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1. Bối cảnh 

1.1. Giới thiệu 
Nhóm các nhà tài trợ nòng cốt (CDG) của Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) đang chuẩn bị cho việc ký kết Biên 
bản Thoả thuận (MOA) tài trợ cho Quá trình ISG trong giai đoạn 2004 - 2006. Tại 
cuộc họp ngày 13 tháng 8 năm 2003, các nhà tài trợ nòng cốt đã thống nhất rằng cần 
phải triển khai các mục tiêu của ISG và các Nhóm công tác chuyên đề (TAG) thành 
một kế hoạch công tác cụ thể và khả thi, cùng với một khuôn khổ giám sát và đánh 
giá thích hợp cho giai đoạn 2004 - 2006 để đảm bảo cơ sở vững chắc cho MOA. 
Nhóm cũng nhất trí  sẽ thuê một chuyên gia tư vấn quốc tế ở trong nước để triển 
khai công việc này.   

Trên cơ sở đó, TS. Geoff Wright, một chuyên gia tư vấn người Úc đang định cư ở 
Việt Nam, với kinh nghiệm đáng kể trong quá trình làm việc với Bộ NN và PTNT, 
đã được tuyển chọn để hỗ trợ Vụ HTQT-Bộ NN và PTNT, cùng phối hợp với ISG, 
sẽ triển khai xây dựng dự thảo kế hoạch công tác 2004 – 2006 và khuôn khổ giám 
sát và đánh giá, trong đó có một bộ chỉ tiêu có thể đo lường được và các biện pháp 
để đánh giá từ cấp độ mục tiêu tới cấp độ các hoạt động của ISG và của các TAG. 
TS. Wright bắt đầu công việc vào ngày 21 tháng 11 năm 2003. 

1.2. Bối cảnh 
ISG MARD được thành lập vào tháng 4 năm 1997 như một cơ chế tư vấn nhằm sử 
dụng hiệu quả nguồn vốn ODA trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ NN và 
PTNT. Trọng tâm công tác của ISG ban đầu là ngành lâm nghiệp, sau đó đã được 
mở rộng vào năm 1999 để bổ sung thêm các ngành khác thuộc khuôn khổ trách 
nhiệm và quyền hạn của Bộ NN và PTNT. Các nhà tài trợ cũng đã thống nhất tài trợ 
cho các hoạt động của ISG thông qua việc thành lập một Quỹ Uỷ thác để các nhà tài 
trợ có thể cùng đóng góp. ISG có trách nhiệm báo cáo với Bộ trưởng Bộ NN và 
PTNT thông qua Vụ trưởng Vụ HTQT, kiêm Giám đốc Văn phòng ISG. 

Cấp cao nhất trong cơ cấu của ISG là Hội nghị Toàn thể ISG, một diễn đàn mở rộng 
đối với tất cả các bên, mỗi năm nhóm họp một lần. Một Ban điều hành ISG đã được 
thành lập với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, 22 thành viên chính thức là 
đại diện của Bộ NN và PTNT, Bộ KHĐT, Bộ Tài chính, và các nhà tài trợ quốc tế 
có đóng góp cho Bộ NN và PTNT. Một Văn phòng bao gồm một quản lý, bốn cán 
bộ chuyên trách, và một quản trị mạng LAN bán chuyên trách. Các nhân viên này hỗ 
trợ về mặt kỹ thuật và hành chính. 

Quỹ Uỷ thác đã được thành lập, thuộc sự quản lý của Vụ HTQT nhằm thúc đẩy các 
hoạt dộng của Quá trình ISG. Hiện tại, nhóm các nhà tài trợ nòng cốt của ISG, bao 
gồm AusAID (Australia), Danida (Đan Mạch), Hà Lan, và SIDA (Thuỵ điển), đang 
hỗ trợ về tài chính cho Quỹ Uỷ thác. 
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Nhằm hỗ trợ Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ quốc tế trong công tác điều phối 
ODA và đối thoại chính sách, ISG đã thành lập các Nhóm công tác chuyên đề về: 

 Hội nhập Kinh tế quốc tế và chính sách nông nghiệp (TAG1),  
 Hỗ trợ Phát triển thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, và cấp nước nông thôn 

(TAG2), và  
 Hỗ trợ Thực hiện CPRGS trong nông nghiệp và nông thôn (TAG3).  

Theo những khuyến nghị đầu năm 2003 do chuyên gia tư vấn Hans Green đưa ra 
trong quá trình kiểm điểm lại TOR của ISG, ba “Cán bộ kỹ thuật” đã được chỉ định 
để hỗ trợ các TAG, trong đó có việc dự thảo các kế hoạch công tác của các nhóm. 

Từ khi thành lập, ISG đã hỗ trợ đáng kể cho Bộ NN và PTNT nói chung, và Vụ 
HTQT nói riêng. Các nỗ lực đó tập trung vào các nhiệm vụ: (i) phổ biến thông tin, 
(ii) phối hợp với các nhà tài trợ và trong giữa các đơn vị trong Bộ NN và PTNT, (iii) 
đối thoại chính sách và (iv) chuẩn bị các hội thảo, các cuộc họp và (v) nhiều hoạt 
động khác. 

Do có nhiều chính sách mới, những ưu tiên mới và các chiến lược mới nhằm giải 
quyết các thách thức của phát triển hiện nay, các cơ hội và những trở ngại tại Việt 
Nam mà ngành NN và PTNT đang phải đối mặt, một đợt đánh giá đã được tiến hành 
vào tháng 4 và 5 năm 2003 để kiểm điểm và cập nhật các ToR của ISG và của các 
TAG. Các tài liệu này sau đó đã được Ban điều hành ISG phê duyệt ngày 17 tháng 6 
năm 2003, và được tổng hợp vào bộ tài liệu nhan đề Các tài liệu chỉ đạo hoạt động 
của Chương trình Hỗ trợ Quốc tế - Bộ NN và PTNT (2003 – 2005). 

Đợt đánh giá đã kết luận rằng ISG nhìn chung đã đạt được những kết quả như mong 
đợi và phạm vi hoạt động của ISG cũng cần được mở rộng nhằm đáp ứng những nhu 
cầu và giải quyết những thách thức hiện nay. Cụ thể, đánh giá đã phát hiện ra rằng 
ISG cần hỗ trợ Vụ HTQT trong công tác điều phối và đối thoại chính sách theo 
chiều ngang (đối thoại giữa các Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT, và với các cơ quan 
liên quan khác ở cấp trung ương), và đối thoại theo chiều dọc (đối thoại giữa Bộ NN 
và PTNT với các cơ quan liên quan cấp tỉnh). 

Việc chuẩn bị ký kết MOA1 để tài trợ cho ISG được xem là một bước quan trọng 
trong quá trình hoạt động của ISG. Các nhà tài trợ hiện rất quan tâm đến việc hỗ trợ 
của họ phải tiếp tục được phát huy và đạt được các mục tiêu đặt ra cho ISG, và cũng 
cần phải có một biện pháp hiệu quả để giám sát tiến độ và đánh giá kết quả hoạt 
động của ISG. Vì thế công việc lần này là phải xây dựng được một kế hoạch công 
tác cho ISG và một khuôn khổ để giám sát và đánh giá các hoạt động. Điểm  cần lưu 
ý ở đây là theo Biên bản Thoả thuận này, không có một khoản kinh phí nào của 
Chính phủ cho ISG, Văn phòng ISG và các TAG. Nguồn hỗ trợ sẽ do các nhà tài trợ 
đóng góp. 

                                                   
1 Dự thảo Biên bản Thoả thuận (MOA), đã được soạn thảo tại thời điểm viết báo cáo này, và 
được đặt tại Phụ lục 3. 
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2. Các mục tiêu và phạm vi 

2.1. Các mục tiêu 
Các mục tiêu chính của công việc lần này, theo Đề cương chức năng nhiệm vụ  
(TOR) của chuyên gia tư vấn, là: 

1. Tăng cường năng lực cho các cơ chế của ISG (Văn phòng ISG, các TAG và 
Ban điều hành) trong việc thực hiện các mục tiêu đã đặt ra của mình thông qua 
việc xây dựng một Kế hoạch công tác chiến lược và khả thi cho giai đoạn 2004 
- 2006; và 

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các lãnh đạo Bộ NN và PTNT, Vụ HTQT/Bộ NN 
và PTNT và các thành viên khác của Ban điều hành ISG giám sát và đánh giá 
quá trình thực hiện kế hoạch công tác của ISG bằng việc xây dựng một Khuôn 
khổ Giám sát và Đánh giá, trong đó có một bộ chỉ tiêu hiệu quả và có thể đo 
đếm được từ cấp độ mục tiêu tới cấp độ các hoạt động và các biện pháp kiểm 
chứng phù hợp. 

2.2. Các kết quả 
Theo TOR, Chuyên gia tư vấn phải đưa ra được ba sản phẩm chính sau đây: 

1. Báo cáo phân tích tình hình của Quá trình ISG và đưa ra những khuyến nghị để 
vận hành tốt hơn; 

2. Kế hoạch Công tác của ISG 2004 – 2006, trong đó có miêu tả chi tiết, cụ thể và 
đề xuất mức kinh phí cần thiết cho các hoạt động dựa trên ToR của ISG và của 
các TAG và các tài liệu khác; và 

3. Một khuôn khổ giám sát và đánh giá cùng với một bộ chỉ tiêu hiệu quả và có 
thể đo đếm được, cùng các biện pháp kiểm chứng thích hợp để giám sát và 
đánh giá quá trình thực Kế hoạch công tác ISG 2004 – 2006; 

Báo cáo sẽ miêu tả và trình bày các sản phẩm này. Kế hoạch công tác và khuôn khổ  
giám sát và đánh giá cũng đã được tổng hợp vào một tài liệu chung để thuận lợi cho 
việc tham khảo. 
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2.3. Phương pháp tiếp cận 
Phương pháp tiếp cận để thực hiện công việc này đã được nêu ra trong TOR và 
trong một khoảng thời gian nhất định. Để có được nhiều nhất các quan điểm của các 
bên tham gia, chuyên gia tư vấn: 

 Đã tiến hành nghiên cứu các tài liệu do Văn phòng  ISG cung cấp;  
 Đã tiến hành thảo luận với các cán bộ chủ chốt của ICD, Văn phòng ISG và các 

TAG; 
 Đã thảo luận với các quan chức của các Bộ  ngành liên quan và các nhà tài trợ; 
 Tham dự hai cuộc họp của TAG1 và TAG3; 
 Tham dự cuộc họp ban điều hành đối tác FSSP. 

Danh sách các đối tác đã tiếp xúc và làm việc được nêu trong Phụ lục 2. 

Chuyên gia tư vấn cũng đã làm việc với nhân viên của Văn phòng ISG, những người 
có những hiểu biết sâu sắc về các công việc của ISG, cũng như hiểu rõ về những cơ 
hội và trở ngại của ISG. Các nhân viên của Văn phòng cũng đã đóng góp đáng kể 
cho việc xây dựng các mục tiêu và chiến lược tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch 
công tác, cũng như trong việc xây dựng những hành động để triển khai các mcụ tiêu 
và chiến lược đó. 

Từ những hoạt động trên đây, và từ quá trình xem xét quan điểm của tất cả các bên 
liên quan, một phân tích về quá trình ISG đã được tiến hành, một kế hoạch công tác 
đã được xây dựng cho giai đoạn 2004 – 2006, và một Khuôn khổ Giám sát và đánh 
giá cũng đã được hình thành. 

Phương pháp tiếp cận lập kế hoạch mang tính chiến lược đã được vận dụng trong 
việc xây dựng kế hoạch công tác, như được miêu tả trong Phần 3. 
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3. Xây dựng kế hoạch công tác 

3.1. Khái quát 
Dự thảo Kế hoạch công tác 2004-2006 cho ISG được xây dựng có sự vận dụng một 
quá trình dựa trên các nguyên tắc và phương pháp luận lập kế hoạch mang tính chiến 
lược. Cách tiếp cận tổng thể (đã được đơn giản hoá) được thể hiện trong Hình 1. Nói 
một cách ngắn gọn, cách tiếp cận được sử dụng để phát triển kế hoạch hành động 
bao gồm việc phân tích rõ ràng và khúc chiết các chức năng quyền hạn và các mục 
tiêu chiến lược lâu dài của ISG, xác định và phân tích các vấn đề (hay những trở 
ngại đối với việc đạt được các mục tiêu đề ra), phát triển các chiến lược cho một số 
lĩnh vực hoạt động chủ yếu nhằm đạt được các mục tiêu, và tiếp đến là đưa ra các 
hành động nhằm thực hiện các chiến lược đó. Các bước này sẽ được thảo luận chi 
tiết dưới đây. 

Dự thảo Chương trình Hành động 2003 – 2005 cho ISG đã được xây dựng trong 
năm 2002. Ngoài ra, các kế haọch công tác dự kiến cho mỗi TAG cũng đã được Văn 
phòng ISG chuẩn bị vào nửa cuối năm 2003. Ba kế hoạch công tác của các TAG 
được trình bày trong các Phụ lục 3, 4 và 5. Các tài liệu này tạo một khởi điểm rất 
thuận lợi cho công tác xây dựng kế hoạch chung. 

Về điểm này, cần phải làm rõ là nên đưa những gì vào trong kế hoạch của ISG. Có 
một số bên, trong đó có các Cán bộ kỹ thuật của các TAG, cho rằng Kế hoạch công 
tác của ISG bao hàm nhiều hoạt động mà cả ISG và Bộ NN và PTNT cần tiến hành. 
Cụ thể, nhiều hoạt động không thuộc trách nhiệm trực tiếp của ISG đã được đưa 
vào, mà đó là những hoạt động mà ISG khuyến nghị Bộ NN và PTNT hoặc các bên 
khác nên tiến hành. Chuyên gia tư vấn cho rằng Kế hoạch công tác của ISG cần tập 
trung vào các hoạt động mà sẽ được thực hiện bởi những người trực tiếp liên quan 
đến ISG, đó là Văn phòng ISG, các TAG, Ban điều hành ISG và Hội  nghị Toàn thể.  
Kế hoạch công tác 2004 – 2006 của ISG đã được xây dựng dựa trên giả định này.  
Mặc dù ISG có thể đưa ra những khuyến nghị về các hoạt động khác mà ISG tin là 
phù hợp và có thể thực hiện được, song những hoạt động đó nên để các bên tham gia 
khác đưa vào trong kế hoạch công tác của chính họ. 
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Hình 1:  Quá trình lập kế hoạch chiến lược được đơn giản hoá 

 
 

3.2. Khuôn khổ trách nhiệm và quyền hạn của ISG, và các 
mục tiêu của ISG 

Theo Quyết định số 541 NN- TCCB/QĐ thành lập ISG, khuôn khổ trách nhiệm và 
quyền hạn của ISG là: 

“… tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ NN và PTNT  trong việc sử dụng và huy động hiệu 
quả hơn nữa các nguồn ODA phục vụ ngành nông nghiệp và phát triển nông 
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thôn. ISG giữ vai trò là một diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm liên quan 
đến công tác quản lý các nguồn ODA của ngành.” 

Theo đó, Chính phủ Việt Nam nhận thấy ISG là một là một đơn vị tư vấn và điều 
phối. Đây cũng có thể xem là “xứ mệnh” của ISG.   

Mục tiêu bao trùm của ISG là: 

Tăng cường vai trò làm chủ và năng lực của Bộ NN và PTNT trong việc xây dựng 
các đối tác nhằm sử dụng hiệu quả và hiệu ích nguồn hỗ trợ nước ngoài. 

Các mục tiêu cụ thể của ISG là: 

Mục tiêu 1.   
Tạo diễn đàn đối thoại và trao đổi kinh nghiệm và đối thoại chính sách trong Bộ NN 
và PTNT và giữa Bộ NN và PTNT với các nhà tài trợ để cải thiện quá trình học hỏi 
và xây dựng chính sách của Bộ NN và PTNT và của các tổ chức các nhà tài trợ 

Mục tiêu 2.   
Đảm bảo vai trò tiên phong của Bộ NN và PTNT trong việc xây dựng các chương 
trình/dự án nước ngoài tài trợ, nhằm đảm bảo rằng các dự án tài trợ phù hợp với 
các chính sách của Bộ NN và PTNT và của Chính phủ Việt Nam 

Mục tiêu 3. 
Đảm bảo sẵn sàng cung cấp các thông tin liên quan đến các dự án/chương trình 
đang thực hiện và đang chuẩn bị  

3.3. Các vấn đề 

Tổng quát 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu do Văn phòng ISG cung cấp, tham gia các cuộc họp 
của TAG, và các cuộc họp với một số cá nhân đại diện cho các chủ thể trong quá 
trình ISG, chuyên gia tư vấn đã xác định được một số vấn đề và sẽ được miêu tả 
trong phần này. Các vấn đề này cần phải được giải quyết thông qua việc đưa ra 
những khuyến nghị từ quá trình đánh giá ISG, và thông qua việc xây dựng kế hoạch 
công tác như đã nêu trong TOR.   

Cần phải lưu ý rằng, có rất nhiều quan điểm khác nhau của các chủ thể tham gia vào 
quá trình ISG, do đó các quan điểm trình bày dưới đây có thể không được tất cả mọi 
người chấp thuận. Tuy nhiên, mỗi vấn đề được nêu ra bởi một số người, và được hỗ 
trợ từ những quan sát của chuyên gia tư vấn. 

Trong phần này, các vấn đề sẽ được xác định. Các chiến lược và các hành động cụ 
thể để giải quyết các vấn đề sẽ được trình bày ở những phần sau. 

