BÁO CÁO TH? ? NG NI ÊN 2018

K ?T QU? N ? I B? T

Tr u n g t âm Ph át t r i?n và H?i n h ?p (CDI) là 1 t? ch? c phi chính ph?, phi l?i nhu?n c?a Vi?t Nam, ho?t
??ng vì quy?n c?a các nhóm y?u th? ?? xây d? ng m?t xã h?i công b?ng, ?oàn k?t và phát tri?n b?n v? ng.
N?m 2018, CDI ti?p t?c tri?n khai các d? án và ho?t ??ng v?i ba ch? ?ng trình ? u tiên: #Qu y?n Lao
??n g, #Qu ?n t r ?t ?t và #Ph át t r i?n t oàn di?n . CDI ?ã h? tr? nhi?u nhóm c?ng ??ng (nhóm ph? n? ,
nhóm lao ??ng di c? , nhóm h? nông dân/h?p tác xã, thanh niên dân t?c thi?u s?? ) ? nhi?u ??a bàn khác
nhau thông qua n ân g cao n ?n g l? c, k ?t n ?i v? i các bên liên qu an , t? ?ó các nhóm có th? t? l?p k?
ho?ch và th? c hi?n các sáng ki?n góp ph?n t?o ra thay ??i tích c? c t?i ??a ph? ?ng. Có th? coi n?m 2018 là
?N?m c? a Sán g k i?n C?n g ??n g?, khi các nhóm t? tin tham gia vào quá trình giám sát ngân sách,
giám sát vi?c th? c hi?n m?t s? chính sách h? tr? c?a nhà n? ?c và t?ng c? ?ng ch?t l? ?ng d?ch v? công t?i
??a ph? ?ng.
Bên c?nh ?ó, CDI c?ng t? ch? c nhi?u ho?t ??ng truy?n thông nh?m ?? a t i?n g n ói c? a c?n g ??n g t ? i các
bên liên qu an (ví d? nh? cu?c thi ?nh "Ngày làm vi?c an toàn", các s? ki?n truy?n thông dành cho ng? ?i
lao ??ng di c? )? Riêng ??i v?i ch? ?ng trình Phát tri?n toàn di?n, m?t trong nh? ng k?t qu? n?i b?t c?a
n?m 2018 là xây d? ng B? t iêu ch u ?n Viet Far m nh?m khuy?n khích các nông h? nh? phát tri?n theo
h? ?ng nông nghi?p b?n v? ng. Ngoài ra, CDI c?ng t?ng c? ?ng qu?ng bá các s?n ph?m qua nhi?u kênh khác
nhau, nhi?u s? ki?n trong và ngoài n? ?c ?? k?t n?i th?tr? ?ng v?i ng? ?i nông dân.
T? các sáng ki?n và th? c hành t?t t?i c?ng ??ng, k?t h?p v?i các nghiên c? u và kh?o sát, CDI ?ã tích c? c
tham gia vào quá trình v?n ??n g ch ín h sách các c?p. N?m 2018, Kh?o sát Ch ?s? Côn g k h ai Ngân sách
t ?n h (POBI) ?ã thu hút ?? ?c s? quan tâm c?a nhi?u t?nh thành và ?? ?c xem là m?t trong nh? ng công c?
h? u hi?u thúc ??y vi?c công khai, minh b?ch ngân sách t?i ??a ph? ?ng. CDI cùng v?i Liên minh minh b?ch
ngân sách (BTAP) c?ng công b? báo cáo ?Ti?ng nói c?a ng? ?i dân và cán b? ??a ph? ?ng v? Ch? ?ng trình
m?c tiêu qu?c gia xây d? ng Nông thôn m?i giai ?o?n 2016-2020: Tr? ?ng h?p t?nh Hòa Bình và Qu?ng Tr??
kèm theo các ki?n ngh?nh?m ?i?u ch?nh và t?ng c? ?ng tính hi?u qu? c?a Ch? ?ng trình Nông thôn m?i
trong giai ?o?n ti?p theo. V?i m?ng chính sách lao ??ng, CDI ti?p t?c v?n ??ng cho m?t s? n?i dung trong
d? th?o B? lu ?t lao ??n g s? a ??i, liên quan t?i các ch? ??: Ti?n l? ?ng và làm thêm gi?, Chính sách dành
cho lao ??ng n? và T? ch? c ??i di?n c?a ng? ?i lao ??ng.
Tr?i qua m?t n?m n? l? c không ng? ng, v?i s? h? tr? c?a các nhà tài tr?, các ??i tác qu?c t? và ??i tác ??a
ph? ?ng, các c? quan Nhà n? ?c, các Liên minh/m?ng l? ?i, các ??n v?nghiên c? u, báo chí - truy?n thông? ,
??c bi?t là s? ?ng h? c?a c?ng ??ng, CDI ?ã ??t ?? ?c m?t s? k?t qu? nh? tóm t?t trong báo cáo này.
Chúng tôi tin t? ?ng r?ng nh? ng giá tr?c?t lõi mà CDI theo ?u?i s? ti?p t?c ?? ?c lan to?, góp ph?n thu h?p
kho?ng cách xã h?i và ?óng góp vào s? phát tri?n b?n v? ng c?a ??t n? ?c.

