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Báo cáo này được thực hiện bởi:

1. Phạm Quang Nam

2. Nguyễn Ngọc Anh

Những phân tích, khuyến nghị trong báo cáo này là  ý kiến độc lập của nhóm tư vấn được đưa 
ra dựa trên các thông tin thu thập được trong quá trình khảo sát và không nhất thiết phản ánh 
quan điểm chính thức của VUSTA, trung tâm dữ liệu các tổ chức PCP, Tổ chức CARE Quốc tế 
tại Việt Nam và các cơ quan  tài trợ cho nghiên cứu này.

Lời cảm ơn 
Báo cáo “Thực hiện Nghị định 93/2009/NĐ-CP, một số vấn đề và khuyến nghị” có được là 
kết quả của quá trình khảo sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và 2 hội thảo tham vấn với sự 
tham gia của hàng trăm tổ chức tài trợ và nhận viện trợ, các cơ quan quản lý liên quan ở 
các cấp. Nhóm tư vấn không thể hoàn thành tốt báo cáo nếu thiếu sự tham gia và đóng góp 
quan trọng của các cá nhân và tổ chức nói trên.  

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới hơn 100 tổ chức nhận viện trợ và hơn 20 tổ chức tài trợ 
nước ngoài đã dành thời gian trả lời bảng hỏi khảo sát. 

Xin bày tỏ những lời cảm ơn sâu sắc tới các tổ chức tài trợ và nhận viện trợ, các cơ quan 
quản lý cấp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Ngoại Vụ) của 4 tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Thanh 
Hóa và Kon Tum đã dành thời gian cho các cuộc phỏng vấn sâu và hội thảo góp ý của nhóm 
tư vấn.

Và cuối cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới nhóm cố vấn của nghiên cứu này: ông Phạm 
Bích San, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Nguyễn 
Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân, ông Marko Lovrekovic, 
đồng Giám đốc Trung tâm dữ liệu các tổ chức Phi Chính Phủ, ông Phan Đặng Cường, cố 
vấn Phát triển xã hội, Đại sứ quán Ai Len, ông Garett Pratt, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán 
Canada, bà Thân Thị Thiên Hương, Cố vấn phát triển xã hội, Bộ phát triển quốc tế Anh 
(DIFID), ông Peter Newsum, Nguyên Giám đốc tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam đã có 
những góp ý sát sao và kịp thời trong quá trình thực hiện nghiên cứu và tổ chức các hội 
thảo tham vấn, hoàn thiện báo cáo. Xin cảm ơn ông Arthur Cousens Hanlon, cố vấn truyền 
thông Trung tâm dữ liệu các tổ chức Phi chính phủ đã dành thời gian hiệu đính phần tiếng 
Anh của báo cáo. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị quan tâm tới báo cáo này*. 

Xin chân thành cảm ơn

Nhóm tư vấn 

Phạm Quang Nam 

Nguyễn Ngọc Anh 

*    Các ý kiến đóng góp có thể gửi cho: anh Phạm Quang Nam, tư vấn độc lập. Email: pqnam@ymail.com; chị 
Hồ Thùy Linh, Chuyên viên Ban Tư vấn phản biện và giám định xã hội, VUSTA. Email: hothuylinh0303@
gmail.com hoặc chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cán bộ tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam. Email: nhan.ntt@
care.org.vn 
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TÓm TẮT BÁO cÁO
Sau ba năm thực hiện Nghị định 93 và Thông tư 07 về việc quản lý và sử dụng viện trợ phi 
Chính phủ nước ngoài, VUSTA, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Dữ liệu 
Các tổ chức phi Chính phủ (VUFO-NGO Resource Centre) đã quyết định tiến hành một 
nghiên cứu về việc thực hiện nghị định và thông tư nói trên, với sự hỗ trợ tài chính của của 
Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada tại Việt Nam và Cơ quan viện trợ Ai len 
(Irish Aid).

Quyết định này được đưa ra sau khi các tổ chức PCPNN và những đối tác nhận viện trợ của 
họ có phản ánh về một số khó khăn gặp phải trong quá trình thực thi một số điều khoản 
của Nghị định 93 và Thông tư 07.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi hai tư vấn độc lập, ông Phạm Quang Nam và ông 
Nguyễn Ngọc Anh. Nhóm tư vấn đã sử dụng cả hai phương pháp nghiên cứu định lượng và 
định tính trong thu thập và phân tích dữ liệu.

Nghiên cứu cho thấy có sự thiếu nhất quán về vai trò quản lý nhà nước ở cấp tỉnh. Ở một 
số tỉnh, SKHĐT là cơ quan chủ trì thẩm định các dự án PCPNN, trong khi ở một số tỉnh 
khác SNV lại đảm nhận nhiệm vụ này. Sự thiếu nhất quán này cũng thế thấy trong chế độ 
báo cáo, gây khó khăn cho các tổ chức PCPNN, bên nhận viện trợ và các cơ quan quản lý 
nhà nước.

Thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định và phê duyệt các dự án do các tổ chức 
PCPNN tài trợ khá rườm rà. So với các dự án đầu tư có vốn nước ngoài thì những thủ tục 
hành chính này rườm rà hơn rất nhiều. Trong điều kiện các dự án PCPNN thường có ngân 
sách nhỏ và được thực hiện trong thời gian ngắn, thủ tục hành chính rườm rà đã khiến cho 
chi phí và công sức để được phê duyệt cao một cách không tương xứng với quy mô. Các 
dự án PCPNN thường được phê duyệt chậm hơn 20 ngày so với quy định trong Nghị định. 

Các yêu cầu báo cáo cũng rườm rà không kém. Đối với mỗi dự án PCPNN, bất kể quy mô, 
bên nhận viện trợ phải thực hiện báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính mỗi sáu tháng 
và hàng năm. Những báo cáo này phải gửi tới cơ quan chủ quản, cơ quan phê duyệt và lên 
đến tận cấp bộ (BKHĐT, BTC). Yêu cầu báo cáo như vậy đồng nghĩa với việc các tổ chức 
PCPNN, các tổ chức nhận viện trợ và các cơ quan quản lý nhà nước phải bỏ nhiều công sức 
để hoàn thành và tuân thủ.

Nghiên cứu cũng cho thấy có rất ít các hoạt động nâng cao năng lực hướng dẫn thực hiện 
Nghị định 93. Hiểu biết về Nghị định của các bên nhận viện trợ PCPNN là chưa cao. Các 
tỉnh thường không phân bổ ngân sách riêng để quản lý viện trợ PCPNN, vì thế các cơ quan 
quản lý cấp tỉnh có rất ít nguồn lực để giám sát và đánh giá các dự án PCPNN. Điều này ảnh 
hưởng tiêu cực đến năng lực thẩm định dự án PCPNN của các cơ quan đó.

Với những phát hiện như vậy, nhóm nghiên cứu khuyến nghị những thay đổi sau đối với 
nội dung nghị định:
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1. Cần phải giảm gánh nặng thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt 
và báo cáo của các dự án PCPNN. Việc giảm này sẽ giúp tiết kiệm công sức và thời gian 
của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức PCPNN và các tổ chức nhận viện trợ. Cụ 
thể, nhóm nghiên cứu đề nghị phân loại các dự án PCPNN thành ba nhóm: một nhóm 
những dự án chỉ cần đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền, một nhóm cần được thẩm 
định và phê duyệt thông qua một quy trình đơn giản, và một nhóm cần được thẩm định 
và phê duyệt một cách đầy đủ. Tiêu chí để phân loại dự án bao gồm quy mô ngân sách 
và bản chất của dự án. Những dự án nhỏ, không thuộc những lĩnh vực nhạy cảm, ví dụ 
như liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia, không cần phải chịu những thủ tục 
hành chính nặng nề.

2. Nghị định cần phải quy định số ngày tối đa cho phê duyệt chứ không chỉ cho thẩm định. 
Điều này sẽ xóa bỏ việc thẩm định đúng thời hạn nhưng phê duyệt lại kéo dài khiến cho 
việc thực hiện dự án bị trì hoãn.

3. Việc quản lý hoạt động của các tổ chức và các dự án PCPNN nên được giao cho một cơ 
quan. Nghị định và thông tư nên để cho các tỉnh tự quyết định cơ quan nào thực hiện 
chức năng này.

Để cải thiện việc thực hiện nghị định hiện thời, nhóm nghiên cứu khuyến nghị như sau:

1. Các tỉnh nên giao cho SNV là cơ quan đầu mối cho tất cả các hoạt động liên quan đến 
các tổ chức PCPNN, bao gồm cả việc chủ trì thẩm định các dự án PCPNN.

2. Các tỉnh nên phân bổ ngân sách riêng nhất định cho các cơ quan quản lý nhà nước, 
SKHĐT và SNV để giám sát và đánh giá các dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ.

3. Các cơ quan quản lý nhà nước nên tập huấn và hướng dẫn thêm về nội dung của Nghị 
định và Thông tư cho các tổ chức Việt Nam nhận tài trợ của các tổ chức PCPNN.

Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động 
viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2006 – 2010. Chương trình đã đề ra mục 

tiêu tổng quát là

“Tăng cường huy động, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo ở Việt Nam”

Chương trình này coi việc cải thiện khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý và sử dụng viện 
trợ PCPNN như là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đạt được mục tiêu tổng quát. Điều này 
được nêu rõ trong mục tiêu cụ thể thứ 3 của chương trình là “Xây dựng một môi trường pháp 
lý phù hợp và thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nâng 
cao tính chủ động của các ngành, địa phương và tổ chức nhân dân trong quan hệ với các tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài.”1 

Sau gần 10 năm thực hiện, Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg về quản lý và sử dụng viện trợ 
của các tổ chức PCPNN, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2001, tỏ ra không 
còn phù hợp ở nhiều khía cạnh. Ví dụ, quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các dự 
PCPNN với ngân sách từ 500.000 USD trở lên có thể phù hợp cho năm 2001, nhưng lại 
không còn phù hợp cho năm 2009 nữa. Vì thế, Chính phủ giao BKHĐT soạn thảo một nghị 
định mới thay thế Quyết định 64. Tháng 10 năm 2009, Chính phủ đã phê duyệt Nghị định 
số 93/2009/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước 
ngoài. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2010, và từ ngày đó, Quyết định 64 
đã hết hiệu lực pháp lý.

Tháng 3 năm 2010, BKHĐT đã ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BKH hướng dẫn việc thi 
hành Nghị định 93. Ngoài các điều khoản chi tiết về việc soạn thảo, thẩm định, phê duyệt, 
quản lý và báo cáo liên quan đến viện trợ PCPNN, Thông tư này cũng đưa ra 23 phụ lục 
mẫu biểu khác nhau mà các tổ chức liên quan phải sử dụng cho các hoạt động liên quan 
đến viện trợ PCPNN.

Nghị định 93 và Thông tư 07 đã tạo ra một khung pháp lý mới cho việc quản lý và sử dụng 
viện trợ PCPNN. Khung pháp lý mới này đã đưa ra các quy định cho các cơ quan nhà nước 
chịu trách nhiệm quản lý viện trợ PCPNN, các tổ chức nhận viện trợ PCPNN và cơ quan 
chủ quản của họ. Một cách gián tiếp, khung pháp lý này cũng điều chỉnh chính các tổ chức 
PCPNN. Gần ba năm đã trôi qua kể từ khi Nghị định 93 và Thông tư 07 bắt đầu được thực 
hiện. Trong thời gian đó, các tổ chức PCPNN cũng như các đối tác của họ đã đưa ra những 

1    Quyết định số 286/2006/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình 
quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2006 – 2010.

1 BỐi cảnH nGHiÊn cỨu
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phản hồi và nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện một số quy định trong Nghị định 
và Thông tư. Vì lý do đó, VUSTA, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm dữ liệu 
các Tổ chức phi chính phủ đã quyết định tiến hành nghiên cứu về việc thực hiện Nghị định 
93 với sự hỗ trợ tài chính từ Bộ ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada tại Việt Nam 
và Cơ quan viện trợ Ai len. Nghiên cứu nhằm đưa ra những thông tin bằng chứng một cách 
có hệ thống từ các bên liên quan về việc thực hiện nghị định từ đó đưa ra những khuyến 
nghị cho việc cải thiện. Nghiên cứu này cũng cung cấp thông tin cho việc đối thoại giữa các 
bên liên quan là các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ về việc vận động và sử 
dụng hiệu quả viện trợ cho phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

mục tiêu nghiên cứu

Các Điều khoản Tham chiếu đưa ra các mục tiêu sau đối với nghiên cứu này:

1. Tìm hiểu xem Nghị định 93 được thực hiện như thế nào đối với các nhóm nhận viện trợ 
khác nhau và đánh giá tính hợp lý của các điều khoản áp dụng đối với các bên liên quan 
(cơ quan chủ quản/thực hiện ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và các bên nhận viện trợ2 khác 
nhau). 

2. Có thêm thông tin và bằng chứng về các vấn đề và khuyến nghị của các bên liên quan.
3. Làm cơ sở để kết nối các cơ quan chính phủ, các bên trao và nhận viện trợ và tạo điều 

kiện thuận lợi cho một cuộc đối thoại chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được những mục tiêu đó, nhóm nghiên cứu đã áp dụng cả hai phương pháp định 
lượng và định tính trong thu thập dữ liệu và phân tích.

Các phương pháp định lượng bao gồm khảo sát qua email với các tổ chức PCPNN và các 
bên nhận viện trợ PCPNN. Trong cuộc khảo sát dành cho PCPNN, nhóm nghiên cứu sử 
dụng danh bạ các tổ chức PCPNN từ nguồn của VUFO-NGO Resource Centre để gửi các 
câu hỏi. Chúng tôi đã nhận được tất cả 21 câu trả lời từ các tổ chức PCPNN. Còn đối với 
cuộc khảo sát dành cho các bên nhận viện trợ, nhóm đã sử dụng hai kênh để gửi câu hỏi 
cho các tổ chức:

1. Sử dụng các danh bạ của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam do VUSTA/CARE và Quỹ 
Châu Á xây dựng. 

2. Yêu cầu các tổ chức PCPNN gửi bảng hỏi dành cho các bên nhận viện trợ đến các tổ 
chức Việt Nam đang nhận viện trợ từ họ. Bằng cách này, chúng tôi muốn vươn tới các 
bên nhận viện trợ PCPNN là các cơ quan chính phủ, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức 
thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các hiệp hội và các tổ chức xã hội khác không thuộc 
danh bạ đã nêu trên. 

