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Tóm tắt báo cáo  

1. Giới thiệu.   Trong các ngày từ 26 tháng 11 đến 11 tháng 12, Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) của  
Bộ NN và PTNT đã được tiến hành đánh giá.  Mục tiêu là đánh giá hoạt động của giai đoạn hiện tại 
của ISG (2006-2010) làm cơ sở cho việc hình thành ý tưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của 
ISG (2011-2015).  Theo yêu cầu của Bộ NN và PTNT cần có một cơ chế điều phối và phương thức 
viện trợ mới, phù hợp với bố cảnh phát triển của ngành NN và PTNT. 

2. Phương pháp đánh giá bao gồm: rà soát và nghiên cứu các tài liệu, họp với Nhóm chuyên trách của 
Bộ NN và PTNT, và phỏng vấn sâu với các đại diện của Bộ NN và PTNT, các Bộ ngành có liên quan 
khác, các nhà tài trợ ODA, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân.  Nhóm chuyên trách đã đưa 
ra những định hướng, trong đó bao gồm: 
• Giai đoạn mới cần hỗ trợ quá trình đối thoại chính sách, điều phối ODA, thông tin và truyền 

thông, và tăng cường năng lực trong Bộ NN và PTNT 
• Cung cấp các lĩnh vực ưu tiên cho việc hình thành ý tưởng của giai đoạn mới. 
• Những nhu cầu trong bối cảnh mới của ngành NN và PTNT, sự cần thiết phải sử dụng tốt hơn 

công nghệ thông tin cho các hoạt động mạng lưới và quản lý thông tin. 
• Những vấn đề căn bản, trong đó bao gồm: ISG không phải là một tổ chức thể chế, mà là một dịch 

vụ; theo định hướng của Bộ NN và PTNT;  là diễn đàn và tiếng nói của Bộ NN và PTNT đối với 
cộng đồng tài trợ quốc tế. 

• Sự cần thiết phải thu hút sự tham gia của nhiều nhóm chủ thể hơn nữa. 

3. Những vấn đề phát triển quan trọng.   Bộ NN và PTNT đang phải đối mặt với một loạt thách thức mà 
xét về tổng thể có thể biến giai đoạn này trở thành một giai đoạn nhiều đòi hỏi nhất từ trước đến nay 
trong lịch sử phát triển tổ chức thể chế của Bộ NN và PTNT.  Đó là những thách thức về nội tại cùng 
những thách thức khách quan. Về nội tại, Bộ NN và PTNT cùng một lúc phải thực hiện nhiều bước 
cải cách lớn về tổ chức thể chế trong khi đó vẫn phải xây dựng các chính sách, chiến lược, pháp luật 
và chương trình mới nhằm đạt được những mục tiêu lớn lao mới đề ra.  Hơn nữa, Bộ NN và PTNT 
phải đạt được tất cả các mục tiêu này trong khuôn khổ bối cảnh kinh tế vĩ mô mới và thay đổi nhanh 
chóng cần có những sự thích ứng, ứng phó và phương pháp tiếp cận mới cho NN và PTNT; trong 
nhiều trường hợp, Bộ NN và PTNT còn hạn chế về năng lực và chưa nhiều kinh nghiệm thực tiễn.  
Liên quan đến các nhân tố khách quan bên ngoài, gồm có: 
• Vai trò thành viên trong WTO.   Bộ NN và PTNT có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện 

các quá trình điều phối và điều tiết, nâng cao tính hiệu quả và năng suất (tính cạnh tranh), cung 
cấp các dịch vụ/đầu vào quan trọng (ví dụ, SPS và GAP), và đạt được các mục tiêu về xóa đói 
giảm nghèo. Sẽ có những thách thức  trong việc xây dựng năng lực, xây dựng và triển khai các 
chính sách và pháp luật, và phát triển các dịch vụ hỗ trợ.  Quá trình lập chính sách cầm dựa trên 
cơ sở phân tích cụ thể.  

• Hiện trạng là nước có thu nhập trung bình.   Vượt qua cái mốc là nước có thu nhập trung bình sẽ 
là một sự kiện lớn và cần phải tái tập trung các nỗ lực hướng tới trở thành nước có thu nhập cao 
và thoát được “bẫy là nước có thu nhập trung bình”.  Phía trước còn nhiều cải cách thể chế và 
chính sách khó khăn trước mắt.  Do đó cần thiết phải nâng cao kỹ năng, năng lực đổi mới, và xây 
dựng các hệ thống tài chính hiệu quả, đòng thời pahsi tránh được những căng thẳng trong xã hội 
liên quan đến vấn đề đo thị hóa nhanh và gia tăng sự bất bình đẳng trong quá trình vươn tới là 
nước có thu nhập cao.  Ngành NN và PTNT đã gặp vấn đề về thu nhập trong khu vực nông thôn, 
thấp hơn nhiều so với khu vực đô thị và tỷ lệ nghèo đói cao liên quan đến việc làm khu vực nông 
nghiệp và đời sống ở khu vực nông thôn.  Các chính sách mới thúc đẩy một nền kinh tế quy mô 
và thúc đẩy các chuỗi giá trị không phải là có lợi cho người nghèo.  Bộ NN và PTNT đóng vai trò 
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căn bản trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hỗ trợ giảm nghèo ở khuc vực nông thôn; tầm 
nhìn đó đã được đặt ra trong chính sách mới về phát triển nông thôn mới (Tam Nông). 

• Vấn đề tài chính trong NN và PTNT.  Cam kết ODA cho Việt Nam đã tăng đáng kể trong những 
năm gần đây.  Mặc dù Việt Nam không phải là nước phụ thuộc vào viện trợ, xong ODA vẫn 
chiếm 33% trong tổng đầu tư công. Khi Việt Nam tiến đến trở thành nước có thu nhập trung 
bình, thì tổng cam kết ODA cho Việt Nam sẽ bị tác động, ví dụ, giảm các khoản tài trợ không 
hoàn lại, thay vào đó là chuyển sang hỗ trợ kỹ thuật cho việc xúc tiến thương mại và kinh doanh, 
và giảm các khoản vay ưu đãi thay vào đó là các khoản vay cứng.  Bộ NN và PTNT sẽ phải thận 
trọng hơn trong việc lựa chọn sử dụng ODA như thế nào, cần hiểu rõ hơn về phía cung ODA, 
phải tìm cách đã dạng hóa các nguồn tài trợ cho NN và PTNT, và thúc đẩy việc sử dụng một 
cách chiến lược và nguồn hỗ trợ không hoàn lại rất khan hiếm (ví dụ, các dự án của các tổ chức 
phi chính phủ trong nước và quốc tế).  Vấn đề tài trợ ODA cũng đang có những thay đổi.  Cam 
kết Hà nội về hiệu quả viện trợ đặt ra các mục tiêu rất tham vọng và Chính phủ Việt nam vẫn cam 
kết mạnh mẽ với việc mở rộng các hình thức hỗ trợ ngân sách chung và các hình thức tài trợ đa 
dạng khác (ví dụ, FDI, đối tác công tư).  Một điều quan trọng là, mặc dù năm 2009 lượng FDI có 
giảm, xong tổng FDI vẫn cao hơn ODA và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn hoạt động tốt 
hơn so với khu vực công xét về tăng trưởng công nghiệp.  Mặc dù luồng vốn FDI vào ngành NN 
và PTNT đang được cải thiện, xong xét về tổng thể mới chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.  Nếu ngành NN 
và PTNT mong muốn đạt được những tiềm năng về kinh tế, thì FDI sẽ đóng một vai trò rất quan 
trọng.  Để thu hút FDI cần phải giải quyết nhiều vấn đề về chính sách và cơ cấu (ví dụ, đảm bảo 
việc cấp phép đầu tư, thủ tục hành chính, các điều kiện đầu tư và vấn đề tiếp cận với đất đai 
không làm cản trở quá trình đầu tư). 

4. Lý do phát triển ISG trong giai đoạn 2011-2015.   quá trình ISG đã chứng tỏ được tính phù hợp và 
lợi ích của nó đối với Bộ NN và PTNT là một công cụ cho việc đối thoại và xây dựng chính sách 
cấp Bộ, quản lý thông tin và điều phối.  ISG được nhiều chủ thể biết đến và được chấp nhận.  Là 
một công cụ, ISG đã xây dựng được cho Bộ NN và PTNT những năng lực mà thiếu nó không thể có 
được.  Với tư cách là một diễn đàn và một mối quan hệ đối tác giữa Bộ NN và PTNT và nhiều 
chủ thể khác nhau, ISG đã giúp duy trì được sự tham gia và cam kết cấp cao của cộng đồng các 
nhà tài trợ ODA và các cơ quan cấp cao của Bộ NN và PTNT. Với tính chất lâm thời nên ISG có 
thể dễ dàng được thiết kế lại và hướng trọng tâm vào các thách thức và ưu tiên mới của ngành.  Theo 
đánh giá của các chủ thể hiện tại và tiền năng của ISG, thì ISG được xem là công cụ có nhiều giá trị 
tiềm năng đối với việc giải quyết các vấn đề quan trọng  hiện nay. 

5. Yêu cầu của các chủ thể đối với ISG trong giai đoạn mới là tập trung vào: (i) đối thoại chính sách cấp 
cao; và (ii) tham vấn cấp kỹ thuật về việc thực hiện chính sách và quá trình “học hỏi từ thực tiễn”, 
nhằm hỗ trợ đối thoại chính sách cấp cao.  Tất cả các bên đều nhận thấy cần có sự tham gia của nhiều 
nhóm đối tượng khác nhau (ví dụ, khu vực tư nhân, FDI, các hiệp hội, liên đoàn, tổ chức quần chúng, 
giới học thuật/nghiên cứu và các tỉnh).  Cam kết trong tương laic ho ISG phụ thuộc vào việc quá trình 
ISG (i) tập trung có tính chiến lược vào các chủ đề ưu tiên cao; (ii) hiệu quả và hiệu suất; (iii) cùng 
với các cơ chế thực hiện rõ ràng; và (iv) mạng lại giá trị cụ thể cho các bên tham gia.  Có một cảm 
nhận rõ ràng về sự “chán hội họp” của các chủ thể trong và ngoài nước, do trong những năm gần 
đây, ngày càng có nhiều diễn đàn và đầu mối đối thoại chính sách mọc lên. 

6. Bộ NN và PTNT, khi sử dụng ISG, đã xây dựng thành công một thế hệ đầu tiên các cơ chế và 
công cụ điều phối các nhà tài trợ.  Những định hướng hợp tác và liên kết với nhà tài trợ hiện tại 
đã được quy định thành văn bản.  Do đó ISG trong giai đoạn mới cần chuyển hướng sang đáp ứng 
các yêu cầu và thách thức mới.  Cụ thể hai thách thức đối với các chủ thể là: (i) các cơ chế điều phối 
và truyền thông theo chiều ngang trong Bộ NN và PTNT về xây dựng và thực hiện chính sách ngành; 
và (ii) đối thoại chính sách hỗ trợ cho công tác điều phối (ví dụ, các bên đầu tư và các bên thực hiện 

2 



 

mong muốn thảo luận và biết được các nguồn lực đóng góp cho ngành NN và PTNT có được sử dụng 
đúng theo các chính sách và ưu tiên của Bộ NN và PTNT hay không). 

7. Một số bài học kinh nghiệm.   Một số bài học quan trọng của ISG và của các đối tác gồm có: (i) sự 
cần thiết phải có những cam kết cấp cao từ Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ; (ii) một quá trình cần 
có một mức độ linh hoạt, chủ động và đảm bảo vai trò làm chủ và có được sự hậu thuận của các bên; 
(iii) điều căn bản là phải có đủ nhân lực nếu không thì khó có thể tạo được các giá trị gia tăng; (iv) cơ 
chế tài chính linh hoạt thông qua cơ chế quỹ ủy thác là một nhân tố rất quan trọng dẫn đến thành 
công; (v) thiếu các hoạt động tiếp theo của các diễn đàn đã dẫn đến tình trạng thất vọng của các bên 
khi tham gia; (vi) cơ chế TAG sẽ hứu hiệu khi được tổ chức linh hoạt, là một cơ chế tạm thời phục vụ 
các thảo luận, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị; (vii) ISG là một phương tiện hữu hiệu cho việc thử 
nghiệm và thể chế hóa các công cụ chia sẻ thông tin và điều phối. 

8. Đề xuất mục tiêu phát triển của ISG.   ISG giai đoạn 2011-2015 sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ với 
năng lực hỗ trợ kịp thời và linh hoạt cho Bộ NN và PTNT nhằm đáp ứng các ưu tiên và yêu cầu 
trong ngắn hạn và trung hạn trong khuôn khổ thực hiện chính sách dài hạn và các thách thức thể 
chế của Bộ NN và PTNT.  Mục tiêu toàn cầu của ISG trong giai đoạn mới là tăng cường năng 
lực của Bộ NN và PTNT trong việc xây dựng, đối thoại và thực hiện chính sách. Các mục tiêu cụ 
thể bao gồm: (i) Tăng cường năng lực của Văn phòng ISG trong việc thúc đẩy quá trình xây dựng 
và đối thoại chính sách; (ii) Hình thành và thể chế hóa các cơ chế mới nhằm hỗ trợ các quá trình 
xây dựng và đối thoại chính sách; và (iii) Tăng cường năng lực thể chế của ngành NN và PTNT 
để học hỏi và thông tin tốt hơn cho các quá trình xây dựng và đối thoại chính sách và quá trình 
thực hiện chính sách.  Những lĩnh vực then chốt cho quá trình xây dựng và đối thoại chính sách 
bao gồm: (i) Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn (Tam nông); (ii) Thể chế hóa 
các kết quả cải cách của ngành; (iii) Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của ngành NN và PTNT; (iv) 
Biến đổi khí hậu; (v) An ninh lương thực và an toàn vệ sinh thực phẩm; và (vi) Các phương pháp 
tiếp cận theo định hướng thị trường cho NN và PTNT và xóa đói giảm nghèo trong một thị 
trường có tính cạnh tranh toàn cầu. 

9. Các lĩnh vực chức năng của ISG bao gồm: (i) Thúc đẩy đối thoại chính sách; (ii) Thông tin truyền 
thông; (iii) Quản lý các bên liên quan và hoạt động mạng lưới; và (iv) tăng cường năng lực.  Các 
chỉ số chính đánh giá hoạt đong của ISG trong giai đoạn mới bao gồm: 
• Bộ NN và PTNN có các diễn đàn hiệu quả cho quá trình đối thoại, tham vấn chính sách có hệ 

thống, học hỏi và rút kinh nghiệm về việc xây dựng và thực hiện các chính sách của ngành 
NN và PTNT. 

• Một chiến lược quản lý các bên liên quan hiệu quả được thực hiện nhằm hệ thống hóa, thúc 
đẩy sự tham gia của Bộ với nhiều thủ thể khác nhau có liên quan và cần phải được tham vấn 
trong các giai đoạn của quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. 

• Một hệ thống thông tin truyền thông hai chiều trên mạng internet hiện đại và hiệu quả được 
đưa vào hoạt động nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng và đối thoại chính sách ngành của Bộ NN 
và PTNT. 

• Các phương pháp tiếp cận, các công cụ và năng lực được xây dựng cho quá trình ISG giai 
đoạn 2011 – 2015 được lồng ghép vào bộ máy của Bộ NN và PTNT để việc gia hạn hoạt 
động của ISG sau này, như đã làm với thiết kế giai đoạn 2011 – 2015, sẽ không cần thiết.  

Trong giai đoạn mới: (i) trọng tâm sẽ chuyển từ điều phối ODA sang việc cung cấp dịch vụ phục 
vụ đối thoại, xây dựng, thực hiện và điều phối chính sách; (ii) chức năng về giám sát và đánh giá 
để lại cho các quá trình hiện có; (iii) đặt trọng tâm vào việc quản lý các bên tham gia, hoạt động 
mạng lưới và quá trình học hỏi thực tiễn thực hiện chính sách; (iv) sử dụng các công cụ trên nền 
tảng Internet; và (v) thu hút sự tham gia của nhiều nhóm chủ thể hơn nữa, nhất là các chủ thể 
nòng cốt. 
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10. Sắp xếp và tổ chức thực hiện.  Việc sắp xếp tổ chức như hiện nay cần được duy trì, cùng với cơ chế 
quỹ ủy thác ISG.  Việc tổ chức thực hiện cần có những thay đổi, bao gồm: (i) tổ chức quá trình lập kế 
hoạch công tác và tài chính của ISG một cách gọn nhẹ, linh hoạt và theo hướng đáp ứng yêu cầu của 
các chủ thể; (ii) cơ cấu lại BĐH ISG theo hướng nhỏ gọn, khả thi hơn, trong đó có sự tham gia của 
các nhân vật làm chính sách chính của Bộ và khu vực tư nhân; (iii) trao cho Quản lý Văn phòng ISG 
những quyền hạn và trách nhiệm thực thi kế hoạch công tác đã thống nhất và quản lý tất cả các chức 
năng và mối quan hệ, và chịu trách nhiệm trước BĐH; (iv) Vụ HTQT sẽ thực hiện quyền giám sát; và 
(v) cần áp dụng các tiêu chí tuyển dụng nhân sự cho văn phòng ISG để đảm bảo có đủ kiến thức và 
kỹ năng cần thiết. 

11. Các pha triển khai thực hiện.  Việc triển khai thực hiện ISG giai đoạn 2011-2015 sẽ qua 3 pha 
khác nhau: (i) Pha chuyển giao năm 2010 – Kiện toàn Văn phòng ISG hiện tại, cập nhật ToR của 
các vị trí, và lồng ghép các nhân tố của phương pháp tiếp cận mới vào trong quá trình lập kế hoạch 
hoạt động và ngân sách năm 2010; (ii) Pha Tổ chức, phát triển và xây dựng năng lực 2011-2013 – 
cần có một gói hỗ trợ kỹ thuật từ 18 đến 24 tháng nhằm hỗ trợ việc xây dựng các phương pháp tiếp 
cận mới; (iii) Pha thích ứng và thể chế hóa tổ chức 2014-2015−  Trong thời kỳ này, các năng lực 
và công cụ mới sẽ điều chỉnh và làm cho phù hợp với tình hình tổ chức thể chế của Bộ NN và 
PTNT, dựa trên những kinh nghiệm và quá trình học hỏi.  Vào năm 2014 các chi phí định kỳ cho 
việc vận hành Văn phòng ISG sẽ thuộc trách nhiệm của Bộ NN và PTNT và đến năm 2015 sẽ có 
ít nhất 90% các hoạt động do Bộ NN và PTNT đầu tư. 

12. Các chi phí.   Cần thực hiện thêm một số công việc chuẩn bị để chi tiết hóa các khoản chi phí.  Chi 
phí tạm tính cho ISG giai đoạn 2011-2015 là $250.000/năm.  Gói hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại (hỗ 
trợ trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm bản quyền, và các chi phí vận hành) dự kiến vào 
khoảng từ $240,000 đến $350,000, tuy thuộc vào khung thời gian  (18 tháng hay 24 tháng) và nguồn 
hỗ trợ kỹ thuật (các tư vấn cá nhân độc lập hay công ty tư vấn). 
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Giới thiệu 

1. Căn cứ theo Bản đề cương chức năng nhiệm vụ (ToR) ngày 13 tháng 10 năm 2009 (xem Phụ lục 
I) và trong các ngày từ 26 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12, các tư vấn đã triển khai đánh giá hoạt 
động của Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN 
và PTNT). Mục tiêu tổng thể của đoàn đánh giá là hỗ trợ Bộ NN và PTNT xây dựng một cơ chế 
điều phối và phương thức viện trợ cho ISG, phù hợp với bối cảnh mới và ngày càng phát triển 
của ngành NN và PTNT trong giai đoạn từ 2011 đến 2015.  Cụ thể, các tư vấn đã thực hiện các 
công việc sau: 
13. đánh giá quá trình vận hành ISG trong giai đoạn 2006 đến 2010 và đưa ra các bình luận cùng 

các khuyến nghị nhằm củng cố và phát triển quá trình ISG trong giai đoạn mới; 
14. rà soát lại mối quan hệ và sự phối hợp giữa ISG với các mối quan hệ đối tác khác của ngành 

NN và PTNT; và 
15. đề xuất một cơ chế điều phối/phương thức viện trợ mới cho ISG giai đoạn 2011 đến 2015 và 

xây dựng một kế hoạch hoạt động phù hợp trên cơ sở bối cảnh và các đòi hỏi mới của ngành 
NN và PTNT. 

2. Phương pháp đánh giá: để thực hiện đánh giá, các tư vấn đã tiến hành nghiên cứu các tài liệu 
quan trọng, tổ chức hai cuộc họp với Nhóm chuyên trách của Bộ NN và PTNT1, và thực hiện 23 
cuộc phỏng vấn với đại diện các Cục/Vụ và Đối tác của Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, các tổ chức tài trợ ODA (song phương, đa phương, các tổ chức phi chính phủ, 
hỗ trợ kỹ thuật), Văn phòng ISG, Nhóm hỗ trợ quốc tế (ISGE) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
và khu vực tư nhân.  Xem Phụ lục II về nội dung chương trình tham vấn và danh sách các đối tác 
đoàn đánh giá đã phỏng vấn. 

3. Trên cơ sở kết quả của cuộc họp ngày 27 tháng 11 năm 2009 với Nhóm chuyên trách của Bộ NN 
và PTNT, dưới đây là tổng hợp các định hướng chung đã được thống nhất đối với việc thực hiện 
công việc đánh giá: 
• Đảm bảo sự cân đối giữa việc đánh giá và rà soát quá trình vận hành ISG trong quá khứ với 

việc xây dựng ý tưởng phát triển ISG trong giai đoạn mới.  Tư vấn sẽ tập trung vào việc xây 
dựng ý tưởng phát triển ISG cho giai đoạn  2011 – 2015.  Việc đánh giá quá trình vận hành 
và hoạt động của ISG trong quá khứ cần có tính chiến lược, tức là cần phải xác định được 
những điểm mạnh, những thành tựu và các bài học kinh nghiệm hữu ích cho giai đoạn mới.  
Những điểm yếu và những thách thức/trở ngại sẽ được đánh giá nếu thấy thật sự cần cho việc 
xây dựng ý tưởng phát triển cho giai đoạn mới. 

• Các lĩnh vực hoạt động nòng cốt của ISG cho giai đoạn tới.  Ý tưởng phát triển cho giai đoạn 
mới cần theo hướng giúp ISG trong việc hỗ trợ đối thoại chính sách và điều phối ODA, thực 
hiện các chức năng cung cấp thông tin và truyền thông, và hỗ trợ quá trình xây dựng năng lực 
trong Bộ NN và PTNT. 

• Những ưu tiên theo chủ đề cho giai đoạn 2011-2015.  Các lĩnh vực ưu tiên theo chủ đề làm 
cơ sở cho việc xây dựng ý tưởng phát triển cho giai đoạn mới bao gồm Nghị Quyết 26 (Tam 
Nông: nông nghiệp, nông dân và nông thôn); vấn đề biến đổi khí hậu; vấn đề an ninh lương 
thực và an toàn vệ sinh thực phẩm và; xóa đói giảm nghèo. 

• Bối cảnh mới của ngành NN và PTNT.  Để hình thành ý tưởng phát triển ISG trong giai đoạn 
2011- 2015, cần cân nhắc đến những thay đổi sau đây của ngành NN và PTNT: vai trò thành 

                                                 
1  Nhóm chuyên trách được thành lập để giúp định hướng cho các tư vấn.  Ngày 27/11/09 một cuộc họp dịnh hướng đã được tổ 

chức và vào ngày 11/12/09 một cuộc họp thẩm định đã được tổ chức để phản hồi cho nhóm tư vấn về các phát hiện ban đầu và 
đề xuất các ý tưởng hình thành giai đoạn mới. 
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viên của Việt Nam trong WTO; những thay đổi mơ hồ đối với việc trở thành một nước thu 
nhập trung bình; việc cải cách Bộ NN và PTNT để trở thành một mô hình Bộ quản lý vĩ mô; 
nhiều thay đổi trong phương thức viện trợ ODA và; những thay đổi về công nghệ thông tin 
hỗ trợ quản lý thông tin và hoạt động mạng lưới.  

• Những nguyên tắc cơ bản của việc hình thành ý tưởng cho giai đoạn mới.  Các nguyên tắc 
sau đây sẽ giúp định hướng việc hình thành ý tưởng phát triển cho giai đoạn mới: ISG là một 
công cụ của Bộ NN và PTNT chứ không phải một tổ chức thể chế; ISG sẽ do Bộ NN và 
PTNT chỉ đạo và chèo lái và không thực hiện các chức năng song trùng hay các chức năng 
không thuộc phạm vi chức năng và quyền hạn của Bộ NN và PTNT; ISG vừa là một diễn đàn 
vừa là tiếng nói của Bộ NN và PTNT đối với cộng đồng tài trợ ODA trong ngành NN và 
PTNT và; ISG là một dịch vụ. 

• Các chủ thể của ISG. Giai đoạn tiếp theo của ISG cần phải mở rộng quan hệ với nhiều chủ 
thể hơn; nhất là chính quyền các tỉnh và địa phương, và các chủ thể trong khu vực kinh tế tư 
nhân. 
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I. Các vấn đề phát triển trọng tâm 

4. Bộ NN và PTNT đang phải đối mặt với một loạt thách thức, mà xét về mặt tổng thể có thể biến 
giai đoạn này trở thành một trong những giai đoạn nhiều đòi hỏi nhất (nếu không muốn nói là 
nhất từ trước đến nay) trong lịch sử phát triển thể chế của ngành NN và PTNT.  Các thách thức 
đó bắt nguồn từ cả những nhân tố nội tại của ngành và các yếu tố ngoại lai.  Về nội tại, Bộ NN và 
PTNT cùng một lúc phải triển khai nhiều cải cách lớn về thể chế và tổ chức trong khi đó cũng 
phải xây dựng các chính sách, chiến lược, khuôn khổ pháp luật và các chương trình mới nhằm 
đạt được nhiều mục tiêu mới và quan trọng của ngành.  Ngoài ra, Bộ NN và PTNT còn phải đạt 
được tất cả các mục tiêu này trong bối cảnh vĩ mô đang chuyển biến hết sức nhanh chóng, đòi hỏi 
phải có những sự thích ứng, những ứng phó và phương pháp tiếp cận mới cho ngành NN và 
PTNT; về mặt này, trong nhiều trường hợp Bộ NN và PTNT chỉ có kinh nghiệm trên thực tiễn 
triển khai/vận hành nhưng cũng rất hạn chế.  Xét về mặt tác động, có vẻ như Bộ NN và PTNT 
trong các giai đoạn vừa qua đã phải giải quyết nhiều bài toán phương trình cùng một lúc, trong 
đó các biến và các hàng số đang thay đổi. 

Các thách thức về nội tại 

5. Bộ NN và PTNT đã bắt tay vào quá trình cải cách và tái cơ cấu tổ chức thể chế nhằm tối ưu hóa 
cơ cấu tổ chức nội bộ của Bộ và hướng Bộ trở thành mộ bộ quản lý vĩ mô theo định hướng chính 
sách và hiện đại, trong đó các sáng kiến chính sách được triển khai thông qua các quá trình phân 
cấp và phân quyền2.  Đồng thời, Bộ NN và PTNT cũng sẽ là Bộ đi đầu trong việc triển khai 
chính sách Phát triển Nông thôn mới3 (Tam nông) vừa mới được Chính phủ phê duyệt.  Chính 
sách mới này đòi hỏi phải có sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu tổ chức nhằm tạo tác động sâu rộng về 
mặt chính sách, khuôn khổ pháp luật, công tác lập kế hoạch, vấn đề sử dụng đất, đầu tư và các 
yếu tố sản xuất chủ yếu (lao động, quản lý, đất đai và kỹ thuật công nghệ) trong ngành và ở khu 
vực nông thôn. 

                                                

6. Để thực hiện chính sách này, Bộ NN và PTNT phải xây dựng và tổ chức được một chương trình 
phát triển nông thôn mới theo khuôn khổ của các Chương trình mục tiêu quốc gia  (CTMTQG) 
hiện hành trong ngành NN và PTNT, và sắp xếp lại các CTMTQG thông qua 22 dự án riêng lẻ 
hoặc các tiểu chương trình  -  nhằm thực hiện chính sách Tam Nông.  Về mặt tổ chức thể chế, 
việc này đòi hỏi phải có sự điều phối (quá trình lập chính sách và kế hoạch) và tạo sự đồng thuận 
với 11 Bộ khác4 và UBND các tỉnh và thành phố chịu trách nhiệm giám sát và/hoặc chỉ đạo thực 
hiện CTMTQG mới và các vấn đề đa dạng của chương trình.  Ngoài ra, đòi hỏi cần phải cải thiện 
năng lực nội tại nhằm thực hiện các công việc về kỹ thuật và vận hành thông qua việc tối ưu hóa 
quá trình điều phối theo chiều ngang và chiều dọc trong Bộ NN và PTNT; tinh giản cơ chế chính 
sách quản lý và giảm thiểu các thủ tục hành chính; củng cố hệ thống quản lý nhà nước từ cấp bộ 
xuống các cấp địa phương và; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng được những 
thách thức này trong bối cảnh mới khi Việt Nam đã hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.  

 
2  Những khuôn khổ hoàn thiện đối với việc triển khai có phân cấp, phân quyền còn chưa được hiểu rõ hoặc chưa 

có. Nhiều yếu tố quan trọng vẫn còn chờ xác định và vận hành (ví dụ như để đảm bảo tính minh bạch và trách 
nhiệm; việc làm rõ vai trò tổ chức thể chế và công tác tổ chức thực hiện, công tác theo dõi và đánh giá (M&E) và 
các cơ chế quản lý chất lượng, v.v.).  

3  Nghị Quyết số 26-NQ/TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008, của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Đại Hội 7, khóa X) 
về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn (Tam nông). 

4  Trong đó có Bộ KHĐT; Tài chính; TNMT; Giao thông; Xây dựng; Công thương; LĐTBXH; GD ĐT; Y tế; Văn 
hóa Thể thao và du lịch; UB dân tộc. 
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7. Đồng thời, Bộ NN và PTNT phải tiếp tục các nỗ lực thực hiện Chiến lược Toàn diện về tăng 
trưởng và Xóa đói giảm nghèo (CPRGS) thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006 -
2010 và tạo sự đồng thuận và tuân thủ theo Kế hoạch 5 năm (2011-2015) nhằm hỗ trợ đạt được 
các mục tiêu của CPRGS, CTMTQG mới, và các quá trình cải cách nội bộ của Bộ NN và PTNT.  
Một thách thức lớn sau cùng trong thời gian này đối với Bộ NN và PTNT là phải xây dựng được 
tầm nhìn và chiến lược đối với vấn đề thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu − 
phối hợp với Bộ TNMT − để lồng ghép vào CTMTQG mới về thích ứng với BĐKH và lồng 
ghép các phương pháp tiếp cận về thích ứng và giảm thiểu vào CTMTQT về Xây dựng nông thôn 
mới và Kế hoạch 5 năm 2011-2015.  

Các yếu tố khách quan bên ngoài: 

8. Có ít nhất 3 nhân tố ngoại lai chủ yếu mà Bộ NN và PTNT phải đối mặt và giải quyết trong 
những năm tới, đó là việc Việt Nam trở thành thành viên của WTO5, những thay đổi mơ hồ đối 
với việc trở thành một nước thu nhập trung bình6, và trọng tâm và phương thức viện trợ cho 
ngành NN và PTNT ngày một thay đổi theo tinh thần Tuyên bố Pa-ri về hiệu quả viện trợ, vai trò 
thành viên của Việt Nam trong WTO và khi trở thành nước có thu nhập trung bình. 

