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Mục tiêu

1. Cung cấp kiến thức, tiến trình và phương pháp tổ 

chức và PTCĐ

2. Hiểu được vai trò của tác viên cộng đồng

3. Hiểu và thực hiện được một số công cụ PRA phục 

vụ PTCĐ

4. Xác định được những thuận lợi và khó khăn trong 

PTCĐ



Phương pháp

• Thuyết giảng

• Thảo luận nhóm

• Bài tập thực hành



Qui ước làm việc

• Tôn trọng

• Thẳng thắn, trực tiếp

• Tham gia tích cực

• Tắt chuông điện thoại

• Đi học đúng giờ

• Không nói chuyện riêng trong lớp

• ??



Nội dung trình bày

1. Giới thiệu Phát triển Cộng đồng (PTCĐ)

2. Tiến trình tổ chức cộng đồng

3. Tác viên cộng đồng

4. Phương pháp Đánh giá Nông thôn có sự tham gia 

(PRA)

5. Khó khăn – thuận lợi trong PTCĐ



Giới thiệu Phát triển Cộng đồng



Lịch sử phát triển của PTCĐ

• Xuất hiện vào những năm 1940 tại các cựu thuộc 

địa của Anh

• 1950: LHQ công nhận khái niệm PTCĐ và khuyến 

khích các nước sử dụng như một công cụ cho các 

chương trình PT quốc gia

• Thập kỷ 1960 được LHQ chọn làm Thập kỷ Phát 

triển thứ nhất bằng các hoạt động PTCĐ



Còn PTCĐ tại Việt Nam?

• PTCĐ cũng đã được đưa vào từ giữa 1950 qua các 
hoạt động PT giáo dục ở miền Nam

• 1960-1970: hoạt động PTCĐ chuyển sang lĩnh vực 
XH

• Từ 1980-nay: PTCĐ được biết rộng rãi hơn qua các 
chương trình phát triển của trong và ngoài nước 
(xem link).

• Hiện nay, sự đổi mới trong cách tiếp cận, VD như 
sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển 
là nhân tố cho sự thành công và phát triển bền 
vững. 



Một số chương trình PTCĐ tại Việt Nam

• http://greenidvietnam.org.vn/notices/cong-dong-

xanh.html

• http://www.britishcouncil.vn/chuong-trinh-lanh-dao-

tre-sang-tao-phat-trien-cong-dong

• http://www.langson.gov.vn/node/46302

http://greenidvietnam.org.vn/notices/cong-dong-xanh.html
http://www.britishcouncil.vn/chuong-trinh-lanh-dao-tre-sang-tao-phat-trien-cong-dong
http://www.langson.gov.vn/node/46302


Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs)

Năm 2000, 189 nguyên thủ quốc gia họp Hội
nghị Thượng đỉnh tại New York và ký Tuyên bố
Thiên niên kỷ (Millennium Declaration)



8 mục tiêu của MDGs (phấn đấu đạt 2015)

1. Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói 

2. Đạt phổ cập giáo dục tiểu học

3. Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế, 

năng lực cho phụ nữ 

4. Giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em

5. Tăng cường sức khỏe bà mẹ

6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác

7. Đảm bảo bền vững về môi trường

8. Xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích 

phát triển



Ý nghĩa thực hiện MDGs của Việt Nam

• XĐGN là mục tiêu xuyên suốt của VN từ lúc thành lập
nước

• MDG của thế giới phù hợp mục tiêu và đường lối
phát triển KTXH của đất nước nhất là trong lĩnh vực
XĐGN, đúng với xu thế thời đại, phù hợp nguyện
vọng của nhân loại

• Thực hiện tốt các mục tiêu chứng tỏ Việt Nam tham
gia tích cực vào quá trình hội nhập



KQ thực hiện MDGs tại Việt Nam
(được lồng ghép trong chiến lược phát triển KTXH)

1. Mục tiêu XĐGN: đã đạt được
(MDG: Giảm ½ tỉ lệ dân có mức thu nhập <1USD/ngày; ½ tỉ  lệ 

người dân thiếu đói)

• Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 58,1% (năm 1993) xuống 
còn 5,8% (2014) 

• Tỉ lệ thiếu đói giảm hơn 2/3, từ 24,9% năm 1993 
xuống còn 6,9% năm 2008. 

• Kết quả đạt được trong việc hạn chế tỉ lệ suy dinh 
dưỡng cũng rất lớn, giảm từ 41% xuống còn 11,7% 
năm 2011.



2. Mục tiêu phổ cập giáo dục: đạt 2010

(MDG: đạt phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2015)

• Việt Nam đã có được những tiến bộ đáng kể trong

việc đạt được phổ cập giáo dục tiểu học.

• Năm 2009, tỉ lệ nhập học tinh ở cấp tiểu học là

95,5%, tỉ lệ hoàn thành tiểu học là 88,2% và tỉ lệ

người dân từ 15-24 tuổi biết đọc biết viết là 97,1%.



3. Mục tiêu bình đẳng giới & 

nâng cao vị thế cho phụ nữ
(MDG: Xóa chênh lệch nam/nữ bậc tiểu học và trung học 

vào 2005 và ở các cấp học chậm nhất vào 2015)

• Tỉ lệ nhập học tiểu học đối với trẻ em gái là 91,5%
và trẻ em trai là 92,3%.

• Tỉ lệ nhập học trung học cơ sở là 82,6% đối với
trẻ em gái và 80,1% đối với trẻ em trai.

• Tỉ lệ nhập học trung học phổ thông của trẻ em gái
là 63,1% và của trẻ em trai là 53,7%.

• Tỉ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động là
73% trong khi tỉ lệ của nam giới là 82%.

• Hiện nay, tỉ lệ phụ nữ tham gia vào Quốc hội là
24,4%

Số liệu năm 2010



4. Mục tiêu bảo vệ sức khỏe của trẻ em
(MDG: giảm 1/3 tỉ lệ tử vong ở trẻ em vào năm 2015) 

• Tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi và trẻ sơ sinh: đều giảm 
một nửa từ năm 1990 đến năm 2006. 

• Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã giảm từ 44,4 trên 1.000 ca 
đẻ sống năm 1990 xuống còn 14 trên 1.000 ca đẻ sống 
năm 2011. 

• Tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi cũng đã giảm đáng kể, từ 
58 trên 1.000 ca đẻ sống năm 1990 xuống còn 16 năm 
2011. 

• Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị nhẹ cân giảm từ 25,2% năm 
2005 xuống còn 18,9% năm 2009.



5. Mục tiêu bảo vệ và 
tăng cường sức khỏe bà mẹ

(MDG: giảm ¾ tỉ lệ tử vong ở bà mẹ và phổ cập các 
biện pháp tránh thai an toàn và tin cậy vào năm 2015)

• Tỉ suất tử vong mẹ đã giảm một cách đáng kể trong

vòng hai thập kỷ qua, từ 233 ca chết trên 100.000 ca

sinh sống vào năm 1990 xuống còn 69 ca chết trên

100.000 ca sinh sống vào năm 2009

• Giảm khoảng 2/3 số ca tử vong mẹ liên quan đến thai

sản.



6. Mục tiêu phòng chống HIV/AIDS 
& các bệnh nguy hiểm khác

(Chặn đứng, đẩy lùi tình trạng lan rộng HIV/AIDS; tình trạng 
mắc bệnh sốt rét và các bệnh chủ yếu khác vào năm 2015)

• Một chiến lược quốc gia mới về HIV đến năm 2015 phù
hợp với các mục tiêu toàn cầu đã được thông qua.

• Việt Nam cũng đã phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc
gia đầu tiên về HIV/AIDS cho giai đoạn 2012-2015.

• Tỉ lệ lây nhiễm HIV ước ở mức 16,7% năm 2009 đối với
nam có quan hệ tình dục đồng giới, 13,4% đối với nam
tiêm chích và 3% năm 2011 đối với phụ nữ làm nghề mại
dâm.

• Từ 12/2009 đến cuối 2011, tổng số người được điều trị
kháng vi rút (ART) đã tăng 1,5 lần với độ bao phủ ART ở
mức 53% đối với người lớn và 83% đối với trẻ em.



7. Đảm bảo bền vững môi trường
(Phát triển bền vững-giảm suy thoái tài nguyên môi trường; Giảm 

1/2 tỉ lệ người không được  tiếp cận nước sạch vào năm 2015)

• Biến đổi khí hậu đang khiến cho việc đạt được các 

mục tiêu quan trọng của MDG ngày càng khó hơn. 

• Các thành tựu đã đạt được cho đến nay: đưa các 

nguyên tắc phát triển bền vững vào chiến lược PT 

KTXH (2011-2020) và vào các KHPT KTXH (2006-

2010 và 2011-2015). 

• Diện tích rừng bao phủ tăng từ 28,8% năm 1990 lên 

39,5% tổng diện tích đất năm 2010. Hơn 96% tổng 

số hộ gia đình đã được sử dụng năng lượng hiện đại 

và được sử dụng điện lưới.



8. Mục tiêu thiết lập mối quan hệ 
đối tác toàn cầu vì phát triển

• Công tác giảm nghèo và PT bền vững có mối liên hệ

mật thiết với các hoạt động thương mại xóa nợ và viện

trợ, và có thể được thúc đẩy tốt hơn thông qua việc xây

dựng các mối quan hệ đối tác toàn cầu.

• Từ năm 2000: việc gia nhập WTO, mở rộng hợp tác với

ASEAN, làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo

an LHQ trong một nhiệm kỳ (2008-2009), và gần đây là

TPP.



Tiến trình tổ chức cộng đồng



Tiến trình tổ chức cộng đồng

• Cộng đồng là gì? Phát triển là gì? Phát triển 

cộng đồng là gì? 

• Thảo luận theo nhóm



Khái niệm CỘNG ĐỒNG

Cộng đồng địa lý

Cộng đồng chức năng

- Cùng điạ bàn, cùng lợi ích / 

quan tâm

- Chung đặc điểm VHXH, cùng 

chính sách

- Cùng/không cùng điạ phương

hoặc địa bàn cư trú

- Có cùng lợi ích (nghề nghiệp,

sở thích, hợp tác,…)



Khái niệm “Phát Triển”

• Phát triển là gì?

- Sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, chất lượng 
hơn

• Phát triển mang tính thời gian, so sánh



Định nghĩa Phát triển Cộng đồng

Khái niệm PTCĐ được Chính phủ Anh sử dụng đầu tiên, 1940:

“PTCĐ là một chiến lược phát triển nhằm vận động sức dân trong các 

cộng đồng nông thôn cũng như đô thị để phối hợp cùng những nỗ lực 

của nhà nước để cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng khả năng tự lực của 

cộng đồng”

Định nghĩa chính thức của LHQ, 1956:

“PTCĐ là những tiến trình qua đó nỗ lực của dân chúng kết hợp với nỗ 

lực của chính quyền để cải thiện các điều kiện KT, XH, VH của các CĐ 

và giúp các CĐ này hội nhập và đóng góp vào đời sống quốc gia”

Theo Th.S Nguyễn Thị Oanh, 1995:

“PTCĐ là một tiến trình làm chuyển biến CĐ nghèo, thiếu tự tin

thành CĐ tự lực thông qua việc giáo dục gây nhận thức về tình

hình, vấn đề hiện tại của họ, phát huy các khả năng và tài nguyên

sẵn có, tổ chức các hoạt động tự giúp, bồi dưỡng và củng cố tổ

chức và tiến tới tự lực phát triển”



Tổ chức cộng đồng là gì?

• Thảo luận theo nhóm



Tổ chức cộng đồng

• Là một tiến trình giải quyết các vấn đề qua đó cộng đồng 

được tăng sức mạnh bởi các kiến thức, kỹ năng, phát 

hiện nhu cầu và các vấn đề, lựa chọn ưu tiên, huy 

động tài nguyên và cùng giải quyết các vấn đề.

• Mục tiêu của tổ chức cộng đồng:

– PT kỹ năng và khả năng tổ chức của cộng đồng, giúp cộng đồng 

biết cách lập KHPT (Vd KHPT KT-XH)

– Nối kết các đầu tư KTXH vào những nhóm cộng đồng nghèo

– Ủng hộ cho sự liên kết rộng rãi các tổ chức trong việc giải quyết 

các vấn đề của cộng đồng

– Tạo sự quan tâm về công bằng XH trong tiến trình lập kế hoạch



Nhận diện CĐ kém phát triển

Thảo luận
• Cộng đồng kém phát triển có những đặc điểm gì?