>60

3.221

610.672

H? i th? o,
t? p hu? n,
nghiên c? u
???c t? ch?c t?i
Hà N?i, Qu?ng Tr?
và Hà Giang

ng? ? i tham
gia tr? c ti? p
vào các ho?t
??ng d? án,
trong ?ó có
1.256 ph? n?

ng? ? i ?? ? c
h? ? ng l? i t? d?
án do ch??ng
trình Qu?n tr?t?t
th?c hi?n

13 sáng ki? n giám sát ngân sách nhà n? ? c c?a
các nhóm c?ng ??ng ???c th?c hi?n v?i s? tham gia
c?a 93 ph? n?

52 ki? n ngh?c? a các nhóm c? ng ?? ng t?i

#QU? N TR? T? T
Ch? ?ng trình Qu?n tr?t?t góp ph?n t?ng c? ?ng
tính minh b?ch, gi?i trình và s? tham gia c?a ng? ?i
dân và các t? ch? c xã h?i trong qu?n lý ngân sách
nhà n? ?c t? c?p trung ? ?ng t?i ??a ph? ?ng

L?n ??u tiên có cu?c h?p gi?a B? Tài chính và CDI v? các
khuy?n ngh?c?a CDI ??i v?i D? toán Ngân sách Nhà n??c
n?m 2019.

2

khuy? n ngh? (trong s? 13 khuy?n ngh?) ???c th?c
hi?n ngay sau cu?c h?p.

Qu?ng Tr?trong qu?n lý ngân sách nhà n??c, c?i thi?n
ch?t l??ng d?ch v? t? t?i Tr?m y t? xã ?ã ???c g?i t?i
chính quy?n ??a ph??ng.

23 ki? n ngh????c chính quy?n ??a ph??ng
cam k?t th?c hi?n.

70

k? t lu? n ki? n ngh? ???c H?i ??ng Nhân dân

t?nh Qu?ng Tr?, H?i Ph? n? t?nh Qu?ng Tr?, Liên hi?p
các h?i khoa h?c k? thu?t t?nh Hà Giang ??a ra và
thông báo cho các bên liên quan.

Ngu?n thu ngân sách t? Phí B? o v? môi tr? ? ng c?a
huy?n Cam L? t?nh Qu?ng Tr?n?m 2018 ??t

870 tri?u ??ng, t?ng g?p 7 l?n
so v?i d? toán, sau khi th?c hi?n theo Quy ch? ph?i h?p
trong giám sát và ph? bi?n áp d?ng chính sách, pháp
lu?t v? khai khoáng trên ??a bàn t?nh do CDI h? tr?.

1.328 tri?u ??ng: S? ti?n ???c UBND
huy?n Yên Minh t?nh Hà Giang phân b? cho xã M?u
Du? và UBND huy?n Cam L? t?nh Qu?ng tr?phân b?
cho xã Cam Thành t? ngu?n thu phí b?o v? môi tr??ng
do khai thác khoáng s?n trên ??a bàn xã n?m 2018,
thông qua t? ch?c ??i tho?i gi?a các bên v? công khai,
minh b?ch và trách nhi?m trong s? d?ng ngu?n thu t?
phí b?o v? môi tr??ng trong khai thác khoáng s?n.

