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A. Giới thiệu
1. Đoàn Hỗ trợ thực hiện dự án (giữa kỳ) lần thứ 2 (ISM) Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây
Nguyên (GNTN) tiến hành làm việc từ ngày 16 đến ngày 17/10/2014. Mục đích của Đoàn là
đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án của Chính phủ để có biện pháp đẩy nhanh tiến độ
thực hiện dự án; xác định những thách thức, vướng mắc để thúc đẩy việc thực hiện dự án; thống
nhất về hành động cụ thể để giải quyết những vướng mắc đã được xác định. Đoàn cũng đã xem
xét việc thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án GNTN (PPTAF).
2. Đoàn làm việc với Ban điều phối dự án Trung ương (BĐPTW) dự án GNTN và đại diện của 6
Ban QLDA (PPMUs) tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông
tại Hà Nội. Đoàn gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo dự án và các cán bộ BĐPTW cũng như đại diện 6
Ban QLDA tỉnh đã hợp tác giúp Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.
3. Biên bản ghi nhớ này phản ánh các phát hiện và các hành động thống nhất được thảo luận với
BĐPTW và các BQLDA tỉnh ngày 17/11/2014 tại văn phòng Bộ KH & ĐT.
B. Các phát hiện và khuyến nghị của Đoàn
Tiến độ dự án kể từ Đoàn hỗ trợ lần thứ nhất
4. Nhìn chung, Dự án đang triển khai tốc độ rất chậm, tiến triển không đáng kể từ ISM lần thứ
nhất cùng với Hội nghị khởi động Dự án ngày 30/5/2014. Hầu hết các hoạt động dự án bị trì
hoãn và / hoặc triển khai chậm hơn so với kế hoạch. Dự án thực hiện tương đối tốt về chiến lược
truyền thông và công việc thiết lập hệ thống MIS sử dụng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, các
công việc thiết yếu khác phục vụ giai đoạn đầu của Dự án như tuyển dụng nhân sự, kích hoạt tài
khoản dự án, đào tạo cán bộ và lập kế hoạch cho các hoạt động dự án thì đang bị chậm. Sau đây
là phần trình bày các đánh giá chi tiết về tiến độ dự án và các khuyến nghị chính của Đoàn.
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5. Công tác tuyển dụng các cán bộ Tư vấn chính của dự án. Đoàn ghi nhận rằng các cán bộ nòng
cốt (giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ Đấu thầu) đã được chỉ định / bổ
nhiệm cho các BQLDA tỉnh (PPMUs) và các BQLDA huyện (DPMUs) ngay thời gian đầu dự
án. Các Ban Phát triển xã, với cán bộ chủ chốt, cũng đã được thành lập. Tuy nhiên, các cán bộ
Tư vấn dự án khác (như Kế toán, cán bộ Giám sát và đánh giá, cán bộ Sinh kế, cán bộ Chính
sách an toàn, cán bộ Nâng cao năng lực) chưa được tuyển chọn. Quá trình tuyển chọn tư vấn cho
Ban QLDA tỉnh và huyện chỉ vừa mới bắt đầu và hầu hết các tỉnh và các huyện báo cáo nhận
được ít các ứng cử viên quan tâm. Đặc biệt tỉnh Đắk Nông cho đến nay không nhận được bất kỳ
hồ sơ (CV) hay sự quan tâm nào từ các ứng cử viên tiềm năng. Các PPMU có ý kiến rằng yêu
cầu trình độ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công việc cụ thể là quá cao (những người đã có 5
năm kinh nghiệm thường đã có việc làm ổn định). Vì vậy, đại diện các tỉnh đề xuất hạ thấp yêu
cầu về trình độ trong các điều khoản tham chiếu (TORs) của 6-7 vị trí tư vấn của Ban QLDA
tỉnh và huyện.
6. Để giải đáp vấn đề này, Đoàn đã khuyến nghị các hành động sau đây: Đối với các vị trí có đủ
số lượng ứng viên quan tâm (ít nhất là 3 ứng viên cho mỗi vị trí), tiếp tục quá trình tuyển chọn.
Đối với các vị trí chưa thu hút đủ các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn quan tâm vào hạn chót nộp hồ
sơ, Ban QLDA tỉnh nên: (i) đăng lại quảng cáo phạm vi ngoài tỉnh mình, sử dụng phương tiện
thông tin đại chúng khu vực hoặc quốc gia để mở rộng phạm vi tìm kiếm; và (ii) xem xét áp
dụng phụ cấp khó khăn theo quy định của Chính phủ cho các cán bộ làm việc tại các vùng sâu
vùng xa. Đồng thời, Đoàn đề nghị BĐPTW / Bộ KH & ĐT yêu cầu Chính quyền các tỉnh chỉ
định/bổ nhiệm các cán bộ nhà nước liên quan giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động dự án trong khi các
Ban QLDA tỉnh và huyện tiếp tục tìm kiếm cán bộ Tư vấn đủ năng lực trình độ. Đoàn cũng nêu
rõ rằng điều kiện 5 năm kinh nghiệm trong các điều khoản tham chiếu được hiểu là tổng số năm
kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự, (không phải là số năm có bằng đại học/cao đẳng của
ứng viên).
7. Cùng với việc làm rõ vấn đề này và các hành động bổ sung được thống nhất, cuộc họp đã nhất
trí rằng các Ban QLDA tỉnh sẽ hoàn thành cơ bản công tác tuyển dụng các cán bộ Tư vấn vào
ngày 30/11. Đoàn nhắc nhở các đại diện PPMU rằng việc tuyển chọn nhân sự và thực hiện dự án
hoàn toàn tùy thuộc vào Chính quyền tỉnh, huyện và họ sẽ chịu trách nhiệm về những thỏa thuận
đã được thống nhất. Đoàn cũng nhắc nhở các PPMU về các thủ tục đấu thầu mua sắm yêu cầu
cho việc tuyển chọn phải được chấp nhận.
8. Công tác tuyển dụng Hướng dẫn viên cộng đồng (CF). Đoàn hài lòng về việc tuyển dụng CF
đã hoàn thành, các hợp đồng đã được gửi tới các CF được chọn tại tất cả các tỉnh. Bước tiếp
theo được thống nhất là sẽ đào tạo cho các CF về các nội dung liên quan, trang bị cho họ kiến
thức và các kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện các công việc Dự án một cách hiệu quả. Đoàn lưu
ý rằng gói dịch vụ tư vấn đào tạo riêng cho CF (về kỹ năng của hướng dẫn viên) đang trong giai
đoạn đấu thầu nên chưa sẵn sàng thực hiện cho đến nửa cuối tháng 11 là sớm nhất. Tuy nhiên,
CF cũng sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo khác được thiết kế chung cho các cán bộ dự án.
Các PPMU lo ngại mức lương $250/ người/ tháng là thấp và không đủ hấp dẫn để giữ các CF
Trang | 2