• Tại sao phải đi xác định những đặc điểm này? 



Cộng đồng kém phát triển 
có những đặc điểm sau

1. Nhu cầu cơ bản không/chưa được đáp ứng

2. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội thiếu thốn, yếu kém

3. Kinh tế nghèo nàn, lạc hậu

4. Về tinh thần: tỉ lệ mù chữ cao, tiếp cận thông tin, 

giải trí, ... bị giới hạn. Tâm lý thiếu tự tin, ỷ lại.

5. Thiếu hoặc khó có cơ hội tiếp cận tài nguyên, kỹ 

thuật mới, tín dụng, đào tạo/huấn luyện

6. Thiếu quyền ra quyết định

7. …



Cần xác định các đặc điểm của 
cộng đồng kém phát triển để

• Xác định các phương pháp và kế hoặc thực hiện 

can thiệp một cách hiệu quả

• Xác định chiến lược tiếp cận (ngắn hạn, trung hạn 

và/hoặc dài hạn)

• Ưu tiên phân bổ nguồn lực



Giá trị của PTCĐ

• An sinh cho tất cả mọi người  

QUYỀN được sống, phát triển, tôn trọng, bảo vệ,
và có việc làm

• Công bằng xã hội  

Quyền có CƠ HỘI NHƯ NHAU để đáp ứng các
nhu cầu cơ bản và bảo vệ nhân phẩm của mình..

• Trách nhiệm xã hội  

Không chỉ quan tâm đến chính mình mà còn
muốn thể hiện TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI
KHÁC, góp phần giải quyết những vấn đề chung



Mục đích của PTCĐ

• Cải thiện đồng đều điều kiện vật chất lẫn tinh thần

• Củng cố các thiết chế để tạo điều kiện thuận lợi

• Bảo đảm sự tham gia của người dân vào tiến trình 

phát triển cho chuyển biến xã hội

• Đẩy mạnh công bằng xã hội – tạo cơ hội tham gia 

cho nhóm thiệt thòi nhất



Tiến trình PTCĐ cơ bản

Töï tìm 

hieåu & 

phân

tích

Huấn 

luyện

Phát 

huy 

tiềm 

năng

Hình 

thaønh caùc 

nhoùm lieân 

keát

Tăng 

cường 

động lực 

tự nguyện

Đánh giá cho từng hoạt động và cả 

tiến trình

CĐ còn yếu 

kém

CĐ thức 

tỉnh

CĐ được tăng 

năng lực

CĐ tự lực



Nguyên tắc trong PTCĐ (1/2)

1. Bắt đầu từ nhu cầu, khả năng của người dân và tài nguyên 

sẵn có 

2. Tin tưởng người dân, người nghèo và tin vào khả năng thay 

đổi của họ

3. Đáp ứng nhu cầu bức xúc và mối quan tâm hiện tại

4. Xúc tác người dân tham gia vào việc thảo luận, lấy quyết 

định, hành động để người dân cùng tham gia với DA của CĐ

5. Khởi đầu từ những hoạt động nhỏ để có thành công nhỏ

6. Thành lập các nhóm có cùng quan tâm để thực hiện một dự 

án nhóm, không chỉ để giải quyết một vấn đề cụ thể, mà còn 

nhằm củng cố những tổ chức dân sự/ tự nguyện của dân



Nguyên tắc trong PTCĐ (2/2)

7. Cung cấp CƠ HỘI cho việc giúp đỡ lẫn nhau và phát sinh 

những hành động chung.Từ đó, thành viên vừa đạt mục 

đích cá nhân,vừa đóng góp cho việc cải thiện nhóm.

8. Quy trình “Hành động – Rút kinh nghiệm- Hành động” (cải 

tiến liên tục) sẽ được áp dụng để giúp CĐ có khả năng thực 

hiện dự án lớn hơn

9. Hỗ trợ các nhóm biết giải quyết các mâu thuẫn trong  nhóm 

có hiệu quả để giúp nhóm phát triển

10. Liên kết CĐ với những tổ chức, hội đoàn khác để nhận 

thêm / chia sẻ sự hỗ trợ và sự hợp tác
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Ruùt lui-

chuyeån 

giao

Böôùc 7

Lieân keát 

caùc nhoùm

Böôùc 6

Ruùt kinh 

nghieäm –

löôïng giaù

Böôùc 5

Vaän 

ñoäng toå 

chöùc 

nhoùm

Böôùc 4

Laäp  Ban 

PT-Laäp keá 

hoaïch HÑ

Böôùc 3

Tìm hieåu 

vaø phaân 

tích CÑ

Böôùc 2

Taäp huaán

Böôùc 1

Hoäi nhaäp 

CÑ

Choïn CÑ



Bước 1: Chọn cộng đồng
Từ rộng đến hẹp

Khu vực (đồng bằng, miền 

núi, nông thôn, thành thị,...)

Tỉnh/Thành

Quận/Huyện

- Làm việc với lãnh đạo tỉnh/thành, 

quận/huyện

- Căn cứ yêu cầu của nhà tài trợ

- Số liệu thống kê của địa phương

- Tham khảo đồng nghiệp hoặc cơ 

quan xã hội

Xã/Phường

Ấp/Thôn/Khu phố

- Lãnh đạo địa phương muốn thay đổi

- Người dân địa phương muốn thay đổi

- Tham khảo báo cáo/tài liệu có liên 

quan

- Quan sát trực tiếp



Bước 2: Hội nhập cộng đồng (1/3)

Mục đích

- Có cái nhìn toàn cảnh, ghi nhận những hiện 

tượng trong cộng đồng

- Tìm những người có uy tín trong cộng đồng, 

chuẩn bị cho việc thành lập nhóm nòng cốt



Bước 2: Hội nhập cộng đồng (2/3)

