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Danh m c ch vi t tắt
BCGSĐG

:

Báo cáo giám sát đánh giá

BĐPTW

:

Ban điều phối Trung ơng

BPT

:

Ban phát triển

BQLDA

:

Ban qu n lý Dự án

CF

:

H ớng dẫn viên cộng đồng

CSHT

:

Cơ sở h tầng

DTTS

:

Dân tộc thiểu số

ĐBKK

:

Đặc biệt khó khăn

GNTN

:

Gi m nghèo Khu vực Tây Nguyên

HP

:

Hợp phần

IDA

:

Hiệp hội Phát triển Quốc tế (thuộc Ngân hàng Thế giới)

KHĐT

:

Kế ho ch và Đầu t

LEG

:

Tổ nhóm c i thiện sinh kế

MIS

:

Hệ thống thông tin qu n lý

NCNL

:

Nâng cao năng lực

NSĐP

:

Ngân sách địa ph ơng

NSTW

:

Ngân sách Trung ơng

NHTG

:

Ngân hàng Thế giới

ODA

:

Hỗ trợ phát triển chính thức

TDA

:

Tiểu dự án

TĐQTN

:

Thay đổi quan trọng nhất

TS

:

Tổng số

TT

:

Thông t

TW

:

Trung ơng

UBND

:

y ban Nhân dân
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4.1

VHLSS

:

Kh o sát mức sống hộ gia đình Việt Nam

VNĐ

:

Việt Nam Đồng

TH

U

Dự án Gi m nghèo Khu vực Tây Nguyên (Dự án GNTN) thực hiện t i 6 tỉnh Đắk Nông,
Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Qu ng Nam, và Qu ng Ngãi. Thời gian thực hiện c a Dự án
trong 6 năm (từ 2014 đến 2019), ngày kết thúc Dự án là 31/12/2019. Với tổng vốn đầu t
kho ng 165 triệu USD, t ơng đ ơng 3.465 tỷ đồng. Dự án có vùng h ởng lợi gồm 130 xã,
thuộc 26 huyện khó khăn nhất t i các tỉnh dự án. M c tiêu phát triển c a Dự án là nâng cao
mức sống thông qua c i thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo trong vùng dự án. Để đ t đ ợc
m c tiêu này, Dự án sẽ thực hiện các hỗ trợ qua bốn hợp phần khác nhau.Gồm: (i) Phát
triển CSHT cấp xã và thôn/b n; (ii) Phát triển sinh kế bền vững; (iii) CSHT kết nối, NCNL
và truyền thông; và (iv) Qu n lý Dự án.
Để quá trình thực hiện Dự án đ ợc thực hiện đúng tiến độ, hiệu qu , đ t đ ợc các m c tiêu
dự kiến, Bộ KHĐT ch trì xây dựng và ban hành ộ Sổ tay H ớng dẫn Thực hiện Dự án
(PIM). Bộ sổ tay gồm 12 quyển; mỗi quyển đ a ra h ớng dẫn về một nội dung c thể trong
công tác QLDA. Bộ Sổ tay là ‘cẩm nang’ cho đội ngũ cán ộ QLDA các cấp, các hộ h ởng
lợi, và các bên liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi và giám sát các ho t động c a Dự án.
Do quá trình thực hiện Dự án kéo dài trong 6 năm, ph m vi can thiệp c a Dự án l i rất rộng
nên bộ Sổ tay này sẽ còn đ ợc tiếp t c điều chỉnh/bổ sung để đáp ứng với yêu cầu h ớng
dẫn công tác qu n lý dự án trong thực tế.
Quyển 4 “Giám sát và Đánh giá” thuộc ộ Sổ tay H ớng dẫn Thực hiện Dự án Gi m
nghèo Khu vực Tây Nguyên đ ợc xây dựng h ớng đến nhóm đối t ợng là cán bộ, nhân
viên các Ban QLDA các cấp (Trung ơng, tỉnh, huyện và xã). Quyển 4 cũng ph c v cho
các cán bộ làm công tác qu n lỦ có liên quan đến Dự án t i các Bộ, Ngành Trung ơng và
các Sở, ngành, ... t i các địa ph ơng tham gia Dự án. Đồng thời, Quyển 4 còn là tài liệu
cho các cán bộ c a NHTG khi thực hiện các công việc có liên quan đến công tác giám sát
và đánh giá Dự án hoặc tham kh o để vận d ng cho các dự án phát triển khác.
Ngoài phần giới thiệu, Quyển 4 có các nội dung chính sau:
(i) Các vấn đề chung về GS&ĐG trong Dự án; (ii) Các chỉ số GS&ĐG dự án; (iii) H ớng
dẫn thực hiện các nhiệm v GS&ĐG c a BQLDA các cấp; (iv) H ớng dẫn một số công c
thu
thập
thông
tin
GS&ĐG
đặc
thù.
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4.2.1 Khái ni m Giám sát và ánh giá1
Giám sát là các ho t động th ờng xuyên và định kỳ c a BQLDA các cấp để cập nhật toàn
bộ thông tin liên quan đến tình hình thực hiện Dự án; phân lo i và phân tích thông tin; kịp
thời đề xuất các ph ơng án xử lý nhằm đ m b o thực hiện đúng m c tiêu, tiến độ, chất
l ợng trong khuôn khổ nguồn lực Dự án.
ánh giá bao gồm các ho t động định kỳ, xem xét theo định kỳ một cách hệ thống và
khách quan tính phù hợp, hiệu qu , hiệu suất, nh h ởng và tính bền vững c a các ho t
động c a Dự án để có những điều chỉnh cần thiết và rút ra bài học kinh nghiệm áp d ng
cho giai đo n tiếp theo và ch ơng trình/dự án khác.
Mặc dù bổ trợ cho Giám sát, Đánh giá khác với Giám sát. Sự khác biệt lớn nhất là ở chỗ
Giám sát đ ợc cán bộ dự án và những ng ời tham gia dự án tiến hành còn Đánh giá
th ờng do các t vấn độc lập hoặc tổ chức bên ngoài thực hiện.
4.2.2 Phân lo i giám sát và đánh giá trong D án
4.2.2.1 Công tác giám sát trong D án g m:
Phân lo i theo n i dung giám sát có:
Giám sát tiến độ: là việc giám sát thời gian và khối l ợng hoàn thành công việc so với kế
ho ch công việc và tiến độ gi i ngân so với kế ho ch tài chính. Việc giám sát tiến độ là
nhiệm v c a tất c các cán bộ thuộc BQLDA các cấp; và thông tin về tiến độ dự án (công
việc, tài chính/gi i ngân) đ ợc trình bày trong các báo cáo tiến độ (còn gọi là báo cáo
GS&ĐG và áo cáo tài chính định kỳ). Đây là nội dung đ ợc h ớng dẫn trong Quyển 4.
Giám sát chất lượng: là việc kiểm tra nhằm đ m b o chất l ợng c a các ho t động, đầu ra
và th t c qu n lỦ. Không có h ớng dẫn riêng cho công tác này, nh ng các Quyển trong ộ
Sổ tay đều đ a ra các h ớng dẫn đối với từng công việc c thể. Ví d Quyển 5: Nâng cao
năng lực h ớng dẫn cách thức để giám sát chất l ợng bằng việc đánh giá tr ớc và sau ho t
động tập huấn; hay Quyển 3 đ a ra h ớng dẫn về đối chiếu tài kho n cấp xư để đ m b o
tính chính xác trong việc cập nhật thông tin tài chính do BPT xã lập; Quyển 7: Đấu thầu
h ớng dẫn về th t c kiểm tra tr ớc c a Nhà tài trợ và BĐPTW đối với các gói thầu.
Giám sát an toàn: là việc kiểm tra tính tuân th các chính sách an toàn (đền bù, môi
tr ờng, gi i phóng mặt bằng, ng ời thiểu số). Đây là nội dung đ ợc h ớng dẫn trong
Quyển 12: Chính sách an toàn xã hội và môi tr ờng.

1

Theo Nghị định 38/2013/NĐ-CP
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Phân lo i theo ch th th c hi n giám sát:
Giám sát nội bộ: do BQLDA các cấp thực hiện, với nội dung giám sát là giám sát tiến độ,
giám sát chất l ợng, giám sát an toàn.
Ảiám sát độc lập: là ho t động giám sát đ ợc các ch thể độc lập với BQLDA thực hiện,
nh giám sát c a Nhà tài trợ, Giám sát c a Hội đồng nhân dân các cấp, Giám sát c a các
Bộ/Ngành liên quan theo quy định hiện hành đối với các dự án sử d ng nguồn vốn ODA.
Giám sát cộng đồng: là việc cộng đồng và các Ban giám sát xã (thay mặt cộng đồng), thực
hiện giám sát đối với các ho t động đầu t cấp xã thuộc Hợp phần 1“C i thiện CSHT cấp
xã và thôn b n” và Hợp phần 2 “Phát triển sinh kế bền vững”, ví d giám sát tiến độ và
chất l ợng các gói thầu đ ợc thực hiện theo ph ơng pháp đấu thầu cộng đồng.Nội dung
giám sát này đ ợc h ớng dẫn trong Quyển 8: Xã làm ch đầu t ; Quyển 9: Đấu thầu cộng
đồng.
4.2.2.2 Công tác đánh giá trong D án
Đ ợc phân lo i theo thời gian thực hiện có:
Đánh giá/Kh o sát đầu kỳ: Đ ợc thực hiện ngay sau khi Hiệp định Tài chính có hiệu lực.
BĐPDA tổ chức tuyển d ng t vấn thực hiện Đánh giá đầu kỳ theo th t c c a đấu thầu
(xem Quyển 7 c a Sổ tay). Ph m vi c a đánh giá đầu kỳ sẽ đ ợc xác định trong Điều
kho n tham chiếu , và ph m vi công việc chính sẽ gồm việc thu thập giá trị đầu kỳ c a 13
chỉ số thực hiện chính c a Dự án t i Khung kết qu c a Dự án (xem Phụ lục 4.1). Đánh giá
đầu kỳ còn nhằm xem xét những thay đổi trên thực tế sovới văn kiện dự án đư đ ợc phê
duyệt, nếu có, để có biện pháp xử lý.
Đánh giá giữa kỳ: Đánh giá giữa kỳ đ ợc thực hiện vào giữa thời gian triển khai Dự án
nhằm xem xét tình hình thực hiện đến thời điểm đánh giá để có các điều chỉnh cần thiết.
Đánh giá giữa kỳ sẽ đ a ra các khuyến nghị quan trọng bao gồm định h ớng cho kế ho ch
nửa sau c a Dự án, phân bổ phần vốn ch a phân ổ vào thời gian đầu triển khai Dự án và
các điều chỉnh đối với công tác qu n lỦ. Đánh giá giữa kỳ sẽ đo l ờng một số giá trị c a 13
chỉ số thực hiện chính, để dự báo kh năng hoàn thành các m c tiêu/kết qu dự kiến c a
Dự án.
Đánh giá kết thúc: Đánh giá kết thúc đ ợc tiến hành sau khi các ho t động/hỗ trợ c a Dự
án đư hoàn thành, xem xét tòan bộ quá trình thực hiện, làm cơ sở để lập Báo cáo kết thúc
Dự án. Các tiêu chí đánh giá gồm tính phù hợp, hiệu qu , hiệu suất, tác động/ nh h ởng và
tính bền vững. Một trong những trọng tâm c a Đánh giá kết thúc Dự án là đo l ờng giá trị
c a 13 chỉ số thực hiện chính để khẳng định mức độ hoàn thành các m c tiêu c a Dự án.
Các số liệu thu thập c a các chỉ số này từ Đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ cùng với các biến thể
thiết kế là cơ sở để xác định Dự án có nh h ởng ở mức độ nào đến tình tr ng phát triển
c a các xã th h ởng so với các xư đối chứng.
Đánh giá chuyên đề: Thời gian thực hiện đ ợc BĐPTW xác định hàng năm (vào kỳ lập kế
ho ch). BĐPTW sẽ xác định các ch đề cần nghiên cứu sâu tùy thuộc vào thực tế triển
khai, hoặc căn cứ theo đề xuất c a BQLDA cấp d ới.
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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4.2.3 Trách nhi m c a BQLDA các c p trong công tác

&

4.2.3.1 Trách nhi m trong giám sát
BQLDA các cấp có trách nhiệm: (i) thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và l u trữ
đầy đ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ c a Dự án, báo cáo c a các nhà
thầu, những thay đổi trong chính sách luật pháp c a Việt Nam và các quy định c a Nhà tài
trợ liên quan đến công tác qu n lý Dự án; (ii) Lập áo cáo theo quy định; (iii) Cung cấp
chia sẻ thông tin theo quy định.
Thực hiện các nhiệm v giám sát khác theo h ớng dẫn c a Sổ tay.
4.2.3.2 Trách nhi m trong đánh giá
BĐPTW chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tất c các cuộc Đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ, cuối
kỳ Dự án và các đánh giá chuyên đề.
BQLDA tỉnh, huyện và xã có trách nhiệm phối hợp với các BĐPTW trong các ho t động
đánh giá nêu trên, chuẩn bị đầy đ , kịp thời các dữ liệu sẵn có và phối hợp để thu thập dữ
liệukhác theo yêu cầu t vấn và tổ chức đánh giá độc lập do BĐPTW tuyển d ng để tiến
hành các đánh giá trên.
BQLDA tỉnh, huyện và xã có trách nhiệm hỗ trợ các Đoàn giám sát th ờng niên c a Nhà
tài trợ.
4.2.4 Nhi m v c th c a cán b BQLDA các c p trong

&

 Tr ởng/phó ban BPT xã:


Chịu trách nhiệm chung về các nhiệm v
giám sát c a cấp xã;
Đ m b o tính trung thực, chính xác c a


các dữ liệu đ ợc thu thập t i xã;

Hỗ trợ các đoàn giám sát, đánh giá độc lập


thu thập dữ liệu t i xã/thôn.
 Cán bộ CF:


Trực tiếp thực hiện việc thu thập, cập nhật
và l u trữ các thông tin về các ho t động Dự án triển khai t i cấp xã;



Thực hiện việc thu thập, tổng hợp và lập
báo cáo những thay đổi quan trọng nhất t i xã ph trách;



Hỗ trợ các đoàn giám sát, đánh giá độc lập
thu thập dữ liệu t i cộng đồng/xã.

 Cán bộ GS&ĐG thuộc BQLDA huyện:
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Hỗ trợ/h ớng dẫn BPT xã trong các nhiệm


v giám sát và đánh giá;

H ớng dẫn BPT xã thu thập thông tin các


biểu mẫu cấp xã;


Kiểm tra các dữ liệu c a cấp xã cập nhật,
đ m b o tính chính xác c a thông tin;



Tổng hợp thông tin cấp xư để lập các biểu
mẫu cấp huyện;
Xây dựng các Báo cáo GS&ĐG cấp


huyện;


Chịu trách nhiệm xây dựng các Sách

nh

ở huyện/các xã;


Tổng hợp các thông tin theo ph ơng pháp
“Thay đổi quan trọng nhất” từ các xư để lập báo cáo chung cho huyện;



Hỗ trợ các đoàn giám sát, đánh giá độc lập
thu thập dữ liệu t i xã/huyện.

 Cán bộ GS&ĐG thuộc BQLDA tỉnh:
Hỗ trợ kỹ thuật th ờng xuyên cho cán bộ


GS&ĐG t i các huyện/xã dự án;


Kiểm tra các dữ liệu c a cấp huyện tổng
hợp và cập nhật, đ m b o tính chính xác c a thông tin;



Tổng hợp dữ liệu từ các biểu mẫu
GS&ĐG cấp huyện để lập các biểu mẫu cấp tỉnh;
Xây dựng các Báo cáo GS&ĐG cấp tỉnh;




Hỗ trợ cho các m ng công tác khác c a
BQLDA tỉnh (đặc biệt là công tác lập kế ho ch);



Thực hiện công tác xây dựng Sách

nh

cho toàn tỉnh;


H ớng dẫn các huyện/xã dự án thực hiện
thu thập và tổng hợp thông tin theo ph ơng pháp “Thay đổi quan trọng nhất”;



Hỗ trợ các đoàn giám sát, đánh giá độc lập
thu thập dữ liệu t i xã/huyện/tỉnh.

 Cán bộ GS&ĐG và MIS thuộc BĐPTW:


Chịu trách nhiệm chung về xây dựng, vận
hành hệ thống GS&ĐG c a toàn Dự án;
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Hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ cán



ộ

GS&ĐG thuộc BQLDA cấp d ới;


Hỗ trợ Ban giám đốc c a BĐPTW xây
dựng các Báo cáo GS&ĐG toàn Dự án;



H ớng dẫn và hỗ trợ cho các cán bộ chức
năng khác trong BĐPTW (đặc biệt là công tác lập kế ho ch);



Rà soát/kiểm soát để đ m b o chất l ợng
thông tin từ các tỉnh/huyện/xã dự án;



Tham gia cùng đơn vị thiết kế phát triển
và duy trì phần mềm MIS; theo dõi và đ a ra các gi i pháp kỹ thuật để liên
t c c i thiện hệ thống MIS;



Hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ liên quan
(cấp TW và địa ph ơng) để khai thác phần mềm MIS cho xây dựng báo cáo
GS&ĐG;



Phối hợp với các đơn vị t vấn, NHTG để
lập kế ho ch và thực hiện các đoàn giám sát th ờng niên và thực hiện các
cuộc đánh giá/kh o sát đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ.

