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BĐPTW
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Ban điều phối Trung ương

BPT
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Ban phát triển
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Cơ s hạ tầng

ĐKTC

:

Điều khoản tham chiếu
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HTX

:

Hợp tác xã

KHĐT

:

Kế hoạch và Đầu tư
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Tổ nhóm cải thiện sinh kế

NCNL
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Nâng cao năng lực

NHTG
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Ngân hàng Thế giới
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Hỗ trợ phát triển chính thức

PRA
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5.1 GI I THI U

Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên (Dự án GNTN) thực hiện tại 6 tỉnh Đắk Nông,
Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, và Quảng Ngãi. Th i 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
khoảng 165 triệu USD, tương đương khoảng 3.465 tỷ đồng. Dự án có vùng hư ng lợi gồm
130 xã, thuộc 26 huyện khó khăn nhất tại các tỉnh Dự án. M c tiêu phát triển c a Dự án là
nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế các xã nghèo trong vùng Dự án.
Để đạt được m c tiêu này, Dự án sẽ thực hiện các hỗ trợ qua bốn hợp phần khác nhau gồm
(i) Phát triển cơ s hạ tầng (CSHT) cấp xã và thôn/bản; (ii) Phát triển sinh kế bền vững;
(iii) CSHT kết nối, nâng cao năng lực (NCNL) và truyền thông; và (iv) QLDA .
Để Dự án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt được các m c tiêu dự kiến, Bộ KHĐT
ch trì xây dựng và ban hành bộ Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án (PIM). Bộ Sổ tay gồm
12 quyển; mỗi quyển đưa ra hướng dẫn về một nội dung c thể trong công tác QLDA
(QLDA). Bộ Sổ tay là ‘cẩm nang’ cho đội ngũ cán bộ QLDA các cấp, các hộ hư ng lợi, và
các bên liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi và giám sát các hoạt động c a Dự án. Do quá
trình thực hiện Dự án kéo dài trong 6 năm, phạm vi can thiệp c a Dự án lại rất rộng nên bộ
Sổ tay này sẽ còn được tiếp t c điều chỉnh/bổ sung để đáp ứng với yêu cầu hướng dẫn
công tác QLDA trong thực tế.
Quyển 5 “Nâng cao Năng lực” hướng đến nhóm đối tượng sau:


Các cán bộ ph trách hoạt động nâng cao năng lực, các cán bộ ph trách công tác
GS&ĐG tại BĐPTW và BQLDA các cấp tỉnh, huyện;



Hướng dẫn viên cộng đồng (CF), cán bộ c a các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã (như
Hội ph nữ, Hội nông dân), lãnh đạo cộng đồng (trư ng thôn/bản, già làng), cộng đồng;



Các giảng viên nguồn, các đơn vị/cá nhân (chuyên gia tư vấn, giảng viên) cung cấp dịch
v tư vấn/đào tạo/tổ chức hội thảo tập huấn v.v. theo yêu cầu c a BQLDA các cấp.

Ngoài phần giới thiệu, Quyển 5 có các nội dung chính sau: (i) Các vấn đề chung về hoạt
động NCNL trong Dự án, (ii) Hướng dẫn triển khai một hoạt động NCNL c thể; (iii)
Hướng dẫn nghiệp v cho giảng viên nguồn.

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 4

Quyển 5 – Nâng cao Năng lực

5.2 CÁCăV NăĐ ăCHUNGăV ăHO TăĐ NGăNỂNGăCAOă
NĔNGăL CăTRONG D ăÁN
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5.2.1 H p ph năvƠăti uăh păph năcóăho tăđ ngănâng cao nĕngăl c
Hoạt động NCNL trong Dự án được thiết kế trong các Tiểu hợp phần (THP) sau:


THP 2.1 và 2.2 (thuộc HP2): hoạt động NCNL được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức
dinh dưỡng, hướng dẫn/chuyển giao kỹ thuật sản xuất; kinh doanh, vận hành tổ/nhóm…
cho các tổ nhóm phát triển sinh kế (LEG);



THP 3.2 “Nâng cao năng lực” (thuộc HP3): hoạt động NCNL được thiết kế nhằm trang
bị cho đội ngũ cán bộ QLDA các cấp và cán bộ c a các cơ quan phối hợp, lãnh đạo cộng
đồng những kiến thức và kỹ năng để triển khai Dự án hiệu quả.

5.2.2 C pălƠmăch ăđ uăt ho tăđ ngănơngăcaoănĕngăl c
BQLDA các cấp làm ch đầu tư c a hoạt động NCNL theo phân công c thể sau:

5.2.3 Đ iăt



BĐPTW: làm ch đầu tư các hoạt động NCNL có nội dung về hướng dẫn thực hiện Dự
án và các hoạt động tham quan, học tập trong và ngoài nước chung cho 6 tỉnh;



BQLDA tỉnh: làm ch đầu tư THP 3.2 (trừ các hoạt động do BĐPTW làm ch đầu tư
hoặc hoạt động phân công cho BQLDA huyện);



BQLDA huyện: làm ch đầu tư các hoạt động tham quan học tập trong nội bộ huyện
hoặc giữa các huyện (theo phân công c a BQLDA tỉnh);



BPT xã: làm ch đầu tư các tiểu dự án c a các nhóm LEG (trong đó bao gồm hoạt động
NCNL) thuộc HP2.

ngăđ

cănơngăcaoănĕngăl c

Hoạt động NCNL trong Dự án hướng tới các nhóm đối tượng sau:


Các cán bộ trực tiếp tham gia quản lỦ, thực hiện Dự án: gồm tất cả các cán bộ thuộc
BQLDA các cấp. Nhóm cán bộ này khi được điều động từ các cơ quan quản lỦ Nhà nước
sang công tác và/hoặc được tuyển d ng đều đã đáp ứng được các yêu cầu năng lực. Tuy
nhiên, do Dự án có các đặc điểm quản lỦ riêng và nhiều lĩnh vực can thiệp c a Dự án là
mới, nên nhóm cán bộ này vẫn cần được tiếp t c NCNL … nhằm thực hiện nhiệm v hiệu
quả;



Cán bộ từ các tổ chức hỗ trợ/phối hợp với Dự án: như cán bộ khuyến nông các cấp; cán
bộ Hội LHPN; Hội Nông dân các cấp; Đoàn thanh niên;