M?c ?? công khai ngân sách c? p t?nh thay ??i ?áng k?:
Ch?s? POBI t?ng t? 30,5 (2017) lên

51 ?i? m (2018)

I N FORM AT I ON
#QUY?N LAO ? ? NG
Ch??ng trình Quy?n lao ??ng thúc ??y và
b?o v? quy?n c?a ng??i lao ??ng h??ng t?i
?i?u ki?n làm vi?c t?t h?n và ti?p c?n các
h? tr? an sinh xã h?i có ch?t l??ng

1

7

m? ng l? ? i

g?m kho?ng 100
công nhân nòng c? t
t? 6 t?nh/ thành ph?
b?t ??u hình thành

20 7

d? án

???c th?c hi?n t?i
? ông Anh (Hà
N?i), H?i Phòng,
H?i D??ng, B?c
Ninh và ? ?ng Nai

bu? i sinh ho? t nhóm
c?a lao ??ng di c?
???c t? ch?c t?i ? ông
Anh, B?c Ninh, H?i
D??ng, H?i Phòng

nhóm làm vi? c ???c hình thành và ho?t ??ng v? các ch? ?? khác nhau:
- B? o v? quy? n c? a ng? ? i lao ?? ng
- T? ch? c ?? i di? n c? a ng? ? i lao ?? ng
- ? ? o ?? c kinh doanh
- L? ? ng ?? s? ng

4

sáng ki? n c? ng ?? ng nh?m nâng cao ch?t l??ng d?ch v? y t? t?i Tr?m Y t? xã H?i B?i:
- Giám sát ch?t l??ng d?ch v? tiêm ch?ng và u?ng vitamin A
- Giám sát ch?t l??ng khám ch?a b?nh ban ??u
- Giám sát công tác tuyên truy?n, truy?n thông
- Giám sát v? th? t?c hành chính và các quy trình khám ch?a b?nh

T? V? N PHÁP LU? T CHO NG? ? I LAO ? ? NG

276,113
l? ? t t r u y c?p website
laodon gxan h a.n et

24

152 bài trên Facebook
fanpage DI?N ? ÀN
PHÁP LU?T DÀNH CHO
NG? ? I LAO ? ? NG

khuy? n ngh? v?

c?i thi?n an sinh

xã h?i, ti?p c?n các d?ch v? công do
lao ??ng di c? ?? xu?t ???c ch?p thu?n và th?c hi?n
b?i các bên liên quan t?i ??a ph??ng (kho?ng 68.2% s?
khuy?n ngh?)

161 câu h ?i
c?a ng? ?i lao ??ng ?? ?c
ph?n h?i qua website,
Facebook, hotline

13

khuy? n ngh? v?

858 câu h ?i
c?a ng? ?i lao ??ng ?? ?c gi?i
?áp qua các bu?i t? v?n pháp
lu?t l? u ??ng và sinh ho?t nhóm
t?i khu nhà tr? công nhân

c?i thi?n ?i?u ki?n

làm vi?c do ng??i lao ??ng ?? xu?t ???c doanh
nghi?p ch?p thu?n và th?c hi?n (kho?ng 40.3% trong s?
?? xu?t ?ã g?i)

TRUY? N THÔNG
C u ? c t h i ? n h : "N gày l àm v i ? c A n t o àn ":

122

b? c ? nh cùng câu chuy? n c? a 32 ng? ? i
t? 7 t?nh thành trong c? n??c ???c g?i d? thi và ??ng trên Facebook Fanpage,
thu hút 35,071 l? ? t t? ? ng tác trong g?n 3 tháng di?n ra cu?c thi.

2 ho? t ?? ng truy? n thông v? phòng ch?ng qu?y r?i tình d?c ???c t? ch?c t?i
nhà máy, thu hút 2.250 ng??i lao ??ng tham gia

3 s? ki? n truy? n thông v? pháp lu?t lao ??ng, giám sát ch?t l??ng y t? công
và an sinh xã h?i t?i ??a ph??ng ???c t? ch?c t?i khu tr?, thu hút kho?ng 1.000
ng??i tham d? bao g?m chính quy?n, ng??i dân ??a ph??ng & lao ??ng di c?

Ch??ng trình Phát tri?n Toàn di?n thúc ??y các h? s?n xu?t
nh? ti?p c?n chu?i cung ?ng thông qua nâng cao n?ng l?c
s?n xu?t b?n v?ng b?ng cách áp d?ng các Tiêu chu?n
VietFarm và ti?p c?n th?tr??ng.

128 thành viên (36 ph? n?) c?a
6 nhóm ???c t?p hu?n v? nông
nghi?p b?n v?ng.
T?ng s?

42 h? p tác xã và t? h? p

tác bi?t và quan tâm t?i áp d?ng tiêu
chu?n VietFarm trong xu?t kh?u nông
s?n (29 nhóm t?i mi?n trung Tây
Nguyên, 8 nhóm t?i ??ng b?ng sông
C?u Long, 5 nhóm t?i khu v?c mi?n núi
phía B?c).

