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(Ngày 17 tháng 11 năm 2003) 

 
TAG 3- Hỗ trợ thực hiện CPRGS trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT 

Đề xuất Kế hoạch công tác năm 2004 
(Để thảo luận) 

 
Kế hoạch  Các hoạt động chính Đơn vị thực hiện 

Tháng 01 - 
2004 

1. Xác định các đầu mối của MARD để thực hiện  
Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói 
giảm nghèo (CPRGS) 

Điều phối viên Kỹ 
thuật 

Tháng 01 - 
2004 

Chuẩn bị để thực hiên các hoạt động tiếp theo 

2. Thực hiện một đề tài nghiên cứu về vai trò của 
các tổ chức phi chính phủ và tư nhân trong việc 
thực hiện CPRGS  

Nhóm công tác Kỹ 
thuật (TWG) và tổ chức  
CARE VN 

3. Tổ chức một số hội thảo cho cán bộ của Bộ 
NN và PTNT (MARD) để nâng cao hiểu biết 
và kiến thức về CPRGS 

ISG/ Dự án TCP  

4. Hỗ trợ  MARD hình thành Nhóm Công tác Kỹ 
thuật CPRGS  

Cán bộ của MARD, các 
cố vấn kỹ thuật do nhà 
tài trợ chỉ định 

5. Tiến hành nghiên cứu để xác định các ưu tiên và 
phương pháp luận để thực hiện CPRGS tại  
MARD  

TWG/ cán bộ MARD  

6. Xây dựng bộ chỉ số giám sát và đánh giá việc 
thực hiện  CPRGS.  

(WB-Dự án giám sát và 
đánh giá thực hiện 
CPRGS  trong  Nông 
nghiệp  và PTNT) 
/TWG  

7. Tiến hành một nghiên cứu đánh giá về đóng 
góp của các doanh nghiệp nhà nước vào tăng 
trưởng nông thôn 

TWG và các tư vấn do 
nhà tài trợ chỉ định 

8. Tiến hành một nghiên cứu đánh giá về đóng 
góp  của khu vực tư nhân vào tăng trưởng nông 
thôn. 

TWG và các tư vấn do 
nhà tài trợ chỉ định 

9. Xuất bản tài liệu “Giới thiệu Thông tin cơ bản 
về CPRGS” 

WB – Văn phòng ISG  

 

10.  Họp TAG 3 Văn phòng ISG  
Tháng 2 - 
2004 

Tổ chức họp TAG3 Văn phòng ISG  

Tháng 3 - 2004 11. Thành lập các nhóm công tác thực hiện 
CPRGS tại cấp tỉnh 

TAG3, CECI và 
CDEEP 

Tháng 3 đến 
tháng  7 - 2004 

Thực hiện   

 12. Tổ chức một số hội thảo cho cán bộ của 
MARD để nâng cao nhận thức và kiến thức về 
CPRGS 

ISG/Dự án TCP  

 13.  Xây dựng nhóm công tác kỹ thuật CPRGS  Cán bộ của MARD, các 
cố vấn kỹ thuật do các 
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nhà tài trợ chỉ định. 
 14. Tiến hành một nghiên cứu để xác định các ưu 

tiên và phương pháp luận cho việc thực hiện  
CPRGS của  MARD  

TWG/ Cán bộ của 
MARD 

Tháng 8 - 
2004 

Tổ chức cuộc họp TAG3  
(Trình bầy các kết quả đã được tiến  hành) 

Ban Thư ký ISG  

Tháng 8 – 
Tháng 12 - 
2004 

Thực hiện  

 15. Xây dựng một bộ chỉ số giám sát và đánh giá 
việc thực hiện CPRGS 

Dự án do WB tài 
trợ/TWG  

 16. Xuất bản một cuốn Sổ tay về thực hiện CPRGS 
tại MARD  

Mạng lưới phân tích và 
tư vấn chính sách Việt 
Nam (VPAAN)/TAG  

 17. Tổ chức các khoá đào tạo nhằm  tăng cường 
các kỹ năng lập kế hoạch để gắn việc lập ngân 
sách với kế hoạch thực hiện các mục tiêu do 
Bộ đề ra.  

VPAAN 
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(Ngày 17 tháng 11 năm  2003) 

 
TAG 3- Hỗ trợ thực hiện CPRGS trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT 

Đề xuất các hoạt động cho năm 2004-2006 
(Để thảo luận) 

 
* Xin lưu ý rằng các cuộc họp của TAG 3 sẽ được tổ chức hai lần trong một năm vào tháng 2 và tháng 8. Ngoài 
ra còn có các cuộc họp có tính chuyên đề được tổ chức theo yêu cầu do các thành viên TAG3 đề xuất. 