Các đối tượng là đại diện cộng đồng như thành viên BGS cộng đồng, trư ng thôn/buôn,
già làng. Đây là nhóm đối tượng quan trọng giúp thúc đẩy sự tham gia c a cộng đồng vào
Dự án và hỗ trợ Dự án giám sát hoạt động đầu tư cấp cộng đồng;
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Các giảng viên nguồn: là mọi thành phần cán bộ c a Dự án (còn gọi là giảng viên nội
bộ) và cán bộ c a các cơ quan phối hợp có tiềm năng tập huấn nhắc lại cho Dự án;
Nông dân tiên tiến có khả năng tr thành khuyến nông viên cơ s ;



Các thành viên c a nhóm LEG: NCNL cho nhóm LEG là điều kiện đảm bảo để thành
viên các nhóm này sử d ng/khai thác hiệu quả hỗ trợ từ Dự án; NCNL cho nhóm này còn
giúp nhân rộng các kết quả và tác động c a Dự án ra cộng đồng;



Ngư i dân, cộng đồng (không là thành viên c a nhóm LEG) cũng là đối tượng c a Dự
án (kết hợp trong hoạt động NCNL cho nhóm LEG).

5.2.4 Cácănguyênătắcăkhiăth căhi năho tăđ ngănơngăcaoănĕngăl c


Nội dung NCNL phải phù hợp với nội dung hỗ trợ và cơ chế quản lỦ c a Dự án nhằm
thực hiện hiệu quả các hoạt động Dự án và ph c v cho công tác QLDA ;



Chú trọng thực hành, tập trung nâng cao khả năng giải quyết vấn đề/ưu tiên phát triển kỹ
năng, lỦ thuyết ngắn gọn;



Sử d ng hợp lỦ phương pháp và công c truyền đạt phù hợp với đối tượng (lấy ngư i
học làm trung tâm, kết hợp nhiều phương tiện nghe nhìn/giáo c trực quan; sử d ng tiếng
DTTS tại chỗ với đối tượng học viên là ngư i dân địa phương v.v…);



Th i lượng tổ chức hoạt động NCNL (như tập huấn, hội thảo) không kéo dài quá 3 ngày;



Chú trọng hoạt động tập huấn nhắc lại (sau 6 – 9 tháng) với th i lượng phù hợp (không
quá 1 ngày);



Đối với hoạt động tham quan học tập phải có đề xuất và kế hoạch c thể, có báo cáo thu
hoạch (nên rõ dự kiến áp d ng kiến thức/kỹ năng) c a thành phần tham gia;



NHTG kiểm tra trước tất cả các chuyến tham quan học tập do tỉnh và/hoặc BĐPTW ch
trì/đề xuất.

5.2.5 Ph măvi/trọngătơmănơngăcaoănĕngăl c choătừngănhómăđ iăt

ng

(a) Nhóm cánăb ăD ăánăcácăc pă(TW,ăt nh,ăhuy n)
Bảng dưới trình bày nhóm kiếm thức kỹ năng cần thực hiện NCNL cho nhóm cán bộ này,
nhằm: (i) trang bị các kiến thức là quy định đặc thù áp d ng trong QLDA ; và (ii) c ng cố
các kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu c a từng vị trí.
Vịătrí
Nhómăki năth căkỹă
nĕngălƠătrọngătơmă
NCNL
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Vịătrí
Nhómăki năth căkỹă
nĕngălƠătrọngătơmă
NCNL

Đi uă
ph i,ăă
GS&ĐG

NCNL,
truy nă
thông

CSHT,
đ uăth u,ă
giám sát
xưăh i

Sinhăk ,ă
thịă
tr ng,ă
nông
nghi p
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Nhóm ki năth cămangătínhăquyăđịnhăđặcăthùăchoăD ăánă
Lập kế hoạch Dự án
GS&ĐG và Báo cáo
Quản lỦ Tài chính Dự án

(khuyến
khích)

Đấu thầu theo th t c c a
NHTG và đấu thầu cộng
đồng
Chính sách an toàn xã
hội, môi trư ng

(khuyến
khích)

(khuyến
khích)

(khuyến
khích)

(khuyến
khích)

-

(khuyến
khích)

Nhóm ki năth cănơngăcao,ăc ngăc (gợi ý cho công tác đánh giá nhu cầu hàng năm, chỉ
đưa vào kế hoạch NCNL hàng năm nếu cán bộ chưa đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ)
Phát triển thị trư ng/kết
nối doanh nghiệp [chuỗi
giá trị; nghiên cứu thị
trư ng; xây dựng thương
hiệu; kết nối kinh doanh]
Quản lỦ hoạt động
NCNL
Phương pháp tập
huấn/giảng viên nguồn
(TOT)

-

-

-

(khuyến
khích)

-

-

-

(khuyến
khích)

(khuyến
khích)

(khuyến
khích)

(khuyến
khích)

Truyền thông

(khuyến
khích)

Xã làm ch đầu tư

(khuyến
khích)
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(khuyến
khích)
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Vịătrí
Nhómăki năth căkỹă
nĕngălƠătrọngătơmă
NCNL

Đi uă
ph i,ăă
GS&ĐG

NCNL,
truy nă
thông

CSHT,
đ uăth u,ă
giám sát
xưăh i

Sinhăk ,ă
thịă
tr ng,ă
nông
nghi p
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-

-

-

Kỹ năng sâu về thu thập,
xử lỦ dữ liệu cho báo cáo
và đánh giá, quản lỦ
thông tin
Kỹ năng xây dựng mô
hình tổ chức sản xuất tập
thể (tổ nhóm, HTX)

(khuyến
khích)

-

(khuyến
khích)

-

Đánh giá nông thôn có
ngư i dân tham gia
(PRA)
Khác

Được xác định khi đánh giá nhu cầu NCNL hàng năm

(b) Nhómăcánăb ăthu căBPTăxưăvƠăcánăb ăCF
Bảng dưới trình bày nhóm kiếm thức kỹ năng NCNL cho nhóm này nhằm: (i) trang bị các
kiến thức là quy định đặc thù áp d ng trong QLDA; và (ii) c ng cố các kiến thức chuyên
môn đáp ứng yêu cầu c a từng vị trí:
Nhómăki năth căkỹă
nĕngălƠătrọngătơmă
NCNL