4.2.5 H th ng thông tin

&

trong D án

Hệ thống thông tin GS&ĐG đ ợc tổ chức với ba cấu thành sau.
4.2.5.1 H th ng Thông tin Qu n lý (MIS)
Công tác giám sát và đánh giá c a Dự án đ ợc thực hiện tr ớc hết nhờ vào các thông tin về
quá trình thực hiện Dự án, hay gọi là thông tin qu n lý. Việc thu thập, l u trữ và sử d ng
một cách hệ thống (khi đ ợc máy tính hóa) các thông tin qu n lý đ ợc gọi là Hệ thống
Thông tin Qu n lỦ (MIS). Nh vậy, MIS sẽ gồm tất c các thông tin do các cấp qu n lý c a
Dự án thu thập, l u trữ, xử lý và báo cáo.
Theo dự kiến, NHTG sẽ hỗ trợ để xây dựng một phần mềm (đ ợc đặt tên là MIS) giúp thu
thập và l u trữ các dữ liệu về ho t động Dự án t i cấp cơ sở (theo biểu dữ liệu thu thập ở
cấp xã) và các ph n hồi c a ng ời dân địa ph ơng. Dự kiến, các cán ộ CF sẽ thực hiện
nhiệm v thu thập các dữ liệu theo phần mềm MIS này.
Sự khác biệt nhất giữa Hệ thống thông tin Qu n lý với nhóm Dữ liệu/thông tin đ ợc thu
thập độc lập là ở tính độc lập c a dữ liệu/thông tin với cấp qu n lý.
4.2.5.2 D li u/thông tin đ

c thu th p đ c l p

Dữ liệu đ ợc thu thập độc lập đ ợc hiểu là do cá nhân/tổ chức độc lập với BQLDA các cấp
thực hiện, có thể theo yêu cầu c a BQLDA các cấp hoặc là các nguồn dữ liệu sẵn có, gồm:
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 Dữ liệu/thông tin c a các cuộc đánh giá/kh o sát (đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ);
 Các nghiên cứu sâu, nghiên cứu chuyên đề;
 Dữ liệu từ các cuộc kh o sát phù hợp với yêu cầu GS&ĐG c a Dự án, nh các cuộc
Kh o sát mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) 2014, 2016, 2018; Tổng Điều tra
Nông nghiệp 2016; điều tra về tình tr ng dinh d ỡng do Ch ơng trình m c tiêu quốc
gia về Y tế thực hiện (Ch ơng trình này có các ho t động hợp tác với Dự án trong
HP2). Các nguồn dữ liệu này góp phần cung cấp các thông tin, chỉ số đa chiều và chi
tiết về nhiều khía c nh có thể nh h ởng tới quá trình thực hiện Dự án và đối t ợng
h ởng lợi c a Dự án.
Ngoài ra các thông tin/dữ liệu đ ợc các Đoàn Giám sát hàng năm, do NHTG ch trì thực
hiện, cũng đ ợc thu thập độc lập, cũng ph c v cho m c đích GS&ĐG.
4.2.5.3 Các d li u đ

c thu th p bằng các công c đ c thù khác.

Một số công c đặc thù nh Sách nh và Thay đổi Quan trọng nhất cũng cung cấp các dữ
liệu về những thay đổi đáng ghi nhận nhất ở cấp độ ng ời h ởng lợi. Đây là một nguồn
thông tin có tính khách quan và ph n ánh một cách sinh động về những lợi ích mà Dự án
đư t o ra trong đời sống cộng đồng. Nguồn dữ liệu này rất quan trọng cho công tác
GS&ĐG Dự án, đồng thời ph c v cho truyền thông về Dự án. H ớng dẫn thực hiện các
công c này đ ợc trình bày trong phần 4.5 d ới đây.
4.2.6 Ph m vi sử d ng thông tin

&

Báo cáo GS&ĐG (d ng văn n tổng hợp các dữ liệu/thông tin GS&ĐG đ ợc xử lý ph c
v cho công tác qu n lý) là một phần không thể thiếu trong các Hội nghị tổng kết về tiến
độ Dự án ở các cấp;là một nội dung bắt buộc đ ợc cung cấp cho các Đoàn Giám sát hàng
năm c a NHTG; là ph l c cho dự th o kế ho ch dự án c a cấp t ơng ứng khi trình lên cấp
cao hơn; và là một nguồn thông tin cơ n đ ợc sử d ng trong các ho t động đánh giá giữa
kỳ, cuối kỳ, và các đánh giá không theo định kỳ khác c a Dự án.
Thông tin GS&ĐG là một trong những nguồn thông tin đ ợc phổ biến rộng rãi thông qua
các ph ơng tiện phù hợp. C thể:
 Các Báo cáo GS&ĐG c a Dự án ở cấp tỉnh và cấp TW đ ợc cung cấp trên website c a
Dự án và t i các sự kiện phù hợp (hội th o tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm...) và theo quy
định về cung cấp thông tin tài chính trong Quyển 3.
 Các s n phẩm GS&ĐG khác (nh Sách nh, Tổng kết các thay đổi quan trọng, các
Báo cáo nghiên cứu sâu theo ch đề...) đ ợc chia sẻ qua website c a Dự án và t i các
sự kiện phù hợp (hội th o tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm...).
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4.3.2 Phân tổ các chỉ số ....................................................................................................... 14
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4.3.1 Ch s và phân lo i ch s giám sát và đánh giá
Ch s /Ch s th c hi n2: là một đo luờng (định tính và định luợng)3 về việc thực hiện Dự
án, dùng để biểu đ t sự thay đổi và nêu rõ mức độ các kết qu mà Dự án đư và đang đ t
đuợc.
Phân lo i ch s : Chỉ số đ ợc phân lo i thành chỉ số đầu vào; chỉ số đầu ra; chỉ số kết qu
và chỉ số tác động.
Chỉ số đầu vào

:

Cho biết các ho t động/hỗ trợ c a Dự án đư thực hiện.
Chỉ số đầu vào về tài chính (tổng vốn, tỷ lệ gi i ngân) thể hiện hỗ
trợ bằng giá trị c a Dự án.
Các chỉ số đầu vào gắn với các hỗ trợ c thể nh số giống lúa
đ ợc cung cấp, số bò lai cung cấp...
Các chỉ số về nguồn lực khác (nhân sự) nh số cán bộ dự án
đ ợc tuyển d ng làm việc t i BQLDA các cấp.

Chỉ số đầu ra

:

Cho biết những s n phẩm/dịch v /công việc mà Dự án t o ra khi
các ho t động đ ợc hoàn thành (sau khi các đầu vào đ ợc đ a
vào sử d ng).

Chỉ số kết quả

:

Cho biết những thay đổi c a ng ời h ởng lợi/cộng đồng sau khi
đối t ợng này sử d ng đầu ra c a Dự án.

Chỉ số tác động

:

Cho biết những thay đổi dài h n trong cuộc sống c a ng ời
h ởng lợi/cộng đồng mà Dự án có đóng góp. Những thay đổi này
còn nhờ vào những hỗ trợ c a nhiều Dự án khác, chính sách c a
chính quyền và nỗ lực c a chính ng ời dân, cộng đồng.

Thuật ngữ đ ợc sử d ng trong các h ớng dẫn theo Thông t 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 là “chỉ số thực
hiện”.

2

Chỉ số định l ợng: đ ợc thể hiện bằng dữ liệu định l ợng, là lo i dữ liệu ph n ánh mức độ, hơn kém và tính đ ợc giá trị
trung bình. Nó thể hiện bằng con số, các con số này có thể ở d ng biến thiên liên t c hay rời r c.

3

Chỉ số định tính: ph n ánh tính chất, sự hơn kém, quan điểm, đánh giá ch quan c a đối t ợng cung cấp thông tin... và ta
không tính đ ợc giá trị trung bình c a dữ liệu d ng định tính. Ví d , giới tính c a ng ời đ ợc phỏng vấn, tình tr ng hộ
nghèo hay không nghèo c a đối t ợng đ ợc điều tra, ý kiến về sự hài lòng, không hài lòng c a ng ời h ởng lợi.
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Ví d d ới đây giúp phân iệt rõ các lo i chỉ số trên:
Ch s đ u vào =>
Tỷ lệ gi i ngân c a
Dự án cho các tổ
nhóm LEG An ninh
l ơng thực và dinh
d ỡng
(ANLT&DD);

Ch s đ u ra =>

Ch s k t qu
=>

Số nhóm LEG ANLT&DD Tỷ lệ chị em ph
đ ợc thành lập;
nữ ứng d ng kiến
Số thành viên nhóm LEG thức dinh d ỡng
ANLT&DD đ ợc tập huấn vào chuẩn bị bữa
ăn cho gia đình;
về ch đề dinh d ỡng;

Số hộ trong nhóm LEG
L ợng giống lúa s n ANLT&DD đ ợc tập huấn
l ợng cao đ ợc hỗ về kỹ thuật canh tác lúa
trợ cho các tổ nhóm s n l ợng cao;
LEG ANLT&DD.
Số hộ tham gia trồng lúa;

Ch s tác
đ ng
Số tháng trong
năm mà các hộ
h ởng lợi thiếu
l ơng thực.

Năng suất lúa c a
thành viên các
nhóm
LEG
ANLT&DD.

Số diện tích lúa đ ợc
trồng. (ha)
4.3.2 Phân t các ch s
Phân tổ các chỉ số là việc tính toán và trình bày giá trị c a các chỉ số theo các đặc điểm c a
nhóm đối t ợng đ ợc mô t trong chỉ số đó. Ngo i trừ các chỉ số về tài chính (vốn, tỷ lệ
gi i ngân...), các chỉ số GS&ĐG c a Dự án đ ợc thu thập, tính toán và trình bày theo cách
phân tổ nh sau:
 Theo tình tr ng nghèo: giá trị c a các chỉ số đ ợc tính toán riêng cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo, và hộ không nghèo (theo tiêu chuẩn hiện hành c a Chính ph về chuẩn nghèo
và cách thức xác định hộ nghèo hàng năm).
 Theo thành phần dân tộc: các chỉ số đ ợc tính toán riêng cho nhóm hộ dân tộc Kinh và
các nhóm hộ dân tộc thiểu số (thành phần dân tộc đ ợc xác định theo ch hộ).
 Theo giới tính: giá trị các chỉ số đ ợc ghi nhận, tính toán theo giới tính.
Trong các kh o sát/đánh giá chuyên đề, có thể việc phân tổ các chỉ số đối với nhóm đối
t ợng đ ợc kh o sát đánh giá còn áp d ng cách sau:
 Theo trình độ học vấn: các chỉ số đ ợc tính toán theo trình độ học vấn c a đối t ợng,
phân tổ theo các nhóm sau: ch a tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp
THCS, tốt nghiệp PTTH, cao đẳng và đ i học, trên đ i học;
 Theo khả năng biết đọc (tiếng Việt): giá trị c a các chỉ số tác động gắn với đối t ợng
th h ởng đ ợc tính toán theo kh năng đọc tiếng Việt, c thể: không hề biết đọc, có
thể đọc nh ng gặp khó khăn, iết đọc.
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4.3.3 H th ng ch s c a D án, kỳ thu th p và báo cáo
Báo cáo GS&ĐG c a Dự án luôn ph i trình bày giá trị c a các chỉ số t i thời điểm báo cáo.
Trong thời gian ngắn h n (tháng, quỦ, năm), các chỉ số đầu vào và đầu ra sẽ có sự biến đổi
về giá trị nên cần ghi nhận và đ ợc ph n ánh trong các báo cáo tháng, quỦ, năm. Giá trị
c a các chỉ số kết qu , tác động đ ợc báo cáo theo chu kỳ dài hơn (đầu kỳ, giữa kỳ, kết
thúc Dự án).
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B ng d ới trình bày hệ thống chỉ số theo cách phân lo i chỉ số t i 4.3.1, kỳ thu thập, áo cáo GS&ĐG đ a vào giá trị c a các chỉ số này.

Ch s

Thu th p/ghi nh n vào bi u m u

Báo cáo

&

trình bày giá trị c a
ch s này

Số vốn vay gi i ngân cho từng hợp phần/tiểu hợp phần

Hàng tháng, quỦ, năm

Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm

Tỷ lệ gi i ngân theo nguồn vốn vay

Hàng tháng, quỦ, năm

Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm

Tỷ lệ gi i ngân theo nguồn vốn đối ứng

Hàng tháng, quỦ, năm

Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm

Số vốn đối ứng gi i ngân cho từng hợp phần/tiểu hợp phần

Hàng tháng, quỦ, năm

Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm

Số l ợng các ho t động hỗ trợ an ninh l ơng thực, đa d ng hóa Ghi nhận khi phát sinh
sinh kế và kết nối thị tr ờng do Dự án triển khai (ví d giống lúa
cấp, ngô lai cấp, bò giống...)*

Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm



Số l ợng/thời l ợng các ho t động truyền thông đ ợc thực hiện Ghi nhận khi hoàn thành
(tính theo từng lo i hình truyền thông).

Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm



Số l ợng khóa tập huấn/chuyến thăm quan học tập dành cho cán Ghi nhận khi hoàn thành
bộ BQLDA các cấp;

Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm

u vào

Cán bộ GS&ĐG chuyên trách đ ợc tuyển d ng và duy trì ho t Ghi nhận ngay khi hoàn thành tuyển Đ a thông tin này vào áo cáo GS&ĐG
động t i cấp tỉnh và cấp huyện
d ng
trong kỳ có phát sinh/biến động
Các đơn vị qu n lý thực hiện Dự án đuợc thành lập và bố trí đ Ghi nhận ngay khi có Quyết định thành Đ a thông tin này vào áo cáo GS&ĐG
cán bộ tr ớc khi Dự án có hiệu lực; và đồng thời duy trì đ ợc đội lập BQLDA các cấp và quyết định bổ trong kỳ có phát sinh/biến động
ngũ trong suốt quá trình thực hiện Dự án *
nhiệm nhân sự hoặc hợp đồng t vấn
đ ợc ký kết
u ra

Số l ợng tổ nhóm LEG đ ợc thành lập

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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Số l ợng các công trình áp d ng hình thức đấu thầu cộng đồng

Ghi nhận sau khi hợp đồng giữa BPT xã Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm
và nhà thầu cộng đồng đ ợc ký kết

Số km đ ờng giao thông, số km công trình th y lợi nhỏ, số công Ghi nhận khi từng công trình đ ợc hoàn Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm
trình n ớc sinh ho t, số tr ờng học/lớp học đ ợc xây mới, nâng thành và đ a vào sử d ng
cấp*
Số km đ ờng giao thông, số km kênh/m ơng đ ợc kiên cố hóa Ghi nhận khi việc duy tu, b o trì từng Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm
và/hoặc nâng cấp; số công trình n ớc sinh ho t, số tr ờng học/lớp công trình đ ợc hoàn thành, bàn giao
học đ ợc b o trì*
Số l ợng lao động địa ph ơng t i thôn/xư đ ợc thuê làm việc có Ghi nhận khi các hợp đồng lao Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm
tr công trong các TDA CSHT thuộc Hợp phần 1
động/thỏa thuận lao động đ ợc ký kết
Số công trình CSHT ‘kết nối’ khác đ ợc thực hiện*

Ghi nhận khi từng công trình đ ợc hoàn Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm
thành và đ a vào sử d ng

Số l ợt ng ời (phân theo từng đối t ợng: cán bộ, ng ời dân) đ ợc Ghi nhận sau khi có báo cáo kết thúc Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm
nâng cao năng lực*
ho t động nâng cao năng lực

K t qu

Số l ợng các ho t động truyền thông (gián tiếp) đ ợc thực hiện:
(số b n tin/phóng sự truyền hình, truyền thanh; số bài báo; thời
l ợng phát thanh về dự án trên hệ thống loa c a huyện/xã; số tờ
rơi, poster đ ợc phát hành; số pa-nô/biển tấm lớn đ ợc hoàn
thành; số b ng hiệu công trình)
Số liên minh s n xuất (PP) đ ợc thiết lập (liên minh s n xuất ở
đây đ ợc hiểu là số liên minh trong đó có quan hệ hợp đồng
th ơng m i giữa LEGs và các doanh nghiệp)
Các áo cáo (tháng, quỦ và áo cáo hàng năm) đ ợc nộp đúng
h n;

Ghi nhận sau khi hoàn thành các ho t Báo cáo GS&ĐG quý, năm
động truyền thông

Số hộ h ởng lợi**

Ghi nhận khi xác định đ ợc số hộ h ởng Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm
lợi thực tế c a từng ho t động đ ợc Dự
án thực hiện
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% hộ h ởng lợi hài lòng với sự hỗ trợ c a Dự án**

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

Báo cáo giữa kỳ và Báo cáo kết thúc Dự
án

Số tháng trong năm mà các hộ h ởng lợi thiếu l ơng thực

Hàng năm

Báo cáo GS&ĐG năm

% ng ời h ởng lợi hài lòng với các công trình CSHT do Dự án hỗ Đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ
trợ**

Báo cáo đánh giá/kh o sát đầu kỳ, đánh
giá giữa kỳ và Báo cáo kết thúc Dự án

Số l ợt ng ời truy cập website c a dự án

Hàng quỦ, năm

Báo cáo GS&ĐG quỦ, năm

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

Báo cáo đánh giá/kh o sát giữa kỳ và Báo
cáo kết thúc Dự án

Hàng năm

Báo cáo GS&ĐG năm (phần về công tác
qu n lý, giám sát Dự án)

Tỷ lệ ng ời h ởng lợi nắm đ ợc các thông tin cơ

n về Dự án

% cán bộ QLDA có đ năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc
Tác đ ng

% tăng c ờng sự tham gia c a ph nữ vào quá trình ra quyết định Tổng hợp tỷ lệ đ i diện hộ có nữ làm Báo cáo GS&ĐG năm
lựa chọn các công trình t i địa ph ơng**
ch hộ trong các cuộc họp thôn (biên
b n họp thôn – B ớc 2 c a Quy trình lập
kế ho ch – Xem Quyển 2).
% tăng thu nhập hộ gia đình**

Ghi chú:

Đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ

Báo cáo đánh giá/kh o sát đầu kỳ, đánh
giá giữa kỳ và Báo cáo kết thúc Dự án

% tăng trong tiêu dùng l ơng thực và phi l ơng thực c a các hộ Đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ
nghèo**

Báo cáo đánh giá/kh o sát đầu kỳ, đánh
giá giữa kỳ và Báo cáo kết thúc Dự án

% thay đổi c a chỉ số kết nối**

Báo cáo đánh giá/kh o sát đầu kỳ, đánh
giá giữa kỳ và Báo cáo kết thúc Dự án

Đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ

* Đây là các chỉ số sẽ đ ợc làm rõ (chi tiết hóa) trong các biểu hoặc trong quá trình thực hiện Dự án.
** Đây là các chỉ số trong Khung Kết qu c a Dự án (Khung này gồm có 13 chỉ số thực hiện chính và 3 chỉ số về công tác qu n lý Dự án – xem
Phụ lục 4.1).