9. Vai trò thành viên trong WTO.   Mặc dù trong hơn 20 năm qua ngành NN và PTNT đã và đang 
trên con đường hướng tới hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, xong vai trò là thành viên của WTO 
của Việt Nam cũng vừa thúc đẩy định hướng này vừa tăng thêm áp lực cho ngành NN và PTNT 
của Việt Nam.  Hiện tại ngành NN và PTNT đang phải đối diện với quá trình cạnh tranh trong 
một thị trường mở trên toàn cầu trong khi đó phải dần dỡ bỏ hết các biện pháp và cơ chế bảo hộ  
còn tồn tại.  Một số ít mặt hàng − nhất là gạo, cà phê, chè, cao su, hạt điều, tiêu đen và thủy sản  
− đang chiếm vị trí hàng đầu, tuy nhiên xuất khẩu nông sản vẫn là xuất khẩu thô và xuất khẩu 
nguyên liệu mà giá trị gia tăng và lợi nhuận tạo ra cho nông dân/nhà sản xuất là tương đối thấp.  
Việc nâng cao khả năng cạnh tranh và tận dụng các cơ hội nhằm xây dựng một năng lực chế biến 
có giá trị thặng dư cao hơn trong môi trường kinh tế mới khi là thành viên của WTO sẽ là trách 
nhiệm của vực kinh tế tư nhân (trong đó có nông dân).  Tuy nhiên, chính phủ vẫn đóng vai trò 
quan trọng trong việc tăng cường điều phối, và xây dựng các quá trình điều tiết hiệu quả hơn, 
thúc đẩy cải thiện hiệu suất và năng suất, cung cấp các dịch vụ/đầu vào quan trọng (ví dụ như, để 
đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch động-thực vật (các yêu cầu về SPS) nhằm thúc đẩy các biện 
pháp Thực hành nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practices).  Ngoài ra, quá trình lập chính 
sách cần phải dựa trên cơ sở phân tích sâu để triển khai đầu tư một cách phù hợp và hiệu quả. 
Điều này yêu cầu phải tạo sự hiểu biết sâu về thị trường, chất lượng, chuỗi giá trị và công tác hậu 
cần thông qua việc hỗ trợ các nghiên cứu và phân tích có trọng điểm. 

10. Sau cùng, vì NN và PTNT là ngành có nhiều tiềm năng tăng trưởng hỗ trợ giảm nghèo, nên vai 
trò của Bộ NN và PTNT trong việc đạt được các mục tiêu XĐGN của Chính phủ thông qua việc 
thúc đẩy các cơ hội XĐGN trên cơ sở thị trường có tính bền vững là rất quan trọng7.  Việc xây 
dựng năng lực, thực hiện và đưa các chính sách và pháp luật vào thực tiễn, và xây dựng các dịch 

                                                 
5  Ngày 11 tháng Giêng năm 2007, Việt nam trở thành thành viên chính thức của WTO. 
6   Mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010. 
7  Còn quá sớm để đánh giá tác động của WTO đối với ngành NN và PTNT và đói nghèo ở khu vực nông thôn, tuy 

nhiên, nhiều nhà quan sát dự báo rằng các cơ hội kinh tế mới từ việc là thành viên của WTO có thể góp phần vào 
việc di dân, độ thị hóa ngày càng nhanh và cả việc bán đất, từ đó sẽ tạo nên nhiều nhóm người dễ bị tổn thương 
mới và nhiều người nghèo hơn.  Cần phải chú trọng hơn đến việc đảm bảo rằng người nghèo và người sản xuất 
nhỏ có thể thu được lợi ích từ thỏa thuận WTO chứ không phải trở thành những người bị tổn thương bởi quá trình 
này. 
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vụ hỗ trợ nhằm đáp ứng các thách thức này sẽ cần có sự cam kết mạnh mẽ và nỗ lực chung của 
Bộ NN và PTNT và khu vực kinh tế tư nhân trong những năm tới. 

11. Hiện trạng nước có thu nhập trung bình.   Việt Nam đã đặt ra mục tiêu trở thành nước có thu 
nhập trung bình vào năm 2010.  Vượt qua được điểm mốc này sẽ là một sự kiện quan trọng trong 
quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.  Tạo dựng con đường hướng tới cái mốc quan trọng 
tiếp theo − là nước có thu nhập cao − sẽ là nhiệm vụ dài lâu mà yêu cầu là phải thoát được cái gọi 
là “bẫy thu nhập trung bình”8.  Còn nhiều cải cách về chính sách và thể chế khó khăn đang còn ở 
trước mắt.  Trên hết, điều quan trọng là nâng cao kỹ năng và tăng cường năng lực của lực lượng 
lao động để thực hiện đổi mới, và xây dựng các hệ thống tài chính nhằm cung cấp hiệu quả các 
khoản đầu tư và vốn kinh doanh.  Ngoài ra, như một tác giả đã đề cập (Rama, 2008), ‘các nền 
kinh tế quy mô và hiệu ứng kết tụ có thể sản sinh căng thẳng xã hội’ trên phương diện làm quá 
trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, làm gia tăng sự bất bình đẳng, gia tăng tham nhũng.  Đối 
với ngành NN và PTNT, đây đã là một vấn đề bởi vì thu nhập khu vực nông thôn có chiều hướng 
thấp hơn nhiều thu nhập ở khu vực đô thị, và vấn đề nghèo đói có liên quan mật thiết đến vấn đề 
việc làm và điều kiện sống ở nông thôn.  Khả năng cách ly dân cư nông thôn khỏi nhịp điệu quá 
trình phát triển của xã hội ngày một lớn là một thực tế khi các chính sách mới của Chính phủ thúc 
đẩy mạnh mẽ việc tạo dựng các điều kiện cho việc hình thành các nền kinh tế quy mô và tạo hiệu 
ứng kết tụ trong các chuỗi giá trị; trong đó không có lợi cho người nghèo.  Bộ NN và PTNT có 
một vai trò căn bản và trách nhiệm đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hỗ trợ giảm nghèo ở 
khu vực nông thôn, tầm nhìn đó đã được nêu trong chính sách mới về PTNT (Chính sách Tam 
nông).  Như đã thảo luận ở trên đây, việc thực hiện thành công vai trò này sẽ là một thách thức 
rất lớn. 

12. Tài chính NN và PTNT.   Cam kết ODA cho Việt Nam đã tăng đáng kể trong những năm gần 
đây, vượt rất nhiều so với mục tiêu đạt ra của Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010.  
Tháng 12 năm 2009, cuộc họp của Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam đã cam kết kỷ lục 
8,06 tỉ đô la Mỹ cho năm 20109, đảm bảo rằng trong giai đoạn ngắn hạn và trung hạn, nguồn tài 
trợ ODA vẫn sẽ là nguồn quan trọng đối với Chính phủ Việt Nam, trong đó có ngành NN và 
PTNT10.  Mặc dù Việt Nam không phải là nước phụ thuộc vào viện trợ11, xong ODA vẫn chiếm 
33% trong tổng đầu tư công và được Chính phủ Việt Nam coi đó là một chất xúc tác quan trọng 
thúc đẩy các dòng vốn đầu tư khác và là một nguồn tài chính quan trọng cho việc phát triển cơ sở 
hạ tầng kinh tế và xã hội (APAEP, 2009). 

13. Khi Việt nam đạt được hiện trạng là nước có thu nhập trung bình thì kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ 
tài trợ các khoản đầu tư cho sản xuất, XĐGN và thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ mà trước 
đây đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các khoản viện trợ không hoàn lại và/hoặc vốn vay ưu đãi 

                                                 
8  Nhiều quốc gia đã chuyển đổi từ nước có thu nhập thấp sang nước có thu nhập trung bình xong rất ít các nước 

trong số đó có thể vươn lên trở thành nước có thu nhập cao.  Những nước mà thành công là những nước đã 
chuyên môn hóa thành công các lĩnh vực mà từ đó họ có thể trở thành nền kinh tế quy mô và chứng minh được 
vai trò đi tiên phong về công nghệ. Kinh nghiệm cho thấy điều này rất khó bởi lẽ các nước có thu nhập trung bình 
bị kẹp giữa một bên là các đối tác cạnh tranh có mức thù lao thấp (các nước thu nhập thấp) và một bên là các đối 
tác cạnh tranh có tính sáng tạo rất cao (nước có thu nhập cao). 

9  Tăng 33% trong năm 2008.  Cam kết tài trợ là 74% vốn cho vay ưu đãi thương mại, 17% vốn không hoàn lại và, 
9% vốn vay không ưu đãi. 

10  Trong giai đoạn 2001-2005 ODA cho ngành NN và PTNT đạt trung bình 303 triệu đô/năm và giai đoạn 2006-
2008 đạt 334 triệu đô/năm. 
11 ODA chiếm khoảng 4.5% GDP và chiếm dưới 12% tổng ngân sách. Tổng vốn ODA ít hơn vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI), ngân sách cho du lịch hay kiều hối.  
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thương mại12.  Tổng số vốn ODA cam kết có thể sẽ bị tác động khi một số nhà tài trợ (đặc biệt là 
các nhà tài trợ song phương châu Âu) có thể sẽ điều chỉnh lại các chính sách của họ từ một ‘mối 
quan hệ hợp tác phát triển’ sang một ‘mối quan hệ đối tác’ mà theo đó các khoản viện trợ không 
hoàn lại sẽ giảm và trọng tâm sẽ chuyển sang hỗ trợ kỹ thuật và xúc tiến thương mại/kinh doanh.  
Hơn nữa, sẽ giảm các khoản cho vay ưu đãi thương mại và thay vào đó là các khoản cho vay 
cứng (từ các nguồn cả song phương và đa phương)13.  Do đó, Bộ NN và PTNT sẽ phải thận trọng 
hơn trong việc lựa chọn sử dụng ODA như thế nào, cần hiểu rõ hơn về phía cung ODA, ví dụ, 
cần hiểu rõ các chi phí, lợi ích và những bất lợi của các loại hình ODA khác nhau.  

14. Tài trợ của các Tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) “đã đóng góp đáng kể vào việc xây dựng 
và phát triển Việt Nam nói chung và cho ngành NN và PTNT nói riêng” và các dự án NGO được 
đánh giá là “thiết kế cẩn thận...có tính chiến lược… hỗ trợ…[cho] việc xóa đói giảm nghèo, 
phòng chống thiên tai, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, hỗ trợ bảo 
vệ môi trường và phát triển bền vững”.  Bộ NN và PTNT coi nguồn tài trợ này và vai trò của các 
NGO là rất có tính chiến lược.  Một xu thế ở các nước khác khi đã là nước có thu nhập trung bình 
là các nhà tài trợ song phương tăng vốn viện trợ không hoàn lại cho các tổ chức NGO trong khi 
giảm các khoản tài trợ không hoàn lại đối với các chính phủ.  Do vậy có thể thấy một điều quan 
trọng là, tiền tài trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế (cũng như các tổ chức phi chính phủ 
trong nước) sẽ trở nên phổ biến hơn trong trung hạn.  

15. Bản chất của viện trợ ODA cũng nằm trong quá trình thay đổi.  Năm 2005 Việt Nam đã có những 
nguyên tắc cụ thể, những cam kết và mục tiêu đối với vấn đề hiệu quả viện trợ thông qua bản 
Cam kết Hà nội về Hiệu quả viện trợ (được xây dựng dựa trên tinh thần Tuyên bố Pa-ri cho phù 
hợp với điều kiện quốc gia) và đặt ra các mục tiêu tham vọng cho năm 2010.  Mặc dù vẫn còn 
nhiều thách thức vẫn chưa giải quyết được14, phía Chính phủ vẫn có những cam kết mạnh mẽ.  
Cả Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch va Đầu tư đều tỏ rõ quan điểm cho rằng đầu tư theo chương 
trình (ví dụ, các chương trình hỗ trợ ngân sách chung) và đầu tư có tính đa dạng hơn (ví dụ, FDI, 
đối tác công-tư) là các phương thức viện trợ mong muốn mà Bộ NN và PTNT cần thúc đẩy áp 
dụng trong tương lai. 

16. Năm 2009, Việt Nam thu hút được gần 21.5 tỉ đô la Mỹ vốn FDI cam kết, và vốn FDI giải ngân 
dự kiến vào khoảng 10 tỉ đô la Mỹ (MPI, 2009).  Con số này cho thấy vốn FDI giải ngân giảm 
13% và các cam kết mới tăng 70% so với cùng kỳ năm 2008.  Mặc dù năm 2009 lượng vốn FDI 
giảm mạnh, xong nguồn vốn này vẫn vượt trội so với vốn từ ODA.  Mặc dù ngành công nghiệp 
và xây dựng chiếm hơn 50% tổng vốn đầu tư, tuy nhiên phần lớn các khoản đầu tư được thực 
hiện trong các ngành dịch vụ (ví dụ, khách sạn, du lịch, căn hộ, ngân hàng và tài chính.  Trong 
những năm qua, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tốt hơn so với khu vực 

                                                 
12 Có thể sẽ có vốn viện trợ không hoàn lại và vốn ODA ưu đãi đầu tư ở một mức độ khiêm tốn giành cho các nước 

có thu nhập trung bình để giải quyết các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo đặc biệt khó khăn. 
13 Hiện còn chưa rõ việc trở thành nước có thu nhập trung bình sẽ tác động như thế nào đến các khoản viện trợ 

không hoàn lại và các khoản vay ưu đãi.  Trước khi xảy ra tình hình suy giảm kinh tế trên toàn cầu, vốn cho vay 
từ khu vực tư nhân cho các nước có thu nhập trung bình cạnh tranh mạnh mẽ với các khoản cho vay của các ngân 
hàng phát triển và xu hướng viện trợ chung được nhìn nhận là chuyển từ các nước có thu nhập thấp và hướng đến 
các nước có thu nhập trung bình.  Đây là trường hợp xảy ra với tất cả các loại hình viện trợ: viện trợ không hoàn 
lại và vốn vay song phương và đa phương, vốn vay ưu đãi và không ưu đãi.  Xu thế này bị đảo ngược nhằm ứng 
phó với suy giảm kinh tế toàn cầu, xong đâu là xu thể trong trung hạn, khi thoát khỏi đà suy giảm kinh tế toàn cầu, 
thì vẫn không thể dự đoán được. 

14  Phần lớn tổng nguồn ODA vẫn còn phân tán ở các dự án đơn lẻ thông qua các cơ chế quản lý song trùng; việc xây 
dựng các phương pháp tiếp cận theo chương trình có hiệu quả vẫn là một thách thức lớn; tỉ lệ giải ngân còn thấp 
do cản trở về thủ tục giữa chính phủ và các nhà tài trợ và; còn nhiều điểm chưa thống nhất về mặt quy định  của 
Việt Nam và các nhà tài trợ cần được hài hòa hóa.  
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kinh tế nhà nước về tăng trưởng công nghiệp và, so với các ngành kinh tế tư nhân, hiện tại chiếm 
hơn 50% tổng sản lượng công nghiệp của cả nước.   

17. Bức tranh về FDI cho ngành NN và PTNT có vẻ như đang được cải thiện, mặc dù nhìn chung 
phần trăm vốn FDI vào ngành NN và PTNT còn thấp.  Cuối năm 2008, lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản chiếm 3.2% tổng vốn FDI vào Việt Nam (Vụ HTQT, 2009).  Đây là mức tăng 
đáng kể nếu so với cùng kỳ năm 2007 khi các lĩnh vực này chỉ chiếm 2% tổng luồng vốn FDI. 
Mặc dù ngành NN và PTNT vẫn trên đà tăng trưởng, xong cần tăng cường hơn nữa năng lực chế 
biến để tạo giá trị thặng dư nếu ngành NN và PTNT muốn tiếp cận với các tiềm năng kinh tế, và 
nguồn vốn đầu tư FDI có thể sẽ là một trong những nguồn vốn đầy hứa hẹn trong việc đầu tư xây 
dựng năng lực đó.  Tuy nhiên, để có thể thu hút được FDI cho ngành thì cần phải giải quyết nhiều 
vấn đề về chính sách và cơ sở hạ tầng.  Về mặt chính sách cần phải nói đến là các chính sách đầu 
tư rộng mở hơn nữa và cần có các quy định pháp luật nhằm đảm bảo các vấn đề như cấp giấy 
phép đầu tư, thủ tục hành chính, các điều kiện đầu tư, và đảm bảo việc tiếp cận với vấn đề đất đai 
không tạo trở ngại cho nhà đầu tư; và cần giải quyết được những hạn chế về cơ sở hạ tầng 
(đường, điện, nước). 

III.  Lý do phát triển ISG trong giai đoạn 2011-2015 

18. Trong hơn 12 năm qua, quá trình ISG đã chứng tỏ được tính phù hợp và lợi ích của nó đối với Bộ 
NN và PTNT là một công cụ cho việc đối thoại và xây dựng chính sách cấp Bộ, quản lý thông tin 
và điều phối.  Việc ISG được duy trì và phát triển qua các giai đoạn khác nhau (xem Bảng 1) một 
phần nói lên sự cần thiết phải phát triển ISG. Mặc dù có nhiều lý do về việc tiếp tục ISG, xong 
các lý do căn bản đều liên quan đến tính hữu ích và linh hoạt của ISG như là một công cụ tăng 
cường năng lực cho Bộ NN và PTNT, Vụ HTQT mà thiếu nó Bộ và Vụ sẽ không thể có được.  
Với tư cách là một diễn đàn và một mối quan hệ đối tác giữa Bộ NN và PTNT và nhiều chủ thể 
khác nhau, ISG có bản chất và tầm với ra bên ngoài tổ chức Bộ máy của Bộ NN và PTNT; một 
tầm với đã cho phép ISG có thể duy trì được sự tham gia và cam kết cấp cao của cộng đồng các 
nhà tài trợ ODA và các cơ quan cấp cao của Bộ NN và PTNT.  Hơn nữa, vì có tính chất lâm thời 
− không phải là một tổ chức và cũng không phải là một pháp nhân − ISG có thể được thiết kế lại 
và điều chỉnh trọng tâm theo mong muốn nhằm đáp ứng các ưu tiên và cơ hội ngày một thay đổi.   

Bảng 1.  Tổng quan sự thay đổi chức năng nhiệm vụ và trọng tâm của ISG theo thời gian. 
Khoản 

mục 
1997 - 2002 2003 – 2005 2006 - 2010 

Mục tiêu Giúp Bộ trưởng Bộ 
NN và PTNT huy 
động và sử dụng hiệu 
quả nguồn vốn ODA 

Hỗ trợ Bộ NN và PTNT và Vụ HTQT 
trong việc điều phối ODA, xây dựng các 
đối tác ngành, tăng cường vai trò làm chủ 
của Bộ NN và PTNT đối với các dự án 
ODA, thúc đẩy đối thoại chính sách, và hỗ 
trợ điều phối theo chiều dọc và chiều 
ngang 

Tăng cường vai trò làm chủ, năng lực của 
quốc gia trong việc xây dựng các đối tác 
nhằm sử dụng hiệu quả và hiệu suất nguồn 
vốn ODA, phù hợp với Cam kết Hà Nội, và 
tăng cường khả năng của Bộ NN và PTNT 
trong việc thu hút và điều phối FDI cho 
ngành NN và PTNT 

Các khách 
hàng/ chủ 
thể chủ 
chốt 

Bộ trưởng Bộ NN và 
PTNT & các đối tác 
đối thoại 

Bộ NN và PTNT, các nhà tài trợ (song 
phương, đa phương), các tổ chức phi chính 
phủ, các cơ quan của Chính phủ Việt Nam 
và các tỉnh 

Bộ NN và PTNT, các nhà tài trợ, các tổ chức 
phi chính phủ, các cơ quan của Chính phủ 
Việt Nam, các tỉnh và khu vực tư nhân. 

Các lĩnh 
vực/ Chức 
năng dịch 
vụ 

Tư vấn về ODA - Điều phối các dự án ODA & đầu tư FDI 
- Thành lập các đối tác 
- Tăng cường vai trò làm chủ 
- Đối thoại chính sách (chiều ngang và 
chiều dọc)  

- Điều phối các dự án ODA & đầu tư FDI 
- Đối thoại chính sách (chiều ngang và chiều 
dọc)  

- Chia sẻ thông tin 
- Tăng cường năng lực cho cán bộ của Bộ NN 
và PTNT và ISG 

- M&E về hiệu quả ODA 
Phạm vi - ODA - ODA, FDI - ODA, FDI, thương mại 
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Khoản 
mục 

1997 - 2002 2003 – 2005 2006 - 2010 

- Cấp trung ương - Cấp trung ương 
- Cấp tỉnh 

- Cấp trung ương 
- Cấp tỉnh 

Công cụ Diễn đàn chia sẻ 
thông tin và đối thoại 
chính sách 

- Các diễn đàn: Hội nghị Toàn thể ISG 
(APM) & các nhóm công tác chuyên đề 
(TAG) 

- Kỹ thuật: TAG đối thoại về các vấn đề kỹ 
thuật, các nghiên cứu 

- Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách 
- Diễn đàn đối thoại chính sách cấp tỉnh 
- Truyền thông: website, bản tin tháng, bản 
tin quý và các cơ sở dữ liệu 

- Tham quan nghiên cứu/ thực địa 

- Diễn đàn (APM) 
- Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách 
- Diễn đàn đối thoại chính sách cấp tỉnh 
- Truyền thông: website, bản tin tháng, bản tin 
quý và các cơ sở dữ liệu 

- Tham quan nghiên cứu/ thực địa  
- Mạng lưới HTQT (trong Bộ NN và PTNT) 

Ưu tiên Bộ trưởng - APM & Ban điều hành thảo luận các vấn 
đề vì mô 

- TAG thảo luận các vấn đề kỹ thuật 
- Văn phòng ISG hỗ trợ các vấn đề điều 
phối, quản lý và hậu cần 

- APM & Ban điều hành (chủ yếu các nhà tài 
trợ nòng cốt) thảo luận các vấn đề vì mô 

- Văn phòng ISG hỗ trợ các vấn đề điều phối, 
quản lý và hậu cần 

19. Như đã nêu ở phần trên đây, hiện tại Bộ NN và PTNT đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức 
đa dạng và nhiều chiều.  Để đương đầu với những thách thức này, có nhiều vấn đề có tính liên 
ngành mà Bộ NN và PTNT phải đối thoại để giải quyết, và đối với những vấn đề này lịch sử của 
ISG cho thấy ISG là cơ chế phù hợp để giải quyết các vấn đề đó.  Các vấn đề này bao gồm: (i) sự 
phức tạp trong việc tổ chức và xây dựng các chính sách, pháp luật phù hợp, các cải cách về thể 
chế và những biện pháp ứng phó theo chương trình khi có nhiều nhân tố có sự liên đới lẫn nhau 
và có nhiều chủ thể tham gia nhằm đảm bảo sự hỗ trợ của họ để đạt được các kết quả cuối cùng; 
(ii) sự cần thiết phải học hỏi và phân tích có tính hệ thống nhằm hỗ trợ và thông báo quá trình ra 
quyết định và đổi mới trong các điều kiện rất năng động; (iii) phải cân bằng việc xây dựng các 
chính sách, chiến lược, khuôn khổ pháp luật và các chương trình mới với những mục tiêu hiện 
tại, những cam kết và chương trình hiện có (ví dụ, các Mục tiêu thiên niên kỷ, hỗ trợ giảm nghèo, 
cải cách hành chính, Cam kết Hà Nội về Hiệu quả viện trợ, các CTMTQG); (iv) sự cần thiết phải 
sử dụng có tính lựa chọn hơn đối với các nguồn vốn ODA ‘truyền thống’ và phát huy tính chất 
đòn bẩy và tuân thủ tài trợ theo các nguồn ‘không truyền thống’, ví dụ như  khu vực tư nhân 
(trong nước và nước ngoài) và các hình thức tài trợ khác theo thị trường; và (v) tăng cường năng 
lực và công tác truyền thông trong việc thực hiện các chính sách của ngành NN và PTNT. 

20. Mục tiêu và nhu cầu của các chủ thể chính.   Những đóng góp tích cực và hữu ích của ISG đối 
với quá trình xây dựng và đối thoại chính sách cấp Bộ, quản lý thông tin và điều phối được rất 
nhiều chủ thể chính ghi nhận một cách rộng rãi.  Những giá trị thặng dư của ISG trong quá khứ 
và tính hữu dụng tiềm năng của nó trong tương lai được xem là minh chứng cho việc tiếp tục duy 
trì và phát triển ISG.  Đối với giai đoạn 2011-2015, ISG được xem là một công cụ có giá trị cao 
nhằm góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết 26 về nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn (Tam Nông), các cải cách về thể chế của Bộ NN và PTNT, và 
chương trình nghị sự về XĐGN và biến đổi khí hậu của Chính phủ Việt Nam. 

21. Nhu cầu (hay kỳ vọng) của các chủ thể đối với một quá trình ISG trong tương lai có thể được 
phân thành hai lĩnh vực: (i) đối thoại chính sách cấp cao; và (ii) quá trình tham vấn về mặt kỹ 
thuật đối với việc thực hiện chính sách và “học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn”, nhằm hỗ trợ đối 
thoại chính sách cấp cao.  Tất cả các chủ thể đều nhận thấy rằng cần thu hút và lôi kéo sự tham 
gia của nhiều chủ thể hơn nữa vào quá trình ISG (ví dụ, khu vực tư nhân, các đại diện khu vực 
FDI, các hiệp hội/liên đoàn/tổ chức quần chúng, khối nghiên cứu và các tỉnh). Đối với các chủ 
thể trong nội bộ của Bộ NN và PTNT, ngày càng có nhiều nhu cầu đối với việc sử dụng quá trình 
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ISG nhằm cải thiện vấn đề truyền thông và điều phối theo chiều ngang ở cấp Cục/Vụ (và cấp 
Tổng Cục sau khi tái cơ cấu tổ chức) và tăng cường truyền thông theo chiều dọc lên đến cấp Bộ. 

22. Những lĩnh vực can thiệp của ISG.   Bộ NN và PTNT, khi sử dụng ISG, đã xây dựng thành công 
một thế hệ đầu tiên các cơ chế và công cụ điều phối các nhà tài trợ, các cơ chế và công cụ đó đã 
và đang được lồng ghép và thể chế hóa trong cơ cấu tổ chức của Bộ NN và PTNT, trong năng lực 
và trong các quy định của Bộ.  Những định hướng hợp tác và liên kết với nhà tài trợ hiện tại đã 
được quy định thành văn bản (ví dụ, Quyết định về Huy động và sử dụng ODA) và các hệ thống 
đã được đưa vào sử dụng để thực hiện việc theo dõi (ví dụ, CSDL ODA và FDI của Vụ HTQT, 
và các quy trình của Bộ NN và PTNT đối với việc điều phối sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài, 
các Ban quản lý Trung ương các dự án của Bộ NN và PTNT, các Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT 
với những cơ chế điều phối riêng và các đối tác).  Do đó, các bước tiếp theo yêu cầu ở đây là Bộ 
NN và PTNT cần tăng cường và củng cố các cơ chế nội tại hiện có của Bộ.  Có rất ít giá trị gia 
tăng nếu tiếp tục sử dụng ISG vào những vấn đề này.    

23. Tuy nhiên, bộ công cụ hiện nay chưa bao gồm các nhu cầu đối với việc định hướng và liên kết 
với các nhà tài trợ ODA (và các nhà tài trợ vốn khác).  Bảng phân tích chủ thể tham gia15 cho 
thấy cộng đồng tài trợ (ODA, INGO, khu vực tư nhân) coi đối thoại chính sách với Bộ NN và 
PTNT là một nhân tố rất quan trọng nhằm tăng cường công tác điều phối.  Các chủ thể mong 
muốn thảo luận và tìm hiểu làm thế nào để tài trợ của họ có thể đóng góp vào sự phát triển của 
ngành NN và PTNT, phù hợp với các chính sách và ưu tiên của Bộ NN và PTNT.  Ngoài ra, các 
cơ chế điều phối và truyền thông theo chiều ngang trong nội bộ Bộ NN và PTNT vẫn chưa có 
cũng như chưa có các cơ chế truyền thông theo chiều dọc, từ cấp Cục/Vụ lên đến cấp Bộ.16  Về 
công tác truyền thông và đối thoại chính sách trong Bộ NN và PTNT và giữa Bộ với các đối tác 
phát triển (trong đó có các Bộ khác của Chính phủ), bốn đơn vị của quá trình lập kế hoạch và 
chính sách nòng cốt của Bộ NN và PTNT17 bản thân cũng cần xem lại và làm rõ chức năng. 

24. Do đó, xét đến những thách thức về chính sách, thực hiện chính sách và cải cách tổ chức thể chế 
mà Bộ NN và PTNT đang phải đối mặt, cũng như những kỳ vọng của các chủ thể của ISG, các 
lĩnh vực trọng tâm phù hợp với quá trình ISG trong tương lai sẽ bao gồm:  
• Đối thoại chính sách cấp cao;  
• Tham vấn về thực hiện chính sách & “học hỏi từ thực tiễn” trong đối thoại chính sách, nhằm 

hỗ trợ việc cải thiện quá trình thực thi và đối thoại chính sách cấp cao; và  
• Trong Bộ NN và PTNT, đóng góp vào việc cải thiện truyền thông và điều phối theo chiều 

ngang ở cấp Cục/Vụ (cấp Tổng Cục sau khi tái tổ chức) và giữa bốn đơn vị lập kế hoạch và 
chính sách nòng cốt của Bộ, và truyền thông theo chiều dọc lên cấp Bộ. 

25. Bài học kinh nghiệm.   Có rất nhiều bài học kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện quá trình 
ISG hiện nay cũng như các giai đoạn trước, cũng như từ các mô hình đối tác hiện nay và những 
kinh nghiệm cần được xem xét cho việc phát triển ISG trong giai đoạn tới.  Các kinh nghiệm đó 
bao gồm: 
• Một nhân tố căn bản và quan trọng đối với sự thành công của ISG là sự cam kết của lãnh đạo 

Bộ NN và PTNT và lãnh đạo cấp cao của các cơ quan tài trợ đối với quá trình này; một cách 

                                                 
15 Xem Phụ lục III bảng tổng hợp phân tích các chủ thể. 
16 Cũng tương tư như vậy đối với các cơ chế truyền thông và điều phối theo chiều dọc từ cấp Cục/Vụ xuống tới cấp 

thực thi, xong lĩnh vực đó rõ ràng là thuộc chức năng nhiệm vụ của các Cục/Vụ chứ không phải của quá trình 
ISG. 

17 Vụ Kế hoạch, Viện Chính sách chiến lược NN và PTNT, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, và Vụ 
HTQT.  
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thể hiện đó là sự tham gia trực tiếp của cấp lãnh đạo vào các Hội nghị Toàn thể Thường niên 
của ISG.  

• Đó chính là sự cam kết cấp cao của Bộ NN và PTNT, từ đó đảm bảo cam kết cấp cao từ phía 
các đối tác nòng cốt khác. 

• Quá trình ISG cần có được mức độ tự chủ để các đối tác và các chủ thể tham gia có thể có 
được vai trò quan trọng trong việc xây dựng các ưu tiên mà ISG cần đáp ứng.  Điều này rất 
quan trọng đối với việc đảm bảo vai trò làm chủ và sự cam kết cần thiết nhằm đảm bảo tính 
phù hợp và hiệu quả của ISG. 

• Hạn chế về nhân lực và các hạn chế khác về nguồn lực đã cản trở ISG trong việc thực hiện 
các chức năng một cách hiệu quả, dẫn đến tình trạng mất đi đà và động lực phát triển trong 
những năm qua.  Vấn đề căn bản đủ nhân lực với chất lượng cao, cũng như có sự khích lệ 
phù hợp (không phải tất cả là vấn đề tài chính) nhằm đảm bảo khả năng tuyển dụng và duy trì 
nhân sự. 

• Vấn đề tài chính linh hoạt, sử dụng cơ chế quỹ ủy thác, đã là một nhân tố rất quan trọng đối 
với sự thành công của ISG và các đối tác khác.  Rất khó trong việc sử dụng cơ chế tài chính 
có tổ chức, được xây dựng từ các quá trình lập kế hoạch cứng nhắc hàng năm, để thực hiện 
việc đổi mới và giới thiệu các ý tưởng và phương pháp tiếp cận mới, hay để đáp ứng một 
cách kịp thời và nhanh chóng đối với các cơ hội và nhu cầu cấp bách mới phát sinh.  Cơ chế 
quỹ ủy thác cũng tạo một mức độ linh hoạt cho phép ISG hoạt động hiệu quả hơn đối với các 
ưu tiên mới của Bộ NN và PTNT và với hỗ trợ phát triển chính thức. 

• Rõ ràng có một cảm nhận về sự “chán hội họp” của các chủ thể trong và ngoài nước.  Trong 
những năm gần đây, ngày càng có nhiều diễn đàn và đầu mối đối thoại chính sách mọc lên, 
và nhiều bên có cảm nhận rằng những ưu tiên và tính phù hợp đang mất dần đi.  Việc thiếu 
những bước triển khai tiếp theo sau các diễn đàn đã dẫn đến tình trạng thất vọng của nhiều 
bên tham gia.  Các chủ thể mong muốn việc họ tham gia vào các diễn đàn là hữu ích và các 
kết quả các diễn đàn cần được xem xét và đưa vào các quá trình ra quyết định.  Rõ ràng 
những cam kết trong tương lai đối với một quá trình ISG sẽ phụ thuộc vào quá trình mà chính 
ISG (i) đang tập trung có tính chất chiến lược xoay quanh một số chủ đề ưu tiên rất cao (đối 
với Bộ NN và PTNT và cộng đồng các bên tham gia); (ii) tính hiệu quả & hiệu suất; và (iii) 
với các cơ chế thực hiện nối tiếp sau các diễn đàn và các mối liên kết rõ ràng để các chủ thể 
tham gia vào quá trình có thể nhận thấy giá trị hữu hình của quá trình đó.  