Tổng cộng chúng tôi đã nhận được 101 phản hồi. Các câu hỏi có sẵn trong phần Phụ lục 
của báo cáo này.

Phương pháp định tính bao gồm nghiên cứu các tài liệu thứ cấp và phỏng vấn sâu với các 
cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh và trung ương, các tổ chức PCPNN, các tổ chức phi 
2    Trong báo cáo này, thuật ngữ “bên nhận viện trợ” được hiểu là một tổ chức Việt Nam thực hiện dự án do tổ 

chức PCPNN tài trợ.  

2 mục TiÊu, PHƯơnG PHÁP  
nGHiÊn cỨu VÀ nHỮnG HẠn cHẾ
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chính phủ Việt Nam tại Hà Nội, các tổ chức đoàn thể và hiệp hội ở cấp tỉnh có nhận viện trợ 
PCPNN. Nhóm nghiên cứu đã đến bốn tỉnh gồm: Phú Thọ, Thanh Hóa, Kon Tum và Sơn 
La. Việc lựa chọn tỉnh không phải là ngẫu nhiên mà dựa trên các tiêu chí sau:

1. Các tỉnh có tỷ lệ nghèo cao, nơi mà viện trợ từ các tổ chức PCPNN đóng một vai trò 
đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội.

2. Các tỉnh thực hiện Nghị định tốt và chưa tốt, theo phản hồi từ các tổ chức PCPNN và 
các bên nhận viện trợ PCPNN.

3. Các cơ quan nhà nước cấp tỉnh (SKHĐT, SNV) sẵn sàng gặp gỡ và thảo luận với nhóm 
nghiên cứu về việc thực hiện Nghị định 93.

Danh sách những người được phỏng vấn sâu có trong Phần Phụ lục của Báo cáo này.

những hạn chế

Do bị hạn chế về ngân sách, nhóm nghiên cứu phải lựa chọn phương pháp khảo sát bằng 
câu hỏi qua email đối với các tổ chức PCPNN và các bên nhận viện trợ PCPNN. Mặc dù 
nhóm đã cố gắng gia tăng tỷ lệ trả lời bằng việc gọi điện sau khi gửi câu hỏi, tuy nhiên mức 
độ trả lời trên thực tế vẫn không được như mong đợi. Chúng tôi hi vọng nhận được 50 phản 
hồi từ các tổ chức PCPNN và 150 phản hồi từ các bên nhận viện trợ. Thực tế, chúng tôi chỉ 
nhận được 21 câu trả lời từ các tổ chức PCPNN và 101 câu trả lời từ các bên nhận viện trợ. 
Thứ hai, bằng phương pháp khảo sát qua đường bưu điện, nhóm nghiên cứu không kiểm 
soát được ai gửi phản hồi. Có thể là những ai biết về Nghị định 93 và đã từng phải chịu 
những hạn chế của nghị định sẽ có xu hướng gửi phản hồi nhiều hơn. Vì thế, mẫu điều tra 
có thể không có tính đại diện cao như các cuộc khảo sát thông qua người phỏng vấn. 

Do bị hạn chế về thời gian, nhóm nghiên cứu chỉ có thể đi tới bốn tỉnh: ba tỉnh ở miền Bắc 
và một tỉnh ở Tây Nguyên. Những tỉnh này có thể không đại diện cho toàn bộ địa bàn viện 
trợ PCPNN và việc thực hiện Nghị định 93 ở Việt Nam. Trong tương lai, nếu việc nghiên 
cứu toàn diện có thể thực hiện được ở nhiều tỉnh hơn thì sẽ rất tốt.

Nhóm nghiên cứu không coi nghiên cứu này là toàn diện vì nghiên cứu đã không khảo sát và 
đánh giá những cải thiện của nghị định 93. Hơn nữa, những thông tin thu thập được không đủ 
để phân tích việc thực hiện Nghị định 93 trong mọi khía cạnh. Trong báo cáo này, chúng tôi 
không thể, và không có ý định thảo luận mọi vấn đề mà các bên liên quan gặp phải trong quá 
trình thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, những vấn đề mà chúng tôi nêu ra ở đây đều dựa 
trên các bằng chứng xác đáng. Chúng tôi hi vọng rằng những phát hiện và khuyến nghị của báo 
cáo này sẽ là khởi đầu cho những thảo luận có tính chất xây dựng giữa các bên liên quan khác 
nhau về nghị định này, nhằm hướng tới mục tiêu chung đó là có thể huy động và sử dụng hiệu 
quả các nguồn viện trợ từ các tổ chức PCPNN cho việc phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

Cấu trúc của báo cáo được chia thành ba phần. Sau khi mô tả các tỉnh đã nghiên cứu và mẫu 
điều tra, báo cáo sẽ đưa ra cái nhìn khái quát về việc thực hiện Nghị định 93, tập trung ở cấp 
tỉnh. Phần tiếp theo tập trung vào các vấn đề thực hiện cụ thể xuất hiện trong các cuộc khảo 
sát và phỏng vấn. Phần cuối sẽ gồm các khuyến nghị để thực hiện nghị định tốt hơn cũng 
như những thay đổi về nội dung để nghị định phù hợp hơn trong tương lai.

3 ĐẶc Điểm cỦA cÁc TỈnH VÀ  
cÁc mẪu nGHiÊn cỨu

Trong số các tỉnh thực hiện nghiên cứu, thì có ba tỉnh ở miền Bắc Việt Nam (Sơn La, 
Thanh Hóa và Phú Thọ) và một tỉnh ở Tây Nguyên. Tất cả những tỉnh này đều nghèo 

hơn mức trung bình của cả nước.3Thanh Hóa và Phú Thọ là những tỉnh mà người Kinh 
chiếm đa và các dân tộc thiểu số chiếm một tỷ lệ nhỏ. Hai tỉnh còn lại (Kon Tum and Sơn 
La) là những tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số. Tất cả những tỉnh được nghiên cứu đều nhận 
được nhiều dự án từ các tổ chức PCPNN với tổng số tiền giải ngân từ 1,3 triệu Đô la Mỹ ở 
Sơn La tới 8,5 triệu Đô la Mỹ tại Thanh Hóa.4 

Các đặc điểm chính của các tỉnh trong nghiên cứu được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1: các đặc điểm chính của các tỉnh trong nghiên cứu

3   Nguồn: Tổng điều tra Dân số và Nhà cửa Quốc gia năm 2009.
4   Nguồn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Kết quả Khảo sát Hộ nghèo và Cận nghèo năm 2011.

Đặc điểm Phú Thọ Thanh Hóa Kon Tum Sơn La

Tổng số dân tính đến năm 
2009 (triệu người)3 1,32 3,40 0,43 1,08

Các nhóm dân tộc chính Kinh 84%
Mường 14%

Kinh 82%
Mường 10%
Thái 6%

Kinh 47%
Xơ Đăng 24%
Ba Na 13%
Gié Triêng 7%
Gai Rai 5%

Thái 53%
Kinh 18%
Mông 15%
Mường 8%

Tỷ lệ nghèo đói năm 2011 
(% các hộ nghèo và cận 
nghèo)4

27,3 33,2 33,9 42,9

Tổng số viện trợ từ các 
tổ chức PCPNN ước tính 
được giải ngân năm 2012 
(triệu USD)

4,0 8,5 1,9 1,3

Viện trợ PCPNN trên đầu 
người (USD)

3,0 2,5 4,4 1,2
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Trong cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi dành cho các bên nhận viện trợ PCPNN, nhóm 
phản hồi nhiều nhất là các tổ chức khoa học và công nghệ, thường được gọi tắt là các đơn 
vị 81, theo số của Nghị định 81/2002/NĐ-CP quy định về việc thành lập và hoạt động của 
các tổ chức này. Cùng với các loại hình tổ chức phi chính phủ khác, họ chiếm gần ¾ những 
người gửi phản hồi. Các cơ quan Chính phủ và các tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam 
hoàn toàn không hiện diện trong danh sách những tổ chức gửi phản hồi. Các đoàn thể và 
hiệp hội nhận hỗ trợ ngân sách từ Nhà nước cũng chiếm tỷ lệ rất ít với tỷ lệ tương ứng là 3 
và 10% (xem bảng 2).5

Dường như việc sử dụng các tổ chức PCPNN làm kênh để vươn tới các bên nhận viện trợ 
không có hiệu quả lắm trong nghiên cứu này. Trên thực tế, mối quan hệ đối tác giữa các tổ 
chức PCPNN với các cơ quan chính phủ và tổ chức đoàn thể khá là phổ biến. Việc các tổ 
chức này không xuất hiện trong khảo sát lần nữa lại cho thấy sự hạn chế của việc khảo sát 
thông qua email như đã nêu ở trên. Vì thế, người đọc cần phải chú ý là những thống kê từ 
cuộc khảo sát phản ánh nhiều ý kiến của các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam hơn phản 
ánh ý kiến của các tổ chức Nhà nước.6

Bảng 2: các loại tổ chức phản hồi các câu hỏi cho các bên nhận viện trợ từ PcPnn

5    Những tổ chức này bao gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Thanh niên, Hội 
cựu chiến binh và Tổng Liên đoàn Lao động.

6    Những hiệp hội này là các hiệp hội đặc biệt theo định nghĩa trong Nghị định 45/2010/NĐ-CP. Cán bộ của 
những hiệp hội này được coi là viên chức và các hiệp hội này nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Ví dụ: 
Liên minh Hợp tác xã, Phòng Thương mại và Công nghiệp, VUSTA, VUFO, Hội Văn học và Nghệ thuật 
Việt Nam…

Loại hình tổ chức Số lượng Phần trăm

Cơ quan chính phủ 0 0,0%

Các tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam 0 0,0%

Các tổ chức chính trị - xã hội5 3 3,0%

Các hiệp hội nhận hỗ trợ ngân sách từ Nhà nước nhưng 
không được xem là các tổ chức xã chính trị - xã hội.6 10 9,9%

Các tổ chức chuyên môn xã hội 8 7,9%

Các quỹ xã hội và từ thiện 1 1,0%

Các tổ chức Khoa học và công nghệ, các viện nghiên cứu 49 48,5%

Các tổ chức phi chính phủ khác 25 24.8%

Không xác định 5 5.0%

Tổng số 101 100.0%

Tổng số đã có 21 PCPNN tham gia vào khảo sát bằng câu hỏi cho các tổ chức PCPNN. Sáu 
trong số đó có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, sáu– văn phòng dự án và chín – văn 
phòng đại diện. Họ làm việc với rất nhiều loại tổ chức của Việt Nam: Đảng Cộng sản, cơ 
quan chính phủ, tổ chức đoàn thể, các hiệp hội, các viện nghiên cứu, các trường đại học và 
các tổ chức PCP địa phương. Các tổ chức PCPNN thường làm việc với các cơ quan chính 
phủ và các tổ chức đoàn thể hơn là các NGO tại địa phương (xem Bảng 5). 

Bảng 3: các tổ chức PcPnn trả lời bảng hỏi theo loại hình giấy đăng ký 

Bảng 4: các loại đối tác của các tổ chức PcPnn

Loại giấy đăng ký Số tổ chức

Giấy chứng nhận Đăng ký Hoạt động 6

Giấy chứng nhận Đăng ký Văn phòng Dự án 6

Giấy chứng nhận Đăng ký Văn phòng Đại diện 9

Tổng số 21

Loại hình đối tác PcPnn Số tổ chức

Tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam 3

Cơ quan Nhà nước địa phương hoặc trung ương 15

Tổ chức đoàn thể địa phương hoặc trung ương 14

Các Hiệp hội không thuộc các tổ chức đoàn thể nêu trên 9

Viện nghiên cứu /Trường Đại học 9

NGO trong nước 12

Khác 1
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4 TỔnG QuAn VỀ ViỆc      
THỰc HiỆn nGHỊ ĐỊnH

Báo cáo này cho thấy nguồn lực dành cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh để thực 
thi Nghị định 93 và Thông tư 07 còn rất hạn chế. Các cơ quan này ít được tập huấn về nội 

dung của Nghị định, cũng như ít tổ chức những khoá tập huấn cho các tổ chức Việt Nam nhận 
viện trợ PCPNN. Vì lý do đó, sự hiểu biết và áp dụng những điều khoản của Nghị định còn 
hạn chế. Điều này dẫn tới những khó khăn trong việc thực hiện Nghị định, sẽ được đề cập sâu 
trong những phần còn lại của báo cáo.

4.1 cÁc cơ QuAn Quản LÝ nHÀ nƯỚc: HẠn cHẾ VỀ TẬP HuẤn 
VÀ nGÂn SÁcH DÀnH cHO ViỆc THỰc THi nGHỊ ĐỊnH 93

Ngay sau khi Nghị định 93 và Thông tư 07 có hiệu lực, BKHĐT đã tổ chức sáu cuộc hội 
thảo đào tạo cho các SKHĐT về những văn bản này. Tuy nhiên, trong số ba SKHĐT được 
phỏng vấn (Kon Tum, Phú Thọ, Sơn La), chỉ có cán bộ SKHĐT Kon Tum cho biết rằng họ 
đã tham gia khóa đào tạo do Bộ tổ chức. Các Sở khác cho biết họ đã tự học các điều khoản 
của Nghị định này bằng cách tải các tài liệu từ Internet và nghiên cứu nó. Phú Thọ và Kon 
Tum đã ban hành thêm hướng dẫn để thực hiện Nghị định 93 và Thông tư 07 trên địa bàn 
tỉnh. Các tỉnh khác đã làm như vậy bao gồm Đồng Nai7, Hà Giang8, Bến Tre9, Lạng Sơn10, 
Quảng Trị11, Thái Bình12 và Lào Cai13. BKHĐT hàng năm có tổ chức những đoàn kiểm tra 
tình hình thực hiện Nghị định 93, và cho đến thời điểm tiến hành nghiên cứu này, Bộ chưa 
nhận được ý kiến phản hồi tiêu cực về Nghị định từ phía các SKHĐT14.