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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4.4.1 H

ng d n th c hi n nhi m v giám sát c a BPT xã

4.4.1.1 Các nhi m v
(i) Định kỳ thu thập thông tin về tình hình triển khai Dự án t i xã theo các biểu:
 Biểu thông tin thực hiện dự án_HP1_xư (tháng, quỦ, năm);
 Biểu thông tin thực hiện dự án _HP2_xư (tháng, quỦ, năm);
 Biểu thông tin thực hiện dự án _LEG_xư (tháng, quỦ, năm).
(ii) Cung cấp các dữ liệu từ các biểu trên lên BQLDA cấp huyện chậm nhất là 03 ngày sau
khi kết thúc tháng, 05 ngày sau khi kết thúc quý và 10 ngày sau khi kết thúc năm.
(iii) Lập các áo cáo tài chính quỦ và năm theo quy định t i thông t 195/2012/TT-BTC
ngày 15/11/2012 h ớng dẫn kế toán áp d ng cho đơn vị ch đầu t và nộp BQLDA huyện
(xem Quyển 3, Phần 3.3 về lập báo cáo tài chính).
(iv) Thu thập ph n hồi c a ng ời dân vùng h ởng lợi dự án (khi có ph n ánh).
(v) Công bố thông tin về tình hình triển khai dự án theo quy định (xem Quyển 3, Phần 3.9
về công khai thông tin tài chính).
4.4.1.2 T ch c vi c thu th p thông tin theo bi u m u t i c p xã
Tr ởng ban BPT xã phân công thành viên c a BPT xã chịu trách nhiệm về tổ chức thu thập
dữ liệu và lập các áo cáo GS&ĐG cấp xã.
Đầu mối cung cấp thông tin để lập các Biểu thông tin thực hiện Dự án nh nêu trên gồm:
 Cán bộ khuyến nông cấp xã/cán bộ địa chính xã (là thành viên c a BPT xã);
 Các tr ởng thôn/buôn;
 Tr ởng nhóm/phó tr ởng nhóm LEG;
 Ng ời đ i diện các nhóm cộng đồng thực hiện các TDA CSHT đấu thầu có sự tham gia
c a cộng đồng;
 Cán bộ CF.
Đối với từng đầu mối thu thập thông tin, ng ời chịu trách nhiệm theo phân công c a
Tr ởng ban BPT xã sẽ: (1) yêu cầu và làm rõ các nội dung thông tin cần cung cấp cho từng
đầu mối; (2) khi nhận đ ợc dữ liệu/thông tin từ các đầu mối, thực hiện rà soát thông tin (có
thể kiểm tra chéo bằng cách ngẫu nhiên phỏng vấn ng ời cung cấp thông tin an đầu; kiểm
tra hiện tr ờng, họp các đầu mối cung cấp thông tin...); (3) tập hợp và cập nhật các biểu
mẫu cấp xã; (4) cung cấp dữ liệu định kỳ lên BQLDA huyện để xây dựng Báo cáo
GS&ĐG cấp huyện.

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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L u Ủ: Các dữ liệu có thể đ ợc l u trữ d ới hai hình thức b n cứng và b n mềm; BPT
đ ợc khuyến khích trao đổi thông tin qua email cho BQLDA huyện.Trong tr ờng hợp l u
trữ toàn bộ dữ liệu ở d ng b n mềm, BPT xã vẫn cần in một số dữ liệu quan trọng và l u
trữ d ng b n cứng, đề phòng mất dữ liệu trên máy tính.
4.4.2 H

ng d n th c hi n nhi m v giám sát c a BQLDA huy n

4.4.2.1 Các nhi m v
(i) Thu thập thông tin về ho t động do cấp huyện thực hiện và tổng hợp thông tin về tình
hình triển khai Dự án t i huyện theo biểu:
 Biểu thông tin thực hiện dự án _HP3.1_huyện (tháng, quỦ, năm);
(ii) Định kỳ tổng hợp thông tin từ các xư để tổng hợp thành thông tin chung c a huyện,
gồm:
 Biểu thông tin thực hiện dự án_HP1_huyện (tháng, quỦ, năm);
 Biểu thông tin thực hiện dự án _HP2_huyện (tháng, quỦ, năm);

 Biểu thông tin thực hiện dự án_LEG_huyện (tháng, quỦ, năm);
(iii) Xây dựng Sách nh t i cấp huyện và tổng hợp thông tin về Những TĐQTN ở cấp
huyện (xem h ớng dẫn t i Phần 4.5).
(iv) Lập các báo cáo GS&ĐG quỦ, năm c a huyện.
(v) Lập các áo cáo tài chính quỦ và năm theo quy định t i thông t 195/2012/TT-BTC
ngày 15/11/2012 h ớng dẫn kế toán áp d ng cho đơn vị ch đầu t và nộp BQLDA tỉnh
(xem Quyển 3, Phần 3.3 về lập báo cáo tài chính).
(vi) Công bố thông tin về tình hình triển khai dự án theo quy định (xem Quyển 3, Phần 3.9
về công khai thông tin tài chính).
4.4.2.2 T ch c vi c thu th p thông tin theo bi u m u t i c p huy n
Cán bộ GS&ĐG cấp huyện có trách nhiệm thu thập thông tin về các ho t động thuộc
THP3.1 theo Biểu thông tin thực hiện dự án_HP3.1_huyện. Các đầu mối cung cấp thông
tin để hoàn thành biểu này gồm:
 Cán bộ đấu thầu c a BQLDA huyện;
 Nhà thầu thi công các công trình trong THP3.1;
 Cán bộ về chính sách an toàn XH&MT về các thông tin thu hồi, đền bù, GPMB (nếu
có).
Các Biểu mẫu khác đ ợc lập bằng cách tổng hợp dữ liệu do cấp xã trình. Cán bộ GS&ĐG
cấp huyện cần tiến hành các việc rà soát, kiểm tra tính chính xác c a thông tin cấp xã (khi
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cần có thể kiểm tra t i hiện tr ờng, phỏng vấn một số đối t ợng hoặc kiểm tra các tài liệu
có chứa dữ liệu gốc).
4.4.2.3 L p Báo cáo

&

c p huy n

 Sau khi nhập liệu và cập nhật các biểu mẫu t i BQLDA huyện, cán bộ GS&ĐT sẽ sử
d ng các dữ liệu này để xây dựng Báo cáo GS&ĐG cấp huyện. (Đề c ơng Báo cáo
GS&ĐG cấp huyện đ ợc trình bày trong phần Ph l c).
 Sau khi có Báo cáo GS&ĐG cấp huyện, cán bộ GS&ĐG gửi xin ý kiến Giám đốc
BQLDA huyện và các cán bộ liên quan khác và hiệu chỉnh theo góp ý (nếu có).
 Cán bộ GS&ĐG trình Giám đốc BQLDA huyện b n Báo cáo GS&ĐG kèm theo các
biểu mẫu (nh trên) để trình BQLDA tỉnh.
 Thời h n hoàn thành các áo cáo GS&ĐG cấp huyện: 07 ngày sau khi kết thúc tháng,
10 ngày sau khi kết thúc quý và 15 ngày sau khi kết thúc năm.
 L u Ủ: Khi xây dựng Báo cáo GS&ĐT, cán ộ GS&ĐG sẽ tổng hợp các phát hiện
chính, những đề xuất trong Báo cáo GS&ĐG để xin ý kiến Giám đốc BQLDA huyện.
Nếu các phát hiện và đề xuất cho thấy những vấn đề nghiêm trọng thì Giám đốc
BQLDA huyện có thể triệu tập hội nghị về kết qu GS&ĐG để phân tích vấn đề và
thống nhất gi i pháp.
4.4.3 H

ng d n th c hi n nhi m v giám sát c a BQLDA t nh

4.4.3.1 Các nhi m v
(i) Trực tiếp thu thập dữ liệu về giá trị c a các chỉ số thực hiện thuộc ho t động do
BQLDA tỉnh làm ch đầu t và lập Biểu thông tin thực hiện dự án _HP3.2_HP3.3_tỉnh
(tháng, quỦ, năm). Các chỉ số này gồm:
 Số l ợng khóa đào t o/tập huấn dành cho cán bộ BQLDA các cấp;
 Số l ợt cán bộ BQLDA các cấp đ ợc đào t o/tập huấn;
 Số l ợng/thời l ợng các ho t động truyền thông đ ợc thực hiện (theo từng lo i hình
truyền thông).
(ii) Tổng hợp dữ liệu từ các huyện, để cập nhật thông tin về tình hình triển khai Dự án t i
tỉnh theo các biểu:
 Biểu thông tin thực hiện dự án _HP1_tỉnh (tháng, quỦ, năm);
 Biểu thông tin thực hiện dự án _HP2_tỉnh (tháng, quỦ, năm);
 Biểu thông tin thực hiện dự án _THP3.1_tỉnh (tháng, quỦ, năm);
 Biểu thông tin thực hiện dự án_THP3.2_tỉnh (quỦ, năm)
 Biểu thông tin thực hiện dự án_THP3.3_tỉnh (quỦ, năm)
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 Biểu thông tin thực hiện dự án _LEG_tỉnh (tháng, quỦ, năm).
(iii) Xây dựng Sách nh t i cấp huyện và tổng hợp thông tin về Những TĐQTN ở cấp tỉnh
(xem h ớng dẫn t i Phần 4.5).
(iv) Phối hợp với các ên liên quan để lập kế ho ch và tổ chức thu thập thông tin cho các
cuộc kh o sát trong khuôn khổ các ho t động thu thập thông tin độc lập c a Hệ thống
GS&ĐG.
(v) Lập các Báo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm và kết thúc Dự án c a tỉnh.
(vi) Lập các Báo cáo tài chính quỦ và năm theo quy định t i thông t 195/2012/TT-BTC
ngày 15/11/2012 h ớng dẫn kế toán áp d ng cho đơn vị ch đầu t và nộp BĐPTW,
UBND tỉnh và NHTG (xem Quyển 3, Phần 3.3 về lập Báo cáo tài chính).
(vii) Công bố thông tin về tình hình triển khai dự án theo quy định (xem Quyển 3, Phần 3.9
về công khai thông tin tài chính).
4.4.3.2 T ch c vi c thu th p thông tin theo bi u m u t i c p t nh
Cán ộ GS&ĐG c a BQLDA tỉnh chịu trách nhiệm thu thập thông tin cho Biểu thông tin
thực hiện dự án_HP3.2_HP3.3_tỉnh. Đầu mối cung cấp thông tin gồm:
 Cán bộ ph trách công tác NCNL và truyền thông c a BQLDA tỉnh;
 BQLDA các huyện (trong tr ờng hợp các ho t động truyền thông chỉ đ ợc triển khai
trực tiếp t i các huyện/xã dự án).
 Các Biểu mẫu khác đ ợc lập bằng cách tổng hợp dữ liệu do cấp huyện trình. Cán bộ
GS&ĐG tỉnh cần tiến hành việc rà soát, kiểm tra tính chính xác c a thông tin cấp
huyện và xã (khi cần có thể kiểm tra t i hiện tr ờng, phỏng vấn một số đối t ợng hoặc
kiểm tra các tài liệu có chứa dữ liệu gốc).
4.4.3.3 L p Báo cáo

&

c p t nh

 Sau khi nhập liệu và cập nhật các biểu mẫu t i BQLDA tỉnh, cán bộ GS&ĐT sẽ sử
d ng các dữ liệu này để xây dựng Báo cáo GS&ĐG cấp tỉnh. (Đề c ơng Báo cáo
GS&ĐG cấp tỉnh đ ợc trình bày trong phần ph l c);
 Sau khi có Báo cáo GS&ĐG cấp tỉnh, cán bộ GS&ĐG gửi xin ý kiến Giám đốc
BQLDA tỉnh và các cán bộ liên quan khác để xin ý kiến góp ý và hiệu chỉnh;
 Cán bộ GS&ĐG trình Giám đốc BQLDA tỉnh b n Báo cáo GS&ĐG kèm theo các iểu
mẫu (nh trên) để trình BĐPTW và NHTG;
 Thời h n hoàn thành các Báo cáo GS&ĐG cấp tỉnh: chậm nhất 10 ngày sau khi kết
thúc tháng, 15 ngày sau khi kết thúc quý và 20 ngày sau khi kết thúc năm.
L u Ủ: Khi lập Báo cáo GS&ĐG, cán ộ GS&ĐG cần tổng hợp các phát hiện chính những
vấn đề nổi cộm và áo cáo Giám đốc BQLDA tỉnh để kịp thời đ a ra các iện pháp, gi i
pháp phù hợp.
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4.4.4 H

ng d n th c hi n nhi m v giám sát và đánh giá c a B PTW

4.4.4.1 Các nhi m v
(i) Định kỳ thu thập thông tin về ho t động do BĐPTW thực hiện theo Biểu thông tin thực
hiện dự án _HP3.2_HP3.3_ trung ơng (tháng, quỦ, năm).
(ii) Định kỳ tổng hợp thông tin từ dữ liệu c a các Tỉnh về tình hình triển khai chung c a
toàn Dự án, cập nhật vào các biểu:
 Biểu thông tin thực hiện dự án _HP1_trung ơng (tháng, quỦ, năm);
 Biểu thông tin thực hiện dự án _HP2_trung ơng (tháng, quỦ, năm);
 Biểu thông tin thực hiện dự án _THP3.1_trung ơng (tháng, quỦ, năm);
 Biểu thông tin thực hiện dự án_THP3.2_trung ơng (quỦ, năm)
 Biểu thông tin thực hiện dự án_THP3.3_trung ơng (quỦ, năm)
 Biểu thông tin thực hiện dự án _LEG_trung ơng (tháng, quỦ, năm).
(iii) Lập các áo cáo GS&ĐG tháng, quỦ, năm và kết thúc Dự án.
(iv) Lập các áo cáo tài chính quỦ và năm theo quy định t i thông t 195/2012/TT-BTC
ngày 15/11/2012 h ớng dẫn kế toán áp d ng cho đơn vị ch đầu t và nộp Bộ KHĐT, Bộ
Tài chính, NHTG (xem Quyển 3, Phần 3.3 về lập báo cáo tài chính).
(v) Công bố thông tin về tình hình triển khai dự án theo quy định (xem Quyển 3, Phần 3.9
về công khai thông tin tài chính).
(vi) Ch trì/phối hợp với các ên liên quan (NHTG, t vấn) để lập kế ho ch các ho t động
thu thập thông tin độc lập. Trong đó quan trọng nhất là:
 Kh o sát đầu kỳ (dự kiến Quý 2/2014);
 Kh o sát giữa kỳ (dự kiến tháng 6/2016);
 Kh o sát cuối kỳ (dự kiến tháng 6/2018);
(vii) Phối hợp với NHTG lập kế ho ch và thực hiện các đợt giám sát hàng năm.
4.4.4.2 T ch c vi c thu th p thông tin theo bi u m u t i c p TW
Cán ộ GS&ĐG/MIS c a BĐPTW chịu trách nhiệm thu thập thông tin cho Biểu thông tin
thực hiện dự án_HP3.2_HP3.3_trung ơng. Đầu mối cung cấp thông tin gồm:
 Cán bộ ph trách công tác NCNL và truyền thông c a BĐPTW;
 BQLDA các tỉnh (trong tr ờng hợp các ho t động truyền thông chỉ đ ợc triển khai trực
tiếp t i địa bàn).
Các Biểu mẫu khác đ ợc lập bằng cách tổng hợp dữ liệu do cấp tỉnh trình. Cán bộ GS&ĐG
c a BĐPTW cần tiến hành các việc rà soát, kiểm tra tính chính xác c a thông tin từ cơ sở
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(khi cần có thể trực tiếp kiểm tra hiện tr ờng, phỏng vấn một số đối t ợng hoặc kiểm tra
các tài liệu có chứa dữ liệu gốc).
4.4.4.3 L p Báo cáo