Vịătrí
Lưnhăđ oăBan

Cánăb ăCF

Khuy nănôngă
viên

Nhóm ki năth cămangătínhăquyăđịnhăđặcăthùăchoăD ăánă
Lập kế hoạch Dự án

(khuyến
khích)

GS&ĐG và Báo cáo

-

Quản lỦ Tài chính Dự
án
Xã làm ch đầu tư;
Đấu thầu (theo th t c
c a NHTG và đấu
thầu cộng đồng)
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Nhómăki năth căkỹă
nĕngălƠătrọngătơmă
NCNL

Vịătrí
Lưnhăđ oăBan

Cánăb ăCF

Truyền thông
Phương pháp tập huấn
(TOT)

(khuyến
khích)

-

-

Vận hành tổ nhóm
sinh kế LEG

Phát triển thị
trư ng/kết nối doanh
nghiệp

K ătoánă–
Th ăquỹ

-

Chính sách an toàn xã
hội

Vận hành và bảo trì
công trình CSHT

Khuy nănôngă
viên

-

(khuyến khích)

-

(khuyến
khích)

(khuyến
khích)

(khuyến
khích)

-

(khuyến
khích)

-

(khuyến khích)

Nhómăki năth cănơngăcao,ăc ngăc ă(gợi ý cho công tác đánh giá nhu cầu hàng năm, chỉ
đưa vào kế hoạch NCNL hàng năm nếu cán bộ chưa đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ)
Dinh dưỡng
Khác

-

-

-

Được xác định khi đánh giá nhu cầu NCNL hàng năm

(c) Cán b ăc aăcácăt ăch căh ătr ătri năkhaiăD ăán
Bảng dưới trình bày trọng tâm NCNL để đối tượng này thực hiện tốt chức năng hỗ trợ
BQLDA các cấp (đặc biệt tại cấp xã) trong triển khai các hoạt động Dự án có liên quan đến
ngư i dân/cộng đồng.

Nhómăki năth căkỹănĕngălƠă
trọngătơmăNCNL

MặtătrậnăT ă
qu c,ăH iă
LHPN,ăH iă
Nông dân,
ĐoƠnăthanhă
niên

Già
lƠng/Tr ngă
b n

Nông dân tiên
ti n,ăs năxu tă
gi i

Tổ chức họp thôn (theo quy trình

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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MặtătrậnăT ă
qu c,ăH iă
LHPN,ăH iă
Nông dân,
ĐoƠnăthanhă
niên

Nhómăki năth căkỹănĕngălƠă
trọngătơmăNCNL

Già
lƠng/Tr ngă
b n

Nông dân tiên
ti n,ăs năxu tă
gi i

Lập kế hoạch có sự tham gia)
Giám sát cộng đồng (đầu tư CSHT
và sinh kế)

-

Kỹ năng tổ chức nhóm và vận
động tuyên truyền/kỹ năng truyền
thông

-

Kiến thức dinh dưỡng

-

(khuyến khích)

Kỹ thuật khuyến nông/chuyển
giao khoa học kỹ thuật /Phương
pháp tập huấn (TOT)

-

-

Được xác định khi đánh giá nhu cầu NCNL hàng
năm

Khác

(d)ăC ngăđ ng/đ iăt ngăh ngăl i: gồm các tổ nhóm LEG, các Tổ tự quản (thôn), các
nhóm hộ tham gia đấu thầu cộng đồng, ph nữ trong độ tuổi sinh đẻ và/hoặc có con dưới
năm tuổi và các thành viên khác c a cộng đồng (không tham gia các nhóm).

Nhómăki năth căkỹă
nĕngălƠătrọngătơmă
NCNL

T ăt ăqu n/Nhómăh ăthamă
giaăđ uăth uăc ngăđ ng
Tham gia
xơyăd ngă
CSHT

Thamăgiaăvậnă
hƠnhă&ăb oă
trì công trình
CSHT

Đấu thầu có sự tham gia
c a cộng đồng
Kỹ thuật xây dựng, vận
hành, bảo trì các công
trình CSHT
Kiến thức về dinh dưỡng
và an ninh lương thực

-

LEG
KNTT

LEG ANLT&DD
vƠăph ăn ătrongă
đ ătu iăsinhăđẻă
vƠ/hoặcăcóăconă
d iă5ătu i

-

-

-

-

-

Kỹ năng quản lỦ và điều
hành tổ nhóm
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Kỹ thuật trồng trọt, chăn
nuôi (theo yêu cầu c a
từng LEG)

-

-

Kỹ năng kinh doanh
(đàm phán, hạch toán,
thị trư ng...)

-

-

-

L uăý: Tỷ lệ tối thiểu ph nữ, hộ nghèo/cận nghèo và hộ DTTS tham gia các hoạt động
NCNL trong cộng đồng hư ng lợi được quy định như sau:
Nhómăh

Quy mô
nhóm

ngăl i

(ng

i)

Tỷăl ăthƠnhăph n tham gia trong 1 nhóm
Ph ăn

H ănghèoăvƠăcậnănghèo
≥ 75 %

Nhóm LEG
ANLT&DD

10 - 20

Nhóm LEG đa
dạng hóa sinh kế

10 - 20

(trong đó ≥ 50% hộ nghèo)

Nhóm LEG kết
nối thị trư ng
(KNTT)

10 - 20

≥ 50%

100%

(trong đó ≥ 50% hộ nghèo)
≥ 75 %

DTTS
≥ 50%
≥ 50%

≥ 50%

5.2.6 Quy trình chung v ăNCNL hƠngănĕm trongăD ăánă
Quy trình NCNL hàng năm gồm: (i) lập kế hoạch; (ii) triển khai (và giám sát); (iii) đến
đánh giá để xây dựng kế hoạch cho chu kỳ kế tiếp, như sơ đồ dưới đây:
Kế hoạch 18
tháng

Triển khai

Theo dõi/Đánh giá

2014

(1)
(2)

Lập kế hoạch

(3)

Triển khai

Theo dõi/Đánh giá

(1)

