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Nói một ngôn ngữ chung...
Dựa trên sự hiểu biết về quản trị 
cũng như các chính sách và thực 
hành liên quan đang triển khai khắp 
thế giới, chúng tôi chia sẻ một thuật 
ngữ cơ bản với hy vọng rằng việc nói 
“một ngôn ngữ chung” có thể giúp 
giao tiếp tốt hơn và phát triển các 

khái niệm 
ngày càng 
rõ ràng và ý 
nghĩa hơn. 
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Bảo tồn là nỗ lực tích cực bao gồm “… gìn giữ, duy trì, sử dụng bền vững, phục 
hồi và củng cố môi trường tự nhiên”. (1)

Khu bảo tồn là “... không gian địa lý được xác định rõ ràng, 
được công nhận, cho mục đích chuyên biệt và quản lý thông qua công cụ 
pháp lý hoặc các phương tiện hiệu quả khác để đạt được mục tiêu bảo tồn thiên nhiên 
một cách lâu dài cùng các dịch vụ hệ sinh thái và giá trị văn hóa đi kèm”. (6) Định ng-
hĩa này của IUCN được áp dụng đồng nhất đối với cả các khu trên đất liền, vùng nước nội địa, 
khu ven biển và ngoài khơi, được coi là tương đương với định nghĩa của CBD.

Quản trị là (quá trình) “… tương tác giữa các cấu trúc, quy trình và phương 
thức truyền thống trong việc xác lập cách thức thực thi quyền lực và trách nhiệm, cách thức 
đưa ra quyết định và cách công dân hoặc các bên liên quan khác thể hiện tiếng nói…” (2). 
Theo cách diễn đạt ít hoa mỹ hơn nhưng có lẽ rõ ràng hơn, quản trị là việc ra quyết định 
và đảm bảo các điều kiện để thực thi hiệu quả các quyết định. Đó 
là quá trình phát triển, thực hiện thẩm quyền và trách nhiệm. Quản trị là nói đến việc ai 
ra quyết định, cách thức ra quyết định, gắn với cả quá trình nhận 
thức và phát triển thể chế trong xã hội.
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Quản trị có liên quan nhưng cũng khác quản lý: 
Sự khác biệt là gì?

Đó là việc ai nắm giữ quyền lực, thẩm quyền và trách nhiệm và ai phải hoặc 
nên chịu trách nhiệm giải trình.

Quản lý 
là về những gì được thực hiện để đạt được mục tiêu cụ thể.

Quản trị 
là về ai quyết định những gì sẽ được thực hiện, và quyết định đó được thực 
hiện thế nào.
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Quản trị không phải là điều gì mới mẻ: ai đó, một nơi nào đó vẫn 
thường đưa ra quyết định về các khu bảo vệ và bảo tồn. Cái mới là hiện 
nay chúng ta đang chú ý hơn đến quản trị, đưa thêm vào đó tính minh 
bạch, các khái niệm rõ ràng, thực hành giám sát và đánh giá.

Không có một sự sắp đặt lý tưởng nào về quản trị cho các khu bảo tồn, 
nhưng luôn có những  nguyên tắc về “quản trị tốt”.

Quản trị chỉ thích hợp khi được điều chỉnh cho 
phù hợp với bối cảnh cụ thể và hiệu quả trong 
việc mang lại kết quả lâu dài cho bảo tồn, lợi ích 
sinh kế và tôn trọng các quyền.



Tại sao lại là quản trị?
 Quản trị là biến số có khả năng ảnh 
hưởng lớn nhất đến mức độ bảo tồn.

 Quản trị là nhân tố chính yếu trong việc 
xác định tính hiệu quả và hiệu suất 
của công tác quản lý.

 Quản trị là yếu tố quyết định cho sự phù 
hợp và công bằng của các quyết định.

 Quản trị có thể đảm bảo rằng các khu 
bảo vệ trở thành một phần quan trọng 
hơn đối với xã hội. 