làm việc tại các vùng sâu vùng xa và khó khăn. Đoàn đã nêu rõ rằng mức lương $250/người/
tháng không nên coi là mức cố định để áp dụng chung cho các CF được chọn vì điều kiện làm
việc tại các xã dự án là khác nhau và mức lương đưa ra cho các CF nên áp dụng linh hoạt. Đồng
thời, tương tự như ưu đãi cho các cán bộ Tư vấn nêu trên, cơ chế phụ cấp khó khăn có thể được
áp dụng cho các CF làm việc tại các xã vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, mỗi CF sẽ (i) được trang bị
một chiếc xe máy để tạo điều kiện đi lại làm việc tại xã; (ii) được hỗ trợ phụ cấp xăng xe cố định
và phụ cấp điện thoại di động (để làm việc trên hệ thống MIS bằng điện thoại thông minh – hệ
thống phần mềm thu thập số liệu từ cộng đồng đang được xây dựng); và (iii) được hoàn trả các
chi phí hợp lý liên quan đến dự án (như photocopy, phí internet, sửa chữa xe máy, vv).
9. Kích hoạt tài khoản chỉ định cấp trung ương và cấp tỉnh, các tài khoản dự án cấp huyện và xã,
lập đơn xin rút vốn từ Tài khoản của Ngân hàng Thế giới (NHTG). Đoàn bày tỏ sự quan ngại khi
đã ba tháng kể từ ngày dự án có hiệu lực nhưng NHTG vẫn chưa nhận được đơn xin rút vốn nào
(WAs) do việc chỉ định chi nhánh ngân hàng phục vụ của dự án chậm. Đoàn nhận thấy rằng các
tài khoản của BĐPTW và PPMU trong hệ thống Kết nối khách hàng (ClientConnection) của
NHTG đã được thiết lập nhưng việc đào tạo cơ bản việc sử dụng ClientConnection và cung cấp
thẻ token cho chữ ký điện tử và đơn rút vốn điện tử chưa được thực hiện. Đoàn khuyến nghị các
tài khoản ngân hàng sau Tài khoản chỉ định phải được mở càng sớm càng tốt song song với việc
đào tạo nói trên về lập đơn rút vốn điện tử do cán bộ giải ngân của NHTG thực hiện. Căn cứ kế
hoạch đấu thầu và kế hoạch thực hiện được cập nhật/sửa đổi, BĐPTW và các PPMU xây dựng
kế hoạch tài chính/giải ngân chi tiết cho 6 tháng tới cùng với đơn rút vốn đầu tiên về các Tài
khoản chỉ định tương ứng (DAs). Nếu không có các kế hoạch trên, Ngân hàng sẽ không thể thực
hiện việc giải ngân đầu tiên cho các Tài khoản chỉ định DAs.
10. Mã TABMIS. Đoàn đã được thông báo rằng một số tỉnh gặp khó khăn trong việc mở mã cho
hoạt động dự án. Điều này là do việc hiểu và giải thích khác nhau về áp dụng TABMIS (Hệ
thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc) do Kho bạc Nhà nước quản lý ở tất cả các cấp.
Đoàn khuyến nghị các Ban QLDA tỉnh cần thực hiện theo các hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước
tỉnh để đạt được thỏa thuận cuối cùng và chính thức tại địa phương.
11. Kế hoạch thực hiện. Đoàn thấy rằng ngoại trừ BQLDA tỉnh Đăk Nông, kế hoạch thực hiện và
đấu thầu mua sắm 18 tháng Ngân hàng đã có thư không phản đối vào tháng 9/2013 đã trở nên lạc
hậu, cần cập nhật và điều chỉnh. Vì vậy, Đoàn thống nhất với BĐPTW và các PPMU thực hiện
cuốn chiếu, cập nhật trước kế hoạch dự án cho những tháng cuối năm 2014, và sau đó cho cả
năm 2015, cần điều chỉnh phù hợp các hoạt động và đầu tư dựa trên công việc đạt được cho đến
nay và những thay đổi của bối cảnh địa phương. Đề nghị Đắk Nông lập lại kế hoạch sửa đổi của
tỉnh thống nhất theo mẫu trong PIM đã được phê duyệt. Đoàn cũng đề xuất các Ban QLDA tỉnh
ưu tiên một số hoạt động chính trong hai tháng cuối của năm 2014 bao gồm: (i) truyền thông; (ii)
tuyển chọn tư vấn; (iii) mua thiết bị văn phòng cơ bản. Đoàn cũng khuyến nghị việc lập kế hoạch