Ngoài ra, mặc dù phần này tập trung vào những vấn đề thiếu sót của quá trình ISG, 
xong cũng xin lưu tâm rằng ISG có nhiều điểm rất tốt, và những điểm tốt đó sẽ được 
nhấn mạnh trong phân tích được miêu tả trong phần sau của báo cáo này. 
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Vai trò và pham vi hoạt động của ISG 
Đối với bất kì một tổ chức nào, để hoạt động có hiệu quả, thì vai trò, phạm vi hoạt 
động và các mục tiêu dài hạn của nó phải được xác định rõ ràng, phải được tất cả các 
chủ thể hiểu và thống nhất. Đối với ISG, điều này hiện tại là chưa áp dụng được mặc 
dù ToR cho ba TAG đã được xây dựng. Nhiều đại diện của các chủ thể cho rằng 
cũng cần phải làm rõ và phân tích kỹ càng vai trò và phạm vi, do đó tất cả các chủ 
thể tham gia đều có một sự hiểu biết chung và cùng nhau làm việc hướng tới các 
mục tiêu đã thống nhất.  

Ba mục tiêu chính của ISG, như đã nêu ra trong phần trước, tỏ ra được tất cả mọi 
người chấp thuận. Tuy nhiên, không có một sự đồng thuận chung về việc làm thế 
nào để đạt được các mục tiêu đó. Cụ thể, có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc 
liệu rằng trọng tâm có phải là về đối thoại chính sách, hay là công việc điều phối tài 
trợ nước ngoài quan quan trọng hơn. Hơn nữa, có một quan điểm, cụ thể là về sự 
tham gia của các đại diện của Bộ NN và PTNT, cho rằng ISG cần đóng vai trò chủ 
động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các sáng kiến chính sách đang được các 
Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT tiến hành. 

Vấn đề cần đặt ra là ISG nên hỗ trợ tài chính ở mức độ nào cho các nghiên cứu, hay 
ít nhất là tham gia ở mức độ nào vào quá trình thực hiện các nghiên cứu đó. Vấn đề 
này có sự liên quan đến vai trò của ISG đối với Vụ HTQT và các Cục/Vụ khác của 
Bộ NN và PTNT mà đã được giao trách nhiệm hàng ngày cụ thể đối với việc thực 
hiện các chiến lược và chương trình làm việc của Bộ NN và PTNT. 

Vấn đề này là trọng tâm trong một đề xuất của Bộ NN và PTNT gửi đến TAG3, đó 
là một “Tổ công tác kỹ thuật” (TWG) cần phải được thành lập để triển khai các hoạt 
động khác nhau liên quan đến việc thực hiện CPRSG. Theo đề xuất này, Tổ công tác 
sẽ bao gồm các cán bộ do các Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT có trách nhiệm thực 
hiện CPRGS biệt phái, cùng với các chuyên gia quốc tế do các nhà tài trợ cung cấp.  
Mặc dù cơ chế tài chính cho tổ công tác chưa được làm rõ, có thể dự đoán là tiến 
lương2 cho các cán bộ biệt phái này và các chi phí khác liên quan đến công tác vận 
hành của tổ sẽ do các nhà tài trợ chu cấp, có thể là qua Quỹ Uỷ thác của ISG hoặc 
theo các cơ chế khác. 

Về đề xuất này, có thể được hiểu theo như sau: Thứ nhất, việc thành lập Tổ công tác 
kỹ thuật sẽ tăng thêm một cấp nữa đối với quá trình ISG, và điều này cần có thêm 
các nỗ lực về phía Văn phòng ISG và các bên liên quan trong việc quản lý; Thứ hai 
là việc thành lập tổ (theo quan điểm của chuyên gia tư vấn) sẽ đưa ISG vượt ra ngoài 
vai trò điều phối và thúc đẩy các hoạt động, do đó câu hỏi có thể đặt ra là liệu điều 
này có thực sự thuộc khuôn khổ trách nhiệm và quyền hạn của ISG hay không; Thứ 
ba là sẽ có các vấn đề liên quan đến hỗ trợ tài chính, xét cả về chi phí hoạt động của 
bản thân tổ công tác, và các nguồn lực bổ sung cần thiết để quản lý quá trình này.   

Quyết định liệu việc thành lập tổ công tác như đề xuất (hoặc thậm chí là các tổ công 
tác nếu cấn) có phù hợp và nên làm hay không không phải là vai trò của chuyên gia 

                                                   
2 Theo kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, thường thì trong trường hợp này việc biệt phái 
các cán bộ của các Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT sẽ không được phép trừ phi vấn đề lương 
cho các cán bộ này được các Cục/Vụ/dự án nhận cán bộ biệt phái đáp ứng. 
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tư vấn. Tuy nhiên, trước khi thực hiện bước đi này, cần phải có sự thảo luận với các 
chủ thể của ISG và đi đến thống nhất theo cách này hay cách khác. 

Hiện tại, phần lớn các chủ thể đều nhất trí là ISG nên tập trung vào lý do thành lập 
của mình, đó là điều phối và đẩy mạnh các hoạt động. Việc triển khai nên để cho các 
Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT và các cơ quan khác thực hiện nếu phù hợp. Nếu 
không, sẽ rất khó quản lý và sẽ gây nên tình trạng chồng chéo các nỗ lực. Mặc dù 
tính linh hoạt của ISG là rất tốt xét về mặt lâu dài, xong nếu cơ cấu và pham vi hoạt 
động của ISG thay đổi quá mạnh để đáp ứng nhưng nhu cầu trước mắt và khẩn cấp 
của Bộ NN và PTNT thì sẽ dẫn đến nguy cơ mất trọng tâm hoạt động. 

Mặc dù các hoạt động của ISG cần phải liên kết chặt chẽ với các mục tiêu của Bộ 
NN và PTNT, cũng đã có các cơ chế đối thoại giữa Bộ và các nhà tài trợ về việc tài 
trợ cho các chương trình và dự án cụ thể. ISG cần tập trung vào việc đưa ra cơ chế 
cho đối thoại chính sách cấp cao, chứ không phải là tham gia trực tiếp vào các hoạt 
động hàng ngày của Bộ. Tuy nhiên, một vai trò hết sức quan trọng và đúng đắn mà 
ISG cần thực hiện đó là phát triển các khuyến nghị cho các nghiên cứu chuyên đề 
chính, điều phối các nghiên cứu đó trong quá trình thực hiện (chứ không phải tham 
gia trực tiếp vào quá trình thực hiện chúng), và đảm bảo rằng những kiến thức từ 
những nghiên cứu đó được “phản hồi” vào trong quá trình ISG, do đó tất cả các chủ 
thể có thể có được lợi ích. 

Ngoài ra, ISG cần phải là đầu mối liên lạc đầu tiên của cộng đồng quốc tế muốn 
tham gia vào việc hỗ trợ cho các chương trình của Bộ NN và PTNT. 

ISG phải là công cụ trong việc triển khai các Mục tiêu Phát triển thiên Niên kỷ của 
Việt Nam (MDG) và các mục tiêu của CPRGS thành một “lộ trình” cho Chính phủ 
Việt Nam và các nhà tài trợ đối tác để cùng nhau đạt được các mục tiêu đó. Ý tưởng 
này sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong phần sau của báo cáo này. 

Đối thoại chính sách 
Mặc dù có sự thống nhất chung cho rằng vai trò chính của ISG là thúc đẩy đối thoại 
chính sách, xong cũng có quan điểm cho rằng trong tâm của ISG vẫn là về thu hút 
và điều phối tài trợ nước ngoài, mà thiếu các cơ hội đối thoại chính sách, và các cơ 
hội hiện có không được sử dụng một cách triệt để. 

Đối thoại chính sách phải là quá trình hai chiều. Một mặt, các nhà tài trợ cần hiểu rõ 
các chính sách của Chính phủ Việt Nam cũng như các kế hoạch trong tương lai 
trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nếu các nhà tài trợ muốn hoạch 
định được các chương trình hỗ trợ và những can thiệp có hiệu quả. Hiện tại, các 
chính sách mới của Chính phủ Việt Nam hoàn toàn bất ngờ – chẳng hạn như việc 
phát hành trái phiếu Chính phủ gần đây để tài trợ cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Về 
phía các nhà tài trợ, có quan điểm cho rằng Bộ NN và PTNT cần giữ vai trò mạnh 
mẽ hơn trong quá trình đối thoại. Bộ NN và PTNT cần phải xác định rõ hơn các đầu 
ra mong muốn từ quá trình hợp tác với cộng đồng các nhà tài trợ và phải giữ vai trò 
tiên phong thông qua cơ chế ISG để đối thoại một cách rõ ràng và kịp thời các vấn 
để với các nhà tài trợ đang rất tích cực trong ngành NN và PTNT. Ví dụ, hiện nay, 
không có sự thông tin của Hội đồng Quốc gia tài nguyên Nước và các cuộc họp cấp 
cao của Hội đồng cho cộng đồng các nhà tài trợ. Sau các cuộc họp, cần có sự thông 
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báo ngắn cho các nhà tài trợ về những quyết định được đưa ra và các chính sách 
đang xem xét. 

Mặt khác, Chính phủ Việt Nam cần phải hiểu được các chính sách của các nhà tài 
trợ và các mục tiêu của việc hỗ trợ cho Việt Nam. Bằng cách đó, Chính phủ có thể 
đặt ra mục tiêu tốt hơn cho các chương trình tài trợ nước ngoài nhằm bổ sung cho 
ngân sách của Chính phủ và để tài trợ cho các chương trình. Ngoài ra, các nhà tài trợ 
là nguồn lực tiềm năng có giá trị, không chỉ về mặt tài trợ, mà còn về các ý tưởng và 
thông tin. Bộ NN và PTNT cần phải thu hút nguồn lực này thông qua quá trình ISG. 

Các Hội nghị Toàn thể có thể được sử dụng là diễn đàn chính cho Bộ NN và PTNT 
trình bày chương trình nghị sự cấp cao của mình, và cũng là để các nhà tài trợ trình 
bày những chương trình nghị sự cấp cao của chính họ. Ở cấp TAG, cần có một đối 
thoại hiệu quả hơn về chi tiết các vấn đề chính sách liên quan đến các chủ đề cụ thể 
đại diện của mỗi TAG. 

Nhìn chung mọi người đều thống nhất rằng các TAG là một cơ chế rất hữu hiệu, 
xong cần thiết phải đưa được những người thích hợp vào cuộc. Hiện tại, mức độ đại 
diện tương đối thấp ở các cuộc họp ở cấp TAG cho thấy thậm chí nếu có được các 
đối thoại chính sách sinh động, thì những người mà có thể có được những ảnh 
hưởng tới các vấn đề chính sách thì có thể không tham gia để phổ biến kết quả của 
đối thoại vào trong các hoạt động thường ngày của Bộ NN và PTNT. Mọi người 
hiểu rằng các nhà quản lý cao cấp trong Bộ NN và PTNT đều bận rộn công việc. 
Nhưng, ISG là một quá trình quan trọng và được Bộ NN và PTNT phê chuẩn và hỗ 
trợ. Do vậy mà các quan chức trong Bộ phải có trách nhiệm nhận thức rõ rằng sự 
tham gia vào quá trình ISG là một phần chính thức trong công việc hàng ngày của 
mình, và đưa các cuộc họp của ISG và các hoạt động khác vào trong thời gian biểu 
làm việc của mình. Nói một cách khác, có thể có “vai trò làm chủ” mạnh mẽ hơn của 
Bộ NN và PTNT đối với quá trình ISG. 

Mặt khác, các nhà tài trợ cũng phải đảm bảo được sự đại diện cấp cao và thích hợp 
trong các TAG. 

Điều phối 
Như đã nêu trên đây, ISG cần đóng vai trò là đầu mối cho một loạt các hoạt động 
thuộc chức năng của Bộ NN và PTNT mà các nhà tài trợ đã và sẽ tham gia. Điều này 
yêu cầu ISG, và cụ thể là Văn phòng ISG cần phải rất tích cực đóng vai trò điều phối 
các nhóm chủ thể khác nhau, trong đó có: 

 Cộng đồng tài trợ 

 Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế 

 Các TAG 

 Đối tác FSSP và Đối tác NDM trong Bộ NN và PTNT 

 ISG của Bộ Tài nguyên Môi trường 
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 Các Bộ ngành liên quan khác, đặc biệt là Bộ KHĐT 

 Các tỉnh. 

Hiện tại, dường như quan điểm chung quy là ISG đang thực hiện vai trò điều phối ở 
một mức độ nào đó, tuy nhiên còn nhiều điều cần được cải thiện. Điều này thể hiện 
một thách thức lớn, vì sự đa dạng và số lượng của các nhóm chủ thể mà thực sự 
tham gia vào quá trình ISG. 

Đưới đây là một số ý kiến bình luận cụ thể. 

Công tác điều phối giữa các TAG là cần thiết nhằm phát huy hiệu quả nhất trong 
việc tư vấn cho ISG. Hiện tại, hoạt động của các TAG phần lớn được tiến hành riêng 
rẽ, mặc dù vẫn có một số lĩnh vực quan trọng có cùng mối quan tâm. 

Đối tác FSSP trong Bộ NN và PTNT nhận thấy rõ vai trò của ISG trong quá trình 
đối thoại chính sách, trong khi đó bản thân đối tác vẫn tập trung vào thực hiện các 
chương trình. Do đó mà đối tác FSSP mong muốn được làm việc chặt chẽ hơn nữa 
đối với ISG. 

Dường như còn thiếu sự phối hợp với Bộ KHĐT, đây là một bộ luôn xem ISG là 
một quá trình quan trọng nhằm tối đa hoá lợi ích thu được từ các chương trình tài trợ 
nước ngoài. 

Bộ Tài nguyên Môi trường và đặc biệt là ISG của Bộ TNMT nhận thấy rằng có một 
số vấn đề lồng ghép giữa Bộ TNMT với Bộ NN và PTNT, đặc biệt là trong lĩnh vực 
quản lý tài nguyên nước. Do đó Bộ TNMT muốn có được một cơ chế hiệu quả để 
chia sẻ thông tin và ý tưởng giữa hai Bộ, thông qua việc sử dụng các ISG của hai Bộ 
là đầu mối liên lạc chính. 

Mọi người đều có sự thống nhất rằng cần có sự cải thiện đối với vấn đề điều phối 
theo “chiều dọc” (đó là điều phối với các tỉnh)3, xong không có sự đồng thuận đối 
với việc làm thế nào để ISG có thể tham gia một cách tốt nhất vào quá trình đẩy 
mạnh công tác điều phối này, và ở mức độ nào. Đây là một vấn đề rất khó, nếu số 
lượng lớn các tỉnh hiện nay của Việt Nam (64 tỉnh kể từ tháng 11 năm 2003) đều 
muốn tham gia vào quá trình này. Có quan điểm cho rằng tự thân các tỉnh cũng cần 
phải vận dụng sáng kiến này và đóng vai trò chủ động hơn nữa trong các đối thoại 
về một số vấn đề thích hợp nào đó. ISG cần hỗ trợ cơ chế nhằm thúc đẩy đối thoại, 
chứ không nhất thiết phải hoàn toàn chịu trách nhiệm “lái” quá trình này. TAG3 đã 
đề nghị thành lập một “mạng lưới” cấp tỉnh – một nhóm gồm các cán bộ chủ chốt ở 
địa phương – hoạt động dưới cơ chế của ISG, nhằm thúc đẩy công tác điều phối các 
hoạt động liên quan đến CPRGS, mặc dừ thực tế thì mạng lưới này có thể có vai trò 
lớn hơn trong công tác điều phối theo chiều “dọc”. Đối với đề xuất về Nhóm công 
tác kỹ thuật như đã bàn ở trên, thì điều này sẽ đặt ra một số vấn đề về quá trình vận 
hành ISG, mà những vấn đề đó cần phải được thảo luận thật chi tiết và thấu đáo, và 
ít nhất phải được Ban điều hành ISG phê duyệt trước khi có thể đi đến bất kỳ một 
quyết định nào. 
                                                   
3 Đây là khuyến nghị quan trọng trong đợt đánh giá lại TOR của ISG được tiến hành bởi 
Hans Green vào đầu năm 2003 
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Trong khuôn khổ Bộ NN và PTNT, cần có những người chịu trách nhiệm cụ thể đối 
với vấn đề giao tiếp và điều phối với các Cục/Vụ trong Bộ và với các tỉnh. Hiện tại, 
các cán bộ (nhìn tổng thể) tập trung quá nhiều vào các công việc thường ngày mà 
thiếu sự tiếp xúc rộng rãi với các Cục/Vụ khác, các bộ ngành khác cũng như với các 
tỉnh. Bộ NN và PTNT cần phải vận dụng sáng kiến giao trách nhiệm vụ thể đối với 
công tác điều phối nếu muốn khắc phục được tình trạng này. 

Quá trình tư vấn cho Bộ trưởng 
Một yếu tố quan trọng trong khuôn khổ chức năng và quyền hạn của ISG, như đã 
được đề cấp ở phần trước, là tư vấn cho Bộ trưởng Bộ NN và PTNT. Công tác tư 
vấn này cần phải được xem là kết quả của các hoạt động đối thoại chính sách và điều 
phối như đã bình luận trên đây. Tuy nhiên, hiện tại dường như không có một cơ chế 
rõ ràng để qua đó ISG có thể đảm bảo rằng Bộ trưởng nhận được những tư vấn và 
khuyến nghị. Nói một cách khác, ngay cả khi có đối thoại chính sách hiệu quả giữa 
các nhà tài trợ, Bộ NN và PTNT và các chủ thể khác về các vấn đề liên quan đến các 
hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn, thì cũng rất khó đến được với Bộ 
trưởng, người mà đúng ra phải được hưởng lợi từ quá trình ISG. 