Hoạt động thực hiện

- Đến gặp cán bộ xã/phường để

thông báo chính thức về mục

đích, nhiệm vụ công tác của tác

viên trong CĐ & tìm hiểu về

những người có uy tín

- Đi lân la, quan sát, tiếp cận, làm

quen người dân trong CĐ, lập

danh sách những người có uy
tín trong cộng đồng



Bước 2: Hội nhập cộng đồng (3/3)

“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm”;

tham dự những sinh hoạt,

công việc của CĐ

- Tác viên CĐ cần luôn giữ

phẩm chất, đạo đức của

mình. Kết quả cần đạt là

tạo mối quan hệ, tin cậy,

hiểu biết giữa tác viên và

CĐ (trust building)



Bước 3: tập huấn nhóm nòng cốt (1/2)

Phát hiện nhân tố tích cực: gồm những người thật sự 

đại  diện cho dân, có ý thức tiến bộ trong cộng đồng

Vài tiêu chuẩn để nhận diện nhân tố tích cực:

 Thuộc gia đình có thu 

nhập thấp hoặc vừa trong 

CĐ 

 Có uy tín và có ảnh 

hưởng tích cực trong CĐ 

 Suy nghĩ có ý thức đối 

với môi trường xung quanh

 Đáp ứng được với những thay đổi 

mới 

 Có kỹ năng truyền thông, giao tiếp 

tốt

 Có khả năng phát biểu, mạnh dạn 

nói thay tiếng nói cho người dân 

trong CĐ 

 Vì lợi ích của người nghèo trong 

CĐ



Bước 3: tập huấn nhóm nòng cốt (2/2)

Chương trình tập huấn căn bản
Nội dung: 
- Phương pháp PTCĐ
- Một số kỹ năng như làm việc 

theo nhóm, truyền thông, lãnh 
đạo,…

Phương pháp tập huấn
Thời gian/ thời lượng
Địa điểm
Kinh phí

Cuối khoá tập huấn, cần chuẩn bị lập một kế hoạch giúp nhóm

nòng cốt tự tìm hiểu và phân tích tình hình CĐ



Bước 4: Tìm hiểu & phân tích CĐ (1/3)

1. Ai tham gia tìm hiểu & phân tích CĐ?

• Cán bộ địa phương

• Cán bộ dự án 

• Thành viên nhóm nòng cốt

2. Phương pháp khảo sát: 

phối hợp nhiều cách

• Khảo sát dựa vào một bảng câu hỏi 

• Phỏng vấn sâu , thảo luận nhóm

• Thu thập số liệu từ các báo cáo , hồ sơ, bài 
báo có sẵn của các cơ quan chức năng

• Khảo sát / Đánh giá nông thôn có sự tham gia 
(PRA)



Bước 4: Tìm hiểu & phân tích CĐ (2/3)

3. Thông tin cần tìm hiểu gồm:

- Tổng quan về CĐ (địa lý, dân số, CSHT, KTXH, văn hoá, y tế..)

- Các tổ chức và các chương trình sẵn có trong CĐ

- Nhận thức, kỳ vọng của người dân 

- Các nguồn tiềm năng và lực cản

- Các mối quan hệ tương tác trong CĐ

- Yêu cầu cần đạt được ở bước này là CĐ nhận ra những vấn đề, 

nhu cầu, tiềm năng của họ & sắp xếp ưu tiên các vấn đề cần giải 

quyết

- Việc ghi chép và nhận xét rất quan trọng cho việc đánh giá phân 

tích tình hình CĐ



Bước 4: Tìm hiểu & phân tích CĐ (3/3)

4. Phân tích dựa trên những câu hỏi sau:

• Đó là việc gì / vấn đề gì?

• Tại sao có việc đó / xảy ra vấn đề đó?

• Địa phương đã làm gì để giải quyết vấn đề ? Đã có 

những can thiệp gì?

• Nhận định riêng của nhóm nghiên cứu

Lưu ý: Người dân nên được tham gia ngay từ đầu việc 

tìm hiểu và phân tích cộng đồng



Bước 5: Lập Ban Phát triển & 
XD KH hành động cộng đồng (1/2)

Chính thức hình thành Ban Phát triển CĐ

• Những yêu cầu đặt ra:

• Có sự tham gia của đại diện người dân, nhằm tạo cơ hội 
tốt giúp  tăng nhận thức và năng lực của người dân 
(thành phần của Ban PT có thể bao gồm: đại diện người 
dân, chính quyền/đoàn thể địa phương, tổ chức xã hội 
liên quan)

• Có quyết định / giấy công nhận của chính quyền địa 
phương (CQĐP)

• Có quy chế và điều lệ hoạt động 

• Thông báo chính thức cho toàn thể cộng đồng biết thành 
phần Ban PT sau khi đã có quyết định của CQĐP



Bước 5: (2/2)

Hoạt động:…………………….

Điạ điểm:……………………..

Ai / Tổ chức 

thực hiện

Thời gian Cách thức tiến 

hành

Cách đánh 

giá

Điều kiện vật 

chất/ Kinh phí

Lập kế hoạch hành động cộng đồng

• Nên bắt đầu bằng những hoạt động nhỏ, vừa với điều 

kiện về tài nguyên và nhân sự của CĐ, nhằm đáp ứng 

nhu cầu thiết thực nhất

• Lồng ghép những hoạt động khác sau khi những hoạt 

động trước đã đi vào nề nếp

• Thành lập các nhóm hành động khác nhau theo lĩnh 

vực chuyên môn (nhóm người già neo đơn, nhóm môi 

trường, nhóm giáo viên tình nguyện…)



Bước 6: Vận động, phát huy tiềm năng 
nhóm – Củng cố tổ chức (1/2)

Bản chất của các tổ chức CĐ:

- Nhóm người dân cùng làm việc với nhau dưới hình

thức tổ, nhóm, hội, câu lạc bộ…

- Là một tập họp những năng khiếu, tài năng, kỹ năng

trong CĐ

Sức mạnh nhóm thể hiện trên 3 mặt:

- Quyết định trên vấn đề chung

- Chia sẻ trong việc hình thành kế hoạch CĐ

- Hành động/thực hiện kế hoạch để giải quyết vấn đề



Bước 6: (1/2)

Tiềm năng nhóm:

Ngoài chức năng chuyên biệt của từng nhóm, nhóm có
tiềm năng nhận lãnh những nhiệm vụ khác khi cần thiết