Rất ít tỉnh tổ chức đào tạo cho các tổ chức Việt Nam nhận viện trợ từ các tổ chức PCPNN. 
Trong số tất cả bốn tỉnh trong nghiên cứu, nhóm nghiên cứu không thấy bất kỳ khóa đào 
tạo nào như vậy. Ở các tỉnh khác như Quảng Ngãi và Trà Vinh, nội dung của Nghị định 93 
và Thông tư 07 chỉ là một phần nhỏ trong các chương trình nghị sự của khóa đào tạo/hội 

7    Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai đề ngày 07/06/2011.
8    Quyết định số 1114/2011/QD-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Giang đề ngày 02/06/2011
9    Quyết định số 01/2011/QD-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bến Tre đề ngày 07/01/2011.
10  Quyết định số 11/2011/QD-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn đề ngày 17/06/2011.
11  Quyết định số 31/2011/QD-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị đề ngày 18/10/ 2011.
12  Quyết định số 06/2011/QD-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình đề ngày 06/06/2011.
13  Quyết định số 45/2010/QD-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lào Cai đề ngày 17/12/2010. 
14   Phỏng vấn bà Nông Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Các tổ chức quốc tế và các tổ chức PCPNN, Vụ Kinh tế 

đối Ngoại, BKHĐT.
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thảo lớn15. Chỉ có tỉnh Bến Tre là có báo cáo về việc tổ chức một hội thảo với trọng tâm chủ 
yếu là quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ PCPNN16.

Nghị định 93 quy định kinh phí cho công tác quản lý, giám sát, đánh giá viện trợ PCPNN 
của các cơ quan quản lý nhà nước được cấp từ ngân sách nhà nước theo chức năng và 
nhiệm vụ trong công tác quản lý, giám sát, đánh giá viện trợ PCPNN17. Thực tế, không tỉnh 
nào dành nguồn ngân sách riêng cho việc quản lý, giám sát và đánh giá viện trợ PCPNN. 
Một số tỉnh có phân bổ ngân sách cho việc huy động viện trợ PCPNN. Thanh Hóa và Kon 
Tum đã tiến hành tổ chức các hội nghị với các tổ chức PCPNN để thu hút thêm viện trợ cho 
tỉnh. Những hội nghị này đòi hỏi phải có đầu tư từ ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, các hoạt động 
liên quan đến việc quản lý, giám sát và đánh giá viện trợ PCPNN được lấy từ ngân sách chi 
thường xuyên của các cơ quan liên quan. Với thực tế là nguồn ngân sách này thường bị hạn 
chế bởi rất nhiều những ưu tiên khác nhau, việc giám sát và đánh giá các viện trợ PCPNN 
do các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh thực hiện hầu như không có. Điều này ảnh hưởng 
tiêu cực đến việc thẩm định các dự án PCPNN mà sẽ được mô tả chi tiết ở phần sau.

4.2 cÁc TỔ cHỨc PcPnn VÀ cÁc BÊn nHÂn ViỆn TRỢ PcPnn 
HẠn cHẾ VỀ KiẾn THỨc VÀ ÁP DụnG nGHỊ ĐỊnH 93

Trong số các tổ chức PCPNN và các bên nhận viện trợ PCPNN, chỉ có 16% đã tham dự 
khóa đào tạo về Nghị định 93. Hầu hết những tổ chức tham gia tập huấn đều nhắc đến 
VUSTA và PACCOM những cơ quan tổ chức những khoá tập huấn đó, và không tổ chức 
nào nhắc đến SKHĐT như là đơn vị tổ chức. 84% còn lại trong nhóm này chưa bao giờ 
tham gia bất kỳ khóa tập huấn nào liên quan đến Nghị định 93.

Hiểu biết và áp dụng Nghị định 93 của các bên nhận viện trợ PCPNN là không cao. Chỉ có 
13% thường xuyên áp dụng Nghị định 93 trong công việc của mình, trong khi 44% khác lại 
chỉ áp dụng Nghị định này khi họ có các dự án PCPNN cần phê duyệt. 43% các bên nhận 
viện trợ PCPNN không biết về Nghị định 93, hoặc biết nhưng chưa bao giờ áp dụng nó 
trong công việc.

15      Thông tin về đào tạo tại tỉnh Quảng Ngãi và Trà Vinh có tại http://ubnd.quangngai.gov.vn/quangngai/
tiengviet/bangtin/2012/77603/ (Đào tạo và quản lý tài chính đối với các dự án NGO) và

            http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jHQHdHEzcPI-
wMDV09nAyMv7wALQw9fd4swQ_2CbEdFAJmreaI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/con-
nect/Web%20Content/portaltravinh/tintucsukien/tinhoatdongkhac/tra+vinh+tap+huan+boi+duong+ki
en+thuc+ve+cong+tac+doi+ngoai+nhan+dan (Trà Vinh: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác đối 
ngoại nhân dân). Các bài báo bằng Tiếng Việt.

16    Thông tin về hội thảo tại Bến Tre có tại địa chỉ http://www.SKHĐT-bentre.gov.vn/index.php?Module=Cont
ent&Action=view&id=214&Itemid=770 (Hội nghị triển khai Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre). Các bài báo bằng Tiếng Việt..

17   Điểm 6, Điều 26, Nghị định 93.

Hình 1: Kiến thức và áp dụng nghị định 93 của các bên nhận viện trợ từ PcPnn 
(Đơn vị tính: %)

 

Các tổ chức PCPNN có kiến thức tốt hơn và áp dụng Nghị định 93 nhiều hơn các tổ chức 
Việt Nam nhận viện trợ. Hơn 1/3 trong số họ (8/21) thường xuyên áp dụng Nghị định 93 
trong công việc của mình, so với chỉ có 12% trong số các đối tác của họ. 1/3 các tổ chức 
PCPNN (7/21) áp dụng Nghị định 93 khi họ cần các dự án của họ được phê duyệt. Cộng các 
phần trăm này lại, chúng ta có thể nói rằng khoảng 3/4 các tổ chức PCPNN đã áp dụng Nghị 
định 93. Khoảng 1/5 trong số họ (4/21) không tham khảo các điều khoản của nghị định và 
1/10 không biết về nghị định hoặc từ chối trả lời (xem hình 1 và hình 2).

Hình 2: Hiểu biết về và áp dụng nghị định 93 trong số các tổ chức PcPnn

 

Việc thiếu hiểu biết về các điều khoản trong Nghị định 93 giữa những bên nhận viện trợ và 
các tổ chức PCPNN đôi khi cũng là nguyên nhân khiến việc phê duyệt dự án bị chậm trễ 
hơn. Ví dụ, việc không biết các giấy tờ cần phải có trong hồ sơ, hoặc cần phải nộp bao nhiêu 
bộ hồ sơ sẽ khiến cho các tổ chức phải bổ sung những giấy tờ còn thiếu. Điều này đồng 
nghĩa với việc phải tốn thêm thời gian và chi phí không cần thiết. Vấn đề này sẽ được mô tả 
chi tiết hơn trong phần thẩm định và phê duyệt các dự án của PCPNN.

Không biết đến Nghị định 93

Có biết đến Nghị định 93 
nhưng chưa tham khảo các 
quy định của NĐ
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phê duyệt

Thường xuyên tham khảo 
Nghị định 93 trong công việc
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20.4
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Không biết đến Nghị định 93

Có biết đến Nghị định 93 
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Thường xuyên tham khảo 
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Không trả lời
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5 PHÂn TÍcH SÂu Hơn VỀ cÁc 
VẤn ĐỀ THỰc HiỆn

5.1 VAi TRÒ cỦA Quản LÝ nHÀ nƯỚc Ở cẤP TỈnH THiẾu nHẤT QuÁn

Báo cáo nhận thấy tính nhất quán trong vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh là 
thấp. Sự thiếu nhất quán có thể quan sát được ở các khâu thẩm định vào báo cáo. Điều này 
gây khó khăn cho các tổ chức PCPNN, các tổ chức nhận viện trợ và cho chính các cơ quan 
quản lý nhà nước.

Ở cấp tỉnh, các cơ quan chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Nghị định 
93 gồm SKHĐT và SNV18.  SKHĐT là cơ quan cấp địa phương chịu trách nhiệm quản lý và 
sử dụng các nguồn viện trợ PCPNN theo quy định của nghị định19. Thông tư 07 quy định 
rõ thêm rằng SKHĐT chủ trì thẩm định các khoản viện trợ PCPNN trước khi trình Ủy ban 
Nhân dân tỉnh phê duyệt20. Việc quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN lại thuộc thẩm 
quyền của SNV theo Nghị định 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ 
chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 05/2012/TT-BNG hướng dẫn 
thi hành nghị định đó21. Nếu chỉ đọc các văn bản quy phạm pháp luật này, có thể giả định 
sẽ cho rằng tất cả các tỉnh ở Việt Nam sẽ cùng tuân thủ một mô hình: SKHĐT sẽ chịu trách 
nhiệm về việc thẩm định dự án PCPNN và SNV sẽ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của 
các tổ chức PCPNN. Tuy nhiên, sự nhất quán này không quan sát được ở bốn tỉnh trong 
nghiên cứu như được giải thích trong Bảng 5.

18    Ở một số tỉnh như Phú Thọ, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về các vấn đề ngoại giao không được nâng 
lên cấp Sở. Đây vẫn Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong báo cáo này, thuật ngữ 
Sở Ngoại vụ được sử dụng để chỉ Sở Ngoại vụ hoặc Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

19   Điểm 1, Điều 40, Nghị định 93.
20   Khoảng a, Điểm 2, Điều 4, Thông tư 07.
21    Điểm 4, Điều 20, Thông tư 05/2012/TT-BNG quy định rằng SNV chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước đối 

với các hoạt động của PCPNN ở các tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương.
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Bảng 5: Việc phân chia vai trò giữa SKHĐT và SnV trong việc quản lý viện trợ 
PcPnn

Tỉnh Vai trò của SKHĐT Vai trò của SnV

Phú Thọ SKHĐT thẩm định các dự án22 
do PCPNN tài trợ. Công tác thẩm 
định chủ yếu diễn ra từ tháng 11 
đến tháng 2 khi các dự án PCPNN 
được nộp lên để phê duyệt. SKHĐT 
không giám sát các dự án của 
PCPNN, với lý do cơ bản nhất là 
thiếu nguồn lực. SKHĐT không 
nhận các báo cáo về cac dự án do 
PCPNN tài trợ. Cán bộ của SKHĐT 
cần phải lên SNV để lấy thông tin. 
Hiện tại, Sở đã có một nhân viên 
bán thời gian chịu trách nhiệm thẩm 
định các dự án PCPNN23.

Được coi là điểm thông tin liên lạc 
của các tổ chức PCPNN. Tổ chức 
PCPNN sẽ tư vấn cho SNV khi phát 
triển các dự án mới. SNV sẽ tạo điều 
kiện tổ chức các chuyến đi công tác 
của PCPNN khi có sự xuất hiện của 
người nước ngoài. SNV là thành viên 
chính của Ủy ban Điều hành Quản lý 
PCPNN24. SNV giám sát các dự án do 
PCPNN cấp vốn và nhận tất cả các báo 
cáo về các dự án của PCPNN. SNV 
hiện đã có ba nhân viên toàn thời gian 
chịu trách nhiệm về quản lý PCPNN25.

Thanh Hóa SKHĐT chỉ tham dự các cuộc 
họp đánh giá các dự án của 
PCPNN26.

Được coi là điểm thông tin liên lạc của 
các tổ chức PCPNN. 
Tổ chức PCPNN lấy lời khuyên của 
SNV khi phát triển dự án mới. SNV hỗ 
trợ các tổ chức PCPNN trong việc tổ 
chức các hộ tham vấn với sự tham gia 
của các cơ quan trong ngành nhằm thảo 
luận đề cương của các dự án mới. SNV 
tổ chức các cuộc họp thẩm định cho các 
dự án của PCPNN. Những thành viên 
tham dự chủ yếu trong những cuộc 
họp này bao gồm SKHĐT, Cảnh sát và 
Quốc Phòng. Thông thường một cuộc 
họp được tổ chức để đánh giá một số 
dự án.27 SNV sẽ tiếp nhận tất cả các báo 
cáo về các dự án PCPNN.

22    Trong báo cáo này, thuật ngữ “dự án” nghĩa là các chương trình hoặc dự án do PCPNN tài trợ, trừ khi quy 
định khác đi.

23   Phỏng vấn với cán bộ của SKHĐT Phú Thọ.
24    Điểm 3, Điều 2,Quy định về Ủy ban Điều hành Quản lý PCPNN. Ủy ban đã được thành lập bởi Ủy ban Nhân 

Dân Tỉnh vào ngày 07/12/2011 và quy định đã được ban hành vào ngày 04/01/2012.
25     Phỏng vấn với các nhân viên của thuộc SNV tỉnh Phú Thọ.
26    Tại tỉnh Thanh Hóa, nhóm nghiên cứu không thể phỏng vấn SKHĐT. Vai trò của SKHĐT trong việc quản lý 

viện trợ PCPNN được kết luận dựa trên phỏng vấn với SNV.
27   Phỏng vấn với lãnh đạo và cán bộ của SNV Thanh Hóa.

28   Phỏng vấn với các cán bộ SKHĐT tại tỉnh Kon Tum
29   Phỏng vấn với cán bộ SNV tại tỉnh Kon Tum
30   Phỏng vấn với lãnh đạo và cán bộ của SKHĐT của tỉnh Sơn La.
31   Phỏng vấn với lãnh đạo và cán bộ của SNV của tỉnh Sơn La..

Kon Tum SKHĐT chịu trách nhiệm thẩm 
định các dự án PCPNN. Trách 
nhiệm này luôn thuộc ủy quyền 
của SKHĐT kể từ khi PCPNN 
bắt đầu công việc trong tỉnh. 
SKHĐT cũng đưa ra khuyến 
nghị cho Ủy ban Nhân dân tỉnh 
trong việc phê duyệt ý tưởng dự 
án trước khi phát triển đầy đủ ý 
tưởng dự. SKHĐT tiếp nhận tất 
cả các báo cáo về các dự án của 
PCPNN. Một nhân viên SKHĐT 
đảm nhận việc thẩm định các dự 
án của PCPNN28.