Quản trị có thể 
được cải thiện và 
mang lại sự hỗ trợ 
vô giá, giúp giải 
quyết các thách 
thức và thay đổi 
toàn cầu đang 
diễn ra.
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Tính đa dạng của quản trị



Chúng ta nói về tính đa dạng của quản trị đối với các khu bảo vệ và bảo tồn khi các 
quyết định được đưa ra bởi nhiều chủ thể, những người làm phong phú thêm và tăng 
cường công tác bảo tồn trong thực tiễn. Chẳng hạn, một hệ thống khu bảo vệ quốc gia có thể 
“tăng cường tính đa dạng quản trị” bằng cách đưa ra một hệ thống được quản trị bởi nhiều 
kiểu loại chủ thể khác nhau, được cơ cấu khác nhau, và/hoặc bằng cách công nhận và hỗ trợ 
tốt hơn cho các khu bảo tồn bên ngoài hệ thống.

ICCA là viết tắt của Indigenuos People and Local Communities Conserved Areas 
and Territories chỉ các vùng đất, khu vực được bảo tồn tồn bởi người bản địa và cộng 
đồng địa phương - có thể gọi ngắn gọn theo tiếng Việt là Khu bảo tồn do cộng đồng 
địa phương quản lý.
Có ba đặc điểm thiết yếu phổ biến ở các ICCA (8, 9):
i) người dân tộc thiểu số hoặc cộng đồng địa phương có mối quan hệ gần gũi và sâu sắc với 

một thực thể địa lý (địa bàn, khu vực hoặc sinh cảnh sống)
ii) người dân hoặc cộng đồng là chủ thể chính trong việc ra quyết định liên quan đến thực thể 

địa lý và có năng lực theo truyền thống và/hoặc pháp lý để phát triển và thực thi các quy 
định.

iii) quyết định và nỗ lực của người dân hoặc của cộng đồng mang lại lợi ích cho công tác bảo 
tồn đa dạng sinh học, chức năng sinh thái và các giá trị văn hóa có liên quan, bất kể động 
cơ ban đầu của họ là gì.

Bốn kiểu quản trị chính
IUCN và CBD phân biệt bốn kiểu quản trị phổ biến cho các khu bảo tồn (4, 6, 10) tuỳ theo 
các chủ thể đã hoặc đang đưa ra các quyết định quan trọng về các khu bảo tồn này (ví dụ: 
các chủ thể  “thành lập” và quyết định mục đích chính yếu và cơ chế quản lý cho các khu đó).
Bốn kiểu quản trị chính là:
Kiểu A. Quản trị bởi chính phủ 
 (ở các cấp độ khác nhau và có thể kết hợp các cơ quan khác nhau)
Kiểu B. Quản trị bởi nhiều pháp nhân và các bên liên quan khác nhau
 (quản trị chia sẻ)
Kiểu C. Quản trị bởi các cá nhân và tổ chức tư nhân 
 (thường là các chủ sở hữu vùng đất)
Kiểu D. Quản trị bởi người dân tộc thiểu số và/hoặc cộng đồng địa phương 
 (thường được gọi là ICCA)
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Phân hạng quản lý và các kiểu loại hình quản trị là độc lập với nhau nhưng cũng có thể cùng 
xếp chung trong “Ma trận IUCN” (6, 10). Ma trận này trực quan hóa một chuỗi các lựa chọn 
cho một khu để bảo tồn thiên nhiên ở một vùng/hệ thống nhất định. Ma trận IUCN có thể 
được sử dụng để định vị các khu bảo vệ cũng như các địa bàn và khu vực được bảo tồn theo 
phương thức truyền thống (phân hạng quản lý trong trường hợp này không nhắm đến mục 
tiêu quản lý chính yếu mà với kết quả thu được).

A. Quản trị bởi 
chính phủ

B. Quản trị 
chia sẻ C. Quản trị tư nhân

D. Quản trị bởi người 
dân tộc thiểu số và 
cộng đồng địa phương
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Công tác bảo tồn phụ thuộc vào các hệ thống 
được quản trị tốt của các khu bảo vệ và khu bảo 
tồn ở cảnh quan đất liền và cảnh quan biển…

... và các hệ thống được củng cố tốt hơn nhờ 
đa dạng loại hình quản trị.
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Địa bàn bảo tồn hoặc khu bảo tồn
Địa bàn được bảo tồn hay khu bảo tồn là “… biện pháp dựa trên việc phân định khu vực - bất 
kể có sự công nhận và giao nhiệm vụ hay không, thậm chí việc thực hành quản lý có rõ ràng 
và có chủ đích hay không – miễn là đạt được mục tiêu bảo tồn trên thực tế và/hoặc đang 
trong xu hướng bảo tồn tích cực và có khả năng duy trì xu hướng này một cách lâu dài… ”(11). 
Định nghĩa này áp dụng như nhau đối với khu vực trên đất liền, vùng nước nội địa, các khu vực 
duyên hải và khu vực biển.