Nhiệm vụ tác viên trong hỗ trợ củng cố các nhóm CĐ:

- Phát huy sáng kiến, kinh nghiệm địa phương

- Tăng năng lực nhóm thông qua huấn luyện

- Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tính sáng tạo,
tinh thần dân chủ trong nhóm

- Khuyến khích nhóm đề ra hoạt động để cùng làm với
nhau, đạt mục đích chung

- Chú trọng tiến trình ra quyết định của nhóm



Bước 7: Đánh giá các chương trình 

hành động và sự phát triển các nhóm

- Rút kinh nghiệm công tác tổ chức, lãnh đạo nhóm và việc
thực hiện các hoạt động dự án là việc cần làm thường
xuyên

- Quy trình “Hành động – Đánh giá/Suy ngẫm rút kinh
nghiệm – Hành động mới” giúp nhóm có kinh nghiệm
trong giải quyết tình huống, trở lực xảy ra trong hoặc
ngoài nhóm

- Đánh giá là hoạt động xem xét có hệ thống và khoa học
nhìn lại tiến trình hoạt động, cách thay đổi, các mục tiêu
đạt được, các ảnh hưởng, mặt mạnh yếu của tổ chức
nhóm

- Đánh giá có sự tham gia là cơ hội để người dân cùng làm
việc chung



Liên kết nhóm là hoạt động tạo mạng lưới (networking),
giúp nhóm có thể học tập kinh nghiệm lẫn nhau (tăng
năng lực). Việc hợp tác sẽ tiến đến những thể chế lớn
hơn đáp ứng nhu cầu phát triển trên diện rộng (tăng sức
mạnh cho người dân, cho CĐ)

BAN PHÁT TRIỂN

Nhóm 

đời sống
Nhóm Y 

tế

Nhóm 

thanh 

thiếu  

niên

Nhóm 

Văn hoá

Giáo dục

Nhóm 

tín 

dụng

Nhóm 

chăn 

nuôi

Nhóm 

tiểu thủ 

CN

Nhóm 

thể 

thao

Nhóm 

văn 

nghệ

Nhóm 

truyền 

thông

Bước 8: Liên kết các nhóm hành động



Bước 9: CĐ tự lực – Chuyển giao

-Việc đưa ra thời hạn kết thúc dự 

án là biện pháp đơn giản để chứng 

tỏ dự án đặt lòng tin vào dân

-Cùng với sự phát triển năng lực, 

sức mạnh, động lực tự nguyện và 

tinh thần tự lực của CĐ, tác viên 

rút dần sự tham gia, hỗ trợ, tư vấn 

của mình 

-Thời điểm linh động

-Chuẩn bị công tác bàn giao thật 

đầy đủ, rõ ràng, cụ thể. Có sự hiện 
diện của các bên liên quan



Kỹ thuật phân tích cây vấn đề



Bài tập nhóm số 1

1. Làm việc theo nhóm lựa chọn một cộng đồng có thật tại địa 
phương mình để thực hiện các hoạt động PTCĐ

2. Vì sao nhóm chọn cộng đồng đó (Cộng đồng đó có những 
đặc điểm gì)?

3. Cộng đồng đó có những nguồn lực gì (tài nguyên thiên 
nhiên, cơ sở hạ tầng, sinh kế, kỹ năng/kiến thức/kinh 
nghiệm của cộng đồng đó,…)

4. Sự quan tâm của chính quyền địa phương như thế nào?

5. Bạn sẽ thành lập nhóm nòng cốt và tập huấn cho họ. Hãy 
cho biết (1) tiêu chuẩn lựa chọn những người tham gia 
nhóm nòng cốt và (2) bạn dự định tâp huấn cho họ những 
gì? Vì sao? Trước khi tập huấn cho họ, bạn cần làm gì 
trước? Vì sao?



Tác viên cộng đồng 

Tên gọi: 

Tác viên phát triển (cộng đồng), nhà tổ chức cộng 

đồng, nhân viên khuyến nông, nhân viên/cán bộ 

cộng đồng, nhân viên phát triển cộng đồng 

…(community development worker, community 

organizer, extension worker) 

==> Nhân viên xã hội làm việc với cộng đồng



Vai trò của Tác viên PTCĐ (1/6)

• Xúc tác viên 

• Huấn luyện viên

• Nghiên cứu viên 

• Vận động, biện hộ

• Người hỗ trợ lập KH

Xây mối quan hệ tin cậy 

Tái phân phối tài nguyên &
quyền quyết định/trao quyền

Vì người nghèo/yếu thế/dể bị 
tổn thương

Phát huy sự tham gia của dân /
Tăng năng lực cho CĐ



Vai trò của Tác viên PTCĐ (2/6)
NGƯỜI XÚC TÁC: 

• Người tập hợp người dân vào các nhóm 

• Người tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để người dân tăng 
dần khả năng bàn luận, lấy quyết định, và cùng hành 
động

• Người tạo bầu không khí  cởi mở và đối thọai, khuyến 
khích sự tham gia của người dân. 

• Hỗ trợ, không điều khiển ho?c áp dặt



Vai trò của Tác viên PTCĐ (3/6)

NGƯỜI BIỆN HỘ :

• Đại diện cho tiếng nói của nhóm/cộng đồng đến
cấp thẩm quyền

• Vận động, kêu gọi mọi người khác nhằm chuyển
biến về nhận thức hoặc hỗ trợ tích cực hơn cho
các đối tượng

• Cung cấp thông tin cho cộng đồng

Những hình thức: Trình bày trong các buổi họp, tổ
chức diễn đàn cho người dân tham gia phát
biểu, viết bài đăng báo, gửi kết quả đến chính
quyền ...



Vai trò của Tác viên PTCĐ (4/6)

NGƯỜI NGHIÊN CỨU: 

• Cùng với những nòng cốt trong CĐ thu thập, tìm 
hiểu, và phân tích thế mạnh, yếu, vấn đề, tiềm 
năng trong CĐ . 