Hiện tại, mọi đầu ra của đối thoại chính sách, hoặc là từ các TAG hay từ Ban điều 
hành ISG, đều thâm nhập vào hệ thống của Bộ NN và PTNT thông qua Vụ HTQT. 
Như vậy, Vụ trưởng Vụ HTQT đóng hai vai trò – một là người đứng đầu của ISG và 
một là nhà quản lý của một đơn vị của Bộ. Trách nhiệm của Vụ trưởng là phải báo 
cáo lên cấp trên tất cả các kết quả đầu ra của đối thoại chính sách. Vấn đề ở đây là 
không bao giờ có được sự nhất trí hay đồng thuận chính thức nào giữa các chủ thể 
của ISG, và cũng không có bất kỳ một sự phê chuẩn nào đối với các kết quả đầu ra 
của đối thoại chính sách. Theo đó thì các khuyến nghị của ISG đối với việc thay đổi 
chính sách nhằm cải thiện hiệu quả của công tác huy động các nguồn ODA phục vụ 
NN và PTNT, thậm chí cả những khuyến nghị đưa ra ngay trong khuôn khổ của 
ISG, cũng sẽ không có vị trí trong hệ thống của Bộ NN và PTNT, hay đối với Bộ 
trưởng. 

Cần phải có một chiến lược để nắn lại tình hình. 

Sự tham gia của các Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT 
Nếu ISG muốn có được ảnh hưởng đến cách thức tiến hành công việc của Bộ và đến 
các chính sách mà Bộ sẽ hoạch định và thực hiện, thì ISG phải lôi kéo được sự tham 
gia của các Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT và phải tạo được các kênh giao tiếp để các 
cán bộ của Bộ có thể nhận thức được và hiểu được các định hướng chính sách đang 
được phổ biến thông qua quá trình ISG. Hiện tại, các Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT ở 
một chừng mực nào đó còn chưa nhận thức rõ, và không có mức độ giao tiếp và phối 
hợp giữa các đơn vị với nhau nhằm giải quyết các vấn đề của nông nghiệp và phát 
triển nông thôn một cách thích hợp nhất. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là ISG nên tham gia ở mức độ nào, trực tiếp hỗ trợ 
các Cục/Vụ của Bộ NN và PTNT hay chỉ Vụ HTQT. Nhìn chung đều thống nhất là 
ISG không nên tham gia vào quá trình thực hiện (mà đó là công việc thực tế mà Bộ 
phải làm), nếu thế thì những can thiệp trực tiếp là không thích hợp. Tuy nhiên, ISG 
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có thể đóng vai trò là “chất xúc tác” để vận động các cán bộ của Bộ, khuyến khích, 
sự phối kết hợp giữa các Cục/Vụ và lôi kéo họ tham gia rộng rãi hơn vào đối thoại 
chính sách. 

Cần phải nâng cao năng lực cho Vụ HTQT và các Cục/Vụ khác, đặc biệt là về vấn 
đề tiếp xúc và phối hợp với nhau. Đây là vấn đề xưa nay không được khuyến khích. 

Mặt khác của vấn đề là việc đưa được những hành động “kỳ vọng” của ISG vào các 
kế hoạch công tác của Bộ NN và PTNT. Điều quan trọng là phải đưa được đối thoại 
chính sách của ISG vào trong các hoạt động về chính sách và công tác thường ngày 
của Bộ. Mặc dù đây là trách nhiệm của lãnh đạo Bộ, xong ISG có thể hỗ trợ trong 
quá trình này. 

Quá trình xây dựng kế hoạch và giám sát thực hiện 
ISG cần phải xây dựng và vận dựng một cách tiếp cận rõ ràng và màng tính chiến 
lược, trong đó các mục tiêu lớn và các TOR phải được liên kết một cách hiệu quả 
với các kế hoạch công tác cụ thể hàng năm, cùng với việc giám sát và báo cáo các 
kết quả đạt được. Tuy nhiên, dường như không có một quy trình chính thức nào cho 
việc xây dựng kế hoạch công tác của ISG, để phê duyệt và giám sát thực hiện. Công 
việc này là một bước đi rất quan trọng của quá trình. Cần phải có một quy trình 
chính thức và được tất cả các chủ thể chấp thuận và thực hiện. Những thiếu hụt 
trong hệ thống hiện nay bao gồm: 

 Thiếu tính rõ ràng về những vấn đề cần đưa vào kế hoạch công tác của ISG. 

 Thiếu đầu vào từ phía các nhà tài trợ để xây dựng các kế hoạch công tác ban đầu 
của các TAG. Những đầu vào thường là do Bộ đưa ra. 

 Cần có sự tính toán cẩn thận hơn nữa các chi phí trước khi đưa ra các đề xuất 
của TAG. 

 Thiếu quy trình để đưa các kế hoạch công tác của TAG vào trong kế hoạch 
chung của ISG. 

 Cần thiết phải gắn kết các hoạt động với nguồn ngân sách, và có thể giám sát chi 
tiêu so với tiến độ thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể (các chỉ tiêu vận 
hành là rất quan trọng). 

 Không có quy trình để Ban điều hành ISG phê chuẩn các vấn đề (dường như Dự 
thảo Kế hoạch công tác 2003 – 2005 không có một sự phê chuẩn nào). 

 Kế hoạch công tác 2003 – 2005 được xây dựng không rõ ràng và không có kết 
cấu chặt chẽ. 

 Cần phải theo dõi và gắn kết với các hoạt động của Bộ NN và PTNT một khi kế 
hoạch được phê chuẩn. 
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Tài trợ cho ISG 
Việc tài trợ cho ISG chủ yếu được thực hiện thông qua Quỹ Uỷ thác do bốn nhà tài 
trợ bao gồm Australia, Hà Lan, Thuỵ điển, và Đan Mạch. Ban đầu, Quỹ Uỷ thác 
được Chính phủ phê duyệt hoạt động trong giai đoạn 2001 đến 2002, sau đó được 
gia hạn đến hết năm 2005. Tuy nhiên, kế hoạch công tác của ISG đang được xây 
dựng và Biên bản Thoả thuận sẽ thực hiện trong giai đoạn từ 2004 đến 2006. Điều 
này có nghĩa là trong thời gian một năm của Biên bản Thoả thuận, thì không rõ liệu 
ISG có thể tiếp cận được với nguồn tài trợ có trong Quỹ để hoạt động hay không.  
Vấn đề này cần phải được giải quyết bằng việc thêm một điều khoản trong Biên bản 
Thoả thuận đề nghị Chính phủ Việt Nam chập thuận cho Quỹ tiếp tục hoạt động ít 
nhất là đến khi Biên bản Thoả thuận hết giá trị. Nếu không sẽ phải tìm ra được một 
cơ chế tài trợ thay thế khác. Lưu ý rằng vấn đề này không được giải quyết trong Kế 
hoạch công tác 2004 – 2006 của ISG bởi lẽ nó cần phải được giải quyết trong quá 
trình hoàn thiện Biên bản Thoả thuận. 

Công tác chuẩn bị và tiến hành các cuộc họp 
Nhìn chung, có quan điểm cho rằng các cuộc họp của ISG ở các cấp hiện tại không 
được hiệu quả cho lắm. Chẳng hạn như, các Hội nghị Toàn thể được xem là quá 
“ngoại giao” – tức là, hay tập trung vào các bài phát biểu long trọng và nêu lên 
những thành quả, mà không đi vào thảo luận thẳng thắn và cởi mở các vấn đề, và 
làm thế nào để Bộ và các nhà tài trợ có thể cùng nhau làm việc để giải quyết các vấn 
đề đó. Cuộc họp của các TAG có cấu trúc không tốt, không có sự phân biệt rõ ràng 
giữa các nội dung mang tính chất hành chính, nội dung về thông tin, và những nội 
dung cấn có sự quyết định. Công tác chuẩn bị không theo một tiêu chuẩn mà có thể 
có được nếu các cuộc họp muốn đạt được kết quả tốt nhất trong một thời gian hạn 
định. Các tài liệu hội nghị cung cấp ngay trước thời gian họp, nên các đại biểu 
không có thời gian xem xét các vấn đề, đặc biệt là những vấn đề cần có sự phản hồi. 
Các đại biểu dường như không nắm rõ mục đích của các cuộc họp và kết quả của 
chúng là gì. 

Cần phải nêu rõ ràng mỗi cuộc họp cần đạt được những gì, và phải chắc chắn rằng 
tất cả các đại biểu phải hiểu được điều đó. Chương trình họp và các tài liệu thông 
báo ngắn cần phải được phát cho các đại biểu trước khi họp. Nếu có bất kỳ nội dung 
nào cần được quyết định thì phải nhấn mạnh điểm đó. Ngoài ra, các đại biểu cần có 
được quan điểm của các đơn vị về các vấn đề quan trọng sẽ được thảo luận và các 
quyết định cần được đưa ra. 

Phổ biến thông tin 
Nhìn chung, công tác phổ biến thông tin của ISG được thực hiện khá tốt, xong có 
thể cải thiện thêm một số điểm. 

Cơ sở dữ liệu do Văn phòng ISG quản lý là rất quan trọng, xong sẽ hữu ích hơn nữa 
nếu cơ sở dữ liệu đó có cả các chương trình của chính phủ cũng như các chương 
trình tài trợ của nước ngoài. Cũng cần phải đưa vào đó các chính sách và pháp luật 
của các Bộ ngành khác mà có tác động tới các hoạt động của Bộ NN và PTNT (ví dụ 
như các chính sách về nước, môi trường và vùng duyên hải của Bộ TNMT. Hơn 
nữa, hiện tại cơ sở dữ liệu có phần phân mảnh, tức là thông tin về các loại tài liệu 
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khác nhau, v.v được lưu dữ trong các hệ thống khác nhau. Cần thiết phải xây dựng 
một hệ thống tích hợp hơn nữa để có thể lấy được các thông tin liên quan khác nhau 
từ một hệ thống. 

Trang web ISG đạt tiêu chuẩn cao, xong vần đang trong quá trình phát triển, do đó 
có lẽ nó vấn chưa phát huy được tối đa hiệu quả vốn có. Về vấn đề này còn nhiều 
việc phải làm. 

Có quan điểm cho rằng Bản tin ISG rất hữu dụng, xong cũng có thể được cải thiện 
tốt hơn và chuyên nghiệp hơn nữa để thu hút người đọc, và do đó có thể cải thiện 
được hiệu quả của công cụ truyền thông này. 

3.4. Phân tích SWOT 
Phương pháp phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và nguy cơ (SWOT) 
là một kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong việc tổng hợp và phân tích các vấn đề 
nhằm xác định một cách hiệu quả các chiến lược và các hành động nhằm giải quuyết 
các vấn đề đó. Trong quá trình phân tích này những điểm mạnh, điểm yếu, các cơ 
hội và nguy cơ sẽ được xác định và liệt kê. Những điểm mạnh và điểm yếu phản ánh 
hiện trạng bên trong của một tổ chức, còn các cơ hội và nguy cơ là những nhân tố 
bên ngoài. 

Cách thức xác định có thể khác nhau, xong về cơ bản cần có sự tham gia của tất cả 
các chủ thể quan trọng theo một cách thức nào đó. Trong quá trình thực hiện công 
việc này, quan điểm của các chủ thể, dựa trên các cuộc phỏng vấn, đã được xem xét, 
ngoài ra Chuyên gia tư vấn đã cùng làm việc với các nhân viên ở Văn phòng để 
cùng nhau phân tích các vấn đề. Xin lưu ý rằng công việc này không được tiến hành 
một cách tổng hợp như nguời ta vẫn thường làm nếu áp dụng đầy đủ các yếu tố của 
phương pháp lập kế hoạch chiến lược cho một tổ chức, bởi vì thời gian có hạn và 
không thuộc các công việc như quy định trong ToR cho chuyên gia tư vấn. Tuy 
nhiên, phương pháp phân tích đơn giản đã được xem xét, coi đó là cách thức để hỗ 
trợ cho quá trình xây dựng các chiến lược và hành động hiệu quả và thích hợp cho 
ISG. 

Khi xây dựng các chiến lược và hành động cần phải: 

 dựa vào những điểm mạnh của tổ chức càng nhiều càng tốt 

 đảm bảo rằng các chiến lược và hành động được áp dụng vào thực tiễn để giảm 
thiểu hoặc lạo bỏ những điểm yếu 

 xem xét tận dụng các cơ hội sẵn có; và 

 đặt ra các cách nhằm loại bỏ những nguy cơ. 

Phân tích SWOT được mô phỏng đơn giản hoá như trong Bảng 1. 
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Bảng 1:  Phương pháp Phân tích SWOT 

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU 
 Có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tất cả các chủ thể, và có một sự nhận thức là 

ISG là một quá trình rất tốt 
 Có đội ngũ nhân viên ở Văn phòng nhiệt tình và có năng lực 
 Chức năng phổ biến thông tin được thực hiện tốt 
 Có sự ghi nhận tốt về việc cải thiện công tác điều phối các nhà tài trợ và 

hợp tác với Bộ NN và PTNT từ khi ISG được thành lập 
 Cơ cấu tổ chức của ISG được xem là rất phù hợp 
 Có sự tham gia của tất cả các chủ thể chính (song có lẽ không phải lúc 

nào cũng ở cấp cao thích hợp) 

 Thiếu sự thống nhất về vai trò và phạm vi hoạt động của ISG, và định 
hướng phát triển trong tương lai 
 Thiếu đối thoại chính sách hiệu quả 
 Công tác điều phối có thể được cải thiện cùng với một số  “tiêu thức” 
 Cán bộ Bộ NN và PTNT MARD không tham gia vào quá trình ISG như 

cần thiết phải làm vậy 
 Các cuộc họp không hiệu quả như có thể có 
 Quá trình xây dựng kế hoạch và phê chuẩn kế hoạch không được xác 
định rõ. 

CƠ HỘI NGUY CƠ 
 Các nhà tài trợ có thể cung cấp thông tin và tư vấn cho ISG, cũng như 

hỗ trợ về tài chính, thông qua việc cung cấp các chuyên gia tư vấn trong 
nước 
 Có thể sử dụng các đầu mối liên lạc các tỉnh tham gia vào các dự án có 

sự tài trợ của nước ngoài hiện đang thực hiện để cải thiện công tác điều 
phối theo chiều dọc 

 

 Hiệu quả của các chính sách trong tương lai của Bộ NN và PTNT sẽ 
không được nâng cao tối đa nếu đối thoại chính sách không được cải 
thiện 
 “Giá trị” của nguồn vốn ODA sẽ không được tối đa hoá nếu công tác 
điều phối các nhà tài trợ không được thực hiện tốt 
 Sự hỗ trợ và tài trợ của các nhà tài trợ cho ISG có thể bị giảm sút nếu 

không đạt được những kỳ vọng 
 Việc sử dụng tiền từ  Quỹ Uỷ thác sẽ phải dừng lại khi hết năm 2005 

nếu Quỹ không được gia hạn hoạt động và không có một cơ chế tài trợ 
thay thế khác. 
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3.5. Các lĩnh vực chính 
Xác định các lĩnh vực chính là công cụ rất hữu hiệu nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng 
các chiến lược và hành động, và nhằm cải thiện tính rõ ràng của kế hoạch công tác. 
Các lĩnh vực chính đơn thuần là các lĩnh vực hoạt động chính tương đối độc lập với 
nhau của một tổ chức. 

Ba lĩnh vực chính cho ISG dường như đã được các chủ thể chấp thuận, bao gồm: 

 Thúc đẩy đối thoại chính sách trong khuôn khổ Bộ NN và PTNT và giữa Bộ với 
các nhà tài trợ 

 Điều phối quá trình hình thành các chương trình/dự án có tài trợ nước ngoài 

 Thu thập và phổ biến thông tin 

Chuyên gia tư vấn khhuyến nghị nên thêm ba lĩnh vực chính nữa, đó là: 

 Xây dựng và điều phối các nghiên cứu chuyên đề 

 Quá trình tăng cường năng lực quản lý (để lồng ghép các hoạt động đào tạo 
thích hợp và các hoạt động tăng cường năng lực khác vào trong kế hoạch công 
tác tổng thể) 

 Giám sát và đánh giá (để nhấn mạnh vai trò quan trọng của giám sát và đánh giá 
trong quá trình ISG)  

 Hỗ trợ Vụ HTQT. 

Trong số bẩy lĩnh vực chính này, bốn lĩnh vực “điều phối tài trợ nước ngoài” “thúc 
đẩy đối thoại chính sách”, “xây dựng và điều phối các nghiên cứu chuyên đề”, và 
“hỗ trợ Vụ HTQT” là các hoạt động nòng cốt (cho dù việc hỗ trợ Vụ HTQT là một 
lĩnh vực tương đối nhỏ hơn so với ba lĩnh vực kia), còn ba lĩnh vực còn lại đóng vai 
trò bổ trợ. Tức là, việc thu thập và phổ biến thông tin, xây dựng năng lực và giám sát 
đánh giá được thực hiện không nên tách rời, mà cần phải hỗ trợ được cho hai lĩnh 
vực chính còn lại. Có nghĩa là chúng phải là nhân tố hỗ trợ cho các lĩnh vực chính 
“nòng cốt”, và tạo dựng một nền tảng vững chắc cho các lĩnh vực chính nòng cốt đó. 

Hình 2 là bức tranh tổng thể về các lĩnh vực chính và mối quan hệ của chúng đối với 
các mục tiêu chiến lược cuae ISG. 
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Hình 2:  Đề xuất khuôn khổ chiến lược cho ISG 

 

 

3.6. Các mục tiêu cụ thể 
Theo những vấn đề và các lĩnh vực chính đã được xác định, cần phải xác định thêm 
các mục tiêu cụ thể cho mỗi lĩnh vực chính. Các mục tiêu cần phải được xây dựng 
theo cách thức có thể đo lường được tiến độ để đạt được các mục tiêu đó càng nhiều 
càng tốt. Từ việc phân tích các vấn đề, và những thông tin thu được từ quá trình 
tham vấn đã đề xuất được các mục tiêu sau đây. Các mục tiêu đó được nhóm theo 
lĩnh vực chính và sẽ phải đạt được vào cuối giai đoạn lập kế hoạch. 