2016 sẽ bắt đầu khoảng tháng 5 hay tháng 6/2015, với chu trình lập kế hoạch có sự tham gia theo
quy định trong PIM. Để làm được việc này, việc tập huấn đào tạo sử dụng PIM cho tất cả các cán
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bộ dự án, đặc biệt nội dung về lập kế hoạch có sự tham gia cộng đồng, phải được hoàn thành
trước tháng 5/2015.
12. Kế hoạch 2015 bao gồm số lượng lớn các hoạt động của kế hoạch 18 tháng ban đầu, được
cập nhật phù hợp thực tế, gồm các công trình, hàng hóa và dịch vụ khác. Nhằm hỗ trợ dự án, vốn
tiểu dự án PPTAF tài trợ gói tư vấn thiết kế cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn và các gói thầu mua sắm.
Để cố gắng tận dụng lợi thế của mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4), Đoàn khuyến nghị BĐPTW
và các PPMU nên hướng dẫn các tư vấn tập trung hoàn thành thiết kế chi tiết kỹ thuật của 1-2
tiểu dự án để thí điểm giúp các PPMU bắt đầu triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng. Các
PPMU sau đó nên thực hiện theo thiết kế chuẩn để tiến hành các tiểu dự án còn lại. Các PPMU
cũng nêu ra một số quan ngại rằng ước tính chi phí trong kế hoạch 18 tháng ban đầu có thể thấp
so với hiện tại do lạm phát. Đoàn có lưu ý rằng lạm phát trong 18 tháng nay chỉ từ 7-12%, sẽ
không gây ra sự khác biệt đáng kể trong dự toán của tiểu dự án. Tuy nhiên, Đoàn đề nghị các
Ban QLDA tỉnh nên tiến hành tham vấn công đồng, đối tượng thụ hưởng trong việc cập nhật kế
hoạch dự án năm 2015 vì việc này là cần thiết, áp định mức chi phí hiện hành và thông số kỹ
thuật phù hợp vào các kế hoạch sửa đổi. Một số tỉnh cũng đặt câu hỏi việc đầu tư tiểu dự án từng
phần (do nguồn ngân sách chưa đầy đủ) có được cho phép hay không. Đoàn không đồng thuận
với đề nghị này. Cuối cùng, Đoàn nhắc nhở BĐPTW và các PPMU rằng kế hoạch 2015 cần phải
đi kèm với việc sàng lọc chi tiết việc giải phóng mặt bằng thu hồi đất có thể xảy ra theo quy định
về chính sách an toàn xã hội môi trường. Biểu mẫu sàng lọc đã được Ngân hàng cung cấp trước
kia, Đoàn đồng ý cung cấp lại biểu mẫu sàng lọc để đảm bảo rằng việc sàng lọc phải được tuân
thủ một cách đầy đủ.
13. Công tác đào tạo cán bộ dự án. Đoàn bày tỏ lo ngại về sự chậm trễ trong việc tuyển dụng cán
bộ dự án, việc đào tạo vẫn chưa thể bắt đầu, mặc dù một số gói đào tạo đã được ký hợp đồng, sử
dụng vốn PPTAF. Các bên thống nhất rằng các cán bộ dự án sẽ được tuyển dụng xong trước
ngày…., và đến cuối tháng 3/2015 tất cả các cán bộ dự án sẽ được đào tạo cơ bản theo lĩnh vực
chuyên môn ít nhất một lần. Đoàn cũng khuyến nghị rằng cán bộ của các Ngân hàng phục vụ,
Kho bạc Nhà nước và các Cơ quan tài chính các cấp cũng sẽ được mời tham gia vào các khóa
đào tạo liên quan.
14. Công tác truyền thông. Như đã đề cập tại buổi làm việc của Đoàn hỗ trợ lần trước, dự án bắt
đầu khá tốt với các tài liệu khởi động dự án và các tờ rơi truyền thông đi kèm. Tuy nhiên, lưu ý
thêm về công tác truyền thông phải phù hợp bối cảnh cụ thể và truyền thông cho các nhóm dân
tộc thiểu số cần được tăng cường để có thể tiếp cận với đối tượng thụ hưởng của dự án. Biểu
dương BĐPTW đã chuẩn bị một chiến lược truyền thông tốt. Bây giờ là lúc BĐPTW và các
PPMU xác định kế hoạch truyền thông chi tiết với các sản phẩm / tài liệu có liên quan nhằm triển
khai hiệu quả chiến lược đó. Kế hoạch trong hai tháng cuối của năm 2014 nên thực hiện bước