.......chu kỳ lặp lại cho các năm tiếp theo của Dự án
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L uă ý: Khi Dự án có hiệu lực (tháng 1/2014), các hoạt động NCNL c a năm đầu tiên
(2014) được triển khai theo Kế hoạch 18 tháng được phê duyệt trong Báo cáo nghiên cứu
khả thi c a Dự án. Từ năm 2015, hoạt động NCNL sẽ được lập kế hoạch cùng với quá
trình lập kế hoạch chung c a Dự án (xem Quyển 2: Lập kế hoạch).
Hướng dẫn chi tiết cho từng bước c a quy trình được diễn giải trong các phần tiếp theo.
B

că1: Lậpăk ăho chăNCNL hƠngănĕm

M că đích: Lập kế hoạch NCNL nhằm xác định m c tiêu, đối tượng, phương pháp thực
hiện, nguồn lực cần có, th i gian thực hiện các hoạt động NCNL trong kỳ tới.
Th iăgianălậpăk ăho chăNCNL:ăKế hoạch NCNL hàng năm được thực hiện từ đầu tháng
6 đến hết tháng 12 hàng năm (xem Quyển 2: Lập kế hoạch, để biết hướng dẫn chi tiết về
công tác lập kế hoạch Dự án), tr thành một phần c a kế hoạch Dự án.
Cácăb călậpăk ăho chăc ăth ătừngăc p: Hàng năm, trong hướng dẫn lập kế hoạch từ
cấp trên (BĐPTW hướng dẫn BQLDA tỉnh, BQLDA tỉnh hướng dẫn BQLDA huyện và
BQLDA huyện hướng dẫn BPT xã), cần chỉ rõ, các hoạt động NCNL nào sẽ do cấp nào
làm ch đầu tư, để BQLDA các cấp xây dựng ngân sách cho hoạt động NCNL do cấp mình
làm ch đầu tư. Khi xuất hiện các nhu cầu NCNL không thuộc phạm vi làm ch đầu tư,
BQLDA cấp dưới sẽ tập hợp các nhu cầu NCNL và gửi đề nghị lên BQLDA cấp trên.
Nhiệm v lập kế hoạch NCNL từng cấp được tóm tắt trong bảng dưới đây.
C p

Ng

iăth căhi n

Cán bộ CF

Nhi măv
-

Hỗ trợ các thôn bản tổ chức cuộc họp lập kế hoạch thôn,
trong đó thảo luận các Đề xuất tiểu dự án sinh kế c a các
tổ nhóm LEG, bao gồm nội dung về NCNL cho nhóm
LEG => Đây sẽ là các dự kiến NCNL cho đối tượng
cộng đồng, ngư i hư ng lợi;

-

Thu thập nhu cầu NCNL c a thành viên BPT xã và/hoặc
c a Hội ph nữ, Hội nông dân...gửi BQLDA huyện để
đưa vào Kế hoạch NCNL c a huyện.

Huyện Cán bộ ph trách NCNL huyện

Đánh giá nhu cầu NCNL c a các cán bộ thuộc BQLDA
huyện và cán bộ các tổ chức hỗ trợ triển khai/thực hiện
Dự án cấp huyện;

-

Tổng hợp nhu cầu NCNL c a cấp xã gửi để đưa vào Kế
hoạch NCNL c a huyện.

trách -

Đánh giá nhu cầu NCNL c a các cán bộ thuộc BQLDA
tỉnh và cán bộ các tổ chức Hỗ trợ triển khai/thực hiện Dự
án cấp tỉnh;

-

Tổng hợp nhu cầu NCNL c a cấp huyện để đưa vào Kế
hoạch NCNL c a tỉnh.

Xã

Thành viên BPT xã

Tỉnh

Cán bộ ph
NCNL tỉnh
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Trung
ương

Cán bộ ph trách NCNL BĐPTW
-

Đánh giá nhu cầu NCNL c a các bộ thuộc BĐPTW;
Tổng hợp nhu cầu NCNL c a cấp tỉnh gửi để đưa vào
Kế hoạch NCNL c a toàn Dự án.

(Biểu Đánh giá nhu cầu NCNL trong Phụ lục 5.1, Phụ lục 5.2, Phụ lục 5.3, Phụ lục 5.4,
Phụ lục 5.5, Phụ lục 5.6)
B

că2: Tri năkhaiăho t đ ngăNCNL

(Xem Phần 5.3)
B

că3: ĐánhăgiáăvƠăbáoăcáoăv ăcôngătácăNCNL hƠngănĕm

M căđích: Việc giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động NCNL được thực hiện để làm cơ
s cho việc lập kế hoạch NCNL năm tiếp theo; giúp cải thiện chất lượng NCNL.
Th iăgian: Đánh giá công tác tổ chức hoạt động NCNL (hàng năm) được tiến hành vào
th i gian lập báo cáo c a Dự án (như quy định trong Quyển 4: Giám sát và Đánh giá).
Ngu năthôngătin:ăĐánh giá công tác NCNL (hàng năm) dựa trên nhiều nguồn thông tin, gồm:


Kết quả đánh giá từng hoạt động NCNL c thể thực hiện ngay cuối mỗi hoạt động
NCNL;



Kết quả đánh giá c a CF về kết quả hoạt động NCNL đã tiến hành cho từng tổ nhóm
LEG;



Kết quả đánh giá về hiệu quả/tác động c a từng hoạt động NCNL c thể sau một th i
gian ngư i học áp d ng (6 tháng hoặc 1 năm), (xem Phụ lục 5.12.)



Đánh giá độc lập về hiệu quả/tác động c a hoạt động NCNL (nếu có) được thực hiện
cùng với đợt đánh giá giữa kỳ Dự án và đợt đánh giá cuối kỳ Dự án.

Ng iăchịuătráchănhi m: Các cán bộ chịu trách nhiệm NCNL thuộc BQLDA các cấp thực
hiện nhiệm v tổng hợp thông tin đánh giá về hiệu quả công tác NCNL đã triển khai trong
năm báo cáo, như dưới đây.


Cán bộ CF: Tổng hợp kết quả đánh giá đối với tổ nhóm LEG và chuyển cho cán bộ
NCNL c a BQLDA huyện (xem Biểu tổng hợp ở Phụ lục 5.7).