&

c p TW

 Sau khi nhập liệu và cập nhật các biểu mẫu tổng hợp cho toàn dự án, thu thập dữ liệu
từ các bộ phận khác trong BĐPTW (đấu thầu, tài chính), thu thập dữ liệu/thông tin từ
các nguồn độc lập (nh Đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ) và các áo cáo chuyên đề,
cán bộ GS&ĐT sẽ sử d ng các dữ liệu này để xây dựng Báo cáo GS&ĐG cấp trung
ơng. (Đề c ơng Báo cáo GS&ĐG cấp trung ơng đ ợc trình bày trong phần ph l c);
 Sau khi có Báo cáo GS&ĐG, cán ộ GS&ĐG gửi xin ý kiến Giám đốc và Phó Giám
đốc BĐPTW, các cán bộ liên quan khác để xin ý kiến góp ý và hiệu chỉnh;
 Cán bộ GS&ĐG trình Giám đốc BĐPTW để trình Bộ KHĐT, Bộ Tài chính và NHTG;
 Thời h n hoàn thành các Báo cáo GS&ĐG cấp TW: chậm nhất 15 ngày sau khi kết
thúc tháng, 20 ngày sau khi kết thúc quý và 30 ngày sau khi kết thúc năm. Báo cáo
GS&ĐG kết thúc Dự án ph i hoàn thành tr ớc thời gian kết thúc Dự án là 30 ngày.
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4.5.1 Sách nh
 Sách nh: là công c GS&ĐG ghi l i thông tin bằng các hình nh và trình bày theo
trình tự thời gian nhằm mô t sự thay đổi c a đối t ợng h ởng lợi nhờ vào những hỗ
trợ/ho t động mà Dự án đư triển khai.
 Người thực hiện: BPT xã phân công một cán bộ theo dõi công tác này, có thể cán bộ
địa chính xã, vì Sách nh th ờng đ ợc sử d ng để ghi nhận l i những thay đổi gắn với
các công trình cơ sở h tầng thôn b n. T i cấp huyện, tỉnh cán bộ GS&ĐG chịu trách
nhiệm biên tập để có Sách nh chung cho cấp huyện, tỉnh.
Quy trình:
Các b

N i dung chính trong từng b

c

c

S n ph m ở từng b

c

Xác định ho t động sẽ Rà soát kế ho ch năm, lựa chọn ho t Danh sách các ho t động
GS&ĐG ằng công c động cần giám sát bằng công c này
đ ợc lựa chọn
Sách nh
Xác định mốc thời gian Với mỗi ho t động, xây dựng một tr c Khung thời gian c
ghi nhận hình nh
thời gian
(xem ví d d ới đây)

thể

Xác định địa điểm ghi Kh o sát các địa điểm để tìm ra một vị Địa điểm phù hợp về vị
nhận hình nh
trí ch p nh tốt nhất (nếu cùng ch p một trí, ánh sáng...để ch p nh
đối t ợng nh công trình xây dựng, vị trí
này sẽ cố định trong các lần ch p).
Ch p nh

Ch p nhiều nh khác nhau để lựa chọn Chọn nh phù hợp với chú
nh phù hợp nhất.
thích đầy đ
Chú thích cho nh

Ch p l i hình nh theo Theo định kỳ thời gian đư định, ch p l i
Các bức nh ch p t i cùng
mốc thời gian đư thống các hình nh t i vị trí đư chọn
góc độ theo thời gian định
nhất
Tập hợp toàn bộ các hình nh kèm ch
sẵn và đ ợc chú thích
thích theo trình tự thời gian
Biên tập t i cấp huyện

Cán bộ GS&ĐG huyện chịu trách nhiệm Sách nh ở cấp huyện
tổng hợp, biên tập để xây dựng Sách
nh ở cấp huyện;
Cán bộ GS&ĐG trình Giám đốc
BQLDA huyện để xin ý kiến và trình
BQLDA tỉnh để tập hợp vào Sách nh
c a tỉnh.
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L u Ủ: Các hình nh khi trình bày cần đ ợc chú thích rõ ràng nên đ ợc bổ sung bằng các
ý kiến đánh giá, c m nhận, nhận xét c a các đối t ợng khác nhau, nh ng ời dân, cán bộ
xã...
Mỗi xư đ ợc Dự án trang bị một chiếc máy nh kỹ thuật số. BPT xã chịu trách nhiệm qu n
lý và bàn giao máy nh cho cán bộ đ ợc phân công chịu trách nhiệm thực hiện công c
Sách nh này.
H ớng dẫn sử d ng máy nh và kỹ năng ch p, l u trữ nh để xây dựng bộ Sách nh không
quá phức t p nên có thể đ ợc lồng ghép trong nội dung tập huấn về GS&ĐG cho cấp xã.
Cán bộ đ ợc phân công trong BPT xư l u trữ nh đư ch p trên máy tính (b n mềm) và chỉ
thực hiện việc in nh thành bộ đầy đ sau khi đư đ ợc BQLDA huyện phê duyệt.
Ví d : Các mốc thời gian gợi Ủ để làm sách nh cho công trình đ ờng giao thông.

Tập kết vật liệu
Tr ớc khi khởi
và khởi công
công xây dựng
đ ờng
(Họp thôn phổ
(Họp thôn lấy ý
biến, đóng góp
kiến và thống nhất) của người dân)
Chuẩn bị mặt
bằng cho công
trình
(Khảo sát và thiết
kế)

2/3 khối l ợng
thi công

Thành lập Tổ
tự qu n

(Hiện trạng,sự
tham gia của
người dân)

(Họp thôn, Sự
tham gia của
người dân)

1/3 khối l ợng
thi công
(Hiện trạng, sự
tham gia của
người dân)

Lễ nghiệm
thu/bàn giao
công trình
(Sự tham gia
của người dân)

Sử d ng công
trình/những lợi
ích do công
trình mang l i

4.5.2 Thay đ i Quan trọng nh t
Thay đổi quan trọng nhất: là công c GS&ĐG ph n ánh “những thay đổi có Ủ nghĩa nhất
đối với ng ời dân địa ph ơng, theo đánh giá ch quan c a chính họ”. Câu chuyện c a các
cá nhân/tập thể đối t ợng h ởng lợi về những “thay đổi có Ủ nghĩa nhất” ở cấp cơ sở đ ợc
tập hợp và theo dõi. Sau đó, những thay đổi này sẽ đ ợc nhóm l i và phân lo i thành “lĩnh
vực thay đổi” theo các HP/THP để xác định những thay đổi có Ủ nghĩa nhất. Tiếp theo,
những câu chuyện này sẽ đ ợc đ a ra th o luận và phân tích ở mức sâu hơn, để chọn lọc ra
đ ợc những thay đổi Ủ nghĩa nhất và đáng kể nhất do Dự án mang l i.
Người thực hiện: cán bộ CF chịu trách nhiệm về xã mình ph trách, thành viên BPT xã hỗ
trợ cán bộ CF thu thập thông tin. Cán bộ GS&ĐG c a BQL DA huyện chỉ đ o và hỗ trợ
cán bộ CF thực hiện công c này. Tham gia cung cấp thông tin là các nhóm ng ời dân
h ởng lợi và/hoặc cộng đồng (không chỉ là thành viên nhóm h ởng lợi).
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Quy trình:
Các b

c

N i dung chính trong từng b

c

S n ph m ở từng b

c

Xác định lĩnh vực Rà soát các ho t động ở cấp xư để xác Danh m c các ho t động đ ợc
định một số lĩnh vực sẽ theo dõi.
chọn.
Chuẩn bị

Xác định đối t ợng thu thập thông tin;

Danh sách đối t ợng thu thập
thông
tin;
Xây dựng biểu mẫu h ớng dẫn th o luận
để thu thập thông tin;
Biểu mẫu h ớng dẫn th o luận
nhóm;
Xây dựng khung thời gian thực hiện việc
thu thập thông tin.

Khung thời gian thực hiện.

Thu thập thông Th o luận với các đối t ợng thu thập Tập hợp đ ợc các đối t ợng
tin an đầu
thông tin đư xác định;
theo dõi nh dự kiến;
Th o luận, ghi chép và phân tích thông tin Ghi chép thông tin an đầu;
sơ ộ;
Lịch th o luận tiếp theo.
Xác định l i mốc thời gian cho những lần
thu thập thông tin tiếp theo.
Thu thập thông Theo thời gian đư xác định, tái thu thập Ghi chép về sự thay đổi.
tin kết qu
thông tin để phát hiện những thay đổi.
Phân tích để phân lo i các thay
Phân tích những thay đổi do đối t ợng đổi chính;
cung cấp;
Th o luận với đối t ợng theo
Bình xét/xếp h ng các thay đổi để tìm ra dõi để xếp h ng các thay đổi.
thay đổi quan trọng nhất;
Th o luận sâu về quá trình và các yếu tố
t o ra sự thay đổi quan trọng nhất.
Tổng hợp và báo Cán bộ CF tổng hợp thành áo cáo sơ ộ Báo cáo về thay đổi quan trọng
cáo
cho từng xã và đệ trình lên BQLDA nhất đ ợc tổng hợp theo lĩnh
huyện.
vực hỗ trợ c a Dự án ở các cấp
BQLDA huyện xây dựng tài liệu tổng hợp xã, huyện, tỉnh.
chung cho huyện.
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Ví d : Mô hình lúa n

Giai đo n
thành lập
nhóm LEG

c

TDA lúa n ớc
vừa đ ợc phê
duyệt;
LEG
thực hiện ho t
động NCNL

Xác định danh
sách LEG sẽ theo
dõi; công c th o
luận, thời gian
th o luận

½
gian
kỳ
xuất

thời
chu
s n

Thu ho ch
lúa n ớc

Nếu cần thiết, thực
hiện th o luận bổ
sung với LEG để
ghi nhận những
thay đổi ớc đầu

Th o luận lần 1 với
nhóm LEG trồng lúa
để ghi nhận thông tin
an đầu về: tổ chức
nhóm, tập huấn kỹ
thuật, áp d ng giống
và kỹ thuât mới

Th o luận với LEG
để tìm ra những thay
đổi chính: nhận thức
kỹ thuật, tập quán
canh tác, năng suất
lúa, b o qu n/sử
d ng, tiêu th …

Sau khi thu ho ch;
chuẩn bị thực hiện
chu kỳ s n xuất
tiếp theo

Xếp h ng các thay đổi
để tìm ra TĐQTN;
Th o luận thêm với
LEG (hoặc một số
thành viên LEG liên
quan) để tìm hiểu sâu
thêm về quy trình thay
đổi, yếu tố t o thay đổi

L u Ủ: Thực hiện công c “Thay đổi quan trọng nhất” cần nhiều thời gian nên chỉ lựa
chọn một số ho t động có Ủ nghĩa quan trọng đối với Dự án để thực hiện.
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U
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Ph l c 4.4 H ớng dẫn hoàn thành các biểu mẫu số liệu GS&ĐG cấp huyện ................... 71
Ph l c 4.5 H ớng dẫn hoàn thành các biểu mẫu số liệu GS&ĐG cấp tỉnh/TW................ 77
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Ph l c 4.1 Khung K t qu D án
Khung Kết qu c a Dự án là một yêu cầu bắt buộc c a nhà tài trợ NHTG. Các chỉ số xác định trong Khung Kết qu sẽ là cơ sở để NHTG theo dõi và giám
sát tiến độ, kết qu c a Dự án.
M c tiêu/ ăm
STT

Các k t qu và ch s

N1

N2

2014

2015

N3 2016

N4
2017

Thu th p thông tin và Báo cáo
N5 2018

N6
2019

T n su t báo cáo

Công c thu th p thông
tin

Trách nhi m thu th p
và phân tích

Các k t qu t ng th
540,472

Báo cáo tiến độ hàng
năm

MIS

-

20%

Kh o sát đầu kỳ, giữa
kỳ, cuối kỳ

Kh o sát hộ gia đình

Đánh giá tác động

-

-

10%

Kh o sát đầu kỳ, giữa
kỳ, cuối kỳ

Kh o sát hộ gia đình

Đánh giá tác động

-

-

20%

Báo cáo tiến độ hàng
năm

MIS

1

Số hộ h ởng lợi trực tiếp từ Dự án

M c tiêu đ ợc xác định hàng năm

2

% hộ h ởng lợi hài lòng với sự hỗ trợ c a Dự án

0

-

10%

-

3

% tăng trong tiêu dùng l ơng thực và phi l ơng thực c a
các hộ nghèo

0

-

5%

0

-

10%

BQLDA tỉnh

Các k t qu trung gian và ch s đo l ờng
HP1: Phát tri n CSHT c p xã và thôn b n
4

% thay đổi trong tiếp cận các lo i hình dịch v , tiện ích
và cơ sở h tầng c a các hộ nghèo.
Chỉ số so sánh giữa m c tiêu lập kế ho ch hàng năm và
kết qu thực tế đ t đ ợc:
-

Số Km đ ờng thực tệ đ ợc nâng cấp/sửa chữa

-

Chiều dài (mét) hệ thống kênh m ơng t ới tiêu
đ ợc nâng cấp/sửa chữa

-

Số cây cầu đ ợc sửa chữa/xây mới;

-

Hệ thống n ớc s ch đ ợc xây mới (giếng khoan, hệ
thống n ớc tự ch y, v.v);

-

Số lớp học (hoặc các công trình h tầng xã hội
khác) đ ợc xây mới/nâng cấp.

5
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6

% công trình CSHT do ng ời nghèo đề xuất đ ợc thực
hiện

0

-

10%

-

-

20%

Kh o sát đầu kỳ, giữa
kỳ, cuối kỳ

Kh o sát hộ gia đình

Đánh giá tác động

7

% tăng c ờng sự tham gia c a ph nữ vào quá trình ra
quyết định lựa chọn các công trình t i địa ph ơng

0

5%

10%

15%

20%

25%

Kh o sát đầu kỳ, giữa
kỳ, cuối kỳ

Kh o sát hộ gia đình

Đánh giá tác động

Báo cáo GS&ĐG hàng
năm

MIS

BQLDA tỉnh
BQLDA tỉnh

HP2: Phát tri n Sinh k B n v ng
8

Số nhóm LEG đ ợc thành lập

0

M c tiêu đ ợc xác định hàng năm

9

% thay đổi trong tài s n và công c ph c v s n xuất c a
các hộ thành viên LEG

0

-

10%

-

-

20%

Báo cáo GS&ĐG hàng
năm

MIS

10

% thay đổi trong đa d ng hóa thức ăn c a ng ời nghèo

0

-

10%

-

-

20%

Kh o sát đầu kỳ, giữa
kỳ, cuối kỳ

Kh o sát hộ gia đình

Đánh giá tác động

-

10%

-

-

20%

Kh o sát đầu kỳ, giữa
kỳ, cuối kỳ

Kh o sát hộ gia đình

Đánh giá tác động

HP3: Cơ sở H t ng K t n i, NCNL, Truy n thông
11

% thay đổi c a chỉ số kết nối

0

12

Số ng ời đ ợc đào t o từ Dự án (và số ngày-ng ời đào
t o)

0

M c tiêu đ ợc xác định hàng năm

Báo cáo GS&ĐG hàng
năm

MIS

BQLDA tỉnh

Báo cáo GS&ĐG hàng
năm

MIS

BĐPDA T , NHTG,
BQLDA tỉnh

HP4: Qu n lý D án
13

% các ho t động đấu thầu bị chậm tiến độ so với kế
ho ch
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Ph l c 4.2 M u Báo cáo

&

c a BQLDA các c p
M u Báo cáo

&

c p huy n

Báo cáo quỦ/năm

T nh....