• Tác viên giúp CĐ chuyển những phân tích đó 
thành những chương trình hành động cụ thể



Vai trò của Tác viên PTCĐ (5/6)

NGƯỜI HUẤN LUYỆN :

• Giúp các nhóm trong CĐ hiểu mục đích, chiến 
lược dự án 

• Bồi dưỡng kỹ năng làm việc trong nhóm, kỹ năng 
tổ chức và quản lý. 

• Bồi dưỡng những giá trị, thái độ hợp tác và tôn 
trọng sự tham gia, sự tự quyết của người dân. 



Vai trò của Tác viên PTCĐ (6/6)

NGƯỜI HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH:

• Cùng với CĐ lập kế hoạch hành động CĐ, sắp 
đặt các hoạt động một cách có hệ thống, có tính 
toán, có thời gian rõ ràng.

• Chú ý rằng vai trò chủ yếu là hỗ trợ chứ không 
phải “làm cho, làm thay”



Phẩm chất của tác viên CĐ (1/2)
Năng lực chuyên môn 
• Phải qua huấn luyện chuyên môn để tự tin và tạo niềm tin 

cho dân.

Hòa đồng 
• Phong cách sống, làm việc phù hợp v?i người dân 

• Biết lắng nghe và đồng cảm với người dân.

Trung thực 
• Trung thực với dân và trong sáng  với chính mình. 

Kiên trì, nhẫn nại
• Không nóng vội, ngã lòng, làm thay, áp đặt, thúc ép người 

dân...

Khiêm tốn
• Không khoe khoang, hứa bừa

• Dám nhìn nhận những hạn chế của mình 

• Sẵn sàng lắng nghe, học tập những cái hay của người dân.



Khách quan, vô tư 

• Trong nhận diện, phân tích, đánh giá tình hình.

• Trong giải quyết mâu thuẫn trong CĐ

Có đạo đức

• Cuộc sống đạo đức phù hợp 

với các giá trị, mẫu mực của XH



Phẩm chất của tác viên CĐ (2/2)



Thảo luận nhóm

• Bạn là tác viên cộng đồng thực hiện họp cộng đồng 

để xác định các thứ tự ưu tiên trong chương trình 

phát triển CSHT tại ấp Z. Trong các cuộc họp vị 

trưởng ấp rất thường tham dự để tạo ảnh hưởng vì 

ưu tiên của vị ấy thường khác với ưu tiên của dân. 

Trong trường hợp bạn ưu tiên thực hiện các ưu tiên 

do cộng đồng chọn, bạn sẽ giải quyết tình huống 

này như thế nào? Vì sao?



Mối quan hệ (1/4)

Thảo luận nhóm

• Tác viên thường làm việc với ai?

• Những điều gì làm hạn chế công việc của tác viên?

• Cần làm gì để có mối quan hệ tốt?



Mối quan hệ (2/4)

TAÙC VIEÂN

CHÍNH QUYEÀN,

ÑOAØN THEÅ

DOANH NGHIEÄP

CÔ SÔÛ Y TEÁ

TRÖÔØNG HOÏC

NGÖÔØI DAÂN

ÑOÀNG NGHIEÄP

khac…



Mối quan hệ (3/4)

• Phải dựa vào sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau

• Lịch sự, nhã nhặn trong giao tiếp

• Làm việc chậm rãi và kiên nhẫn nhằm đáp ứng nhu 
cầu của cộng đồng

• Họp thường xuyên với nhóm (bà mẹ, thiếu niên.. ) 
để thảo luận/cập nhật về vấn đề/mối quan tâm của 
họ



Mối quan hệ (4/4)

Các yếu tố có thể phá hủy lòng tin và sự tôn 
trọng của CĐ 

• Khiếm nhã, thô lỗ

• Thiếu quan tâm đến văn hóa, giá trị của CĐ

• Nóng vội, muốn có kết quả nhanh mà không tính đến 
nhu cầu ưu tiên của CĐ

• Không giữ lời



Bài tập nhóm số 2

• Trong 9 bước của tiến trình tổ chức cộng đồng, hãy 

cho biết 

(1) 3 bước mà bạn tâm đắc nhất theo thứ tự ưu tiên 

(ưu tiên 1 là quan trọng nhất và ưu tiên 3 là ít quan 

trọng nhất)

(2) Vì sao?



Thảo luận nhóm

• Bạn đến xã Tân Hiệp ở Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng 

Nam) để thực hiện một chương trình sinh kế cho 

người dân giúp dân tăng thu nhập và giảm sự tàn 

phá san hô do đánh bắt bất hợp pháp gây ra. Trước 

đó cũng đã từng có các chương trình sinh kế của 

các dự án khác, nhưng người dân than phiền rằng 

họ được “hứa” quá nhiều. Khi bạn đến tổ chức họp 

dân thì họ đã không còn tin tưởng bạn nữa và họ 

chất vấn bạn bằng nhiều câu hỏi với sự bực dọc. 

Trong trường hợp này, bạn nên làm gì? Vì sao?



Phương pháp đánh giá 
nhanh có sự tham gia (PRA)

• PRA bao gồm một loạt cách tiếp cận và phương 

pháp khuyến khích, lôi cuốn người dân nông thôn 

cùng tham gia chia sẻ, thảo luận và phân tích kiến 

thức của họ về đời sống và điều kiện nông thôn để 

họ lập kế hoạch và thực hiện

PRA giúp cho cán bộ PTCĐ:

• Học hỏi từ người dân, cùng người dân và bằng 

người dân.

• Là người thúc đẩy để giúp người dân địa phương tự 

phân tích, lập kế hoạch và thực hiện.



Khi nào cần thực hiện PRA

• Người dân cần có các giải pháp thực tiễn, cùng tham 

gia để phát triển cộng đồng của họ.

• Cần xác định lại các nhiệm vụ và nội dung hoạt động 

của công tác PTCĐ, khuyến nông

• Cần có các chủ đề, đề tài nghiên cứu phát triển có sự 

tham gia của người dân.

• Cần có các biện pháp để khắc phục những khó khăn 

sẽ xảy ra hoặc kế hoạch của các hoạt động tiếp theo.

Tóm lại: PRA cần dùng cho nhiều lĩnh vực có cùng 

điểm xuất phát từ người dân lấy dân làm gốc, lấy cộng 

đồng làm cơ sở.