đầu của chiến lược truyền thông nhằm đảm bảo vào cuối tháng 12/2014 tất cả mọi người trong
vùng dự án nghe và biết về dự án.
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15. Hệ thống thông tin quản lý MIS. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nhóm xã hội toàn cầu của Ngân
hàng thế giới, dự án bắt đầu công việc thiết lập hệ thống MIS trên điện thoại thông minh, có tên
là "CommunityCollect" (thu thập dữ liệu từ cộng đồng), dựa trên một nguyên mẫu được phát
triển bởi Nhóm xã hội toàn cầu của Ngân hàng thế giới. BĐPTW đã ký hợp đồng với công ty tin
học có năng lực để thiết lập hệ thống MIS tổng thể. Mẫu báo cáo được thiết kế dựa trên các mẫu
trong PIM đã được phê duyệt, áp dụng cho điện thoại thông minh để giám sát và báo cáo theo
thời gian thực. Việc test thử hệ thống MIS dự kiến tiến hành vào tháng 12/2014.
16. Gói thầu tuyển chọn Tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật (TA) và mua sắm phương tiện (ôtô) cho dự án.
BĐPTW vẫn chưa triển khai gói thầu tuyển chọn Tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật và mua sắm ô tô để hỗ
trợ và tạo điều kiện cho việc thực hiện dự án. Những gói thầu này đã được nhấn mạnh trong biên
bản ghi nhớ của Đoàn hỗ trợ lần trước, lần này Đoàn công tác hỗ trợ để đẩy nhanh các hoạt động
này (cung cấp điều khoản tham chiếu TOR mẫu và chỉ ra mục tham chiếu cụ thể về mua sắm
phương tiện cho dự án trong Hiệp định tài trợ), nhưng có vẻ các hoạt động này đã không được ưu
tiên. Quy trình đấu thầu mua sắm quốc tế mất nhiều thời gian, nếu chậm trễ triển khai các gói
này nữa sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện dự án. Tại cuộc họp đã thống nhất
rằng BĐPTW sẽ cập nhật kế hoạch đấu thầu các gói thầu này càng sớm càng tốt và trình Ngân
hàng xem xét và góp ý. Đoàn đề nghị rằng trong khi gói Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chính đang được
đấu thầu, BĐPTW cần huy động một Tư vấn quốc tế cá nhân để hỗ trợ các hoạt động sinh kế đặc
biệt vì đây là một lĩnh vực hoạt động mới đối với Bộ KH & ĐT và các tỉnh.
17. Sinh kế. Do tầm quan trọng khía cạnh trọng tâm của sinh kế trong dự án GNTN, BĐPTW
đang tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về sinh kế trong vùng dự án để hỗ trợ thông tin về chiến
lược dự án cụ thể. Đoàn lưu ý rằng NHTG vẫn chưa nhận được báo cáo đầu kỳ về công tác này
để xem xét và góp ý, yêu cầu BĐPTW gửi báo cáo theo quy định vì đây là gói thầu kiểm tra
trước. Đoàn cũng phát hiện ra rằng một số tỉnh đã có quan niệm sai lầm về cách dự án sẽ hỗ trợ
các hoạt động sinh kế. Đoàn chỉ rõ rằng thay vì mua và cung cấp đầu vào cho các hoạt động sinh
kế, như được thực hiện qua chương trình quốc gia khác, dự án sẽ hỗ trợ các Nhóm cải thiện sinh
kế (LEGs) để lập Đề xuất sản xuất/sinh kế của nhóm, mua sắm các đầu vào sản xuất cần thiết do
chính họ có nhu cầu. Với mục đích này, các nhóm LEG sẽ áp dụng phương thức đấu thầu mua
sắm cộng đồng có sự tham gia như đã nêu trong PIM.
Cập nhật tiến độ về vốn PPTAF
18. Tiến độ tổng thể. Tính đến ngày 30/9, tất cả 53 gói thầu thuộc vốn PPTAF Tiểu dự án hỗ trợ
kỹ thuật chuẩn bị dự án GNTN đã được triển khai, trong đó có 19 gói đã hoàn thành và chuyển
giao, 26 gói đang được thực hiện, và 8 gói đang trong quá trình đấu thầu. Tuy nhiên, tiến độ thực
hiện chậm hơn so với dự kiến, đến nay mới hoàn thành 57% công việc theo kế hoạch và mới chỉ