Lĩnh vực chính 1 – Thúc đẩy đối thoại chính sách 
1.1 Đối thoại chính sách thường xuyên và có ý nghĩa giữa các cán bộ của Bộ 

NN và PTNT chịu trách nhiệm trong quá trình xây dựng các chính sách NN 
và PTNT, với các đại diện các nhà tài trợ chịu trách nhiệm đối với việc hình 
thành các chương trình/dự án có tài trợ nước ngoài. 

1.2 Cơ chế hiện có và đang vận hành hiệu quả cho các đối thoại chính sách giữa 
các nhà tài trợ và Bộ NN và PTNT, và giữa các nhà tài trợ với các tỉnh. 

1.3 Những định hướng chính sách của Bộ NN và PTNT mà được hình thành hay 
có sự tác động từ đối thoại chính sách của ISG được thông báo tới các cấp 
cao nhất của Bộ NN và PTNT, xuống tới cấp tham gia trực tiếp vào quá 
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trình thực hiện các chính sách của Bộ NN và PTNT, và xuống tới các quan 
chức quan trọng của cấp tỉnh. 

1.4 Trong quá trình xây dựng chính sách, Bộ NN và PTNT vận dụng tối đa các 
cơ hội để học hỏi kinh nghiệm từ các nhà tài trợ, và các chuyên gia tư vấn 
của họ đang làm việc tại Việt Nam. 

1.5 Các TAG đề cập tới tất cả các vấn đề chính sách quan trọng của Bộ NN và 
PTNT và đang hoạt động rất hiệu quả trong việc xác định các vấn đề và xây 
dựng những đề xuất để giải quyết các vấn đề. 

1.6 Các mối liên kết thích hợp được hình thành và duy trì với các đối tác FSSP 
và NDM của Bộ NN và PTNT, VPAAN, và các Bộ ngành chủ chốt, đặc biệt 
là Bộ KHĐT và Bộ TNMT. 

Lĩnh vực chính  2 – Điều phối tài trợ nước ngoài 
2.1 Tác động tích cực của tài trợ nước ngoài đối với các lĩnh vực thuộc ngành 

NN và PTNT trong phạm vi trách nhiệm của Bộ NN và PTNT được phát 
huy tối đa. 

2.2 Các chương trình tài trợ của nước ngoài cho Việt Nam được phản ảnh một 
cách tích cực từ đối thoại chính sách của ISG. 

2.3 Xoá bỏ sự chồng chéo các chương trình/dự án có tài trợ nước ngoài. 

Lĩnh vực chính  3 – Xây dựng và điều phối các nghiên cứu chuyên đề 
3.1 Các nghiên cứu chuyên đề được tiến hành để đóng góp vào việc cải thiện 

các chính sách do Bộ NN và PTNT phê duyệt và triển khai thực hiện. 

Lĩnh vực chính 4 – Hỗ trợ Vụ HTQT 
4.1 Một hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả hiện có và đang được sử dụng 

nhằm đo lường quá trình vận hành ISG và tiến độ của ISG để đạt được xứ 
mệnh của mình. 

Lĩnh vực chính 5 – Thu thập và phổ biến thông tin 
5.1 Cơ sở dữ liệu ISG có tất cả các thông tin cần thiết theo yêu cầu của các chủ 

thể để đối thoại chính sách và điều phối có hiệu quả, và dễ dàng tiếp cận với 
những người dùng được phép. 

5.2 Trang web ISG đạt tiêu chuẩn cao, dễ dàng tiếp cận và tra cứu, và cung cấp 
được các thông tin mà người sử dụng cần. 
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5.3 Bản tin ISG, và các hình thức truyền thông chính thức khác đạt tiêu chuẩn 
chuyên nghiệp, chuyển tải được những thông tin thích hợp và mọi chủ thể 
được đọc thường xuyên. 

Lĩnh vực chính 6 – Quá trình xây dựng năng lực quản lý 
6.1 Tất cả các nhân viên của Văn phòng ISG và các cán bộ chủ chốt của Vụ 

HTQT có được những kiến thức và kinh nghiệm để tiến hành một cách hiệu 
quả và hiệu xuất các chức năng của mình liên quan đến ISG. 

6.2 Có được các quá trình quản lý thích hợp ở Văn phòng ISG để thể hiện tính 
chuyên nghiệp quốc tế, và để thúc đẩy một cách hiệu quả và hiệu suất quá 
trình vận hành Văn phòng. 

6.3 Văn phòng ISG có được công nghệ thích hợp để hỗ trợ công việc của ISG. 

6.4 Có được một quá trình chính thức được tất cả các chủ thể chính chập thuận 
cho việc xây dựng, phê duyệt và kiểm điểm kế hoạch công tác của ISG. 

6.5 Việc chuẩn bị và triển khai các cuộc họp của ISG được thực hiện theo cách 
thức phát huy nhất hiệu quả và đạt được kết quả có chất lượng cao nhất. 

Lính vực chính 7 – Giám sát và đánh giá 
7.1 Có một hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả và có thể quản lý được để đo 

lường việc vận hành quá trình ISG và đo lường được tiến độ nhằm đạt được 
xứ mệnh của ISG. 

3.7. Các chiến lược 
Các chiến lược là những định hướng lớn mà một tổ chức cần phải áp dụng nhằm đáp 
ứng được các mục tiêu của mình. Nói một cách khác, các chiến lược (cũng với các 
hành động đi kèm của chúng) là làm sao để một tổ chức hoạch định để đi đến đâu 
mà nó muốn (các mục tiêu) từ vị trí hiện tại (như đã được miêu tả bằng phương pháp 
phân tích các vấn đề). Trong trường hợp này, các chiến lược cần phải được xây dựng 
nhằm đạt được các mục tiêu đã xác định trong phần trước. 

Không nhất thiết phải có quan hệ tương xứng giữa các chiến lược và các mục tiêu. 
Thường thì có thể cần nhiều chiến lược để đạt được một mục tiêu đặt ra. Ngược lại, 
một chiến lược có thể thúc đẩy đạt được nhiều mục tiêu khác nhau. 

Trong phần này chỉ sẽ thảo luận một số chiến lược quan trọng. Các chiến lược khác 
được liệt kê một cách đơn thuần trong kế hoạch công tác như đề xuất trong phần 5. 

Quá trình tư vấn cho Bộ trưởng 
Để thúc đẩy đối thoại chính sách và cải thiện công tác điều phối tài trợ theo một 
cách thức cụ thể và thiết thực, xin đề xuất một chiến lược “hai hướng”.   
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Thứ nhất, ISG cần thúc đẩy hình thành “lộ trình” dài hạn cho đối tác giữa Bộ NN và 
PTNT và các nhà tài trợ để định hướng quá trình hợp tác trong các lĩnh vực xây 
dựng chính sách và điều phối hỗ trợ nước ngoài. “Lộ trình” này cần được hoàn thiện 
kịp thời để Bộ NN và PTNT xem xét, coi đó là đầu vào cho kế hoạch 5 năm 2006 – 
2010 của Bộ. Có thể xây dựng các lộ trình riêng cho mỗi ngành thuộc các lĩnh vực 
hoạt động của Bộ NN và PTNT. Hiện đã có Lộ trình Ngành Nước được xây dựng 
vào đầu năm 2003, và được biết là đối tác FSSP cũng đang xây dựng  một lộ trình 
riêng cho ngành Lâm nghiệp. ISG, với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn quốc tế 
làm việc trong các dự án của Bộ NN và PTNT có tài trợ của nước ngoài, cần đi đầu 
trong việc mở rộng phạm vi của các lộ trình này. 

Một sáng kiến thứ hai để tư vấn cho Bộ trưởng là chuẩn bị các “Bản tổng hợp 
khuyến nghị chính sách” 6 tháng một lần. Các tài liệu này là một bản tổng kết một 
trang về các vấn đề liên quan đến các chủ đề chính sách cụ thể mà đã được xem xét 
trong quá trình ISG. Các bản tổng hợp đó sẽ chỉ ra được những quan điểm có sự 
đồng thuận giữa các chủ thể, và những quan điểm khác cần được xem xét. Những 
bản thảo của các Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách nên được chuẩn bị bởi lãnh 
đạo các Cục/Vụ chịu trách nhiệm về quá trình xây dựng chính sách trong pham vi 
quyền hạn của mình, và theo một mẫu chung do Văn phòng ISG chuẩn bị. Văn 
phòng ISG chịu trách nhiệm thu thập ý kiến bình luận để hoàn thiện các Bản tổng 
hợp khuyến nghị chính sách đó. Một khi được hoàn thiện, mỗi Bản tổng hợp 
khuyến nghị chính sách sẽ được xem xét và phê duyệt, và sau đó ban điều hành 
ISG, Chủ tịch Ban điều hành ISG sẽ trình lên Bộ trưởng. Lưu ý điều này có nghĩa là 
mỗi Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách sẽ được thảo luận (điều chỉnh nếu cần 
thiết) và phê duyệt bởi Ban điều hành tại mỗi cuộc họp của BĐH (được tổ chức hai 
năm một lần), và những chủ đề để đưa vào trong Bản tổng hợp khuyến nghị chính 
sách tiếp theo cũng sẽ được thống nhất tại chính mỗi cuộc họp đó. 

Các đầu mối đối thoại chính sách 
Chiến lược đề xuất nhằm cải thiện đối thoại chính sách trheo “chiều dọc” sẽ sử dụng 
các mạng lưới cấp tỉnh hiện có, được tạo dựng thông qua các dự án có tài trợ của 
nước ngoài tại các tỉnh, và các Sở NN và PTNT là các đầu mối liên lạc chính. Mọi 
người cho rằng không có lý do gì để thành lập thêm các mạng lưới mới khi đã có các 
mạng lưới đang hoạt động như đề cập trên đây. 

ISG nên tạo các cơ hội cho các đại diện chủ chốt của các tỉnh mà đóng vai trò quan 
trọng trong các mạng lưới hiện có tham gia nhiều hơn nữa vào quá trình ISG. Việc 
này có thể thực hiện được bằng cách mời đại diện các tỉnh liên quan tham dự các 
cuộc họp của TAG và các cuộc họp chuyên đề khác của ISG, khi (các) tỉnh đó đang 
phải đối mặt với các vấn đề lớn liên quan đến mộtchủ đề cụ thể, hay/và (các) tỉnh đó 
đã xây dựng được các cách tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề đó. 

Một cách khác để lôi kéo sự tham gia của các tỉnh là tổ chức thường niên một diễn 
đàn cấp tỉnh với các đại diện từ tất cả các tỉnh có quan tâm. Diễn đàn như vậy cần 
tập trung chặt chẽ vào các vấn đề chính sách lớn, nếu không sẽ có nguy cơ trở thành 
“nơi nói xuông”. 
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Các mạng lưới cấp tỉnh cần được khuyến khích tự điều phối với nhau và chia sẻ 
thông tin liên quan đến đối thoại chính sách thu được từ quá trình ISG và các thông 
tin khác. ISG không nên đóng vai trò tích cực trong vấn đề này. Tuy nhiên, mỗi nhà 
tài trợ làm việc tại các tỉnh có thể lựa chọn thực hiện vai trò điều phối tích cực hơn. 

Nghiên cứu việc hình thành các Nhóm công tác kỹ thuật 
TAG3 đã đề xuất hình thành một nhóm công tác kỹ thuật để triển khai một loạt các 
hoạt động liên quan đến việc thực hiện CPRGS. Mặc dù đây là ý tưởng rất hay, 
nhưng theo quan điểm của chuyên gia tư vấn thì việc này nằm ngoài phạm vi quyền 
hạn hiện tại của ISG. Việc này sẽ tạo thêm một cấp nữa trong cơ cấu tổ chức của 
ISG, và tăng thêm khối lượng công việc cho Văn phòng ISG. Cũng có một số vấn đề 
về tài chính, bởi vì các nhà tài trợ được kỳ vọng là sẽ tài trợ cho hoạt động của nhóm 
công tác chuyên đề, xong rất nhiều vấn đề trong đó được xem đúng là trách nhiệm 
của Bộ NN và PTNT. 

Chưa một vấn đề nào trong số đó được suy tính cẩn trọng tại thời điểm hiện tại. Do 
đó xin đề xuất là, những người đề xuất vấn đề này, với sự hỗ trợ của Văn phòng 
ISG, sẽ xây dựng và đánh giá lại đề xuất (có thể xem xét hình thành nhiều hơn một 
nhóm công tác chuyên đề, nếu thấy cần thiết) thành một phần trong kế hoạch công 
tác này. 

“Mạng lưới chuyên gia” trong Bộ NN và PTNT 
Đối tác FSSP đã hình thành một “mạng lưới chuyên gia” bao gồm các chuyên gia từ 
một số Cục/Vụ liên quan trong Bộ NN và PTNT để hỗ trợ việc điều phối trong 
khuôn khổ Bộ NN và PTNT và hoạt động như là một kênh giao tiếp giữa FSSP và 
các Cục/Vụ. Mạng lưới này, theo cấp chuyên gia chứ không phải là cấp quản lý, 
cũng có thể đóng góp vào các vấn đề mang tính chất kỹ thuật. Xin đề xuất là nên 
hình thành một mạng lưới chuyên gia tương tự trong Bộ cho ISG.  

Các nghiên cứu chuyên đề 
Ba TAG đã đề xuất một số nghiên cứu chuyên đề nhằm hỗ trợ đối thoại chính sách 
và các khía cạnh khác liên quan đến quá trình ISG. Như đã thảo luận ở các phần 
trước, theo quan điểm của chuyên gia tư vấn việc tài trợ và/hoặc thực hiện các 
nghiên cứu chuyên đề như vậy là nằm ngoài pham vi quyền hạn và nguồn lực của 
ISG. Tuy nhiên, nếu các nghiên cứu đó là quan trọng, thì một chiến lược đã được đặt 
ra để cho ISG có thể đóng vai trò điều phối mạnh mẽ. 

Trước tiên, như đã tiến hành trước đây, các TAG cần xác định được các lĩnh vực cần 
tiến hành các nghiên cứu chuyên đề nhằm cải thiện quá trình xây dựng chính sách 
trong khuôn kổ Bộ NN và PTNT, xây dựng các đề xuất cho các nghiên cứu này, và 
sau đó xác định các nhà tài trợ sẵn sàng tài trợ cho các nghiên cứu đó4. Các đề xuất 

                                                   
4 Các gợi ý cho các nghiên cứu như vậy được đề cập trong các đề xuất kế hoạch công tác của 
các TAG, trong phần Phụ lục 4, 5 và 6. 
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này sau đó cần phải chọn ra ưu tiên và phê duyệt bởi ban điều hành ISG, để đảm bảo 
rằng chúng thực sự đóng góp vào các mục tiêu của ISG. 

Một khi các nghiên cứu được phê duyệt đi vào thực hiện, Văn phòng ISG cần đóng 
vai trò điều phối và giám sát thực hiện. Sau cùng, khi hoàn thiện các nghiên cứu đó, 
Văn phòng ISG phải đảm bảo rằng những kiến thức thu được từ các nghiên cứu đó 
đến đuợc những người cần chúng, bằng cách đưa vào hệ thống thông tin của ISG. 

Cải tiến quá trình chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp 
Để cải thiện được các cơ hội cho đối thoại chính sách, đề nghị nên áp dụng một quy 
trình tốt hơn cho công tác chuẩn bị cho các cuộc họp, trong đó có: tập trung các hội 
nghị toàn thể vào các vấn đề chính sách, và tách các cuộc họp mang tính chất vận 
hành (hành chính) với các cuộc họp chính sách cấp TAG. Ngoài ra, chương tình của 
mỗi cuộc họp cần được chuẩn bị  theo cách làm sao đó để các mục tiêu của cuộc họp 
nói chung và các phần nội dung chương trình nói riêng phải rõ ràng cho tất cả đại 
biểu. Các chương trình họp cần phải được kết cấu theo cách thức tách các phần 
mang tính chất hành chính và thông tin, với các nội dung cần sự quyết định của đại 
biểu. Đối với mỗi nội dung của chương trình họp, cần chuẩn bị một (nửa) trang 
thông báo về cuộc họp: mục đích của từng nội dung cuộc họp, và yêu cầu phản hồi 
cần có từ các đại biểu (nếu cần). Các tài liệu chương tình họp phải được gửi đến các 
đại biểu ít nhất là hai tuần trước mỗi cuộc  họp để các đại biểu có thời gian xem xét 
các nội dung của cuộc họp, đặc biệt là những nội dung cần có sự phản hồi, và cũng 
là để có thời gian cho họ hỏi ý kiến cơ quan mà họ đại diện, có như vậy thì họ mới 
có thể đưa ra được những quan điểm rõ ràng tại cuộc họp. 

Quá trình rà soát và phê duyệt kế hoạch công tác 
Mặc dù đầu ra chính của công việc mà chuyên gia tư vấn đang tiến hành là xây dựng 
kế hoạch công tác của ISG cho giai đoạn 2004 – 2006, đây cần phải được xem là 
một tài liệu “sống động” mà cần phải được rà soát, cập nhật, và phê duyệt hàng năm 
trong trường hợp có sự thay đổi. Hiện tại không có một quá trình nào để làm việc 
này. Theo đó, đề nghị Văn phòng ISG, với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn quốc tế, 
nếu cần thiết, xây dựng một đề xuất về một quy trình chính thức để rà soát, cập nhật 
và phê duyệt kế hoạch công tác trên cơ sở như hiện nay. 