Nguyên tắc của PRA

1. Học hỏi trực tiếp từ người dân điạ phương

2. Linh hoạt, sáng tạo, tạo cơ hội tham gia

3. Lắng nghe, không giảng dạy; tạo cơ hội cho người 
thiệt thòi (người nghèo, phụ nữ,…)

4. Sử dụng tối ưu các kỹ thuật, công cụ

5. Kiểm tra chéo thông tin

6. Tập trung vào những biến đổi, nắm bắt tính phức tạp 
và đa dạng

7. Trao quyền

8. Tác viên cộng đồng luôn kiểm tra mình

9. Tác viên luôn tự chịu trách nhiệm; ứng biến, sáng tạo

10. Chia sẻ



Các ứng dụng của PRA

• Nghiên cứu – Khảo sát (bao gồm xác định nhu 

cầu/vấn đề)

• Giáo dục – Tập huấn

• Lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá

• Nông thôn, đô thị, quản lý tài nguyên, sức khỏe, 

nghèo đói,…



Phương pháp PRA

• Phương pháp theo không gian: Vẽ bản đồ/sơ đồ 

cộng đồng, bản đồ xã hội, bản đồ nguồn lực; dịch vụ và 

xã hội; Điều tra theo tuyến và xây dựng sơ đồ mặt cắt

ngang CĐ (transect walk)

• Phương pháp theo thời gian: Lịch (lược) sử cộng 

đồng, lịch mùa vụ (seasonal calendar)

• Phương pháp theo mối quan hệ: sơ đồ Venn, Phân 

loại hộ gia đình, biểu đồ nhân quả



1. PHƯƠNG 
PHÁP THEO 

KHÔNG GIAN



Điều tra theo tuyến và 
Xây dựng sơ đồ mặt cắt 

Khu 

vöïc

Ñoài Ven 

soâng

Soâng Ven 

soâng

Ñaát cao Ñaát truõng

Söû duïng 

ñaát hiện tại

Mong muốn

Con

Cây
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Lược sử cộng đồng: các mốc thời gian quan trọng

Năm Nội dung 

1905 - Xây dựng hồ chứa nước tưới

- Vụ mùa chính là ngũ cốc

1931 Hạn hán, 20 gia đình di cư

1940 Một trường học tư được xây

dựng

1945 Xây được 10 giếng nước tưới

tiêu -> thay đổi loại cây canh tác

1950 Một ngôi chùa được xây dựng

1977 Điện được dẫn về làng

1983 Xây trường công lập

Năm Nội dung 

1985 Xây dựng 02 hồ chứa nước

uống

1991 Bắt đầu có dịch vụ xe buýt

1992 Có chương trình tiết kiệm - tín

dụng

1995 Phụ nữ đầu tiên được bầu làm

trưởng ấp

1996 Nhà nước hỗ trợ cho sửa chữa

những nhà xuống cấp

1997 - Có sự hỗ trợ của một tổ chức

tự nguyện

- Có một ti-vi đầu tiên ở làng

2. PHƯƠNG PHÁP THEO THỜI GIAN



Xây dựng lịch mùa / thời vụ

Mục đích/ý nghĩa:

• Để lập kế hoạch các hoạt động sản xuất của khu 
phố/ấp trong tương lai. 

• Công cụ này cho phép xác định mùa vụ của một 
hoạt động nào đó (VD sinh kế, sức khỏe,…) theo 
từng nơi và có quan hệ chặt chẽ với các điều kiện 
thời tiết khí hậu ở nơi đó. 

• Công cụ này còn là cơ sở để xác định mức độ sử 
dụng lao động và huy động các nguồn lực của 
KP/ấp trong mối quan hệ với thời gian, thời tiết 
trong năm cho các hoạt động sản xuất.



Sơ đồ hình tròn : muà vụ - sức khỏe

Gieo hạt

Cúm

Đập hạt

Thu hoạch

Ho

Cảm lạnh

Sốt

Hen,suyễn

Di cư cho đến mùa mưa

Chuẩn bị đồng ruộng

Sốt rét

Cày bừa



Lịch thời vụ



Cách thức tiến hành

• Xem chi tiết tài liệu phát tay



3.PHƯƠNG PHÁP THEO MỐI QUAN HỆ
Phân loại, cho điểm, xếp hạng

Mục đích/ý nghĩa:

• Phân loại hộ gia đình (HGĐ) là một công cụ PRA 
được sử dụng nhằm đánh giá tình hình kinh tế HGĐ. 
Kết quả phân loại HGĐ nhằm mục đích:
- Làm cơ sở cho viêc hỗ trợ giúp đỡ của các chương 
trình, dự án cho từng đối tượng hộ gia đình.
- Phục vụ cho viêc giám sát, đánh giá và ảnh hưởng 
của các chương trình, dự án trong các năm tiếp theo.
- Xây dựng bản đồ xã hội, từ đó lựa chọn hộ để điều 
tra, phỏng vấn kinh tế hộ.



Cơ sở phân loại HGĐ

• Giàu nghèo là một khái niệm tương đối và rất khác 

nhau ở từng cộng đồng. Làm thế nào để người dân 

đánh giá, phân loại, từ đó làm cơ sở cho dự án hỗ 

trợ, giúp đỡ phù hợp với từng loại hộ.

• Công cụ phân loại hộ rất đơn giản vì nó không áp 

đặt về các tiêu chuẩn mà dựa trên sự hiểu biết, 

quan sát thực tế giữa người nọ với người kia trong 

cộng đồng. Người dân có thể dùng phiếu để phân 

loại dựa theo tiên chuẩn (căn cứ) mà họ đặt ra.
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3.PHƯƠNG PHÁP THEO MỐI QUAN HỆ
Phân loại, cho điểm, xếp hạng

Phân loại (hạng) hộ gia đình

-Lập danh sách các hộ trong cộng đồng

- Đưa ra tiêu chí phân hạng hộ loại 1 ; loại 2; loại 3

- Xếp loại các hộ theo tiêu chí đưa ra

Loại 1: Hộ…; hộ….. Loại 2: hộ….; Loại 3:…..