#PHÁT TRI?N TOÀN DI?N

14 h? p tác xã và t? h? p tác t?i
vùng Tây B?c và Tây Nguyên ???c
t?p hu?n v? áp d?ng các k?thu?t
nông nghi?p b?n v?ng và Tiêu chu?n
VietFarm.
T?ng c?ng

136 ha tr?ng trè, cà

phê, hoa qu?, rau, t?i... ???c h? tr?
tr?c ti?p qua các ho?t ??ng h??ng
d?n và giám sát canh tác.

Gi? i th? ? ng VietFarm
???c t? ch?c dành cho các nông
dân/h? s?n xu?t xu?t s?c, thu hút

100 ?ng viên t? 9 t?nh
thành. Các gi?i th??ng tiêu bi?u
???c trao cho 28 h?p tác xã và
h? s?n xu?t.

S? n ph? m c? a h? nông dân (5 s?n
ph?m cà phê, 3 s?n ph?m trà, 4 s?n
ph?m cacao, 1 h?t ?i?u, 4 lo?i gia v?
(t?i, h?i, qu?, tiêu), 1 s?n ph?m
m?c-ca ???c bán ra th?tr??ng v?i giá

H? tr? h? s?n xu?t phát tri?n s?n ph?m
và ti?p c?n th?tr??ng:

14 s? n ph? m m? i c?a các h?p tác
xã ???c bán ra th?tr??ng v?i th??ng
hi?u và truy xu?t ngu?n g?c rõ ràng: 2
s?n ph?m cà phê, 1 m?c-ca, 1 h?t ?i?u
và 10 lo?i trái cây và rau c?.

Tháng 12/2018, l?n ??u tiên

t?ng thêm h? n

Tiêu chu? n VietFarm
???c phát tri?n và chính th?c công b?
vào tháng 9 n?m 2018

3 t? h? p tác m? i ???c thành l?p v?i

Trung tâm ?ào t? o VIETFARM

s? h? tr? c?a CDI, bao g?m 1 nhóm
s?n xu?t trà-m?cca ? N?m Tàng,
huy?n Tam ? ??ng (t?nh Lai Châu), 1
nhóm tr?ng t?i c?a ph? n? dân t?c Thái
g?m 30 thành viên t?i huy?n Yên Châu
và 1 nhóm tr?ng rau g?m 8 thành viên
t?i huy?n M?c Châu (t?nh S?n La).

?ã t? ch?c

2 khoá t? p hu? n v? n?u

?n cho thanh niên dân t?c Thái,
H?Mong, M??ng t? 3 huy?n (Phù Yên,
Yên Châu, M?c Châu) t?nh S?n La.
? ây là m?t mô hình ti?m n?ng, có th?
nhân r?ng t?i vùng Tây B?c, t?nh Thái
Nguyên và thành ph? Hà N?i.

20%.

S?n ph?m c?a h? nông dân v?i bao bì
m?u mã m?i theo h?p tác xã ???c
??ng bán trên các sàn th? ? ng m? i
?i? n t? trong và ngoài n??c nh?
Alibaba, Lazada, và Shopee.

28 thành viên t? 6 h? p tác xã tham
gia t?p hu?n v? nông nghi?p b?n v?ng
?? s? d?ng các ch? ph?m vi sinh trong
c?i t?o ??t và s? d?ng n?ng l??ng tái
ch? t? nhiên và phân vi sinh trong canh
tác.
Các khoá t? p hu? n v? kh? i nghi? p
kinh doanh nông nghi? p c?ng ???c
t? ch?c cho thanh niên dân t?c thi?u
s? và nông dân t?i S?n La và H?i
D??ng.