C

HÒA Xẩ H

HĨA

T A

c l p - T do - H nh phúc

Huy n.....
Số:

CH

, ngày

/BCGSĐG

B O C O QUụ

T

HH

tháng

H TH C H

năm

D

(QuỦ.....năm.........)
1. Thông tin cơ b n
1.1. Thông tin cơ

n về dự án:



Tên dự án (tiếng Việt):



Mư dự án:



Tên nhà tài trợ:



Thời gian ắt đầu và kết thúcdự án:

1.2 Thông tin cơ

n về huyện

Tổng số xư……………………… trong đó…..xư đặc biệt khó khăn
Dân số toàn huyện…………………………..khẩu …………………….hộ


Hộ nghèo:……………….chiếm………..%



Hộ cận nghèo:………….chiếm………..%



Hộ có ph nữ làm ch hộ:……………….chiếm……%



Hộ DTTS:………………chiếm…………%

Số hộ thuộc ph m vi h ởng lợi c a Dự án:……………hộ


Hộ nghèo:……………….chiếm………..%



Hộ cận nghèo:………….chiếm………..%



Hộ có ph nữ làm ch hộ:……………….chiếm……%



Hộ DTTS:………………chiếm…………%

1.3 Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Dự án.
. Tình hình th c hi n d án
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 34

Quyển 4 – Giám sát và đánh giá
.1. Ti n đ th c hi n d án:


Khối l ợng và giá trị các công việc đư thực hiện trong quỦ;



Lũy kế khối l ợng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm - So sánh với kế
ho ch năm; giá trị các chỉ số GS&ĐG cập nhật đến thời điểm

o cáo.

Thông tin đ ợc lấy từ hệ thống MIS theo h ớng dẫn Ph l c 1: H ớng dẫn hoàn thành
các biểu mẫu số liệu GS&ĐG – Biểu mẫu do huyện thực hiện; làm rõ cho từng hợp
phần.
Lũy k
Tình hình th c hi n năm
Các ch s
th c t
th c hi n
Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
Lũy k đ n thời đi m báo cáo
đ n
thu c từng
ngày
h p
Kế
Kế
Tỷ lệ thực hiện
Thực
Lũy kế
31/12/ Kế Thực Kế Thực Kế Thực
ph n/Ti u
ho c
ho ch
so với kế
năm ho ch tế ho ch tế ho ch tế
tế
từ đầu năm
d án
h
năm
ho ch (%)
tr c
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) (10) (11)

(12)=(4+6+8+10
(13)=(12)/(11)
)

1
2
3

. . Tình hình gi i ng n theo ngu n
B ng 1: Tình hình gi i ng n trong quỦầnămầngu n v n DA
(đơn vị: triệu VNĐ)
i i ng n trong năm
Lũy k
H p
th c t
Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
T ng s v n gi i ng n trong năm
ph n/ho t đ n ngày
Kế
Tỷ lệ thực
đ ng
31/1 /năm Kế Thực Kế Thực Kế Thực Kế Thực
Lũy kế gi i ngân
ho ch
hiện so với kế
tr c ho ch tế ho ch tế ho ch tế ho ch tế
thực tế từ đầu năm
năm
ho ch (%)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12)=(4+6+8+10) (13)=(12)/(11)

1
2
3
T ng
Tỷ giá:
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B ng : Tình hình gi i ng n trong quỦầnămầngu n v n đ i ng
(đơn vị: triệu VNĐ)
i i ng n trong năm
Lũy k
H p
th c t
Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
T ng s v n gi i ng n trong năm
ph n/
đ n ngày
ho t
Kế
Tỷ lệ thực hiện
31/1 /năm Kế Thực Kế Thực Kế Thực Kế Thực
Lũy kế gi i ngân
đ ng
ho ch
so với kế
tr c ho ch tế ho ch tế ho ch tế ho ch tế
thực tế từ đầu năm
năm
ho ch (%)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12)=(4+6+8+10) (13)=(12)/(11)

1
2
3
Tổng

2.3. Tình hình th c hi n đ u th u
M c này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về kế ho ch lựa chọn nhà thầu và kết
qu các ho t động đấu thầu & trao thầu trong kỳ báo cáo và luỹ kế từ đầu năm, tình hình
triển khai thực hiện và hoàn thành các công trình/gói thầu.
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B ng 3. Thông tin công tác đ u th u

H p đ ng ban đ u

Tên
hi u hi u
TT
h p
gói h p
đ ng
th u đ ng

(1)

(2)

(3)

Tên
nhà
th u

(4)

Ngày
ơn
ký
vị ti n Tỷ giá Giá trị
Giá trị Ngày
h p
t
hợp đồng hợp đồng hoàn
đ ng
(USD) (tr.VNĐ) thành
(5)

(6)

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

(7)

(8)

(9)

(10)

H p đ ng đi u ch nh
(n u có)

Kh i l ng công vi c
Ngày đư hoàn thành (%)
hoàn
Lũy kế
Giá trị Giá trị hợp Ngày thành Quý Lũy kế
từ khi
hợp
đồng
hoàn th c t báo từ đầu
kỦ hợp
đồng (tr.VNĐ) thành
cáo năm
đồng
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

iá trị đư thanh
toán
gu n
v n

Lũy Lũy kế
Quý
kế từ từ khi
báo
đầu kỦ hợp
cáo
năm đồng

(18)

(19)

(20)

(21)
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3. ánh giá chung và các ki n nghị
Đánh giá chung tình hình thực hiện dự án trong QuỦ áo cáo;
Công tác giám sát và đánh giá đư triển khai trong kỳ. Nêu các c nh áo về tiến độ thực
hiện và c nh áo khác về công tác qu n lỦ;
Kiến nghị (đặc iệt là các iện pháp đ m

o sự tham gia c a hộ nghèo, hộ dân tộc

thiểu số, ph nữ trong công tác lập kế ho ch và thực hiện các ho t động c a Dự án).
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M u Báo cáo

&

c p T nh và Trung ơng

Báo cáo tháng
Báo cáo quý
Báo cáo năm
Báo cáo k t thúc

(Tên Cơ quan ch qu n)

C

HÒA Xẩ H

(Tên Ch d án)

Số:

CH

HĨA

T A

c l p - T do - H nh phúc

-------

---------------

/BCGSĐG

, ngày

B O C O TH

T

HH

tháng

H TH C H

năm

D

(Tháng ... năm ...)
K nh gửi: ..........................
1. Thông tin cơ b n
1.1. Tên dự án (tiếng Việt):
1.2. Tên dự án (tiếng Anh):
1.3. Mư dự án (nếu có):
1.4. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ:
1.5. Thời gian ắt đầu và kết thúc dự án:
(Kèm theo Biểu thông tin cơ

n về dự án –Biểu này chỉ gửi một lần trong kỳ áo cáo

tháng đầu tiên và chỉ ph i gửi l i khi có thay đổi trong văn

n Điều ớc c thể về DA

và vốn vay u đưi đư đ ợc kỦ kết). Biểu này đ ợc quy định chi tiết t i Thông t
01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014.
. Tình hình th c hi n ch ơng trình d án
2.1. Tiến độ thực hiện ch ơng trình, dự án
a) Khối l ợng và giá trị các công việc đư thực hiện trong tháng;
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) Lũy kế khối l ợng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm - So sánh với kế
ho ch năm;
c) Lũy kế khối l ợng và giá trị các công việc từ đầu ch ơng trình, dự án đến thời điểm
áo cáo.
2.2. Tình hình gi i ngân
a) Tổng giá trị gi i ngân vốn DA, vốn vay u đưi và vốn đối ứng trong tháng (quy đổi
ra triệu VNĐ);
) Lũy kế gi i ngân vốn DA, vốn vay u đưi và vốn đối ứng từ đầu năm đến thời điểm
áo cáo (quy đổi ra triệu VNĐ) - So sánh với kế ho ch năm;
c) Lũy kế gi i ngân vốn

DA, vốn vay u đưi và vốn đối ứng từ đầu ch ơng trình, dự

án đến thời điểm áo cáo (quy đổi ra triệu VNĐ);
3. ánh giá tình hình th c hi n và công tác giám sát đánh giá d án
3.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện dự án trong tháng áo cáo. Nêu tóm tắt các kết
qu đư đ t đ ợc, các tồn t i, v ớng mắc và kiến nghị gi i pháp (nếu có).
3.2. Đánh giá chung về công tác giám sát và đánh giá dự án: Tổ chức và thực hiện công
tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá c a ch dự án. Nêu các tồn t i, v ớng mắc và kiến
nghị gi i pháp (nếu có).
(Kèm theo Biểu Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Dự án - hụ ụ 1).

CH D
(
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Ph l c 1: Tóm tắt tình hình th c hi n d án (kèm theo Báo cáo tháng c a Ch d án)
Cơ quan ch qu n: .........................................
Ch d án: .......................................................

B OC OT

T TT

HH

H TH C H

CH

TR

H D

Tháng ầ. năm ầ.

D

:

HỆO KHU

C TỂY

UYể

. Tình hình th c hi n
1. Kh i l
.

ng lũy k th c hi n từ đ u năm so v i k ho ch năm (%):

i i ng n trong tháng
i i ng n trong nămầ..
gu n v n

(1)

ơn vị
ti n t

Tỷ giá

(2)

(3)

K ho ch năm

K ho ch t i thời
đi m báo cáo

(4)

(5)

i i ng n trong
tháng
(6)

Lũy k từ
đ u năm

Tỷ l % đ t đ c so v i
k ho ch

(7)

(8)=(7)/(4)

Lũy k gi i ng n từ
đ u d án

(9)

Vốn DA và vốn vay u đưi
Xây dựng cơ

n

Hành chính sự nghiệp
Hỗ trợ ngân sách
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Cho vay l i
Vốn đối ứng
Cân đối từ NSTW
Cân đối từ NSĐP
Ch dự án tự ố trí
Huy động từ các nguồn khác

3. T ng gi i ng n trong tháng quy đ i ra tri u
. Tóm tắt các k t qu đ t đ

:

c
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. Các v

ng mắc
Tình tr ng gi i quy t

STT

V

ng mắc

Lo i v

ng mắc

ôt v

ng mắc

Cơ quan gi i quy t

Thời h n gi i quy t

ư gi i quy t
(Ngày)

Ch a gi i quy t
(Thời h n m i)

IV. Các ki n nghị (n u có)
STT

Khuy n nghị

Thời h n xử lỦ

. Các v n đ khác (n u có)

Ngày … tháng … năm …
Ch d án
(kỦ tên, đóng dấu)
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(Tên Cơ quan ch qu n)

C

HÒA Xẩ H

(Tên Ch d án)

HĨA

T NAM

c l p - T do - H nh phúc

------Số:

CH

--------------, ngày

/BCGSĐG

B O C O QUụ

T

HH

H TH C H

tháng

năm

D

(QuỦ.....năm.........)
K nh gửi: ............................
1. Thông tin cơ b n
1.1. Tên dự án (tiếng Việt):
1.2. Tên dự án (tiếng Anh):
1.3. Mư dự án:
1.4. Tên nhà tài trợ:
1.5. Thời gian ắt đầu và kết thúc dự án:
. Tình hình th c hi n d án
2.1. Tiến độ thực hiện dự án:
a) Khối l ợng và giá trị các công việc đư thực hiện trong quỦ ( hụ ụ 1);
) Lũy kế khối l ợng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm - So sánh với kế ho ch
năm;
c) Lũy kế khối l ợng giá trị các công việc từ đầu dự án đến thời điểm áo cáo.
2.2. Tình hình gi i ngân
a) Tổng giá trị gi i ngân vốn

DA, vốn vay u đưi và vốn đối ứng trong QuỦ (quy đổi ra

triệu VNĐ).
) Lũy kế gi i ngân vốn

DA, vốn vay u đưi và vốn đối ứng từ đầu năm đến thời điểm

áo cáo (quy đổi ra triệu VNĐ) - So sánh với kế ho ch năm.
c) Lũy kế gi i ngân vốn

DA, vốn vay u đưi và vốn đối ứng từ đầu dự án đến thời điểm

áo cáo (quy đổi ra triệu VNĐ).
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3. ánh giá tình hình th c hi n và công tác giám sát đánh giá d án
3.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện dự án trong QuỦ áo cáo. Nêu các tồn t i, v ớng
mắc và kiến nghị gi i pháp (nếu có).
3.2. Đánh giá chung về công tác giám sát và đánh giá ch ơng trình, dự án: Tổ chức và thực
hiện công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án c a ch dự án. Nêu các tồn t i, v ớng
mắc và kiến nghị gi i pháp (nếu có).
(Chi tiết về thực hiện tiến độ dự án; tiến độ thực hiện; kết qu gi i ngân; đấu thầu và thực
hiện hợp đồng và đ ợc áo cáo t i các iểu kèm theo - từ hụ ụ

(
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Ph l c 1: Báo cáo các ch s th c hi n

B O C O C C CH

TH C H

QuỦ ầ năm ầ
Th c hi n trong năm
Lũy k
Ch s
ơn
i
đ n
Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
th c vị
dung
đ u
hi n tính
Ngày ghi
Kế Thực Kế
Kế Thực Kế Thực
năm
Giá trị
Thực tế
Kế ho ch
nhận
ho ch tế ho ch
ho ch
tế
ho ch
tế
li u n n

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Thực tế

Kế ho ch

Thực tế

c
tiêu
cu i
kỳ

(16)=(8+10+12+14)

(17)=(6+15)

(18)=(6+16)

(19)

Lũy k từ đ u d án

Lũy k

(15)=(7+9+11+13)

Phần các chỉ số thực hiện: đ ợc tổng hợp từ áo cáo GS&ĐG cấp huyện và từhệ thống MIS t i cấp tỉnh (theo h ớng dẫn Phụ lục 4.5: H ớng dẫn hoàn thành
các biểu mẫu số liệu GS&ĐG – Biểu mẫu do tỉnh thực hiện)
Ngày … tháng … năm …
Ch d án
( t n, đóng ấu)
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Ph l c 2: Báo cáo ti n đ gi i ng n v n ODA và vay u đưi

B OC OT

Ể

ODA

AY

U ẩ

QuỦ ầ năm ầ
NHÀ TÀI TR

Đơn vị tính: Triệu VNĐ
Tên h ng Lũy k
m c hay th c t
Quý I
Quý II
ho t đ n ngày
Thực
đ ng ch 31/1 /nă Kế Thực Kế
y u
m tr c ho ch
ho ch
tế
tế
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

i i ng n trong năm
Quý III
Kế
ho ch

Thực

Thực

tế

Kế
ho ch

(7)

(8)

(9)

(10)

tế

T ng s v n gi i ng n c a c d án

T ng s v n gi i ng n trong năm

Quý IV
Kế
ho ch
năm

Lũy kế gi i ngân
thực tế từ đầu năm

Tỷ lệ thực hiện so
với kế ho ch (%)

Tổng
vốnkỦ
kết

Lũy kế gi i ngân
thực tế từ đầu dự
án

Tỷ lệ gi i ngân (%)

(11)

(12)=(4+6+8+10)

(13)=(12)/(11)

(14)

(15)=(2) +(12)

(16)=(15)/(14)

1
2
3
T ng

Tỷ giá

Tỷ giá trung bình:
T ng quy đ i ra tri u

D:
Ngày … tháng … năm …
Ch d án
( t n, đóng ấu)
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Ph l c 3: Báo cáo ti n đ gi i ng n v n đ i ng

B OC OT

Ể
QuỦ ầ năm ầ
Đơn vị tính: triệu đồng

Lũy k
Tên h ng
th c t
m c hay
Quý I
Quý II
đ n ngày
ho t
31/12/
Thực
đ ng ch
Kế
Thực
Kế
năm
y u
ho ch
tế
ho ch
tế
tr c
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

i i ng n trong năm
Quý III
Kế
ho ch

Thực

(7)

(8)

tế

Quý IV
Thực
Kế
ho ch
tế
(9)

(10)

T ng s v n đ i ng gi i ng n trong năm
Kế ho ch năm
(11=(3+5+7+9)

T ng s v n đ i ng gi i ng n c ac d án

Tổng vốn Lũy kế gi i ngân
Lũy kế gi i ngân thực Tỷ lệ thực hiện so
theo cam thực tế từ đầu dự
tế từ đầu năm
với kế ho ch (%)
kết
án
(12)=(4+6+8+10)

(13)=(12)/ (11)

(14)

(15)=(2)+(12)

Tỷ lệ gi i ngân
(%)
(16)=(15)/(14)

1
2
3
T ng

Ngày … tháng … năm …
Ch d án
( t n, đóng ấu)
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Ph l c 4: Báo cáo tình hình kỦ k t và th c hi n h p đ ng

B OC OT

HH

H Kụ K T

TH C H

H P

QuỦ ầ năm ầ

TT

hi u
gói
th u

hi u
h p
đ ng

(1)

(2)

Tên
h p
đ ng

(3)

H p đ ng ban đ u

Tên Ngày
ơn vị Tỷ
nhà kỦ h p
ti n t giá Giá trị Giá trị hợp Ngày
th u đ ng
hợp
đồng
hoàn
đồng (tr.VNĐ) thành
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

H p đ ng đi u ch nh
(n u có)
Giá trị Giá trị hợp
hợp
đồng
đồng (tr.VNĐ)
(11)

(12)

Ngày
hoàn
thành
(13)

Ngày
hoàn
thành
th c t
(14)

Kh i l ng công vi c
đư hoàn thành (%)
Quý Lũy kế Lũy kế
báo từ đầu từ khi kỦ
cáo
năm hợp đồng
(15)

(16)

(17)

iá trị đư thanh toán
gu n
v n

(18)

Quý Lũy kế Lũy kế
báo từ đầu từ khi kỦ
cáo
năm hợp đồng
(19)

(20)

(21)

1
2
3
4

Ngày … tháng … năm …
Ch d án
( t n, đóng ấu)
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(Tên Cơ quan ch qu n)
(Tên Ch d án)
------Số:

C

HÒA Xẩ H CH
HĨA
c l p - T do - H nh phúc
--------------, ngày

/BCGSĐG

B OC O

T

HH

(Năm ...)