3.8. Đề xuất các hành động và kinh phí 
Các hành động đề xuất là các hành động cần thiết để thực hiện các chiến lược đề 
xuất. Chúng được liệt kê trong Bảng 3.   

Dự trù kinh phí đã được chuẩn bị cho mỗi Lĩnh vực hoạt động chính và cho mỗi 
năm, căn cứ theo dự trù về nguồn lực cần thiết cho mỗi năm hoạt động và theo các 
định mức đã thống nhất, và trách nhiệm thực hiện cũng đã được chỉ rõ. Dự trù kinh 
phí được nêu trong bảng 5. 
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4. Khung giám sát và đánh giá 

4.1. Tổng quan 
Công tác giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả của ISG được xem là các hoạt 
động quan trọng cho việc duy trì vận hành của ISG. Mặc dù ISG đã hoạt động được 
vài năm, và rõ ràng là đã có những kết qủa tốt về mặt cải thiện công tác điều phối tài 
trợ (theo nhận định chủ quan của nhiều chủ thể), cũng cần phải có một cách tiếp cận 
tổng hợp hơn và chặt chẽ hơn. Theo đó, một khung giám sát và đánh giá đề xuất đã 
được xây dựng.   

Việc xây dựng một khuôn khổ giám sát và đánh giá đối với các hoạt động rất đa 
dạng và với nhiều mục tiêu khó có thể đạt được trong nhiều trường hợp là một công 
việc rất khó. Ngoài ra, quá trình ISG chỉ là một trong các cơ chế ở Việt Nam nỗ lực 
vào việc giải quyết các mục tiêu dài hạn, chẳng hạn như các Mục tiêu Phát triển 
Thiên niên kỷ và các mục tiêu nêu trong CPRGS. Điều đó có nghĩa việc đánh giá tác 
động cụ thể của ISG đối với việc đạt được các mục tiêu này là cực kỳ khó, bởi vì 
ảnh hưởng của ISG đối với các đầu ra không thể xác định riêng biệt được. Theo đó, 
việc sử dụng các chỉ tiêu “đại diện” và mức độ đánh giá chủ quan là không thể tránh 
khỏi. 

Khung khổ được xây dựng ở đây cố gắng giảm thiểu những nhận định chủ quan, mà 
không tạo ra sự nặng nhọc trong việc thu thập các dữ liệu, mà vẫn mang lại nhiều 
kết quả tốt. 

4.2. Các chỉ tiêu 
Các chỉ tiêu đo lường tiến độ để đạt được các mục tiêu đã thống nhất là rất cần thiết 
cho quá trình giám sát và đánh giá. Về lý thuyết, các chỉ tiêu đó5 phải: 

 định lượng được nếu có thể, nếu không chúng phải cho phép đưa ra được những 
so sánh  

 đo lường được các vấn đề thực sự quan trọng đối với quá trình giám sát và đánh 
giá 

 đo lường được các kết quả ở một chừng mực cao nhất có thể, chứ không phải là 
các đầu vào hay đầu ra 

 có được các quyết định đuợc đưa ra về những hành động cần phải sửa chữa nếu 
cần thiết 

                                                   
5 Đôi khi được gọi là “các chỉ tiêu vận hành”. 
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 đo lường được những gì mà nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức (trong trường 
hợp này là của ISG) 

 không tiêu tốn quá nhiều nguồn lực để thu thập dữ liệu 

 có thể được đánh giá một cách độc lập (càng nhiều càng tốt). 

Mặc dù đây chỉ là điều lý tưởng, thực tế trong trường hợp của ISG thì đôi khi lại 
khác. Nhiều mục tiêu đề xuất của các hoạt động của ISG vẫn còn phù hợp và có cơ 
sở, song rất khó có thể đo lường trực tiếp nếu xét kết quả đầu ra. Mặc dù phải tuân 
thủ các nguyên tắc của việc giám sát và đánh giá, song cũng đã có một số thoả hiệp 
trong một số trường hợp cần thiết cho việc xây dựng các chỉ tiêu cho mỗi mục tiêu 
đề ra (xem phần 5). Hầu hết các chỉ tiêu không dễ dàng thể hiện bằng những con số 
cụ thể, tuy nhiên theo thời gian chúng có thể được so sánh với nhau để xác định các 
xu hướng. Chẳng hạn như mức độ thoả mãn của các chủ thể tăng dần theo thời gian. 

Các chỉ tiêu đề xuất cho mỗi mục tiêu cụ thể được nêu trong Bảng 2. 
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Bảng 2: Các mục tiêu dự kiến và các chỉ tiêu 

MỤC TIÊU ĐƯỢC ĐO BỞI 

LĨNH VỰC CHÍNH 1 – Thúc đẩy đối thoại chính sách 

1.1 Đối thoại chính sách thường xuyên và có ý 
nghĩa giữa các cán bộ của Bộ NN và PTNT chịu 
trách nhiệm trong quá trình xây dựng các chính 
sách NN và PTNT, với các đại diện các nhà tài 
trợ chịu trách nhiệm đối với việc hình thành các 
chương trình/dự án có tài trợ nước ngoài. 

o Số lượng các Hội nghị Toàn thể, các cuộc họp 
Ban điều hành, và họp của các TAG được tổ 
chức, được xác định dựa trên các ghi chép hoạt 
động của Văn phòng ISG. 

o Cấp độ đại diện của các chủ thể tham dự vào các 
cuộc họp Toàn thể, họp ban điều hành và họp 
TAG, sẽ được xác định dựa trên những phân 
tích hàng năm về cấp tham gia họp. 

1.2 Cơ chế hiện có và đang vận hành hiệu quả cho 
các đối thoại chính sách giữa các nhà tài trợ và 
Bộ NN và PTNT, và giữa các nhà tài trợ với các 
tỉnh. 

o Số lượng các cơ hội cho các tỉnh tiếp xúc với 
các nhà tài trợ và các quan chức của Bộ NN và 
PTNT để thảo luận các vấn đề chính sách, được 
xác định theo ghi chép của Văn phòng ISG về 
các hoạt động, các chương trình họp và các biên 
bản họp. 

1.3 Những định hướng chính sách của Bộ NN và 
PTNT mà được hình thành hay có sự tác động từ 
đối thoại chính sách của ISG được thông báo tới 
các cấp cao nhất của Bộ NN và PTNT, xuống 
tới cấp tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện 
các chính sách của Bộ NN và PTNT, và xuống 
tới các quan chức quan trọng của cấp tỉnh. 

o Mức độ đối thoại chính sách của ISG được phổ 
biến trong khuôn khổ Bộ NN và PTNT và 
xuống tới các Sở NN và PTNT cấp tỉnh, được 
xác định dựa trên khảo sát hàng năm được tiến 
hành với các chủ thể chính. 

o Số lượng các chuyên gia đăng ký tham gia vào 
mạng lưới chuyên gia. 

1.4 Trong quá trình xây dựng chính sách, Bộ NN và 
PTNT vận dụng tối đa các cơ hội để học hỏi 
kinh nghiệm từ các nhà tài trợ, và các chuyên 
gia tư vấn của họ đang làm việc tại Việt Nam. 

o Số lần Bộ NN và PTNT đề nghị tư vấn về các 
chính sách từ phí văn phòng các nhà tài trợ 
và/hoặc từ phía các chuyên gia quốc tế dài hạn, 
được xác định dựa trên khảo sát không chính 
thức thường niên được tiến hành với các nhà tài 
trợ. 

1.5 Các TAG đề cập tới tất cả các vấn đề chính sách 
quan trọng của Bộ NN và PTNT và đang hoạt 
động rất hiệu quả trong việc xác định các vấn đề 
và xây dựng những đề xuất để giải quyết các 
vấn đề này. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể chính đối với 
các TAG và các hoạt động của chúng, được xác 
định dựa trên khảo sát thương niên được tiến 
hành với các chủ thể chính. 

o Số lượng các đề xuất liên quan đến các chính 
sách cụ thể do các TAG trình lên ban điều hành 
để phê duyệt, được xác định dựa trên sự phân 
tích biên bản của các cuộc họp TAG. 
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1.6 Các mối liên kết thích hợp được hình thành và 

duy trì với các đối tác FSSP và NDM của Bộ 
NN và PTNT, VPAAN, và các Bộ ngành chủ 
chốt, đặc biệt là Bộ KHĐT và Bộ TNMT. 

o Số lần các đại diện của FSSP và NDMP, 
VPAAN, MPI và MONRE tham dự các cuộc 
họp của ISG, được xác dịnh dựa trên phân tích 
hàng năm về sự tham gia của các bên. 

o Số lượng các hoạt động chung (các cuộc họp 
đặc biệt, hội thảo, v.v) do ISG và các dại diện 
của FSSP và NDMP, VPAAN, MPI và MONRE 
cùng tiến hành, được xác định dựa trên ghi chép 
các hoạt động của Văn phòng ISG. 

LĨNH VỰC CHÍNH 2 - Điều phối tài trợ nước ngoài 
2.1 Tác động tích cực của tài trợ nước ngoài đối với 

các lĩnh vực thuộc ngành NN và PTNT trong 
phạm vi trách nhiệm của Bộ NN và PTNT được 
phát huy tối đa. 

o Tác động tích cực của các chương trình/dự án có 
tài trợ của nước ngoài đến NN và PTNT, được 
xác định dựa trên việc phân tích các báo cáo của 
các chương trình/dự án đó, và dựa trên sự đánh 
giá của các chủ thể tham gia. 

2.2 Các chương trình tài trợ của nước ngoài cho 
Việt Nam được phản ảnh một cách tích cực từ 
đối thoại chính sách của ISG. 

o Mức độ ảnh hưởng tích cực của đối thoại chính 
sách của ISG đến các chương trình có hỗ trợ của 
nước ngoài, được xác định dựa trên khảo sát 
hàng năm được tiến hành với các chủ thể chính. 

2.3 Xoá bỏ sự chống chéo các chương trình/dự án 
có tài trợ nước ngoài. 

o Mức độ chồng chéo các chương trình/dự án có 
tài trợ nước ngoài, được xác định dựa trên phân 
tích hồ sơ lưu của các chương trình/dự án đó. 

LĨNH VỰC CHÍNH 3 – Phát triển và điều phối các nghiên cứu chuyên đề  
3.1 Các nghiên cứu chuyên đề được tiến hành để 

đóng góp vào việc cải thiện các chính sách do 
Bộ NN và PTNT phê duyệt và triển khai thực 
hiện. 

o Số lượng các nghiên cứu chuyên đề thực hiện 
thành công. 

LĨNH VỰC CHÍNH 4 – Hỗ trợ Vụ HTQT 
4.1 Năng lực của Vụ HTQT được tăng cường thông 

qua các nhiệm vụ công việc liên quan do ISG 
tiến hành, mà không ảnh hưởng đến hiệu quả 
của các công việc được triển khai trong Lĩnh 
vực chính 1 và 2. 

o Mức độ thoả mãn của Vụ trưởng Vụ HTQT đối 
với công việc do các nhân viên của ISG thực 
hiện. 

LĨNH VỰC CHÍNH 5 – Thu thập và phổ biến thông tin 

5.1 Cơ sở dữ liệu ISG có tất cả các thông tin cần 
thiết theo yêu cầu của các chủ thể để đối thoại 
chính sách và điều phối có hiệu quả, và dễ dàng 
tiếp cận với những người dùng được phép. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể đối với cơ sở 
dữ liệu, được xác định dựa trên khảo sát hàng 
năm được tiến hành với các chủ thể chính. 

5.2 Trang web ISG đạt tiêu chuẩn cao, dễ dàng tiếp 
cận và tra cứu, và cung cấp được các thông tin 
mà người sử dụng cần. 

o Mức độ thảo mãn của các chủ thể đối với trang 
web của ISG, được xác định dựa trên khảo sát 
hàng năm được tiến hành với các chủ thể chính. 

o Mức độ thích thú của người sử dụng trang web, 
được xác dịnh dựa vào báo cáo lượt truy cập vào 
trang web. 
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5.3 Bản tin ISG, và các hình thức truyền thông 

chính thức khác đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, 
chuyển tải được những thông tin thích hợp và 
mọi chủ thể được đọc thường xuyên. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể đối với bản 
tin ISG, được xác định dựa trên khảo sát hàng 
năm được tiến hành với các chủ thể chính. 

LĨNH VỰC CHÍNH 6 – Quá trình xây dựng năng lực và quản lý 

6.1 Tất cả các nhân viên của Văn phòng ISG và các 
cán bộ chủ chốt của Vụ HTQT có được những 
kiến thức và kinh nghiệm để tiến hành một cách 
hiệu quả và hiệu xuất các chức năng của mình 
liên quan đến ISG. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể đối với việc 
vận hành Văn phòng ISG, được xác định dựa 
trên khảo sát hàng năm được tiến hành với các 
chủ thể chính. 

o Số lượng các khoá học thích hợp mà nhân viên 
của ISG và các cán bộ của Vụ HTQT được tham 
dự, được xác định dựa trên ghi chép hoạt động 
của ISG. 

6.2 Có được các quá trình quản lý thích hợp ở Văn 
phòng ISG để thể hiện tính chuyên nghiệp quốc 
tế, và để thúc đẩy một cách hiệu quả và hiệu 
suất quá trình vận hành Văn phòng. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể đối với việc 
vận hành Văn phòng ISG, được xác định dựa 
trên khảo sát hàng năm được tiến hành với các 
chủ thể chính. 

6.3 Văn phòng ISG có được công nghệ thích hợp để 
hỗ trợ công việc của ISG. 

o Đánh giá của Văn phòng ISG về công nghệ hiện 
có tại Văn phòng, dựa trên hồ sơ lưu. 

6.4 Có được một quá trình chính thức được tất cả 
các chủ thể chính chấp thuận cho việc xây dựng, 
phê duyệt và kiểm điểm kế hoạch công tác của 
ISG. 

o Công việc sửa đổi hàng năm đối với kế hoạch 
công tác được tiến hành tốt theo một quy trình 
chính thức đã thống nhất. 

6.5 Việc chuẩn bị và triển khai các cuộc họp của 
ISG được thực hiện theo cách thức phát huy 
nhất hiệu quả và đạt được kết quả có chất lượng 
cao nhất. 

o Các cuộc họp được tổ chức theo đúng lịch trình 
đã định. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể với các đầu ra 
của các cuộc họp của ISG, được xác định dựa 
trên khảo sát hàng năm được tiến hành với các 
chủ thể chính. 

LĨNH VỰC CHÍNH 7 – Giám sát và đánh giá 
7.1 Có một hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả 

và có thể quản lý được để đo lường việc vận 
hành quá trình ISG và đo lường được tiến độ 
nhằm đạt được xứ mệnh của ISG. 

o Báo cáo giám sát và đánh giá thường niên, đề 
cập đến tất cả các chỉ tiêu nêu ra trong kế hoạch 
công tác, do Văn phòng ISG viết và chuyển đến 
tất cả các chủ thể. 

 

Một đặc điểm của các chỉ tiêu đưa ra là, phần lớn các chỉ tiêu này có thể được xác 
định từ các dữ liệu sẵn có của Văn phòng ISG, một số thì cần phải sử dụng bảng câu 
hỏi điều tra để xác định quan điểm của của các chủ thể về mức độ đạt được của các 
mục tiêu đặt ra. Không nên thực hiện công tác giám sát và đánh giá dựa trên khảo 
sát các chủ thể. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, không thể tránh 
được việc ít hay nhiều phải tiến hành khảo sát đối với các chủ thể nào đó trong 
những trường hợp như của ISG. 
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4.3. Bảng câu hỏi điều tra 
Việc khảo sát các chủ thể nên được tiến hành theo hình thức bảng câu hỏi đơn giản. 
Bảng câu hỏi cần phải ngắn gọn, tốt nhất là không nhiều hơn một trang giấy, và chỉ 
nên đề cập đến số lượng thông tin tối thiểu cần thiết để đạt được yêu cầu của các chỉ 
số đã đặt ra. 

Một bảng câu hỏi dự thảo đã được chuyên gia tư vấn chuẩn bị (Phụ lục 7) và có thể 
được sử dụng để khảo sát các chủ thể. 

Để đạt được các kết quả phù hợp trong từng giai đoạn của kế hoạch công tác, và để 
có thể xác định được các xu hướng theo các chỉ tiêu, đề nghị không nên thay đổi nội 
dung bảng câu hỏi. 

4.4. Quá trình giám sát và đánh giá 
Nên tiến hành quá trình kiểm điểm (đánh giá) hàng năm. Văn phòng ISG phải có 
trách nhiệm lưu trữ đầy đủ những ghi chép để từ đó có thể xác định được các chỉ 
tiêu nhất định nào đó. Văn phòng ISG phải có trách nhiệm phổ biến, thu thập và 
phân tích các thông tin khác để xác dịnh các chỉ tiêu cho năm tiếp theo. Sau đói Văn 
phòng ISG sẽ chuẩn bị một báo cáo đánh giá phổ biến đến các chủ thể chính và 
chính thức trình lên Ban điều hành ISG tại hội nghị sau khi hoàn thiện báo cáo. 