Kể từ khi thành lập Sở Ngoại vụ vào 
năm 2006, Sở đã chịu trách nhiệm huy 
động các nguồn viện trợ PCPNN. Nếu 
một PCPNN muốn làm việc ở Kon 
Tum, đầu tiên họ phải liên lạc với SNV. 
Sở cũng đưa ra các khuyến nghị cho 
Ủy ban Nhân dân tỉnh để cho phép 
một PCPNN hoạt động tại tỉnh Kon 
Tum. Các tổ chức PCPNN phải tham 
vấn SNV về khái ý tưởng của các dự 
án mới. SNV sẽ đưa ra khuyến nghị 
xem đầu tư vào đâu và trong lĩnh vực 
nào. SNV tham dự vào một số hoạt 
động của một số PCPNN, ví dụ như 
tham gia vào đội đánh giá hoặc tham 
gia lễ chuyển giao dự án 2 nhân vien 
của SNV chịu trách nhiệm về các hoạt 
động của PCPNN.29 SNV là thành viên 
chính của Ủy ban Quản lý các NGO ở 
cấp tỉnh. 

Sơn La SKHĐT thẩm định các dự án 
PCPNN phức tạp xét về khía 
cạnh đầu tư. Năm 2012, sở đã 
thẩm định hai dự án trong số 20 
dự án mới và dự án mở rộng của 
PCPNN. SKHĐT không tham 
gia vào các hoạt động của các 
dự án PCPNN cũng như không 
tiếp nhận báo cáo từ các tổ chức 
PCPNN và các bên tiếp nhận 
viện trợ PCPNN. SKHĐT phải 
tới SNV để thu thập thông tin 
khi Sở thực hiện báo cáo lên cho 
MPI30.

SNV thẩm định hầu hết các dự án của 
PCPNN. Sở sẽ thực hiện việc thẩm 
định dự án kể từ khi bắt đầu các hoạt 
động của PCPNN tại tỉnh. SNV tiếp 
nhận tất cả các báo cáo về các dự án 
của PCPNN31.
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Hình 3: Tóm tắt vài trò của SKHĐT và SnV ở một số khía cạnh trong việc quản 
lý viện trợ PcPnn ở cấp tỉnh

 

Sự không nhất quán này đã gây khó khăn cho SKHĐT, SNV và các tổ chức Việt Nam có 
nhận viện trợ PCPNN:

1. Các tổ chức Việt Nam có thể không biết nên bắt đầu từ đâu để nhận được phê duyệt cho 
các dự án PCPNN. Một giám đốc của NGO trong nước phát biểu với nhóm nghiên cứu 
rằng: “Chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu để thực hiện một hoạt động ở một tỉnh.” Nếu 
có sự nhất quán hơn thì vấn đề này sẽ được loại bỏ ngay.

2. Nếu SKHĐT chủ trì thẩm định các dự án của PCPNN nhưng lại không nhận báo cáo, 
như trường hợp của tỉnh Phú Thọ, thì đôi khi sẽ không có đủ số liệu chính xác để thẩm 
định tốt. Ví dụ, thẩm định việc gia hạn một giai đoạn mới của các dự án hiện tại sẽ đòi 
hỏi phải có thông tin chính xác về việc thực hiện trước đó. Việc không có sẵn báo cáo 
sẽ khiến cho nhân viên của SKHĐT phải đi đến SNV để xem các báo cáo và điều này sẽ 
khiến chi phí quản lý tăng thêm.

Thẩm định

Giám sát hoạt động

Nhận báo cáo

Phú Thọ

Thanh Hóa

Kon Tum

Sơn La

SKHĐT SNV

3. Ở tất cả các tỉnh, nhóm nghiên cứu quan sát được rằng SNV có hiểu biết tốt hơn về 
các tổ chức PCPNN và các dự án của họ hơn là SKHĐT. Như đã nói ở trên, các tổ chức 
PCPNN và các đối tác Việt Nam của họ thường tương tác với SNV hơn là với SKHĐT. 
Sự tương tác này giúp SNV hiểu rõ hơn về các hoạt động và dự án của PCPNN. Do sự 
hiểu biết rõ hơn này, SNV nên ở vị trí thẩm định các dự án của PCPNN. Điều này sẽ 
được mô tả kỹ hơn ở phần sau.

Nhóm nghiên cứu tin rằng việc phân tách giữa viện trợ PCPNN và hoạt động của các tổ 
chức PCPNN, và sau đó chỉ định SKHĐT thẩm định viện trợ PCPNN, trong khi SNV vẫn 
chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN, gây ra những khó khăn và 
chi phí không cần thiết cho tất cả các bên liên quan, bao gồm SKHĐT, SNV, các tổ chức 
PCPNN và các tổ chức Việt Nam có nhận viện trợ PCPNN. Sẽ tốt hơn nếu để SNV chịu 
trách nhiệm về tất cả các việc liên quan đến PCPNN từ việc thẩm định dự án, báo cáo cho 
đến việc quản lý các hoạt động của PCPNN. Tất nhiên SKHĐT sẽ cũng tham gia vào quá 
trình thẩm định để đánh giá mức độ phù hợp của viện trợ trong mối tương quan với các 
mục phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

5.2 QuÁ TRÌnH THẨm ĐỊnH VÀ PHÊ DuYỆT ViỆn TRỢ PcPnn

Báo cáo cho thấy gánh nặng thủ tục hành chính liên quan đến văn kiện viện trợ, thẩm định 
và phê duyệt nhiều khi không phù hợp. Những thủ tục như vậy là quá nặng đối với những 
dự án viện trợ PCPNN có ngân sách nhỏ và thời gian hoạt động ngắn. Gánh nặng thủ tục 
hành chính khiến việc chậm trễ phê duyệt là phổ biến, và như vậy gây ảnh hưởng tiêu cực 
đến việc thực hiện dự án.

Nghị định 93 quản lý các dự án nhận viện trợ PCPNN trong cả vòng đời dự án, từ bước 
chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt, đến thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo. Nhìn chung, 
việc thẩm định và phê duyệt được cho là bước quan trọng nhất, tiêu tốn nhiều thời gian và 
công sức của các bên liên quan hơn tất cả các bước khác. Phỏng vấn điều tra chỉ ra rằng các 
tổ chức PCPNN và các đơn vị nhận viện trợ thường hay tham khảo Nghị định 93 khi có dự 
án cần phê duyệt.

5.2.1 những quy định của nghị định 93 liên quan đến thẩm định và phê duyệt 
viện trợ PcPnn

Nghị định 93 đưa ra những quy định liên quan đến thẩm định và phê duyệt khoản viện trợ 
PCPNN như sau:

1. Tất cả các khoản viện trợ PCPNN, bao gồm cả viện trợ theo dự án và phi dự án, đều phải 
trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Không có ngoại lệ về độ lớn 
ngân sách hay các đặc điểm khác, tức là dự án dưới 1000 USD cũng cần phải được thẩm 
định và phê duyệt. Vi phạm quy định và phê duyệt, ví dụ như không trình để thẩm định 
và phê duyệt, sẽ khiến khoản viện trợ bị coi là không hợp lệ và phải đình chỉ thực hiện32.

32   Khoản 4, Điều 43, Nghị định 93.
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2. Văn kiện chương trình, dự án và hồ sơ viện trợ PCPNN cần phải bao gồm 13 nội dung 
chủ yếu: (1) phân tích bối cảnh và vấn đề, (2) mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, (3) những 
kết quả chủ yếu, (4) những hoạt động chủ yếu, (5) thời gian thực hiện và địa bàn triển 
khai, (6) cam kết của bên tài trợ và bên tiếp nhận, (7) giá trị và cơ cấu vốn tài trợ, (8) 
vốn đối ứng, (9) năng lực quản lý của bên nhận viện trợ, (10) phương thức tổ chức, (11) 
kế hoạch thực hiện, (12) kế hoạch theo dõi, đánh giá và kiểm toán, và (13) hiệu quả và 
tính bền vững33. 13 nội dung này giống hệt những yêu cầu đối với văn kiện dự án hỗ trợ 
kỹ thuật sử dụng vốn ODA như quy định trong Điều 14, Nghị định 131/2006/NĐ-CP về 
quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Cần phải nhấn mạnh là các dự 
án viện trợ PCPNN thường nhỏ hơn nhiều các dự án ODA. Nghị định 93 không đưa ra 
những điều kiện về mặt ngân sách hay điều kiện khác để đơn giản hoá văn kiện viện trợ.

3. Hồ sơ thẩm định cần phải được lập thành 8 bộ đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc 
thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ34. Nghị định không quy định số bộ hồ 
sơ cần phải nộp cho các cơ quan phê duyệt khác, như vậy những cơ quan này có quyền 
quy định số lượng phù hợp. Những hướng dẫn thực hiện ở cấp tỉnh cũng thường theo 
những quy định ở cấp trung ương và yêu cầu đủ 8 bộ hồ sơ35.

4. Quy trình thẩm định cần phải tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan và những ý 
kiến này cần phải được cơ quan chủ trì thẩm định đưa vào trong biên bản thẩm định36.

5. Thời hạn thẩm định đối với các khoản viện trợ PCPNN là không quá 20 ngày, kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nghị định 93 và Thông tư 07 không xác định thời hạn phê duyệt 
sau khi khoản viện trợ đã được thẩm định37.

6. Văn bản quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN (bản gốc) kèm theo văn kiện 
chương trình, dự án, thoả thuận viện trợ PCPNN cụ thể, hồ sơ viện trợ phi dự án có 
đóng dấu giáp lai cũng như các tài liệu liên quan khác phải được gửi tới BKHĐT, BTC 
và COMINGO trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày khoản viện trợ PCPNN được 
phê duyệt38. Cũng như các quy định khác, quy định này áp dụng cho tất cả các khoản 
viện trợ PCPNN, không phụ thuộc vào độ lớn.

So với những dự án đầu tư, các dự án viện trợ PCPNN phải tuân thủ nhiều các thủ tục hành 
chính hơn. Luật Đầu tư phân loại dự án đầu tư thành 3 dạng: không phải làm thủ tục đăng 
ký đầu tư, phải làm thủ tục đăng ký đầu tư và phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp 
Giấy chứng nhận đầu tư. Luật liệt kê một danh sách các lĩnh vực đầu tư có điều kiện39, và chỉ 

33   Khoản 1, Điều 9, Nghị định 93.
34   Khoản 2, Điều 12, Nghị định 93.
35    Xem Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN của Quảng Trị (Khoản 1, Điều 8, Quyết định 31/2011/

QĐ-UBND) và Đồng Nai (Khoản 2, Điều 6, Quyết định 36/2011/QĐ-UBND). Lào Cai là một ngoại lệ vì chỉ 
yêu cầu có 6 bộ hồ sơ (Điểm đ, Khoản 3, Điều 7, Quyết định 45/2010/QĐ-UBND)

36   Điều 4 – Thẩm định và phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Thông tư 07.
37   Khoản 3, Điều 13, Nghị định 93.
38   Khoản 3, Điều 15, Nghị định 93.
39    Những lĩnh vực này bao gồm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tài chính, ngân hàng, sức 

khoẻ cộng đồng, văn hoá, thông tin, báo chí, xuất bản, giải trí, kinh doanh bất động sản, khảo sát, tìm kiếm, 
thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên, giáo dục đào tạo.

những dự án trong những lĩnh vực này và những dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng 
trở lên mới phải thẩm định. Những dự án không thuộc những lĩnh vực này chỉ phải đăng 
ký, hoặc thậm chí không phải thực hiện bất kỳ một thủ tục hành chính nào (Xem Bảng 7).

Bảng 6: Thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư

(Nguồn: Luật Đầu tư 2005, Điều 45, 46 và 47)

5.2.2 Tính chất của những dự án PcPnn được thẩm định và phê duyệt

Phân tích các dự án PCPNN đã được phê duyệt và báo cáo ở cấp tỉnh cho thấy rằng đa số 
các dự án đều là dự án có ngân sách nhỏ. Tỉnh Kon Tum nhận được 129 dự án với tổng ngân 
sách là 12.217.212 USD giai đoạn 2006-2011. Quy mô ngân sách trung bình là 94.707 USD 
cho một dự án. Trong tổng số các dự án, 24 dự án (19%) có tổng ngân sách dưới 10.000 
USD; 25 dự án (19%) – từ 10.000 tới 20.000 USD; 27 dự án (21%) – từ 20.000 tới 50.000 
USD; 53 dự án còn lại (41%) – trên 50.000 USD (Hình 4). Nếu xét ngân sách hàng năm, thì 
34 dự án (26%) có ngân sách dưới 10.000 USD và chỉ có 44 dự án (34%) có ngân sách hàng 
năm trên 50.000 USD. Tại tỉnh Phú Thọ, quy mô ngân sách trung bình các dự án viện trợ 

Thủ tục đầu tư Dự án đầu tư trong nước Dự án đầu tư có vốn nước 
ngoài

Không phải thực 
hiện bất cứ thủ tục gì

Dự án có quy mô vốn đầu 
tư dưới 15 tỷ đồng và không 
thuộc những lĩnh vực đầu tư có 
điều kiện.

Không áp dụng

Đăng ký đầu tư Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 
15 đến 300 tỷ đồng và không 
thuộc những lĩnh vực đầu tư 
có điều kiện. Nhà đầu tư phải 
đăng ký đầu tư trước khi thực 
hiện.

Nhà đầu tư có thể, nhưng 
không bắt buộc phải, yêu cầu 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án có quy mô vốn đầu tư 
dưới 300 tỷ đồng và không 
thuộc những lĩnh vực đầu tư có 
điều kiện. 

Nhà đầu tư phải có Giấy chứng 
nhận đầu tư.

Thẩm tra Dự án đầu tư trong nước hoặc 
dự án đầu tư có vốn nước 
ngoài có quy mô vốn đầu tư 
từ 300 tỷ trở lên, hoặc những 
dự án thuộc những lĩnh vực 
đầu tư có điều kiện. Nhà đầu 
tư phải được cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư.
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PCPNN lớn hơn, gần 154.000 USD giai đoạn 2010-2011. Tuy nhiên, vẫn còn 11 trong số 46 
dự án (24%) có tổng ngân sách nhỏ hơn 10.000 USD (Hình 6). Các dự án nhỏ thường rất 
đơn giản: cung cấp sách cho thư viện trường, cấp học bổng cho những sinh viên nghèo, xây 
trường học hoặc các nhà văn hóa thôn, khám và điều trị nha khoa cho trẻ em v.v…

Không chỉ có quy mô ngân sách nhỏ, những dự án viện trợ PCPNN, mà thời hạn dự án 
cũng ngắn. Tại tỉnh Kon Tum, thống kê các dự án viện trợ PCPNN giai đoạn 2006-2011 cho 
thấy 2/3 các dự án có thời hạn là 1 năm hoặc dưới 1 năm, và chỉ có 9 trong số 129 dự án kéo 
dài ba năm hoặc hơn (Xem Hình 5).