• Các TAG:  Cơ chế TAG có thể rất hữu hiệu, là các phương tiện tạm thời và linh hoạt cho việc 
tổ chức thảo luận hiệu quả, thực hiện các đánh giá, và đưa ra các khuyến nghị hữu ích và kịp 
thời.  TAG về thương mại, kế hoạch và XĐGN được xem là một ví dụ hay18 về giá trị của 
các TAG. 

                                                

• Các dịch vụ thông tin của ISG:  Chức năng thông tin của ISG được đánh giá có vai trò đặc 
biệt quan trọng, và do đó được nhiều chủ thể đánh giá cao trong việc: (i) cung cấp các đầu 
vào quan trọng cho việc chuẩn bị và thực hiện dự án; (ii) nguồn chính cung cấp các phiên bản 
được dịch thuật của các Nghị định và các Nghị Quyết; (iii) một thư viện những thông tin 
quan trọng giúp định hướng và đào tạo đội ngũ cán bộ về ODA còn mới đối với Việt Nam; 
(iv) duy trì và cập nhật trang web với nhiều thông tin được cập nhật kịp thời (trước đây 
thương xuyên hơn so với hiện tại); và (v) cung cấp các bản tổng hợp khuyến nghị chính sách 
hữu ích được viết công phu, nêu lên những vấn đề chính sách quan trọng và đưa ra định 
hướng chính sách và đề xuất các nghiên cứu mới.  

 
18  Có Nhóm công tác chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế và chính sách nông nghiệp (TAG 1); Hỗ trợ phát triển 

thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và cấp nước nông thôn (TAG 2); Hỗ trợ thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng 
trưởng và xoá đói giảm nghèo trong nông nghiệp và nông thôn (TAG 3)  
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• Chức năng thử nghiệm của ISG:  Quá trình ISG đã cung cấp cho Bộ NN và PTNT các mô 
hình và Bộ và các Bộ khác đã nhân rộng mô hình này.  Đó là một cách thức hiệu quả nhằm 
thử nghiệm và thể chế hóa các công cụ điều phối và chia sẻ thông tin (ví dụ, các TAG phát 
triển thành các đối tác tiểu ngành, các cơ sở dữ liệu của Vụ HTQT). 

 
26. Các cơ chế điều phối và đối tác khác.   ISG đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành 

nên các đối tác tiểu ngành như hiện nay19.  Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ISG với các đối tác này 
lại rất hạn chế.  Về lý thuyết, chức năng nhiệm vụ của ISG và của các đối tác ngành là rất rõ 
ràng. Các đối tác ngành chịu trách nhiệm thúc đẩy điều phối và truyền thông theo chiều ngang 
trong nội bộ tiểu ngành và với các đối tác quốc tế về các vấn đề của tiểu ngành; và theo chiều dọc 
“xuống” đến các đơn vị thuộc tiểu ngành đó.  Với các chủ thể thích hợp, các đối tác xác định và 
thống nhất các ưu tiên của đối tác, quá trình vận hành, các công cụ và các cơ chế tổ chức.  ISG, 
mặt khác, là một cơ chế đối thoại chính sách cấp bộ giữa Bộ NN và PTNT (là một tổ chức) và 
các đối tác quốc tế có hoạt đọng hợp tác với Bộ.  Chức năng quyền hạn của ISG bao gồm điều 
phối giữa Bộ NN và PTNT với các nhà tài trợ quốc tế và thậm chí là hình thành các nhóm công 
tác chuyên đề/tiểu ngành và các đối tác theo yêu cầu của Bộ NN và PTNT.  ISG cần thúc đẩy 
truyền thông và điều phối theo chiều ngang với các tiểu ngành, và với các chủ thể khác về các 
vấn đề của ngành; và theo chiều dọc với Bộ NN và PTNT.  Tuy nhiên trên thực tế, việc phân 
định chức năng và quyền hạn của ISG và các đối tác vẫn còn là một lĩnh vực mơ hồ có nhiều khả 
năng chồng chéo.  Việc tái cơ cấu tổ chức Bộ NN và PTNT và việc thành lập ba Tổng Cục (lâm 
nghiệp, thủy sản và thủy lợi), trong đó mỗi Tổng Cục đều có Vụ HTQT, có thể làm gia tăng nguy 
cơ chồng chéo chức năng trong tương lai. 

27. Hiện tại có rất ít mối liên hệ giữa ưu tiên của đối tác với các quá trình và các vấn đề của Bộ NN 
và PTNT và các vấn đề liên ngành, ví dụ như CPRGS, cải cách hành chính, Nhóm đối tác về hiệu 
quả viện trợ, quá trình theo dõi và đánh giá ODA cấp ngành của Bộ NN và PTNT.  Ngoài ra, việc 
hình thành nhiều đối tác (trong khuôn khổ Bộ NN và PTNT cũng như ngoài Bộ) đã tạo nên 
những áp lực đối với các đối tác về nguồn lực và đầu vào cho các hoạt động và điều phối đối 
thoại chính sách.  Một nghiên cứu gần đây (Rydder, và các tác giả 200820) đã khuyến nghị thành 
lập một nhóm hỗ trợ cho các đối tác của Bộ NN và PTNT hay “trung tâm dịch vụ đối tác”21 
nhằm thực hiện chức năng thúc đẩy phối hợp giữa các đối tác, có thể được đặt trong khuôn kh
mô hình ISG mới.  Rõ ràng là các cơ chế cần được xác định nhằm đảm bảo mức độ điều phối có 
thể chấp nhận được giữa các đối tác. Đây là một vấn đề có thể vượt ra ngoài thiết kế mới của ISG 
và tốt nhất cần được xem xét ở cấp Bộ để đưa ra được một khuôn khổ và bối cảnh rõ ràng hơn 
cho tương lai của ISG và các đối tác hiện nay (và bất kỳ đối tác mới nào trong tương lai 22

ổ 

) . 

                                                 
19 Đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp, Đối tác giảm nhẹ thiên tai, Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người, 
Đối tác về nước sạch và vệ sinh nông thôn 

20 Tài liệu này có tầm quan trọng đặc biệt cho việc chuẩn bị chi tiết cho giai đoạn ISG 2011-2015 của ISG. 
21 Các chức năng sẽ bao gồm: cung cấp và huy động hỗ trợ kỹ thuật; duy trì một thư viện chung về các nguồn lực và 

các công cụ vận hành của đối tác; thúc đẩy mối liên kết giữa các đối tác tiểu ngành/theo chủ đề và các sáng kiến 
về hiệu quả viện trợ, quản lý điều hành, cải cách hành chính và phân cấp ở cấp Bộ; thông tin cho các đối tác về 
các sang kiến cấp bộ và cấp quốc gia có tính liên ngành, và hành động của mỗi đối tác được cung cấp trở lại cấp 
cao hơn; hướng dẫn quá trình tham vấn của Bộ và các đối tác về các thủ tục xác định vị trí cho các đối tác và về 
việc thành lập các đối tác mới. 

22 Tài liệu của Rydder, và các tác giả. 2008 đặt ra cơ sở cho các thảo luận như vậy, xem Phụ lục trích dẫn báo cáo 
này. 
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IV.  Đề xuất mục tiêu phát triển 

28. ISG giai đoạn 2011-2015 sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ với năng lực hỗ trợ kịp thời và linh hoạt 
cho Bộ NN và PTNT nhằm đáp ứng các ưu tiên và yêu cầu trong ngắn hạn và trung hạn trong 
khuôn khổ thực hiện chính sách dài hạn và các thách thức thể chế của Bộ NN và PTNT.  Mục 
tiêu toàn cầu của ISG trong giai đoạn mới là tăng cường năng lực của Bộ NN và PTNT trong 
việc xây dựng, đối thoại và thực hiện chính sách.   

 
29. Để đạt được mục tiêu này cần thực hiện các mục tiêu phát triển cụ thể sau: 

• Tăng cường năng lực của Văn phòng ISG trong việc thúc đẩy quá trình xây dựng và đối thoại 
chính sách; 

• Hình thành và thể chế hóa các cơ chế mới nhằm hỗ trợ các quá trình xây dựng và đối thoại 
chính sách trong đó bao gồm (i) điều phối trong nội bộ ISG, trong toàn ngành và các tiểu 
ngành và truyền thông theo chiều ngang; (ii) quản lý các chủ thể, nhất là các chủ thể chính 
trong ngành NN và PTNT; và (iii) tăng cường năng lực làm việc theo mạng lưới và công tác 
truyền thông phát triển hiện đại; và 

• Tăng cường năng lực thể chế của ngành NN và PTNT để học hỏi và thông tin tốt hơn cho các 
quá trình xây dựng và đối thoại chính sách và quá trình thực hiện chính sách.  

 
30. Những lĩnh vực then chốt cho quá trình xây dựng và đối thoại chính sách bao gồm: 

• Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn (Tam nông); 
• Thể chế hóa các kết quả cải cách của ngành; 
• Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của ngành NN và PTNT; 
• Biến đổi khí hậu; 
• An ninh lương thực và an toàn vệ sinh thực phẩm; và 
• Các phương pháp tiếp cận theo định hướng thị trường cho NN và PTNT và xóa đói giảm 

nghèo trong một thị trường có tính cạnh tranh toàn cầu. 
Các lĩnh vực chức năng của ISG bao gồm bốn lĩnh vực sau: (i) Thúc đẩy đối thoại chính sách; (ii) 
Thông tin truyền thông; (iii) Quản lý các bên liên quan và hoạt động mạng lưới; và (iv) tăng 
cường năng lực. 
 

31. Các chỉ số chính đánh giá hoạt đong của ISG trong giai đoạn mới bao gồm: 
• Bộ NN và PTNN có các diễn đàn hiệu quả cho quá trình đối thoại, tham vấn chính sách có hệ 

thống, học hỏi và rút kinh nghiệm về việc xây dựng và thực hiện các chính sách của ngành 
NN và PTNT. 

• Một hệ thống thông tin truyền thông hai chiều trên mạng internet hiện đại và hiệu quả được 
đưa vào hoạt động nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng và đối thoại chính sách ngành của Bộ NN 
và PTNT.  

• Một chiến lược quản lý các bên liên quan hiệu quả được thực hiện nhằm hệ thống hóa, thúc 
đẩy sự tham gia của Bộ với nhiều thủ thể khác nhau có liên quan và cần phải được tham vấn 
trong các giai đoạn của quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. 

• Các phương pháp tiếp cận, các công cụ và năng lực được xây dựng cho quá trình ISG giai 
đoạn 2011 – 2015 được lồng ghép vào bộ máy của Bộ NN và PTNT để việc gia hạn hoạt 
động của ISG sau này, như đã làm với thiết kế giai đoạn 2011 – 2015, sẽ không cần thiết.  
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V.  Miêu tả ban đầu  

32. Các lựa chọn cần xem xét.  Đầu tiên có ba lựa chọn cần được xem xét cho ISG giai đoạn 2011-
2015:  

Lựa chọn 1 – Không tiếp tục ISG, thay vào đó tăng cường và củng cố các diễn đàn đối thoại 
như hiện nay cũng như các cơ chế và công cụ điều phối các nhà tài trợ đã được xây dựng trong 
các giai đoạn trước của ISG và giờ đây đã được thể chế hóa vào bộ máy của Bộ NN và PTNT.  
Điều này sẽ tăng cường năng lực trực tiếp cho các Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT và có tính bền 
vững về mặt tổ chức thể chế nhất. 
Lựa chọn 2 – Tiếp tục duy trì ISG, bằng việc tăng cường năng lực cho ISG trong việc thúc đẩy 
xây dựng và đối thoại chính sách cấp cao cùng lúc đó giúp Bộ NN và PTNT giải quyết vấn đề 
truyền thông và điều phối theo chiêu dọc và chiều ngang.  Việc này sẽ tập trung vào các chủ 
thể chính ở trong nước và quốc tế.  
Lựa chọn 3 – Tiếp tục ISG, bằng việc tăng cường năng lực cho đối thoại chính sách cấp cao và 
các quá trình tham vấn cấp kỹ thuật cùng lúc đó giúp Bộ NN và PTNT giải quyết vấn đề truyền 
thông và điều phối theo chiêu dọc và chiều ngang.  Việc này sẽ tập trung vào tất cả các chủ thể 
quan trọng và cũng sẽ tạo khoảng không gian cho Bộ NN và PTNT để xây dựng các công cụ và 
cơ chế mới nhằm giải quyết những vấn đề ngày càng phức tạp của việc quản lý ngành NN và 
PTNT. 

33. Lựa chọn thứ ba đã được tính đến vì đây là giải pháp đáp ứng một cách toàn diện hơn và hoàn 
thiện hơn các nhu cầu hiện này của Bộ NN và PTNT cũng như những mong đợi của cộng động 
các chủ thể khác nhau.  Lựa chọn thứ nhất không đáp ứng được nhu cầu của Bộ NN và PTNT 
trong việc tăng cường năng lực xây dựng và đối thoại chính sách cũng như thực hiện chính sách 
nhằm góp phần vào việc giải quyết những thách thức nội tại của Bộ và trước bối cảnh có nhiều 
nhân tố ngoại lai mới, xem chi tiết trong Phần II phía trên.  Lựa chọn này vừa không giải quyết 
được khoảng cách trong vấn đề truyền thông và điều phối theo chiều dọc và chiều ngang của Bộ 
NN và PTNT, vừa không đáp ứng được các kỳ vọng của các chủ thể về một quá trình xây dựng 
và đối thoại chính sách có tính hệ thống và hiệu quả hơn.  Lựa chọn thứ hai không thể lôi kéo sự 
tham gia của các chủ thể thứ cấp vào trong quá trình xây dựng và đối thoại chính sách và, do đó 
cũng làm giảm đáng kể khả năng tiếp cận với thông tin và giảm khả năng học hỏi trong quá trình 
này.  Xét về khả năng đóng góp của một quá trình xây dựng và đối thoại chính sách có tính hệ 
thống và hiệu quả hơn cho việc tăng cường tính minh bạch và hướng các hành động của các chủ 
thể tốt hơn trong khuôn khổ chính sách của Bộ NN và PTNT, lựa chọn thứ ba cũng được xem là 
phù hợp nhất nhằm tăng cường công tác điều phối cũng như nâng cao hiệu quả của tài trợ quốc 
tế. 

34. Về những điểm bất lợi của lựa chọn thứ ba, đây là lựa chọn về mặt tổ chức thể chế thì phức tạp 
hơn, và sẽ cần nguồn hỗ trợ nước ngoài (tương đối) lớn cho việc tổ chức và khởi động.  Cụ thể, 
mô hình ISG theo đề xuất mới cần xây dựng được một thế hệ mới các công cụ công nghệ thông 
tin, các công cụ quản lý các bên liên quan và có đủ nhân lực chất lượng cao.  Cũng có khả năng 
các chi phí giao dịch sẽ tương đối lớn trong pha khởi động.  Vì tất cả những lý do này mà lựa 
chọn thứ ba cần có tài trợ quốc tế.    

35. Nhu cầu về tài chính.  Bởi lẽ, Bộ NN và PTNT, thông qua quá trình ISG, đã xây dựng và thể chế 
hóa thành công một số công cụ và cơ chế điều phối các nhà tài trợ, điều mong đợi ở đây là các 
công cụ và cơ chế này sẽ được tiếp tục duy trì và các chi phí định kỳ sẽ hoàn toàn do Bộ NN và 
PTNT chịu trách nhiệm.  Đối với giai đoạn mới của ISG, sẽ cần nguồn tài trợ lớn cho việc khởi 
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động23; thiết kế và nâng cao năng lực công nghệ thông tin; xây dựng và ban đầu triển khai thực 
hiện các chiến lược quản lý các bên liên quan; bổ sung nhân lực cho Văn phòng ISG; cho các 
hoạt động có lợi ích chung đối với các bên tham gia, quan trọng là các bên cần chia sẻ các chi 
phí24; và các chi phí vận hành.   

36. Cần tìm kiếm thêm nguồn tài chính từ các nhà tài trợ ODA, xem đó là nguồn tài chính cơ bản 
nhằm trang trải các chi phí đầu tư cho việc khởi động, nâng cấp năng lực công nghệ thông 
tin, và thể chế hóa các chiến lược quản lý các bên liên quan; việc này bao gồm các chi phí hỗ 
trợ kỹ thuật có liên quan.  Đề nghị cần có một khoản viện trợ không hoàn lại từ 18 tháng đến 
24 tháng để khởi động ISG giai đoạn 2011-2015, tập trung vào việc xây dựng năng lực cho 
Văn phòng ISG (và Bộ NN và PTNT, khi gia hạn) trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thông 
tin và truyền thông, và xây dựng một chiến lược quản lý các bên liên quan.  Ở mức độ có thể, 
Bộ NN và PTNT cần chịu trách nhiệm với các chi phí bổ sung nhân lực, có thể sử dụng cán 
bộ của chính Bộ NN và PTNT trong tất cả các vị trí mà cần có sự bền vững về dài hạn (ví dụ, 
sau giai đoạn 2011-2015).  Một ngoại lệ là cần tuyển một Quản lý dày dạn kinh nghiệm chịu 
trách nhiệm về các công việc vận hành hàng ngày, nhất là trong ba năm đầu hoặc hơn, và một 
chuyên gia về công nghệ thông tin.  Đối với các hoạt động có quan tâm và lợi ích chung (ví 
dụ, phân tích và nghiên cứu chính sách), Bộ NN và PTNT cần hỗ trợ vốn khởi động nhằm 
triển khai hoạt động và phát triển hoạt động đó đến độ cần phải huy động thêm các nguồn tài 
trợ quốc tế thì mới có hiệu quả.  Giai đoạn tiếp đó, cần xác định vấn đề chia sẻ chi phí của Bộ 
NN và PTNT theo tính chất của các hoạt động và các khoản chi tiêu (ví dụ, xác định trên cơ 
sở từng trường hợp cụ thể).  Sau cùng, đối với các chi phí vận hành, trong những năm đầu 
(xây dựng, thử nghiệm và thích ứng) cần tìm kiếm và huy động thêm các nguồn tài trợ nước 
ngoài nhằm đảm bảo các nguồn lực đủ, linh hoạt và kịp thời khi cần.  Tuy nhiên, trên phương 
diện xây dựng các phương pháp tiếp cận và năng lực mới và sau đó là thể chế hóa các 
phương pháp và năng lực đó, Bộ NN và PTNT cần phải xác định sẽ tăng cường trách nhiệm 
đối với các khoản chi phí, để đến cuối giai đoạn có thể thể thấy ít nhất 90% chi phí là do Bộ 
NN và PTNT chi trả. 

37. Miêu tả ISG giai đoạn 2011-2015.  Đề xuất ISG có bốn lĩnh vực chức năng chính, đó là: 

Thúc đẩy đối thoại chính sách – Đây bao gồm hai lĩnh vực riêng biệt nhưng có mối liên kết với 
nhau.  Lĩnh vực Một là Xây dựng và đối thoại chính sách ngành NN và PTNT và lĩnh vực Hai 
là  Thực hiện chính sách và học hỏi kinh nghiệm.  Đối với lĩnh vực Một, trọng tâm là đối thoại 
chính sách cấp cao.  Các hoạt động căn bản bao gồm Hội nghị toàn thể thường niên và các hoạt 
động cần thiết nhằm thực hiện các kết quả và yêu cầu của Hội nghị này.  Đối với lĩnh vực Hai, 
trọng tâm sẽ là tham vấn về kỹ thuật đối với việc triển khai thực hiện chính sách và “học hỏi 
kinh nghiệm từ thực tế”, nhằm hỗ trợ đối thoại chính sách cấp cao.  Các hoạt động tiếp theo 
Hội nghị toàn thể, trong nhiều trường hợp, gồm có các hoạt động thực hiện chính sách và học 
hỏi từ thực tiễn thực hiện chính sách.  Về căn bản, các hoạt động này bao gồm việc hình thành 
các  nhóm công tác chuyên đề nhằm xây dựng các sản phẩm cụ thể (các tài liệu chiến lược, dự 
thảo chính sách hoặc dự thảo luật, các phân tích, nghiên cứu, v.v.); tổ chức các cuộc họp của 
nhóm và các cuộc tham vấn kỹ thuật; tăng cường và thúc đẩy các diễn đàn, các cuộc họp và 
tham vấn kỹ thuật; và sản xuất các tài liệu nhằm phổ biến rộng rãi (các bản tin, các bản tổng 
hợp khuyến nghị chính sách và các ấn phẩm) thông qua hệ thống thông tin ISG, các mạng lưới 

                                                 
23  Tổ chức; đào tạo nhân viên của ISG; thiết kế, khai trương các hệ thống mới; mua phần cứng; dịch vụ máy chủ cho 

trang web; hỗ trợ kỹ thuật; v.v.   
24 Ví dụ, các nghiên cứu; các ấn phẩm; tập huấn, các sự kiện, các chuyến tham quan; các tham vấn đặc biệt hoặc các 

diễn đàn/sự kiện học tập, v.v. 
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và trang web.  Ngoài ra, cần có nguồn lực để xây dựng các “Bản tổng hợp, phân tích chính 
sách nhanh”25 về các chủ đề lớn phát sinh từ quá trình xây dựng và đối thoại chính sách.  Việc 
này không phải do ISG thực hiện, mà ISG chỉ có vai trò thúc đẩy công việc và đảm bảo các bên 
liên quan tham gia một cách thích hợp. 

Quản lý các bên liên quan –Đây là lĩnh vực mới của ISG và sẽ cần có hỗ trợ kỹ thuật có chất 
lượng và chuyên sâu nhằm thiết kế và kích hoạt triển khai.  Các hoạt động ban đầu gồm có việc 
phân tích tổng hợp  các nhân vật quan trọng tham gia vào quá trình thúc đẩy đối thoại chính 
sách26,  xác định các bên đối thoại hiệu quả và các mạng lưới hiện có của họ ở câp quốc gia và 
những quan tâm và vài trò của những bên đối thoại này.  

Dựa trên việc phân tích các chủ thể, một chiến lược quản lý các bên tham gia sẽ được xây dựng 
trong đó có tham vấn với các cơ quan có liên quan.  Mục đích của chiến lược này là hỗ trợ Bộ 
NN và PTNT trong việc thực hiện hiệu quả hơn nữa quá trình xây dựng và đối thoại chính 
sách, và đảm bảo các quá trình đó được tổ chức tốt hơn thông qua việc xác định một cách có hệ 
thống, tham vấn hiệu quả với các nhóm và các tổ chức phù hợp, theo các chủ đề cụ thể và kết 
quả từ các cuộc tham vấn (ví dụ, những phản hồi, sự đồng thuận, thúc đẩy các hoạt động thông 
tin và phổ biến, v.v).  Các quá trình xây dựng và đối thoại chính sách sẽ dẫn đến hình thành 
chiến lược tổ chức các diễn đàn và là công cụ cho việc triển khai thực hiện chiến lược.  Ngoài 
ra, một cơ sở dữ liệu về các bên tham gia và mạng lưới các bên tham gia sẽ được xây dựng, và 
sẽ là một ngân hàng dữ liệu các bên tham gia. Cơ sở dữ liệu sẽ gồm có các thông tin cơ bản đã 
được công bố về các bên tham gia và các liên kết đến các trang web của các bên tham gia đó.  
Cơ sở dữ liệu và ngân hàng dữ liệu sẽ chỉ phục vụ mục đích là cho phép Bộ NN và PTNT duy 
trì một danh mục cập nhật các đối tác/các bên tham gia và các hoạt động cũng như mối quan 
tâm của họ trong ngành NN và PTNT, nhưng cũng phải tạo được sự minh bạch và cung cấp 
thông tin về sự tồn tại và các hoạt động của các bên liên quan khác.  Mỗi bên tham gia phải có 
trách nhiệm đảm bảo rằng các thông tin trong cơ sở dữ liệu và ngân hàng dữ liệu được cập nhật 
thường xuyên.   

Chức năng hoạt động mạng lưới cũng cần được lồng ghép.  Hiện có nhiều mạng lưới của các 
bên liên quan đang hoạt động (ví dụ, các mạng lưới do Trung tâm Nguồn lực INGO, mạng lưới 
thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam 
(VARISME), Hội nông dân, v.v.) và các mạng lưới tiềm năng nhằm xây dựng “mạng lưới của 
các mạng lưới” để phục vụ phổ biến và thu thập thông tin, tiếp nhận các phản hồi và triển khai 
các khảo sát không chính thức, v.v.  Việc xây dựng chiến lược và phân tích các bên tham gia sẽ 
xác định các mạng lưới này và sự quan tâm của họ với tư cách là thành viên tích cực. Có thể 
hình thành nhiều loại mạng lưới khác nhau nếu thấy cần thiết.  Một lợi ích của các mạng lưới 
và cho phép Bộ NN và PTNT có được kênh truyền thông hai chiều hiệu quả hơn với cộng đồng 
các bên tham gia rất đa dạng. Trong bối cảnh như vậy, việc tổ chức các đầu mối đối thoại chính 
sách cần được xem xét ở 6 vùng miền; việc huy động sự tham gia hiệu quả vào quá trình xây 
dựng và đối thoại chính sách rất là phức tạp và cần tập trung nguồn lực cho ISG bởi vì có đến 
64 tỉnh thành trên cả nước. 

Trọng tâm thứ hai của việc quản lý các bên liên quan và hoạt động mạng lưới là việc thúc đẩy 
quá trình tham vấn trong nội bộ nhằm hoàn thiện chiến lược và các cơ chế tổ chức cho việc 

                                                 
25 Một ví dụ là phân tích của Việt Chính sách chiến lược NN và PTNT về thủy lợi phí, triển khai cùng với Hội nông 

dân, để sớm có được đầu vào về quan điểm và nhận định của nông dân về tác động của thủy lợi phí. 
26 Bộ NN và PTNT và các Cục/Vụ, các nhà tài trợ ODA (đa phương, song phương), các tổ chức phi chính phủ quốc 

tế, các bộ ngành liên quan khác, các cơ quan chủ quản và cơ quan thực hiện, cơ quan Một LHQ, các tỉnh, khu vực 
tư nhân, các đại diện FDI, các hiệp hội, liên đoàn, các tổ chức quần chúng, các cơ quan nghiên cứu và nông dân 
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truyền thông theo chiều dọc và chiều ngang trong Bộ NN và PTNT (liên quan đến việc xây 
dựng và đối thoại chính sách ngành) và thống nhất về vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ giữa 
ISG và các đối tác khác.  Sau đó, vai trò của ISG là thúc đẩy các quá trình điều phối và đối 
thoại cấp Bộ, tổ chức và hoàn thiện các kết quả để đệ trình lên Bộ trưởng.   

Thông tin và truyền thông −  Lĩnh vực này bao gồm 3 khía cạnh.  Thứ nhất, là hỗ trợ việc duy 
trì trang web ISG được các bên đánh giá cao nhằm đảm bảo trang web được cập nhật liên tục 
với các thông tin quan trọng được phổ biến kịp thời27.   

Thứ hai, là thực hiện chức năng thúc đẩy hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động đối thoại chính 
sách và là công cụ cơ bản của việc thực hiện công tác quản lý các bên liên quan và hoạt động 
mạng lưới.  Mục tiêu là sử dụng tốt hơn các công nghệ trên nên tảng web để tiếp cận hiệu quả 
hơn với các bên tham gia và giảm chi phí giao dịch của việc tiếp cận với các bên.  Đầu tiên, 
dựa trên kết quả của việc phân tích các bên tham gia, cần xây dựng một chiến lược thông tin và 
truyền thông nhằm đáp ứng các nhu cầu của Bộ NN và PTNT trong việc nâng cao năng lực 
truyền thông và phổ biến thông tin đến các bên tham gia thích hợp cũng như nhu cầu của Bộ về 
việc thúc đẩy đối thoại hai chiều với chính các chủ thể đó dựa trên những mối quan tâm và 
mong muốn của họ khi tham gia và đóng góp vào quá trình xây dựng và đối thoại chính sách.  
Kết quả của quá trình xây dựng và đối thoại chính sách sẽ được tổng kết và phổ biến đến các 
bên có quan tâm; trong đó có các bản tổng hợp phân tích chính sách được xây dựng thông qua 
quá trình thúc đẩy điều phối đối thoại chính sách.  Về công tác truyền thông hai chiều, những 
công cụ như “listservs” (phần mềm quản lý danh mục địa chỉ thư điện tử) cần được xây dựng 
xung quanh các chủ đề/chuyên đề mà Bộ NN và PTNT và các nhóm chủ thể chính quan tâm.  
Năng lực triển khai các hội nghị trực tuyến và các sự kiện học tập cần được xây dựng coi đó là 
một cách làm thay thế cho các cuộc họp truyền thống28.  Các đối tác với những chương trình 
như Mạng lưới học tập phát triển toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (GDLN) cần được cân nhắc 
xem xét để có thể thực hiện việc trao đổi thông tin trên nền tảng web với các nước trên thế giới 
để chia sẻ và học tập kinh nghiệm quốc tế. 

Thứ ba, là việc tiếp tục duy trì hoạt động Mạng lưới HTQT trong Bộ NN và PTNT.  Các thành 
viên hiện tại của Mạng lưới HTQT là các cán bộ của các đơn vị của Bộ NN và PTNT phụ trách 
các hoạt động hợp tác quốc tế và ODA. Mạng lưới này là đầu mối để phổ biến thông tin về các 
hiệp định quốc tế và về các chủ đề liên quan đến ODA, và là đầu mối để tiến hành các đợt tập 
huấn về các vấn đề được ưu tiên cao (ví dụ, chính sách của các nhà tài trợ, nhận thức về Cam 
kết Hà Nội về hiệu quả viện trợ, giới thiệu các cam kết quốc tế: WTO, AFTA, UPOV).  Ngoài 
ra mạng lưới cũng đã giúp nâng cao năng lực của ISG trong việc hợp tác và phối hợp với các 
đơn vị của Bộ, nhất là trong việc chia sẻ thông tin.  Mạng lưới này cần được mở rộng làm một 
trong những cơ chế hỗ trợ truyền thông theo chiều ngang trong nội bộ Bộ NN và PTNT và tăng 
cường năng lực của Bộ cho việc quản lý công tác truyền thông hai chiều được nâng cao (ví dụ, 
các blog, listserv, v.v.). 

Xây dựng năng lực −  Mặc dù vượt ngoài phạm vi và nguồn lực hạn chế của ISG để có thể có 
được một chương trình tập huấn lớn, xong có ba lĩnh vực của ISG giai đoạn 2011-2015 mà Bộ 
NN và PTNT có thể tận dụng khả năng đóng góp.  Thứ nhất là tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn 
có mục tiêu đối với các thành viên của mạng lưới HTQT về các chủ đề ưu tiên và đã được các 

                                                 
27  Đặc biệt là các bản dịch tiếng Anh của các văn bản luật, Nghị định và Nghị Quyết, v.v. 
28   Ví dụ, POLEX Listserv của Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFOR).  Lưu ý là các listservs chuyên 

đề không nhất thiết phải do ISG quản lý.  ISG chỉ cần đồng tài trợ các listservs có quan tâm và thuộc ưu tiên 
của Bộ NN và PTNT và ngành NN và PTNT, và cung cấp thông tin vào các listservs đó nếu muốn cũng như 
tiếp nhận thông tin từ chính các listservs đó. Việc quản lý trên thực tế có thể do một đối tác có quan tâm.  
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bên thống nhất.  Lĩnh vực thứ hai về tăng cường năng lực là thông qua việc nâng cao việc tiếp 
cận với kiến thức/tri thức cho các khách hàng của ISG thông qua việc tổ chức và hệ thống hóa 
việc học tập qua quá trình xây dựng và đối thoại chính sách, qua việc phổ biến thông tin thông 
qua trang web ISG, và dưới hình thức những biên bản chuyên sau, các ấn phẩm hoặc các tài 
liệu khác như các video ghi lại các khóa tập huấn, các hội thảo và các bài tham luận.  Lĩnh vực 
thứ ba là thông qua việc thúc đẩy tiếp cận với các cơ hội tập huấn và tăng cường năng lực.  
Việc này sẽ cần ISG hoạt động như là một ngân hàng về các cơ hội bằng việc đơn giản là cung 
cấp một không gian có tổ chức trên trang web để đăng tải lịch của các đợt tập huấn và các chủ 
đề, cùng với các liên kết và thông tin liên lạc về các bên tổ chức tập huấn. 