giải ngân được 27%. Như đã nói, hầu hết các gói đào tạo bị trì hoãn do chưa có đủ nhân sự để
đào tạo; hợp đồng Tư vấn khảo sát điều tra cơ bản chỉ vừa mới được ký kết, gói thầu mua sắm
thiết bị văn phòng cơ bản và công việc thiết kế kỹ thuật cũng đang chậm trễ. Do vậy, Chính phủ
sẽ phải yêu cầu gia hạn ngày kết thúc tiểu dự án PPTAF (31 tháng 1 năm 2015). Chính phủ đề
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nghị gia hạn tài trợ Tiểu dự án cho đến tháng 9/2015, nhưng Nhóm công tác khuyến nghị chỉ đến
tháng 6/2016 cho phép hoàn thành tất cả các hoạt động đã triển khai thực hiện theo yêu cầu và đã
được xác định. Việc gia hạn cần có thư từ Chính phủ (Bộ KH & ĐT) đề nghị gia hạn, giải thích
về lý do tại sao việc hoàn thành các hoạt động bị chậm, và trình kế hoạch thực hiện và kế hoạch
đấu thầu đã được chỉnh sửa.
19. Về điều tra cơ bản (BLS), BĐPTW đã ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn được lựa chọn, và đã
bắt đầu chuẩn bị cho việc điều tra. BĐPTW cũng đã cung cấp cho Ngân hàng dự thảo bảng câu
hỏi và phương pháp luận lựa chọn nhóm khảo sát để Ngân hàng xem xét và góp ý. Nhóm Hỗ trợ
kỹ thuật đánh giá tác động của Ngân hàng đã có ý kiến về bảng câu hỏi và đã thống nhất phương
pháp luận lựa chọn nhóm khảo sát một cách kịp thời. Nhóm Đánh giá tác động cũng tìm ra cách
thức để có thể hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị tư vấn khảo sát BLS trong vài tuần tới như hoàn thiện
và thử nghiệm thí điểm các công cụ và lựa chọn các xã khảo sát.
Các vấn đề khác
20. Vệ sinh môi trường nông thôn. Đoàn đã tổ chức cuộc họp với Nhóm Nước sạch và Vệ sinh
Môi trường toàn cầu của Ngân hàng nhân đợt công tác của họ tới Việt Nam để thảo luận về các
hoạt động lồng ghép can thiệp về vệ sinh môi trường vào các hoạt động của dự án GNTN. Nhóm
Vệ sinh Môi trường rất hài lòng khi thấy rằng thiết kế của Dự án GNTN khá mở và linh hoạt bao
gồm các tiểu dự án về dinh dưỡng do phụ nữ chủ trì về các hoạt động an ninh lương thực và dinh
dưỡng. Nhóm Vệ sinh Môi trường khuyến nghị rằng một vài huyện thuộc dự án GNTN được xác
định thực hiện thí điểm việc lồng ghép nội dung cải thiện vệ sinh môi trường với các tiểu dự án
dinh dưỡng. Việc này nên bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức và truyền thông trong vòng hỗ trợ
đầu tiên, tiếp theo là tham vấn tạo điều kiện cho các can thiệp như xây dựng nhà vệ sinh trong
vòng hỗ trợ thứ hai. Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường của Ngân hàng (WSP) có bộ
công cụ có thể dễ dàng áp dụng để chia sẻ với các dự án kết hợp với chuyên môn kỹ thuật sẵn có
cho các mô hình thí điểm. Cần thảo luận sâu hơn để thực hiện lồng ghép mô hình thí điểm này
với kế hoạch cụ thể của dự án. Đoàn WSP cũng thông báo hiện có một Dự án của WB đang làm
việc với Bộ Y tế trong việc thiết kế mở rộng quy mô vệ sinh môi trường nông thôn ở miền núi
phía Bắc và Tây Nguyên. Công tác này vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị và việc hợp tác chặt chẽ
giữa hai nhóm là cần thiết để đảm bảo sự phối hợp và tránh chồng chéo gây lãng phí và trùng
lặp.
C. Các hành động thống nhất
21. Các phát hiện và khuyến nghị đã nêu ở trên được thảo luận với Bộ KH & ĐT, BĐPTW và
các PPMU trong các buổi làm việc của Đoàn, sau đây là các hành động đã thống nhất:
Các hành động đã thống nhất
Kích hoạt tất cả các tài khoản Dự án cấp trung ương,
tỉnh và huyện