Các kiểu loại quản trị áp dụng cho cả loại hình khu bảo vệ chính thức và các khu bảo tồn  
KHÔNG được IUCN hoặc bất kỳ chính phủ cụ thể nào thừa nhận là được “bảo vệ”. Theo 
nghĩa này, các thuật ngữ “Khu bảo tồn tư nhân” và “ICCA” bao gồm các khu vực trên đất liền, 
vùng nước nội địa, các vùng duyên hải và khu vực biển, và các khu vực vượt ra ngoài những 
vùng được chính phủ hoặc IUCN công nhận là khu “được bảo vệ” (11). Điều này được minh họa 
bằng hình vẽ ở dưới đây (kích thước tương đối chỉ được đưa ra như một định hướng):

Hình 1. Sự chồng ghép không hoàn toàn giữa các khu bảo tồn và khu bảo vệ

Khu bảo tồn

Khu bảo vệ (theo định 
nghĩa quốc tế hoặc 
quốc gia)
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Hình 2. Sự chồng ghép không hoàn toàn giữa các khu  bảo tồn, các khu bảo vệ và 
các khu bảo tồn tư nhân

Hình 3. Sự chồng ghép không hoàn toàn giữa các khu bảo tồn, các khu bảo vệ 
và ICCA

Khu bảo tồn

Khu bảo tồn

Khu bảo vệ

Khu bảo vệ

Khu bảo tồn tư nhân

ICCA
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Bảo tồn tự nguyện và bổ trợ
Nhiều hệ thống quản lý đất đai và nước hỗ trợ cho đa dạng sinh học ở mức cao, kể cả tính đa 
dạng sinh học trọng yếu, song nằm ngoài hệ thống chính thức của các khu bảo tồn, trong các 
khu vực như khu du lịch và khu săn bắn thương mại, bất động sản tư nhân hoặc rừng thôn bản.

Bảo tồn trong cảnh quan đất liền và cảnh quan biển là kết quả của nhiều biện pháp dựa trên 
sự phân định khu vực và không phân định khu vực khác nhau. Trong số các biện pháp phân 
định khu vực, chúng ta thấy có các khu bảo vệ và khu bảo tồn. Điều quan trọng là những khu 
vực đó phải được kết nối tốt không chỉ về mặt sinh học mà còn cả mặt xã hội.

Thuật ngữ bảo tồn tự nguyện (7) diễn đạt ý 
rằng những người thực hiện quản trị làm điều 
đó một cách có ý thức và không bị cản trở, 
theo cách hoàn toàn phù hợp với việc bảo tồn 
các giá trị đa dạng sinh học trong khi họ có thể 
hoặc không coi bảo tồn là mục tiêu ban đầu 
của các nỗ lực quản lý. Trong những trường 
hợp khác, như trong các vùng cấm quân sự 
hoặc các khu vực bị bỏ hoang sau khi xảy ra 
thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo, thuật ngữ 
bảo tồn bổ trợ (10) là phù hợp hơn, vì bảo 
tồn là một hệ quả hoàn toàn không có chủ 
đích (mặc dù được hoan nghênh) từ việc quản 
lý khu vực cho các mục đích khác.
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Hệ thống các khu bảo vệ 
và khu bảo tồn 
Một hệ thống các khu bảo vệ và khu bảo tồn hoạt động tốt là hệ thống hoàn chỉnh và 
được kết nối chặt chẽ trong việc bảo tồn các sinh vật và chức năng tiêu biểu của tự nhiên 
trong một môi trường xác định.