H TH C H

T A

tháng

năm

D

1. Thông tin cơ b n
- Tên dự án (tiếng Việt):
- Tên dự án (tiếng Anh):
- Mư dự án:
- Tên nhà tài trợ:
- Thời gian ắt đầu và kết thúc dự án:
. Thông tin b sung sửa đ i (n u có)
Tóm tắt những ổ sung, sửa đổi đư đ ợc phê duyệt trong năm áo cáo về:
- Kế ho ch thực hiện ch ơng trình, dự án:
- Các đầu ra:
- Nguồn vốn:
- Thời gian thực hiện:
3. Tình hình th c hi n d án
- Tóm tắt các công việc và đầu ra đư và đang thực hiện.
(Chú ý: So sánh kết qu thực hiện c a năm áo cáo với kế ho ch năm đ ợc giao và so với
kết qu thực hiện năm tr ớc).
- Tóm tắt các công việc và đầu ra ch a làm hoặc chậm so với kế ho ch năm.
(Chi tiết về hỉ số thự hiện – hụ ụ 1)
(Chú Ủ: Nêu rõ lỦ do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ)
- Tóm tắt tình hình gi i ngân.
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gu n v n

(1)

ơn vị ti n t

Tỷ giá trung
bình trong
năm báo cáo

(2)

(3)

Vốn đối ứng

Triệu VNĐ

Nhà tài trợ
NHTG

(nguyên tệ)

Lũy k gi i
K ho ch
Tỷ l (%) th c t
i i ng n ng n từ khi
gi i ng n
gi i ng n so v i K
năm báo cáo bắt đ u d
năm
ho ch năm
án
(4)

(5)

(6)

(7) = (5)/(4)

Tổng quy đổi ra triệu VNĐ

(Chi tiết về tình hình giải ng n – hụ ụ

và 3)

- Đánh giá về tiến độ:
+ Đánh giá về tiến độ các ho t động c a dự án.
+ Đánh giá tóm tắt về tiến độ gi i ngân vốn DA và vốn đối ứng c a dự án trong năm áo cáo.
4. Các thu n l i và khó khăn
5. Bài học kinh nghi m
. K ho ch th c hi n và gi i ng n năm ti p theo
- Kế ho ch thực hiện và đầu ra đư đ ợc cấp cơ quan ch qu n phê duyệt ( hụ ụ 1)
- Kế ho ch gi i ngân đư đ ợc cấp cơ quan ch qu n phê duyệt ( hụ ụ 2 và 3)
7. Ki n nghị
- Các v ớng mắc cần xử lỦ
- Các iện pháp c i thiện và nâng cao hiệu q a thực hiện dự án.
Ngày… tháng… năm…
Ch d án
(K t n, đóng ấu)
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Ph l c 1: Báo cáo

&

B O C O C C CH

TH C H

K HO CH
STT

(1)

i dung

(2)

Ch s th c hi n

(3)

ơn vị
tính
(4)

HO C
T

Lũy k đ n đ u năm báo
cáo

U RA

ầ

P TH O (ầ)
T ng c a năm báo cáo

Kế ho ch

Thực tế

Kế ho ch

Thực tế

(5)

(6)

(7)

(8)

Lũy k từ đ u d án đ n cu i năm
K ho ch năm ti p
báo cáo
theo
Kế ho ch
Thực tế
(9) = (5)+(7)

(10) = (6)+(8)

(11)

H p ph n 1
Tiểu hợp phần 1.1
Ho t động/TDA 1.1.1
Ho t động /TDA 1.1.2

Tiểu hợp phần 1.2
Ho t động/TDA 1.2.1
Ho t động /TDA 1.2.2

H p ph n
Tiểu hợp phần 2.1
Ho t động/TDA 2.1.1
Ho t động /TDA 2.1.2
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Tiểu hợp phần 2.2
Ho t động /TDA 2.2.1
Ho t động/TDA 2.2.2
...

Ngày … tháng … năm …
Ch d án
( t n, đóng ấu)
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Ph l c 2: Báo cáo

&

B O C O K HO CH TH C H

PHỂ B

C AD

T

ODA

AY

U ẩ

P TH O
Đơn vị tính: triệu đồng

T ng v n theo Hi p định

Th c t gi i ng n năm báo cáo

V n đ i ng

STT N i d ng ho t đ ng
TS

n ODA và
vay u đưi

(bao g m đóng
góp c a đ i
t ng h ởng
l i)

Lũy k gi i ng n từ đ u d án đ n thời
đi m k t thúc năm báo cáo

V n đ i ng
TS

n ODA và
vay u đưi

(bao g m đóng
góp c a đ i
t ng h ởng
l i)

TS

n ODA và
vay u đưi

V nđ i
ng (bao g m
đóng góp c a
đ i t ng
h ởng l i)

K ho ch gi i ngân năm ti p theo
V n đ i ng
TS

n ODA và
vay u đưi

(bao g m đóng
góp c a đ i
t ng h ởng
l i)

1. H p ph n 1
Ho t động/TDA 1.1
Ho t động/TDA 1.2

2. H p ph n
Ho t động/TDA 2.1
Ho t động/TDA 2.2

T ng c ng
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Ph l c 3: Báo cáo

&

B O C O K HO CH TH C H

PHỂ B

C AD

T

P TH O
Đơn vị tính: triệu đồng

T ng v n theo Quy t định đ u t
i d ng ho t đ ng

STT

TS

n
n đ i ng
ODA và
(bao g m đóng
vay u
góp
c a đ i t ng
đưi
h ởng l i)

Th c t gi i ng n năm báo cáo

TS

n ODA
và vay u
đưi

Lũy k gi i ng n từ đ u d án
đ n thời đi m k t thúc năm báo
báo

n đ i ng
(bao g m
đóng góp c a
đ i t ng
h ởng l i)

K ho ch gi i ng n năm ti p theo

n đ i ng
TS

(bao g m
n ODA và
đóng góp c a
vay u đưi
đ i t ng
h ởng l i)

TS

n ODA
và vay u
đưi

n đ i ng
(bao g m đóng
góp c a đ i
t ng h ởng
l i)

1. H p ph n 1
Ho t động/TDA 1.1
Ho t động/TDA 1.2

. H p ph n
Ho t động /TDA 2.1
Ho t động/TDA 2.2

T ng c ng

Ngày … tháng … năm …
Ch d án
( t n, đóng ấu)
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(Tên Cơ quan ch qu n)
(Tên Ch d án)
------Số:

C

HÒA Xẩ H CH
HĨA
c l p - T do - H nh phúc
--------------, ngày

/BCGSĐG

tháng

T A

năm

B O C O K T TH C D
1. Thông tin chung
1.1 Thông tin cơ b n v d án
- Tên dự án (tiếng Việt):
- Tên dự án (tiếng Anh):
- Mư dự án:
- Địa điểm thực hiện dự án:
- Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ:
- Cơ quan ch qu n:
- Ch dự án:
- Thời gian thực hiện:
- Ngày phê duyệt văn kiện dự án:
- Ngày kỦ kết hiệp định, ngày hiệp định có hiệu lực, thời h n hiệp định, ngày gia h n hiệp
định (nếu có).
- Nguồn vốn: Tổng vốn
sung nếu có).
1.
1. .1

DA, vốn vay u đưi và vốn đối ứng (nêu rõ các điều chỉnh, ổ

ô t ch ơng trình d án
c tiêu và ph m vi ch ơng trình d án

Theo Quyết định phê duyệt văn kiện dự án và các quyết định điều chỉnh, ổ sung (nếu có).
1. . T ch c th c hi n
Mô hình và cách thức tổ chức qu n lỦ thực hiện dự án.
. K t qu th c hi n
.1 ánh giá vi c hoàn thành m c tiêu
Mức độ đ t đ ợc m c tiêu đề ra trong văn kiện c a dự án đ ợc cấp có thẩm quyền duyệt.
. Các h p ph n và đ u ra
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Nêu các hợp phần và đầu ra ch yếu c a dự án và mức độ hoàn thành (theo các chỉ số đư
đ ợc xác định trong khung kết qu ). Nêu rõ những nội dung điều chỉnh, ổ sung trong quá
trình thực hiện (nếu có) ( hụ ụ : Cá hỉ số thự hiện/ ết quả ủa Dự án)
.3 K t qu th c hi n v tài ch nh
So sánh giữa tổng mức vốn trong Quyết định phê duyệt văn kiện dự án và tổng vốn gi i
ngân theo các nguồn vốn (vốn DA, vốn vay u đưi và vốn đối ứng). Nêu những yếu tố
tác động đến công tác gi i ngân, dẫn đến ph i điều chỉnh vốn trong quá trình thực hiện dự
án ( hụ ụ 2: Báo áo ết thú giải ng n ự án)
.4 h ng y u t tác đ ng đ n k t qu th c hi n d án
Nêu những yếu tố tác động đến kết qu thực hiện dự án:
a) Chính sách và môi tr ờng pháp lỦ:
- Chính sách c a Chính ph
- Chính sách c a Nhà tài trợ
) Công tác tổ chức qu n lỦ thực hiện dự án:
- Đánh giá việc đ m o điều kiện về tài chính, kỹ thuật, nhân lực cho dự án trên cơ sở
Hiệp định về DA và vốn vay u đưi đư kỦ kết và văn kiện dự án đư đ ợc cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
- Tổ chức qu n lỦ thực hiện dự án.
- Năng lực qu n lỦ và thực hiện dự án.
- Thực hiện chế độ áo cáo và các quy định về GS&ĐG.
- Qu n lỦ r i ro và thay đổi.
c) Công tác đấu thầu, mua sắm.
d) Công tác hỗ trợ kỹ thuật, đào t o và tăng c ờng năng lực.
đ) Công tác gi i phóng mặt ằng và tái định c (đối với các dự án đầu t ).
e) Các tác động về môi tr ờng.
g) Các vấn đề về giới.
h) Những vấn đề về kỹ thuật, công nghệ.
Ngoài việc nêu các yếu tố tác động, cần làm rõ các thuận lợi, khó khăn và các iện pháp
khắc ph c mà ch dự án, Ban QLDA đư thực hiện.
3. Ph n t ch hi u qu kinh t - xư h i
Phân tích các lợi ích và tác động về kinh tế, xư hội c a ch ơng trình, dự án trên cơ sở các
kết qu và m c tiêu đ t đ ợc.
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Ph l c 1: Báo cáo các ch s th c hi n ho c k t qu đ u ra c a d án

B O C O C C CH
H p ph n
(1)

i dung
(2)

Ch s th c hi n
(3)

TH C H
ơn vị t nh
(4)

C AD
c tiêu c a d án
(5)

K t qu th c hi n
(6)

c đ th c hi n (%)
(7) = (6)/(5)

Ch s k t qu chung
Số hộ h ởng lợi
% hộ h ởng lợi hài lòng với sự hỗ trợ c a Dự án
% tăng trong tiêu dùng l ơng thực và phi l ơng thực
hộ gia đình
H p ph n 1
..........
..........
H p ph n
..........
..........
H p ph n 3
..........

Ngày … tháng … năm …
Ch d án
( t n, đóng ấu)
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Ph l c 2: Báo cáo k t thúc d án

B O C O K T TH C

Ể D

T ng v n gi i ng n c a d án
Tên h p ph n
TT
h ng m c (*)

ODA và v n vay u đưi
(nguyên t )
Đơn vị Theo Hiệp
tiền tệ định kỦ kết

(1)

(2)

(3)

Thực
hiện
(4)

n ODA và v n vay
u đưi (tri u
)
Theo Hiệp
Thực hiện
định kỦ kết
(5)

(6)

Tỷ l gi i ng n(%)

V n đ i ng
(tri u
)

T ng s
(tri u

Theo QĐ
đầu t

Thực
hiện

Theo quyết
định phê duyệt
dự án

(7)

(8)

(9)

)
Thực hiện

(10) = (6)+(8)

V n ODA và v n
vay u đưi

(11) = (6)/(5)

V n đ i ng T ng v n d án

(12) = (8)/(7)

(13)= (10)/(9)

H p ph n 1
H p ph n
…..
T ng

Ngày … tháng … năm …
Ch d án
( t n, đóng ấu)
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Ph l c 4.3 H

ng d n hoàn thành các bi u m u s li u

&

c p xã

Bi u thông tin th c hi n d án_HP1_xư (tháng quỦ năm)
Ph n các thông tin chung

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 63

Quyển 4 – Giám sát và đánh giá

Thu t ng
Số TT

Gi i thích và cách ghi chép
: Là số thứ tự các ho t động hoặc các TDA để theo dõi.
Ví d : Đ ờng giao thông số 1: thì các công trình/TDA ghi mã 1.01,
1.02 t ơng tự nh trên hình vẽ.

Tên tiểu dự án (TDA)

: Là các công trình do ng ời dân đề xuất, về cơ sở h tầng, sinh kế
hay là hỗ trợ cho các lĩnh vực khác nh : nâng cao năng lực, tập
huấn s n xuất,…
Các lo i công trình/TDA đều đ ợc phân lo i theo các nhóm. Ví
nh : Đ ờng giao thông, CT th y lợi,…

Lo i công trình

: Là ký hiệu phân lo i cho công trình/tiểu dự án:
Mã 01 – đ ờng giao thông; Mã 02 – CT th y lợi; Mã 03 – CT n ớc
sinh ho t; Mã 04 – Cầu; Mã 05 – Công trình khác

Mã số

: Là ký hiệu, mã số c a gói thầu hoặc TDA đ ợc đề xuất và phê
duyệt để triển khai thực hiện.

Địa điểm thực hiện

: Ghi rõ địa điểm thực hiện TDA t i thôn buôn

Tính chất công trình

: Có 2 lo i: Xây mới hoặc sửa chữa

Hình thức đấu thầu

: Ghi rõ:
Công trình đấu thầu cộng đồng: c ng đ ng
Công trình đấu thầu thông th ờng: thông th ờng

Đối t ợng h ởng lợi
trực tiếp

: Là m c ghi quy mô đối t ợng đ ợc h ởng lợi trực tiếp mà công
trình/TDA mang l i.
Đối t ợng h ởng lợi trực tiếp c a các TDA CSHT bao gồm ng ời
dân sinh sống trong khu vực và th ờng xuyên đi l i/ tiếp cận/sử
d ng công trình đó. Trong một số tr ờng hợp, nếu có thể ớc l ợng
đ ợc số l ợng ng ời dân ở khu vực khác th ờng xuyên sử d ng
công trình này thì cộng gộp cùng với đối t ợng h ởng lợi trực tiếp
nêu ở trên.

Tổng số hộ

: Thống kê số hộ đ ợc h ởng lợi từ công trình/TDA (công trình
đ ờng giao thông, th y lợi: ớc tính).

Hộ nghèo

: Là phần ghi số hộ nghèo đ ợc h ởng lợi từ công trình/TDA mang
l i trong tổng số các hộ đ ợc h ởng lợi.
Hộ nghèo đ ợc tính theo chuẩn nghèo giai đo n 2011-2015 c a Th
t ớng Chính ph (Chỉ thị số 1752/CT-TTg). Dữ liệu này đ ợc cập
nhật trong các văn n/tài liệu/báo cáo hành chính t i cấp xã.

Hộ DTTS

: Thống kê số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ h ởng lợi. Ghi rõ
số l ợng hộ DTTS (căn cứ trên báo cáo hành chính c a xã).
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Hộ có ch hộ là ph
nữ

: Thống kê số hộ có ch hộ là nữ trong tổng số hộ h ởng lợi. Ghi rõ
số l ợng hộ có ch hộ là nữ (căn cứ trên báo cáo hành chính c a
xã).

Quy mô h ởng lợi

: Là phần ghi quy mô, công suất hay kích cỡ c a công trình/TDA,
bao gồm có đơn vị tính để đo l ờng và khối l ợng hoặc công suất
thiết kế tính theo đơn vị đó.

Diện tích h ởng lợi
(Km|ha)

: Ghi rõ theo ví d sau:
Đ ờng giao thông: Bao nhiêu km đ ờng đ ợc xây mới/nâng cấp;
Th y lợi nhỏ: Bao nhiêu ha đ ợc t ới tiêu nhờ vào công trình kênh
m ơng/th y lợi này;
Công trình n ớc s ch, tr ờng học/lớp học: có thể bỏ trống các cột
này (nếu không áp d ng).

Thời gian tiết kiệm

: Chỉ ghi đối với công trình đ ờng giao thông và công trình cầu. Đơn
vị tính là phút. Kết qu ớc l ợng theo mức trung bình (dành cho
ph ơng tiện phổ biến nhất - xe máy).
Đối với công trình th y lợi nhỏ hoặc n ớc sinh ho t: có thể tính thời
gian ơm n ớc/xách n ớc tiết kiệm đ ợc nhờ vào việc sửa chữa/xây
dựng các công trình này.