38. Sắp xếp và tổ chức thực hiện.  Đề xuất ở đây là tiếp tục duy trì Văn phòng ISG gắn liền với Vụ 
HTQT và dưới sự chỉ đạo của Vụ HTQT Bộ NN và PTNT; một Ban điều hành ISG chịu trách 
nhiệm giám sát, đặt ra các ưu tiên và phê duyệt kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm của 
ISG.  Cấp cao nhất là Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, người sẽ chính thức phê chuẩn  kế hoạch công 
tác và ngân sách hàng năm của ISG sau khi Ban điều hành nhất trí và phê duyệt.  Cơ chế Quỹ ủy 
thác của ISG như hiện nay cũng cần được duy trì.   

39. Tuy nhiên, có các đề xuất thay đổi về cách thức triển khai ISG. Những thay đổi đó là: 
• Về quá trình lập ngân sách và kế hoạch của ISG −  Do tính chất phức tạp của các thách 

thức mà Bộ NN và PTNT đang phải đối mặt, đề xuất ở đây là ISG cần có một chương 
trình “triển khai” với hai chu trình và mốc thời gian riêng biệt. Theo cách này, quá trình 
ISG có thể giữ được vị trí thích hợp xét về nhu cầu của Bộ NN và PTNT và các ưu tiên 
hiện tại.  Chu trình thứ nhất là thực hiện các hành động trong trung hạn (sáu tháng đến 2 
năm) và triển khai xác định và lên chương trình cho các hoạt động ưu tiên và có tính 
chiến lược mà kết quả và sản phẩm của chúng cần có một khung thời gian dài hơn để 
phân tích, tham vấn, tổ chức, v.v..  Hội nghị toàn thể thường niên là một trong những sản 
phẩm đó.  Chu trình lập kế hoạch này sẽ gần giống với chu trình lập kế hoạch cho kế 
hoạch công tác và ngân sách hàng năm.  Chu trình nữa là lập kế hoạch triển khai trong 
ngắn hạn (từ một đến sáu tháng) nhằm đáp ứng các nhu cầu ưu tiên và cơ hội ngày một 
nhiều.  Chi tiết về chức năng này được trình bày trong Phụ lục V. 

• Về vấn đề điều hành ISG – cần có một Ban điều hành nhỏ gon hơn; cơ cấu BĐH hành 
cần được điều chỉnh gồm có các chủ thể lập kế hoạch và chính sách của Bộ NN và 
PTNT, và đại diện khu vực tư nhân.  BĐH cần có trách nhiêm đảm bảo chương trình 
công tác được phê duyệt là có tính khả thi với năng lực và nguồn lực của ISG. Đề xuất 
BĐH có 9 thành viên, 5 thành viên từ Bộ NN và PTNT, và 4 thành viên không thuộc Bộ 
NN và PTNT29.  BĐH không cần thiết phải tổ chức các cuộc họp như truyền thống. Nếu 
cần BĐH có thể nhóm họp trực tuyến (ví dụ, sử dụng chương trình Skype hoặc các 
chương trình tương tự), thông qua họp qua truyền hình trực tuyến, hoặc thực hiện thông 
qua tham vấn bằng thư điện tử email.  Ít nhất hai cuộc họp chính thức mỗi năm cần tổ 
chức (để phê duyệt kế hoạch công tác và ngân sách, đánh giá giữa năm thực hiện kế 
hoạch và ngân sách). Chi tiết về chức năng này được trình bày trong Phụ lục V. 

• Về quản lý ISG – Để đảm bảo sự nhanh gọn và linh hoạt trong việc thực hiện ISG, Quản 
lý Văn phòng ISG cần được trao quyền thực hiện kế hoạch công tác đã thống nhất và sẽ 
quản lý các công việc hàng ngày của Văn phòng ISG  cũng như mối quan hệ của ISG với 
các đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT và các đối tác quốc tế.  Cần tính đến khả năng giao con 
dấu riêng cho Văn phòng ISG để phê duyệt các chi tiêu trong khuôn khổ kế hoạch công 

                                                 
29 Bộ NN và PTNT: (Thứ trưởng) Bộ trưởng, Vụ HTQT, Vụ Kế hoạch, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Viện Chính 

sách chiến lược và PTNT.  Ngoài Bộ NN và PTNT: các nhà tài trợ đa phương, song phương, phi chính phủ, khu 
vực tư nhân 
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tác đã được phê duyệt. Quản lý Văn phòng ISG phải chịu trách nhiệm trước BĐH về chất 
lượng và tiến độ thực hiện kế hoạch công tác của ISG.  Giám đốc Văn phòng ISG (có thể 
cũng là Vụ trưởng Vụ HTQT) sẽ thực hiện việc giám sát (ví dụ, theo dõi, giám sát và chỉ 
đạo) để đảm bảo rằng các hoạt động của Văn phòng phù hợp với chương trình làm việc 
và các chính sách cũng như thủ tục hành chính của Bộ NN và PTNT.   

• Về nhân sự của Văn phòng ISG – Bộ NN và PTNT cần phải cam kết đảm bảo đủ nhân 
lực có chất lượng cao cho Văn phòng ISG để đề xuất trong báo cáo này có tính khả thi.  
Những tiêu chí lựa chọn nhân sự cho Văn phòng ISG cần được xây dựng và áp dụng để 
đảm bảo rằng các nhân viên của Văn phòng hội đủ các kiến thức và kỹ năng, trong đó kỹ 
năng ngôn ngữ là điều kiện cần.  Những tiêu chí này phải được vận dụng triệt để nhằm 
đảm bảo chất lượng nhân sự của Văn phòng.  Giám đốc Văn phòng ISG và Quản lý Văn 
phòng ISG sẽ chịu trách nhiệm chung về việc đánh giá việc thực hiện công việc của các 
nhân viên.  Các tiêu chí và hồ sơ của nhân viên ISG đã được xây dựng trọng các giai 
đoạn trước.  Các tài liệu này cần được rà soát lại và cập nhật cho phù hợp với tình hình 
mới. 

40. Văn phòng ISG. Văn phòng ISG sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ của ISG và thực hiện 
các chương trình công tác.  Sẽ có 7 vị trí thường xuyên trong Văn phòng ISG, không bao gồm 
Giám đốc Văn phòng ISG. Các vị trí đó bao gồm: Quản lý Văn phòng ISG, chuyên gia công 
nghệ thông tin, Chuyên gia thông tin và truyền thông, Điều phối viên Mạng lưới, Thư ký, Kế 
toán, Cán bộ Chương trình cấp thấp.  Xem Phụ lục IV để biết thêm chi tiết. 

41. Các pha triển khai.  Việc triển khai thực hiện ISG giai đoạn 2011-2015 sẽ qua 3 pha khác nhau.  
Các pha này không liên quan đến các chức năng và dịch vụ của ISG, mà liên quan đến việc 
chuyển giao từ pha hiện tại của ISG và việc xây dựng các phương pháp tiếp cận, công cụ và năng 
lực mới trong Văn phòng ISG và chuẩn bị cho việc thể chế hóa để lồng ghép ISG vào Bộ.  Các 
pha đó bao gồm:  
• Pha chuyển giao năm 2010 – Trong năm 2010, Văn phòng ISG như hiện nay cần được tăng 

cường, các nhân tố mới đề xuất cho giai đoạn 2011 – 2015 cần được lông ghép càng nhiều 
càng tốt. Cụ thể, (i) Quản lý mới của Văn phòng ISG, dày dạn kinh nghiệm với các cơ quan 
của Chính phủ, cần được tuyển dụng và thực hiện việc chuẩn bị cho pha 2011-201530; (ii) 
Điều phối viên lâm thời sẽ tiếp tục thúc đẩy và điều phối các hoạt động hàng ngày của Văn 
phòng ISG, dưới sự chỉ đạo của Quản lý mới của Văn phòng; (iii) Do điều phối viên mạng 
lưới HTQT đã nghỉ việc, Thư ký có thể đảm nhiệm thêm trách nhiệm thúc đẩy hoạt động của 
mạng lưới; (iv) Kế toán sẽ đảm nhiệm thêm trách nhiệm hỗ trợ về hậu cần cho các cuộc họp 
và  tập huấn, v.v; và (iv) Tình nguyện viên hỗ trợ công tác truyền thông sẽ bắt đầu xây dựng 
khuôn khổ các ý tưởng cho việc quản lý các bên liên quan, nâng cấp các hẹ thống công nghệ 
thông tin và tăng cường các phương pháp tiếp cận. 

• Pha Tổ chức, phát triển và xây dựng năng lực 2011-2013  − Như đã đề cập trên đây, cần có 
một khoản hỗ trợ kỹ thuật để đi theo và phát triển các phương pháp tiếp cận mới.  (Các) 
khoản tài trợ không hoàn lại cần đảm bảo trong gia đoạn khởi động từ 18 tháng đến 24 tháng 
và với điều kiện có đủ nhân sự có chất lượng cho Văn phòng ISG. (Các) khoản tài trợ không 
hoàn lại sẽ cung cấp: (i) hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn cho việc xây dựng và triển khai các hoạt 
động quản lý các bên tham gia và hoạt động mạng lưới và (ii) hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, trang 
thiết bị công nghệ thông tin, và phần mềm bản quyền cho các hoạt động thông tin và truyền 
thông.  Tốt nhất, các khoản tài trợ không hoàn lại  nên vận động nguồn chuyên gia người bản 

                                                 
30 Bộ NN và PTNT cần xem xét khả năng giai nhiệm vụ cho một Phó Vụ trưởng Vụ HTQT là Quản lý của Văn 

phòng ISG trong năm 2010 hoặc giao kiêm nghiệm một cán bộ có kinh nghiệm và năng động từ một Cục/Vụ khác 
của Bộ. 
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địa từ trong nước.  Hầu hết các đợt tập huấn và tăng cường năng lực là tại chỗ (vừa học vừa 
làm) với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia.    

• Pha thích ứng và thể chế hóa tổ chức 2014-2015 −  Trong thời kỳ này, các năng lực và công 
cụ mới sẽ điều chỉnh và làm cho phù hợp với tình hình tổ chức thể chế của Bộ NN và PTNT, 
dựa trên những kinh nghiệm và quá trình học hỏi. Vào năm 2014 các chi phí định kỳ cho việc 
vận hành Văn phòng ISG sẽ thuộc trách nhiệm của Bộ NN và PTNT và đến năm 2015 sẽ có 
ít nhất 90% các hoạt động do Bộ NN và PTNT đầu tư.  Trong suốt quá trình, trách nhiệm của 
BĐH là đảm bảo bền vững các khoản đầu tư cho việc xây dựng các năng lực mới trong ISG, 
ví dụ, ngày từ đầu việc thiết kế và khối lượng các khoản đầu tư cần cân nhắc các nhu cầu để 
các khoản chi tiêu đó sẽ do Bộ NN và PTNT thực hiện và lấy từ ngân sách của Bộ cho giai 
đoạn sau năm 2015. 

42. Các chi phí.   Cần thực hiện thêm một số công việc chuẩn bị để chi tiết hóa các khoản chi phí.  
Tuy nhiên, theo đề xuất của báo cáo này, có thể dự tính các khoản mục chi phí của Văn phòng 
ISG và các chi phí vận hành sẽ cao hơn các khoản chi phí hiện nay (vào khoảng 25% đến 33%)  
do yêu cầu tuyển dụng các nhân viên có chất lượng cao, nhất là chuyên gia về công nghệ thông 
tin và Quản lý, tăng chi phí cho việc thu hút thêm sự tham gia của các chủ thể mới, thuê dịch vụ 
máy chủ trang web, lạm phát.   Ban đầu dự kiến ngân sách cho quá trình lập kế hoạch mỗi năm là  
$200,000/năm.  Ngoài ra còn có các khoản tài trợ không hoàn lại về hỗ trợ kỹ thuật. Chi phí của 
hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin và các phần mềm bản quyền dự tính vào 
khoảng $250,000 đến $375,000, tùy thuộc vào khung thời gian (18 tháng hay 24 tháng) và tùy 
thuộc vào nguồn hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn riêng độc lập hay các công ty tư vấn). Xem phụ lục VI 

43. Các vấn đề.   Cần xem xét các vấn đề sau đây để đảm bảo tính khả thi của đề xuất nêu trong báo 
cáo này:   

• Điều căn bản là phải đảm bảo đủ nguồn nhân lực có chất lượng cao, cũng như những chính 
sách khích lệ phù hợp (không phải tất cả là tài chính) để đảm bảo khả năng tuyển dụng và 
duy trì đội ngũ nhân viên. 

• Để đảm bảo tính linh hoạt trong việc thực hiện các chức năng của quá trình ISG, cần kiểm 
soát về công việc (thay vì kiểm soát về tài chính) đối với việc thực hiện các chức năng và kế 
hoạch công tác của ISG, cũng như tiếp tục duy trì cơ chế quỹ ủy thác linh hoạt cho các hoạt 
động. 

• Sự cam kết cấp cao từ phía Bộ NN và PTNT sẽ đảm bảo có được sự cam kết cấp cao từ phía 
các chủ thể nòng cốt. 

• Ngân sách ban đầu từ Bộ NN và PTNT hỗ trợ kích hoạt các hoạt động, tạo đà cho việc huy 
động thêm các nguồn lực bên ngoài cho các hoạt động của ISG. 

• Cơ chế điều hành nhằm đảm bảo trọng tâm và tính phù hợp của quá trình ISG, để duy trì các 
nỗ lực tăng cường chất lượng các kết quả hoạt động.  

• Sắp xếp tổ chức thực hiện để đảm bảo tính trách nhiệm của Văn phòng ISG trong việc triển 
khai thực hiện kế hoạch công tác cũng như chất lượng các sản phẩm và kết quả của ISG. 

• Để đi theo định hướng này, năng lực của nhân viên Văn phòng ISG cần được nâng cấp trong 
năm 2010, và chương trình làm việc của ISG trong năm 2010 cần lồng ghép, càng nhiều càng 
tốt, các thành tố trong phương pháp tiếp cận cho giai đoạn 2011 – 2015.  

• Việc chuẩn bị chi tiết kế hoạch cho giai đoạn 2011 – 2015 của quá trình ISG cần xây dựng 
một chiến lược (lộ trình) cho việc kết thúc và chuyển giao và lồng ghép các phương pháp tiếp 
cận, các công cụ và năng lực mới của ISG vào tổ chức bộ máy của Bộ NN và PTNT, để sau 
giai đoạn thiết kế 2011 – 2015 sẽ không cần thiết phải gia hạn ISG. 

• Phương pháp tiếp cận đề xuất trong báo cáo này thể hiện yêu cầu cần minh bạch hơn nữa 
trong việc phổ biến và trao đổi thông tin, nhất là cho công chúng và các tổ chức dân sự.  Bộ 
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NN và PTNT cần xem xét xây dựng một chính sách về những tài liệu nào là những tài liệu có 
thể thông tin cho công chúng và tài liệu nào là mật nhằm thúc đẩy công tác truyền thông, trao 
đổi thông tin, và hoạt động mạng lưới và tránh những vấn đề nảy sinh từ việc hiểu sai hay 
hiểu mơ hồ. 

VI. Các rủi ro tiềm tàng và biện pháp giảm thiểu 

Rủi ro Các biện pháp giảm thiểu rủi ro 

Đánh giá 
mức đội rủi 
ro với biện 
pháp giảm 

thiểu 
Không có cam kết cấp cao của 
Bộ NN và PTNT cùng như của 
các chủ thể nòng cốt 

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT cần thông tin đến các đối tác nognf 
cốt về những mối quan tâm của Bộ  trong việc tăng cường quá 
trình xây dựng và đối thoại chính sách và tầm quan trọng của 
ISG với chức năng và phương tiện để thực hiện mối quan tâm 
đó; tham gia vào Hội nghị toàn thể thường niên; và sử dụng quá 
trình ISG để đối thoại cấp cao về chính sách và ưu tiên với các 
đối tác nước ngoài. 

Thấp 

Không có đủ nhân lực và/hoặc 
không có nhân lực chất lượng 
cao và/hoặc không thể tuyển 
được nhân sự có chất lượng cao 

Bộ NN và PTNT cử các cán bộ có năng lực của Bộ để đảm 
nhiệm các ví trí trong Văn phòng ISG ở khả năng có thể, tạo 
một môi trường làm việc ổn định cùng với các hình thức khích 
lệ khác (ví dụ, đảm bảo thực hiện tốt công việc tại ISG được 
xem như một tiêu chí và cơ hội thăng tiến); xây dựng và áp 
dụng các tiêu chí có mục tiêu nhằm đảm bảo tuyển được nhân 
sự có chất lượng; sử dụng định mức chi tiêu cao nhất có thể của 
Chính phủ để tuyển chọn tư vấn. 

Vừa phải 

Phức tạp về mặt thể chế và chi 
phí giao dịch cao trong giai 
đoạn khởi động dẫn đến thiếu 
động lực và thất bại trong việc 
thực hiện các mục tiêu 

Tài trợ không hoàn lại để hỗ trợ kỹ thuật cho việc kích hoạt pha 
khởi động; BĐH đảm bảo kế hoạch công tác có trọng tâm và có 
tính chiến lược; chiến lược quản lý các bên tham gia hiệu quả 
sẽ đảm bảo và duy trì sự cần thiết đối với ISG và các dịch vụ 
của ISG. 

Vừa phải 

Bộ NN và PTNT không thể huy 
động tài trợ không hoàn lại của 
các nhà tài trợ cho khoản hỗ trợ 
kỹ thuật 

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT khuyến nghị các đối tác nòng cốt 
về mối quan tâm của Bộ trong việc tăng cường quá trình xây 
dựng và đối thoại chính sách và tầm quan trọng của ISG với 
chức năng và phương tiện để thực hiện mối quan tâm đó; Tuyển 
dụng Quản lý mới cho Văn phòng ISG trong năm 2010 để triển 
khai công tác chuẩn bị. 

Vừa phải 

Bộ NN và PTNT không thể thể 
chế hóa các công cụ thể hệ mới. 

Cần chuẩn bị chi tiết cho một chiến lược (lộ trình) cho việc kết 
thúc và chuyển giao và lồng ghép các phương pháp tiếp cận, 
các công cụ và năng lực mới của ISG vào tổ chức bộ máy của 
Bộ NN và PTNT; BĐH theo dõi việc thiết kế và các khoản đầu 
tư khả thi để Bộ NN và PTNT duy trì hoạt động ISG; hoàn 
thành quá trình ISG (hoặc gần như vậy) bằng ngân sách của Bộ 
NN và PTNT vào năm cuối (2015). 

Vừa phải 

Đánh giá mức độ rủi ro tổng 
thể 

 Vừa phải 

 

VII. Các bước triển khai tiếp theo 

Xem Phụ lục V. 
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Phụ lục I 

Bản đề cương chức năng nhiệm vụ 
 

Đánh giá quá trình ISG giai đoạn 2006 - 2010 và xây dựng cơ chế điều phối và phương thức viện trợ mới cho ISG 
giai đoạn 2011 – 2015 cho ngành NN và PTNT. 

A. Bối cảnh 

1. Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) của Bộ NN và PTNT được thành lập vào năm 1997 theo Quyết định số 
No 541 NN/TCCB-QĐ ngày 9 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT là một cơ chế nhằm hình thành và 
tăng cường hiệu quả và hiệu suất trong quá trình HTQT giữa Bộ NN và PTNT với cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ 
chức phi chính phủ. Mục tiêu bao trùm của ISG đã được điều chỉnh vào năm 2005 nhằm cập nhật thêm bối cảnh mới 
của ngành, nhất là trong việc hỗ trợ Bộ NN và PTNT thực hiện Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010: (i) tăng cường vai trò 
làm chủ và năng lực của Bộ NN và PTNT trong việc xây dựng các mối quan hệ đối tác nhằm sử dụng hiệu quả và 
hiệu suất nguồn vốn ODA theo tinh thần và các nguyên tắc đã nêu ra trong Cam kết Hà Nội về Hiệu quả viện trợ, và 
tăng cường năng lực của Bộ NN và PTNT nhằm thu hút và điều phối nguồn vốn FDI nhằm hỗ trợ thực hiện các 
nguyên tắc và mục tiêu phát triển của Việt Nam. (ii) để đạt được mục tiêu và sứ mệnh của ISG, ISG có 5 lĩnh vực 
hoạt động chính: 3 lĩnh vực nòng cốt: diễn đàn đối thoại chính sách, điều phối các nhà tài trợ và FDI, và thu thập và 
phổ biến thông tin, và 2 lĩnh vực bổ trợ: các quá trình quản lý và tăng cường năng lực; và theo dõi và đánh giá. 

2. Để hỗ trợ Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ quốc tế trong quá trình điều phối ODA và đối thoại chính 
sách, ISG: - đã hỗ trợ Chiến lược Phát triển Nông thôn, một nhóm công tác chuyên đề (TAG) được thành lập nhằm 
hỗ trợ chiến lược. – hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo (CPRGS) 
trong NN và PTNT. và – tổ chức hội nghị toàn thể thường niên ISG.  

3. Hiện tại có 4 đối tác trong Bộ NN và PTNT đang hoạt động: Đối tác Chương trình Hỗ trợ ngành Lâm 
nghiệp (FSSP), Đối tác nước sạch và vệ sinh nông thôn (RWSS), Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người 
(PAHI) và Đối tác Giảm nhẹ thiên tai (NDMP). Các đối tác hiện đang hoạt động theo hình thức hỗ trợ công tác điều 
phối và hỗ trợ các Cục/Vụ liên quan của Bộ NN và PTNT. Trong quá trình làm việc, các đối tác đã có những đóng 
góp hiệu quả cho ngành NN và PTNT. ISG hiện đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác này nhằm chia sẻ nguồn lực, 
thông tin và kinh nghiệm cũng như trong tất cả các bước của chu trình dự án. 

4. Theo Quyết định số No. 2153/TTg-QHQT ngày 30 tháng 12 năm 2005, Chính phủ đã gia hạn hoạt động 
của Quỹ ủy thác ISG đến hết năm 2010 (trong đó có 4 nhà tài trợ nòng cốt tham gia đó là: Úc, Hà Lan, Thụy sỹ và 
Thụy điển) và Bộ NN và PTNT cũng đã quyết định hỗ trợ tiền vốn đối ứng thực hiện kế hoạch 2006 - 2010. Trong 
năm tới 2010, ISG sẽ kết thúc kế hoạch công tác 5 năm như đã đề cập trên đây. Trong bối cảnh – hiện có xu hướng 
giảm ODA, nguồn vốn ODA đang thay đổi theo hướng có lựa chọn, hiệu quả và hiệu suất. Tất nhiên, phương thức 
tài trợ ODA cũng sẽ thay đổi – Việt nam trở thành thành viên chính thức của WTO. – Sau kế hoạch 5 năm của Bộ 
NN và PTNT giai đoạn 2006 - 2011, tầm nhìn của Bộ NN và PTNT sẽ thay đổi; Bộ NN và PTNT trở thành mô hình 
Bộ quản lý vĩ mô, tập trung vào việc xây dựng chính sách và quản lý nhà nước. Các nhiệm vụ công tác cụ thể sẽ 
được phân cấp cho các cấp chính quyền địa phương. Đoàn đánh giá cần theo sát tầm nhìn mới và cách tiếp cận của 
Bộ NN và PTNT. – Tất cả đối tác sẽ kết thúc vào cuối năm 2010, riêng đối tác GNTT kết thúc vào tháng 6 năm 
2009. Trong tương lai, đối tác ngành NN và PTNT sẽ được tăng cường và mở rộng, có thêm sự tham gia của các chủ 
thể mới, ví dụ, khu vực tư nhân, các tổ chức dân sự, doanh nghiệp, v.v. Ngoài ra, các nhà tài trợ truyền thống cũng 
sẽ thay đổi. Các nhà tài trợ yêu cầu ISG phải thay đổi phương thức hoạt động nếu muốn tiếp tục hoạt động sau năm 
2010. Để thực hiện điều này, một hoạt động rất quan trọng phải được thực hiện trong nửa sau của năm 2009 đó là ra 
soát, đánh giá và điều chỉnh kiện toàn Văn phòng ISG trong giai đoạn 2006 - 2010.  

5. Trên tinh thần đó, bản đề cương chức năng nhiệm vụ này được thiết kế để huy động một tư vấn quốc tế và 
một hoặc hai tư vấn trong nước hoặc một nhóm tư vấn hay một công ty tư vấn  nhằm hỗ trợ Ban điều hành ISG và 
Văn phòng ISG đánh giá kết quả hoạt động của ISG giai đoạn 2006 - 2010. 

B. Các mục tiêu 

6. Mục tiêu toàn diện của đoàn đánh giá là xây dựng một cơ chế điều phối và phương thức vieecnj trợ mới của 
ISG (bao gồm khuôn khổ hợp tác với các đối tác) trong giai đoạn 2011 – 2015 cho ngành NN và PTNT trong bối 
cảnh mới. Và trong thời gian tới, vai trò của ISG cần được tăng cường để trở thành một đối tác đi đầu của Bộ NN và 
PTNT.  
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7. Các mục tiêu cụ thể là: 

• Rá soát và phân tích hoạt động của ISG giai đoạn 2006 – 2010 nhằm xác định những thành bại cũng 
như sự ảnh hưởng/tác động và đóng góp của ISG cho ngành NN và PTNT, và đưa ra những bình 
luận/khuyến nghị phù hợp cho việc củng cố và phát triển quá trình ISG trong gia đoạn mới; 

• Rà soát mối quan hệ và quá trình điều phối giữa ISG và các đối tác của ngành NN và PTNT; và 
• Đề xuất một cơ chế điều phối và phương thức viện trợ mới của ISG (trong đó bao gồm khuôn  khổ hợp 

tác với các đối tác) trong giai đoạn 2011 - 2015, và xây dựng một kế hoạch công tác mới) phù hợp với 
bối cảnh mới và các yêu cầu mới của ngành NN và PTNT. 

C. Phạm vi công việc 

8. Một tư vấn quốc tế sẽ được tuyển dụng trong thời gian từ 2 đến 3 tuần làm việc. Tư vấn quốc tế, phối hợp 
với Văn phòng ISG và Vụ HTQT-Bộ NN và PTNT sẽ: 

1. Tiến hành nghiên cứu các tài liệu quan trọng của ISG; 
2. Thảo luận với các cán bộ của Bộ NN và PTNT, các đại sứ, nhóm 4 nhà tài trợ nòng cốt, các thành viên của 

BĐH ISG, các đối tác ngành, Văn phòng ISG, các TAG và các đại diện khác (các cuộc họp sẽ do Văn 
phòng ISG và tư vấn trong nước phối hợp tổ chức); 

3. Dự thảo báo cáo đánh giá quá trình ISG process giai đoạn 2006 - 2010; 
4. Dự thảo tài liệu hình thành ý tưởng phát triển ISG để cung cấp cho các thành viên chủ chốt của ISG mộ tầm 

nhìn, những ưu tiên, chiến lược nhằm chi tiết hóa việc tổ chức sắp xếp thực hiện, và xây dựng ngân sách 
mới cho cơ chế điều phối và phương thức viện trợ mới của ISG (trong đó có khuôn khổ hợp tác với các đối 
tác ngành) cho ngành NN và PTNT trong giai đoạn 2011 - 2015, làm cơ sở cho các thảo luận tiếp theo; và  

5. Bản kế hoạch công tác mới cũng sẽ bao gồm các chương trình đào tạo phù hợp cho cán bộ của ISG nhằm 
tăng cường năng lực để hỗ trợ cho cộng đồng các chủ thể của ISG. 

9. Một hoặc hai tư vấn trong nước sẽ được tuyển dụng trong thời gian từ 3 đến 4 tuần làm việc, đối với mỗi tư 
vấn. Các tư vấn trong nước, phối hợp với Văn phòng ISG, Vụ HTQT- Bộ NN và PTNT sẽ: 

1. Hỗ trợ tư vấn quốc tế trong tất cả các công ciệc và cuộc họp với các cán bộ của Bộ NN và PTNT, các đại 
sứ, nhóm 4 nhà tài trợ nòng cốt, các thành viên của BĐH ISG, các đối tác ngành, Văn phòng ISG, các 
TAG và các chủ thể khác, trong đó bào gồm việc phiên dịch và giới thiệu nhiệm vụ của đoàn đánh giá. 
Có thể sẽ có một số công việc liên quan đến bien dịch tài liệu; 

2. Cung cấp các tài liệu cần thiết cho đoàn đánh giá; và 
3. Đưa ra những khuyến nghị/gợi ý cho các bản dự thảo báo cáo đánh giá ISG giai đoạn 2006 - 2010  và cơ 

chế điều phối và phương thức viện trợ mới của ISG giai đoạn 2011 - 2015, trong đó bao gồm kế hoạch 
công tác mới do tư vấn quốc tế xây dựng. 

D. Sản phẩm của đoàn tư vấn 

10. Đoàn đánh giá sẽ phải hoàn thiện các sản phẩm sau, xem đó là kết quả của đoàn: 

1. Báo cáo đánh giá hoạt động quá trình ISG giai đoạn 2006 - 2010 (tiếng Anh và tiếng Việt), bao gồm các 
khuyến nghị/gợi ý đã nêu trong mục tiêu thứ nhất của đoàn đánh giá; và 

2. bản đề xuất một cơ chế điều phối và phương thức viện trợ mới cho ISG giai đoạn 2011 - 2015, trong đó bao 
gồm một kế hoạch công tác mới. Các chỉ số giám sát và đánh giá cần được đặt ra trong bản kế hoạch công 
tác.  

 
E. Cơ chế báo cáo 

13. Tư vấn quốc tế với sự hỗ trợ của các từ vấn trong nước sẽ báo cáo trực tiếp với Vụ trưởng Vụ HTQT – 
Giám đốc Văn phòng ISG, 4 nhà tài trợ nòng cốt cũng như các thành viên của BĐH ISG. Việc báo cáo phải được thể 
hiện dưới hình thức bài trình bày  trên PowerPoint (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh), với cấu trúc báo cáo dự kiến 
sau: 

• Bối cảnh; 
• Những quan sát và những vấn đề thu nhận từ quá trình tham vấn với các chủ thể trong nước và quốc tế 

của ISG; 
• Những quan sát và những vấn đề thu nhận từ việc đánh giá hoạt động của ISG giai đoạn 2006 - 2010; 
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• Những phát hiện mới của đoàn đánh giá về cơ chế điều phối và phương thức viện trợ mới của ISG giai 
đoạn 2011 - 2015, trong đó có kế hoạch công tác mới; và  

• Các khuyến nghị của đoàn đánh giá cho Chính phủ Việt Nam. 

14. Việc báo cáo phải được thực hiện ngay sau khi đoàn hoàn thiện các sản phẩm theo yêu cầu và trinhf bày tại 
một cuộc họp và/hoặc một hội thảo tham vấn sẽ do Văn phòng ISG tổ chức vào thời điểm thích hợp, nhưng trong 
vòng 2 tuần ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

F. Tổ chức thực hiện 

15. Vụ HTQT sẽ chỉ đạo việc thực hiện công tác đánh giá. Văn phòng ISG sẽ hỗ trợ phí tư vấn cho tư vấn trong 
nước và phối hợp với các tư vấn trong quá trình thực hiện đánh giá. Văn phòng ISG cũng sẽ đảm bảo các công tác 
hậu cần, ví dụ như cung cấp các tài liệu quan trọng, tổ chức các cuộc họp, biên dịch các tài liệu liên quan phục vụ 
đoàn. Văn phòng làm việc, điện thoại, internet, máy phô tô và máy fax sẽ do Văn phòng ISG cung cấp. Các tư vấn 
cần có máy tính riêng. 

G. Lịch trình công tác 

16. Tư vấn quốc tế sẽ lên kế hoạch triển khai với sự hỗ trợ của tư vấn trong nước ngay sau khi được ký kết hợp 
đồng tuyển dụng. Kế hoạch thực hiện cần được chuyển đến Văn phòng ISG để bố trí các công việc tổ chức và hậu 
cần. 