Hình 4. Hệ thống các biện pháp bảo tồn dựa trên sự phân định khu vực trong 
khu cảnh quan

Thành phố/
thị trấn

Khu bảo tồn 
tư nhân

Khu bảo tồn 
cộng đồng

Làng bản

Hồ

Vườn quốc gia

Địa điểm tự nhiên 
linh thiêng

Khu vực quân sự cấm
Khu bảo tồn 

trong khu đô thị
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Các biện pháp bảo tồn 
dựa trên phân định khu 
vực có hiệu quả khác 
(OECM)
Thuật ngữ “các biện pháp bảo tồn dựa trên phân định 
khu vực có hiệu quả” - viết tắt là OECM (Other effec-
tive area-based conservation measures) - được Công ước 
Đa dạng sinh học sử dụng để chỉ các vùng lãnh thổ và 
khu vực được bảo tồn một cách hiệu quả nhưng không 
thuộc hệ thống các khu bảo vệ được thành lập chính 
thức của một quốc gia. Theo nghĩa này, OECM có thể 
được nhìn nhận là “không gian địa lý được xác định rõ 
ràng, ở đó công tác bảo tồn thiên nhiên, các dịch vụ hệ 
sinh thái và các giá trị văn hóa liên quan đạt được trên 
thực tế và được duy trì dài hạn bất kể có sự công nhận 
và phân nhiệm vụ/trách nhiệm cụ thể hay không” (11).

OECM 
có thể 
bao 
gồm:

i) Khu được bảo tồn tự nguyện mà ban đầu chính phủ không nhìn 
nhận nó như là một khu bảo vệ

ii) Khu được bảo tồn tự nguyện mà ban đầu từ chối danh xưng và/
hoặc từ chối đưa vào hệ thống của quốc gia (chẳng hạn: vì các 
vấn đề tự quyết và tự quản trị)

iii) Khu bảo tồn tự nguyện thứ cấp

iv) Khu bảo tồn bổ trợ với chức năng hỗ trợ sự ổn định của hệ sinh 
thái/cảnh quan một cách lâu dài
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Bảng sau tóm tắt nhiều cách khác nhau để phân loại các nỗ lực và kết quả bảo tồn:

Các khu vực được bảo tồn 
(bảo tồn trên thực tế với kỳ 
vọng công tác bảo tồn được 
duy trì một cách lâu dài)

Bảo tồn thiên nhiên là 
mục tiêu quản lý ban 
đầu

Bảo tồn thiên nhiên không 
phải là mục tiêu quản lý ban 
đầu

Chính phủ công nhận nó là 
một phần của hệ thống các 
khu bảo tồn

Khu vực là một khu bảo 
vệ theo phân hạng của 
cả IUCN và quốc gia

Khu vực là một khu bảo vệ 
theo phân hạng của quốc gia 
dù không có trong phân hạng 
quốc tế; có thể bao gồm bảo 
tồn tự nguyện; cũng có thể là 
bảo tồn thứ cấp; hoặc có thể 
được coi là một OECM theo 
quan điểm quốc tế

Chính phủ không công nhận 
nó là một phần của hệ 
thống các khu bảo vệ

Khu vực là một khu bảo 
tồn theo IUCN (nhưng 
không được quốc gia 
công nhận); khu vực 
có nhiều khả năng bao 
gồm bảo tồn tự nguyện; 
IUCN khuyến nghị các 
quốc gia nên nhìn nhận 
là OECM

Khu vực không được công 
nhận là một khu bảo vệ cả 
theo chuẩn quốc gia hay quốc 
tế; nó có thể bao gồm bảo tồn 
tự nguyện, và/hoặc bảo tồn 
phụ trợ; khu vực có thể được 
coi là một OECM ở tầm quốc 
gia



Chất lượng quản trị



Các nguyên tắc của IUCN về 
quản trị tốt cho các khu bảo vệ

Chúng ta nói về chất lượng quản trị khi các quyết định đưa ra tôn trọng các nguyên tắc 
“quản trị tốt” được phát triển qua thời gian bởi đông đảo người dân, nhiều quốc gia và 
các cơ quan của Liên hợp quốc. Một cách diễn đạt đơn giản và cô đọng về “các nguyên tắc 
IUCN về quản trị tốt cho các khu bảo vệ” (10), bao gồm:

 Tính chính thống và tiếng nói – có được sự chấp nhận rộng rãi và đánh 
giá cao trong xã hội; đảm bảo các quyền về tiếp cận thông tin, sự tham gia và công lý; 
khuyến khích sự tham gia và tính đa dạng; ngăn ngừa phân biệt đối xử; khuyến khích các 
nguyên tắc bổ trợ, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại, đồng thuận và thống nhất…