Cán bộ NCNL cấp huyện: Tổng hợp đánh giá về công tác NCNL từ các CF; kết quả
đánh giá hoạt động NCNL đã thực hiện cho nhóm đối tượng khác cấp xã (nhưng không
thuộc các nhóm LEG) và chuyển sang cho cán bộ GS&ĐG để tổng hợp vào báo cáo chung
c a toàn Dự án cấp huyện, đồng th i gửi cán bộ NCNL cấp tỉnh để tổng hợp chung cho
toàn tỉnh; (xem Biểu tổng hợp ở Ph l c 5.8 Biểu báo cáo tình hình triển khai hoạt động
NCNL (năm) dùng cho cấp huyện.



Cán bộ NCNL cấp tỉnh: Tổng hợp đánh giá về công tác NCNL c a các huyện và tổng
hợp kết quả đánh giá hoạt động NCNL do BQLDA tỉnh thực hiện, chuyển sang cho cán bộ
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GS&ĐG tỉnh để tổng hợp và báo cáo chung cho toàn Dự án cấp tỉnh, đồng th i gửi cán bộ
NCNL c a BĐPTW để tổng hợp chung cho toàn Dự án; (xem Biểu tổng hợp ở Phụ lục
5.9)


Cán bộ NCNL thuộc BĐPTW: Tổng hợp đánh giá về công tác NCNL do BĐPTW thực
hiện và tổng hợp báo cáo từ cán bộ NCNL các tỉnh gửi để có báo cáo chung cho toàn Dự
án (xem Biểu tổng hợp ở Phụ lục 5.10)
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5.3 H
NGă D Nă TRI Nă KHAI M Tă HO Tă Đ NGă
NÂNG CAO NĔNG L CăC ăTH

N iădung:
5.3.1 Các hình thức nâng cao năng lực trong Dự án ........................................................... 17
5.3.2 Hướng dẫn tổ chức một hoạt động tập huấn (ngắn hạn, tập trung) ............................ 20
5.3 3 Hướng dẫn tổ chức hoạt động tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm .................... 22
5.3.4 Các định mức chi cho hoạt động tập huấn và tham quan, chia sẻ kinh nghiệm ......... 23
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5.3.1 Cácăhìnhăth cănơngăcaoănĕngăl cătrong D ăán
Các hình thức NCNL có thể phân loại theo cách thức tổ chức, gồm (1) tập huấn; và (2)
tham quan, chia sẻ kinh nghiệm. Dự án có thể lựa chọn một hoặc kết hợp các hình thức
dưới đây.
Tậpăhu nătậpătrungăngắnăh n


Đặc điểm: Trong phạm vi Dự án, hình thức này được hiểu là tập huấn tập trung trong lớp
học (để phân biệt với tập huấn ngoài hiện trư ng) và được tổ chức trong th i gian ngắn
(không quá 3 ngày).
Áp d ng khi:




Tổ chức NCNL cho nhóm đối tượng là cán bộ QLDA các cấp và các tổ chức/đơn vị
phối hợp thực hiện Dự án;



Các đối tượng được tập huấn có thể được nâng cao khả năng, kiến thức, kỹ năng
nhưng không đòi hỏi phải ra hiện trư ng (như tại địa điểm thi công nếu tập huấn về
vận hành, bảo dưỡng công trình) hay thực hành tại đồng ruộng (như chuyển giao
khoa học kỹ thuật canh tác).

L uăý: Cần tránh sắp xếp th i gian các khóa tập huấn vào những giai đoạn mà công việc
quản lỦ nhà nước bận rộn (như giai đoạn lập kế hoạch hàng năm, tổng kết cuối năm, triển
khai nhiệm v đầu năm…).
Tậpăhu năt iăhi nătr

ng (FFS)

Đặc điểm:




Là các hoạt động học tập diễn ra tại hiện trư ng, theo mùa v hoặc trong quá trình
sản xuất một loại vật nuôi hoặc loại cây trồng;



Là phương pháp khuyến nông theo nhóm, đảm bảo quá trình học hỏi, chia sẻ kinh
nghiệm giữa các đối tượng tham gia;



Đảm bảo tính tự quyết c a học viên: ngư i học khai thác kinh nghiệm có sẵn đồng
th i áp d ng ngay kiến thức học được vào thực tế sản xuất.
Áp d ng khi:




FFS được khuyến khích áp d ng để đảm bảo việc cung cấp kiến thức kỹ thuật được
đi kèm với thực hành;



Phù hợp với tập huấn nhóm LEG về kiến thức/kỹ năng sản xuất nông nghiệp;



Phù hợp để thực hiện tại các mô hình mẫu trong Dự án;
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Do việc tổ chức tập huấn theo hình thức này khá tốn kém (nhất là khi kéo dài theo
một chu kỳ sản xuất) nên phù hợp khi có nhiều nhóm LEG cùng đăng kỦ tham gia.



L uăý:


Địa điểm tập huấn phải có đ không gian để học và thực hành;



Th i gian tổ chức tập huấn nên đi hết chu kỳ sản xuất (với các loại cây/con nuôi
trồng trong ngắn hạn) hoặc tại các th i điểm quan trọng c a chu kỳ sản xuất.

Tham quan học tập và chia sẻ kinh nghiệm



Đặc điểm: Là hoạt động NCNL thông qua hình thức tổ chức tham quan học hỏi kinh
nghiệm, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức.
Áp d ng khi:




Tất cả các chuyến tham quan học hỏi phải phù hợp với nội dung Dự án và có khả
năng áp d ng các bài học các địa bàn, mô hình khác vào Dự án;



Việc tham quan giữa các tỉnh, giữa các huyện Dự án và các xã trong Dự án được
khuyến khích nếu địa điểm tham quan đã có các bài học kinh nghiệm sản xuất/kết
nối thị trư ng thành công.

L uăý:


Nếu là các chuyến tham quan quốc tế: BĐPTW sẽ là cấp ra quyết định và tổ chức thực
hiện cho toàn Dự án;



Khi lựa chọn thành phần tham gia các đoàn tham quan cần chú Ủ khả năng chia sẻ lại các
kiến thức/kinh nghiệm đến các đối tượng khác.