CÂU CH U Y?N T H AY ? ? I

Tr ? ? n g t h àn h t ? các sán g k i ? n
gi ám sát c? n g ?? n g
"Tôi tên là Mai Th?L?u, nhóm tr??ng nhóm c?ng ??ng thôn
? ông Tân An, xã H?i An huy?n H?i L?ng t?nh Qu?ng Tr?. Trong
th?i gian ???c H?i Liên hi?p Ph? n? t?nh ch?n làm ?i?m th?c
hi?n d? án BTAP, tôi ?ã tham gia m?t s? t?p hu?n nâng cao n?ng
l?c, c? th? ???c h?c v? k? n?ng giám sát, tôi th?y t? tin d?n khi
??ng tr??c ?ám ?ông, trong ?i?u hành các bu?i h?p nhóm và t?
ch?c giám sát các công trình thu?c d? án, chính sách trên ??a
bàn. Tham gia các ho?t ??ng giám sát c?ng cho tôi nh?n ra r?ng
ngân sách nhà n??c không ph?i ch?là nh?ng con s?, mà là
nh?ng chính sách, công trình, d?ch v? công mà ng??i dân là
ng??i h??ng l?i.
Trong 2 n?m qua, ph?i h?p v?i H?i Liên hi?p Ph? n? xã, nhóm
C?ng ??ng thôn ? ông Tân An ?ã ti?n hành 3 cu?c giám sát: (i)
Giám sát chính sách h? tr? ph? n? ??n thân nuôi con nh? d??i
16 tu?i trên ??a bàn xã, (ii) Giám sát công trình bê tông hóa
???ng liên thôn ? ông Tân An, (iii) Giám sát các kho?n ?óng góp
c?a cha m? h?c sinh thông qua b?a ?n tr?a c?a tr? tr??ng M?m
non xã H?i An. M?i cu?c giám sát chúng tôi th?c hi?n t?p trung
vào m?t n?i dung c? th?, do ?ó các ho?t ??ng và khó kh?n c?a
m?i giám sát là khác nhau.

" Th am gia các h o?t ??n g giám sát c? n g
ch o t ôi n h ?n r a r ?n g n gân sách n h à n ? ? c
k h ôn g ph ?i ch ?là n h ? n g con s?, m à là
n h ? n g ch ín h sách , côn g t r ìn h , d?ch v?
côn g m à n g? ? i dân là n g? ? i h ? ? n g l? i."

M?i cu?c giám sát cho chúng tôi m?t bài h?c ?v??t khó?. Ví d?,
khi giám sát b?a ?n tr??ng m?m non xã H?i An, chúng tôi g?p
nhi?u khó kh?n do Tr??ng không h?p tác vì nhóm c?ng ??ng b?
coi là không ?? t? cách ?? giám sát. ? ? gi?i quy?t, chúng tôi báo
cáo và ?? xu?t ? ?ng ?y h? tr? ch???o và ?i?u ch?nh m?t s? chi
ti?t trong n?i dung giám sát. Cu?i cùng, sau nhi?u l?n làm vi?c,
các c? g?ng c?a chúng tôi ?ã mang l?i k?t qu?. Tr??ng ?ã h?p
tác v?i chúng tôi khi th?c hi?n giám sát các kho?n ?óng góp c?a
cha m? h?c sinh thông qua b?a ?n tr?a. D?a trên k?t qu? giám
sát, nhà tr??ng ?ã k?p th?i xây d?ng công trình x? lý rác th?i và
các kho?n thu n?p ti?n ?n ???c ph? huynh ký nh?n rõ ràng.
Sau 3 l?n giám sát, nhìn th?y các bên ti?p thu và th?c hi?n các
?? xu?t c?a nhóm, chúng tôi c?m th?y r?t vui và tin vào vi?c
mình làm, t? hào vì s? tham gia c?a mình mang l?i hi?u qu?, d?n
tác ??ng ??n các c?p, các ngành liên quan. Chúng tôi cho r?ng
các ?? xu?t c?a chúng tôi có th? không ???c th?c hi?n h?t, và
không th? làm thay ??i ???c t?t c?, nh?ng chúng tôi tin r?ng các
ki?n th?c và k? n?ng ?ã h?c ???c s? ???c v?n d?ng vào th?c t?
?? t? ch?c các giám sát ?em l?i l?i ích cho ng??i dân."