 
Các mục tiêu Các hoạt động chính Thời gian Đơn vị thực hiện 

1. Tổ chức các cuộc hội thảo cho cán 
bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
(MARD) để nâng cao nhận thức và 
kiến thức về CPRGS 

Năm 2004 ISG/Dự án TCP  

2. Hỗ trợ MARD hình thành Nhóm 
Công tác Kỹ thuật (TWG) hỗ trợ 
thực hiện CPRGS 

Quý 1 năm 
2004 

Cán bộ Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 
(MARD), các cố vấn 
kỹ thuật do nhà tài 
trợ chỉ định 

3. Tiến hành một đề tài nghiên cứu để 
xác định các ưu tiên và phương 
pháp luận để thực hiện CPRGS tại 
Bộ Nông nghiệp và PTNT  

- Gửi dự thảo để lấy ý kiến đóng góp và 
đề xuất 

- Thu thập ý kiến đóng góp và đề xuất để 
chỉnh sửa 

- Tổ chức hội thảo để lấy ý kiến đóng 
góp 

- Hoàn chỉnh 
- Báo cáo lãnh đạo Bộ 

Tháng 6/tháng 
7 năm 2004 

TWG/ cán bộ của 
MARD 

4. Tổ chức hội thảo để phổ biến các 
kết quả/đề xuất của nghiên cứu 

Tháng 7-2004 Mạng lưới Phân tích 
và tư vấn về chính 
sách Việt nam 
(VPAAN)/ISG/TW
G 

A. Nâng cao 
nhận thức về 
thực hiện  
Chiến lược toàn 
diện về tăng 
trưởng và xoá 
đói giảm nghèo 
(CPRGS) trong 
phát triển nông 
nghiệp và nông 
thôn 

5. Xuất bản tài liệu “Giới thiệu Thông 
tin cơ bản về CPRGS” 

Tháng 3-2004 WB – Văn phòng 
ISG  

 
6. Xây dựng một bộ chỉ số giám sát và 

đánh giá việc thực hiện CPRGS  
2004-2005 Giám sát và đánh giá 

việc thực hiện 
CPRGS trong dự án 
phát triển nông thôn 
do WB tài trợ (WB-
Dự án giám sát và 
Đánh giá thực hiện 
CPRGS trong nông 
nghiệp và 
PTNT)/TWG  

B. Hỗ trợ 
MARD  để tổng 
hợp các ưu tiên 
về thực hiện 
CPRGS trong 
kế hoạch công 
tác năm của 
MARD 

7. Phát hành một cuốn sổ tay thực hiện 
CPRGS tại MARD  

 Màng lưới Phân tích 
và tư vấn về chính 
sách Việt nam 
(VPAAN)/TWG  
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 8. Tổ chức các khoá đào tạo nhằm  tăng 
cường các kỹ năng lập kế hoạch để 
gắn việc lập ngân sách với việc lập kế 
hoạch thực hiện các mục tiêu do Bộ 
đề ra.  

2004 - 2005 Màng lưới Phân tích 
và tư vấn về chính 
sách Việt nam 
(VPAAN) 

 
9. Tiến hành một nghiên cứu về tác động 

toàn cầu hoá đối với CPRGS 
Tháng 12-2004 TAG3 và TAG1 

10. Tiến hành một nghiên cứu về đóng 
góp của các Doanh nghiệp nhà nước 
vào tăng trưởng nông thôn 

Tháng 8-2004 TWG và các tư vấn  
do nhà tài trợ chỉ 
định 

11. Tiến hành một nghiên cứu về đóng 
góp của khu vực tư nhân vào tăng 
trưởng nông thôn 

Tháng 8-2005 TWG và 
 các tư vấn  do nhà 
tài trợ chỉ định 

12. Tiến hành một nghiên cứu về vai trò 
của các tổ chức phi chính phủ trong 
việc thực hiện CPRGS. 

Tháng 2 năm 
2004 

TWG và CARE VN 

13. Thành lập các nhóm công tác hỗ trợ 
thực hiện CPRGS ở cấp tỉnh tại Thanh 
Hoá, Thái Nguyên và Huế 

2004 TAG3, CECI và 
CDEEP 

C. Thu thập 
những đóng 
góp để thực 
hiện CPRGS 
trong phát triển 
nông nghiệp và 
nông thôn 

14.    
 

 