 Định hướng – theo đuổi một tầm nhìn chiến lược mang tính cảm hứng và nhất 
quán dựa trên các giá trị đã được đồng thuận và hiểu rõ bản chất phức tạp của vấn đề; 
đảm bảo tính nhất quán với chính sách và thực hành ở các cấp; đảm bảo câu trả lời rõ 
ràng cho các câu hỏi gây tranh cãi; đảm bảo quản lý thích ứng một cách hợp lý, ủng hộ các 
nhân tố tạo thay đổi và các sáng kiến đã được kiểm nghiệm…

 Hiệu quả hoạt động - đạt được mục tiêu bảo tồn và các mục tiêu khác theo 
kế hoạch; khuyến khích văn hóa học hỏi; tham gia vào vận động và tiếp cận cộng đồng; 
đáp ứng nhu cầu của những người có quyền lợi và các bên liên quan; đảm bảo nguồn lực, 
năng lực và việc sử dụng hiệu quả; thúc đẩy tính bền vững và khả năng phục hồi…

 Trách nhiệm giải trình - duy trì tính toàn vẹn và sự cam kết; đảm bảo tiếp 
cận thông tin phù hợp và minh bạch, kể cả tính trách nhiệm, phân bổ nguồn lực và đánh 
giá hiệu quả hoạt động; thiết lập kênh truyền thông, khuyến khích việc phản hồi và giám sát 
độc lập…

 Công bằng và quyền - hướng tới chia sẻ công bằng chi phí và lợi ích mà 
không gây tác động bất lợi cho những người dễ bị tổn thương; duy trì tính chuẩn mực và sự 
liêm chính của tất cả các chủ thể; công bằng, vô tư, nhất quán, không phân biệt đối xử, tôn 
trọng các quyền theo luật cũng như các quyền theo truyền thống, quyền cá nhân và quyền 
tập thể, bình đẳng giới và quyền của người bản địa, gồm cả đồng thuận dựa trên nguyên 
tắc tự nguyện, được báo trước và được thông tin đầy đủ (FPIC); thúc đẩy trao quyền trong 
bảo tồn… 17



Do đó, trường hợp được “quản trị tốt” là ở đó những quyết định được đưa ra một cách hợp 
pháp, hợp lý, công bằng, có tầm nhìn và trách nhiệm giải trình trong khi vẫn tôn trọng quyền 
của các bên.

Quản trị công bằng và hiệu quả 
Trường hợp quản trị tốt của IUCN cũng có thể được tóm tắt là “quản trị công bằng và 
hiệu quả”.

Trong đó, các tiêu chí về tính hợp pháp, có tiếng nói, sự công bằng và các quyền (thủ tục 
và thực chất) góp phần xây dựng nên nền quản trị công bằng. Các tiêu chí về sự định 
hướng, hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình tạo nên tính hiệu quả của quản trị.



Các quyền thường được phân chia thành quyền thực chất và quyền thủ tục. Các quyền thủ 
tục là quyền tiếp cận thông tin, tham gia và tiếp cận công lý, điều chỉnh quá trình 
xác lập và phân xử các quyền thực chất. Trong khi đó, các quyền thực chất quy về các quyền 
lực và nghĩa vụ cụ thể của cá nhân và tập thể theo phong tục và luật lệ đã được chấp nhận. 
Những quyền này bao trùm từ quyền cơ bản của con người  (ví dụ: quyền được sống, 
quyền tự do) đến các quyền về vật chất và tài chính theo các điều kiện hợp đồng cụ thể 
(ví dụ: quyền tiếp cận đến một địa điểm/khu vực cụ thể). Quyền thủ tục và quyền thực chất 
đều phải được tôn trọng trong cả các khu bảo vệ và khu bảo tồn.

