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Dự án PRPP: cách tiếp cận và kết quả 2013 và QI/2014
Những đóng góp vào khung chính sách quốc gia
Thách thức và cơ hội

PRPP – Hỗ trợ kỹ thuật
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Mục tiêu của PRPP






Kết quả 1: Chính sách giảm nghèo được lồng
ghép và tích hợp vào các chính sách và kế hoạch
của các bộ, ngành
Kết quả 2: NTP-SPR được thiết kế và triển khai
hiệu quả, áp dụng những cách tiếp cận và mô hình
sang tạo
Kết quả 3: Tiếp cận đo lường nghèo đa chiều
và đối thoại chính sách hỗ trợ cải thiện chính
sách và chương trình giảm nghèo

Lồng ghép và tích hợp

Cách tiếp cận


Sáng tạo?





Nghèo đa chiều
Đối thoại chính sách
Xã làm chủ
Tiếp cận nhân học và văn hóa

Tiếp cận toàn diện/tổng thể để giải quyết
một vấn đề


Hợp phần sản xuất trong chương trình giảm nghèo

Tiếp cận toàn diện/tổng thể để giải quyết một
vấn đề
Từ hợp phần sản xuất đến chương trình giảm nghèo
Lập kế
hoạch có
sự tham
gia

Phân bổ
ngân
sách

Hỗ trợ
sản xuất

Phát
triển
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Cơ chế
xác định
đối tượng



Điểm mới là không tạo ra gì mới mà gắn kết với những gì đã
có







Bắt nguồn từ kế hoạch/chương trình của chính phủ/quốc hội để
tạo giá trị gia tăng
Cải thiện chính sách vĩ mô và triển khai chính sách/chương trình
hiệu quả cấp địa phương
Thiết lập mạng lưới hoạt động giữa các bên liên quan với nhau (mô
hình giảm nghèo, hỗ trợ trọn gói, đối thoại), bắt nguồn từ các nỗ
lực sẵn có của chính phủ, đối tác phát triển và NGO
Thiết lập nền tảng/diễn đàn hỗ trợ kỹ thuật (Đề án VMAP-EM,
HRD nghiên cứu định tính)

Đầu ra PRPP 2013 và QI/2014
Sự vào cuộc của
10 bộ, ngành

Cao Bang

Hỗ trợ trực
tiếp 6,300 người
dân (nam, nữ) ở
08 tỉnh
Nâng cao năng
lực cho
2,380 cán bộ
chính phủ cấp
trung ương và
địa phương

Ha Giang

2 Ủy ban của
Quốc hội (Các
vấn đề xã hội và
Hội đồng dân
tộc)

Bac Kan

Dien Bien

Thanh
Hoa
Quang Ngai
Kon Tum

Tra Vinh

20 NGOs và các
viện nghiên cứu
Vietnam là thành
viên của Mạng
lưới Nghèo đa
chiều toàn cầu
Global

Hoạt động của PRPP 2013 và QI/2014


220 đầu hoạt động











15 nghiên cứu/điều tra
1 tham quan học tập Mexico
12 tập huấn (MDP, nhân học M&E,
quản lý dự án, NTPSPR/P135)
15 hội thảo quốc gia
7 phiên giải trình và hội thảo thông tin
đến các đại biểu quốc hội
20 hoạt động mỗi tỉnh
Hàng loạt các cuộc họp kỹ thuật

98% là tỷ lệ giải ngân 2013 (47.4 tỷ
VND – 2.3 triệu USD)

Đóng góp vào khung chính sách quốc gia


Hỗ trợ thiết kế chính sách giảm nghèo trong tương lai (Giám sát tối cao
của quốc hội và Đánh giá giữa kỳ mục tiêu giảm nghèo R80/NTPSPR)













Lập kế hoạch và vốn trung hạn/phân bổ nguồn lực đến cộng đồng
Vai trò của chính quyền; phân quyền, chuyển giao kỹ thuật và vào cuộc của
NGO/CSOs
Nghèo đa chiều: giám sát và xác định đối tượng
Phát triển và trao quyền cộng đồng, đấu thầu cộng đồng, mạng lưới
cộng tác viên giảm nghèo cộng đồng
Tiếng nói và sự tham gia của DTTS vào chính sách giảm nghèo DTTS