Hình 4: Phân loại các dự án PcPnn theo quy mô tổng ngân sách tại tỉnh Kon 
Tum, giai đoạn 2006-2011

 

(Nguồn: Danh mục các dự án viện trợ PCPNN và các tổ chức nước ngoài khác cấp vốn tại tỉnh 
Kon Tum, giai đoạn 2006-2011, do Sở Ngoại vụ Kon Tum cung cấp)

Số dự án/chương trình có tổng ngân 
sách dưới 10.000 USD

Số dự án/chương trình có tổng 
ngân sách từ 10.0001 đến 20.000 
USD

Số dự án/chương trình có 
tổng ngân sách từ 20.0001 đến 
50.000 USD

Số dự án/chương trình có tổng 
ngân sách trên 50.000 USD
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Hình 5: Phân loại các dự án PcPnn theo thời hạn tại tỉnh Kon Tum, giai đoạn 
2006-2011

 

(Nguồn: Giống như trong Hình 4)

Hình 6: Phân loại các dự án PcPnn theo quy mô tổng ngân sách tại tỉnh Phú 
Thọ, giai đoạn 2010-2011

 

(Nguồn: Báo cáo tóm tắt viện trợ và hợp tác của Tổ chức PCPNN tại tỉnh Phú Thọ năm 2011, 
do Phòng Ngoại vụ Phú Thọ cung cấp)

Số dự án có thời gian thực hiện 
dưới hoặc bằng 1 năm

Số dự án có thời gian thực hiện 
trong khoảng từ 1 năm đến 2 năm

Số dự án có thời gian thực 
hiện bằng hoặc trên 3 năm 
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Số dự án/chương trình có tổng 
ngân sách dưới 10.000 USD

Số dự án/chương trình có tổng 
ngân sách từ 10.0001 đến 20.000 
USD

Số dự án/chương trình có 
tổng ngân sách từ 20.0001 đếb 
50.000 USD

Số dự án/chương trình có tổng 
ngân sách trên 50.000 USD
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5.2.3 Quy trình thẩm định và phê duyệt trên thực tế

Tại các tỉnh đã nghiên cứu, việc phê duyệt các dự án viện trợ PCPNN thường diễn ra 
hai bước:

1. Chấp thuận ý tưởng dự án: Uỷ ban Nhân dân tỉnh có thể chấp thuận bằng một văn bản 
chính thức, giống như tại tỉnh Kon Tum40, hoặc SNV/các cơ quan chính quyền khác đưa 
ra chấp thuận không chính thức làm cơ sở cho việc thiết kế dự án, giống như tại tỉnh 
Thanh Hóa. Tại tất cả các tỉnh, luôn có sự trao đổi, bàn bạc giữa tổ chức PCPNN, bên 
nhận viện trợ và SNV / SKHĐT trước khi triển khai thiết kế dự án.

2. Phê duyệt hồ sơ dự án đầy đủ, như quy định theo Nghị định 93 và Thông tư 07.

Nghị định 93 bắt buộc cơ quan thẩm định phải xem xét tính phù hợp, khả thi, hiệu quả, hợp 
lý trong phân bổ ngân sách, năng lực của phía Việt Nam, và tình trạng pháp lý của nhà tài 
trợ. Tuy nhiên, trong những cuộc phỏng vấn ở cấp tỉnh, vấn đề an ninh lại thường hay được 
đề cập nhất. Khi thẩm định một dự án viện trợ PCPNN, SKHĐT Phú Thọ luôn tham vấn ý 
kiến của Công an tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để xác định xem có bất kỳ vấn đề an ninh 
hoặc địa bàn của dự án có trùng với các vùng được coi là an toàn khu hay không. Công an 
và Quân sự tỉnh luôn nằm trong nhóm 4 thành viên chủ chốt thẩm định các dự án viện trợ 
PCPNN tại Thanh Hóa. Hai cơ quan khác là SKHĐT và SNV. Tỉnh Kon Tum đã triển khai 
danh mục các xã biên giới và các xã an toàn khu, là địa bàn mà các dự án viện trợ PCPNN sẽ 
không được vươn tới. Tỉnh Sơn La cũng có danh sách và chính sách giống như vậy. Sự quan 
ngại về an ninh phản ánh quan điểm của một số cán bộ nhà nước là “Hiện nay, các nước, các 
tổ chức quốc tế, các NGO nước ngoài đang tìm mọi cách để hình thành, phát triển xã hội dân 
sự theo tiêu chí phương Tây ở Việt Nam, qua đó thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ 
nghĩa bằng biện pháp “bất bạo động”, “phi vũ trang”41. Một chuyên gia về tài chính PCPNN 
nhấn mạnh thái độ cảnh giác khi phân tích các vấn đề của Nghị định 93. Giám đốc một tổ 
chức phi chính phủ Việt Nam nói: “Ở địa phương họ chỉ quản lý ở mức độ xem xét dự án đó 
có ý đồ chính trị hay phản động gì không”42.

Nhóm nghiên cứu không có ý định bày tỏ sự tán thành hay phản đối thái độ cảnh giác này 
trong bản báo cáo. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng mối quan ngại về an ninh ít nhất 
cũng mạnh như mong muốn thu hút thêm viện trợ PCPNN cho phát triển kinh tế - xã hội. 
Khi an ninh là vấn đề quan trọng trong quá trình thẩm định, sự tin cậy và mối quan hệ 
giữa các cơ quan thẩm định và các tổ chức nhận viện trợ PCPNN (cơ quan thực hiện) là 
những yếu tố quyết định quy trình thẩm định phải kỹ lưỡng đến mức nào và kéo dài trong 
bao lâu. Ở cấp tỉnh, các tổ chức đoàn thể địa phương, ví dụ Hội Liên hiệp Phụ nữ, thường 
được thẩm định và phê duyệt các dự án viện trợ PCPNN dễ dàng và nhanh hơn so với các 

40    Điều 7 – Quá trình vận động, thương lượng, ký kết và trình phê duyệt viện trợ PCPNN, Quyết định 38/2010/
QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ngày 14/10/2010 Ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử 
dụng viện trợ PCPNN tại tỉnh Kon Tum.

41    Xem bài “Xã hội dân sự - một thủ đoạn của diễn biến hòa bình” của tác giả Dương Văn Cừ, Nhan Dan Online, 
trên http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/1252402-.html 

42   Phỏng vấn sâu.
43    Nhóm nghiên cứu nhận thấy chỉ có một Tổ chức PCPNN trực tiếp nộp hồ sơ dự án để phê duyệt. Đó là tổ 

chức Đông Tây Hội ngộ với một dự án xây dựng 8 nhà từ thiện.

Tổ chức phi chính phủ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa bắt đầu thực hiện 
các dự án thậm chí trước khi có quyết định phê duyệt chính thức. Các tổ chức độc lập với 
nhà nước hơn, như các Tổ chức phi chính phủ thành lập dưới VUSTA, đôi khi phải chịu 
một phê duyệt kép: một do VUSTA ở cấp trung ương và một do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh 
tại địa phương.

Về thời gian thẩm định và phê duyệt, các cuộc điều tra bảng hỏi cho thấy quy trình thường 
diễn ra lâu hơn thời gian mà Nghị định 93 cho phép. 28% tổ chức nhận viện trợ nói rằng 
họ cần phải đợi hai đến ba tháng để phê duyệt dự án của Tổ chức PCPNN kể từ khi nộp các 
giấy tờ cần thiết. 32% phải đợi thậm chí lâu hơn: ba đến sáu tháng hoặc trên 6 tháng. Chỉ 
có 40% tổ chức nhận viện trợ PCPNN nhận được quyết định phê duyệt trong giới hạn thời 
gian mà Nghị định 93 đề ra: từ một đến hai tháng hoặc ít hơn (Xem Hình 7).

Hình 7. Thời gian trung bình kể từ khi nộp hồ sơ hoàn chỉnh để phê duyệt, theo 
phản ánh của bên nhận viện trợ (%)

 

Thời gian chờ đợi của các Tổ chức PCPNN báo cáo thậm chí lâu hơn. 6/19 tổ chức phải chờ 
từ một đến ba tháng; 5/19 phải chờ từ ba đến sáu tháng và 4/19 phải chờ từ 6 đến 12 tháng. 
Chỉ có 2/19 tổ chức phải chờ một tháng hoặc ít hơn (Hình 8). Thời gian chờ đợi lâu hơn 
Thời gian mà các Tổ chức PCPNN chờ đợi chắc chắn lâu hơn bởi vì họ hiếm khi tự nộp dự 
án43, mà thường nộp hồ sơ thông qua các đối tác Việt Nam. Thời gian chậm trễ giữa thời 
điểm các Tổ chức PCPNN trông đợi các đối tác của họ nộp hồ sơ phê duyệt và thời gian nộp 
thực tế làm tăng thêm thời gian chờ đợi.
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Hình 8. Thời gian trung bình kể từ khi nộp hồ sơ hoàn chỉnh để phê duyệt, theo 
phản ánh các Tổ chức PcPnn

Phỏng vấn các SKHĐT và SNV, là các cơ quan thẩm định viện trợ PCPNN, không cho thấy 
vấn đề với thời hạn thẩm định. Những người được phỏng vấn từ các cơ quan này nói rằng 
phần lớn các dự án đều được thẩm định trong khung thời gian thời gian cho phép là 20 
ngày như Nghị định 93 quy định. Sự chênh lệch trong phản hồi giữa hai nhóm, các tổ chức 
trình dự án để thẩm định và các cơ quan làm thẩm định, có thể được giải thích bởi những 
lý do sau:

1. Các cơ quan quản lý nhà nước xác định thời gian thẩm định bắt đầu kể từ khi nộp hồ 
sơ đầy đủ và kết thúc khi báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt được 
trình cho cơ quan phê duyệt. Thời hạn thẩm định như vậy không bao gồm thời gian phê 
duyệt. Trong khi đó, các tổ chức PCPNN và các tổ chức nhận viện trợ quan tâm nhiều 
hơn tới phê duyệt, bởi vì đó là điều kiện pháp lý cần thiết để bắt đầu thực hiện dự án. 
Nghị định 93 chỉ quy định thời hạn thẩm định, chứ không quy định thời hạn phê duyệt. 
Điều này tạo ra khả năng các cơ quan thẩm định đã hoàn tất việc thẩm định trong vòng 
20 ngày, nhưng nhiều tổ chức nhận viện trợ PCPNN vẫn phải chờ đợi thêm một vài 
tháng nhận phê duyệt dự án.

2. Trong một số trường hợp, quá trình thẩm định không thể bắt đầu vì giấy phép hoạt động 
của nhà tài trợ chưa được gia hạn hoặc đưa vào trong hồ sơ thẩm định. Nghị định 93 yêu 
cầu các cơ quan thẩm định kiểm tra giấy phép hoạt động hoặc thực trạng pháp lý của 
nhà tài trợ. Nếu bản sao giấy phép hoạt động không có trong hồ sơ hoặc giấy phép bị 
hết hạn, cơ quan thẩm định sẽ yêu cầu bên nhận viện trợ bổ sung trước khi bắt đầu quá 
trình thẩm định. Phỏng vấn những tổ chức nhận viện trợ cho thấy việc gia hạn giấy phép 
hoạt động không phải lúc nào cũng kịp thời: thường một, thậm chí vài tháng trôi qua 
giữa ngày hết hạn giấy phép cũ và ban hành giấy phép mới. Theo khuôn khổ pháp lý cũ, 
Quyết định 340/TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 24/5/1996, các tổ chức PCPNN có 
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Giấy phép hoạt động cần phải gia hạn hàng năm, có Giấy phép Văn phòng Dự án - cần 
phải gia hạn sau 2 năm, và có Giấy phép Văn phòng Đại diện - cần phải gia hạn sau 3 
năm. Nhu cầu phải gia hạn giấy phép thường xuyên là một phần của vấn đề. Khuôn khổ 
pháp lý mới, Nghị định 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/6/2012, 
khả quan hơn bởi vì nó kéo dài thời hạn hiệu lực các giấy đăng ký44 lên 3 năm đối với 
Giấy đăng ký hoạt động, 5 năm đối với Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án, và 5 năm đối 
với Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện.

3. Hiểu biết hạn chế về Nghị định 93 của các tổ chức nhận viện trợ PCPNN cũng gây nên 
chậm trễ trong quy trình thẩm định và phê duyệt. Không phải tất cả các tổ chức nhận 
viện trợ, đặc biệt là những tổ chức địa phương, biết rằng một hồ sơ đầy đủ bao gồm bốn 
khoản mục: (1) văn bản đề nghị trình phê duyệt; (2) văn bản của Bên tài trợ thống nhất 
với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho 
khoản viện trợ PCPNN đó; (3) dự thảo văn kiện chương trình / dự án; (4) Bản sao Giấy 
đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài 
trợ45. Thiếu bất kỳ loại giấy tờ nào thì việc thẩm định sẽ ngừng lại cho đến khi tổ chức 
trình phê duyệt bổ sung giấy tờ thiếu.

4. Đa số các dự án viện trợ PCPNN là các dự án nhỏ, với tổng ngân sách dưới 50.000 USD. 
Tham vấn ý kiến nhiều cơ quan khác nhau cho từng dự án thường tốn nhiều thời gian. 
Một cách làm tương đối phổ biến đó là gộp một số dự án để tổ chức một cuộc họp thẩm 
định những dự án đó. Kết quả là những dự án nộp trước tiên phải đợi lâu hơn các dự án 
nộp sau cùng để thẩm định và phê duyệt.