Có thể xem xét một giải pháp khác là uỷ nhiệm cho chuyên gia tư vấn độc lập tiến 
hành đánh giá thường niên. Cách thức này được thực hiện ở đối tác FSSP, ở đó một 
chuyên gia tư vấn quốc tế và một chuyên gia trong nước được thuê tham gia vào quá 
trình đánh giá thường niên. Đối với ISG, nếu tiến hành đánh giá như vậy thì vẫn có 
thể tập trung được vào các chỉ tiêu đề xuất trong báo cáo này (nếu được nhất trí). 
Chuyên gia tư vấn cho rằng nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chủ thể chính 
thì cách thức đánh giá độc lập như vậy sẽ không được cho là xác đáng tại thời điểm 
này. Quá trình giám sát và đánh giá như khuyến nghị ở đây, nếu được Văn phòng 
ISG tiến hành hiệu quả, sẽ tạo được niềm tin ở các chủ thể rằng công tác đánh giá 
tiến độ của ISG so với các mục tiêu đặt ra đang được thực hiện một cách đáng tin 
cậy, bởi vì việc đánh giá là dựa trên những các chỉ tiêu đã thống nhất, chứ không 
phải dựa trên nhận định chủ quan của đội ngũ nhân viên Văn phòng ISG. Trong mọi 
trường hợp, nếu đánh gá thường niên độc lập được xem là đạt được kết quả mong 
đợi (bởi vì ISG có thể tự kiểm tra chính mình) thì mô hình FSSP với đợt đánh giá tỉ 
mỉ trong vòng hai tháng là không cần. Cần tập trung vào việc chuẩn bị báo cáo đánh 
giá dựa trên các chỉ tiêu đã được xây dựng. 

Ngoài việc sử dụng các chỉ tiêu như đã khuyến nghị để đánh giá hoạt động, cần phải 
tiến hành kiểm tra và kiểm toán và phải được báo cáo hàng năm, coi đó là một phần 
của công tác đánh giá toàn diện, đó là:  

(i) kiểm tra tiến độ của mỗi hành động nêu ra trong kế hoạch công tác; và  

(ii) kiểm toán tài chính. 
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4.5. Báo cáo hàng quý và 6 tháng một lần 
Có một ý kiến bình luận về bản dự thảo MOA là ISG cần phải chuẩn bị các báo cáo 
tiến độ hàng quý và báo cáo 6 tháng một lần. Đây được xem là một phần trong quá 
trình giám sát. Tuy nhiên, theo giải pháp của chuyên gia tư vấn thì việc báo cáo 
thường xuyên như vậy là không cần thiết bởi lẽ đã có quá trình giám sát và đánh giá 
nghiêm ngặt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc tăng thêm việc cho Văn phòng ISG 
mà có thêm rất ít giá trị, và cũng làm nặng thêm công việc của những người nhận 
các báo cáo đó, họ cần phải đọc và đưa ra đánh giá của chính họ về quá trình ISG.  
Bên cạnh việc báo cáo như khuyến nghị trong quá trình giám sát và đánh gia như 
miêu tả trên đây thì chỉ cần thêm một báo cáo tiến độ ngắn giữa năm là đủ. 
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5. Đề xuất kế hoạch công tác 2004 – 2006 
Đề xuất kế hoạch công tác của ISG giai đoạn 2004 – 2006 sẽ tập hợp tất cả các vấn 
đề đã thảo luận trong các phần trước. Kế hoạch này được thể hiện trong Bảng 3. Kế 
hoạch công tác được trình bày theo cách chỉ rõ sự liên kết giữa các hành động đề 
xuấtvà các mục tiêu đã xác định của ISG. Các chỉ tiêu của quá trình giám sát và 
đánh giá cũng được đề cập. Cách trình bày này được mô phỏng gần giống như 
phương pháp khung lôgíc, tuy nhiên có đi sâu vào chi tiiết hơn và được đánh giá là 
dễ hiểu hơn. 

Để đảm bảo tính rõ ràng hơn, một thời gian biểu cho các cuộc họp đã được chuẩn bị 
và trình bày trong Bảng 4. 

Dự trù kinh phí cho bản kế hoạch công tác được trình bày trong Bảng 5. 

 



32 
Xây dựng kế hoạch công tác 2004 – 2006 cho ISG 

Báo cáo cuối cùng của chuyên gia tư vấn 

Revision 1 

Bảng 3:  Kế hoạch công tác 2004 - 2006 

LĨNH VỰC CHÍNH 1 – Thúc đẩy đối thoại chính sách 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

o Kiểm điểm lại các lộ trình của các 
nhà tài trợ (ngành nước), FSSP 
(ngành nước). Và các lộ trình khác. 

o Cuối tháng 3 năm 2004 

o Văn phòng ISG 
 

o Thống nhất đưa thêm các lĩnh vực 
khác vào xem xét. 

o Tại cuộc họp đầu tiên của Ban điều 
hành năm 2004 

o Ban điều hành 

o Chuẩn bị dự thảo ban đầu lộ trình 
mới. 

o Tháng 9 năm 2004 

o Các chuyên gia tư vấn của các nhà 
tài trợ, Văn phòng ISG 

o Kiểm điểm lại dự thảo lộ trình và 
khuyến nghị những thay đổi. 

o Cuối tháng 10 năm 2004 

o Ban điều hành 

o Hoàn thành dự thảo dựa trên các ý 
kiến góp ý và trình lên Ban điều 
hành phê duyệt. 

o Cuối tháng 11 năm 2004 

o Văn phòng ISG 

o Xây dựng một “lộ trình” dài hạn 
cho đối tác giữa Bộ NN và PTNT 
với các nhà tài trợ để định hướng 
cho các hoạt động hợp tác trong cả 
lĩnh vực xây dựng chính sách và 
điều phối viện trợ nước ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Trình lộ trình đã được duyệt lên Bộ 
trưởng Bộ NN và PTNT. 

o Sau cuộc họp lần thứ  hai Ban điều 
hành trong năm 2004 

o Chủ tịch Ban điều hành 

o Chuẩn bị một khuôn mẫu cho Bản 
tổng hợp khuyến nghị chính sách. 

o Cuối tháng 2 năm 2004 

o Văn phòng ISG 

1.1 Đối thoại chính sách thường xuyên 
và có ý nghĩa giữa các cán bộ của 
Bộ NN và PTNT chịu trách nhiệm 
trong quá trình xây dựng các chính 
sách NN và PTNT, với các đại diện 
các nhà tài trợ chịu trách nhiệm đối 
với việc hình thành các chương 
trình/dự án có tài trợ nước ngoài. 

o Số lượng các Hội nghị Toàn thể, 
các cuộc họp Ban điều hành, và 
họp của các TAG được tổ chức, 
được xác định dựa trên các ghi 
chép hoạt động của Văn phòng 
ISG, so với lịch trình của các cuộc 
họp. 

o Cấp độ đại diện của các chủ thể 
tham dự vào các cuộc họp Toàn 
thể, họp ban điều hành và họp 
TAG, sẽ được xác định dựa trên 
những phân tích hàng năm về cấp 
tham gia họp. 

o Chuẩn bị các “Bản tổng hợp khuyến 
nghị chính sách” 6 tháng một lần. 

o Thống nhất các chủ đề cho Bản 
tổng hợp khuyến nghị chính sách 
đầu tiên. 

o Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban 
điều hành năm 2004 

o Ban điều hành 
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LĨNH VỰC CHÍNH 1 – Thúc đẩy đối thoại chính sách 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

o Phổ biến mẫu Bản tổng hợp khuyến 
nghị chính sách và các hướng dẫn 
tới các Cục/Vụ liên quan trong 
khuôn khổ Bộ NN và PTNT. 

o Tại hội nghị đầu tiên của Ban điều 
hành trong năm 2004 

o Văn phòng ISG 

o Chuẩn bị bản thảo các Bản tổng 
hợp khuyến nghị chính sách và 
chuyển cho Văn phòng ISG. 

o Cuối tháng 6 năm 2004 

o Lãnh đạo các Cục/Vụ liên quan của 
Bộ NN và PTNT 

o Đánh giá và sửa đổi, nếu cần thiết, 
các bản thảo Bản tổng hợp khuyến 
nghị chính sách và trình lên Ban 
điều hành. 

o Truớc hội nghị lần thứ hai của Ban 
điều hành trong năm 2004 

o Văn phòng ISG 

o Thảo luận, sửa đổi (nếu cần thiết) 
và phê duyệt Bản tổng hợp khuyến 
nghị chính sách. 

o Tại hội nghị lần thứ hai của Ban 
điều hành trong năm 2004 

o Ban điều hành 

o Trình Bản tổng hợp khuyến nghị 
chính sách lên Bộ trưởng Bộ NN và 
PTNT. 

o Trước cuối tháng 11 năm 2004 

o Chủ tịch Ban điều hành 

   

o Tiếp tục chu trình chuẩn bị Bản 
tổng hợp khuyến nghị chính sách 6 
tháng một lần. 

o 6 tháng một lần 

o Văn phòng ISG, Ban điều hành, 
lãnh đạo các Cục/Vụ liên quan của 
Bộ NN và PTNT. 
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LĨNH VỰC CHÍNH 1 – Thúc đẩy đối thoại chính sách 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

o Cải thiện các cơ hội cho đối thoại 
chính sách bằng việc phê chuẩn các 
bước chuẩn bị tổ chức cho các cuộc 
họp, trong đó: tập trung các hội 
nghị toàn thể vào các vấn đề chính 
sách, và tách các cuộc họp mang 
tính chất hành chính với các cuộc 
họp ở cấp TAG. 

[Xem các hành động được liệt kê trong 

Lĩnh vực chính 6] 

 

o Tổ chức và thúc đẩy các cuộc họp 
toàn thể, họp Ban điều hành và họp 
TAG theo lịch trình. 

o Tổ chức và thúc đẩy một số lượng 
các hội thảo nhất định về các chủ 
đề chih sách cụ thể, cũng như ít 
nhất một cuộc hội thảo (diễn đàn 
cấp tỉnh) tập trung vào các vấn đề 
quan trọng của các tỉnh. 

o Chuẩn bị và triển khai các cuộc họp 
theo lịch trình. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG, tất cả các đại biểu 
tham gia vào quá trình ISG 

 

 

  

o Làm cho thông tin trong cơ sở dữ 
liệu của ISG được dễ dàng tiếp cận 
đến các chủ thể tham gia vào trong 
quá trình xây dựng chính sách, 
nhằm thúc đẩy đối thoại chính sách 
dựa trên những thông tin tổng hợp 
và đáng tin cậy. 

[Xem các hành động được liệt kê trong 

Lĩnh vực chính 3] 

 

1.2 Cơ chế hiện có và đang vận hành 
hiệu quả cho các đối thoại chính 
sách giữa các nhà tài trợ và Bộ NN 
và PTNT, và giữa các nhà tài trợ 
với các tỉnh. 

o Số lượng các cơ hội cho các tỉnh 
tiếp xúc với các nhà tài trợ và các 
quan chức của Bộ NN và PTNT để 
thảo luận các vấn đề chính sách, 
được xác định theo ghi chép của 
Văn phòng ISG về các hoạt động, 
các chương trình họp và các biên 
bả h

o Sử dụng các mạng lưới hiện có tại 
các tỉnh (“đầu mối đối thoại”) được 
hình thành từ các dự án có tài trợ 
nước ngoài tại các tỉnh, và các Sở 
NN và PTNT là các đầu mối liên 
lạc chính cho đối thoại chích sách 
theo “chiều dọc”. Tạo cơ hội cho 
đ i diệ hủ hố ủ á ỉ h h

o Xây dựng hỗ sơ lưu trữ về các 
nhóm cấp tỉnh hiện có (mạng lưới) 
được hình thành từ các dự án có tài 
trợ của nước ngoài, và/hoặc thông 
qua các hoạt động của các Sở NN 
và PTNT. Xác định người chủ chốt 
làm đầu mối liên lạc chính. 

o Cuối tháng 3 năm 2004 

o Văn phòng ISG 
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LĨNH VỰC CHÍNH 1 – Thúc đẩy đối thoại chính sách 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

o Đảm bảo rằng mỗi đầu mối liên lạc 
cấp tỉnh nhận được các Bản tin ISG 
và các thông tin liên quan khác. 

o Đang thực hiện 

o Văn phòng ISG 
 

o Mời các đầu mối liên lạc các tỉnh 
chuẩn bị danh mục các vấn đề 
chính của tỉnh trong lĩnh vực NN 
và PTNT, và đưa các phản hồi đó 
thành một danh mục tham khảo 
phục vụ sau này. Cập nhất hàng 
năm. 

o Cuối tháng 4 năm 2004 

o Văn phòng ISG 
 

o Thông qua các đầu mối liên lạc để 
mời đại diện các tỉnh tham dự các 
cuộc họp, hội thảo chuyên đề (căn 
cứ theo danh mục tham khảo nói 
trên) và trình bày tham luận về các 
vấn đề và sáng kiến của tỉnh. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 
 

 bản họp. đại diện chủ chốt của các tỉnh tham 
gia hơn nữa vào quá trình ISG. 

o Chuẩn bị và tổ chức một diễn đàn 
cấp tỉnh thường niên, theo lịch trình 
họp, tập trung vào các chủ đề trọng 
tâm và thích hợp. 

[Xem trong Mục tiêu 6.5] 

o Mời các đơn vị trong Bộ cử cán bộ 
tham gia vào mạng lưới chuyên gia. 

o Cuối tháng riêng năm 2004 

o Văn phòng ISG, Các cán bộ kỹ 
thuật 

 

o Mời các thành viên của mạng lưới 
chuyên gia hỗ trợ các hoạt động có 
liên quan đến ISG mà cần sự hỗ trợ 
kỹ thuật đầu vào. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG, Các cán bộ kỹ 
thuật 

1.3 Những định hướng chính sách của 
Bộ NN và PTNT mà được hình 
thành hay có sự tác động từ đối 
thoại chính sách của ISG được 
thông báo tới các cấp cao nhất của 
Bộ NN và PTNT, xuống tới cấp 
tham gia trực tiếp vào quá trình 
thực hiện các chính sách của Bộ 
NN và PTNT, và xuống tới các 
quan chức quan trọng của cấp tỉnh. 

o Mức độ đối thoại chính sách của 
ISG được phổ biến trong khuôn 
khổ Bộ NN và PTNT và xuống tới 
các Sở NN và PTNT cấp tỉnh, được 
xác định dựa trên khảo sát hàng 
năm được tiến hành với các chủ thể 
chính. 

o Số lượng các chuyên gia đăng ký 
tham gia vào mạng lưới chuyên gia. 

o Thành lập một “mạng lưới chuyên 
gia” bao gồm các chuyên viên các 
đơn vị trong Bộ NN và PTNT để hỗ 
trợ ISG trong việc điều phối trong 
khuôn khổ Bộ và là cầu nối giao 
tiếp giữa ISG với các đơn vị trong 
Bộ. 

o Tổ chức các cuộchọp của mạng 
lưới chuyên gia theo lịch trình. 

[Xem trong Mục tiêu 6.5] 
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LĨNH VỰC CHÍNH 1 – Thúc đẩy đối thoại chính sách 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

1.4 Trong quá trình xây dựng chính 
sách, Bộ NN và PTNT vận dụng tối 
đa các cơ hội để học hỏi kinh 
nghiệm từ các nhà tài trợ, và các 
chuyên gia tư vấn của họ đang làm 
việc tại Việt Nam. 

o Số lần Bộ NN và PTNT đề nghị tư 
vấn về các chính sách từ phí văn 
phòng các nhà tài trợ và/hoặc từ 
phía các chuyên gia quốc tế dài 
hạn, được xác định dựa trên khảo 
sát không chính thức thường niên 
được tiến hành với các nhà tài trợ. 

o Tạo dựng sự liên kết chặt chẽ với 
các chuyên gia tư vấn quốc tế đang 
làm việc trong Bộ NN và PTNT và 
xác định các cơ hội để họ có thể hỗ 
trợ Bộ NN và PTNT giải quyết các 
vấn đề chính sách cụ thể. 

o Thỉnh thoảng tổ chức các cuộc họp 
với các chuyên gia tư  vấn quốc tế 
đang làm việc trong Bộ NN và 
PTNT để thảo luận các vấn đề và 
các khả năng phối hợp theo một 
hình thức không chính thức. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 
 

1.5 Các TAG đề cập tới tất cả các vấn 
đề chính sách quan trọng của Bộ 
NN và PTNT và đang hoạt động rất 
hiệu quả trong việc xác định các 
vấn đề và xây dựng những đề xuất 
để giải quyết các vấn đề này. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể 
chính đối với các TAG và các hoạt 
động của chúng, được xác định dựa 
trên khảo sát thương niên được tiến 
hành với các chủ thể chính. 

o Số lượng các đề xuất liên quan đến 
các chính sách cụ thể do các TAG 
trình lên ban điều hành để phê 
duyệt, được xác định dựa trên sự 
phân tích biên bản của các cuộc 
họp TAG. 

o Hình thành và đánh giá đề xuất xây 
dựng một hay nhiều nhóm công tác 
kỹ thuật của các TAG để hỗ trợ các 
hoạt động khác nhau của các TAG. 

 

[Xem các chiến lược được liệt kê trong 

Mục tiêu 1.1] 

o Làm việc với các đại diện của 
TAG3 và các Cán bộ kỹ thuật của 
các TAG để bàn thêm về đề xuất 
thành lập một Nhóm công tác kỹ 
thuật, và trình lên Ban điều hành để 
thảo luận và cho khuyến nghị. 

o Cuối tháng 4 năm 2004 

o Văn phòng ISG, các cán bộ kỹ 
thuật 

 

1.6 Các mối liên kết thích hợp được 
hình thành và duy trì với các đối tác 
FSSP và NDM của Bộ NN và 
PTNT, VPAAN, và các Bộ ngành 
chủ chốt, đặc biệt là Bộ KHĐT và 
Bộ TNMT. 

o Số lần các đại diện của FSSP và 
NDMP, VPAAN, MPI và MONRE 
tham dự các cuộc họp của ISG, 
được xác dịnh dựa trên phân tích 
hàng năm về sự tham gia của các 
bên. 