Họp nhóm/chia sẻ kinh nghiệm tại cộng đồng

Đặc điểm:




Là việc các học viên là ngư i dân tổ chức chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với các
đối tượng tại cộng đồng về các nội dung được tập huấn/tham quan học tập;



Thành viên các tổ nhóm LEG sau khi tham gia các đợt tập huấn cần chia sẻ lại kết
quả với các thành viên khác trong nhóm hoặc ngoài nhóm (Dự án khuyến khích
việc chia sẻ ra nhóm đối tượng cộng đồng không chỉ giới hạn trong nhóm LEG).
Áp d ng khi:




Có ngư i thúc đẩy họp nhóm/chia sẻ kinh nghiệm là các nhân tố tích cực trong
cộng đồng (trư ng/phó trư ng nhóm LEG; nông dân tiên tiến) và có phương pháp
truyền đạt, trao đổi;



Hình thức này đặc biệt phù hợp khi các nhóm ph nữ tham gia hoạt động học tập về
dinh dưỡng, an ninh lương thực chia sẻ kinh nghiệm đến các chị em khác trong
cộng đồng.
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L uăý: Hoạt động này có thể có sự hỗ trợ c a CF hoặc do cộng đồng/ngư i dân tự thực
hiện.
Ngoài các hình thức tổ chức NCNL tiêu biểu nêu trên, Dự án có thể thực hiện các phương
pháp để chuẩn bị đội ngũ giảng viên nguồn (cán bộ) và các khuyến nông viên cơ s (nông
dân tiên tiến) để ph c v việc tập huấn nhắc lại trong Dự án. Hai phương thức đó là:
Tập huấn giảng viên nguồn (TOT)

Đặc điểm:




Là quá trình xây dựng năng lực cho các giảng viên không chuyên về phương pháp
giảng dạy để họ có thể sử d ng được các kiến thức chuyên môn sẵn có để tập huấn
cho các đối tượng khác trong Dự án;



TOT được sử d ng trong Dự án xuất phát từ nhu cầu phải có một lực lượng đông
đảo các giảng viên để thực hiện tập huấn có tính lặp lại về các ch đề chuyên biệt
trong Dự án;



Các đối tượng có thể tr thành giảng viên nguồn là các cán bộ hoạt động trong các
lĩnh vực chuyên môn khác nhau, đã tích lũy được kinh nghiệm thực tế và có nền
tảng chuyên môn sâu nhưng cần được đào tạo thêm về phương pháp/kỹ năng tập
huấn/giảng dạy là có thể tr thành các giảng viên/tập huấn viên;



Phương pháp này rất hiệu quả về mặt chi phí vì khai thác được nguồn nhân lực sẵn
có các địa phương (các cán bộ khuyến nông) và có khả năng tiếp cận đến đông
đảo ngư i học (cộng đồng, thành viên nhóm LEG).
Áp d ng khi:




Các cán bộ được lựa chọn để tập huấn TOT cần có cam kết sẽ tham gia tập huấn
nhắc lại cho các đối tượng khác trong Dự án sau khi đã được tập huấn TOT;



Lựa chọn các ch đề được tập huấn lặp lại nhiều trong Dự án để tập huấn giảng
viên nguồn (ví d cán bộ c a BĐPTW và BQLDA tỉnh nên được tập huấn về
phương pháp giảng dạy (TOT) trước khi tiến hành tập huấn lại cho cấp huyện/xã về
các ch đề liên quan đến QLDA ).

L uăý:


Không nên lựa chọn các cán bộ đang vị trí lãnh đạo/quản lỦ để tập huấn giảng viên
nguồn do đối tượng này sẽ không có đ th i gian để tập huấn lại;



Việc tuyển d ng đơn vị tư vấn/giảng viên để thực hiện TOT cần chú trọng đến khả năng,
phương pháp/kỹ thuật giảng dạy c a tư vấn/giảng viên được chọn. Tư vấn/giảng viên này
phải thị phạm cho các giảng viên nguồn về phương pháp giảng dạy.

Tạo nguồn khuyến nông viên cơ sở



Đặc điểm:

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 19

Quyển 5 – Nâng cao Năng lực



Đây chính là TOT nhưng đối tượng “giảng viên nguồn” là các nông dân ưu tú địa
phương; hoặc sử d ng các nông dân có kinh nghiệm sản xuất giỏi để phổ biến kinh
nghiệm đó cho các nông dân khác;



Các nông dân này sau khi được tập huấn sẽ đóng vai trò là các khuyến nông (nhưng
là nông dân) để hướng dẫn lại cho các nông dân khác;



Khi các nông dân đã đ kỹ năng khuyến nông, họ sẽ tham gia vào tập huấn/hướng
dẫn lại cho các thành viên, tổ nhóm LEG do Dự án hỗ trợ.
Áp d ng khi:




Hình thức này chỉ áp d ng khi có các nông dân ưu tú tại địa bàn;



Dự án khuyến khích các LEG m i nông dân sản xuất giỏi có kinh nghiệm để truyền
đạt kiến thức và kinh nghiệm cho tổ nhóm;



Nông dân được chọn để làm khuyến nông viên cơ s phải là những ngư i nhiệt
tình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng. Nếu là các nông dân là ngư i
dân tộc bản địa thì hiệu quả truyền đạt lại sau này cho nhóm cộng đồng ngư i dân
tộc thiểu số bản địa sẽ càng cao.

L uăý: Khi các nông dân đã đ kỹ năng làm khuyến nông viên cơ s , những lần tập huấn
lại đầu tiên nên có cán bộ chuyên môn quan sát, hỗ trợ thêm các nông dân.

5.3.2 H

ngăd năt ăch căm tăho tăđ ngătậpăhu nă(ngắnăh n,ătậpătrung)
B

că1:ăLậpăk ăho ch

bước này, căn cứ trên Kế hoạch NCNL c a cả năm đã được duyệt, cán bộ NCNL chịu
trách nhiệm sẽ lập kế hoạch để tổ chức cho một hoạt động tập huấn c thể. Kế hoạch đó
phải làm rõ:


M c tiêu c a hoạt động tập huấn và kết quả học tập dự kiến đạt được;



Nội dung;



Đối tượng học viên (đưa danh sách kèm theo);



Th i gian dự kiến tổ chức;



Th i lượng;



Địa điểm;



Kinh phí;



Đơn vị/cá nhân dự kiến cung cấp dịch vu và hình thức tuyển chọn (hình thức hợp đồng).