Các tài liệu quan trọng: 
(i) Báo cáo đánh giá hoạt động ISG 2003-5 (ISG), và tất cả các đánh giá (đánh giá lần đầu) 
(ii) Phương thức tiếp cận của các nhà tài trợ/chiến lược hợp tác của các nhà tài trợ (WB, ADB, 

DANIDA, SIDA, SDC, AusAID, Hà lan) 
(iii) Các báo cáo cập nhật gần nhất của Hội nghị  Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, báo 

cáo của các đối tác 
(iv) Báo cáo đánh giá 15 năm thực hiện ODA và các báo cáo của ngành NN và PTNT 
(v) Các kế hoạch 5 năm mới 2011-15 
(vi) Dự thảo chiến lược phát triển nông thôn (10 năm) 

Các cuộc họp quan trọng: 
(i) Vụ HTQG Bộ NN và PTNT, Vụ Kế hoạch, Cục kinh tế hợp tác và PTNT, Vụ Tài chính, Viện 

Chính sách chiến lược NN và PTNT, Trung tâm khuyến nông quốc gia, Cục Trồng trọt, Cục Chăn 
nuôi và Cục Lâm nghiệp; 

(ii) 3 Tổng Cục Thủy sản, Lâm nghiệp và Thủy lợi 
(iii) Các Bộ ngành của Chính phủ  – Vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ KHĐT, ISGE của Bộ TNMT, ISG của 

Bộ LĐTBXH, Vụ quản lý nợ - Bộ tài chính 
(iv) Các nhà tài trợ nòng cốt – Úc, Thụy điển, Hà Lan, Thụy sỹ 
(v) DANIDA, WB, JICA, ADB, IFAD và các tổ chức phi chính phủ (CARE, Plan, NGO Resource 

Centre, OXFAM HK và GB) 
(vi) Khu vực tư nhân – Phòng hợp tác thủy sản, Tổng công ty chè, TCT cà phê, TCT lương thực, TCT 

tiêu, TCT lâm nghiệp, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
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Phụ lục II  
 Chương trình công tác và danh sách những người đã gặp 

 
Thời gian  Các đơn vị  Ghi chú 

Ngày 26 tháng 
11  
(Thứ năm)  Họp với Ban thư ký ISG  

206  - 208, A8  
10 Nguyen Cong Hoan, HN  
 ĐT: 37711736  

Ngày 27 tháng 
11  
 (Thứ Sáu)  

* 8h30 - 11h30:  
Làm việc với IFAD   

 

* 14h00 - 16h00:  
Họp Tổ công tác: 
Thành viên  tổ công tác (đại diện các Cục Vụ Bộ 
NN & PTNT)  
Lãnh đạo một số Cục Vụ liên quan  
Nhóm tư vấn  

Chủ trì: TS Lê Văn Minh  
Phòng 101, B6, Bộ NN & PTNT  
Số 2 Ngọc Hà, HN 

Ngày 30 
Tháng 11  
 (Thứ hai)  

* 9 h00 - 10h15:  
Làm việc với AusAID - Đại sứ quán Australia 

Nguyễn Quốc Việt  
Quản lý Chương trình cấp cao NN&PTN  
8 Đào Tấn Street - Hà Nội  
ĐT:38317755 (máy lẻ 180)  

 

10h30 - 12h00  
Làm việc với SIDA  
 (Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Thụy Điển)  

Johanna Palmberg  
Bí thư thứ nhất  
2 Núi Trúc - Hà Nội  
ĐT: 372 60 400  

 
* 13 h30 - 16h30  
Làm việc với ISG, đánh giá SWOT  

206-208, A8  
10 Nguyễn Công Hoan, HN  
ĐT: 37711736  

Ngày 1 tháng 
12  
 (Thứ ba)  

* 8h30 - 10h30  
Làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB)  
 

TS Nguyễn Thế Dũng  
Operation Officer, Phát triển nông thôn  
63 Lý Thái Tổ, Hà Nội  
ĐT: 3934-6600 (máy lẻ 246) / 0913223945  

 

* 13h30 - 15h00 
Làm việc với JICA  
 (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)  

Ông Karimata Shigeo  
Chuyên gia JICA  
A9-403, Bộ NN & PTNT  
Số 2, Ngọc Hà,  
ĐT: 37336148 / 0904721853  

 

* 15h30 - 16h30  
Làm việc với CARE  
(CARE International tại Việt Nam)  

Ông Peter Newsum  
Giám đốc Quốc gia  
Ông Nguyễn Văn Anh  
Quản lý Chương trình cao cấp 
86 Xuân Diệu, Tây Hồ  
ĐT: 37161930 / 0912398028  

02 tháng 12  
(Thứ tư) 

* 10 h30 -11h30  
Làm việc với OXFARM HK  

Ông Bryn Tucknott  
Cố vấn Thị trường & Sinh kế  
Bà Văn Thị Minh Châu  
Điều phối viên, Chương trình sinh kế  
22 Lê Đại Hành, Hà Nội  
ĐT: 39454406 / 01676105427  

 

* 13h30 - 15h00  
Làm việc với FSSP  
(Đối tác Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp)  

Bà Nguyễn Tường Vân  
Phó Giám đốc  
Tầng 3, Tòa nhà A8,  
10 Nguyễn Công Hoan  
ĐT: 37629412  

 

* 15h30 - 17h00  
Làm việc với RWSSP  
(Đối tác cấp nước và vệ sinh môi trường NT)  

Ông Nguyễn Danh Soạn  
Quản lý  
Bà Phạm Bích Ngọc  
Cán bộ Thông tin, Kế hoạch & đánh giá 
10 Nguyễn Công Hoan  
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Ngày 03 tháng 
12  
 (Thứ năm)  

* 10h15  - 11h00 
 Làm việc với CIDA  

Bà Vân Sơn  
Cán bộ chương trình  
31 Hùng Vương  
ĐT: 0903463792  

 
* 13h30 -15h00  
Làm việc với Cục Quản lý nợ, Bộ Tài chính  

Bà Lê  
29 Trần Hưng Đạo  
Bộ Tài chính  
ĐT: 22202828 (3039) / 0904277674  

04 tháng 12  
(Thứ Sáu)  

* 9h15 -10h15  
Làm việc với các Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(VARISME)  

Ông Lê Khắc Triết  
112-113, tầng 5, ngõ 109, Truong Chinh, Hà Nội  
ĐT: 0912323868 / 8688912  

 
* 11h00 - 12h00  
Làm việc với ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á)  

Ông Ennis Ellingson  
Chuyên gia cao cấp Quản lý tài nguyên thiên nhiên  
701-706, Sun Red River Building  
23 Phan Chu Trinh  
ĐT: 39331374 (121)  

 
* 14h00 -15h30  
Làm việc với Tổng công ty Chè  

Ông Nguyễn Hữu Tài  
Phó Tổng Giám đốc  
92 Võ Thị Sáu, Hà Nội  
ĐT: 0913217706 / 36227029  

 

* 16h00 -17h00  
Làm việc với FAO  
(Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam)  

Ông Andrew Speedy  
Nguyễn Gia Thiều  
ĐT: 39424208  

Ngày 05-06 
tháng 12  Viết báo cáo   

07 tháng 12  
(Thứ hai)  

* 8h00 - 9h30  
Làm việc với Việt Nam Hiệp hội Cà phê-Ca cao  

Ông Phan Hữu Đệ  
Tổng thư ký  
5 Ông Ích Khiêm, Hà Nội.  
ĐT: 0912101486 / 37336520  

 
* 10h00 - 11h30  
Làm việc với Hiệp hội Thủy sản (VASEP) 

TS Nguyễn Hữu Dũng  
Phó Chủ tịch Thường trực  
10 Nguyễn Công Hoan,  
ĐT: 37715055 / 37715318  

 
* 13h45 - 15h00  
Làm việc với ISGE  

Ông Ngân Ngọc Vy  
Điều phối viên  
Phòng 215, Tầng 2, Toà nhà A, Bộ TN & MT , 83 
Nguyễn Chí Thanh  
37735510 / 0982007696  

 
* 15 h30 - 16h30  
 Làm việc với Trung tâm INGOs  

Ông Marko Lovrekovic  
 Đồng Giám đốc quản lý  
Bà Phan Thu Hà  
Điều phối viên mạng lưới  
NGO Resource Centre  
218 Đội Cấn, Hà Nội - Khách sạn La Thành  
ĐT: 38328570 / 0912174879  

 

* 17h00 - 18h00  
Làm việc với PAHI  
(Đối tác cúm gia cầm và cúm ở người)  

Ông David Payne  
Chuyên gia Quan hệ đối tác và Điều phối 
ĐT: 0903248360  
Bà Đào Thu Trang  
Quản lý  
ĐT: 0912361978  

8 tháng 12  
(Thứ ba)  

* 09 h00 - 10h00  
Làm việc với SDC  
(Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ)  

TS Pascal Raess  
Phó Giám đốc Quốc gia  
Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Thụy Sĩ  
TS Hoàng My Lan  
Cán bộ Chương trình cao cấp 
16th Floor, Hà Nội Central Office Building  
44B, Lý Thường Kiệt  
ĐT: +84 4 39346627  
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* 10 h30 - 11h30  
Làm việc với IPSARD  

TS Đặng Kim Sơn  
Tổng giám đốc  
6 Nguyễn Công Trứ  

 
16h00 – 17h00 16h00 - 17h00  
Làm việc với Vụ Kế hoạch Bộ NN & PTNT 

Ông Nguyễn Văn Hà  
Phó Vụ trưởng 
A10, Bộ NN & PTNT, 2 Ngọc Hà  

9 tháng 12   
 (Thứ tư)  

*1400 – 1700  
Làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế (ICD)  

Ông Lương Thế Phiệt  
Vụ trưởng 
Ông Hoan  
Chuyên viên  
A10, 2 Ngọc Hà  

10 tháng 12  
 (Thứ năm)  

*17h00 – 18h00  
Họp với Bộ NN & PTNT  

TS Bùi Bá Bổng  
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT  
Ông Lương Thế Phiệt  
Vụ trưởng Vụ HTQT 
Ông Hoan  
Chuyên viên  
A10, 2 Ngọc Hà 

11 tháng 12  
 (Thứ Sáu)  

* 08h30 – 11h30  
Hội thảo đánh giá ISG 
Các nhà tài trợ chính 
Các thành viên Ban điều hành 
Các thành viên Tổ công tác 

Chủ trì: ông Lương Thế Phiệt  
Vụ trưởng Vụ HTQT 
101, B6, 2 Ngọc Hà   

14 tháng 12  
(Monday) 
(Thứ hai)  

* 14h00 – 15h00  
Họp với Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn  

Ông Tăng Minh Lộc  
Quyền Cụ trưởng  
2 Ngọc Hà, Tp.  
0913255203/44591204  

Time Units Note 
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Phụ lục III 
Đánh giá ISG 

Phân tích các bên tham gia 
 

Điểm mạnh, điểm yếu của ISG  
Và vai trò kỳ vọng trong tương lai 

 
Bối cảnh   

1. Trong các ngày từ 26 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, các tư vấn đã tiến hành 23 cuộc phỏng vấn 
với các chủ thể của ISG và tiến hành nghiên cứu các tài liệu quan trọng của ISG, cơ sở của tài 
liệu trình bày trên đây.  Các chủ thể được phỏng vấn bao gồm các Cục/Vụ và đối tác của Bộ NN 
và PTNT, Bộ tài chính, KHĐT và nhà tài trợ (đa phương, song phương, các tổ chức phi chính 
phủ và Liên hợp quốc), khu vực tư nhân và giới học thuật.  Một cuộc họp với nhóm chuyên trách 
của Bộ NN và PTNT đã được tổ chức ngày 27 tháng 11 để định hướng công việc của các tư vấn. 

Các phát hiện 

2. Quá trình ISG được nhiều chủ thể biết đến và đánh giá tốt.  Những giá trị của ISG trong quá khứ 
và tính hữu ích tiềm tang của nó được xem là lý do cho việc tiếp tục phát triển ISG.  Một nhân tố 
quan trọng đối với lợi ích do ISG mạng lại là quá trình này được lãnh đạo Bộ NN và PTNT và 
các nhà tài trợ ủng hộ, thông qua những cam kết được thể hiện rất rõ bằng việc tham gia trực tiếp 
vào các diễn đàn đối thoại chính sách và chia sẻ thông tin, đó là Hội nghị toàn thể thường niên.  
Đối với giai đoạn 2011-2015, ISG về tiềm năng được xem là công cụ có giá trị cao đóng góp vào 
việc giải quyết các vấn đề quan trọng để thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân và 
nông thôn (Tam Nông), các cải cách thể chế của Bộ NN và PTNT, và chương trình nghị sự của 
Chính phủ về XĐGN và BĐKH. 

3. Bộ NN và PTNT, khi sử dụng ISG, đã xây dựng thành công một thế hệ đầu tiên các cơ chế và 
công cụ điều phối các nhà tài trợ, các cơ chế và công cụ đó đã và đang được lồng ghép và thể chế 
hóa trong cơ cấu tổ chức của Bộ NN và PTNT, trong năng lực và trong các quy định của Bộ.  
Những định hướng hợp tác và liên kết với nhà tài trợ hiện tại đã được quy định thành văn bản (ví 
dụ, Quyết định về Huy động và sử dụng ODA) và các hệ thống đã được đưa vào sử dụng để thực 
hiện việc theo dõi (ví dụ, CSDL ODA và FDI của Vụ HTQT, và các quy trình của Bộ NN và 
PTNT đối với việc điều phối sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài, các Ban quản lý Trung ương 
các dự án của Bộ NN và PTNT, các Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT với những cơ chế điều phối 
riêng và các đối tác).  Do đó, một mặt, các bước tiếp theo yêu cầu ở đây là Bộ NN và PTNT cần 
tăng cường và củng cố các cơ chế nội tại hiện có của Bộ.  

4. Từ một phương diện khác, bộ công cụ hiện nay chưa bao gồm các nhu cầu đối với việc định 
hướng và liên kết với các nhà tài trợ ODA (và các nhà tài trợ vốn khác).  Các cơ chế truyền thông 
và điều phối theo chiều ngang và chiều dọc trong Bộ NN và PTNT mới chỉ mới chớm nở cũng 
như các cơ chế truyền thông và điều phối theo chiều dọc, từ cấp Cục/Vụ lên đến cấp Bộ.31  Về 
công tác truyền thông và đối thoại chính sách trong Bộ NN và PTNT và giữa Bộ NN và PTNT 
với các đối tác phát triển, bốn nhân vật chính (Vụ kế hoạch, Viện chính sách và chiến lược NN 
và PTNT, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, và Vụ HTQT) bản than cần làm rõ hơn nữa chức năng 
trong việc hoạch định chính sách.  Ngoài ra, việc phân tích các bên tham gia cho thấy rằng cộng 
đồng tài trợ (ODA, INGO, khu vực tư nhân) nhận thấy đối thoại chính sách với Bộ NN và PTNT 
là một phần quan trọng của quá trình điều phối.  Các bên mong muốn thảo luận và muốn biết liệu 
đầu tư của họ đóng góp như thế nào đối cho sự phát triển của ngành NN và PTNT, phù hợp với 
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các chính sách và ưu tiên của Bộ NN và PTNT.  Chính trong ‘khoảng trống” đó việc phát triển 
ISG trong giai đoạn mới có thể có những đóng góp. 

Những điểm mạnh chủ yếu 
5. Những điểm mạnh của ISG theo nhận đinh và đánh giá của các chủ thể có thể được nhóm thành 4 

lĩnh vực: 1) những nhân tố ngoại lai tạo hiệu quả cho mô hình ISG; 2) những tài sản/kết quả mà 
ISG đã gây dựng trong những năm qua đã tạo sự tín nhiệm và là một cộng cụ hữu hiệu cho Bộ 
NN và PTNT; 3) những tác động hay kết quả của ISG đều có giá trị gia tăng cho Bộ NN và 
PTNT; và 4) các chức năng và công cụ của Văn phòng ISG và/hoặc của quá trình ISG đã phát 
huy tính hữu dụng trong việc thúc đẩy đạt được các mục tiêu của ISG.  Về điểm mạnh của ISG, 
điều thú vị là quan điểm của các chủ thể (Chính phủ, Bộ NN và PTNT và các đối tác ODA) rất 
giống nhau.  Do đó, không cần thiết phải phân tích tách biệt các điểm mạnh theo từng đối tượng. 

6. Những nhân tố ngoại lai.   Những nhân tố sau đây được xác định là những điểm mạnh trong quá 
khứ hoặc hiện tại: 
• Bộ NN và PTNT công khai và sẵn sàng chia sẻ thông tin trực tiếp và đối thoại với các đối tác 

phát triển về các vấn đề có tầm quan trọng. 
• Mối quan hệ gần gũi giữa Vụ trưởng Vụ HTQT/Giám đốc Văn phòng ISG với Bộ trưởng Bộ 

NN và PTNT. 
• Sự hỗ trợ và cam kết cấp cao của Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ giúp ISG hoạt động hiệu 

quả và hữu ích. 
• Tầm nhìn của Bộ NN và PTNT (chính sách Tam nông) và Chiến lược (10 năm, đang chờ phê 

duyệt) thực hiện tầm nhìn rất rõ ràng; tạo khuôn khổ rõ ràng cho điều phối và đối thoại chính 
sách. 

7. Những tài sản/kết quả nổi trội.   Nói một cách đơn giản, vai trò của ISG trong thời gian qua và 
những tác động do ISG tạo nên được nhiều chủ thể biết đến và đánh giá tốt (xem ở phần dưới 
đây).  Công bằng mà nói “thương hiệu” ISG được xem là rất có giá trị, cả trong Bộ NN và PTNT 
và cả trong cộng đồng các nhà tài trợ.  

8. Những tác động và kết quả.  Bên cạnh những thành tựu của ISG nêu trên, dưới đây là những 
thành tựu đáng lưu ý nhất: 
• ISG của Bộ NN và PTNT là một nỗ lực tiên phong và sáng tạo của Bộ NN và PTNT trong việc 

hình thành một cơ chế đầu tiên cho việc điều phối ODA ở cấp quốc gia. 
• ISG là một trong các đối tác thành công nhất trong việc hài hòa  hóa ODA và hiện tại vẫn là 

một ví dụ nếu không muốn nói là tốt nhất về một cơ chế điều phối các nhà tài trợ.  Thông qua 
quá trình ISG, Bộ NN và PTNT đã có thể định hướng tốt hơn các đối tác phát triển và đảm bảo 
tăng cương sự hiểu biết giữa Bộ NN và PTNT và cộng đồng tài trợ quốc tế.  Trong một số 
trường hợp, ISG có một vai trò hữu ích trong quá trình hợp tác với các đối tác khác. 

• Khuôn khổ ISG đã tạo ra sự minh bạch rất lớn về các khoản đầu tư hiện hành, giúp tăng cường 
mạnh mẽ hơn năng lực và những cơ hội nhằm đúc rút các bài học kinh nghiệm của các chủ thể 
trong cộng đồng các nhà tài trợ. 

• ISG là một trọng những ví dụ tốt và điển hình cho thấy, đối thoại chính sách cởi mở về chính 
sách NN và PTNT và chức năng của Hội nghị toàn thể thường niên có giá trị rất cao đối với 
quá trình đối thoại và đạt sự đồng thuận.  Điểm này dẫn đến: (i) ngày càng nhiều đối thoại 
chính sách về các vấn đề quan trọng; (ii) hỗ trợ tích cực của ODA trong việc xây dựng các 
chính sách về thương mại và thực hiện các kế hoạch 5 năm; và (iii) tăng cường khả năng huy 
động tài trợ nước ngoài cho các ưu tiên của Bộ NN và PTNT. 
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9. Các chức năng, công cụ và năng lực.   Về bản than quá trình ISG, dưới đây là những năng lực và 
chức năng của ISG được các khách hàng của ISG biết đến nhiều nhất: 
• Quỹ ủy thác:  Quỹ ủy thác tạo được một mức độ linh hoạt giúp ISG có khả năng hoạt động 

hiệu quả và hiệu suất với các nhà tài trợ. 
• Các diễn đàn:  Hội nghị toàn thể thường niên ISG là một diễn đàn rất có giá trị vì diễn đàn 

này tập trung vào các chủ đề có giá trị cao và có sự tham gia cần thiết của Bộ NN và PTNT 
và cộng đồng tài trợ vào đối thoại chính sách cấp cao.  Diễn đàn này hỗ trợ cho các đối tác 
ODA hoạt động chặt chẽ hơn với Bộ NN và PTNT.  Về mặt tổng thể, quá trình ISG  tạo được 
một diễn đàn cho việc thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác lập kế hoạch, tài chính và 
xây dựng chính sách tại Bộ NN và PTNT ở cấp chính sách vĩ mô. Nhìn chung, điểm mạnh 
của ISG là hỗ trợ đối thoại chính sách cấp cao. 

• Chức năng “cầu nối” của ISG:  là cầu nối giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng các nhà tài 
trợ, ISG vừa là người thúc đẩy đối thoại với các đối tác quốc tế vừa là cầu nối hiệu quả thông 
qua cơ chế hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ, hỗ trợ của SDC cho việc xây dựng hệ thống Giám sát và 
đánh giá) và đôi khi là hỗ trợ tài chính (ví dụ, VARISME nhận được tài trợ không hoàn lại 
thông qua vai trò thúc đẩy của ISG). 

• ISG là công cụ tăng cường năng lực của Bộ NN và PTNT:  là một diễn đàn và là một đối tác 
có sự tham gia của các đối tác nước ngoài, ISG mở rộng tầm với của Bộ NN và PTNT ra 
ngoài biên giới về tổ chức thể chế truyền thống, bổ sung thêm năng lực cho Bộ NN và PTNT 
và Vụ HTQT mà thiếu ISG sẽ không thể có.  Cơ chế Quỹ ủy thác là một ví dụ minh chứng 
cho điều này.  

• Các TAG:  Cơ chế TAG là một phương tiện lâm thời xong rất hữu hiệu đối với việc tổ chức 
đối thoại, đánh giá và đưa ra những khuyến nghị hữu ích và kịp thời.  TAG về vấn đề thương 
mại, lập kế hoạch và xóa đói giảm nghèo được xem là một ví dụ rất tốt về giá trị của các 
TAG. 

• Hệ thống thông tin ISG:  Chức năng thông tin được xem là cực kỳ quan trọng và được nhiều 
bên đánh giá cao vì:  (i) cung cấp được các đầu vào quan trọng cho quá trình chuẩn bị và thực 
hiện dự án; (ii) là một nguồn cung cấp các văn bản được dịch thuật từ các nghị định và nghị 
quyết; (iii) là một thư viện những thông tin quan trọng giúp định hướng và đào tạo đội ngũ 
làm ODA còn mới với Việt Nam; (iv) xây dựng được một trang web có các thông tin được 
cập nhật và kịp thời (trong quá khứ tốt hơn hiện nay); và (v) có một nguồn các bản tổng hợp 
khuyến nghị chính sách hữu ích, được viết công phu, nêu ra những vấn đề quan trọng và giúp 
định hướng chính sách và khuyến nghị các nghiên cứu tiếp theo.  

• Chức năng thử nghiệm của ISG:  Quá trình ISG có vai trò rất quan trọng, cung cấp cho Bộ 
NN và PTNT các mô hình và Bộ và các Bộ khác đã nhân rộng mô hình này. Đó là một cách 
thức hiệu quả nhằm thử nghiệm và thể chế hóa các công cụ điều phối và chia sẻ thông tin (ví 
dụ, các TAG phát triển thành các đối tác tiểu ngành, các cơ sở dữ liệu của Vụ HTQT). 

Các thách thức 

10. Những điểm yếu căn bản và những thách thức của ISG theo đánh giá của các chủ thể cũng có thể 
được nhóm thành 4 lĩnh vực: 1) những nhân tố ngoại lại đã làm giẩm tính hiệu quả của ISG; 2) 
nguyên nhân về tổ chức thể chế đã làm hạn chế khả năng vận hành của ISG; 3) những vấn đề về 
năng lực nội tại; và 4) những chức năng và công cụ còn yếu hay chưa có, nhưng cần thiết cho 
việc đạt được các mục tiêu của ISG.  Về những thách thức trình bày ở đây, ngoài một số ngoại lệ 
(sẽ được nêu trong phần nội dung văn bản), thì quan điểm của Chính phủ, Bộ NN và PTNT và 
các nhà tài trợ là như nhau. 
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11. Những nhân tố ngoại lai.   Những nhân tố dưới đây đã được xác định: 
• Quá trình tham vấn theo chiều ngang trong nội bộ Bộ NN và PTNT còn yếu, cũng như như 

những mối liên kết theo chiều dọc lên cấp lập chính sách vĩ mô.  Điều này đã làm hạn chế 
khả năng của Bộ NN và PTNT tiếp thu những đóng góp thu được từ diễn đàn ISG cho việc 
thực hiện tầm nhìn của Bộ.  Tương tự như vậy, thiếu cơ chế đối thoại theo chiều ngang với 
các hiệp hội và khu vực tư nhân trong ngành NN và PTNT; các hiệp hội có thể góp phần vào 
việc tăng cường đối thoại của ISG với khu vực tư nhân. 

• ISG đã mất đi động lực trong 3 năm qua, đây là một nhân tố có thể là nhu cầu về các dịch vụ 
mà ISG cung cấp.  Trong những năm gần đây, có vẻ như đã giảm bớt nhu cầu trong Bộ NN 
và PTNT đối với các dịch vụ của ISG như về mặt đối thoại xây dựng chính sách, do đó các 
hoạt động của ISG đã bị hạn chế trong các lĩnh vực chính sách vĩ mô và hỗ trợ xây dựng kế 
hoạch 5 năm.  Ngoài ra ngày càng xuất hiện nhiều những sáng kiến khác, các đối tác và các 
diễn đàn đối thoại, do đó mà các diễn đàn do ISG tổ chức phải cạnh tranh giành lấy sự tham 
gia của các chủ thể thuộc Bộ NN và PTNT và cộng đồng các nhà tài trợ; điều này dẫn đến 
tình trạng “chán hội họp” do phải tham dự quá nhiều cuộc họp mà không biết giá trị và tính 
phù hợp của chúng đến đâu.  Một số đối tác trong và ngoài Bộ NN và PTNT cho rằng sự hiện 
diện của ISG và dịch vụ của ISG đã giảm đi trông thấy khi ISG xa dần với các khách hàng 
chính của mình, đó là các đơn vị của Bộ NN và PTNT. 

• Các chủ đề quan trọng và đa ngành đối với Bộ NN và PTNT và cũng quan trọng đối với các 
đại diện ODA và FDI chưa được đưa vào chương trình nghị sự của ISG (ví dụ vấn đề việc 
làm phi nông nghiệp; lập quy hoạch vùng, vấn đề đất đại và chính sách sử dụng đất, lộ trình 
hướng đến phân cấp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia).  Trong một số trường 
hợp, dường như Bộ NN và PTNT chưa sẵn sàng thảo luận một số vấn đề nhạy cảm với các 
nhà tài trợ và do đó điều này càng làm yếu thêm quá trình ISG. 

• Vấn đề nhân sự của ISG đã ảnh hưởng đến năng lực của Văn phòng ISG trong những năm 
gần đây.  Vấn đề về định mức chi tiêu đã khiến ISG khó khăn trong việc huy động sự hỗ trợ 
về công nghệ thông tin và truyền thông cho việc thực hiện vai trò của ISG; việc thiếu nguồn 
nhân lực vẫn còn là vấn đề và bế tắc. 

• Cơ chế điều hành và đặt ra ưu tiên cho ISG chưa phát huy hiệu quả trong việc hướng ISG vào 
các ưu tiên của Bộ NN và PTNT, do đó xét một cách tổng thể đã làm giảm tính phù hợp của 
ISG.   

 
12. Các nhân tố về tổ chức thể chế.   Hầu hết những vấn đề này có liên quan đến Bộ NN và PTNT và 

liên quan đến việc thiếu sự rõ ràng về vị trí của ISG trong bộ máy tổ chức và vai trò của ISG, nếu 
có đi chăng nữa cũng chỉ thể hiện phần nào trong các vấn đề chính sách vĩ mô và đa ngành.  Một 
vấn đề căn bản mà các bên nhận thấy là vai trò của ISG trong mối quan hệ với Vụ HTQT và chức 
năng điều phối (nếu có) và mối quan hệ của ISG với các đối tác.  Một điều nữa là việc tham gia 
của các đối tác quốc tế vào các diễn đàn Hội nghị toàn thể thường niên đã giảm dần.  Có quan 
điểm cho rằng một nhân tố dẫn đến tình trạng này là sự ủng hộ cấp cao của Bộ NN và PTNT đối 
với ISG đã giảm đi, do đó cũng sẽ làm giảm sự ủng hộ cấp cao của các đối tác quốc tế. 

13. Năng lực nội tại.   như đã đề cập trên đây, vấn đề nhân sự đã làm ảnh hưởng không tốt đến năng 
lực của ISG trong những năm gần đây, cũng như là vấn đề nguồn nhân lực.  Sự không ổn định và 
thiếu vắng vị trí Quản lý và thiếu nhân sự về công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động đến 
các lĩnh vực hoạt động của ISG, trở thành rào cản đối với việc triển khai có hiệu quả công tác 
điều phối.  Ngoài ra, Văn phòng ISG không thể thực hiện hết số lượng các nghiên cứu như mong 
đợi mặc dù có nhu cầu và vốn để triển khai.  Điều hạn chế năng lực của ISG là quá nhiều chủ đề 
dàn trải, do đó cần xác định rõ hơn các trọng tâm.  Thiểu năng lực trong công tác tổ chức và theo 
dõi thực hiện để chuẩn bị cho các quá trình tham vấn và đối thoại hay cung cấp thông tin cho quá 
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trình đối thoại chính sách rộng lớn hơn.  Do đó, ISG không thể hỗ trợ Bộ NN và PTNT trong việc 
đối mặt với các phương thức viện trợ mới hay nêu với Bộ các vấn đề về danh mục kêu gọi tài trợ 
ODA toàn ngành. Hiện tại ISG chưa đủ lực để làm việc ở cấp vĩ mô trong Bộ NN và PTNT cũng 
như chưa đủ lực để huy động sự tham gia của các chủ thể mới (ví dụ, khu vực FDI và khu vực tư 
nhân) ngoài Bộ NN và PTNT.  Hiện còn thiếu năng lực để có thể đi tiên phong trong các vấn đề 
quan trọng (Tam Nông). 

 
14. Các chức năng và công cụ.   Những bình luận và nhận xét của các chủ thể về diễn đàn đối thoại 

chính sách hiện nay cho thấy sự khác biệt trong quan điểm về giá trị của Hội nghị toàn thể 
thường niên (xem ở dưới đây) xong các bên đều cho rằng hiện tại ISG thiếu các cơ chế và mô 
hình để có thể thực hiện các hoạt động sau các đối thoại chính sách (trong đó có Hội nghị toàn 
thể) và các cuộc tham vấn.  Xét về mức độ quan tâm, có một số nhận định cho rằng: (i) quá trình 
ISG trở nên “kém thú vị” khi ISG chuyển hướng sang thực hiện chức năng thông tin thay vì thực 
hiện chức năng thúc đẩy quá trình tham vấn; (ii) việc thiếu thông tin về kết quả từ những cuộc 
tham vấn, do còn tồn tại khoảng trống giữa quá trình tham vấn và hành động chính sách càng làm 
giảm số lượng chủ thể tham gia vào các cuộc họp và hội thảo bởi vì giá trị của việc tham gia 
được đánh giá thấp.  Những phát hiện khác liên quan đến mức độ quan tâm bao gồm: 
• Tất cả các chủ thể đều nhận thấy rằng quá trình ISG cần phải huy động nhiều hơn nữa các thủ 

thể tham gia và cần phải sử dụng triệt để các mạng lưới và các nhóm hiện có (ví dụ, mạng 
lưới các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các nhóm kỹ thuật) để có thể lôi kéo sự tham gia 
của nhiều bên hơn. 

• Nhất là trong cộng đồng các tổ chức phi chính phủ quốc tế và một số nhà tài trợ song phương 
cho rằng Hội nghị toàn thể cấp cao ISG là quá xa vời, và do đó quá trình tham vấn trở nên 
mang tính chất ngoại giao và đôi khi quá là hình thức nên nên không thể đối thoại sâu về các 
chủ đề cần thiết.  Điều này thể hiện việc thiếu các công cụ và cách tiếp cận đối với vấn đề 
quản lý các bên tham gia để đảm bảo rằng các đối thoại chính sách được tổ chức nhằm đúng 
đối tượng. 

• Rất nhiều chủ thể có cảm nhận rằng chức năng đối thoại chính sách của ISG chưa thật hiệu 
quả bởi vì: (i) không có các cuộc họp bổ trợ ở cấp kỹ thuật để tham vấn rộng rãi hơn; (ii) ISG 
thiếu địa điểm để tham vấn chính sách; (iii) ISG thiếu các mô hình hữu hiệu để gắn kết quả 
trình tham vấn và các cuộc trao đổi kinh nghiệm liên quan đến chính sách vào trong khuôn 
khổ các diễn đàn đối thoại chính sách của ISG; (iv) ISG không kết nối được các tiểu ngành, 
nhất là có những trường hợp các tiểu ngành còn yếu trọng việc điều phối ODA, và Bộ đang 
cố gắng thúc đẩy cộng tác điều phối giữa các tiểu ngành được tốt hơn. 