Thời gian
24/10/2014

Đơn vị thực hiện
BĐPTW, PPMUs,
DPMUs
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Trình các kế hoạch thực hiện, kế hoạch đấu thầu mua
sắm, kế hoạch tài chính năm 2014 để WB xem xét
Ngân hàng có thư không phản đối (NOL) về kế hoạch
thực hiện, kế hoạch đấu thầu mua sắm, kế hoạch tài
chính năm 2014
Hoàn thành việc tuyển dụng cán bộ tất cả các cấp
Đào tạo phần mềm kế toán cho các cán bộ DPMUs và
CDBs
Trình các kế hoạch thực hiện, kế hoạch đấu thầu mua
sắm, kế hoạch tài chính năm 2015
Chiến dịch truyền thông bắt đầu triển khai trong tất cả
các vùng dự án (xuống cấp hộ gia đình)

25/10/2014
30/10/2014

30/11/2014
30/11/2014
25/12/2014

BĐPTW, PPMUs,
DPMUs
WB

BĐPTW, PPMUs,
BĐPTW,
DPMUs PPMUs,
DPMUs, CDBs
BĐPTW, PPMUs

30/12/2014

BĐPTW, PPMUs,
DPMUs, CDBs

Tất cả các cán bộ dự án được tham dự ít nhất 1 khóa 15/03/2015
(down to household level)
đào tạo dự án (định hướng và tổng quan về các chiến
lược và cơ cấu dự án)
Đăng quảng cáo các gói thầu Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và 30/11/2014
Mua xe ôtô

BĐPTW, PPMUs,
DPMUs, CDBs
BĐPTW

22. Đoàn Hỗ trợ dự án tiếp theo của Ngân hàng Thế giới dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 1
năm 2015.
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