5.2.4 năng lực các cơ quan phụ trách thẩm định các dự án của tổ chức PcPnn

Tại các tỉnh được nghiên cứu, SNV có sự tương tác sâu hơn với các tổ chức PCPNN và các 
tổ chức nhận viện trợ PCPNN so với SKHĐT. Từ thời điểm một tổ chức PCPNN bắt đầu 
làm việc tại một tỉnh cho đến khi tổ chức đó dời đi, SNV luôn là đầu mối liên hệ. Các tổ 
chức PCPNN tham vấn ý kiến của SNV về các dự án và thông báo với SNV về các chương 
trình làm việc tại địa phương. Cán bộ Sở Ngoại vụ thỉnh thoảng có tham gia các hoạt động 
của các tổ chức PCPNN, như khảo sát ban đầu hoặc đánh giá dự án. SKHĐT, trái lại, hầu 
như không bao giờ tham gia vào những hoạt động như vậy. Việc tương tác thường xuyên 
giúp SNV hiểu biết tốt hơn về dự án viện trợ PCPNN so với Sở Kế hoạch Đầu tư.

Việc này có hệ quả liên quan đến việc thẩm định các khoản viện trợ PCPNN. Hiểu biết hạn 
chế của SKHĐT về các dự án viện trợ PCPNN làm cho Sở khó đưa ra những kiến nghị tốt 
tới Ủy ban nhân dân tỉnh về những giai đoạn tiếp theo của dự án hoặc mở rộng địa địa bàn 
hoạt động. Như lời một cán bộ SKHĐT Phú Thọ nhận xét: “Khi chúng tôi thẩm định một 
hồ sơ cho giai đoạn hai của dự án, chúng tôi cần biết hiệu quả của giai đoạn thứ nhất như thế 
nào. Nhưng chúng tôi không biết, bởi vì không thể tới địa bàn dự án để kiểm tra do thiếu kinh 
phí.” Vì vậy, việc thẩm định đơn giản là kiểm tra xem các tiêu đề của văn kiện dự án có đúng 
với những yêu cầu của Nghị định 93.

45   Điểm c, Khoản 3, Điều 3, Thông tư 07.
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Các cán bộ của SNV cũng lên tiếng về vấn đề này. Mặc dù họ có kiến thức tốt hơn về các 
dự án PCPNN so với SKHĐT, họ vẫn thiếu sự hiểu biết kỹ lưỡng về hiệu quả của các dự 
án. SNV Kon Tum nhận thấy khó kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép một tổ chức 
PCPNN mở rộng sang huyện khác, vì Sở chưa đánh giá được hiệu quả công việc ở huyện 
thứ nhất. Thiếu dòng ngân sách riêng cho việc giám sát và đánh giá các dự án viện trợ 
PCPNN một lần nữa được đưa ra như là một nguyên nhân chính.

5.2.5 nhận xét của những bên nhận viện trợ và các cơ quan quản lý nhà nước về 
thẩm định và phê duyệt các dự án PcPnn

Các tổ chức của Việt Nam nhận những tài trợ PCPNN nhỏ phàn nàn rằng những thủ tục 
thẩm định và phê duyệt không phù hợp với dự án mà họ thực hiện.

Ông Nguyễn Công Khoa, Uỷ viên thường trực Hội Bảo trợ trẻ em khuyết tật và mồ côi tại 
Kon Tum, nói:

“Các thủ tục và mẫu biểu của Thông tư 07 quá phức tạp. Chúng tôi có những dự án với ngân 
sách khoảng 200-300 triệu đồng, và chúng tôi phải điền tất cả các mẫu. Quá phức tạp. Những 
mẫu này có thể phù hợp với dự án có ngân sách một vài tỷ đồng, nhưng không phù hợp đối 
với dự án có ngân sách dưới 1 tỷ đồng. Chúng tôi phải làm lại hồ sơ dự án của mình một vài 
lần để đáp ứng yêu cầu.”

Tiếng nói khác từ tỉnh Thanh Hóa nêu tương tự: “Tất cả các yêu cầu thẩm định và phê duyệt 
là rào cản đối với chúng tôi để nhận dự án viện trợ PCPNN. Các dự án của chúng tôi nhỏ và 
không yêu cầu cấp vốn đối ứng từ tỉnh, những thủ tục hành chính đó cấn được đơn giản hóa 
nhiều.” – lãnh đạo Câu lạc bộ Lâm nghiệp trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Công 
nghệ Thanh Hóa.

Không chỉ các tổ chức nhận viện trợ PCPNN quan tâm về những yêu cầu thẩm định và phê 
duyệt của Nghị định 93. “Những yêu cầu của Nghị định 93 tương tự với những yêu cầu quản 
lý ODA. Các dự án của Tổ chức phi chính phủ là nhỏ, nhưng thậm chí những dự án có ngân 
sách dưới 100 triệu VND cũng cần phải được thẩm định và phê duyệt. Bên tài trợ muốn toàn 
bộ quy trình phải được đơn giản, nhưng chúng tôi phải làm theo đúng luật.” – Cán bộ của 
SKHĐT Kon Tum.

Những ý kiến đó có thể hiểu được khi chúng ta xem ba dự án mẫu đã thực hiện tại tỉnh Kon 
Tum năm 2011.

Sẽ rất tốn kém về mặt thời gian và công sức so với ngân sách dự án khi yêu cầu những tổ 
chức nhận viện trợ phải chuẩn bị và thực hiện những bước sau:

1. Xây dựng văn kiện dự án gồm 13 điểm chủ chốt (nêu vấn đề, các mục tiêu dài hạn và 
ngắn hạn, những tác động chính, những hoạt động chính, thời hạn và địa dự án, cam kết 
và điều kiện của bên tài trợ và bên nhận v.v…)

2. Nộp 8 bộ hồ sơ để thẩm định và phê duyệt
3. Đợi 20 ngày hoặc lâu hơn để phê duyệt trước khi bắt đầu thực hiện.

Hơn nữa, yêu cầu cơ quan chủ trì thẩm định xin ý kiến của nhiều cơ quan và cơ quan phê 
duyệt gửi quyết định phê duyệt và hồ sơ dự án (đóng dấu giáp lai các trang) lên BKHĐT, 
BTC và COMMINGO đồng nghĩa với những chi phí không cần thiết đối với chính quyền 
tỉnh. BKHĐT, BTC và COMMINGO sẽ không, và không cần đọc, loại hồ sơ dự án này. Làm 
ra và gửi đi các loại giấy tờ mà không ai đọc là lãng phí.

5.3 cHẾ ĐỘ BÁO cÁO

Tương tự như với vấn đề thẩm định và phê duyệt, nghiên cứu này cho thấy những yêu cầu về 
báo cáo là quá nặng đối với những dự án viện trợ PCPNN nhỏ. Những yêu cầu này kéo theo 
chi phí tuân thủ lớn hơn đối với những tổ chức Việt Nam nhận viện trợ PCPNN, và chi phí lớn 
hơn để theo dõi và đọc báo cáo đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

5.3.1 Yêu cầu của nghị định về báo cáo

Nghị định 93 yêu cầu bảy loại báo cáo khác nhau trong công tác quản lý nhà nước về viện 
trợ PCPNN. Trách nhiệm soạn thảo những báo cáo này thuộc về các tổ chức nhận viện trợ, 
các cơ quan chủ quản, cơ quan phê duyệt và BKHĐT. Tất cả các báo cáo, trừ cái cuối cùng, 
đều phải gửi tới BKHĐT, BTC và COMMINGO (Xem Bảng 7). 

nhà tài trợ Tên dự án Tổng ngân sách 
(uSD)

Plan International Hỗ trợ đào tạo nâng cao những kỹ năng chăm 
sóc người khuyết tật 3,800

Quỹ VinaCapital Hỗ trợ thiết bị y tế, xe lăn và thiết bị cấp cứu 4,064

Xuan - Printemps Học bổng cho những sinh viên nghèo dân tộc 
thiểu số 4,634
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Bảng 7: các loại báo cáo trong quản lý nhà nước về viện trợ PcPnn của nghị 
định 93

Tương tự các điều khoản thẩm định và phê duyệt, nghị định không giới hạn những dự án 
phải gửi báo cáo. Như vậy, về lý thuyết, tất cả các dự án viện trợ PCPNN, thậm chí cả những 
dự án nhỏ, đều phải tuân thủ chế độ báo cáo.

Thông tư 07 đưa ra các mẫu báo cáo mà các dự án viện trợ PCPNN cần phải sử dụng. Những 
mẫu đó có những phần về tài chính và diễn giải. Ví dụ, mẫu báo cáo tiến độ hàng năm gồm 

Dạng báo cáo người soạn thảo Gửi tới Hạn chót

Báo cáo tiến độ 6 tháng Các tổ chức nhận 
viện trợ PCPNN

Cơ quan chủ quản
Cơ quan phê 
duyệt
BKHĐT
BTC
COMMINGO

Ngày 15 tháng 7 
của năm báo cáo

Báo cáo kết thúc dự án Các tổ chức nhận 
viện trợ PCPNN 

Cơ quan chủ quản
Cơ quan phê 
duyệt
BKHĐT
BTC
COMINGO 

Sáu (06) tháng sau 
khi kết thúc dự án 
viện trợ PCPNN

Báo cáo sáu tháng và 
báo cáo tổng kết hàng 
năm về việc huy động 
viện trợ của Tổ chức 
PCPNN

Cơ quan chủ quản 
của các tổ chức 
nhận viện trợ 
PCPNN

BKHĐT

BTC

COMINGO

Ngày 30 tháng 7 
của năm báo cáo 
và ngày 31 tháng 1 
năm tiếp theo.

Báo cáo sáu tháng và 
báo cáo tổng kết hàng 
năm về kết quả phê 
duyệt và thực hiện viện 
trợ PCPNN

Cơ quan phê 
duyệt

BKHĐT

BTC

COMINGO

Ngày 30 tháng 7 
của năm báo cáo 
và ngày 31 tháng 1 
năm tiếp theo.

Báo cáo tổng kết hàng 
năm về việc phê duyệt 
và thực hiện viện trợ 
PCPNN trên phạm vi 
cả nước

BKHĐT Thủ tướng Không quy định.

thông tin diễn giải tiến độ thực hiện, đánh giá tiến độ, cơ hội và thách thức, những bài học 
rút ra, kế hoạch năm tiếp theo, và khuyến nghị. Thông tin tài chính của báo cáo gồm những 
con số tổng giải ngân, tách bạch giải ngân vốn nhà tài trợ và vốn đối ứng, tỷ lệ % ngân sách 
được giải ngân, lượng giải ngân luỹ kế v.v. Những mẫu đó giống với những hướng dẫn xây 
dựng báo cáo trong quản lý dự án.

5.3.2 nhận xét của những tổ chức nhận viện trợ PcPnn và các cơ quan quản lý 
nhà nước về yêu cầu báo cáo

Các tổ chức nhận viện trợ PCPNN và các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh đều phản 
ánh rằng chế độ báo cáo và các mẫu báo cáo rất phức tạp và không thể tuân thủ được. “Yêu 
cầu báo cáo quá nhiều: 6 tháng, 1năm, kết thúc dự án. Các mẫu rất phức tạp. Mẫu báo cáo 6 
tháng gồm 4 tờ: 2 tờ báo cáo hoạt động (Đầu vào – đầu ra theo kế hoạch với chi tiết số người 
thụ hưởng) và 2 tờ báo cáo giải ngân. Chúng tôi mất quá nhiều thời gian và sức lực cho việc 
đó.” – Giám đốc một Tổ chức phi chính phủ Việt Nam nói.

SNV Thanh Hóa cùng chia sẻ quan điểm. “Báo cáo quá dài và quá chi tiết. Toàn bộ hệ thống 
báo cáo không thích hợp. Quá nhiều mẫu báo cáo mà Bộ không cần và sẽ không đọc” – Giám 
đốc SNV nói.

Nghị định 93 quy định chế độ báo cáo mà tất cả các dự án viện trợ PCPNN cần phải tuân 
thủ. Như đã trình bày ở phần trên, hơn 50% các dự án viện trợ PCPNN có tổng ngân sách 
dưới 50.000 USD. Nếu tất cả các dự án đó gửi báo 6 tháng, báo cáo tiến độ hàng năm, báo 
cáo kết thúc dự án tới BKHĐT, BTC và COMINGO, thì các tổ chức nhận viện trợ sẽ phải 
tốn nhiều chi phí để làm các loại báo cáo này, và các cơ quan quản lý nhà nước tốn nhiều 
chi phí để đọc, mà không mang lại những lợi ích tương đương.
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Nghị định 93 và Thông tư 07 là văn bản quy phạm pháp luật, có quyền lực nhà nước để 
buộc các cơ quan nhà nước, các tổ chức PCPNN và các tổ chức nhận viện trợ PCPNN 

phải tuân thủ. Như vậy, những văn bản này chỉ nên đưa ra những yêu cầu cơ bản mà tất cả 
các bên cần phải theo. Với cách hiểu như vậy, thừa nhận mối quan tâm về an ninh và sau 
khi đã phân tích những vấn đề của việc thực thi, nhóm nghiên cứu đưa ra những khuyến 
nghị thay đổi như sau vào nội dung của nghị định:

1.  Áp dụng giải pháp mà Luật Đầu tư quy định đối với các dự án đầu tư trong việc quản lý 
các dự án viện trợ PCPNN. Gánh nặng thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định, phê 
duyệt và báo cáo của các dự án viện trợ PCPNN cần phải tương ứng với quy mô và tính 
chất của khoản viện trợ. Việc giảm bớt thủ tục hành chính sẽ tiết kiệm công sức và thời 
gian của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức PCPNN và các tổ chức nhận viện 
trợ PCPNN. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ không phải đọc và đánh giá chất lượng 
những dự án nhỏ, để công việc đó lại cho tổ chức thực hiện và nhà tài trợ làm. Các tổ 
chức PCPNN và các tổ chức nhận viện trợ sẽ có nhiều công sức và thời gian hơn để thực 
hiện dự án và tăng cường tác động.