Chi phí tiết kiệm

: Chỉ áp d ng đối với công trình đ ờng giao thông, công trình cầu.
Đơn vị tính là đồng. Kết qu ớc l ợng theo mức trung bình.
Công thức tính nh sau:
Chi phí tiết kiệm = Quưng đ ờng tiết kiệm hoặc h ởng lợi x L ợng
nhiên liệu tiêu hao cho 1 km (trung bình cho lo i xe phổ biến nhất)
x Đơn giá nhiên liệu trung bình t i địa ph ơng.

Số ngày công lao
động

: Ghi số ngày công ng ời dân tham gia đ ợc tr công trong quá trình
thi công công trình/TDA. Đây là số ngày công đư đ ợc tính toán và
đề xuất trong hồ sơ kỹ thuật c a công trình.

Giá trị dự toán đ ợc
duyệt

: Là tổng dự toán đ ợc phê duyệt cho TDA/công trình, bao gồm c
kinh phí vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (NHTG), vốn đối ứng (nếu
có) và đóng góp c a ng ời h ởng lợi (nếu có).
Tổng vốn = Vốn vay NHTG + vốn đối ứng + đóng góp từ ng ời dân

Đóng góp c a ng ời
h ởng lợi

: Là phần ng ời dân đóng góp tự nguyện cho công trình/TDA.

Giá trị hợp đồng

: Là giá trị TDA/công trình trên hợp đồng ký kết với nhà thầu để thực
hiện TDA. Đơn vị tính: Triệu đồng.

Ngày bắt đầu thực
hiện

: Là ngày bắt đầu thực hiện các ho t động đầu tiên trong TDA/công
trình đư kỦ.

Các đóng góp đều quy ra đơn vị tiền: Số ngày công, tài s n (đất, gỗ,
đá,...) theo giá trung bình t i địa ph ơng đó.
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Ngày dự kiến hoàn
thành

: Là ngày dự kiến hoàn thành TDA/công trình theo hợp đồng.

Hàng ngang là các lo i ho t động/công trình/TDA đ ợc sắp xếp theo tính chất trong tiểu hợp
phần. Đối với mỗi lo i ho t động/TDA: ghi tên các TDA đ ợc phê duyệt và đ a vào kế ho ch
thực hiện c a năm.
L u Ủ: Tất c các TDA đ ợc lên kế ho ch thực hiện trong năm đều ph i ghi vào danh m c
TDA trong b ng (cột ‘Tên tiểu dự án’).
Ph n các thông tin riêng cho từng quý và năm
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Thu t ng

Gi i thích và cách ghi chép

Ph n thông tin trong báo cáo ti n đ th c hi n quý
% Tiến độ thực
hiện TDA

: Là phần ghi rõ tiến độ thi công trên thực tế c a công trình/TDA so
với tổng khối l ợng công việc. Đơn vị tính: %.
Ví d : QuỦ I năm 2015, Công trình đ ờng giao thông thôn A thi công
đ ợc 40%, quỦ II năm 2015 là 60%.

Giá trị đư thanh
toán trong quý

: Là giá trị đư đ ợc gi i ngân trong quý cho việc triển khai thực hiện.
Đơn vị tính: triệu đồng.
Tổng giá trị = Vốn c a NHTG + Đóng góp tự nguyện c a ng ời dân
quy ra tiền (ng ời h ởng lợi).

Đóng góp c a
ng ời h ởng lợi
quy ra tiền

: Là phần ng ời dân đóng góp tự nguyện cho công trình/TDA.

% đư thanh toán
TDA trong quý

: Công thức tính = (tổng giá trị đư thanh toán x 100)/ (tổng giá trị hợp
đồng); Đơn vị tính (%)

Lũy kế giá trị đư
thanh toán đến thời
điểm hiện t i

: Là tổng giá trị số tiền đư thanh toán cho quá trình thực hiện
TDA/công trình từ giai đo n bắt đầu triển khai.

% lũy kế giá trị đư
thanh toán

: Là giá trị= (Lũy kế giá trị đư thanh toán đến thời điểm hiện t i*100)/
Tổng giá trị hợp đồng; Đơn vị tính: %

Nhận xét và kiến
nghị

: Ghi rõ nếu trong quá trình thi công/thực hiện TDA gặp ph i hoặc
phát sinh các khó khăn/c n trợ và đề xuất các ph ơng án gi i
quyết/hỗ trợ nếu cần.

Các đóng góp đều quy ra đơn vị tiền: Số ngày công, tài s n (đất, gỗ,
đá,..) theo giá trung bình t i địa ph ơng đó.

Ph n thông tin trong báo cáo t ng k t năm:
L u Ủ: Các thông tin đ ợc tính toán và điền vào t ơng tự trong báo cáo quý.
Ngày hoàn thành
trên thực tế

: Ghi rõ ngày TDA/công trình đ ợc nghiệm thu hoàn thành, kết thúc
hợp đồng

Thực tr ng công
trình

: Tr ớc đầu t : Ghi c thể thực tr ng TDA. Ví d : Đ ờng ch yếu là
đất, đ ờng hỏng không đi l i đ ợc vào mùa m a, ng ời dân ph i đi
đ ờng vòng 3km, v.v
: Sau đầu t : Ghi c thể thực tr ng TDA sau khi hoàn thành nhằm làm
nổi bật tác động c a hỗ trợ xây dựng CSHT. Ví d : Đ ờng đ ợc đổ
bê tông từ đo n nhà ông A -> đến nhà ông B, đ ờng đi l i đ ợc vào
mùa m a, xe t i hoặc các ph ơng tiện cơ giới h ng nặng có thể đi
đ ợc.
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Bi u thông tin th c hi n d án _HP _xư (tháng quỦ năm)
Ph n các thông tin chung
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Thu t ng
Số TT

Gi i thích và cách ghi chép
: Là số thứ tự các ho t động hoặc các TDA để theo dõi.
Ví d : Các TDA trong THP “Tự ch và đa d ng hóa thu nhập”
thì bắt đầu là 1.01 và 1.02, các ho t động sinh kế trong THP
“Phát triển liên kết thị tr ờng” sẽ bắt đầu là 2.01, 2.02. Xem chi
tiết h ớng dẫn t i hình trên.

Nội dung TDA hỗ
trợ sinh kế

: Là cột ghi tên các tiểu dự án sinh kế.

Mã số

: Là ký hiệu, mã số c a gói thầu hoặc TDA sinh kế đ ợc đề xuất
và phê duyệt để triển khai thực hiện.

Địa điểm thực hiện

: Ghi rõ thôn/buôn mà TDA sinh kế đ ợc thực hiện

Đối t ợng h ởng
lợi trực tiếp

: Là m c ghi quy mô đối t ợng đ ợc h ởng lợi trực tiếp c a
TDA

Tổng số hộ

: Là thống kê tổng số các hộ đ ợc hỗ trợ triển khai thực hiện

Hộ nghèo

: Là phần ghi số hộ nghèo đ ợc h ởng lợi từ công trình/TDA
mang l i trong tổng số các hộ đ ợc h ởng lợi. Ghi rõ số l ợng.

Hộ DTTS

: Thống kê số hộ DTTS trong tổng số hộ h ởng lợi. Ghi rõ số
l ợng.

Hộ có ch hộ là
ph nữ

: Thống kê số hộ có ch hộ là nữ trong tổng số hộ h ởng lợi. Ghi
rõ số l ợng.

Quy mô h ởng lợi

: Đơn vị: Là ghi theo tính chất c a hỗ trợ (trồng trọt là ha; chăn
nuôi là con). Số l ợng: là tổng số hỗ trợ theo đơn vị.
Ví d : Hỗ trợ c i t o v ờn hộ cho 15 hộ tham gia LEG với quy
mô 0,3 ha/hộ. Cách ghi trong cột t ơng ứng là: Đơn vị = ha; Số
l ợng = 4,5.

Giá trị dự toán
đ ợc duyệt

: Là tổng dự toán đ ợc phê duyệt cho TDA/công trình, bao gồm
c kinh phí vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (NHTG), vốn đối
ứng (nếu có) và đóng góp c a ng ời h ởng lợi (nếu có).
Tổng vốn = Vốn vay NHTG + vốn đối ứng + đóng góp từ
ng ời dân.

Ngày bắt đầu thực
hiện

: Là ngày bắt đầu thực hiện TDA theo hợp đồng đư kỦ.

Ngày dự kiến kết
thúc

: Là ngày dự kiến kết thúc TDA trong ghi trong lập kế ho ch

Hàng ngang là các lo i hình ho t động nằm trong tiểu hợp phần. Đối với mỗi lo i ho t
động: ghi tên các TDA đang thực hiện và đư đ ợc hoàn thành trong quý.
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Ph n các thông tin riêng cho từng quỦ và năm
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Thu t ng

Gi i thích và cách ghi chép

Ph n thông tin trong báo cáo ti n đ th c hi n quý
% Tiến độ thực hiện
TDA/ho t động

:

Là phần ghi tiến độ thực hiện ho t động trên thực tế so với tổng
khối l ợng công việc. Đơn vị tính: %

Giá trị đư thanh toán
trong quý

:

Là giá trị đư đ ợc gi i ngân trong quý cho việc triển khai thực
hiện TDA; Đơn vị tính: triệu đồng
Tổng giá trị = Vốn c a NHTG + Vốn góp thực tế từ các nguồn
khác (ng ời h ởng lợi)

% đư thanh toán
trong quý

:

Công thức tính = (tổng giá trị đư thanh toán x 100)/(tổng giá trị
dự toán đ ợc duyệt); Đơn vị tính: %

Lũy kế giá trị đư
thanh toán đến thời
điểm hiện t i

:

Là tổng giá trị số tiền đư thanh toán cho quá trình thực hiện
TDA tính đến thời điểm hiện t i.

% lũy kế giá trị đư
thanh toán

:

Ví d : t i thời điểm cuối quý II = Giá trị đ ợc gi i ngân trong
quý I + quý II
Là giá trị = (Lũy kế giá trị đư thanh toán đến thời điểm hiện
t i*100)/ Tổng giá trị dự toán đ ợc duyệt; Đơn vị tính: %

Ph n thông tin trong báo cáo t ng k t năm:
L u Ủ: Các thông tin đ ợc tính toán và điền vào t ơng tự trong báo cáo quý.
Tổng s n phẩm đầu
ra cho đến hết năm
nếu có

:

Đơn vị: Ghi theo tính chất c a ho t động; Ví d : Lúa, ngô thì
s n phẩm quy theo kg; bò, dê thì s n phẩm th ờng bán theo con
hoặc kg;
S n l ợng: Là tổng khối l ợng s n phẩm thu ho ch từ ho t
động sinh kế;
Thành tiền: Là quy tổng s n phẩm thu đ ợc x giá c thị tr ờng
(đơn vị là triệu đồng).

L ợng s n phẩm bán
đ ợc cho đến hết
năm

:

Đơn vị: t ơng tự nh cột bên;
S n l ợng: là số l ợng s n phẩm bán ra thị tr ờng c a hộ gia
đình nếu có;
Thành tiền: Là số tiền c a các ho t động sinh kế nếu có s n
phẩm bán ra thị tr ờng.

% S n phẩm bán
đ ợc so với tổng s n
phẩm đầu ra

:
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Đơn vị %.
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Bi u thông tin th c hi n d án _L
STT

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Nhóm LEGs

ịa
đi m

Thời
gian
thành
l p

Tr ng thái
ang
ho t
đ ng

Ch a
ho t
đ ng

T ng s
thành viên

_xư (tháng quỦ năm)

Thành viên LEGs
Trong đó
ng ời
nghèo

ng ời
DTTS

thành
viên n

T ng
s
khóa

c đào t o và t p hu n
Trong đó
T ng s
g ời
g ời Ph
ng ời tham
nghèo DTTS n
gia

TDA
sinh k
do nhóm
th c
hi n

LEGs An ninh
l ơng thực &
dinh d ỡng
Nhóm….(tên
nhóm)
Nhóm….(tên
nhóm)
LEGs Đa d ng
hóa sinh kế
Nhóm….(tên
nhóm)
Nhóm….(tên
nhóm)
LEGs Kết nối
thị tr ờng
Nhóm….(tên
nhóm)
Nhóm….(tên
nhóm)
T ng
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Thu t ng

Gi i thích và cách ghi chép

Số TT

: Là số thứ tự trình bày các tổ nhóm LEG; tổ nhóm nào đ ợc thành lập
tr ớc theo thời gian thực tế thì liệt kê tr ớc

Nhóm LEGS

: Liệt kê lần l ợt tên c thể c a các nhóm ANLT &DD d ới tiêu đề
“LEGs an ninh l ơng thực”, ví d
 Nhóm ANLT&DD “Hoa dư quỳ”
 Nhóm ANLT&DD “Tự lập”
Đánh số từ 1.1, 1.2 cho đến hết số nhóm
Sau khi liệt kê hết các nhóm ANLT và dinh d ỡng, chuyển sang liệt kê
tên các nhóm LEG đa d ng hóa sinh kế, đánh số từ 2.1, 2.2 đến hết số
nhóm.
Cuối cùng liệt kê các nhóm kết nối thị tr ờng theo cách thức t ơng tự.

Địa điểm

: Ghi rõ thôn b n, xã có tổ nhóm này.

Thời gian thành lập

: Là ngày/tháng mà nhóm đ ợc thành lập và có quyết định thành lập, có
thể là dự kiến trong năm

Tr ng thái ho t
động

: Các nhóm sau khi đ ợc thành lập sẽ có 2 tr ng thái:
Nếu đư đi vào ho t động thì ghi (X) và bỏ trống cột ‘Ch a ho t động’.
Nếu ch a ho t động mà chỉ đ ợc thành lập thì ghi (X) vào cột t ơng
ứng và bỏ trống cột ‘Đang ho t động’

Tổng số thành viên

: Là thống kê các thành viên tham gia c a nhóm LEG t ơng ứng theo
dòng
Trong đó ghi rõ theo 3 cột:
Số ng ời nghèo: là số ng ời nghèo (đến từ hộ nghèo) tham gia vào
nhóm LEG ;;
Số ng ời DTTS: là số ng ời dân tộc thiểu số là thành viên nhóm LEG;
Số thành viên là ph nữ: là số cá nhân là nữ tham gia vào nhóm LEG.

Đ ợc đào t o tập
huấn

: Tổng số khóa: là số khóa mà các thành viên trong nhóm LEGs đư tham
gia trong quý (các khóa tập huấn đ ợc ghi nhận chỉ bao gồm nội dung
dành riêng cho phát triển s n xuất và các nhóm LEG);
Tổng số ng ời tham gia: Là số thành viên c a nhóm LEGs tham gia
các lớp tập huấn, khóa tập huấn;
Trong đó các thành phần tham gia là ao nhiêu ng ời nghèo, bao nhiêu
thành viên là ng ời DTTS, bao nhiêu thành viên là ph nữ.

Số TDA sinh kế do
nhóm thực hiện

: Là số ho t động TDA mà nhóm đư thực hiện trên thực tế trong quý.
Ví d nh : T i quỦ I, nhóm đư thực hiện các ho t động nh : trồng lúa,
trồng ngô lai. Khi đó cột sẽ ghi là: 2.
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Ph l c 4.4 H

ng d n hoàn thành các bi u m u s li u

&

c p huy n

1. Thông tin thuộc HP1 và HP2:
 Cán bộ BQLDA huyện sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp các b ng biểu chi tiết cấp xã gửi
lên hàng quý thành b ng biểu tổng hợp thông tin cho các xã trong huyện.
 Cách trình bày thông tin tổng hợp từ cấp xã vào các biểu cấp huyện [Biểu thông tin
thực hiện dự án_HP1_huyện (tháng, quỦ, năm); Biểu thông tin thực hiện dự án
_HP2_huyện (tháng, quỦ, năm); Biểu thông tin thực hiện dự án_LEG_huyện (tháng,
quỦ, năm)]: xem h ớng dẫn cho cấp xã.
2. Thông tin thuộc HP 3:
 Cán bộ BQLDA huyện lập Biểu thông tin thực hiện dự án _HP3.1_huyện (tháng, quý,
năm) theo h ớng dẫn d ới đây.

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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Bi u thông tin th c hi n d án _HP3.1_huy n
Ph n các thông tin chung (t ng h p từ bi u c a các xã)
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Thu t ng
Số TT

Gi i thích và cách ghi chép
:

Là số thứ tự các ho t động hoặc các TDA để theo dõi.
Ví d : Đ ờng giao thông A là số 1, Đ ờng giao thông B là
số 2.

Tên tiểu dự án
(TDA)

:

Ghi rõ tên các công trình/dự án về cơ sở h tầng theo kế
ho ch c a năm.

Lo i công trình

:

Là ký hiệu phân lo i cho công trình/tiểu dự án:
Mã 01 – đ ờng giao thông; Mã 02 – CT th y lợi; Mã 03 –
CT n ớc sinh ho t; Mã 04 – Cầu ; Mã 05 – Công trình
khác.

Mã số

:

Là ký hiệu, mã số c a gói thầu hoặc TDA đ ợc đề xuất và
phê duyệt để triển khai thực hiện.

Địa điểm thực hiện

:

Ghi rõ tên các thôn/b n, xã, huyện thực hiện công
trình/TDA.