CÂU CHUY?N THAY ? ? I

K h ? n g ??n h v ?t h ? c? a l ao ?? n g d i c?
?Nh? l?i cách ?ây g?n 2 n?m, khi l?n ??u tiên tham gia vào m?t cu?c kh?o sát, chúng tôi ?óng vai trò là ??i
t??ng kh?o sát ? ng??i tr? l?i. ? ó c?ng là l?n ??u tiên chúng tôi ???c bi?t ng??i lao ??ng di c? có quy?n
tham gia và giám sát k? ho?ch phát tri?n kinh t? xã h?i t?i ??a ph??ng (trong ?ó có nhi?u ch??ng trình an sinh
xã h?i nh? y t?, giáo d?c, nhà ?...)
Và gi? ?ây, chúng tôi l?i tham gia m?t cu?c kh?o sát nh?ng v?trí ?ã thay ??i. V?i s? h? tr? c?a CDI cùng H?i
liên hi?p Ph? n? huy?n ? ông Anh, chúng tôi, nh?ng ng??i lao ??ng di c?, ?ã ch? ??ng và t? t? ch?c th?c hi?n
4 sáng ki?n v? giám sát ch?t l??ng d?ch v? y t? t?i Tr?m Y t? xã H?i B?i, huy?n ? ông Anh, Hà N?i.
Chúng tôi ?ã ???c h? tr? trong su?t quá trình t? xác ??nh v?n ?? c?n giám sát, c?i thi?n k?n?ng ph?ng v?n,
quan sát, sau ?ó là cùng xây d?ng b? câu h?i và tìm hi?u thông tin t? các bên liên quan. L?n ??u tiên, chúng
tôi tr? thành ng??i ?giám sát??và h?i các bác ? Tr?m Y t? v? các ho?t ??ng và ch?t l??ng d?ch v? y t? t?i tr?m,
tài li?u truy?n thông, v? sinh phòng d?ch? Chúng tôi c?ng h?i ý ki?n ng??i dân s? d?ng d?ch v? t?i tr?m v? ti?p
c?n d?ch v?, ?ánh giá ch?t l??ng, m?c ?? hài lòng và g?i ý c?i thi?n c?a h?. Quá trình này th?c s? là nh?ng
vi?c mà ch?a bao gi? chúng tôi ngh?mình có kh? n?ng làm ???c. Tr??c ?ây, khi cho con ?i tiêm ch?ng, chúng
tôi không dám h?i bác s? dùng thu?c gì vì bác s?cho r?ng ?Có nói c?ng không hi?u?. V?y mà bây gi?, chúng tôi
?ã có th? t? tin ??ng lên chia s? v? nh?ng phát hi?n c?a mình trong quá trình th?c hi?n giám sát ??ng th?i ??
xu?t gi?i pháp ?? ch?t l??ng d?ch v? ???c c?i thi?n h?n.
Tháng 12 n?m 2018, các ?? xu?t c?a chúng tôi ?ã ???c chia s? trong H?i th?o ?Chia s? k?t qu? th?c hi?n sáng
ki?n v? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? y t? t?i Tr?m y t? xã H?i B?i?. K?t qu? là 9/11 ?? xu?t c?a lao ??ng di c? ?ã
???c ch?p thu?n và có k? ho?ch gi?i quy?t t? ??i di?n chính quy?n ??a ph??ng, Tr?m tr??ng Tr?m y t? xã và
các c? quan ban ngành liên quan.
Không ch?lao ??ng di c? chúng tôi mà ng??i dân ??a ph??ng c?ng ?ánh giá cao s? h?p tác tích c?c c?a Tr?m
Y t? H?i B?i trong c?i thi?n ch?t l??ng d?ch v?. Ch?vài ngày sau khi chúng tôi chia s?, Tr?m ?ã có thay ??i. Ví
d? ?? gi?i quy?t chuy?n không có n??c u?ng trong lúc ch? tiêm chúng, Tr?m ?ã b? sung h?n 2 bình n??c. M?t
thay ??i khác là tr??c ?ây ít ng??i ???c xem tên thu?c và h?n s? d?ng, hi?n nay c? ca nào tiêm xong bác s?
c?ng ??a ngay v? thu?c cho chúng tôi t? ki?m tra.
Vi?c xây d?ng ý t??ng và th?c hi?n sáng ki?n là nh?ng b??c quan tr?ng trong c? quá trình n? l?c h?c h?i và
kh?ng ??nh giá tr?c?a lao ??ng di c? chúng tôi. Th?i ?i?m này, chúng tôi ch?a bi?t h?t k?t qu? c?i thi?n v? sau,
nh?ng ít nh?t chúng tôi th?y v?th? c?a lao ??ng di c? ?ã ???c nâng lên ?áng k?. Chúng tôi ???c tôn tr?ng,
???c l?ng nghe và ghi nh?n b?i ng??i dân và chính quy?n ??a ph??ng. Chúng tôi vô cùng vui và t? hào tr?
thành m?t ph?n c?a ??i s?ng xã h?i n?i ?ây!?.