Kế hoạch này đệ trình lên Giám đốc BQLDA để phê duyệt.
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B

că2:ăXơyăd ngăĐi uăkho năthamăchi u (ĐKTC)

ĐKTC đưa ra các yêu cầu cho đơn vị/cá nhân sẽ thực hiện việc cung cấp dịch v tập huấn.
Mẫu ĐKTC có trong Quyển 7 (Đấu thầu) c a Sổ tay. Một bản ĐKTC cần có các nội dung
chính sau:


Bối cảnh Dự án;



M c tiêu (tổng thể và c thể) c a hoạt động tập huấn;



Phạm vi/nhiệm v c a đơn vị cung cấp dịch v tập huấn;



Phương pháp thực hiện (làm rõ ngôn ngữ sử d ng);



Điều kiện cần đáp ứng c a đơn vị cung cấp dịch v tập huấn;



Th i gian thực hiện;



Các sản phẩm/nghĩa v báo cáo c a đơn vị cung cấp dịch v tập huấn;



Th i hạn nộp đề xuất.

B

că3:ăTuy năd ngăđ năvị/cáănhơnăcungăc pădịchăv ătậpăhu nă

Việc tuyển d ng tư vấn, nếu để lựa chọn đơn vị và/hoặc cá nhân không thuộc BQLDA các
cấp, theo quy trình tuyển d ng được quy định trong Quyển 7 (Đấu thầu) c a Sổ tay này.
B

că4:ăT ch căth căhi n

Thực hiện như kế hoạch và hợp đồng kỦ kết với đơn vị/cá nhân cung cấp dịch v .
Việc tổ chức cần lưu Ủ các vấn đề hậu cần đối với học viên và đảm bảo đ điều kiện như
yêu cầu c a giảng viên và phương pháp tập huấn đòi hỏi. Cần đảm bảo:


Địa điểm đ rộng, có thể áp d ng các phương pháp thảo luận nhóm, các hoạt động có
tính tương tác cao giữa học viên – giảng viên và giữa học viên – học viên; các khóa học
theo phương pháp tập huấn tại hiện trư ng thì lựa chọn địa điểm đúng yêu cầu/chỉ dẫn c a
giảng viên và vào đúng th i gian yêu cầu (như th i gian sinh trư ng c a cây/con);



Nơi tổ chức lớp tập huấn cũng cần thuận tiện cho đại đa số học viên c a lớp học và tiết
kiệm chi phí di chuyển;



Việc thông báo cho học viên và yêu cầu chuẩn bị trước khi tham gia tập huấn phải được
thực hiện sớm trước 10 ngày làm việc, học viên phải được thông báo về lớp tập huấn cùng
với các nhiệm v học viên cần thực hiện trước – trong và sau khi tập huấn);



Làm rõ các kinh phí/định mức hỗ trợ cho học viên theo đúng Quy định c a Sổ tay hoặc
các văn bản pháp lỦ khác có liên quan.

Trong trư ng hợp các cán bộ BQLDA các cấp tự thực hiện việc tập huấn, thì phải thực
hiện các nhiệm v gồm:


Xây dựng Đề cương bài giảng;
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Biên soạn tài liệu giảng dạy;



Chuẩn bị công c /d ng c trực quan hỗ trợ giảng dạy.

(Các hướng dẫn chi tiết hơn, xem Phần 5.4)
B

că5:ăĐánhăgiáăvƠăbáoăcáoăk tăqu ăc aăkhóaătậpăhu nă



Đánh giá trước và sau tập huấn: nhằm đo lư ng mức độ tiếp thu kiến thức hoặc cải
thiện kỹ năng c a học viên. Việc đánh giá này do giảng viên thực hiện bằng việc lập phiếu
đánh giá trước và sau tập huấn với cùng nội dung. Học viên điền phiếu vào hai th i điểm
ngay trước khi bắt đầu và khi kết thúc lớp tập huấn (cách này có thể làm tương tự cho từng
bài giảng, tùy theo quyêt định c a giảng viên). Đối với các khóa tập huấn mang tính kỹ
năng, giảng viên có thể yêu cầu học viên thực hiện một thao tác và quan sát (cho điểm)
hoặc ch p ảnh, quay phim trước và sau khi được hướng dẫn để so sánh sự thay đổi kỹ
năng/khả năng thực hành;



Đánh giá chung về khóa tập huấn: Ban tổ chức phát phiếu đánh giá về khóa tập huấn
cho học viên vào buổi tập huấn cuối cùng, tổng hợp kết quả, lưu trữ dữ liệu này đồng th i
chuyển cho giảng viên để đưa vào báo cáo c a giảng viên. Mẫu phiếu đánh giá c a cá nhân
học viên tham gia hoạt động tập huấn được cung cấp Phụ lục 5.11;



Báo cáo về khóa tập huấn: do hai đối tượng lập là giảng viên và cán bộ ph trách hoạt
động NCNL, trong đó, báo cáo c a giảng viên là một nguồn thông tin đầu vào cho báo cáo
c a cán bộ ph trách hoạt động NCNL. Ngoài việc viết báo cáo riêng về kết quả khóa tập
huấn, cán bộ NCNL cũng phải cập nhật giá trị về các chỉ số theo dõi hoạt động NCNL nói
chung để ph c v công tác theo dõi/giám sát Dự án.

L uăý:ă

5.3 3 H



Khi Báo cáo c a tư vấn/giảng viên không được nộp đúng th i hạn đã thống nhất,
BQLDA có thể áp d ng hình thức phạt giảm thanh toán (giảm đến 5% giá trị hợp đồng).
Quy định này cũng phải được đưa vào Hợp đồng tư vấn đã kỦ kết;



Nếu báo cáo c a tư vấn/giảng viên không theo tiêu chuẩn như ĐKTC yêu cầu, tư
vấn/giảng viên cần chỉnh sửa theo đúng yêu cầu. Báo cáo này là căn cứ để BQLDA chấp
nhận thanh toán;



Trong trư ng hợp cán bộ c a BQLDA các cấp tự thực hiện tập huấn, trách nhiệm lập
báo cáo kết thúc khóa tập huấn cũng được thực hiện như giảng viên/tư vấn tuyển d ng từ
bên ngoài.

ngăd năt ăch căho tăđ ngăthamăquanăhọcătập,ăchiaăsẻăkinhănghi m
B că1: Rà soát các mô hình thành công, các địa phương có phương pháp sáng tạo có thể
học hỏi và xây dựng kế hoạch. Kế hoạch này gồm các nội dung:


M c đích và dự kiến kết quả;
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Địa điểm tham quan;



Đơn vị tiếp đón/hỗ trợ tại địa điểm đến;



Đối tượng tham gia (đưa danh sách kèm theo);



Th i gian dự kiến tổ chức;



Dự trù kinh phí.