Tiêu chí Loại 1 Loại 2 Loại 3

Thu nhập

Nhà cửa

Tài sản
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3.PHƯƠNG PHÁP THEO MỐI QUAN HỆ
Phân loại, cho điểm, xếp hạng

Cho điểm các nhu cầu trong cộng đồng để 

sắp xếp thứ tự ưu tiên 

(xem tài liệu phát tay)



Sơ đồ Venn

: Mối quan hệ gián 

tiếp

: Mối quan hệ trực 

tiếp



Thực hành một số phương pháp PRA

• Vẽ bản đồ tài nguyên & xã hội

• Lịch mùa vụ

• Cho điểm các thứ tự ưu tiên

• Phân loại hộ gia đình

• Xây dựng cây vấn đề



Các hạn chế của PRA

Theo Wilkin et al (2004):

• Phân tích dữ liệu nhất là đối với dữ liệu chữ (text)

• Các pp có sự tham gia không phải và không thể 

thay thế phân tích định lượng

• Thiếu thực hành có thể làm cho kỹ thuật PRA bị 

nghi ngờ về chất lượng



Bài tập tình huống 1 để thảo luận nhóm

• Khi bạn họp dân lấy ý kiến về thứ tự các ưu tiên cần 

làm cho chương trình cơ sở hạ tầng nông thôn thì 

cán bộ địa phương thường đi theo họp chung để tạo 

ảnh hưởng về các hạng mục ưu tiên ví dụ như cầu, 

đường nông thôn. Trong khi đó nhu cầu ưu tiên nhất 

của người dân là khác (VD nước sạch). Trong tình 

huống này bạn sẽ làm gì? 



1. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

1. Xác định các vấn đề hiện hữu (không phải cái 

tưởng tượng ra, cái tương lai, hoặc cái có thể)

2. Một vấn đề không phải là sự thiếu giải pháp mà là 

một tình trạng tiêu cực ở hiện tại. Ví dụ

– Không thuốc trừ sâu (S)

– Mùa màng bị nhiễm sâu bệnh (Đ)



XÂY DỰNG CÂY VẤN ĐỀ

1. Xác định các nguyên nhân trực tiếp và lớn (luôn đặt 

câu hỏi tại sao cho tới khi không thể xác định thêm 

nữa)

2. Xác định các hậu quả trực tiếp và lớn (luôn đặt câu 

hỏi cái gì xảy ra cho tới khi không thể xác định 

thêm nữa)

3. XD cây vấn đề chỉ ra mối liên hệ giữa nguyên nhân 

và hậu quả

4. Rà soát lại cây vấn đề, kiểm tra tính hợp lý và đầy 

đủ, và điều chỉnh nếu cần



Ví dụ cây vấn đề



Chương 7: Khó khăn – thuận lợi trong PTCĐ



Thảo luận nhóm

• Theo kiến thức của các bạn, những khó khăn/thách 

thức và những thuận lợi của công tác PTCĐ là gì?



Khó khăn – thách thức

Mức độ cá nhân

Từ phía người dân

• Tính e dè, phòng thủ, ngại thay đổi

• Thụ động, trông chờ, ỷ lại

• Tự ti, mặc cảm

Từ phía tác viên

• Chưa được đào tạo bài bản, phần lớn làm theo kinh 
nghiệm

• Chưa quen với phương pháp có sự tham gia

• Sốt ruột  làm thay, chưa tin tưởng vào khả năng của 
cộng đồng



Mức độ cộng đồng
• Cộng đồng không thuần nhất, nhiều thành phần  dễ 

mâu thuẫn quyền lợi, vị trí trong cộng đồng

• Tính gia trưởng

• Tính đại diện: chủ hộ thường đại diện cho gia đình tham 
dự hoạt động cộng đồng hoặc người già/người có chức 
vụ thường được cử là đại diện cho nhiều hoạt động mang 
tính quyết định

• Sự “thống nhất” của cộng đồng đôi khi giả tạo do một 
nhóm “đặc quyền” nào đó thống trị  những nhóm yếu 
thế (phụ nữ, dân tộc, nghèo,…) phải tuân thủ theo dẫn 
đến nhu cầu của họ không được xem xét

• Mâu thuẫn phát sinh do quyền lợi hoặc đóng góp khác 
nhau



Mức độ Xã hội

• Mọi hoạt động XH đều phải xuất phát từ tổ chức 

chính quyền hay đoàn thể mà hiện nay bộ máy còn 

nặng nề.

• Bộ máy quản lý ở nhiều cơ sở còn non yếu, nhiều 

cán bộ chưa đủ trình độ, phẩm chất  e ngại 

những ý kiến từ bên ngoài bộ máy.

• Có thời gian dài theo hình thức quản lý tập trung, 

quan liêu bao cấp  những sáng kiến mới bị xem là 

xa lạ và khó chấp nhận.



Phương thức PTCĐ

• Việc áp dụng pp có sự tham gia (bottom-up), người 

dân cùng kết hợp giải quyết vấn đề của mình còn 

chưa được tin tưởng.

• PTCĐ có liên quan đến các ngành Tâm lý học, 

XHH, KH Truyền thông, … mà ở Việt Nam các 

ngành này còn chưa phát triển 



Thuận lợi
Yếu tố cá nhân
• Người Việt Nam cần cù, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi

Yếu tố văn hóa, xã hội
• Tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương trợ

Yếu tố quản lý
• Chủ trương, chính sách XH hướng về người nghèo: CT 

quốc gia xóa đói giảm nghèo từ 1992, phong trào Toàn dân 
đoàn kết XD nếp sống mới ở khu dân cư 1995, Pháp lệnh 
thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (34/2007/PL-
UBTVQH11), lấy dân làm gốc.

• Nỗ lực từ chính quyền, đoàn thể các cấp

• Cơ cấu tổ chức của chính quyền, đoàn thể rộng khắp đến 
tận cơ sở 



Yếu tố đào tạo

• PTCĐ được tổ chức đào tạo trong nhiều năm, cho 

nhiều đối tượng cán bộ, viên chức

• Bộ GD&ĐT quyết định mở ngành CTXH (2004)

• Tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các 

chương trình PTCĐ

Đóng góp của các tổ chức XH

• Các tổ chức XH trong và ngoài nước, tổ chức phi 

chính phủ (NGO) trong nước và quốc tế



Cám ơn các anh/chị!