2.  Có thể thực hiện việc giảm bớt các thủ tục hành chính bằng cách sau:
a. Thiết lập một danh sách các lĩnh vực hạn chế, trong đó yêu cầu tất cả các dự án 

PCPNN, bất kể quy mô ngân sách, cần phải được thẩm định theo một quy trình  đầy 
đủ, có sự tham vấn các cơ quan liên quan, và chỉ được thực hiện sau khi được phê 
duyệt. Danh sách này có thể bao gồm các lĩnh vực như quốc phòng và an ninh quốc 
gia, tôn giáo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách 
quan trọng cấp quốc gia, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội cả nước, ngành, lãnh thổ …

b. Ngoài những lĩnh vực hạn chế, những dự án viện trợ PCPNN có ngân sách dưới 
100.000 USD thì chỉ cần đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền, không cần phải 
thẩm định và phê duyệt. Tổ chức thực hiện phải chịu trách nhiệm tuân thủ pháp 
luật về nội dung cũng như việc thực hiện của dự án. Không yêu cầu báo cáo đối với 
những dự án này. Trọng tâm quản lý nhà nước sẽ thay đổi từ kiểm tra trước sang 
kiểm tra sau.

c. Những dự án có ngân sách từ 100.000 đến 500.000 USD phải qua thẩm định và phê 
duyệt theo một quy trình đơn giản, có thể là SNV sẽ tham vấn tối đa hai cơ quan khác 
và chịu trách nhiệm thẩm định lẫn phê duyệt. Hồ sơ dự án phải có tất cả các điểm và 
đề mục đã đề cập trong Nghị định 93. Những dự án trong nhóm này chỉ phải tuân 
thủ chế độ báo cáo đã được đơn giản hóa (chỉ báo cáo tài chính).

6 KHuYẾn nGHỊ
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d. Những dự án với ngân sách trên 500.000 USD phải qua thẩm định và phê duyệt theo 
một quy trình đầy đủ, tức là có tham vấn giữa SNV, SKHĐT, Công an, Quốc phòng 
và các cơ quan liên quan khác. Các dự án đó cũng phải tuân thủ chế độ báo cáo đầy 
đủ (báo cáo diễn giải và tài chính).

3. Bên cạnh đó những thay đổi lớn đã thể hiện ở trên, nhóm nghiên cứu đề xuất những 
thay đổi nhỏ hơn trong Nghị định 93 và Thông tư 07 như sau:
a. Nghị định cần quy định thời hạn để phê duyệt, chứ không chỉ cho thẩm định. Việc 

này sẽ xóa bỏ tình trạng thẩm định hoàn thành đúng hạn nhưng phê duyệt kéo dài, 
khiến việc khởi động dự án bị trì hoãn.

b. Quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và viện trợ PCPNN nên được thống nhất 
về một mối. Nghị định và thông tư nên cho phép các tỉnh tự do quyết định cơ quan 
địa phương nào nhận trách nhiệm này.

Để tăng cường thực hiện nghị định hiện tại, nhóm nghiên cứu đưa ra đề nghị sau:

1. Các tỉnh cần ấn định SNV là đầu mối cho tất cả các hoạt động liên quan đến các tổ chức 
PCPNN, kể cả việc chủ trì thẩm định các dự án viện trợ PCPNN.

2. Các tỉnh cần phân bổ ngân sách cụ thể cho các cơ quan quản lý nhà nước, SKHĐT và 
SNV, để theo dõi và đánh giá các dự án viện trợ PCPNN.

3. Các cơ quan quản lý nhà nước cần đảm bảo tập huấn nhiều hơn và hướng dẫn nội dung 
nghị định và thông tư cho các tổ chức của Việt Nam nhận viện trợ PCPNN.

PHụ Lục
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PHụ Lục 1: DAnH SÁcH   
PHỎnG VẤn SÂu

Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Thanh Hóa

Tên người được phỏng vấn chức vụ và cơ quan công tác

Ô. Nguyễn Long Giang Phó Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại – Sở Kế hoạch Đầu 
tư Phú Thọ

Ô. Nguyễn Xuân Huệ Cán bộ Phòng Kinh tế Đối ngoại – Sở Kế hoạch Đầu tư 
tỉnh Phú Thọ

Ô. Nguyễn Đình Minh Cán bộ Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND, tỉnh Phú Thọ

Bà Tạ Thị Hằng Mến Cán bộ Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND, tỉnh Phú Thọ

Ô. Triệu Đăng Khoa Cán bộ Phòng Ngoại vụ,Văn phòng UBND, tỉnh Phú Thọ

Ô. Hoàng Văn Công Giám đốc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ

Tên người được phỏng vấn chức vụ và cơ quan công tác

Ô. Nguyễn Song Hoan Giám đốc Sở Ngoại vụ Thanh Hóa

Ô. Kim Ngọc Hiệp Trưởng Phòng Lễ tân và Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thanh Hóa

Ô. Hoàng Văn Lưu Chủ tịch Hội Nông dân Thanh Hóa

Ô. Lê Ngọc Thông Trưởng Ban Kinh tế, Hội Nông dân Thanh Hóa

Bà Trịnh Thị Tiếp Chủ tịch hội Chữ thập Đỏ Thanh Hóa

Bà Mai Thị Nhung Phó chủ tịch thường trực hội Chữ thập Đỏ Thanh Hóa 

Bà Thuỷ Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Thanh Hóa

Ô. Khương Bá Tuân Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lâm nghiệp trực thuộc Liên hiệp 
các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa

Tỉnh Kon Tum 

Tỉnh Sơn La

Tên người được phỏng vấn chức vụ và cơ quan công tác

Ô. Lưu Công Cường Trưởng Phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch Đầu tư 
Kon Tum 

Ô. Trương Quốc Việt Cán bộ Phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch Đầu tư 
tỉnh Kon Tum

Ô. Nguyễn Công Khoa Ủy viên thường trực Hội người tàn tật và trẻ mồ côi Kon 
Tum 

Bà Triệu Thi Linh Trưởng ban Kinh tế, Hội Phụ nữ Kon Tum 

Bà Ngô Thị Thanh Thuỷ Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, Sở Ngoại vụ Kon Tum 

Tên người được phỏng vấn chức vụ và cơ quan công tác

Ô. Lê Minh Phong Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Sơn La

Ô. Triệu Văn Cơ Trưởng Phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch Đầu tư 
tỉnh Sơn La

Bà Lương Thị Vân Anh Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Sơn La

Ô. Đặng Minh Tuấn Sở Ngoại vụ Sơn La

Bà Lò Thị Mai Kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ Sơn La
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Thành phố Hà nội

Tên người được phỏng vấn chức vụ và cơ quan công tác

Mr. Trần Quốc Trị Phó chủ tịch, tổng thư ký Hội nghiên cứu Khoa học 
Đông Nam Á (SEARAV)

Mr. Nguyễn Đình Anh Nguyên Trưởng phòng, Phòng tổ chức Quốc tế và Phi 
chính phủ nước ngoài. 

Mrs. Trần Thị Thanh Hương Giám đốc ORBIS Việt Nam

Mrs. Vũ Thị Hiền Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng cao 
(CERDA)

Mrs. Thân Thị Chung Giám đốc Trung tâm Phát triển Kinh tế Xã hội và           
Môi trường (CSEED)

Mrs. Thân Thị Chung Giám đốc Trung tâm Phát triển Kinh tế Xã hội và Môi 
trường (CSEED)

Mrs. Lê Thị Hoài Phương Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng bền vững 
(CSCD)

Mr. Cao Vĩnh Hải Giám đốc Trung tâm tư vấn Môi trường Tài nguyên và 
Giảm nghèo Nông thôn (CERPA)

Mrs. Nông Thị Hồng Hạnh
Trưởng phòng các tổ chức Quốc tế và Phi chính phủ 
nước ngoài, Cục kinh tế & Đối ngoại, Bộ kế hoạch và 
Đầu tư

PHụ Lục 2: BảnG HỎi DÀnH           
cHO cÁc TỔ cHỨc PcPnn

nGHiÊn cỨu QuÁ TRÌnH TRiển KHAi nGHỊ ĐỊnH SỐ 93/2009/nĐ-cP
(Bảng hỏi dành cho các tổ chức PcPnn) 

Kính gửi Giám đốc tổ chức PcPnn,
Nghị định định 93/2009/NĐ-CP được ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2009 về Quy 
chế Quản lý và sử dụng Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) nhằm hỗ trợ việc 
quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.
Để tìm hiểu các khuyến nghị dựa trên bằng chứng nhằm cải thiện việc thực hiện Nghị 
định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt 
Nam và Trung tâm dữ liệu các tổ chức PCP, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, Thương 
mại và Phát triển Canada và Cơ quan viện trợ Ai Len tiến hành một nghiên cứu đánh 
giá việc thực hiện Nghị định 93.  Kết quả của nghiên cứu với những khuyến nghị cụ 
thể sẽ cung cấp đầu vào cho các cuộc đối thoại giữa các bên tham gia, các tổ chức nhận 
viện trợ và nhà tài trợ. Mục đích chính của toàn bộ quá trình này là nhằm góp phần 
thúc đẩy việc áp dụng nghị định tốt hơn, hỗ trợ quá trình huy động nguồn lực, tăng 
hiệu quả viện trợ và phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam.
Chúng tôi kính đề nghị Giám đốc hoặc một lãnh đạo khác của tổ chức dành khoảng 20-
30 phút để trả lời những câu hỏi trong bảng hỏi này. Ý kiến của Ông/Bà sẽ giúp chúng 
tôi hiểu rõ hơn về việc thực hiện Nghị định 93 để chúng tôi có thể đưa ra khuyến nghị 
tốt. Trong nghiên cứu này, MỌI thông tin do Ông/Bà cung cấp sẽ được giữ kín và CHỈ 
được công bố ở dạng kết quả tổng hợp. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin được 
cung cấp cho mục đích nghiên cứu, không sử dụng thông tin này vào các mục đích khác.
Xin Ông/Bà đánh dấu  hoặc X vào ô vuông đặt trước phương án trả lời hoặc vào một 
ô trong bảng phù hợp. Với các câu hỏi cần ghi rõ hoặc giải thích thêm, xin Ông/Bà vui 
lòng ghi rõ vào dòng đã để trống. 
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà và Quý Tổ chức.
Liên hệ: 
Phạm Quang nam (Trưởng nhóm nghiên cứu) Email: pqnam@ymail.com   
Di động: 0912281496
nguyễn Thu Hà (ms.) Email: thuha@depocen.org  Di động: 0904679233
hoặc Đỗ Hoàng my (ms.) Email: dohoangmy@depocen.org   Di động: 0917741185
Điện thoại cố định: (04) 39351418
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1. Tên cơ quan/tổ chức của Ông/Bà: 

2. Tên và chức danh người trả lời:  

Điện thoại:     Email:  

3. Năm tổ chức được thành lập chính thức/hợp pháp tại Việt Nam:  

4. Năm dự án đầu tiên của tổ chức được triển khai tại Việt Nam: 

5. Tư cách pháp nhân của tổ chức ở Việt Nam: (CHỈ chọn 1 ô)

   Giấy chứng nhận đăng ký họat động 
   Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng dự án
   Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện
6. Ngân sách năm của tổ chức Ông/bà trong 3 năm vừa qua?

năm 2010 2011 2012

Tổng ngân sách (ước tính theo Đô la Mỹ)

Tỉ lệ tổng ngân sách chuyển cho các tổ chức Việt Nam để 
thực hiện chương trình/dự án (ước tính) % % %

Số tổ chức Việt Nam nhận hỗ trợ tài chính từ tổ chức Ông/
Bà để thực hiện chương trình/dự án

7. Trong 3 năm từ nay tới 2015, ngân sách mà tổ chức Ông/Bà sẽ phân bổ cho Việt Nam sẽ: 
(CHỈ chọn 1 ô phù hợp)

    

8. Hình thức tổ chức của cơ quan/tổ chức đối tác của tổ chức Ông/Bà là gì? (chọn 1 phương 
án phù hợp nhất)

   Tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam 

   Tổ chức thuộc bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam

    Tổ chức quần chúng/ chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động)

    Tổ chức quần chúng/chính trị - xã hội khác ngoài các tổ chức trên

    Viện nghiên cứu / Trường đại học

    Các tổ chức phi chính phủ địa phương khác 

    Các tổ chức khác (nêu rõ) 

Tăng nhiều Tăng nhẹ Không thay 
đổi

Giảm nhẹ Giảm nhiều Không biết

9.Trong 3 năm vừa qua, tổ chức Ông/Bà đã thực hiện hoặc tài trợ cho các chương trình/dự 
án ở bao nhiêu tỉnh, là những tỉnh nào?  

Hãy liệt kê các tỉnh: 

 

10. Trong 3 năm qua, tổ chức ông/bà đã trình phê duyệt bao nhiêu chương trình/dự án và 
bao nhiêu chương trình/dự án trong số đó đã được duyệt?

  

11. Xin Ông/Bà cho biết thời gian trung bình từ khi nộp hồ sơ hoàn chỉnh đến khi có kết 
quả phê duyệt dự án là bao lâu? (chọn 1 phương án phù hợp nhất)

   Dưới 1 tháng     Từ 1-3 tháng

   3-6 tháng     6-12 tháng

   Trên 12 tháng

12. Trong quá trình thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình/ dự án, đã từng có 
chương trình/dự án nào cần phải thay đổi lớn về nội dung để được phê duyệt chưa?

   Chưa      Rồi

Nếu đã có Rồi, hãy nêu lý do:

13. Thách thức lớn nhất mà tổ chức ông/bà gặp phải trong quá trình thẩm định/phê duyệt 
chương trình/dự án của mình là gì? 

14. Tổ chức ông/bà đã xử lý thế nào với thách thức đó?

15. Nhận định nào dưới đây mô tả tổ chức của ông/bà một cách chính xác nhất? (chọn 1 
phương án phù hợp nhất)

năm 2010 2011 2012

Số chương trình/dự án xin phê duyệt

Số chương trình/ dự án được phê duyệt
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   Chúng tôi không biết là có nghị định về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ 
nước ngoài  Chuyển đến câu 22

   Chúng tôi biết có Nghị định 93 về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước 
ngoài, nhưng chưa từng tham khảo những quy định của nghị định đó trong công 
việc của mình

   Chúng tôi tham khảo những quy định của Nghị định 93 CHỈ khi chúng tôi có 
chương trình / dự án phi Chính phủ nước ngoài cần phê duyệt

   Chúng tôi thường xuyên tham khảo những quy định của Nghị định 93 trong công 
việc của mình

   Chúng tôi không muốn trả lời câu hỏi này
Xin ông/bà cho biết nhận xét của mình về những quy định chính của Nghị định 93 trong 
những câu hỏi sau đây.