• Một số khoảng trống trong các công cụ và các mô hình hiện tại gồm có: (i) cơ sở dữ liệu FDI 
thiếu các yếu tố quan trọng (đất đai, nguyệt vật liệu, chính sách, pháp luật); (ii) thiếu giám sát 
chi tiêu công, một lĩnh vực quan trọng cho việc phân cấp quản lý; (iii) cần có thêm các 
phương thức làm việc thực tế hơn thay vì có quá nhiều các hội thảo và hội nghị; (iv) thiếu cơ 
chế giới thiệu các quản điểm “từ dưới lên” trong đối thoại; (v) không có các cơ chế thu thập 
thông tin từ khu vực tư nhân hoặc không có liên kết để xây dựng các đối thoại với đối tượng 
này và để xác định các cơ hội cho mô hình đối tác công tư.  

Tương lai của ISG 
 
15. Các khuyến nghị về tương lai của ISG được nhóm thành năm nhóm lĩnh vực sau: 1) các chức 

năng của ISG; 2) gợi ý các công cụ; 3) khuyến nghị các phương pháp tiếp cận; 4) các chủ đề cụ 
thể cần ISG thúc đẩy đối thoại; và 5) các điều kiện cần thiết tạo sự thành công cho ISG.  Những 
khuyến nghị căn bản này được tóm tắt trong Bảng 2 của Phụ lục IIIb. 
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Các khuyến nghị 

16. Nếu xét đến những thách thức về chính sách, thực hiện chính sách và về cải cách tổ chức thể chế 
mà Bộ NN và PTNT đang phải giải quyết, thì sẽ là có lợi nhất cho Bộ NN và PTNT nếu theo 
đuổi một quá trình ISG có năng lực thúc đẩy: (i) đối thoại chính sách cấp cao; (ii) tham vấn cấp 
kỹ thuật về việc thực hiện chính sách và “học hỏi từ thực tiến”, để hỗ trợ cho đối thoại chính sách 
cấp cao; và (iii) tăng cương công tác truyền thông và điều phối theo chiều ngang trong Bộ NN và 
PTNT, ở cấp Cục/Vụ (và cấp Tổng Cục sau khi tái tổ chức), truyền thông theo chiều dọc lên đến 
cấp Bộ. 

 
17. Một quá trình ISG phù hợp có thể đáp ứng các như cầu và đỏi hỏi đó cần phải có các yếu tố sau: 

• Là một quá trình ISG có thể đóng góp một cách chiến lược với quá trình điều phối các nhà tài 
trợ thông qua đối thoại chính sách, chứ không phải một quá trình ISG được giao nhiệm vụ 
điều phối các nhà tài trợ. 

• Có một Ban thư ký nhỏ gọn, và là một nhà cung cấp dịch vụ hiệu quả và có trọng tâm 
• Có một cơ chế quản lý và tài chính có thể giúp ISG được gọn nhẹ và linh hoạt, nhằm hỗ trợ 

một số chủ đề được ưu tiên cao và có lợi cho Bộ NN và PTNT và các chủ thể nòng cốt. 
• Cần một khuôn khổ lập kế hoạch trong ngắn hạn (một năm) nhằm giữ cho ISG ở một vị thế 

tốt và phù hợp, và cho phép các chủ thể tham gia hoặc rút lui khỏi quá trình nếu họ muốn.  
 
Các kết luận 
 
18. Trong quá khứ ISG đã có những đóng góp quan trọng vào năng lực điều phối các nhà tài trợ của 

Bộ NN và PTNT, xong hầu hết những di sản đó giờ đã được lồng ghép vào trong Vụ HTQT và 
các Cục chức năng; các khái niệm quan trọng hình thành từ diễn đàn ISG (Hội nghị toàn thể và 
các TAG) đã trở thành các chương trình mới và quy trình mới; các đối tác đã được thành lập và 
đang hoạt động; và Quyết định về điều phối ODA đã được Bộ NN và PTNT ban hành.  Lịch sử 
đã cho thấy quá trình ISG có thể là một công cụ quan trọng để Bộ NN và PTNT tiến hành thử 
nghiệm và thể chế hóa các phương pháp tiếp cận, các quy trình và thủ tục mới, ví dụ, ISG là một 
công cụ để học hỏi hơn là một công cụ của điều phối. 

 
19. Rõ ràng hiện đang có một cơ hội vàng để tăng cường quá trình ISG.  Tuy nhiên, để làm được 

điều này, Bộ NN và PTNT cần phải cam kết mạnh mẽ từ cấp cao nhất; ISG gia đoạn 2011-2015 
sẽ cần phải được xây dựng một cách phù hợp, và Bộ NN và PTNT sẽ phải sử dụng quá trình ISG 
một cách chiến lược và sang suốt.   

 
20. Trogn quá trình ra quyết định về việc tiếp tục ISG như thế nào trong giai đoạn 2011 – 2015, Bộ 

NN và PTNT trước tiên cần cân nhắc xem xét các nhân tố cần thiết sau đây để có thể có được 
một quá trình ISG quy mô, khả thi, thành công và tạo được giá trị gia tăng: 

 
• Vấn đề căn bản là phải có đủ đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cũng như có những khích lệ 

phù hợp (không phải tất cả là vấn đề tài chính) để đảm bảo khả năng tuyển dụng và duy trì 
đội ngũ nhân viên. 

• Để đảm bảo tính linh hoạt trong việc thực hiện các chức năng của quá trình ISG, cần kiểm 
soát về công việc (thay vì kiểm soát về tài chính) đối với việc thực hiện các chức năng và kế 
hoạch công tác của ISG, cũng như tiếp tục duy trì cơ chế quỹ ủy thác linh hoạt cho các hoạt 
động. 

• Sự cam kết cấp cao từ phía Bộ NN và PTNT sẽ đảm bảo có được sự cam kết cấp cao từ phía 
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các chủ thể nòng cốt. 
• Ngân sách ban đầu từ Bộ NN và PTNT hỗ trợ kích hoạt các hoạt động, tạo đà cho việc huy 

động thêm các nguồn lực bên ngoài cho các hoạt động của ISG. 
• Cơ chế điều hành nhằm đảm bảo trọng tâm và tính phù hợp của quá trình ISG, để duy trì các 

nỗ lực tăng cường chất lượng các kết quả hoạt động. BĐH ISG cần phải được cơ cấu lại và 
cơ chế ra quyết định của ISG cần được điều chỉnh.  

• Sắp xếp tổ chức thực hiện để đảm bảo tính trách nhiệm của Văn phòng ISG trong việc triển 
khai thực hiện kế hoạch công tác cũng như chất lượng các sản phẩm và kết quả của ISG. 

• Để đi theo định hướng này, năng lực của nhân viên Văn phòng ISG cần được nâng cấp trong 
năm 2010, và chương trình làm việc của ISG trong năm 2010 cần lồng ghép, càng nhiều càng 
tốt, các thành tố trong phương pháp tiếp cận cho giai đoạn 2011 – 2015.  

• Việc chuẩn bị chi tiết kế hoạch cho giai đoạn 2011 – 2015 của quá trình ISG cần xây dựng 
một chiến lược (lộ trình) cho việc kết thúc và chuyển giao và lồng ghép các phương pháp tiếp 
cận, các công cụ và năng lực mới của ISG vào tổ chức bộ máy của Bộ NN và PTNT, để sau 
giai đoạn thiết kế 2011 – 2015 sẽ không cần thiết phải gia hạn ISG. 

 
 



Annex IIIa. 
Table 1. Stakeholder Perceptions 

Bảng 1.  Nhận thức của các bên tham gia về ISG  

Các bên tham 
gia 

ISG có giá 
trị gia 
tăng? 

Có tiếp 
tục ISG? Những lĩnh vực cơ bản yêu cầu đối với ISG 

Bộ Tài chính có Không có 
ý kiến 

Hỗ trợ Bộ NN và PTNT trong việc: 
• Thúc đẩy và xây dựng các chương trình dưới dạng hỗ trợ cán cân thanh toán  
• Đa dạng hóa các nguồn tài trợ từ khu vực tư nhân và các khu vực khác   

Bộ KHĐT 
(từ các cuộc 
thảo luận 
trước khi thực 
hiện đánh giá) 

có Không có 
ý kiến 

Hỗ trợ Bộ NN và PTNT trong việc thực hiện các chính sách về hài hòa hóa thủ tục và tăng cường hiệu quả ODA thong 
qua: 
• Tăng cường năng lực trong Bộ NN và PTNT nhằm thực hiện các công cụ theo dõi và đánh giá ở các cấp dự án và cấp 

quản lý danh mục đầu tư 
• Thu thập và tổng hợp các kinh nghiệm và bài học hay từ qua trình thực hiện để Bộ NN và PTNT có ý kiến cùng với 

các nỗ lực điều phối của Bộ KHĐT trong việc hài hòa hóa thu tục và tăng cường hiệu quả viện trợ  
• Thúc đẩy và xây dựng các chương trình dưới dạng hỗ trợ cán cân thanh toán 

Các Cục/Vụ 
Bộ NN và 
PTNT 

có có • Hỗ trợ quá trình đối thoại chính sách và xây dựng chính sách 
• Hỗ trợ quá trình tham vấn và điều phối theo chiều ngang, và xây dựng các ưu tiên 
• Hỗ trợ thông tin 
• Là cầu nối của Bộ NN và PTNT với các nhà tài trợ ODA 

Các đối tác 
của Bộ NN và 
PTNT 

có Không có 
ý kiến 

• Phối hợp/hỗ trợ các đối tác (tập trung vào chính sách ngành và thực hiện chính sách) và trao đổi trực tiếp về các vấn đề 
có tính liên ngành và đối thoại chính sách vĩ mô cấp của Bộ NN và PTNT 

• Đối với quá trình đối thoại chính sách: (i) cần thúc đẩy thực hiện các nghiên cứu và các cuộc tham vấn, (ii) xác định 
các nhiệm vụ cụ thể, các bên tham gia, nhu cầu thong tin, (iii) quản lý các bên tham gia nhằm tăng cường nội dung của 
đối thoại chính sách. 

• Xây dựng và duy trì một siêu cơ sở dữ liệu cho Bộ NN và PTNT 
Bộ TNMT/ 
ISGE 

có Không có 
ý kiến 

• Thúc đấy quá trình điều phối giữa Bộ NN và PTNT và Bộ TNMT về vấn đề biến đổi khí hậu 
• Tăng cường mối liên kết với REDD & quản lý giảm nhẹ thiên tai 

Nhà tài trợ 
ODA/đa 
phương 

có có • Cơ chế đối thoại chính sách do Bộ NN và PTNT dẫn đầu 
• Diễn đàn để Bộ NN và PTNT tiến hành đối thoại chính sách cấp cao và cởi mở với sự tham gia của các cấp cao của 

Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ 
• Đảm bảo sự tham gia của nhiều thủ thể khác nhau (các tỉnh, khu vực tư nhân)  
• Tiến hành đối thoại rộng rãi hơn với các chủ thể cấp cao 
• Tập trung vào chính sách và quá trình xây dựng chính sách của Bộ NN và PTNT 
• Cùng với Vụ HTQT, đóng vai trò lớn hơn trong việc tạo dựng cơ sở nhằm triển khai nhanh chóng các chương trình 

hỗ trợ chính sách để hỗ trợ Kế hoạch 5 năm và vấn đề An ninh lương thực 
• Cần thiết phải có Văn phòng ISG 
• Cần được lồng ghép sâu hơn vào Bộ NN và PTNT, song cũng cần có mức độ độc lập cần thiết để thực hiện các công 

việc đã được giao khoán 
Nhà tài trợ có/không Không nên • Điều phối các hành động/hoạt động của Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ 
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Các bên tham 
gia 

ISG có giá 
trị gia 
tăng? 

Có tiếp 
tục ISG? Những lĩnh vực cơ bản yêu cầu đối với ISG 

ODA/song 
phương 

như hiện 
nay 

• Điều phối các đòi hỏi khác nhau của các Cục/Vụ thuộc Bộ NN và PTNT để triển khai các nghiên cứu chính sách 
• Tổ chức hội nghị thoàn thể thường niên và Tư vấn chính sách 
• Tập trung vào việc học hỏi các chính sách vĩ mô và các vấn đề có liên quan đến chính sách cho lãnh đạo Bộ NN và 

PTNT, các lĩnh vực ưu tiên cao 
• Tập trung vào các công cụ pháp luật và điều tiết nhằm thực hiện các chính sách 
• Đưa ra các định hướng thông qua các nghiên cứu chuyên đề về các phương pháp tiếp cận mới cho vấn đề PTNT 
• Thúc đẩy điều phối các vấn đề có tính đa ngành (ví dụ, BĐKH với ISGE/Bộ TNMT) 
• Tăng cường các hoạt động vận động hành lang và truyền thông nhằm thúc đẩy thực hiện tầm nhìn và lộ trình thực hiện 

tầm nhìn của Bộ NN và PTNT 
• Có vai trò rõ ràng trong việc điều phối trong nội bộ Bộ và làm cầu nối với các nhà tài trợ 
• Quá trình xây dựng và đối thoại chính sách cần có nhiều tham vấn và đối thoại hơn nữa nhằm hỗ trợ cho Hội nghị 

Toàn thể 
• Huy động các bên tham gia và đưa những kinh nghiệm từ quá trình học vào quá trình xây dựng và đối thoại chính sách 

Nhà tài trợ 
ODA/INGO 

có/không Không nên 
như hiện 

nay 

• Tăng cường quan hệ với các nhóm công tác chuyên đề và mạng lưới của các tổ chức phi chính phủ 
• Thu đẩy việc thu nhận các phản hồi từ quá trình học hỏi thực tiễn liên quan đến các vấn đề chính sách từ khu vực các 

tổ chức phi chính phủ và đưa vào đối thoại chính sách cấp cao 
• Tập trung xóa bỏ khoảng cách giữa vấn đề theo dõi& học hỏi với vấn đề chính sách và xây dựng chính sách 
• Đưa ra những kết quả từ các cuộc tham vấn và đối thoại chính sách 
• Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong việc tập huần cho Bộ NN và PTNT và các tỉnh về các vấn 
đề thích hợp 

Nhà tài trợ 
ODA/ 
Hỗ trợ kỹ 
thuật 

có có • Làm cầu nối giữa cơ quan Một Liên hợp quốc với Bộ NN và PTNT 
• Tăng cường điều phối giữa Bộ NN và PTNT và Bộ TNMT 
• Các diễn đàn, tổ chức sắp xếp và hậu cần cho các cuộc họp, quản lý các bên tham gia, thông tin và truyển thông (đặc 

biệt là vấn đề đóng gói những thông tin cần thiết để cung cấp) 
• Tập huấn và định hướng cho các tỉnh 
• Thu thập các bài học kinh nghiệm hay của các tỉnh (ví dụ như Huế) nhằm phổ biến rộng rãi 

Khu vực tư 
nhân 

Không biết có • Mở rộng sự tham gia của các bên, trong đó có khu vực tư nhân, và biến các chủ thể thành đối tượng của việc thông 
tin về quá trình lập chính sách và thực hiện chính sách 

• Thúc đẩy thảo luận nhiều hơn với Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ quốc tế 
• Tăng cường xây dựng chính sách thông qua việc liên kết với các tổ chức khoa học và nghiên cứu, giàu kinh nghiệm 
• Cơ chế để đối thoại hiệu quả giữa khu vực công và khu vực tư, trong đó có đối thoại với các nhà tài trợ ODA cho 

ngành 
• Đối thoại chính sách theo cách tiếp cận từ dưới lên 

Giới nghiên 
cứu 

có có • Thúc đẩy tiếp cận với các thông tin nhằm hình thành các chính sách liên quan, (ii) đưa các thông tin liên quan vào 
quá trình xây dựng và đối thoại chính sách, và (iii) xây dựng các “bản phân tích chính sách nhanh” để cung cấp các 
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Các bên tham 
gia 

ISG có giá 
trị gia 
tăng? 

Có tiếp 
tục ISG? Những lĩnh vực cơ bản yêu cầu đối với ISG 

thông tin liên quan đến chính sách vào quá trình xây dựng và đối thoại chính sách theo trong thời gian ngắn nhất 
• Tăng cương năng lực nhằm tiếp thu các kiến thức, quan điểm và ý tưởng toàn cầu (ví dụ nhóm Tư vấn chính sách 

PAG)  
• Thu thập, phân loại, phân tích thông tin làm đầu vào cho quá trình xây dựng và đối thoại chính sách 
• Tổng hợp các bài học kinh nghiệm hay của Việt nam và quốc tế 
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Bảng 2. Khuyến nghị của các bên tham gia  
Lĩnh vực khuyến 

nghị Các khuyến nghị chủ yếu 
Đối thoại chính sách và hỗ trợ đối thoại chính sách 
Hỗ trợ cho quá trình xây dựng chính sách 
Tăng cường năng lực và tập huấn 
Huy động hỗ trợ của các nhà tài trợ cho quá trình cải cách chính sách và pháp luật  
Diễn đàn chia sẻ thông tin 
Biên dịch kịp thời các văn bản Quyết định, Nghị định, Nghị Quyết và Thông tư  
Hỗ trở tiếp cận với nguồn chuyên gia từ các Bôh ngành khác và các nguồn tài trợ quốc tế 
Thúc đẩy quá trình điều phối về các vấn đề liên ngành (ví dụ, vấn đê biến đổi khí hậu với ISGE/Bộ TNMT) 
Thực hiện chức năng vận động hành lang và truyền thông nhằm thúc đẩy tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Bộ 
NN và PTNT. 
ISG thực hiện chức năng là “nguồn cung cấp tri thức” để các bên liên quan có thể sử dụng  
Thúc đẩy việc tiến hành phân tích nhanh nhằm đưa các vấn đề liên quan đến chính sách liên quan vào quá trình xây 
dựng và đối thoại chính sách. 
Tăng cường năng lực tập hợp các tri thức, kinh nghiệm và ý tưởng toàn cầu (ví dụ, Nhóm Tư vấn Chính sách)  
Đối thoại chính sách: (i) thúc đẩy các nghiên cứu chuyên đề và các cuộc tham vấn, (ii) xác định các nhiệm vụ cụ thể, 
các bên tham gia, và nhu cầu thông tin, (iii) quản lý các chủ thể nhằm tăng cường nội dung đối thoại chính sách 
ISG sẽ xây dựng một siêu cơ sở dữ liệu cho Bộ NN và PTNT 
Nhìn chung là thiếu sự phối hợp giữa các chương trình quốc gia lớn có tác động với ngành NN và PTNT; cần đưa vào 
chương trình nghị sự của ISG 
Thúc đẩy sự phản hồi từ quá trình học hỏi các vấn đề từ thực tiễn của các tổ chức phi chính phủ vào quá trình đối thoại 
chính sách. 
Tập trung xóa bỏ khoảng cách giữa quá trình giám sát và đánh giá với quá trình học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn và quá 
trình xây dựng chính sách 
Vai trò của ISG: Các diễn đàn, tổ chức sắp xếp và hậu cần cho các cuộc họp, quản lý các bên tham gia, thông tin và 
truyển thông (đặc biệt là vấn đề đóng gói những thông tin cần thiết để cung cấp). 

Các chức năng 

ISG thực hiện chức năng liên kết các Cục chuyên ngành, tăng cường các cơ chế điều phối (ví dụ tăng cường mối liên 
kết với REDD & quản lý giảm nhẹ thiên tai)  
Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình tham vấn trong nội bộ Bộ NN và PTNT 
Chia sẻ thông tin nhằm tránh những sự chồng chéo trong tài trợ của các nhà tài trợ 
Diễn đàn đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các Cục/Vụ nhằm cải thiện quá trình điểu phối theo chiều ngang và hình thành 
các ưu tiên 
Sử dụng hiệu quả hơn nữa công nghệ thông tin 
ISG thúc đẩy đối thoại trong nội bộ Bộ NN và PTNT về các vấn đề lớn có tính xuyên suốt toàn ngành (ví dụ, chính sách 
Tam Nông) 
Theo dõi chi tiêu công nhằm thực hiện phân cấp việc chi tiêu công theo các Chương trình mục tiêu quốc gia và các 
chương trình khác có tài trợ của các nhà tài trợ. 
Thực hiện quá trình xây dựng và đối thoại chính sách theo phương pháp tiếp cận quản lý các bên liên quan một cách rõ 
ràng 
Đưa ra định hướng thông qua các nghiên cứu tình huống về các phương pháp tiếp cận mới cần thiết đối với quá trình 
phát triển nông thôn (quy hoạch theo cùng lãnh thổ trong đó đặt trọng tâm vào các vấn đề liên ngành; các tiêu chí phát 
triển nông thôn theo yêu cầu của WTO) 
Các dịch vụ của Vụ HTQT: (i) tăng cường các công cụ pháp luật, điều tiết trong quá trình thực hiện chính sách; (ii) thực 
hiện chính sách tốt hơn thông qua quá trình xây dựng năng lực  (sử dụng cách tiếp cận tăng cường năng lực theo chiều 
ngang); (iii) áp dụng các phương pháp tiếp cận trên nền tảng web nhiều hơn 
Trong quá trình xây dựng chính sách và đối thoại chính sách cần có tiền hành liên tục các đối thoại và tham vấn nhằm 
hỗ trợ và tạo đầu vào cho Hội nghị Toàn thể. 
 Cách tiếp cận theo đối tượng chủ thể tham gia với một chiến lược riêng biệt dành cho từng cấp trong từng diễn đàn đối 
thoại chính sách và phát triển chiến lược này lên cấp quốc gia. 
Tăng cường năng lực nhằm đưa các kinh nghiệm và kiến thức từ thực hiện chính sách vào quá trình xây dựng và đối 
thoại chính sách 
Thực hiện vai trò thu thập, phân loại và phân tích thông tin theo hình thức các diễn đàn đối thoại chính sách 
Cần cơ chế đối thoại hiệu quả giữa tư nhân và khu vực công, bao gồm ODA cho khu vực kinh tế 
Các cuộc họp phải tập trung chủ đề cụ thể, không quá rộng 
Đối thoại rộng hơn với các cấp cao hơn và các bên liên quan  
Bộ NN & PTNT / ODA phải đổi mới cách làm việc, mà ISG có thể là khuôn khổ 
ISG với quyền ttiếp cận các quỹ cơ bản của Bộ NN&PTNT (ví dụ, quỹ nghiên cứu cạnh tranh) để cho phép khởi tạo 
công việc và sau đó kích hoạt nguồn tài nguyên bổ sung từ các đối tác quan tâm.   
Các mối quan hệ nội bộ mạnh  
Được tích hợp và thể chế hóa trong ICD-Bộ NN&PTNT, các đơn vị cùng Vụ điều phối nội bộ và tiếp cận  các nguồn 
lực thích hợp cho công việc liên quan đến chính sách. 
Điều phối nhu cầu nội bộ từ các Cục Vụ của Bộ NN & PTNT để làm nghiên cứu lien quan đến chính sách  
Hội nghị toàn thể hàng năm đặt ra ưu tiên, phê duyệt các nghiên cứu, được các nhà tài trợ đăng ký. 

Các công cụ 

Cần đổi mới về cách thức để làm việc để thu hút và lôi kéo những người tham gia (meeting fatigue). 
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Lĩnh vực khuyến 
nghị Các khuyến nghị chủ yếu 

Phối hợp/hỗ trợ các Đối tác & các chính sách ngành và vận hành của họ để kết hợp các đối thoại chính sách vĩ mô của 
Bộ, đặc biệt là đối với các vấn đề liên ngành  
Quá trình nên bao gồm các diễn đàn ở mức độ thấp hơn, để đối thoại và học hỏi "các bài học-từ-thực-tế-cơ-sở" 
Mở rộng phạm vi các bên liên quan, để bao gồm cả cácINGOs & hiệp hội, Hội nông dân, các doanh nghiệp FDI, giới 
học thuật, các tỉnh, khu vực tư nhân; phát triển quan hệ với các mạng lưới & nhóm chuyên đề NGO  
ISG tạo thuận lợi cho các NGO cung cấp choBộ NN&PTNT và các tỉnh các cơ hội học hỏi phù hợp 
Giá trị của Hội nghị toàn thể ISG phụ thuộc vào mức độ tham gia thích đáng và sự lựa chọn các vấn đề cốt lõi. 
Sử dụng chính các bên liên quan để thông báo về chính sách và thực hiện chính sách  
Đối thoại nhiều hơn với Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ bên ngoài  
Tăng cường xây dựng chính sách học tập thông qua liên kết với các tổ chức có kiến thức về cơ sở. 
Mô hình đối thoại chính sách cần có các yếu tố từ dưới lên (bottom-up) 
ISG nên hỗ trợ Bộ NN&PTNT để thúc đẩy các chương trình hỗ trợ ngân sách cũng như đa dạng hóa các nguồn tài trợ 
(khu vực tư nhân, những nguồn khác), Kế hoạch 5 năm và An ninh lương thực  
Tập trung vào các vấn đề dài hạn (10-20 năm) 
Tập trung vào các vấn đề chênh lệch thu nhập  
Tạo thuận lợi cho các chương trình phân cấp, đặc biệt  đối với việc thiết lập các mối quan hệ công tác ban đầu và các 
vấn đề hài hoà hóa các nhà tài trợ  
FDI phải là lĩnh vực quan trọng cho xây dựng chính sách  
An toàn thực phẩm là vấn đề chính, đòi hỏi có cơ chế điều phối (Nhóm công tác chuyên đề - TAG?) 
Nhóm công tác chuyên đề Công-Tư nên được cân nhắc  
Cần phải định nghĩ được vai trò trong việc thực hiện Tầm nhìn và Lộ trình của Bộ NN&PTNT 
Vai trò ISG trong đối thoại chính sánh cho thể chế hóa các cải cách, đặc biệt là các lĩnh vực chính trong cải cách nội bộ 
của MARD và phân cấp tới các tỉnh  
Tạo thuận lợi cho việc phát triển các mô hình/thí điểm cho cải cách thể chế trong Bộ NN&PTNT  
INGOs sẽ có giá trị gia tăng đối với thực hiện phân cấp, bởi họ có kiến thức / kinh nghiệm từ cấp cơ sở  
Chính sách có liên quan học tập nhằm tăng cường tác động tới người nghèo của các chương trình và tránh được những 
kết quả tiêu cực của chính sách sản xuất cứng nhắc (one-size-fits-all) 
ISG như một cầu nối tiềm năng cho việc điều phối One UN với Bộ NN&PTNT 
ISG có thể đóng vai trò quan trọng trong giám sát và báo cáo về thực hiện Nghi quyết 26 

Các chủ đề 

Các vến đề quan trọng: (i) tổ chức nông dân để tạo tính cạnh tranh cho nông thôn, (ii) nối nông dân với chuỗi cung ứng, 
(iii) quy hoạch tổng thể 2011-2015 nhằm hỗ trợ tính cạnh tranh nông thôn. 
Đối thoại chính sách mạnh mẽ cần được đảm bảo bằng cam kết mạnh mẽ từ Bộ NN&PTNT và các đối tác ODA, phải 
có người tham gia ở cấp cao. 
Công tác hỗ trợ (facilitation) và công tác điều phối mạnh đòi hỏi phải có đủ nhân viên và nhân viên phải giỏi. Chất 
lượng thay đổi tùy theo biên chế. 
Văn phòng (ban thư ký) ISG là cần thiết  
Tích hợp hơn vào Bộ, nhưng phải có sự độc lập cần thiết để vận  hành  
Biên chế năng lực nhân viên phù hợp  
Duy trì tinh thần cởi mở và sự mong muốn làm việc cùng nhau, nhưng cần thay đổi cách thức thực hiện  
Cần định nghĩ một cách thận trọng sự phối hợp ISG & ICD, nếu không ISG sẽ bị trùng lắp trong ICD. Điều này sẽ làm 
yếu đi vai trò “cầu nối” – bản chất quan trọng của ISG.  Nên thực hiện cơ chế kiểm soát sau (controls should be ex 
post). 
Các chức năng của ISG trong điều phối chính sách vĩ mô và đa ngành khiến nó có bản chất vượt khỏi chức năng nhiệm 
vụ hạn chế của ICD 
ICD nên tập trung vào (các vấn đề) “phát triển”, chứ không chỉ “phát triển có tài trợ từ nguồn ODA”. 