Chính sách rừng/đất đai/nhà máy thủy điện và DTTS
Chính sách nhạy cảm DTTS, giảm nghèo và phát triển DTTS
Những vấn đề di cư và nghèo đô thị
Tác động của tái cơ cấu kinh tế đến nhóm dễ bị tổn thương (RIM)
Nguồn lực cho giảm nghèo
Giảm nghèo và kế hoạch an sinh/trợ giúp xã hội

Sự thay đổi ở các đối tác quốc gia chính


Bộ LĐTBXH và VPGN/ILSSA/Cục BTXH








UBDT và HĐDT của Quốc hội








Vai trò điều phối và tiếng nói tốt hơn trong các vấn đề giảm nghèo
Tự triển khai quy trình rà soát, đánh giá mục tiêu giảm nghèo R80
Vai trò chủ trì/lãnh đạo tại VPDF
Cải thiện năng lực thể chế qua công cụ mới (MDP và RIM)

Nhận thức được vài trò tham mưu của UBDT vào cải thiện khung
chính sach quốc gia
Tự triển khai theo dõi và giám sát CT 135 (CRC, AMT/PMT)
Chủ trì các nghiên cứu tiên phong quan trọng (nghèo DTTS, chương
trình tái định cư thủy điện, huy động nguồn lực cho các vùng DTTS, đất
đai và DTTS, xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực DTTD)
Cải thiện năng lực thể chế qua công cụ mới (tiếp cận nhân học/văn
hóa. CRC)

UB CVĐXH của quốc hội

Những trọng tâm năm 2014 của PRPP


Cấp trung ương








Hài hòa hóa các chính sách và cơ chế hỗ trợ giảm nghèo
Hỗ trợ Đánh giá giữa kỳ mục tiêu giảm nghèo của Chính
phủ
Hỗ trợ Giám sát tối cao của Quốc hội về lĩnh vực giảm
nghèo
Lồng ghép hiệu quả Khung kết quả - Hệ thống theo dõi và
đánh giá CTMTQG-GNBV
Hỗ trợ xây dựng Đề án về phương pháp đo lường Nghèo
đa chiều
Tiếp tục xây dựng Công cụ nghiên cứu “Đánh giá nhanh
tác động” (RIM)
Thúc đẩy các Đối thoại chính sách, Diễn đàn, Hội thảo về
giảm nghèo

Những trọng tâm năm 2014 của PRPP


Cấp địa phương


Cải thiện sự hỗ trợ, đóng góp của tỉnh vào thiết kế và triển khai
các chính sách giảm nghèo



Vận dụng kinh nghiệm thực tiễn của các tỉnh trong triển khai
CTMTQG-GNBV và xây dựng chính sách giảm nghèo



Cải thiện quy trình lập kế hoạch có sự tham gia và điều phối
các hoạt động giảm nghèo



Thí điểm hệ thống giám sát – đánh giá (M&E) và hệ thống
thông tin quản lý (MIS) trong giảm nghèo



Thí điểm mô hình hỗ trợ trọn gói và các mô hình giảm nghèo
sáng tạo/Xã làm chủ



Xây dựng, nâng cao năng lực & kỹ năng quản lý, điều phối tại
các cấp, bao gồm cả cấp thôn, bản

Song.. : thách thức vs cơ hội


Năng lực thực hiện:




Sự sẵn sang/vào cuộc và năng lực của các bộ, ngành và địa phương
vào lồng ghép/tích hợp chương trình chính sách và trao quyền cho
cộng đồng

Tham gia thiết kế chính sách giảm nghèo trong tương lai, làm
thế nào để thiết kế chương trình/chính sach cho giai đoạn
mới (2016-2020) áp dụng:
Tiếp cận nghèo đa chiều
 Hỗ trợ trọn gói và Quỹ phát triển xã
 Cách tiếp cận nhân học
 Kế hoạch hành động giảm nghèo DTTS và đạt được MDG
Điều phối hiệu quả (ngang-dọc)







Các bộ ngành cấp trung ương
Cơ quan giảm nghèo địa phương (DOLISA-DEMA) => mối liên kết giữa
tỉnh huyện và xã

Chân thành cảm ơn
Thank you