16. Những quy định của Nghị định 93 liên quan đến việc thẩm định và phê duyệt chương 
trình / dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài:

 Dễ hiểu                                Khó hiểu

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

 Dễ thực hiện                      Khó thực hiện

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Được thực hiện một cách nhất quán       Được thực hiện không nhất quán ở các 
địa phương và các lĩnh vực

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Nếu ông/bà đánh dấu vào phương án 4 hoặc 5 ở những câu hỏi trên, xin giải thích lý do tại sao:

17. Những quy định của Nghị định 93 liên quan đến việc thực hiện chương trình / dự án:

 Dễ hiểu                                Khó hiểu

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

 Dễ thực hiện                      Khó thực hiện

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Được thực hiện một cách nhất quán           Được thực hiện không nhất quán ở các địa 
phương và các lĩnh vực

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Nếu ông/bà đánh dấu vào phương án 4 hoặc 5 ở những câu hỏi trên, xin giải thích lý do tại 
sao:

 

18. Những quy định của Nghị định 93 liên quan đến việc thẩm định và phê duyệt những sửa 
đổi, điều chỉnh, bổ sung chương trình / dự án:

 Dễ hiểu                                Khó hiểu

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

 Dễ thực hiện                      Khó thực hiện

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Được thực hiện một cách nhất quán    Được thực hiện không nhất quánở các địa 
phương và các lĩnh vực

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Nếu ông/bà đánh dấu vào phương án 4 hoặc 5 ở những câu hỏi trên, xin giải thích lý do tại 
sao:

 

19. Những quy định của Nghị định 93 liên quan đến việc giám sát và đánh giá chương 
trình/dự án:

 Dễ hiểu                                Khó hiểu

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

 Dễ thực hiện                      Khó thực hiện

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Được thực hiện một cách nhất quán     Được thực hiện không nhất quán ở các địa 
phương và các lĩnh vực

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Nếu ông/bà đánh dấu vào phương án 4 hoặc 5 ở những câu hỏi trên, xin giải thích lý do tại 
sao:

 

 

20. Những quy định của Nghị định 93 liên quan đến việc báo cáo về chương trình / dự án:

 Dễ hiểu                                Khó hiểu

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

 Dễ thực hiện                      Khó thực hiện

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến
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Được thực hiện một cách nhất quán        Được thực hiện không nhất quán ở các địa 
phương và các lĩnh vực

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Nếu ông/bà đánh dấu vào phương án 4 hoặc 5 ở những câu hỏi trên, xin giải thích lý do tại 
sao:

 

21. Ông/Bà hoặc Tổ chức của Ông/Bà có được tập huấn, hướng dẫn về Nghị định 93/2009/
NĐ-CP? 

    Không      Có

(Nếu có, hãy nêu tên cơ quan tập huấn, hướng dẫn:……………………………………..)

22. Ông/bà có gợi ý thay đổi nào đối với các quy định về việc quản lý và sử dụng nguồn viện 
trợ PCPNN nhằm tối đa hóa hiệu quả và huy động viện trợ không?

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

Nhóm nghiên cứu

PHụ Lục 3: BảnG HỎi DÀnH cHO 
cÁc TỔ cHỨc nHẬn ViỆn TRỢ

nGHiÊn cỨu QuÁ TRÌnH TRiển KHAi nGHỊ ĐỊnH SỐ 93/2009/nĐ-cP
(Bảng hỏi dành cho các tổ chức nhận viện trợ) 

Nhằm tìm hiểu về việc triển khai Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 
2009 về Quy chế Quản lý và sử dụng Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), 
đồng thời đánh giá tính phù hợp của Nghị định đối với các đơn vị, cơ quan, tổ chức 
phê duyệt và tiếp nhận viện trợ. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm dữ liệu các tổ 
chức phi chính phủ quốc tế (NGO-RC) tiến hành một nghiên cứu đánh giá việc thực 
hiện Nghị định 93. Kết quả của nghiên cứu với những khuyến nghị cụ thể sẽ góp phần 
thúc đẩy việc áp dụng nghị định tốt hơn, giúp quá trình phê duyệt, quản lý và sử dụng 
viện trợ hiệu quả hơn, đóng góp tốt hơn vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế 
đất nước.
Chúng tôi kính đề nghị Giám đốc hoặc một lãnh đạo khác của tổ chức dành khoảng 30 
phút để trả lời những câu hỏi trong bảng hỏi này. 
Xin Ông/Bà đánh dấu  hoặc X vào ô vuông đặt trước phương án trả lời hoặc vào một 
ô trong bảng phù hợp. Với các câu hỏi cần ghi rõ hoặc giải thích thêm, xin Ông/Bà vui 
lòng ghi rõ vào dòng đã để trống. 
Trong nghiên cứu này, mọi thông tin do Ông/Bà cung cấp sẽ được giữ kín và chỉ được 
công bố ở dạng kết quả tổng hợp. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin được cung 
cấp cho mục đích nghiên cứu, không sử dụng thông tin này vào các mục đích khác.
Ông/Bà có thể kiểm tra tính xác thực của nghiên cứu này thông qua:
Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Quản lý Hợp phần “Nâng cao năng lực Xã hội dân sự”
CARE international in Vietnam | 92 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
ĐT cơ quan: (04) 3716 19 30 số máy lẻ 135.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà và Quý Tổ chức.
Liên hệ: 
Phạm Quang nam (Trưởng nhóm nghiên cứu) Email: pqnam@ymail.com   
Di động: 0912281496
nguyễn Thu Hà (ms.) Email: thuha@depocen.org  Di động: 0904679233
hoặc Đỗ Hoàng my (ms.) Email: dohoangmy@depocen.org   Di động: 0917741185
Điện thoại cố định: (04) 39351418
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Tên người trả lời:  

Chức vụ người trả lời:  

Điện thoại:     Email:  

PHẦn A: THÔnG Tin cHunG

A.1 Tên cơ quan/tổ chức của Ông/Bà: 

A.2 Năm thành lập:  

A.3 Địa chỉ:  

A.4  Địa bàn hoạt động chính của tổ chức của Ông/Bà trong 3 năm vừa qua (tên tỉnh/
thành phố)

A.5 Cơ quan chủ quản (hoặc cấp phép) của cơ quan/tổ chức Ông/Bà là (nếu có): 

A.6  Lĩnh vực hoạt động chính của cơ quan/tổ chức Ông/Bà là gì? (được chọn nhiều 
phương án)

   1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn (bao gồm nông nghiệp, thủy lợi, lâm 
nghiệp, thủy sản) kết hợp xóa đói giảm nghèo

   2. Phát triển hạ tầng cơ sở xã hội (y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, 
dân số)

   3. Bảo vệ môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phòng 
chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, dịch bệnh

   4. Tăng cường năng lực thể chế, quản lý, kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực; 
chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai

   5. Các hoạt động nhân đạo

   6. Quản trị nhà nước

   7. Khác (ghi rõ)  

A.7   Hình thức tổ chức của cơ quan/tổ chức Ông/Bà đang làm việc là gì? (chọn 1 
phương án phù hợp nhất)

   1. Tổ chức thuộc bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam

   2. Tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam

   3. Tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông 
dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động)

   4. Hội được Nhà nước giao biên chế, hỗ trợ về kinh phí và điều kiện hoạt động 
nhưng không thuộc nhóm 3

   5. Đoàn thể xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

   6. Quỹ xã hội, quỹ từ thiện

   7. Tổ chức khoa học, công nghệ, Viện nghiên cứu

   8. Các tổ chức phi chính phủ khác

A.8   Nguồn ngân sách chủ yếu của đơn vị/tổ chức Ông/Bà đến từ? (chọn 1 phương án 
phù hợp nhất)

   1. Từ ngân sách Nhà nước 

   2. Các chương trình dự án/viện trợ của các tổ chức PCPNN

   3. Nguồn thu từ cung cấp dịch vụ và kinh doanh

   4. Nguồn khác (ghi rõ):  

A.9  Trong ba năm gần đây, số lượng và ngân sách của các chương trình, dự án mà tổ 
chức của Ông/Bà đã được viện trợ là bao nhiêu? 

 

PHẦn B. nGHỊ ĐỊnH 93/2009/nĐ-cP

B.1  Nhận định nào dưới đây mô tả tổ chức của ông/bà một cách tốt nhất? (chọn 1 
phương án phù hợp nhất)

   Chúng tôi không biết là có nghị định về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính 
phủ nước ngoài  Chuyển đến câu B11

   Chúng tôi biết có Nghị định 93 về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ 
nước ngoài, nhưng chưa từng tham khảo những quy định của nghị định đó 
trong công việc của mình 

   Chúng tôi chỉ tham khảo những quy định của Nghị định 93 khi chúng tôi có 
chương trình/dự án phi Chính phủ nước ngoài cần phê duyệt

   Chúng tôi thường xuyên tham khảo những quy định của Nghị định 93 trong 
công việc của mình

năm Số lượng chương trình, dự án Tổng số ngân sách viện trợ              
(ước tính, USD)

2010

2011       

2012
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Xin ông/bà cho biết nhận xét của mình về những quy định chính của nghị định 93 trong 
những câu hỏi sau đây.

B.2  Những quy định của Nghị định 93 liên quan đến việc thẩm định và phê duyệt 
chương trình / dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài:

 Dễ hiểu                                Khó hiểu

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

 Dễ thực hiện                      Khó thực hiện

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Được thực hiện một cách nhất quán  Được thực hiện không nhất quán ở các địa phương 
và các lĩnh vực

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Nếu ông/bà đánh dấu vào phương án 4 hoặc 5 ở những câu hỏi trên, xin giải thích lý do tại sao:

 

 

B.3  Những quy định của Nghị định 93 liên quan đến việc thực hiện chương trình / dự 
án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài:

 Dễ hiểu                                Khó hiểu

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

 Dễ thực hiện                      Khó thực hiện

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Được thực hiện một cách nhất quán  Được thực hiện không nhất quán ở các địa phương 
và các lĩnh vực

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Nếu ông/bà đánh dấu vào phương án 4 hoặc 5 ở những câu hỏi trên, xin giải thích lý do tại sao:

 

 

B.4  Những quy định của Nghị định 93 liên quan đến việc thẩm định và phê duyệt 
những sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chương trình / dự án viện trợ phi Chính phủ 
nước ngoài:

 Dễ hiểu                                Khó hiểu

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

 Dễ thực hiện                      Khó thực hiện

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Được thực hiện một cách nhất quán    Được thực hiện không nhất quán ở các địa phương 
và các lĩnh vực

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Nếu ông/bà đánh dấu vào phương án 4 hoặc 5 ở những câu hỏi trên, xin giải thích lý do tại 
sao:

 

 

B.5  Những quy định của Nghị định 93 liên quan đến việc giám sát và đánh giá chương 
trình / dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài:

Dễ hiểu                                Khó hiểu

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

 Dễ thực hiện                      Khó thực hiện

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Được thực hiện một cách nhất quán  Được thực hiện không nhất quán ở các địa 
phương và các lĩnh vực

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Nếu ông/bà đánh dấu vào phương án 4 hoặc 5 ở những câu hỏi trên, xin giải thích lý do tại sao:

 

 

B.6  Những quy định của Nghị định 93 liên quan đến việc báo cáo về chương trình / dự 
án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài:

 Dễ hiểu                                Khó hiểu

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

 Dễ thực hiện                      Khó thực hiện

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Được thực hiện một cách nhất quán    Được thực hiện không nhất quán ở các địa phương 
và các lĩnh vực

1.            2.       3.                   4.               5.         6.  Không có ý kiến

Nếu ông/bà đánh dấu vào phương án 4 hoặc 5 ở những câu hỏi trên, xin giải thích lý do tại 
sao:
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B.7  Ông/Bà hoặc tổ chức của Ông/Bà có được tham vấn trong quá trình soạn thảo 
Nghị định 93/2009/NĐ-CP không?

    Có      Không

B.8  Ông/Bà hoặc Tổ chức của Ông/Bà có được tập huấn, hướng dẫn về việc áp dụng 
thực hiện Nghị định 93/2009/NĐ-CP và Thông tư 07/2010/TT-BKH hướng dẫn thi 
hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP không? 

  Có (Tên cơ quan tập huấn, hướng dẫn:……………………………………..)  
  Không

B.9  Ông/Bà có biết Nghị định 93 thay thế cho Quyết định 64/2001/QĐ-TTg quy định 
việc quản lý và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN không?

  Có    Không (chuyển đến câu B11)

B.10  So với Quyết định 64/2001/QĐ-TTg thì Nghị định 93/2009/NĐ-CP có những 
điểm cải thiện nào?

B.11  Xin Ông/Bà cho biết thời gian trung bình từ khi nộp hồ sơ hoàn chỉnh đến khi có 
kết quả phê duyệt dự án là bao lâu? (chọn 1 phương án phù hợp nhất)

   Dưới 1 tháng    Từ 1 đến 2 tháng

   Từ 2 đến 3 tháng    Từ 3 đến 6 tháng          Trên 6 tháng

B.12  Xin Ông/Bà cho biết thời gian trung bình Tổ chức của ông bà dành cho việc chuẩn 
bị một hồ sơ chương trình/dự án là bao lâu? (chọn 1 phương án phù hợp nhất)

   Dưới 1 tháng    Từ 1 đến 2 tháng

   Từ 2 đến 3 tháng    Từ 3 đến 6 tháng          Trên 6 tháng

B.13  Trong quá trình thẩm định và phê duyệt dự án, cơ quan Ông/Bà có được các cơ 
quan có thẩm quyền trao đổi, chia sẻ thông tin, tham vấn về những vấn đề liên 
quan đến hồ sơ dự án hay không? 

    Có      Không

B.14  Theo Ông/Bà, nghị định 93 và thông tư hướng dẫn 07 cần thay đổi điểm gì để công 
tác quản lý, tiếp nhận và sử dụng viện trợ PCPNN thuận lợi hơn? 

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
Nhóm nghiên cứu

một số hình ảnh các đại biểu tham gia góp ý cho báo cáo tại hội thảo tham vấn 
lần thứ nhất ngày 4 tháng 4 năm 2013 tại Hà nội

Some pictures at the first consultative workshop on April 4th, 2013 in Hanoi
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một số hình ảnh các đại biểu tham gia góp ý cho báo cáo tại hội thảo tham vấn 
lần thứ hai ngày 14 tháng 5 năm 3013 tại Hà nội

Some pictures at the second consultative workshop on may 14th, 2013 in Hanoi