Các điều kiện 

Cần có năng lực huy động các bên tham gia. 
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Phụ lục IV 
Các khía cạnh thể chế và thực hiện 

 
 
Bảng 1.  Quan hệ ISG với Bộ NN&PTNT và các đơn vị lập Kế hoạch và Chính sách chủ chốt 

 Các Cục Vụ, Đối tác 

 
Cục HTX và 

PTNT IPSARD Vụ KH Vụ HTQT 
Các đối tác 

ngành 
Vai trò thể chế Hệ thống dọc 

cho vận hành và 
thực hiện chính 
sách NN&PTNT  

Viện nghiên cứu 
cho phát triển 
chính sách ngành 
NN&PTNT 
(think tank); Các 
dịch vụ tư vấn 
cung cấp cho xây 
dựng và thực 
hiện các chính 
sách NN&PTNT 

Phân bổ nguồn 
lực (trong nước 
và quốc tế) và sử 
dụng để thực 
hiện chính sách 
NN&PTNT;  
Theo dõiTheo 
dõi & dánh giá 
việc thực hiện 
chính sách / kế 
hoạch ngành 
NN&PTNT  

Huy động các 
nguồn lực (quốc 
tế) để xây dựng 
và thực hiện 
chính sách 
NN&PTNT;  
Tham vấn và 
thương lượng 
với đối tác nước 
ngoài  
 

Hỗ trợ điều phối 
viện trợ, xây 
dựng và thực 
hiện các chính 
sách tiểu ngành; 
Hỗ trợ vận hành 
và xây dựng 
năng lực cho hệ 
thống ngành  
 

Quan hệ ISG 
với các Cục Vụ 
và các Đối tác  

Hỗ trợ hướng 
dẫn (Facilitation) 
rút kinh nghiệm 
các bài học từ 
cấp cơ sở và tăng 
cường năng lực 
thực hiện của các 
mạng lưới 
NN&PTNT  

Hỗ trợ hướng 
dẫn (Facilitation) 
quá trình tham 
vấn với các bên 
tham gia 
NN&PTNT (đặc 
biệt là các đối 
tác quốc tế) để 
xác định các ưu 
tiên và giải pháp, 
và xác định các 
chủ đề/vấn đề 
cần thảo luận  

Hỗ trợ hướng 
dẫn (Facilitation) 
quá trình tham 
vấn cho các mục 
đích lập kế 
hoạch, các bài 
học từ cơ sở , và 
năng lực lập kế 
hoạch của các 
mạng lưới 
NN&PTNT  

Hỗ trợ hướng 
dẫn (Facilitation) 
quá trình tham 
vấn và đối thoại 
giữa Bộ 
NN&PTNT, 
ngành 
NN&PTNT và 
các bên tham gia 
quốc tế về chiến 
lược huy động 
các nguồn lực  

Hỗ trợ mối quan 
hệ chiến lược 
giữa các tiểu 
ngành và toàn 
ngành 
NN&PTNT 
nhằm xác định 
các ưu tiên và 
các giải pháp; 
Hỗ trợ hướng 
dẫn (Facilitation) 
đối thoại và 
tham vấn với các 
bên tham gia và 
các mạng lưới 
trong ngành 
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Bảng 2.  Vai trò và trách nhiệm trong quá trình ISG  
 

Các lĩnh vực chức năng 
VP ISG (Secretariat) Vụ HTQT (ICD) Ban điều hành ISG Bộ trưởng NN&PTNT Các bên tham gia chính Các bên tham gia thứ yếu 

1a. Hỗ trợ đối thoại chính 
sách – đối thoại chính sách 
ngành  

- Xây dựng chương trình 
nghị sự  

- Chuẩn bị thong tin tập 
trung/có chất lượng 

- Hỗ trợ họp/đối thoại 
- Tiếp tục phát triển công 

việc (follow-up) 
 

- Xác minh và khẳng định 
chương trình nghị sự ISG 

- Tham vấn nội bộ với Bộ 
trưởng về ưu tiên ngành 
NN&PTNT  

- Chọn các ưu tiên  
- Tìm kiếm đồng thuận cho 

các quyết định của ISG  

- Chính thức quyết định 
chương trình nghị sự đề 
xuất và các quyết định 
của ISG  

- Đưa ra nhu cầu  
- Xác nhận các ưu tiên từ 

giai đoạn đầu, và sau các 
đối thoại, hoạt động trước 
đó của các nhóm chuyên 
đề/các mạng lưới của ISG 

- Đưa ra nhu cầu  
- Tham gia các quá trình 
được hỗ trợ để  xác nhận 
các ưu tiên từ giai đoạn 
đầu, và sau các đối thoại, 
hoạt động trước đó của 
các nhóm chuyên đề/các 
mạng lưới của ISG 

1b. Hỗ trợ đối thoại chính 
sách - Thực hiện chính 
sách & Học hỏi 

- Xây dựng chương trình 
nghị sự & nội dung 

- Thu thập và phân loại 
thong tin thích hợp 

- Hỗ trợ chia sẻ kinh 
nghiệm và học hỏi  

- Xác minh và khẳng định 
chương trình nghị sự & 
nội dung ISG  

- Tham vấn nội bộ với Bộ 
trưởng về ưu tiên ngành 
NN&PTNT 

- Thảo luận và góp ý cho 
các hướng dẫn/chỉ 
thị/quyết định cho việc 
thể chế hóa các bài học và 
kinh nghiệm tốt  

- Chính thức quyết định các 
hướng dẫn/chỉ thị/quyết 
định cho việc thể chế hóa 
các bài học và kinh 
nghiệm tốt  

- Tiến hành đối thoại, thực 
hiện các hoạt động & xác 
định tính phù hợp  

- Tham gia đối thoại, thực 
hiện các hoạt động & xác 
định tính phù hợp 

2. Thông tin & Truyền 
thông 

- Cải thiện và vận hành hệ 
thống thong tin quản lý 
của ISG  

- Gửi các thong tin thích 
hợp  

- Phân loại và tổ chức các 
cơ hội học hỏi và chia sẻ 
kinh nghiệm  

- Xác minh và khẳng định 
dịch vụ thông tin ISG  

- Tham vấn nội bộ với Bộ 
trưởng về ưu tiên và nhu 
cầu thông tin 

- Thảo luận và xác minh 
các bài học và kinh 
nghiệm tốt để chia sẻ 
trong quá trình ISG  

- Chính thức quyết định các 
hướng dẫn/chỉ thị/quyết 
định cho việc thể chế hóa 
các bài học và kinh 
nghiệm tốt 

- Các bài học và kinh 
nghiệm tốt để chia sẻ 
trong quá trình ISG  

- Các bài học và kinh 
nghiệm tốt để chia sẻ 
trong quá trình ISG  

3. Quản lý các bên tham 
gia & Mạng lưới 
(Networking) 

- Hỗ trợ xây dựng và vận 
hành mạng lưới HTQT và 
các mạng lưới phù hợp 
khác  

- Chỉ đạo phát triển và vận 
hành mạng lưới HTQT   

- Thảo luận và xác minh 
các hoạt động đề xuất cho 
các mạng lưới liên quan 
đến ISG  

- Chủ trì các đối thoại cấp 
cao trong mạng lưới lien 
quan của ISG  

- Thực hiện và báo cáo các 
kết quả hoạt động của các 
mạng lưới liên quan ISG  

- Báo cáo các kết quả hoạt 
động của các mạng lưới 
liên quan ISG  

4. Xây dựng năng lực - Xây dựng chương trình 
nghị sự & nội dung 

- Chuẩn bị cơ hội đào tạo 
tập trung/có chất lượng  

- Hỗ trợ đào tạo và 
logistics 

- Tiếp tục công việc  

- Tham vấn nội bộ với Bộ 
trưởng về ưu tiên và nhu 
cầu đào tạo 

- Thảo luận và xác minh 
các hoạt động đề xuất 

- Chính thức quyết định các 
chương trình nghị sự & 
nội dung và hướng dẫn 
cho các hoạt động xây 
dựng năng lực   

- Cung cấp năng lực và 
kiến thức  

- Cũng là người hưởng lợi 

- Người hưởng lợi 
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Chu trình lập kế hoạch ISG  
Quá trình lập kế hoạch và ngân sách của ISG − Bởi trạng thái linh hoạt và phức tạp của những thách thức mà 
MARD đang phải đối mặt, ISG nên có một chương trình làm việc với hai chu trình và khung thời gian khác 
biệt. Một chu trình sẽ dành cho các hành động được tiến hành trong khoảng thời gian trung hạn (6 tháng đến 
2 năm) nhằm xác định và lập trình các hoạt động ưu tiên và có tính chiến lược. Các đầu ra và sản phẩm của 
loại hoạt động này đòi hỏi khung thời gian dài hơn để phân tích, tham vấn, tổ chức, v.v... Chu trình lập kế 
hoạch này gần giống với chu trình lập kế hoạch và ngân sách thường niên.  Một chu trình khác sẽ là một chu 
trình kế hoạch ngắn hạn, vận hành trong khoảng thời gian từ 1 đến 6 tháng, để đáp ứng những nhu cầu và cơ 
hội có ưu tiên cấp thiết nảy sinh.  Hình vẽ dưới đây minh họa cho đề xuất về chu trình lập kế hoạch “trung 
hạn”.  
 
 

Vp ISG  

ICD/MARD 

CÁC BÊN THAM 
GIA 

Nhu cầu/Tính thích hợp

BAN ĐIỀU HÀNH 
ISG 

BỘ 
TRƯỞNG 

Các lĩnh 
vực/vấn 
đề/chủ 

đề/chuyên đề 
ưu tiên 

Các ưu tiên từ 
Bộ trưởng 

Quyết định.đồng thuận ĐỐI THOẠI & CÁC 
HOẠT ĐỘNG 

Ý tưởng/khái niệm/đề xuất

Tính phù hợp

Xác minh 

CT nghị sự 

Quyết định chính thức

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chu trình này khởi đầu từ VP ISG, dựa trên các đầu vào từ quá trình thảo luận và tham vấn đang diễn ra với 
các bên tham gia.  ISG dự thảo kế hoạch thường niên và trình Vụ HTQT/Bộ NN&PTNT xem xét và xác 
minh sự thích hợp của các ưu tiên được đề xuất.  Cùng lúc đó, góp ý nhận được từ các bên tham gia (chẳng 
hạn từ việc đưa tin trên website ISG-MARD gửi qua các listserv).  Kế hoạch đề xuất, cùng với một tóm tắt 
các góp ý/khuyến nghị nhận được từ các bên tham gia, sẽ được trình lên Ban Điều hành ISG để xem xét, điều 
chỉnh nếu cần, và phê duyệt.  Với sự phê duyệt của Ban Điều hành, Kế hoạch Thường niên được trình lên Bộ 
trưởng NN&PTNT để phê duyệt chính thức (formal authorization).  Thông qua việc tiến hành Kế hoạch, VP 
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ISG thu thập các đầu vào và các ưu tiên được khuyến nghị cho cả 2 chu trình lập kế hoạch (trung hạn và ngắn 
hạn).  Bảng 3 tóm tắt vai trò của các bên khác nhau trong chu trình lập kế hoạch trung hạn. 
 
Bảng 3.  Vai trò của các nhân vật chính trong quản trị ISG  
Các nhân vật Phần việc lập kế hoạch 
Các bên tham gia • Nhu cầu được bày tỏ thông qua đối thoại & sự tham gia trước đó trong các hoạt 

động do các nhóm chuyên đề/các mạng lưới của ISG tiến hành  
• Xác định tính thích hợp của các ưu tiên ngay từ đầu  

VP ISG  Chuẩn bị chương trình nghị sự, dựa trên nhu cầu và các ưu tiên mà các bên tham gia ISG 
đã xác định tính thích hợp  

ICD/MARD Xác minh và khẳng định chương trình nghị sự dự thảo của ISG, dựa trên tham vấn nội bộ 
với Bộ trưởng về các ưu tiên của ngành NN&PTNT  

Ban Điều hành  ISG • Chọn các ưu tiên  
• Tìm sự đồng thuận cho quyết định của ISG  

Bộ trưởng Chính thức quyết định đối với các đề xuất về quyết định ISG & chương trình nghị sự  
Hội nghị toàn thể ISG 
Plenary và các 
Nhóm/Mạng lưới 
Chuyên đề  

Tiến hành đối thoại, các hoạt động & phát triển/xác định các yêu cầu tiếp theo. 

 
Chu trình lập kế hoạch ngắn hạn là một chu trình thường xuyên và linh hoạt, cho phép giới thiệu các chủ đề, 
chuyên đề, hoạt động, nghiên cứu v.v... được đề xuất bên ngoài chu trình lập kế hoạch thường niên, nhằm 
đáp ứng các nhu cầu, ưu tiên, và cơ hội nảy sinh.  Mỗi năm Ban Điều hành ISG nên dành một số nguồn lực 
dự phòng, không quá 25% tổng ngân sách năm, cho chương trình trong năm.  Bộ trưởng NN&PTNT, Ban 
Điều hành, Hội nghị Toàn thể hoặc ISG nói chung (trên cơ sở đầu ra và/hoặc nhu cầu của các đối thoại đang 
diễn ra) có thể khuyến nghị một hoạt động được tài trợ từ nguồn dự phòng này.  Ban Điều hành có thể phê 
chuẩn hoạt động này qua email.  Không cần thiết phải có một đề xuất chi tiết, mà chỉ cần xác định rõ khái 
niệm, mục tiêu và sản phẩm cuối cùng.  Cần đưa ra một thời hạn để Ban Điều hành có thể hành động, hoặc 
phê duyệt hoặc loại bỏ đề xuất này trong một giai đoạn ngắn (ví dụ 10 ngày làm việc).  Nếu đa số thành viên 
Ban Điều hành không loại bỏ đề xuất này trong thời hạn đã định, có thể mặc nhiên coi như đề xuất được phê 
duyệt. 
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Bảng 4a. VP ISG (Secretariat): Biên chế và các điều khoản tham chiếu (TOR) 

Vị trí Hỗ trợ đối thoại chính sách 
Quản lý các bên tham gia và 

mạng lưới  Thông tin và Truyền thông Xây dựng năng lực 
Quản lý và hành chính VP ISG 

(bao gồm Quỹ Ủy thác) 
Giám đốc ISG (Vụ 
trưởng HTQT) 

- Tham khảo ý kiến với lãnh 
đạo Bộ NN & PTNT ISG và 
các bên liên quan ở cấp cao  

- Thảo luận và xác minh các 
đề xuất của VP ISG 

- Tham khảo ý kiến với lãnh 
đạo Bộ NN & PTNT ISG và 
các bên liên quan ở cấp cao  

- Thảo luận và xác minh các 
đề xuất của VP ISG 

- Tham khảo ý kiến với lãnh 
đạo Bộ NN & PTNT ISG và 
các bên liên quan ở cấp cao  

- Thảo luận và xác minh các 
đề xuất của VP ISG 

- Tham khảo ý kiến với lãnh 
đạo Bộ NN & PTNT ISG và 
các bên liên quan ở cấp cao  

- Thảo luận và xác minh các 
đề xuất của VP ISG 

- Được ủy quyền ký duyệt các 
khoản chi của ISG   

- Gây quỹ cho ISG 

Quản lý ISG - Tham vấn với tất cả các bên 
tham gia và hỗ trợ công việc 
chuẩn bị cho đối thoại và 
follow-up 

- Các kế hoạch/agenda/đề 
xuất chiến lược cho đối 
thoại và tiếp tục theo dõi 
(follow-up)  

- Xác định và tham vấn với 
đại diện các mạng lưới và 
tạo thuận lợi cho quá trình 
kết nối mạng  

- Kế hoạch chiến lược cho 
các hoạt động mạng và 
follow-up 

- Tham vấn tất cả các bên liên 
quan và tạo thuận lợi cho 
quá trình chia sẻ thông tin 
và kinh nghiệm  

- Kế hoạch chiến lược cho 
thông tin truyền thông và 
follow-up  

- Xác định và tham vấn với 
đại diện các mạng lưới và 
tạo thuận lợi cho quá trình 
học hỏi  

- Huy động ISG MIS và các 
cơ hội đối thoại cho học hỏi; 
và đề xuất chương trình đào 
tạo thích hợp cho các nhóm 
đối tượng 

- Kế hoạch chiến lược cho 
các hoạt động xây dựng 
năng lực và follow-up  

- Quản lý tài chính, bao gồm 
kiểm toán độc lập  

- Gây quỹ và dàn xếp các 
nguồn tài trợ  

Chuyên gia IT - Cung cấp các công cụ, thiết 
bị, và nền tảng  

- Phát triển và tận dụng các 
MIS thích hợp cho đối thoại 

- Hợp tác với Chuyên gia 
Thông tin Truyền thông và 
CB Hỗ trợ mạng lưới  

- Cung cấp các công cụ, thiết 
bị, và nền tảng  

- Phát triển và tận dụng các 
MIS thích hợp cho phát 
triển mạng lưới 

- Hợp tác với Chuyên gia 
Thông tin Truyền thông và 
CB Hỗ trợ mạng lưới 

- Cung cấp các công cụ, thiết 
bị, và nền tảng  

- Phát triển và tận dụng các 
MIS thích hợp  

- Hợp tác với Chuyên gia 
Thông tin Truyền thông và 
CB Hỗ trợ mạng lưới 

- Cung cấp các công cụ, thiết 
bị, và nền tảng  

- Phát triển và tận dụng các 
MIS thích hợp  

- Hợp tác với Chuyên gia 
Thông tin Truyền thông và 
CB Hỗ trợ mạng lưới 

 

Chuyên gia thông tin 
& truyền thông 

- Kế hoạch Thông tin truyền 
thông cho xúc tiến đối thoại  

- Thu thập, phân loại thông 
tin, hỗ trợ phân phát, chia sẻ 
thông tin và kinh nghiệm  

- Kế hoạch Thông tin truyền 
thông cho xúc tiến hoạt 
động của các mạng lưới  

- Thu thập, phân loại thông 
tin, hỗ trợ phân phát, chia sẻ 
thông tin và kinh nghiệm 
giữa các mạng lưới  

- Kế hoạch Thông tin truyền 
thông cho xúc tiến chia sẻ 
thông tin và kinh nghiệm  

- Thu thập, phân loại thông 
tin, hỗ trợ phân phát, chia sẻ 
thông tin và kinh nghiệm 

- Đề xuất kế hoạch chiến lược 
cho các hoạt động thông tin 
truyền thông và follow-up 

- Kế hoạch Thông tin truyền 
thông cho xúc tiến học hỏi 
lẫn nhau qua các kinh 
nghiệm tốt  

- Thu thập, phân loại thông 
tin, hỗ trợ phân phát, chia sẻ 
thông tin và kinh nghiệm 
phục vụ học hỏi 
 

 

Cán bộ hỗ trợ mạng 
lưới 

- Tổ chức, phối hợp giữa các 
mạng để chọn chương trình 
nghị sự / khái niệm / ý 
tưởng / sáng kiến được đề 
xuất  

- Hỗ trợ cho các mạng lưới 
đối thoại thoại và các sự 
kiện 

Hỗ trợ Quản lý ISG trong: 
- Xác định và tham vấn với 

đại diện các mạng lưới và 
tạo thuận lợi cho quá trình 
kết nối mạng  

- Kế hoạch chiến lược cho 
các hoạt động mạng và 
follow-up  

Hỗ trợ Quản lý ISG trong: 
- Tham vấn tất cả các bên liên 

quan và tạo thuận lợi cho 
quá trình chia sẻ thông tin 
và kinh nghiệm  

- Kế hoạch chiến lược cho 
thông tin truyền thông và 
follow-up 

- Tiếp xúc với đại diện các 
mạng lưới và tạo điều kiện 
cho quá trình học hỏi  

- Huy động ISG MIS và các 
cơ hội đối thoại để phục vụ 
học hỏi  

- Đề xuất chương trình đào 
tạo phù hợp cho các nhóm 
đối tượng  

- Đề xuất kế hoạch chiến lược 
cho các hoạt động xây dựng 
năng lực và follow-up 

 

Thư ký kiêm phiên 
dịch 

- Hỗ trợ VP ISG liên hệ với 
các đối tác đối thoại và tổ 
chức các cuộc họp  

- Lưu trữ tài liệu 

- Hỗ trợ VP ISG liên hệ với 
các mạng lưới và tổ chức 
các cuộc họp  

- Lưu trữ tài liệu 

- Hỗ trợ VP ISG liên hệ với 
các bên lien quan  

- Lưu trữ tài liệu 
- Phiên dịch và biên dịch khi 

- Hỗ trợ VP ISG Sec liên hệ 
với các nhóm đối tượng tăng 
cường năng lực và tổ chức 
các cuộc đào tạo  

- Hỗ trợ VP ISG tiếp xúc với 
các nhà tài trợ  

- Phiên dịch và biên dịch khi 
không có sẵn các thông dịch 
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Vị trí H
Qu Quả P ISG 

c) 

 Implementatio
n lý và hành chính V
(bao gồm Quỹ Ủy tháỗ trợ đối thoại chính sách 

ản lý các bên tham gia và 
mạng lưới  Thông tin và Truyền thông Xây dựng nă

- Phiên dịch và biên dịch khi 
không có sẵn các thông dịch 
viên chuyên nghiệp  

- Phiên dịch và biên dịch khi 
không có sẵn các thông dịch 
viên chuyên nghiệp 

không có sẵn các thông dịch 
viên chuyên nghiệp 

- Lưu trữ tài liệu 
- Phiên dịch và biên dịch khi 

không có sẵn các thông dịch 
viên chuyên nghiệp  

viên chuyên nghiệp 

Kế toán - Hỗ trợ VP ISG trong thu 
xếp tài trợ  

- Chuẩn bị hậu cần cho tổ 
chức các sự kiện 

   Hỗ trợ Quản lý ISG trong  
- Quản lý tài chính, bao gồm 

kiểm toán độc lập  
- Gây quỹ và dàn xếp các 

nguồn tài trợ 
Cán bộ chương trình 
thực tập/bậc thấp 

- Hỗ trợ các nhân viêc khác 
trong phạm vi chức năng 
công việc này  

- Chuẩn bị hậu cần cho tổ 
chức các sự kiện 

- Hỗ trợ các nhân viêc khác 
trong phạm vi chức năng 
công việc này  

- Chuẩn bị hậu cần cho tổ 
chức các sự kiện của các 
mạng lưới  

- Hỗ trợ các nhân viêc khác 
trong phạm vi chức năng 
công việc này  

- Chuẩn bị hậu cần cho công 
tác truyền thông của ISG 

- Hỗ trợ các nhân viêc khác 
trong phạm vi chức năng 
công việc này  

- Chuẩn bị hậu cần cho tổ 
chức các sự kiện đào tạo 

 

 
 
Bảng 4b. Văn phòng (ban thư ký) ISG: Mô tả các vị trí cán bộ và các tiêu chuẩn cơ bản  
 

Vị trí Mô tả Các tiêu chuẩn cơ bản 
Quản lý ISG  1. Kinh nghiệm trong lập hoạch chiến lược tập trung vào hỗ trợ đối thoại, quá 

trình giám sát và đánh giá. 
2. Có năng lực về: (i) tổ chức và thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược phức 

tạp, nhạy cảm, (ii) tham vấn với Chính phủ và các viên chức cao cấp của cơ 
quan nhà tài trợ, (iii) làm việc hiệu quả theo khung thời gian ngắn, và (iv) 
chuẩn bị báo cáo rõ ràng và ngắn gọn bằng tiếng Anh. 

3. 10-15 năm kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp, 
với kinh nghiệm đáng kể tại Việt Nam ở cấp trung ương (Bộ). 

4. Có bằng Thạc sĩ trong lĩnh vực kinh tế phát triển, lâm nghiệp, nông nghiệp, 
tài nguyên nước, khoa học xã hội, hoặc hành chính.  

Hiểu biết 
- Hệ thống NN&PTNT và các bên tham gia 
- Các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ  
- Chính sách NN&PTNT 
- Quá trình ISG  
Trình độ và kinh nghiệm  
- Kinh nghiệm trong quản lý và điều phối các hoạt động quốc tế  
- Kiến thức về M&E, các hoạt động của các dự án cụ thể, và toàn ngành 
- Kỹ năng hỗ trợ đối thoại chính sách  
- Nhận thức tốt về truyền thông và chiến lược truyền thông  
Kỹ năng  
- Hỗ trợ (Facilitation)  
- Trình bày và đàm phán  
- Tiếng Anh trôi chảy và phản ứng  tốt 
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT văn phòng và các công cụ, ứng 

dụng dựa trên web  
- Team work 

Chuyên gia IT 1. Kinh nghiệm trong phát triển và vận hành các nền tảng và CSDL trên web, 
các công cụ và ứng dụng hỗ trợ truyền thong và phát triển mạng lưới  

2. Có khả năng trong: (i) tổ chức và tiến hành kế hoạch chiến lược phức tạp; 
(ii) tham vấn với các bên sử dụng MIS của ISG; (iii) làm việc hiệu quả theo 
khung thời gian ngắn, và (iv) chuẩn bị báo cáo rõ ràng và ngắn gọn bằng 
tiếng Anh. 

3. Trên 5 năm kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực có lien quan trực 
tiếp, với kinh nghiệm đáng kể tại Việt Nam và môi trường quốc tế. 

Hiểu biết:  
- Hệ thống NN&PTNT và các bên tham gia 
- Các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ  
- Tình trạng công nghệ ngành NN&PTNT và các hạn chế  
- Quá trình ISG 
Trình độ và kinh nghiệm  
- Kinh nghiệm về MIS và các dịch vụ dựa trên web  
- Nhận thức tốt về truyền thông và chiến lược truyền thông  
Kỹ năng  
- Hỗ trợ (Facilitation)  
- Trình bày và đàm phán  
- Tiếng Anh trôi chảy và phản ứng  tốt 
- Phát triển các công cụ và ứng dụng trên web cho truyền thông 
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Vị trí  bản Mô tả 
- Team work  

Chuyên gia thông 
tin & truyền thông 

1. Duy trì liên lạc thường xuyên với các Cục Vụ liên quan thuộc Bộ 
NN&PTNT, các Bộ, các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế và các chương 
trình / dự án / đoàn công tác, đầu mối chính sách ISG tại các tỉnh được 
chọn  

2. Thu thập, lưu trữ thông tin liên quan đến chính sách, các hoạt động và kinh 
nghiệm của các cơ quan Việt Nam và quốc tế khởi xướng; 

3. Định hướng phát triển diễn đàn ISG trên trang web ISG; 
4. Góp phần vào sự phát triển các CSDL ODA, FDI, dịch vụ tư vấn của Bộ 

NN&PTNT để hỗ trợ tất cả các bên liên quan ISG (với sự hỗ trợ của các 
chuyên gia CNTT và quản lý cơ sở dữ liệu); 

5. Tham gia vào các sự kiện chia sẻ thông tin / kiến thức cũng như xây dựng 
mạng lưới thông tin /kiến thức. 
 

Hiểu biết 
- Hệ thống NN&PTNT và các bên tham gia 
- Các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ  
- Chính sách NN&PTNT 
- Quá trình ISG  
Trình độ và kinh nghiệm  
- Kinh nghiệm trong quản lý và điều phối các hoạt động quốc tế  
- Kiến thức về M&E, các hoạt động của các dự án cụ thể, và toàn ngành 
- Kỹ năng hỗ trợ đối thoại chính sách  
- Nhận thức tốt về truyền thông và chiến lược truyền thông  
Kỹ năng  
- Hỗ trợ (Facilitation)  
- Trình bày và đàm phán  
- Tiếng Anh trôi chảy và phản ứng  tốt 
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT văn phòng và các công cụ, ứng 

dụng dựa trên web 
- Team work 

Cán bộ hỗ trợ mạng 
lưới 

1. Đảm bảo ý kiến của các nhóm thành phần khác nhau / các mạng lưới được 
đăng và đáp ứng các yêu cầu của họ; hỗ trợ tất cả các thành viên ISG trong 
khai thác các luồng thông tin nội bộ của ISG liên quan đến phạm vi hoạt 
động của; 

2. Hỗ trợ ISG điều phối thông tin và bài học kinh nghiệm, trong Bộ 
NN&PTNT và giữa Bộ NN&PTNT và các Bộ, tỉnh, các nhà tài trợ, phi 
chính phủ và các đối tác khác;  

3. Tối đa hóa kết quả mạng lưới thông qua sử dụng có hiệu quả công tác 
truyền thông qua các loại công cụ: tóm tắt, báo cáo, bản tin, các trang web, 
đĩa CD-ROM, phương tiện truyền thông đại chúng, vv.; 

4. Hỗ trợ ISG trong tổ chức các chuyến đi thực địa phục vụ cho nghiên cứu 
chính sách / đối thoại và nghiên cứu tác động. 

 

Hiểu biết 
- Hệ thống NN&PTNT và các bên tham gia 
- Các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ  
- Chính sách NN&PTNT 
- Quá trình ISG  
Trình độ và kinh nghiệm  
- Kinh nghiệm trong quản lý và điều phối các hoạt động quốc tế  
- Kiến thức về M&E, các hoạt động của các dự án cụ thể, và toàn ngành 
- Kỹ năng hỗ trợ đối thoại chính sách  
- Nhận thức tốt về truyền thông và chiến lược truyền thông  
Kỹ năng  
- Hỗ trợ (Facilitation)  
- Trình bày và đàm phán  
- Tiếng Anh trôi chảy và phản ứng  tốt 
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT văn phòng và các công cụ, ứng 

dụng dựa trên web 
- Team work 

Thư ký  1. Thực hiện công việc thư ký và lễ tân tại văn phòng ISG,  
2. Theo dõi tất cả tài liệu ra-vào và xử lý dữ liệu trong VP; chịu trách nhiệm 

lưu trữ tài liệu và bảo trì thiết bị văn phòng; đảm bảo điều kiện làm việc 
cho toàn bộ nhân viên Ban Thư ký và các TAG,  

3. Assist the manager in preparing regular reports and the ones at request of 
MARD and donors, Hỗ trợ Quản lý trong việc chuẩn bị các báo cáo thường 
kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ,  

4. Hỗ trợ Quản lý trong việc tổ chức và chuẩn bị các tài liệu, biên bản hội 
thảo, tập huấn ...  

5. Dịch tài liệu (Việt - Anh và ngược lại),  
6. Phiên dịch cho các cuộc họp, hội thảo, hội thảo và dịch các tài liệu ISG. 

Hiểu biết 
- Hệ thống NN&PTNT và các bên tham gia 
- Các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ  
- Chính sách NN&PTNT 
- Quá trình ISG  
Trình độ và kinh nghiệm  
- Kinh nghiệm trong hoạt động văn phòng  
- Nhận thức tốt về truyền thông và chiến lược truyền thông  
Kỹ năng  
- Hỗ trợ (Facilitation)  
- Trình bày và đàm phán  
- Tiếng Anh trôi chảy và phản ứng  tốt 
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT văn phòng và các công cụ, ứng 

dụng dựa trên web 
- Team work 

Kế toán 1. Thực hiện tất cả các khoản thanh toán cho VP ISG  
2. Đóng và mở tài khoản ngân hàng của ISG theo quy định của Chính phủ 

Việt Nam và giám sát tất cả các khoản thanh toán và thu chi thực hiện 
thông qua tài khoản.  

Hiểu biết 
- Hệ thống NN&PTNT và các bên tham gia 
- Các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ  
- Chính sách NN&PTNT 
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3. Theo dõi và ghi lại hàng ngày của tất cả các hoạt động thu chi của VPISG.  
4. Xây dựng báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm theo các quy định của 

Chính phủ Việt Nam và Ban điều hành ISG.  
5. Hỗ trợ kiểm toán độc lập 

- Quá trình ISG  
Trình độ và kinh nghiệm  
- Kinh nghiệm quản lý tài chính và điều phối các hoạt động quốc tế, gây quỹ 

và thu xếp các nguồn tài trợ  
- Kiến thức về M&E và kiểm toán độc lập 
Kỹ năng  
- Trình bày và đàm phán  
- Tiếng Anh trôi chảy và phản ứng  tốt 
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT văn phòng và các công cụ, ứng 

dụng dựa trên web 
- Team work 

Cán bộ chương 
trình thực tập/bậc 
thấp 

1.  Hoạt động như một nhân viên tổng hợp, hỗ trợ về mặt hậu cần, phân tích và 
kỹ thuật cho các nhân viên khác theo sự hướng dẫn. 