 

 

 

o Tích cực và chủ động lôi kéo sự 
tham gia của đại diện các đối tác 
lâm nghiệp và giảm nhẹ thiên tai đã 
hình thành trong Bộ NN và PTNT, 
VPAAN, và các Bộ ngành chủ chốt 
khác, đặc biệt là MPI và MONRE, 
vào các cuộc họp của ISG, và phát 
triển các mối liên kết giao tiếp 
thông qua trang web, bản tin, và 
các hình thức thích hợp khác. 

o Đảm bảo rằng đại diện của các đối 
tác FSSP, NDMP, VPAAN, MPI, 
MONRE và các cơ quan liên quan 
khác được mời đến các cuộc họp 
của ISG, và đảm bảo là họ có trong 
danh mục gửi thư, và họ phải biết 
và hiểu về trang web của ISG. 

 

 

 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 
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LĨNH VỰC CHÍNH 1 – Thúc đẩy đối thoại chính sách 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

 o Số lượng các hoạt động chung (các 
cuộc họp đặc biệt, hội thảo, v.v) do 
ISG và các dại diện của FSSP và 
NDMP, VPAAN, MPI và MONRE 
cùng tiến hành, được xác định dựa 
trên ghi chép các hoạt động của 
Văn phòng ISG. 

 o Trực tiếp đến thăm và làm việc với 
đại diện của các tổ chức này mà ít 
tham gia vào quá trình ISG để tìm 
hiểu rõ hơn xem nhu cầu của họ là 
gì, và thu thập các thông tin về các 
hoạt động của họ. 

o Đang triển khai 

o Quản lý, Văn phòng ISG 
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LĨNH VỰC CHÍNH 2 - Điều phối tài trợ nước ngoài 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

2.1 Tác động tích cực của tài trợ nước 
ngoài đối với các lĩnh vực thuộc 
ngành NN và PTNT trong phạm vi 
trách nhiệm của Bộ NN và PTNT 
được phát huy tối đa. 

o Mức độ tác động tích cực của các 
chương trình/dự án có tài trợ của 
nước ngoài đến NN và PTNT, được 
xác định dựa trên việc phân tích các 
báo cáo của các chương trình/dự án 
đó, và dựa trên sự đánh giá của các 
chủ thể tham gia. 

o Hỗ trợ việc xây dựng khung thể chế 
cho Bộ NN và PTNT có lien quan 
đến công tác quản lý và điều phối 
các nguồn lực nước ngoài cho 
ngành (ODA, viện trợ phi chính 
phủ). 

[Xem các chiến lược được liệt kê trong 

Mục tiêu  1.1] 

o Hỗ trợ tư vấn và các đầu vào khác 
cho việc phát triển nhằm cải thiện 
khung thể chế của Bộ NN và PTNT 
có liên quan đến công tác quản lý 
và điều phối các nguồn lực nước 
ngoài cho ngành. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 

2.2 Các chương trình tài trợ của nước 
ngoài cho Việt Nam được phản ảnh 
một cách tích cực từ đối thoại chính 
sách của ISG. 

o Mức độ ảnh hưởng tích cực của đối 
thoại chính sách của ISG đến các 
chương trình hỗ trợ của nước ngoài, 
được xác định dựa trên khảo sát 
hàng năm được tiến hành với các 
chủ thể chính. 

[Xem các chiến lược được liệt kê trong 

Mục tiêu  1.1] 

  

2.3 Xoá bỏ sự chồng chéo các chương 
trình/dự án có tài trợ nước ngoài. 

o Mức độ chồng chéo các chương 
trình/dự án có tài trợ nước ngoài, 
được xác định dựa trên phân tích hồ 
sơ lưu của các chương trình/dự án 
đó. 

[Xem các chiến lược được liệt kê trong 

Mục tiêu  1.1] 
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LĨNH VỰC CHÍNH 3 – Phát triển và điều phối các nghiên cứu chuyên đề  

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

o Xây dựng các đề xuất cho các 
nghiên cứu chuyên đề nhằm cải 
thiện  quá trình xây dựng chính 
sách trong Bộ NN và PTNT. 

o Đang triển khai 

o TAG, các cán bộ kỹ thuật 
 

o Chuẩn bị danh mục các nghiên cứu 
chuyên đề do các TAG đề xuất và 
trình lên  Ban điều hành để xác 
định ưu tiên và phê duyệt các 
nghiên cứu có tính ưu tiên cao nhất. 

o Giữa tháng 4 năm 2004 

o Văn phòng ISG, các cán bộ kỹ 
thuật 

 

o Thúc đẩy quá trình xác định các 
nhà tài trợ sẵn sàng tài trợ cho các 
nghien cứu ưu tiên đã được phê 
duyệt. 

o Cuối tháng 6 năm 2004 

o Văn phòng ISG, các cán bộ kỹ 
thuật 

o Giám sát tiến độ triển khai các 
nghiên cứu chuyên đề. 

o Trong quá trình thực hiện các 
nghiên cứu chuyên đề  

o Văn phòng ISG, các cán bộ kỹ 
thuật 

3.1 Các nghiên cứu chuyên đề được 
tiến hành để đóng góp vào việc cải 
thiện các chính sách do Bộ NN và 
PTNT phê duyệt và triển khai thực 
hiện. 

o Số lượng các nghiên cứu chuyên đề 
thực hiện thành công. 

o Thông quá các TAG, xác định các 
lĩnh vực cần tiến hành các nghiên 
cứu chuyên đề nhằm cải thiện quá 
trình xây dựng chính sách trong Bộ 
NN và PTNT, xây dựng các đề xuất 
cho các nghiên cứu đó, xác định 
các nhà tài trợ sẵn sàng tài trợ cho 
các nghiên cứu đó, đóng vai trò 
điều phối trong quá trình thực hiện 
các nghiên cứu đó, và đảm bảo 
rằng, thông qua quá trình ISG, các 
kiến thức thu được từ các nghiên 
cứu chuyên đề đó đến được tay 
những người cần. 

o Triển khai các bước nhằm đảm bảo 
rằng các thông tin có được từ các 
nghiên cứu chuyên đề được đưa 
vào hệ thống thông tin của ISG và 
có thể tiếp cận đến những người 
cần thông tin đó. 

o Khi hoàn thành các nghiên cứu 
chuyên đề  

o Văn phòng ISG, các cán bộ kỹ 
thuật 
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LĨNH VỰC CHÍNH 4 – Hỗ trợ Vụ HTQT 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

o Thống nhất với Vụ trưởng Vụ 
HTQT các công việc ưu tiên và 
triển khai các công việc ưu tiên cao 
nhất. 

o Đang triển khai 

o Quản lý, Văn phòng ISG 
 

4.1 Năng lực của Vụ HTQT được tăng 
cường thông qua các nhiệm vụ 
công việc liên quan do ISG tiến 
hành, mà không ảnh hưởng đến 
hiệu quả của các công việc được 
triẻn khai trong Lĩnh vực chính 1 
và 2. 

o Mức độ thoả mãn của Vụ trưởng 
Vụ HTQT đối với công việc do các 
nhân viên của ISG thực hiện. 

o Triển khai hiệu quả các công việc 
do Vụ trưởng Vụ HTQT giao, theo 
các công việc ưu tiên nêu trong 
Lĩnh vực chính 1 và 2. 

o Hỗ trợ các dịch vụ quản trị dữ liệu 
và thư ký cho Vụ HTQT. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 
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LĨNH VỰC CHÍNH 5 – Thu thập và phổ biến thông tin 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

o Xác định các chuyên gia thích hợp 
và mời họ tham gia vào mạng lưới. 

o Cuối tháng 2 năm 2004 

o Văn phòng ISG, các cán bộ kỹ 
thuật 

o Xây dựng một nhóm tư vấn kỹ 
thuật nhỏ bao gồm các chuyên gia 
của các nhà tài trợ nòng cốt và 
Trung tâm tin học Bộ NN và PTNT 
để tư  vấn phát triển hệ thống thông 
tin (là một phần trong mạng lưới 
chuyên gia). 

o Tạo dựng các cơ hội cho các 
chuyên gia tư vấn để phát triển hệ 
thống thông tin. 

o Theo yêu cầu 

o Văn phòng ISG 
 

o Xây dựng kho lưu các tài liệu chính 
sách, các văn bản pháp quy, các dự 
án ODA và FDI và dịch vụ tư vấn. 

o Cuối tháng 6 năm 2004 

o Văn phòng ISG, các cán bộ kỹ 
thuật 

 

o Xây dựng một hệ thống phần mềm 
tương thích để có thể tra cứu tất cả 
các thông tin có trong kho lưu từ 
một trình ứng dụng đơn giản, và 
nếu khả thi, có thể tiếp cận được từ 
Internet, sử dụng các chuyên gia tư 
vấn thích hợp. 

o Cuối tháng 6 năm 2006 

o Văn phòng ISG 
 

o Thuê các chuyên gia tư vấn thu 
thập và chuẩn bị một “siêu” cơ sở 
dữ liệu về các tài liệu chính sách và 
các tài liệu khác liên quan đến quá 
trình ISG. 

o Cuối tháng 3 năm 2004 

o Văn phòng ISG 
 

5.1 Cơ sở dữ liệu ISG có tất cả các 
thông tin cần thiết theo yêu cầu của 
các chủ thể để đối thoại chính sách 
và điều phối có hiệu quả, và dễ 
dàng tiếp cận với những người 
dùng được phép. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể 
đối với cơ sở dữ liệu, được xác 
định dựa trên khảo sát hàng năm 
được tiến hành với các chủ thể 
chính. 

o Phát triển cơ sở dữ liệu tích hợp 
hơn nữa với Internet 

o Đưa các chuyên gia tư vấn do các 
nhà tài trợ cung cấp làm việc ngắn 
hạn mỗi năm để đánh giá lại và cập 
nhất các thông tin của chính họ 
trong cơ sở dữ liệu. 

 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 
 

   o Bảo dưỡng hệ thống máy tính để o Đang triển khai 
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LĨNH VỰC CHÍNH 5 – Thu thập và phổ biến thông tin 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

vận hành cơ sở dữ liệu hiệu quả. o Văn phòng ISG 

o Tiếp tục nâng cấp thiết kế và vận 
hành trang web, với sự hỗ trợ của 
tư vấn trong nước. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 
 

5.2 Trang web ISG đạt tiêu chuẩn cao, 
dễ dàng tiếp cận và tra cứu, và cung 
cấp được các thông tin mà người sử 
dụng cần. 

 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể 
đối với trang web của ISG, được 
xác định dựa trên khảo sát hàng 
năm được tiến hành với các chủ thể 
chính. 

o Mức độ thích thú của người sử 
dụng trang web, được xác dịnh dựa 
vào báo cáo lượt truy cập vào trang 
web. 

o Tiếp tục phát triển trang web với sự 
hỗ trợ chuyên nghiệp, và xem xét 
những phản hồi của người dùng. 

o Tạo dựng các cơ hội để thu thập 
phản hồi của người dùng về trang 
web. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 

o Thuê một công ty chuyên nghiệp 
hơn nữa để thiết kế và in bản tin. 

o Cuối tháng 1 năm 2004 

o Văn phòng ISG 
 

o Cải thiện hiệu quả của Bản tin ISG 
bằng việc khuyến khích các thành 
viên của ISG và các thành viên 
khác viết bài, đăng các bài viết về 
các chính sách. Và thuê một công 
ty chuyên nghiệp hơn nữa để thiết 
kế bản tin. 

o Gửi thư nhắc nhớ các thành viên 
của ISG gửi các tin và thông tin về 
các vấn đề cụ thể, và đặc biệt là các 
bài viết về các chính sách. 

o Theo quý 

o Văn phòng ISG 
 

5.3 Bản tin ISG, và các hình thức 
truyền thông chính thức khác đạt 
tiêu chuẩn chuyên nghiệp, chuyển 
tải được những thông tin thích hợp 
và mọi chủ thể được đọc thường 
xuyên. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể 
đối với bản tin ISG, được xác định 
dựa trên khảo sát hàng năm được 
tiến hành với các chủ thể chính. 

o Khuyến khích các thành viên của 
ISG chia sẻ thông tin hàng tháng để 
đưa vào bản tin tháng. 

o Gửi thư nhắc nhớ các thành viên 
của ISG gửi các tin và thông tin về 
các vấn đề cụ thể. 

o Hàng tháng 

o Văn phòng ISG 
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LĨNH VỰC CHÍNH 6 – Quá trình xây dựng năng lực và quản lý 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

o Chuẩn bị một báo cáo ngắn về nhu 
cầu đào tạo các nhân viên của ISG 
và các cán bộ chủ chốt của ICD và 
trình lên Ban điều hành phê duyệt. 

o Vào cuối tháng 5 năm 2004 

o Văn phòng ISG 
 

o Xác định các biện pháp đáp ứng 
nhu cầu đào tạo (theo sự thống nhất 
của Ban điều hành), trong đó có 
việc thuê tư vấn trong nước và quốc 
tế, các chương trình đào tạo tại Hà 
Nội và ở những nơi khác, và xây 
dựng một chương trình đào tạo cho 
các đối tượng mục tiêu và theo thời 
gian đã xác định. 

o Vào cuối tháng 8 năm 2004 

o Văn phòng ISG 
 

o Tiếp tục xác định các nhu cầu đào 
tạo cho nhân viên của ISG và các 
cán bộ của Vụ HTQT, và triển khai 
thực hiện công tác đào tạo cần thiết. 

o Triển khai thực hiện chương trình 
đào tạo sau khi đã được phê duyệt. 

o Theo chương trình đào tạo được 
phê duyệt 

o Văn phòng ISG, các cán bộ chủ 
chốt của Vụ HTQT 

o Xác định các địa điểm thích hợp để 
triển khai thực địa và tham quan 
nghiên cứu, và chuẩn bị một 
chương trình để phê duyệt. 

o Vào cuối tháng 5 năm 2004 

o Văn phòng ISG 
 

6.1 Tất cả các nhân viên của Văn 
phòng ISG và các cán bộ chủ chốt 
của Vụ HTQT có được những kiến 
thức và kinh nghiệm để tiến hành 
một cách hiệu quả và hiệu xuất các 
chức năng của mình liên quan đến 
ISG. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể 
đối với việc vận hành Văn phòng 
ISG, được xác định dựa trên khảo 
sát hàng năm được tiến hành với 
các chủ thể chính. 

o Số lượng các khoá học thích hợp 
mà nhân viên của ISG và các cán 
bộ của Vụ HTQT được tham dự, 
được xác định dựa trên ghi chép 
hoạt động của ISG. 

o Tài trợ các chuyến thực địa ở Việt 
Nam và các chuyên tham quan học 
tập ở nước ngoài cho các nhân viên 
của ISG và các cán bộ chủ chốt của 
Vụ HTQT, và các cán bộ chương 
trình của các nhà tài trợ. 

 

 

 

 

o Triển khai thực hiện các chuyến 
thực địa/tham quan nghiên cứu sau 
khi đã được phê duyệt. 

o Theo chương trình được phê duyệt 

o Văn phòng ISG, các cán bộ chủ 
chốt của Vụ HTQT 

6.2 Có được các quá trình quản lý thích 
hợp ở Văn phòng ISG để thể hiện 
tính chuyên nghiệp quốc tế, và để 
thúc đẩy một cách hiệu quả và hiệu 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể 
đối với việc vận hành Văn phòng 
ISG, được xác định dựa trên khảo 
sát hàng năm được tiến hành với

o Thuê tư vấn quốc tế trong nước rà 
soát lại các quá trình hiện tại,và 
khuyến nghị các quá trình mới, và 
triển khai công tác đào tạo cán bộ

o Thực hiện các chức năng hàng ngày 
như  thư ký, kế toán và các nhiệm 
vụ tương tự khác. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 
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thực hiện 

suất quá trình vận hành Văn phòng. sát hàng năm được tiến hành với 
các chủ thể chính. 

triển khai công tác đào tạo cán bộ 
của ISG. o Thuê tư vấn quốc tế trong nước rà 

soát lại các quá trình hiện tại,và 
khuyến nghị các quá trình mới, và 
triển khai công tác đào tạo cán bộ 
của ISG. 

o Vào cuối tháng 6 năm 2004 

o Quản lý, Văn phòng ISG 
 

o Nếu thấy cần thiết, tiến hành điều 
tra, với sự  hỗ trợ của tư vấn trong 
nước, các công nghệ cần thiết để 
triển khai thực hiện các hệ thống 
thông tin cần thiết để đáp ứng nhu 
cầu của các chủ thể của ISG. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 
 

6.3 Văn phòng có được công nghệ 
thích hợp để hỗ trợ công việc của 
ISG. 

o Đánh giá của Văn phòng ISG về 
công nghệ hiện có, dựa trên hồ sơ 
lưu. 

o Đảm bảo rằng nhân viên của Văn 
phòng ISG ngang nhau về các công 
nghệ liên quan đến các hoạt động 
của ISG, và mua sắm các công 
nghệ mang tính chiến lược thích 
hợp. 

o Chuẩn bị các đề xuất tổng hợp để 
mua sắm các công nghệ thích hợp 
để triển khai thực hiện các hệ thống 
thông tin. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 
 

o Chuẩn bị trình Ban điều hành ISG 
phê duyệt quá trình chính thức cho 
việc xây dựng, phê duyệt và rà soát 
kế hoạch công tác của ISG. 

o Vào cuối tháng 5 năm 2004 

o Văn phòng ISG 
 

6.4 Có được một quá trình chính thức 
được tất cả các chủ thể chính chấp 
thuận cho việc xây dựng, phê duyệt 
và kiểm điểm kế hoạch công tác 
của ISG. 