CÂU CHUY?N THAY ? ? I

N?m 2017, 15 ph? n? dân t?c M??ng ?ã l?p nên T? h?p
tác Chè s?ch M??ng Do t?i b?n M??ng Do, t?nh S?n La,
phía Tây B?c Vi?t Nam. T? h?p tác này s?n xu?t trà ch?t
l??ng cao, s? d?ng các ph??ng th?c tr?ng tr?t truy?n th?ng,
b?n v?ng, ti?p th?s?n ph?m chè qua các m?ng l??i có s?n
và sáng t?o và giúp h??ng d?n các h? kinh doanh c?a ph?
n? dân t?c c?i thi?n sinh k? thông qua s?n xu?t chè s?ch.
T?i b?n M??ng Do, nh?ng cây chè c? th? có t? xa x?a và
phát tri?n t?t nh?t ? n?i núi cao (kho?ng 800m so v?i m?c
n??c bi?n). Nh?ng cây chè này sinh tr??ng ? nh?ng khu
v?c ?a d?ng sinh h?c, không có hoá ch?t. Ph? n? th??ng là
nh?ng ng??i hái chè và b?t ??u công vi?c t? tr??c lúc bình
minh, khi nh?ng lá chè v?n còn chìm trong s??ng núi. ? i?u
này s? giúp cho lá chè t??i m?i và thành ph?m l?u ???c
h??ng v???m ?à.
S?n ph?m c?a T? h?p tác chè s?ch M??ng Do th? hi?n
m?i quan h? m?t thi?t gi?a con ng??i v?i môi tr??ng và
nh?ng tiêu chu?n kh?t khe c?a th?c hành nông nghi?p s?ch
mà T? h?p tác ?ang theo ?u?i. Lo?i chè th? công t? n?i này
không h? pha tr?n v?i các lo?i chè khác, nh? ?ó ng??i tiêu
dùng ???c th??ng th?c s?n ph?m ch?t l??ng cao nh?t và
mang tính ??c tr?ng c?a n?i tr?ng. V?i h??ng v???m ?à (do
???c hái và ch? bi?n ?úng th?i ?i?m), lo?i chè này có th?
ch? thêm vài l?n n??c vào c?c.
T? h?p tác ?ã tìm hi?u và áp d?ng Tiêu chu?n VietFarm
trong quá trình tr?ng và ch? bi?n chè. ? ?t ???c nhãn hi?u
VietFarm, T? h?p tác có th? ti?p c?n các th?tr??ng dành
cho các s?n ph?m nông nghi?p b?n v?ng. Xây d?ng th??ng
hi?u và các n? l?c ti?p th?c?ng góp ph?n gi?i thi?u v?i th?
gi?i v? các ph??ng th?c canh tác truy?n th?ng, t?o ra s?
b?n v?ng v? môi tr??ng và xã h?i, trong ?ó có vi?c h?n ch?
s? d?ng hoá ch?t vì s?c kho? c?a c? ng??i s?n xu?t và
ng??i tiêu dùng.

T? h ? p t ác ch è s? ch M ? ? n g Do:
C? i t h i ? n si n h k ? ch o p h ? n ? d ân t ? c
v ? i ch è s? ch

15 h? s?n xu?t trong T? h?p tác ?ã cùng nhau ch?m
sóc 3.500 cây chè và s?n xu?t kho?ng 6 t?n chè s?ch
m?i n?m. Tr??c ?ây, các h? ch?bán chè t??i, v?i giá
kho?ng 7.000 ??ng/kg, t?ng thu nh?p c? h? ch?kho?ng
2,8 tri?u ??ng c? n?m. Gi? ?ây, sau khi áp d?ng các tiêu
chu?n s?n xu?t VietFarm, và ??u t? cho c? s? ch? bi?n
chè, các h? có th? bán thành ph?m chè v?i giá kho?ng
180.000 ??ng/kg và thu v? kho?ng 25 tri?u ??ng/n?m t?ng g?n 9 l?n (~890%). Nhãn hi?u các s?n ph?m chè
c?a T? h?p tác ?ã ???c bày bán t?i các qu?y hàng trong
sân bay qu?c t? N?i Bài và 4 ??a ?i?m khác t?i Hà N?i.
Ch?Hà Th?Nu, T? tr??ng c?a 15 ph? n? M??ng Do,
?ã h?c cách lãnh ??o nhóm và cách s?n xu?t c?ng nh?
ti?p th?s?n ph?m ra th?tr??ng. Ch?c?ng ?ã xây d?ng
th??ng hi?u S?n Trà ?? bán ra th?tr??ng qu?c t?.