Hiểu biết 
- Hệ thống NN&PTNT và các bên tham gia 
- Các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ  
- Quá trình ISG  
Trình độ và kinh nghiệm  
- Tốt nghiệp đại học  
- Kỹ năng phân tích cơ bản  
- Khả năng viết, tổ chức, trình bày và tính toán tốt  
Kỹ năng  
- Trình bày và đàm phán  
- Tiếng Anh trôi chảy và phản ứng  tốt 
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT văn phòng và các công cụ, ứng 

dụng dựa trên web 
- Team work 
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Bảng 5 Lợi lập bản đồ cho quá trình ISG - Ví dụ đơn giản về phân tích và chiến lược đối với các bên tham gia  

Bên tham gia  Sự quan tâm và tác động tiềm năng  Ảnh hưởng và tầm quan trọng  Chiến lược tham gia  Vai trò  
Các bên tham gia chính 

Bộ trưởng và Thứ trưởng 
Bộ NN&PTNT  

 ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan từ khía cạnh chính sách / chiến lược 
NN&PTNT của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Chính phủ Việt Nam để 
cải thiện chính sách  

 Quyền lực chính trị cao 
 Những người ra quyết định hang đầu 
 Có khả năng huy động vốn ODA  
 Vai trò quyết định cho sự thành 

công của ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Cao  

 Hội nghị toàn thể  
 Ban điều hành  
 Các cuộc họp chuyên đề cấp 

cao 

 Đồng chủ trì Hội nghị 
Toàn thể 

 Chủ tịch Ban điều hành 

ICD  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan từ khía cạnh chính sách / chiến lược 
NN&PTNT của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Các nguồn lực tăng thêm từ ISG 

 Quyền lực chính trị trung bình 
 Người truyền đạt chính tới Bộ 

trưởng 
 Vai trò thể chế để xác nhận đề xuất 

của ISG  
 Có khả năng huy động vốn ODA  
 Vai trò quyết định cho sự thành 

công của ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Cao 

 Hội nghị toàn thể  
 Ban điều hành 
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

thực hiện (cả) giám sát và 
tham vấn  

 Giám sát  
 Phó Chủ tịch Ban điều 

hành 

Planning Dept  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan từ khía cạnh chính sách / chiến lược 
NN&PTNT của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Các nguồn lực tăng thêm từ ISG 

 Quyền lực chính trị trung bình 
 Cố vấn chính cho Bộ trưởng  
 Vai trò thể chế trong việc thiết kế và 

thực hiện chính sách  
 Có khả năng huy động ngân sách 

của Chính phủ Việt Nam  
 Nguồn thông tin chính sách và bối 

cảnh cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Trung bình 

 Ban điều hành  
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn  
 Đồng tổ chức các sự 

kiện/hoạt động  

 Thành viên Ban điều 
hành 

 Chủ trì một số cuộc 
họp chuyên đề  

 Chỉ đạo một số hoạt 
động được chọn  

 Người cung cấp thong 
tin  

Coop & RD Dept  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan từ khía cạnh chính sách / chiến lược 
NN&PTNT của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Các nguồn lực tăng thêm từ ISG 

 Quyền lực chính trị trung bình 
 Cố vấn chính cho Bộ trưởng  
 Vai trò thể chế trong việc thiết kế và 

thực hiện chính sách  
 Nguồn thông tin chính sách và bối 

cảnh cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Trung bình 

 Ban điều hành (tùy chọn) 
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn  
 Đồng tổ chức các sự 

kiện/hoạt động 

 Thành viên Ban điều 
hành (tùy chọn) 

 Chủ trì một số cuộc 
họp chuyên đề  

 Chỉ đạo một số hoạt 
động được chọn  

 Người cung cấp thông 
tin 
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Bên tham gia  nh h i i Sự quan tâm và tác động tiềm năng  Ả ưởng và tầm quan trọng  Ch ến lược tham gia  Va trò  
IPSARD  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 

quan từ khía cạnh chính sách / chiến lược 
NN&PTNT của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Các nguồn lực tăng thêm từ ISG 

 Quyền lực chính trị trung bình 
 Cố vấn chính cho Bộ trưởng  
 Vai trò thể chế trong việc thiết kế 

chính sách  
 Nguồn thông tin chính sách và bối 

cảnh cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Trung bình 

 Ban điều hành (tùy chọn) 
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn  
 Đồng tổ chức các sự 

kiện/hoạt động 

 Thành viên Ban điều 
hành (tùy chọn) 

 Chủ trì một số cuộc 
họp chuyên đề  

 Chỉ đạo một số hoạt 
động được chọn  

 Người cung cấp thông 
tin  

Gen Depts.  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan từ khía cạnh chính sách / chiến lược 
NN&PTNT của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Các nguồn lực tăng thêm từ ISG 

 Quyền lực chính trị cao 
 Vai trò thể chế trong việc thiết kế và 

thực hiện chính sách (tiểu ngành)  
 Nguồn thông tin chính sách và bối 

cảnh cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Trung bình  

 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn  
 Đồng tổ chức các sự 

kiện/hoạt động (tiểu ngành) 

 Chủ trì một số cuộc 
họp chuyên đề  

 Chỉ đạo một số hoạt 
động được chọn 

 Người cung cấp thông 
tin  

ODA multilateral  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan trong ngành NN&PTNT từ khía cạnh chính 
sách / chiến lược  

 Kênh tham vấn với những thông tin và kinh 
nghiệm (trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Quyền lực chính trị cao 
 Quyền lực kinh tế cao (nguồn vốn) 
 Nguồn thông tin chính sách và bối 

cảnh cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Cao 

 Hội nghị toàn thể  
 Ban điều hành  
 Các cuộc họp chuyên đề cấp 

cao 
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn  
 Đồng tổ chức các sự 

kiện/hoạt động  

 Đồng chủ trì Hội nghị 
Toàn thể (tùy chọn) 

 Thành viên Ban điều 
hành  

 Nhà tài trợ 
 Chủ trì họp chuyên đề 
 Người cung cấp thông 

tin và kiến thức 
ODA bilateral  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 

quan trong ngành NN&PTNT từ khía cạnh chính 
sách / chiến lược  

 Kênh tham vấn với những thông tin và kinh 
nghiệm (trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách 

 Quyền lực chính trị cao 
 Quyền lực kinh tế trung bình (nguồn 

vốn) 
 Nguồn thông tin chính sách và bối 

cảnh cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Cao 

 Hội nghị toàn thể  
 Ban điều hành  
 Các cuộc họp chuyên đề cấp 

cao 
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn  

 Đồng chủ trì Hội nghị 
Toàn thể (tùy chọn) 

 Thành viên Ban điều 
hành  

 Nhà tài trợ 
 Chủ trì họp chuyên đề 
 Người cung cấp thông 

tin và kiến thức 
Các bên tham gia thứ yếu 

Other Depts.  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan từ khía cạnh chính sách / chiến lược 
NN&PTNT của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Các nguồn lực tăng thêm từ ISG 

 Quyền lực chính trị trung bình 
 Vai trò thể chế trong việc thiết kế và 

thực hiện chính sách (tiểu ngành)  
 Nguồn thông tin chính sách và bối 

cảnh cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Thấp 

 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn 

 Chủ trì họp chuyên đề 
 Người cung cấp thông 

tin  
 Nghiên cứu chuyên đề 

MARD partnerships  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan NN&PTNT từ khía cạnh chính sách / chiến 
lược của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước)  

 Hỗ trợ điều phối (ngành)  
 Các kênh phổ biến thông tin  
 Nguồn thông tin, kiến thức và kinh 

nghiệm cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Thấp 

 Hội nghị toàn thể  
 Ban điều hành  
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn  

 Điều phối viên hỗ trợ 
 Hỗ trợ viên 

(Facilitator) 
 Người cung cấp thông 

tin và kiến thức 
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Bên tham gia  nh h i 
Institu

Chiến lược tham gia  Sự quan tâm và tác động tiềm năng  Ả ưởng và tầm quan trọng  Va trò  
 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ NN&PTNT và các 

nhà tài trợ để cải thiện chính sách  
 Đồng tổ chức các sự 

kiện/hoạt động 
INGO   ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 

quan NN&PTNT từ khía cạnh chính sách / chiến 
lược của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Quyền lực xã hội cao 
 Nguồn thông tin, kiến thức và kinh 

nghiệm cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Thấp 

 Hội nghị toàn thể  
 Ban điều hành  
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn  
 Đồng tổ chức các sự 

kiện/hoạt động 

 Thành viên Ban điều 
hành  

 Hỗ trợ viên 
(Facilitator) 

 Người cung cấp thông 
tin và kiến thức 

Academic  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan NN&PTNT từ khía cạnh chính sách / chiến 
lược của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Quyền lực kiến thức cao 
 Các kênh cố vấn cho ISG 
 Nguồn thông tin, kiến thức và kinh 

nghiệm cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Trung bình 

 Hội nghị toàn thể  
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn  
 Đồng tổ chức các sự 

kiện/hoạt động 

 Hỗ trợ viên 
(Facilitator) 

 Cố vấn (advisor) 
 Người cung cấp thông 

tin và kiến thức 

Private sector  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan NN&PTNT từ khía cạnh chính sách / chiến 
lược của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước)  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Các nguồn lực tăng thêm từ ISG 

 Quyền lực xã hội cao 
 Quyền lực kinh tế cao 
 Nguồn thông tin, kiến thức và kinh 

nghiệm cho ISG  
 Mức độ ảnh hưởng: Thấp 

 Hội nghị toàn thể  
 Ban điều hành  
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn  

 Thành viên Ban điều 
hành  

 Nhà tài trợ (tùy chọn) 
 Người cung cấp thông 

tin và kiến thức 

ODA Technical 
Assistance  

 Kênh tạo ảnh hưởng tới Bộ trưởng và các đơn vị 
trong ngành để cải thiện chính sách  

 Nguồn thông tin, kiến thức và kinh 
nghiệm cho ISG  

 Mức độ ảnh hưởng: Thấp 

 Hội nghị toàn thể  
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn 

 Hỗ trợ viên 
(Facilitator) 

 Cố vấn (advisor) 
 Người cung cấp thông 

tin và kiến thức 
Other Ministries  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 

quan NN&PTNT từ khía cạnh chính sách / chiến 
lược của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước)  

 Nguồn thông tin, kiến thức và kinh 
nghiệm cho ISG  

 Mức độ ảnh hưởng: Thấp 

 Hội nghị toàn thể  
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn 

 Người cung cấp thông 
tin và kiến thức 

ISGE/ Other partnerships  ISG như một công cụ để giao tiếp với các bên liên 
quan NN&PTNT từ khía cạnh chính sách / chiến 
lược của nguồn lực quốc tế  

 Kênh tham vấn với những kiến thức và kinh 
nghiệm (quốc tế và trong nước) 

 Các kênh bổ sung về chính sách lien 
ngành 

 Nguồn thông tin, kiến thức và kinh 
nghiệm cho ISG  

 Mức độ ảnh hưởng: Thấp 

 Hội nghị toàn thể  
 Các cuộc họp chuyên đề  
 Tiếp xúc thường xuyên để 

tham vấn 

 Hỗ trợ viên 
(Facilitator) 

 Người cung cấp thông 
tin và kiến thức 
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Phụ lục V 

Kế hoạch công tác sơ bộ & chi phí dự kiến 
 
Đề xuất Kế hoạch 2010: Giai đoạn chuẩn bị & chuyển tiếp của ISG  

2010 
Hành động Hoạt động 

Trách 
nhiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nguồn tài 
trợ 

Mục tiêu: Thiết lập các điều kiện để khởi động ISG 2011-2015 
Các chỉ số:  

• VP ISG có đủ năng lực để đóng vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho ISG 2011-2015 & triển khai KH 2010  
• Quyết định tiếp tục ISG được phê duyệt  
• Hỗ trợ kỹ thuật cho tổ chức, phát triển, và xây dựng năng lực cho ISG giai đoạn 2011-2012 được phê duyệt và tài trợ ngân sách 
• Kế hoạch ISG 2011 được Bộ trưởng NN&PTNT phê duyệt 

Tuyển dụng Quản lý VP ISG và Chuyên 
gia CNTT  

             Quỹ ủy thác 
ISG Tăng cường cho VP (ban 

thư ký) ISG Đánh giá ToRs của cán bộ ISG hiện tại và 
củng cố theo như yêu cầu32

 

Vụ 
HTQT             N/A 

Chuẩn bị đề xuất chi tiết của quá trình ISG 
2011-2015  Quản lý 

VP ISG  

            Nhà tài trợ 
ISG, Quỹ ủy 

thác 
Tham vấn với các nhà tài trợ tiềm năng, 
MPI, & MOF33

 

Vụ 
HTQT 

              N/A 

Chuẩn bị vốn đối ứng cho ISG MARD             N/A 
Thông qua kế hoạch & cách thức thực hiện 
ISG mới BĐH34

 

             Đóng góp in-
kind từ các tổ 
chức là thành 

viên BĐH 
Trình Thủ tướng phê duyệt, trên cơ sở cách 
thức thực hiện ISG mới MARD             N/A 

Chuẩn bị và phê duyệt đề xuất tài trợ hộ trợ 
KT cho VP ISG 

Vụ 
HTQT & 
Nhà tài 

trợ 

            MARD & 
Nhà tài trợ 

Ban hành QĐ tiếp tục ISG MARD             N/A 
Thành lập BĐH mới  MARD             N/A 

Chuẩn bị ISG 2011 – 2015 

Xây dựng KH ISG 2011  VP ISG             Nhà tài trợ, 
Quỹ ủy thác 

                                                 
32 Quản lý VP ISG Manager sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị giai đoạn 2011-2015 phase; Quyền điều phối viên tiếp tục công việc hang ngày; VP ISG cần gánh vác thêm trách nhiệm 

xây dựng và hỗ trợ mạng lưới (vd ICN); Kế toán có thêm trách nhiệm hỗ trợ hậu cần cho các cuộc họp, đào tạo. v.v…; & Tình nguyện viên hỗ trợ truyền thông phát triển khung 
khái niệm về quản lý các bên tham gia, nâng cấp hệ thống IT & cách tiếp cận hướng ngoại 

33 Bao gồm xác định các nhà tài trợ tiềm năng cho (các) gói hỗ trợ kỹ thuật. 
34 Ban điều hành hiện thời 
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Ngân sách dự kiến cho công tác chuẩn bị ISG 
trong năm 2010     

  Hạng mục Đơn vị 
 Đơn giá 
(USD)*  

Số 
lượng 

 Tổng chi phí 
(USD)  Ghi chú 

Tăng cường VP ISG           
Phí tư vấn        
  Quản lý VP ISG Tháng  $ 2,385.00 9.5  $ 22,658 Nếu là cán bộ của MARD thì không cần mục phí tư vấn này 
  Chuyên gia IT Tháng  $ 1,455.00 9.5  $ 13,823   
Chi phí vận hành       
  Công tác phí Ngày  $ 42.40 60  $ 2,544 Tính bình quân cho tất cả các vùng 
  Thuê xe KM  $ 0.10 4,750  $ 475   
  Đồ dung văn phòng Gộp    $ 500   
  Truyền thông Gộp    $ 2,000 Phone, fax, internet 
  Khác Gộp    $ 500 Other, petty cash requirements 

Cộng, Tăng cường VP ISG  $ 42,499   
Chuẩn bị cho ISG 2011 – 2015           
Phí tư vấn **       

  
Chuyên gia thể chế/quản lý các bên 
tham gia Ngày  $ 223.00 65  $ 14,495 Hỗ trợ Quản lý VP ISG chuẩn bị đề xuất hỗ trợ KT cho ISG 

  Chuyên gia truyền thông Ngày  $ 159.00 40  $ 6,360 Hỗ trợ Quản lý VP ISG chuẩn bị đề xuất hỗ trợ KT cho ISG 
Chi phí vận hành       

  Công tác phí Ngày  $ 42.40 120  $ 5,088 
Dành cho cán bộ của ICD & VP ISG, tư vấn & khách mời theo như yêu 
cầu  

  
Hội thảo Cuộc  $ 250.00 10  $ 2,500 Tham vấn với các bên lien quan trong & ngoài về thiết kế và thẩm định; 

Xây dựng KH ISG 2011; xây dựng đề xuất hỗ trợ KT 

Cộng, Chuẩn bị ISG 2011-2015  $ 28,443   

      
Tổng 
cộng $ 70,942     

* - Theo mức cao nhất UN-EU Guidelines 2009 
** - Nguồn tài trợ để hỗ trợ kỹ thuật cho việc chuẩn bị chi tiết cần được xác định.  
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Kế hoạch sơ bộ 2011 – 2015 
Mục tiêu Chỉ số Chiến lược Hành động Thời gian & Trách nhiệm 

Quá trình ISG 2011 - 2015 
Tổng thể: Tăng cường năng lực của 
Bộ NN&PTNT cho đối thoại, phát 
triển, và thực thi chính sách.   

Phát triển: 
1. Tăng cường năng lực của VP ISG 

cho điều phối và hỗ trợ đối thoại 
và phát triển chính sách 
(ĐTPTCS); 

2. Thiết lập và thể chế hóa các cơ 
chế mới hỗ trợ cho các quá trình 
ĐTPTCS, bao gồm (i) điều phối 
nội bộ trong ngành và tiểu ngành 
& truyền thông chiều ngang; (ii) 
quản lý các bên tham gia rộng 
khắp các đối tuộng chính trong 
ngành NN&PTNT; & (iii) năng 
lực hiện đại về truyền thông lĩnh 
vực phát triển và phát triển mạng 
lưới; 

3. Tăng cường năng lực thể chế 
ngành NN&PTNT cho việc học 
hỏi để thông tin tốt hơn cho các 
quá trình ĐTPTCS và thực thi 
chính sách. 

1. Bộ NN&PTNT có các diễn đàn 
hiệu quả cho đối thoại, tham vấn, 
học hỏi và phản hồi một cách có 
hệ thống về cả phát triển và thực 
thi chính sách ngành NN&PTNT. 

2. Một chiến lược quản lý một cách 
hiệu quả các bên tham gia được 
triển khai. 

3. Một hệ thống thông tin hiện đại 
và hiệu quả trên nền tảng web và 
truyền thông hai chiều được vận 
hành để hỗ trợ quá trình ĐTPTCS 
ngành của Bộ NN&PTNT. 

4. Những cách tiếp cận, công cụ và 
năng lực mới được phát triển cho 
quá trình ISG 2011 – 2015 được 
lồng ghép vào Bộ NN&PTNT, 
sao cho việc kéo dài ISG như 
thiết kế 2011 – 2015 không còn 
cần thiết nữa.  

Khẳng định và khai thác triệt để các 
thế mạnh của ISG: 
• Uy tín & kế thừa 
• Các quan hệ & các mạng lưới 
• Cam kết thể chế 
• Cam kết tài trợ 
• Năng lực lập kế hoạch 
• Đóng góp từ các đơn vị của Bộ 
• Trang thiết bị 
• Tiếp cận thong tin & kiến thức  
• Dịch vụ phù hợp (nhu cầu) 
• Năng lực hỗ trợ hướng dẫn 

(facilitation) & tổ chức 
• Lịch sử thử nghiệm thành công các 

cách tiếp cận và công cụ mới cho 
Bộ  

• Năng lực tăng cường đối thoại 
chính sách và xây dựng sự đồng 
thuận ở cấp cao  

• Tăng cường uy tín của Bộ 
NN&PTNT về tính minh bạch 

• Mở rộng năng lực của Bộ 
NN&PTNT và Vụ HTQT vượt 
khỏi các giới hạn nội bộ  

• Biên chế phù hợp với nguồn nhân 
lực chất lượng cao  
• Tạo động lực thích hợp để đảm 
bảo tuyển dụng và duy trỳ được nhân 
sự tốt  
• Cơ chế kiểm soát sau (Ex-post) 
đối với VP ISG để đảm bảo tính linh 
hoạt và phản ứng kịp thời 
• Tiếp tục cơ chế quỹ tài trợ để đảm 
bảo sự linh hoạt trong cấp vốn  
• Cam kết cấp cao từ Bộ 
NN&PTNT để đảm bảo cam kết cấp 
cao từ các bên tham gia khác  
• Vốn khởi động của Bộ 
NN&PTNT để bắt đầu các quá trình 
và thu hút vốn (các quỹ) bên ngoài 
cho tài trợ các quá trình và sản 
phẩm. 
• Cơ chế quản trị để đảm bảo quá 
trình ISG tập trung, phù hợp, và kết 
dính. 
• Tái cơ cấu Ban điều hành ISG  
• Cam kết lồng ghép các cách tiếp 
cận, công cụ và năng lực mới vào Bộ 
NN&PTNT  

• Liên tục 
 
• Bộ NN&PTNT 

Phạm vi chức năng 1:  Hỗ trợ đối thoại chính sách 
Đối thoại chính sách cấp cao • Hội nghị toàn thể ISG: xây dựng 

chương trình nghị sự; chuẩn bị thông 
tin tập trung và có chất lượng cho 
Hội nghị; xác định rõ đầu ra và kết 
quả; hỗ trợ (facilitate) họp và đối 
thoại  
• Các hoạt động tiếp tục triển khai 
(Follow-up): Các cuộc họp chuyên 
đề (tổ chức, hỗ trợ); chuẩn bị biên 
bản, tuyên bố, hiệp định, các tài liệu 
để phổ biến.  Xem thêm “Tham vấn 
cấp độ kỹ thuật” 

• Hội nghị Toàn thể ISG: Hàng năm 
• Các hoạt động tiếp tục triển khai: 
liên tục 

• VP ISG 

Sự tham gia có hệ thống của các bên 
liên quan đẩy nhanh sự hình thành, 
thông qua, thực thi chính sách ngành 
NN&PTNT, và đánh giá hiệu quả. 

1. Sự tham gia của bộ trưởng và các 
đại diện cấp cao của các bên 
tham gia chính. 

2. Bộ NN&PTNT sử dụng quá trình 
ISG cho việc ưu tiên và đối thoại 
chính sách cấp cao với các đối tác 
bên ngoài. 

3. Các bên tham gia chính nhận thấy 
quá trình ISG là phù hợp, xứng 
đáng với thời gian họ vỏ ra, và 
đóng góp hiệu quả hơn vào xây 
dựng, thực thi và điều phối chính 
sách. Tham vấn cấp độ kỹ thuật về thực thi 

chính sách và “học hỏi từ cơ sở”, 
nhằm hỗ trợ đối thoại chính sách cấp 
cao.  

• Hình thành và hỗ trợ các nhóm 
chuyên đề để phát triển các sản 
phẩm cụ thể (các dự thảo chiến lược, 
chính sách hoặc luật, phân tích, 
nghiên cứu, v.v...) 
• Xúc tiến và hỗ trợ các diễn 

• Liên tục 

• VP ISG  



Annex V 
Plan & Indicative Financing 

57 

Mục tiêu Chỉ số Chiến lược Thời gian & Trách nhiệm 
Preliminary Work 

Hành động 
đàn/cuộc họp kỹ thuật và các quá 
trình tham vấn  
• Sản xuất các tài liệu để phổ biến 
(bản tin, tin vắn, các ấn phẩm) thong 
qua hệ thống thông tin, các mạng 
lưới và website của ISG 
• Hỗ trợ sản xuất các Báo cáo 
nhanh về phân tích chính sách theo 
nhu cầu của Bộ NN&PTNT/Ban 
điều hành ISG.  

Phạm vi chức năng 2: Quản lý các bên tham gia và Phát triển mạng lưới  
• Tiến hành phân tích các bên tham 

gia 
• Thiết kế và xây dựng CSDL các 

bên tham gia  
• Xây dựng chiến lược các bên tham 

gia cho ĐTPTCS hiệu quả  
• Thiết kế và thành lập đầu mối trao 
đổi (Clearinghouse) giữa các bên 
tham gia  

• Thiết kết chiến lược phát triển 
mạng lưới  

• Thiết kế các Đầu mối Đối thoại 
Chính sách Cấp Tỉnh Ảo (trên 
mạng)  

• Thống nhất và chính thức hóa các 
cơ chế điều phối và đối thoại nội 
bộ cho truyền thông cả chiều 
ngang và chiều dọc 

•  Đến tháng 7/2011 

•  VP ISG với hỗ trợ kỹ thuật từ gói 
tài trợ  

Hệ thống hóa, hỗ trợ và giúp thực 
hiện sự gắn kết của Bộ NN&PTNT 
với đa số các bên tham gia mà Bộ 
phải liên kết và/hoặc tham vấn trong 
các giai đoạn khác nhau của phát 
triển và thực thi chính sách. 
 

1. Bộ NN&PTNT gắn kết đa dạng 
với nhiều bên tham gia vào lĩnh 
vực NN&PTNT trong ĐTPTCS 
của Bộ  

2. Có cơ chế để vận hành truyền 
thông và điều phối nội bộ giữa 
các đơn vị của Bộ cho ĐTPTCS. 

3. Vai trò, trách nhiệm và quan hệ 
giữa ISG và các Đối tác khác 
được chính thức hóa  

4. VP ISG Secretariat hỗ trợ quá 
trình đối thoại nội bộ, cấp Bộ, tổ 
chức và cung cấp các đầu ra cho 
Bộ trưởng.   

 

• Xác định người đối thoại phù hợp 
và các mạng lưới hiện có  

• Tổ chức và tham vấn có hệ thống 
với các nhóm, tổ chức thích hợp 
với các chủ để và đầu ra mong 
muốn  

• Phát triển các cách tiếp cận và 
công cụ thực tế cho Bộ để giao tiếp 
hai chiều với cộng đồng các bên 
tham gia, thông thường là quá 
nhiều và quá đa dạng để có thể gắn 
kết một cách hiệu quả nếu theo 
cách truyền thống và dựa vào 
nguồn lực  

• Hỗ trợ lấp đầy khoảng trống truyền 
thống nội bộ của Bộ NN&PTNT 
nhằm hỗ trợ vai trò của Bộ trong 
quá trính ĐTPTCS 

• Triển khai chiến lược quản lý các 
bên tham gia & phát triển mạng 
lưới (bao gồm cả các Đầu mối Đối 
thoại Chính sách Cấp tỉnh Ảo) 

• Vận hành và duy trì CSDL và 
trung tâm trao đổi các bên tham gia 

• Hỗ trợ các quá trình điều phối và 
đối thoại nội bộ cấp Bộ  

• Nâng cấp phân tích và chiến lược 
các bên tham gia nếu cần 

• Từ tháng 7/ 2011 trở đi 

• VP ISG35 

Phạm vi chức năng 3: Thông tin & Truyền thông  

                                                 
35 Với hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn tài trợ cho TA cho đến giữa hoặc cuối năm 2012, sau đó sẽ thực hiện với năng lực đã được xây dựng.  
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Mục tiêu 
Preliminary 

Hành động 
ork Plan 

Thời gian & TrChỉ số Chiến lược ách nhiệm 
• Phát triển chiến lược truyền thông 

& chia sẻ kiến thức  
• Thiết kế, mua & lắp đặt thiết bị và 

phần mềm cho hệ thống CNTT của 
ISG 

• Thông báo cho các bên liên quan 
và thúc đẩy việc sử dụng / tham gia 
vào các diễn đàn, các sự kiện trên 
web và chia sẻ kiến thức 

• Xác định nhu cầu thông tin, định 
dạng, và sắp xếp báo cáo truyền 
thông dọc với cấp Bộ. 

• Cập nhật ISG-MARD website. 

•  Đến tháng 7/2011 

• VP ISG với hỗ trợ kỹ thuật từ gói 
tài trợ 

Sử dụng các công nghệ internet để 
tiếp cận hiệu quả hơn tới các bên 
tham gia và giảm chi phí giao dịch 
của loại công việc này. 

1. ISG-MARD website được cập 
nhật, cung cấp được thong tin ưu 
tiên đáp ứng yêu cầu của các bên 
tham gia 

2. Các công cụ dựa trên web được 
sử dụng hiệu quả cho truyền 
thông, tham vấn, sự tham gia của 
các bên, và chia sẻ/phổ biến kiến 
thức  

3. ICN36 được tăng cường và mở 
rộng để hỗ trợ truyền thong chiều 
ngang trong Bộ. 

• Tiếp tục hỗ trợ ISG-MARD 
website để đáp ứng nhu cầu của 
các bên tham gia. 

• Cung cấp năng lực linh hoạt vượt 
trội để hỗ trợ đối thoại chính sách 
và thực thi các chiến lược quản lý 
các bên tham gia & phát triển 
mạng lưới  

• Xây dựng kinh nghiệm bản thân 
của ICN và đầu mối trong Bộ để 
hỗ trợ hợp và và truyền thông nội 
bộ với các đơn kỹ thuật (chuyên 
ngành) 

• Thực hiện các chiến lược truyền 
thông và chia sẻ kiến thức  

• Vận hành và duy trì hệ thống IT, 
bao gồm cập nhật ISG-MARD 
website. 

• Thúc đẩy, điều phối hỗ trợ các diễn 
đàn, sự kiện và chia sẻ kiến thức 
trên web  

• Đóng gói thông tin và đảm bảo 
tương thích với các yêu cầu cảu 
báo cáo cấp Bộ. 

• Từ tháng 7/ 2011 trở đi 

• VP ISG4 

Phạm vi chức năng 4:  Xây dựng năng lực 
Thiết kế và thành lập trung tâm trao 
đổi đào tạo 

• Đến tháng 7/2011 

• VP ISG với hỗ trợ kỹ thuật từ gói 
tài trợ 

Phát triển và đặt ưu tiên cho các 
chương trình đào tạo với các bên 
tham gia ICN  

• Hàng năm, cập nhật 6 tháng  

• VP ISG  

Cung cấp cơ hội đào tạo liên quan 
đến chính sách cho cán bộ của Bộ và 
cung cấp các thông tin liên quan đến 
chính sách cho các nỗ lực khác nhằm 
xây dựng năng lực và  đào tạo ngoài 
ngành NN&PTNT  

1. Số lượng, sự phù hợp và chất 
lượng của các khóa/sự kiện đào 
tạo cho các thành viên ICN. 

2. Số lượng, sự phù hợp và chất 
lượng của các báo cáo kỹ thuật, 
các ấn phẩm, các video trên web 
từ các khóa đào tạo, hội thảo, và 
trình bày chính thống  

3. Một đầu mối trao đổi đào tạo 
được thành lập  

• Cung cấp các đầu vào đào tạo 
chiến lược, hạn chế cho các bên 
tham gia trong nội bộ Bộ 
NN&PTNT  

• Bổ sung và tăng cường các nỗ lực 
đào tạo thông qua thông tin thích 
hợp và có chất lượng ở định dạng 
số (digital)  

• Hỗ trợ tiếp cận các cơ hội đào tạo 
cho các bên tham gia trong ngành 
NN&PTNT. 

• Thực hiện chương trình đào tạo 
ICN  

• Hỗ trợ thực hiện chiến lược truyền 
thông và chia sẻ kiến thức thông 
qua cung cấp các tài liệu đào tạo37 

• Vận hành và duy trì đầu mối trao 
đổi các cơ hội đào tạo  

• Liên tục 

• VP ISG  

                                                 
36  Sự mở rộng của ICN có nghĩa thay đổi “I” từ “International” (quốc tế) thành “Internal” (nội bộ), do các bên tham gia mở rộng hơn (các bên tham gia chính và nội bộ trong quá trình ĐTPTCS) khi 

bao phủ các chuyên đề (tức là, toàn bộ các chủ đề thích hợp, các ĐTPTCS được ưu tiên, thực thi chính sách và học hỏi)  
37 Báo cáo kỹ thuật, các ấn phẩm, các video trên web từ các khóa đào tạo, hội thảo, và trình bày chính thống, đều ở định dạng số. 
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Dự kiến ngân sách gói hỗ trợ kỹ thuật cho ISG – giả định giai đoạn thực hiện 18 tháng và thuê các chuyên gia tư vấn độc lập * 
 

  Hạng mục Đơn vị  Đơn giá (USD)* Số lượng 
Tổng chi phí 

(USD)  Ghi chú 
Phí tư vấn       
  Chuyên gia thể chế/quản lý các bên tham gia Ngày  $ 223.00 198  $ 44,154  100% 3 tháng, 50% 6 tháng, 25% 9 tháng 
  Chuyên gia truyền thông/phát triển mạng lưới Ngày  $ 159.00 180  $ 28,620  100% 3 tháng, 50% 3 tháng, 25% 12 tháng 
  Chuyên gia đào tạo từ xa Ngày  $ 159.00 150  $ 23,850  100% 4 tháng, 50% 3 tháng, 25% 3 tháng 
  Chuyên gia CNTT Ngày  $ 159.00 107  $ 17,013  100% 2 tháng, 50% 2 tháng, 10% 14 tháng 
  Cộng, Phí tư vấn      $ 113,637    
Thiết vị       
  Thiết bị CNTT Gộp   $75,000    
  Phần mềm Gộp   $10,000    

  
Máy ghi hình và ghi âm sốDigital video camera & 
audio recorder Chiếc  $ 2,500 1  $ 2,500    

  Máy ghi hình số Chiếc  $ 450 2  $ 900    
  Subtotal, Equipment      $ 88,400    
Chi phí vận hành       
  Công tác phí Ngày  $ 57.20 180  $ 10,296  Bình quân cho mọi địa điểm 
  Thuê xe KM  $ 0.10  10,000  $ 1,000    
  Hội thảo Cuộc  $ 250.00 10  $ 2,500    
  Máy chủ (thuê) Tháng  $ 500.00 18  $ 9,000    
  Khác Gộp    $ 500  Khác, các yêu cầu tiền mặt 
  Subtotal, Operational Expenses      $ 13,000    
  10% Contingency        $ 21,504    

        Tổng cộng  $ 236,541    
* Ghi chú: ngân sách nếu tính cho cho 24 sẽ khoảng $300,000 và nếu thuê một công ty sẽ phải cộng thêm khoảng 15% - 20%.   
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Dự kiến ngân sách cho ISG 2011 - 2015      

  Hạng mục Đơn vị Đơn giá (USD)* Số lượng  Tổng chi phí (USD)  Ghi chú 
Phí tư vấn, VP ISG       

  Quản lý ISG  Tháng  $ 3,345 60  $ 200,700 Có thể là cán bộ của Bộ 
  Chuyên gia thông tin truyền thông Tháng  $ 2,385 60  $ 143,100   
  Chuyên gia CNTT Tháng  $ 1,455 60  $ 87,300   
  Cán bộ hỗ trợ phát triển mạng lưới Tháng  $ 1,455 60  $ 87,300 Có thể là cán bộ của Bộ 
  Thư ký kiêm phiên dịch Tháng  $ 900 60  $ 54,000 Có thể là cán bộ của Bộ 
  Kế toán Tháng  $ 900 60  $ 54,000 Có thể là cán bộ của Bộ 
  Cộng, Phí tư vấn, VP ISG     $ 626,400   

Hoạt động        
  Hội nghị Toàn thể Cuộc  $ 7,500 5  $ 37,500   
  Họp chuyên đề (cấp cao) Cuộc  $ 3,500 10  $ 35,000   
  Diễn đàn/Họp/Tham vấn kỹ thuật  Cuộc  $ 1,500 20  $ 30,000   
  Họp và hội thảo khác Cuộc  $ 750 50  $ 37,500   
  Ấn phẩm Gộp  $ 50,000   $ 50,000   
  Các tài liệu để phổ biến Năm  $ 7,500 5  $ 37,500   
  Phân tích/nghiên cứu chính sách (Báo cáo nhanh) Năm  $ 25,000 5  $ 125,000   
  Thiết kế nghiên cứu, phát triển chiến lược ISG Gộp  $ 25,000   $ 25,000 10% vốn đối ứng cho gói TA 
  Họp qua video Năm  $ 2,000 5  $ 10,000   
  Study tours trong nước Gộp  $ 8,000 5  $ 40,000   
  Đào tạo  Năm  $ 8,000 5  $ 40,000   
  Dự phòng Năm  $ 7,500 5  $ 37,500   
  Cộng,Hoạt động     $ 505,000   

Thiết bị       
  Thiết bị CNTT Gộp  $ 8,500  $8,500   
  Thiết vị băn phòng Gộp  $ 4,000  $4,000   
  Phần mềm Gộp  $ 2,500  $2,500   
  Cộng, Thiết bị     $ 15,000   

Chi phí vận hành       
  Công tác phí Ngày  $ 42.40 500  $ 21,200 Bình quân cho mọi địa điểm 
  Thuê xe KM  $ 0.10  100,000   $ 10,000   
  Hội thảo Cuộc  $ 250 10  $ 2,500   
  Máy chủ (thuê) Tháng  $ 500 42  $ 21,000   
  Khác Gộp  $ 15,000   $ 15,000 Khác, các yêu cầu tiền mặt 
  Cộng, Chi phí vận hành     $ 48,500   
  5% Dự phòng      $ 59,745   
     Cộng  $ 1,254,645    
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