Quyền thực chất và quyền thủ tục
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Sức sống của quản trị 



Chúng ta nói về sức sống của quản trị là nói đến việc các chủ thể và thiết chế ra quyết định 
vận hành, phản ứng và phát triển lớn mạnh, thoả mãn vai trò và trách nhiệm của họ một 
cách kịp thời và phù hợp. Sức sống của quản trị được thể hiện qua các thuộc tính sau: 

 Tích hợp và kết nối – có sự tương tác đa dạng, ý nghĩa với các chủ thể, các 
ngành và các cấp ra quyết định trong xã hội, kể cả những tương tác qua lại trong cùng hệ 
thống các khu bảo vệ đơn lẻ và phân tán, đồng thời những tương tác đó biểu hiện thành 
các quyết định hiệu quả thông qua việc tạo ra các hỗ trợ về chính trị, xã hội và tài chính…

 Khả năng thích ứng – có tính phản xạ và linh hoạt, có khả năng thích nghi với 
hoàn cảnh, tích hợp kiến thức từ các nền văn hóa khác nhau, học hỏi kinh nghiệm và cân 
nhắc các lựa chọn thông qua đối thoại, trao đổi, thử nghiệm và tranh luận... có thể đưa ra 
quyết định nhanh chóng và ý nghĩa ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn...

 Trí tuệ - nhận thức được và tôn trọng lịch sử sinh thái - xã hội và thế giới quan truyền 
thống, kiến thức và giá trị của môi trường, quần xã tương ứng; điều chỉnh phạm vi của các 
trường hợp một cách có ý nghĩa (ví dụ: về quy mô và sự liên kết của các đơn vị để quản lý, 
số lượng chủ thể tham gia…) và hướng đến sự đoàn kết thay vì vụ lợi cá nhân (ví dụ: chia sẻ 
lợi ích, tránh tích lũy và lãng phí, quan tâm đến các thế hệ tương lai); không chỉ cho phép, 
mà còn khuyến khích sự tham gia của đông đảo các chủ thể có liên quan trong xã hội...

 Đổi mới và sáng tạo - tức là cởi mở với những ý tưởng mới, khả năng sáng 
tạo và đổi mới như một hệ thống không ngừng chuyển mình; khả năng tiếp nhận và thực 
hiện những giải pháp mới, ủng hộ sự nổi lên của các quy tắc và tiêu chuẩn mới, phản ứng 
tích cực để thay đổi và tiếp tục phát triển…

 Tự chủ - tức là tự ý thức, tự định hướng được, sẵn sàng và có năng lực thể hiện khả 
năng lãnh đạo, chẳng hạn như thông qua việc tổ chức phản ứng kịp thời với các điều kiện 
môi trường, vấn đề và cơ hội phát sinh... đồng thời tự giác và tự phê, chịu trách nhiệm theo 
cách hiệu quả và đáng tin cậy...

21



Trong khi sự đa dạng và chất lượng quản trị đã được khai thác khá thấu đáo, khái niệm về sức 
mạnh của quản trị chỉ được đưa ra xem xét thêm trong thời gian gần đây. (11). Tất cả các đặc 
tính của quản trị đều được mở rộng để tranh luận và làm phong phú thêm.

Trên quy mô toàn cầu, các quy trình 
đánh giá mang tính hệ thống như 
vậy vẫn cần được khởi xướng trong 
các bối cảnh khác nhau, với mục 
đích và kỳ vọng rằng chúng sẽ tăng 
cường tính đa dạng, chất lượng và 
sức mạnh của quản trị. Một chương 
trình đánh giá quản trị được tổ chức 
bài bản, được hỗ trợ bởi các mạng 
lưới học hỏi và phát triển năng 
lực là một ưu tiên ngắn và trung 
hạn để tăng cường cả về chính sách 
và kết quả bảo tồn.

IUCN và CBD gần đây đã xuất bản một cuốn Hướng dẫn để đánh giá và lập kế hoạch 
hành động nhằm cải thiện quản trị cho một hệ thống các khu bảo vệ hoặc một địa bàn cụ thể 
(10). Trong cả hai trường hợp, phương pháp luận đều bắt đầu từ việc phân tích về bối cảnh 
lịch sử, văn hóa xã hội, thể chế và pháp lý. Sau đó, tiến hành phân tích không gian quản trị 
đối với thực trạng bảo tồn thiên nhiên. Tiến trình này đòi hỏi có cái nhìn rộng hơn về phạm 
vi của vùng hoặc khu vực đang được xem xét, bao gồm việc đánh giá các giá trị sinh học, sinh 
thái, văn hóa và mối liên hệ tiềm tàng của chúng với sự đa dạng, chất lượng và sức mạnh của 
quản trị. Từ đó, có thể rút ra bài học giá trị và đưa ra kế hoạch hành động để cải thiện.

Quản trị được cải thiện như thế nào?
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