được thu thập dữ liệu. Sản phẩm cuối cùng của 

tiến trình thu thập dữ liệu tại mỗi tỉnh bao gồm: 

 Các mẫu tổng quan văn bản QPPL (Mẫu 01-04) được điền cho mỗi tỉnh 

 Các mẫu tổng quan tài liệu thứ cấp (Mẫu 05-09) được điền cho cấp tỉnh và hai 

huyện điều tra 

 Cơ sở dữ liệu về kết quả phỏng vấn các bên liên quan (Mẫu 10-17) và bản giấy 

các mẫu điều tra đã điền 

 Cơ sở dữ liệu các số liệu thống kê cơ bản (Mẫu 18-19) 

Đi kèm với các sản phẩm này là các tài liệu thứ cấp thu thập được trong quá trình điều 

tra, bao gồm: 

 Các văn bản QPPL liên quan tới năm nội dung đánh giá ở mỗi tỉnh 

 Các tài liệu quy hoạch, chiến lược, kế hoạch hành động, chương trình, đề án, kế 

hoạch phát triển… liên quan tới năm nội dung đánh giá 

 Các tài liệu, báo cáo… có liên quan 
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Phân tích dữ liệu và báo cáo 

Các hoạt động sau sau khi hoàn thành thu thập dữ liệu ở từng tỉnh bao gồm: 

 Phân tích số liệu và viết báo cáo cấp tỉnh: Dựa vào các sản phẩm mà nhóm nòng cốt 

cấp tỉnh thu thập và tổng hợp, nhóm chuyên gia giúp các tỉnh phân tích số liệu và 

viết báo cáo của tỉnh mình. Dự kiến mỗi tỉnh có một báo cáo. Dựa trên bản thảo do 

nhóm chuyên gia xây dựng, các thành viên nhóm nòng cốt đóng góp ý kiến để hoàn 

thiện báo cáo cấp tỉnh.  

 Hội thảo cấp tỉnh để kiểm chứng báo cáo: Sau khi báo cáo cấp tỉnh được nhóm nòng 

cốt thông qua, sẽ tiến hành một hội thảo cấp tỉnh để kiểm chứng nội dung báo cáo. 

Hội thảo sẽ có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và đại diện các cơ quan và địa phương 

được phỏng vấn trong quá trình thu thập dữ liệu PGA. Các cuộc hội thảo kiểm chứng 

cấp tỉnh dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 6 năm 2018. 

 Viết báo cáo tổng hợp 4 tỉnh (báo cáo cấp quốc gia): Sau khi hoàn thành bản dự thảo 

báo cáo cấp tỉnh, nhóm chuyên gia sẽ xây dựng báo cáo tổng hợp cho cả 4 tỉnh. Báo 

cáo này sẽ dựa vào các nội dung chính của báo cáo từng tỉnh, thảo luận sự giống và 

khác nhau trong phát hiện giữa các tỉnh và khái quát hóa lên thành đại diện cho toàn 

quốc. Báo cáo này sẽ được gửi cho các cơ quan liên quan cấp tỉnh và trung ương 

đọc và góp ý. Dự kiến bản thảo báo cáo hoàn thành trong nửa đầu tháng 7/2018. 

 Hoàn thiện báo cáo cấp tỉnh và báo cáo tổng hợp quốc gia: Sau khi nhận được các 

bình luận và góp ý qua cuộc họp kiểm chứng báo cáo cấp tỉnh, nhóm chuyên gia sẽ 

hoàn thiện báo cáo cho từng tỉnh. Tương tự như vậy, nhóm chuyên gia sẽ hoàn thiện 

báo cáo tổng hợp quốc gia dựa trên các ý kiến bình luận và góp ý từ các cơ quan liên 

quan. Dự kiến các báo cáo sẽ được hoàn thiện trong tháng 8/2018. 

 Hội thảo công bố báo cáo và cơ sở dữ liệu PGA: Sau khi được thông qua, cả năm 

báo cáo (bốn báo cáo cấp tỉnh và một báo cáo tổng hợp quốc gia) sẽ được thiết kế 

và in thành bản cứng. Các báo cáo này và cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông tin PGA 

sẽ được công bố trong một hội thảo cấp quốc gia, với sự có mặt của các cơ quan liên 

quan từ trung ương và tỉnh. Dự kiến sẽ tiến hành trong trung tuần tháng 8/2018. 