PH ÁT TRI ? N T? CH ? C
C? c? u t ? ch ? c

IN?m 2018, ??i ng? nhân s? c?a CDI duy trì v?i kho?ng 15-18 cán b?. C? c?u t? ch?c có m?t s? thay ??i ? c?p qu?n lý, v?i s?
hình thành c?a Ban qu? n lý thay cho Ban Giám ??c tr??c ?ây nh?m m? r?ng s? tham gia c?a tr??ng các b? ph?n và ch??ng
trình trong các quy?t ??nh chung c?a t? ch?c.
V?i ?u tiên ??u t? cho nhân s?, n?m 2018 CDI ?ã t? ch?c nhi?u ho? t ?? ng ?ào t? o n? i b? v?i hình th?c ?a d?ng (t?p hu?n,
chia s? tài li?u, các bu?i chia s? ?Happy Hours?? ) và h? tr? cán b? tham gia các khoá t? p hu? n bên ngoài v?i nhi?u ch? ??
khác nhau v? l?nh v?c chuyên môn c?ng nh? các k?n?ng c?n thi?t (k?n?ng qu?n lí d? án, th?c hi?n ho?t ??ng truy?n thông, v?n
??ng chính sách? ). Nh? ?ó, n?ng l?c c?a cán b? và ch?t l??ng ho?t ??ng d? án c?a CDI ?ã ???c c?i thi?n ?áng k?.
Trong n?m 2018, CDI ?ã t? ch?c 3 kì h?p toàn th? nhân viên bao g?m:
l? p k? ho? ch ?? u n?m, xây d? ng tinh th? n làm vi? c nhóm và ?ánh
giá gi? a k? chi? n l? ? c giai ?o? n 2015 - 2020. ? ?c bi?t, thông qua kì
h?p v? ?ánh giá chi?n l??c ch??ng trình, v?i s? h? tr? c?a chuyên gia,
cán b? CDI ?ã cùng nhau phân tích ?i?m m?nh - ?i?m y?u trong các can
thi?p ch??ng trình hi?n t?i và ?? xu?t m?t s? ?i?u ch?nh c?n thi?t trong
cách th?c tri?n khai ho?t ??ng. K?t qu? phân tích là c? s? ?? Ban qu?n
lý CDI ??nh h??ng cho giai ?o?n chi?n l??c ti?p theo.
2018 c?ng là n?m ??u tiên ?ánh d?u vi?c áp d?ng ch? s? ?ánh giá k? t
qu? công vi? c (KPI) thay cho ?ánh giá cu?i n?m. Sau nhi?u vòng tham
v?n cán b?, bi?u m?u KPI ?ã ???c th?ng nh?t, giúp cán b? l?p k? ho?ch
công vi?c và phát tri?n b?n thân t?t h?n, góp ph?n nâng cao hi?u qu?
làm vi?c c?a c? t? ch?c.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CDI 2018
Chi tiết thu năm 2018

Thu nhập từ dịch vụ khác
538,195,263
Số dư nguồn đầu năm
6,975,280,705

1.6%

21.2%

Thu nhập từ nguồn dịch vụ
khác
Nguồn tài trợ

Số dư nguồn đầu năm
77.2%

Nguồn tài trợ
25,370,318,976

Chi tiết chi năm 2018
Chi phí chung của Trung tâm
861,856,327
Số dư nguồn cuối năm
7,405,993,665

Chi phí chung của Trung tâm

2.6%

22.5%

Chi phí hoạt động dự án

Chi phí chung của Trung tâm
74.9%

Đơn vị: VND

Chi phí hoạt động dự án
24,615,944,952

Tình hình tài chính năm 2016 – 2018

Đơn vị: VND
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập
Chênh lệch giữa thu - chi của năm 2018 được chuyển nguồn sang năm 2019 để
thực hiện hoạt động.
Số thu trong năm phản ánh nguồn thu của dự án sẽ được thực hiện trong năm
sau.

Các ho? t ?? ng chính:
Nghiên c?u d?a trên b?ng ch?ng
Nâng cao n?ng l?c
V?n ??ng chính sách
H? tr? t?o c? h?i
Liên k?t gây ?nh h??ng

Website: www.cdivietnam.org

CDI là t h àn h viên các m ?n g l? ? i:
M?ng l??i Hành ??ng vì Lao ??ng di c? (M.net)
M?ng l??i Minh b?ch ngân sách (BTAP)
Liên minh Khoáng s?n (VMC)
M?ng l??i châu Á b?o v? quy?n c?a các n?n nhân b??nh h??ng b?i b?nh ngh? nghi?p
và môi tr??ng (ANROEV)
M?ng l??i Di c? Mekong (MMN)