Tính chất công trình

:

Có 2 lo i: Xây mới hoặc sửa chữa/nâng cấp.

LỦ do đề xuất

:

Ghi rõ lỦ do đề xuất công trình/dự án c a huyện, trong đó
cần làm nổi bật tính kết nối c a công trình. Tính ‘kết nối’
đ ợc hiểu là tăng kết nối về kinh tế và xã hội giữa đối
t ợng h ởng lợi với CSHT kinh tế (nh đ ờng giao thông,
th y lợi...), CSHT xã hội (nh cung cấp thông tin thị
tr ờng, thông tin việc làm, c i thiện tiếp cận giáo d c, y
tế...), hoặc thúc đẩy kết nối giữa nông dân với các cơ sở chế
biến, doanh nghiệp.
Ví d nh : Đ ờng từ xã A tới xã B bị hỏng 2 km, ch a
đ ợc cứng hóa, đi l i khó khăn vào mùa m a, v.v. Con
đ ờng này là giao th ơng huyết m ch giữa hai xã và với
trung tâm huyện.

Đối t ợng h ởng lợi
trực tiếp

:

Là m c ghi quy mô đối t ợng đ ợc h ởng lợi trực tiếp mà
công trình/TDA mang l i, nh đư h ớng dẫn ở biểu mẫu
HP1 - cấp xã.

Tổng số hộ

:

Thống kê số hộ đ ợc h ởng lợi từ công trình/TDA (công
trình đ ờng giao thông, th y lợi: mang tính ớc tính).

Hộ nghèo

:

Là phần ghi số hộ nghèo đ ợc h ởng lợi từ công trình/TDA
mang l i trong tổng số các hộ đ ợc h ởng lợi.
Hộ nghèo đ ợc tính theo chuẩn nghèo giai đo n 2011-2015
c a Th t ớng Chính ph (Chỉ thị số 1752/CT-TTg). Dữ
liệu này đ ợc cập nhật trong các văn n/tài liệu/báo cáo
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hành chính t i cấp xã.
Hộ DTTS

:

Thống kê số hộ dân tộc thiểu số trong số tổng số hộ h ởng
lợi. Ghi rõ số l ợng hộ DTTS (căn cứ trên báo cáo hành
chính c a xã).

Hộ có ch hộ là ph
nữ

:

Thống kê số hộ có ch hộ là nữ trong tổng số hộ h ởng lợi.
Ghi rõ số l ợng hộ có ch hộ là nữ (căn cứ trên báo cáo
hành chính c a xã).

Quy mô h ởng lợi

:

Là phần ghi quy mô, công suất hay kích cỡ c a công
trình/TDA, bao gồm có đơn vị tính để đo l ờng và khối
l ợng hoặc công suất thiết kế tính theo đơn vị đó.

Diện tích h ởng lợi
(KM|ha)

:

Ghi rõ theo ví d sau:
Đ ờng giao thông: Bao nhiêu km đ ờng đ ợc xây
mới/nâng cấp;
Th y lợi nhỏ: Bao nhiêu ha đ ợc t ới tiêu nhờ vào công
trình kênh m ơng/th y lợi này;
Công trình n ớc s ch, tr ờng học/lớp học: có thể bỏ trống
các cột này (nếu không áp d ng).

Thời gian tiết kiệm

:

Chỉ ghi đối với công trình đ ờng giao thông và công trình
cầu. Đơn vị tính là phút. Kết qu ớc l ợng theo mức trung
ình (dành cho ph ơng tiện phổ biến nhất - xe máy).

Chi phí tiết kiệm

:

Chỉ áp d ng đối với công trình đ ờng giao thông, công
trình cầu. Đơn vị tính là đồng. Kết qu ớc l ợng theo mức
trung bình.
Công thức tính nh sau:
Chi phí tiết kiệm = Quưng đ ờng tiết kiệm hoặc h ởng lợi x
L ợng nhiên liệu tiêu hao cho 1 km (trung bình cho lo i xe
phổ biến nhất) x Đơn giá nhiên liệu trung bình t i địa
ph ơng.

Số ngày công lao
động

:

Ghi số ngày công ng ời dân tham gia đ ợc tr công trong
quá trình thi công công trình/TDA. Đây là số ngày công đư
đ ợc tính toán và đề xuất trong hồ sơ kỹ thuật c a công
trình.

Giá dự toán đ ợc
duyệt

:

Là tổng dự toán đ ợc phê duyệt cho TDA/công trình, bao
gồm c kinh phí vốn vay từ NHTG và đóng góp c a ng ời
h ởng lợi.
Tổng vốn vay đ ợc duyệt = Vốn vay NHTG + vốn đối ứng
+ đóng góp từ ng ời dân

Đóng góp c a ng ời
h ởng lợi

:
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Các đóng góp đều quy ra đơn vị tiền: Số ngày công, tài s n
(đất, gỗ, đá,...) theo giá trung bình t i địa ph ơng đó.
Giá trị hợp đồng

:

Là giá trị TDA/công trình trên hợp đồng ký kết với nhà
thầu để thực hiện TDA. Đơn vị tính: Triệu đồng.

Ngày bắt đầu thực
hiện

:

Là ngày bắt đầu thực hiện các ho t động đầu tiên trong
TDA/công trình đư kỦ.

Ngày dự kiến hoàn
thành

:

Là ngày dự kiến hoàn thành TDA/công trình theo hợp
đồng.

Hàng ngang là các lo i ho t động/công trình/TDA đ ợc sắp xếp theo tính chất trong tiểu
hợp phần. Đối với mỗi lo i ho t động/TDA: ghi tên các TDA đ ợc phê duyệt và đ a
vào kế ho ch thực hiện c a năm.
Ph n các thông tin riêng cho từng quỦ và năm
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Thu t ng

Gi i thích và cách ghi chép

Ph n thông tin trong báo cáo ti n đ th c hi n quý
% Tiến độ thực hiện
TDA

:

Là phần ghi rõ tiến độ thi công c a công trình/TDA: Đơn vị
tính (%).
Ví d : QuỦ I năm 2015, Công trình đ ờng giao thông thôn A
thi công đ ợc 40%, quỦ II năm 2015 là 60%.

Giá trị đư thanh toán
trong quý

:

Là giá trị đư đ ợc gi i ngân trong quý cho việc triển khai thực
hiện
Đơn vị: triệu đồng
Tổng giá trị = Vốn c a NHTG + Đóng góp tự nguyện c a
ng ời dân quy ra tiền (ng ời h ởng lợi)

% đư thanh toán
TDA trong quý

:

Công thức tính = (tổng giá trị đư thanh toán x 100)/(tổng giá trị
hợp đồng)
Đơn vị (%)

Lũy kế giá trị đư
thanh toán đến thời
điểm hiện t i

:

Là tổng giá trị số tiền đư thanh toán cho quá trình thực hiện
TDA/công trình từ giai đo n bắt đầu triển khai

% lũy kế giá trị đư
thanh toán

:

Là giá trị = (Lũy kế giá trị đư thanh toán đến thời điểm hiện
t i*100)/ Tổng giá trị hợp đồng; Đơn vị tính: %

Nhận xét và kiến
nghị

:

Ghi rõ nếu trong quá trình thi công/thực hiện TDA gặp ph i,
hoặc phát sinh.

Ph n thông tin trong báo cáo t ng k t năm:
L u Ủ: Các thông tin đ

c t nh toán và đi n vào t ơng t trong báo cáo quý.

Ngày hoàn thành
trên thực tế

:

Ghi rõ ngày TDA/công trình đ ợc nghiệm thu hoàn thành, kết
thúc hợp đồng.

Thực tr ng công
trình

:

Tr ớc đầu t : Ghi c thể thực tr ng TDA: Ví d : Đ ờng đất,
đ ờng hỏng.

:

Sau đầu t : Ghi c thể sau khi hoàn thành: Ví d : Đ ờng đ ợc
đổ bê tông từ đo n nhà ông A -> đến nhà ông B.
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Ph l c 4.5 H

ng d n hoàn thành các bi u m u s li u

&

c p t nh/TW

1. Biểu tổng hợp thông tin Hợp phần 1 và Hợp hần 2:
 Cán bộ BQLDA tỉnh/trung ơng sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp các b ng biểu chi tiết từ
cấp d ới gửi lên thành b ng biểu tổng hợp thông tin cho tỉnh/toàn Dự án.
 H ớng dẫn cách ghi thông tin đối với Hợp phần 1 và Hợp phần 2: xem h ớng dẫn cho
cấp xã (Phụ lục 4.3).
2. Biểu tổng hợp tiến độ thực hiện Hợp phần 3:
 Thông tin THP3.1 - Phát triển cơ sở h tầng cấp huyện: Cán bộ BQLDA tỉnh sẽ chịu
trách nhiệm tổng hợp các b ng biểu chi tiết cấp huyện gửi lên hàng quỦ/năm thành
b ng biểu tổng hợp thông tin cho các huyện dự án trong tỉnh. H ớng dẫn cách ghi
thông tin: xem h ớng dẫn cho cấp huyện (Phụ lục 4.4).
 Thông tin THP3.2 - Nâng cao năng lực và 3.3 – Truyền thông: xem d ới đây.
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Bi u thông tin th c hi n d án _HP3.2_t nh/trung ơng
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Thu t ng

Gi i thích và cách ghi chép

Ph n bi u m u cho báo cáo quý
Số TT

:

Là số thứ tự các ho t động thực hiện.

Nội dung ho t
động

:

Ghi rõ các ho t động thực hiện trong tiểu hợp phần này.
Ví d : Tập huấn ngắn ngày về qu n lý tài chính, tập huấn về mô
hình v ờn hộ…
Hoặc các ho t động khác nh : tham quan chia sẻ.

Mã số

:

Là ký hiệu, mã số c a ho t động thực hiện trong tiểu hợp phần
3.2. Mã hợp đồng trong các hợp đồng tập huấn.

Địa điểm thực
hiện

:

Ghi rõ địa điểm thực hiện ho t động nâng cao năng lực

Ngày bắt đầu thực
hiện

:

Ghĩ rõ ngày/tháng/năm thực hiện ho t động. (có thể ngày theo kế
ho ch).

Ngày dự kiến kết
thúc ho t động

:

Ghi rõ ngày/tháng/năm kết thúc ho t động đ ợc thực hiện theo
kế ho ch.

Cơ quan điều phối

:

Ghirõ đơn vị đ ợc giao tổ chức các ho t động nâng cao năng lực.

(xã/huyện/tỉnh).

Ví d : BPT huyện B.
Tổng số ng ời

:

Là tổng số ng ời đ ợc tham gia vào ho t động nâng cao năng
lực.

Cán bộ tỉnh

:

Là số cán bộ tỉnh đ ợc tham gia ho t động nâng cao năng lực
(nếu có).

Cán bộ huyện

:

Là số cán bộ huyện đ ợc tham gia vào ho t động nâng cao năng
lực.

Cán bộ xã

:

Là tổng số cán bộ cấp xã tham gia vào ho t động nâng cao năng
lực.

Cán bộ là ng ời
DTTS

:

Là tổng số cán bộ các cấp là ng ời DTTS tham gia ho t động
nâng cao năng lực.

Cán bộ là ph nữ

:

Là số cán bộ là ph nữ đư tham gia vào ho t động nâng cao năng
lực.

Tổng giá trị ớc
tính

:

Là chi phí ớc tính thực hiện ho t động nâng cao năng lực.

Tổng giá trị đ ợc
duyệt

:

Là tổng chi phí cho ho t động nâng cao năng lực đ ợc phê duyệt
theo kế ho ch hàng năm.

Chi phí thực hiện
đư đ ợc gi i ngân

:

Là chi phí đư thực hiện trong quý cho ho t động nâng cao lực
Đơn vị tính: triệu đồng.
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trong quý
ớc khối l ợng
thực hiện trong
quý (%)

:

Là tỷ lệ phần trăm đư thực hiện đ ợc trong quý trên tổng ho t
động c a c ho t động nâng cao năng lực.

Ph n bi u m u cho báo cáo năm (các ch s t ơng t cho báo quý)
Tr ng thái tiến độ

:

Là thực tr ng các ho t động nâng cao năng lực. Gồm có 3 tr ng
thái cần ghi vào cột sau: Đư hoàn thành; Đang thực hiện; Ch a
thực hiện.

Thực tr ng năng
lực tr ớc khi đào
t o/tập huấn

:

Nội dung ghi rõ kh năng, năng lực làm việc c a cán bộ theo
từng kỹ năng mà các ho t động nâng cao năng lực h ớng tới.

Thực tr ng sau khi
đào t o tập huấn

:

Nội dung cần ghi rõ năng lực, kỹ năng c a cán bộ sau khi kết
thúc các ho t động nâng cao năng lực.

Hàng ngang là các lo i ho t động đ ợc sắp xếp theo tính chất trong tiểu hợp phần. Đối
với mỗi lo i ho t động/TDA: ghi tên các TDA đ ợc phê duyệt và đ a vào kế ho ch thực
hiện c a năm.
L u Ủ: Tất c các danh m c trong b ng đều đ ợc đ a vào kế ho ch thực hiện trong năm.

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 83

Quyển 4 – Giám sát và đánh giá

Bi u thông tin th c hi n d án _HP3.3_t nh/trung ơng
Thời gian
ST
T

1

2

3

Ho t đ ng
(theo k
ho ch năm)

ưs

ịa
đi m

i dung
chính

ơn
vị
th c
hi n

bắt
đ u

k t
thúc

i t ng h ng t i
(n u có th đo đ c)

Quy mô
ho t đ ng

ơ
n vị

l

ng

T ng
s
ng ờ
i

h
nghè
o

h
DTT
S

h
có ch
h là
n

T ng
chi phí
th c
hi n
c t nh
(Tr.đ n
g)

T ng
giá trị
đ c
duy t

Chi phí
th c
hi n đư
đ c
gi i ng n
trong
quý
(Tr.đ ng
)

c
kh i
l ng
th c
hi n
trong
quý
(%)

Thực hiện các
n tin,
phóng sự
truyền hình,
truyền thanh
Đài PT-TH
Đăng các ài
áo về Dự án
trên các báo
….
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Thu t ng

Gi i thích và cách ghi chép

Ph n bi u m u cho báo cáo quý
Số TT

:

Là số thứ tự các ho t động thực hiện.

Nội dung ho t
động

:

Ghi rõ các ho t động thực hiện trong tiểu hợp phần này.

Mã số

:

Là ký hiệu, mã số c a ho t động thực hiện trong tiểu hợp phần
3.3.

Địa điểm thực
hiện

:

Ghi rõ địa điểm thực hiện (huyện/tỉnh)

Nội dung chính

:

Liệt kê các nội dung thực hiện trong ho t động này;

Ví d : phóng sự truyền hình trên kênh truyền hình cấp trung
ơng

Ví d : Phát sóng phóng sự “Nông dân giỏi về trồng cây sâm
nam”.
Đơn vị thực hiện

:

Ghi rõ đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện ho t động (ví d : Đài
TH tỉnh AAA).

Ngày bắt đầu thực
hiện

:

Ghi rõ ngày/tháng/năm thực hiện ho t động. (có thể ngày theo
kế ho ch).

Ngày dự kiến kết
thúc ho t động

:

Ghi rõ ngày/tháng/năm kết thúc ho t động đ ợc thực hiện theo
kế ho ch.

Quy mô ho t
động

:

Đơn vị: là các lo i ho t động nh : l ợt phát sóng, số tờ rơi, panô
áp phích.

Đối t ợng h ớng
tới

:

Tổng số ng ời: là số ng ời đ ợc h ởng lợi và tiếp thu đ ợc từ
ho t động
Ghi rõ số l ợng tham gia theo các cột sau:
Bao nhiêu hộ tham gia là hộ nghèo; Bao nhiêu hộ tham gia là hộ
DTTS; Bao nhiêu hộ tham gia là hộ có ch hộ là ph nữ.

Tổng giá trị ớc
tính

:

Là chi phí ớc tính thực hiện ho t động truyền thong.

Tổng giá trị đ ợc
duyệt

:

Là tổng chi phí cho ho t động truyền thông đ ợc phê duyệt theo
kế ho ch hàng năm.

Chi phí thực hiện
đư đ ợc gi i ngân
trong quý

:

Là chi phí đư thực hiện trong quý cho ho t động truyền thông.

ớc khối l ợng
thực hiện trong
quý (%)

:

Đơn vị tính: triệu đồng.
Là tỷ lệ phần trăm đư thực hiện đ ợc trong quý trên tổng ho t
động c a c ho t động truyền thông
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Ph n bi u m u cho báo cáo năm (các ch s t ơng t cho báo quý)
Tr ng thái tiến độ

:

Là thực tr ng các ho t động truyền thông. Gồm có 3 tr ng thái
cần ghi vào cột sau: Đư hoàn thành; Đang thực hiện; Ch a thực
hiện.

Hàng ngang là các lo i ho t động đ ợc sắp xếp theo tính chất trong tiểu hợp phần. Đối
với mỗi lo i ho t động/TDA: ghi tên các TDA đ ợc phê duyệt và đ a vào kế ho ch thực
hiện c a năm.
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