 

 

 

o Công việc sửa đổi hàng năm đối 
với kế hoạch công tác được tiến 
hành tốt theo một quy trình chính 
thức đã thống nhất. 

o Thống nhất và phê chuẩn quá trình 
chính thức cho việc xây dựng, phê 
duyệt và rà soát kế hoạch công tác 
của ISG. 

o Thực hiện quá trình chính thức cho 
việc xây dựng, phê duyệt và rà soát 
kế hoạch công tác của ISG 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 
 

6.5 Việc chuẩn bị và triển khai các 
cuộc họp của ISG được thực hiện 
theo cách thức phát huy nhất hiệu 
quả và đạt được kết quả có chất 
lượng cao nhất. 

o Các cuộc họp được tổ chức theo 
đúng lịch trình đã định. 

o Mức độ thoả mãn của các chủ thể 
với các đầu ra của các cuộc họp của 
ISG, được xác định dựa trên khảo 
sát hàng năm được tiến hành với 
các chủ thể chính. 

o Với sự hỗ trợ của tư vấn quốc tế 
thích hợp, xây dựng và phê duyệt 
quá trình chuẩn bị và triển khai tổ 
chức các cuộc họp. 

o Thuê chuyên gia tư vấn quốc tế tư 
vấn để cải thiện quá trình chuẩn bị 
và triển khai tổ chức các cuộc họp. 

o Vào cuối tháng 2 năm 2004 

o Quản lý, Văn phòng ISG 
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LĨNH VỰC CHÍNH 7 – Giám sát và đánh giá 

Các mục tiêu Các chỉ tiêu Các chiến lược Các hành động Khung thời gian và trách nhiệm 
thực hiện 

o Lưu giữ các hỗ sơ cần thiết để đánh 
giá  các chỉ tiêu vào cuối mỗi năm. 

o Đang triển khai 

o Văn phòng ISG 

o Hàng năm gửi các bảng câu hỏi 
điểu tra để thu thập thêm các thông 
tin cần thiết cho các chỉ tiêu, và so 
sánh các kết quả. 

o Hàng năm 

o Văn phòng ISG 
 

o Hàng năm chuẩn bị báo cáo đánh 
gia theo các chỉ tiêu đã thống nhất, 
dử dụng các thông tin từ hồ sơ lưu 
và bảng câu hỏi điểu tra thu về. 

o Hàng năm 

o Văn phòng ISG 
 

o Hàng năm chuẩn bị báo cáo kiểm 
tra các hành động trong kế hoạch 
công tác dự kiến sẽ triển khai trong 
năm. 

o Hàng năm 

o Văn phòng ISG 
 

o Chuẩn bị cho kiểm toán hàng năm. 

 

o Văn phòng ISG  

o Hàng năm 
 

7.1 Có một hệ thống giám sát và đánh 
giá hiệu quả và có thể quản lý được 
để đo lường việc vận hành quá trình 
ISG và đo lường được tiến độ nhằm 
đạt được xứ mệnh của ISG. 

o Báo cáo giám sát và đánh giá 
thường niên, đề cập đến tất cả các 
chỉ tiêu nêu ra trong kế hoạch công 
tác, do Văn phòng ISG viết và 
chuyển đến tất cả các chủ thể. 

o Phê duyệt và tiếp tục phát triển quá 
trình giám sát và đánh giá . 

o Chuẩn bị báo cáo 6 tháng và trình 
lên Nhóm các nhà tài trợ nòng cốt. 

o Văn phòng ISG  

o 6 tháng một 
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Bảng 4:  Lịch trình các cuộc họp giai đoạn 2004 – 2006 
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Bảng 5:  Dự trù kinh phí 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Lương

Quản lý 3,000$  3,000$  1,000$  1,000$   1,000$    2,000$    1,000$   12,000$         3,000$   3,000$   1,000$   1,000$  1,000$    2,000$     1,000$   12,000$         3,000$     3,000$     1,000$   1,000$ 1,000$     2,000$    1,000$   12,000$          $       36,000 
Thư ký 800$     800$     400$      1,200$    800$       800$      4,800$           600$      600$      400$     1,600$    800$        800$      4,800$           600$        600$        400$    1,600$     800$       800$      4,800$            $       14,400 
Chuyên gia thông tin 9,600$    9,600$           9,600$    9,600$           9,600$     9,600$            $       28,800 
Quản trị mạng LAN 
(bán chuyên trách)

3,600$    3,600$           -$                  -$                   $         3,600 

Kế toán 400$      4,000$    400$      4,800$           400$     4,000$     400$      4,800$           400$    4,000$    400$      4,800$            $       14,400 
Quản trị dữ liệu/Thư ký 7,200$   7,200$           -$                  -$                   $         7,200 
Các cán bộ kỹ thuật  
(Bán chuyên trách)

300$     300$     1,500$  300$       2,400$           300$      300$      1,200$   300$        2,100$           300$        300$        1,200$   300$       2,100$            $         6,600 

Các hoạt động

Các Hội nghị Toàn thể 3,000$  3,000$  6,000$           3,000$   3,000$   6,000$           3,000$     3,000$     6,000$            $       18,000 
Diễn đàn ở các t ỉnh ###### ###### 20,000$         10,000$ 10,000$ 20,000$         10,000$   10,000$   20,000$          $       60,000 
Các cuộc họp khác 4,500$  4,500$  9,000$           4,500$   4,500$   9,000$           4,500$     4,500$     9,000$            $       27,000 
Đi lại trong nước 3,000$  3,000$  1,000$    7,000$           1,000$   1,000$   1,000$     3,000$           1,000$     1,000$     1,000$    3,000$            $       13,000 
Tham quan nghiên cứu ở
nước ngoài

-$                  25,000$   25,000$         -$                   $       25,000 

Chi phí đi lại quốc tế khác 10,000$  10,000$         10,000$  10,000$          $       20,000 
Đào tạo 4,000$    4,000$           2,000$     2,000$           4,000$    4,000$            $       10,000 
Ấn phẩm 10,000$  10,000$         10,000$  10,000$         10,000$   10,000$          $       30,000 

Chuyên gia Tư vấn

Quốc tế 15,000$  10,000$  25,000$         5,000$    5,000$     10,000$         40,000$   40,000$          $       75,000 
Trong nước 1,200$    2,000$    3,200$           2,000$    2,000$     4,000$           4,000$     4,000$            $       11,200 
Kiểm toán 6,000$   6,000$           6,000$   6,000$           6,000$   6,000$            $       18,000 

Chi phí Văn phòng

Thiết  bị 3,000$    3,000$           1,000$     1,000$           3,000$    3,000$            $         7,000 
Phần mềm bản quyền -$                  -$                  2,000$    2,000$            $         2,000 
Vật tư văn phòng 1,800$    1,800$           1,800$     1,800$           1,800$    1,800$            $         5,400 
Chi phí liên lạc và điện 2,400$    2,400$           2,400$     2,400$           2,400$    2,400$            $         7,200 
Dịch thuật 1,000$  1,000$  2,000$           1,000$   1,000$   2,000$           1,000$     1,000$     2,000$            $         6,000 

TỔNG ###### ###### 2,500$  9,000$   41,600$  41,300$  8,200$   153,800$       23,400$ 23,400$ 2,200$   1,800$  29,200$  47,300$   8,200$   135,500$       23,400$   23,400$   2,200$   1,800$ 66,200$   31,300$  8,200$   156,500$        $     445,800 

Chú thích:
LĨNH VỰC CHÍNH 1 - Thúc đẩy đối thoại chính sách
LĨNH VỰC CHÍNH 2 - Điều phối tài trợ nước ngoài
LĨNH VỰC CHÍNH 3 – Xây dựng và điều phối các nghiên cứu chuyên đề
LĨNH VỰC CHÍNH 4 – Hỗ trợ Vụ HTQT
LĨNH VỰC CHÍNH 5 - Thu thập và phổ biến thông tin
LĨNH VỰC CHÍNH 6 - Các quá trình tăng cường năng lực quản lý
LĨNH VỰC CHÍNH 7 - Giám sát và Đánh giá

2006
KHOẢN MỤC Tổng lớnLĩnh vực chính Tổng Lĩnh vực chính Tổng Lĩnh vực chính Tổng

2004 2005
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6. Các kết luận và khuyến nghị 

6.1. Các kết luận chính 
Một số kết luận chính tác động đến việc vận hành của ISG và kế hoạch công tác ISG 
đã được đưa ra, bao gồm: 

1. Có một sự thống nhất bao trùm là ISG đóng một vai trò rất có giá trị trong việc 
hỗ trợ Bộ NN và PTNT trong việc tối đa hoá các lợi ích từ hỗ trợ của các nhà 
tài trợ và các lợi ích cho việc xây dựng các chính sách mới nhằm giúp Bộ đóng 
góp vào các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các mục tiêu nêu ra trong 
CPRGS. 

2. Mặc dù vậy vẫn còn thiếu tính rõ ràng về vai trò và phạm vi hoạt động của ISG. 
Mọi người cho rằng điểm mạnh của ISG là tính linh hoạt. Tuy nhiên, tại thời 
điểm phát triển như hiện nay mà có lẽ được miêu tả là thời kỳ “non trẻ”, thì tính 
ổn định và trọng tâm phải là những đặc điểm chủ chốt, và quá nhiều sự linh 
hoạt có thể là một “món nợ”, chứ không phải là một “tài sản”. Khi ISG trưởng 
thành như trong giai đoạn xây dựng kế hoạch công tác 2004 – 2006, có thể xem 
xét thêm các hoạt động mới và bao trùm hơn. Nhưng trong thời điểm hiện nay, 
ISG chỉ nên tập trung vào triển khai những việc thuộc trách nhiệm quyền hạn 
của mình và các mục tiêu của nó. Điều này có nghĩa là tạo cơ chế cho đối thoại 
chính sách và điều phối, và không nên đi vào việc thựuc hiện các dự án. 

3. Mặc dù có một sự thống nhất chung rằng vai trò chính của ISG là thúc đẩy đối 
thoại chính sách, xong cũng có quan điểm cho rằng trọng tâm của ISG vẫn là về 
thu hút và điều phối tài trợ nước ngoài; không có đủ các cơ hội đối thoại chính 
sách; và những cơ hội có được thì không được sử dụng một cách tối đa.  Bộ NN 
và PTNT cần phải xác định rõ hơn các kết quả mong đợi của mình khi hợp tác 
với cộng đồng các nhà tài trợ, và bằng việc sử dụng cơ chế ISG để đi tiên 
phong trong việc đối thoại một cách rõ ràng hơn, kịp thời hơn, với các nhà tài 
trợ đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực NN và PTNT. Mặt khác, Chính phủ 
Việt Nam cũng cần phải hiểu được các chính sách và mục tiêu của các nhà tài 
trợ trong việc hỗ trợ cho Việt Nam. Có như vậy thì Chính phủ mới có thể hoạch 
định tốt hơn các chương trình có tài trợ nước ngoài nhằm bổ sung ngân sách 
của mình và để tài trợ cho các chương trình. 

4. Văn phòng ISG hiện có các nhân viên có năng lực và nhiệt huyết với công việc.  
Tuy nhiên, số lượng nhân viên hiện nay còn ít (chỉ có 3 nhân viên làm chuyên 
môn, và một trợ lý về các vấn đề hành chính), và cần phải tăng cường năng lực 
cho đội ngũ nhân viên này để cho phép triển khai được các quá trình quản lý 
hiện đại hơn trong khuôn khổ ISG. Mặc dù việc tăng thêm quân số cho Văn 
phòng ISG là không cần thiết, xong cần phải có những khoá đào tạo có mục 
tiêu cho đội ngũ nhân viên này. 

5. Theo chuyên gia tư vấn, cơ cấu cơ bản của ISG là tương đối hợp lý. Tuy nhiên, 
các quá trình đang được tiến hành cần có một số “điều chỉnh” để cải thiện hiệu 
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quả của ISG. Các hoạt động cơ bản của ISG cần phải được triển khai tốt trước 
khi xem xét thay đổi cơ cấu của ISG hay thêm các cấp độ mới cồng kềnh. 

6. Có một sự thiếu hụt nghiêm trọng trong quá trình ISG, đó là dường như không 
có một cơ chế chính thức nào để những khuyến nghị từ quá trình ISG được 
chuyển đến Bộ trưởng Bộ NN và PTNT. Ở một chừng mực nào đó thì đây quả 
là điều đáng ngạc nhiên vì một trong những chức năng chính của ISG nêu lên 
trong quá trình thành lập là tư vấn cho Bộ trưởng. Như vậy, đây là một trong 
những vấn đề ưu tiên cần giải quyết trong tương lai gần. Các chiến lược và 
hành động đã được đặt ra để thực hiện việc này. 

7. Đợt kiểm điểm lại quá trình ISG do ông Hans Green tiến hành đầu năm 2003 
đưa ra khuyến nghị rằng cần có sự tập trung hơn nữa đối với vấn đề điều phối 
và đối thoại chính sách theo “chiều dọc”  – tức là, đối thoại và điều phối giữa 
trung ương và các tỉnh. Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia tư vấn thì 
mặc dù đây là vấn đề quan trọng, xong nó vẫn nằm ngoài khả năng và nguồn 
lực hiện có của ISG để có thể thực hiện các hoạt động quá trực tiếp để giải 
quyết vấn đề đặt ra. Trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống hành 
chính hiện nay của Việt Nam, cụ thể là các Sở NN và PTNT không có trách 
nhiệm báo cáo trực tiếp cho Bộ NN và PTNT, mà báo cáo với các Uỷ ban Nhân 
dân các tỉnh (PPC). Mặc dù, Bộ NN và PTNT được xem là cơ quan hỗ trợ kỹ 
thuật cho các Sở NN và PTNT, với điều kiện như hiện nay số lượng các tỉnh 
lớn (hiện tại là 64) và nguồn lực có hạn của Bộ NN và PTNT, thì việc hỗ trợ kỹ 
thuật và điều phối có hiệu quả là công việc thực sự rất khó thực hiện. Như đã 
bàn, cần phải nghiêm túc đặt ra câu hỏi liệu ISG có nên đảm nhiệm thậm chí 
chỉ một phần trong vai trò này, mặc dù có ít nguồn lực hơn. Trong việc xây 
dựng kế hoạch công tác giai đoạn 2004 – 2006, có một vài lưu tâm tới vấn đề 
điều phối theo “chiều dọc”, xong có lẽ không nhiều theo một số quan điểm của 
một số chủ thể (đặc biệt là một số thành viên của TAG3). 

8. Hệ thống thông tin do Văn phòng ISG xây dựng đang hỗ trợ rất hữu hiệu cho 
các chủ thể trong việc điều phối và khuyến khích đối thoại chính sách (mặc dù, 
với những lý do khác thì đối thoại chính sách không diễn ra ở mức mong muốn 
của nhiều chủ thể). Tuy nhiên, có một điều nhận ra là cần phải có những cải 
tiến hơn nữa. 

9. Cách tiếp cận chiến lược được vận dụng trong việc xây dựng kế hoạch đã cho 
phép xác định các vấn đề một cách rõ ràng hơn, các mục tiêu được đặt ra, và 
các chiến lược và hành động được xây dựng để cho phép giải quyết các vấn đề 
và đạt được các mục tiêu. Có sự kiên kết rõ ràng giữa các hành động và các 
mục tiêu cần đạt được. 

10. Không phải tất cả các hành động đề xuất  trong các dự thảo kế hoạch công tác 
của ba TAG đều được đưa vào trong Kế hoạch Công tác 2004 – 2006 của ISG, 
bởi vì thứ nhất là chúng không nằm trong khuôn khổ trách nhiệm quyền hạn 
của ISG tại thời điểm này, thứ hai là chúng không góp phần vào việc đạt được 
các mục tiêu đặt ra, và thứ ba là chúng không được xem là những việc cần làm 
trong giai đoạn phát triển hiện nay của ISG. 

11. Việc phân tích kế hoạch đề xuất cho thấy ISG dự định sẽ mang lại các sản 
phẩm sau (hay “công cụ hỗ trợ”) cho Bộ NN và PTNT và cộng đồng các nhà tài 
trợ: 
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 Lộ trình 

 Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách 
 Các cuộc họp và các cơ hội tiếp xúc khác 

 “Đầu mối đối thoại” tại các tỉnh  

 Cơ sở dữ liệu và các dịch vụ thông tin 

 Mạng lưới chuyên gia 

 Các phân tích và khảo sát 

 Các chuơng trình đào tạo. 

Đây là danh mục rất tổng hợp, và nếu kế hoạch công tác được triển khai hiệu 
quả, thì có thể có nhiều khả năng đạt được hiệu quả trong công tác huy động các 
nguồn ODA phục vụ ngành NN và PTNT. 

6.2. Các khuyến nghị 
Các khuyến nghị được đưa ra ở đây về cơ bản đã được lồng ghép vào trong bản kế 
hoạch công tác và hệ thống giám sát và đánh giá đựoc xây dựng và trình bày trong 
các phần 4 và 5.  Các khuyến nghị này nên được các chủ thể chính của ISG xem xét 
và phê duyệt, tạo cơ sở cho bản MOA sẽ được ký kết giữa Bộ NN và PTNT và 
Nhóm các nhà tài trợ nòng cốt. 
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Phụ lục 1  
 

Đề cương chức năng nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn  
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Phụ lục 2  
 

Danh sách các đối tác đã tiếp xúc và làm việc 
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Phụ lục 3 
 

Dự thảo Biên bản Thoả thuận 
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Phụ lục 4 
 

Dự thảo kế hoạch công tác TAG1 
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Phụ lục 5 
 

Dự thảo kế hoạch công tác TAG2 
 



 
Xây dựng kế hoạch công tác 2004 – 2006 cho ISG 
Báo cáo cuối cùng của chuyên gia tư vấn 

 
 

Revision 1 

Phụ lục 6 
 

Dự thảo kế hoạch công tác TAG3 
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Phụ lục 7 
 

Dự thảo bảng câu hỏi khảo sát 
 

 