Kế hoạch này đệ trình lên Giám đốc BQLDA để phê duyệt.
B că2: Xây dựng chương trình tham quan chi tiết, liên hệ nơi đến và bố trí ngư i giới
thiệu, chia sẻ kinh nghiệm


Kế hoạch tham quan học tập ra nước ngoài sẽ do BĐPTW xây dựng và phù hợp với m c
tiêu c a Dự án sẽ do các quy định hiện hành về định mức tài chính; gửi cho WB xem xét
và có Thư không phản đối;



Kế hoạch tham quan học tập trong nước sẽ được BQLDA tỉnh phê duyệt sau khi có Thư
không phản đối c a NHTG;



Các tổ nhóm LEG cũng có thể đề xuất tham gia, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất,
khi đó, cán bộ CFs phối hợp với cán bộ NCNL c a BQLDA huyện xây dựng chương trình
tham quan, BQLDA xã là cấp phê duyệt kế hoạch này.

B

că3: Tổ chức

Trư ng đoàn tham quan phải là ngư i được BQLDA c a cấp tổ chức chỉ định và sẽ chịu
trách nhiệm về việc quản lỦ chuyến đi.
B

că4: Đánh giá và báo cáo kết quả



Báo cáo của cá nhân: sau mỗi chuyến tham quan, mỗi thành viên tham gia đều phải báo
cáo/tự đánh giá về kết quả học tập, so với kế hoạch đề ra ban đầu có đạt được hay không.
Báo cáo phải ghi rõ sẽ áp d ng được bài học gì vào thực tiễn. Báo cáo c a cá nhân phải
được chuẩn bị trong vòng 7 ngày sau chuyến đi để lưu giữ lại làm tài liệu chia sẻ kinh
nghiệm cho những hoạt động NCNL tương tự và để cán bộ ph trách NCNL làm cơ s báo
cáo sau này. Trong trư ng hợp không nộp báo cáo cá nhân, thành viên tham gia chuyến đi
đó sẽ không được tham gia bất kỳ chuyến tham quan học hỏi nào tiếp theo trong tương lai.



Báo cáo đánh giá chung: Trư ng đoàn tham quan hoặc cán bộ NCNL c a BQLDA tổ
chức hoạt động tham quan chịu trách nhiệm lập báo cáo sau chuyến đi theo mẫu tại Phụ
lục 5.15.

5.3.4 Cácăđịnhăm c chiăchoăho tăđ ngătập hu năvƠăthamăquan,ăchiaăsẻăkinhănghi m
Quy định các định mức chi tiêu áp d ng cho Dự án sẽ áp d ng theo Thông tư
219/2009/TT-BTC c a Bộ Tài chính ngày 19 tháng 11 năm 2009 và Thông tư
192/2011/TT-BTC c a Bộ Tài chính ngày 26 tháng 12 năm 2011. Các định mức này có thể
thay đổi khi có các văn bản hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh hoặc thay thế.
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5.4 H
NGă D Nă NGHI Pă V ă C ă TH ă CHOă GI NGă
VIÊN NGU Nă

N iădung:
5.4.1 Các nguyên tắc học tập hiệu quả giảng viên nguồn cần lưu Ủ ................................... 25
5.4.2 Hướng dẫn xây dựng m c tiêu học tập....................................................................... 26
5.4.3 Hướng dẫn xây dựng đề cương bài giảng................................................................... 26
5.4.4 Hướng dẫn biên soạn tài liệu giảng dạy ..................................................................... 27
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Như đã nêu, hoạt động NCNL có thể được thực hiện b i giảng viên nguồn đã được Dự án
tập huấn TOT. Do đây là các giảng viên không chuyên nên Quyển 5 đưa vào các hướng
dẫn c thể cho nhóm này, gồm:


Nguyên tắc học tập cho ngư i lớn;



Xây dựng Đề cương bài giảng;



Biên soạn tài liệu giảng dạy.

Nhiệm v c a giảng viên là phải phối hợp chặt chẽ với cán bộ ph trách NCNL để có thể xác
định đúng m c tiêu c a khóa tập huấn và tìm hiểu thông tin về học viên sẽ tham gia khóa tập
huấn để dựa trên đó xây dựng được Đề cương bài giảng phù hợp, biên soạn tài liệu cho học
viên ph c v đúng m c tiêu và phù hợp với đối tượng, đồng th i chuẩn bị các công c d ng c
phù hợp với nội dung và phương pháp.
Giảng viên nguồn được nhận ph cấp cho hoạt động giảng dạy này theo quy định hiện hành áp
d ng cho các Dự án ODA.

5.4.1 Cácănguyênătắcăhọcătậpăhi uăqu ăgi ngăviênăngu năc năl uăý


Việc học tập phải gắn với nhu cầu c thể: động cơ học tập c a học viên xuất phát từ việc
đào tạo/tập huấn đáp ứng nhu cầu c a họ. Do vậy, ngư i học sẽ học hiệu quả nếu nội dung
được giới thiệu gắn với những công việc họ cần làm trong Dự án. Các giảng viên cần xác
định nội dung gắn với những nhiệm v c thể mà học viên cần làm trong Dự án. Ví d , khi
giảng dạy về đấu thầu, phải giới thiệu đúng các quy định đấu thầu c a NHTG áp d ng cho
Dự án khi sử d ng nguồn vốn vay c a NHTG;



Học qua trải nghiệm: Học viên thư ng là những ngư i đã có kinh nghiệm nên họ rất
muốn được thảo luận những kinh nghiệm trước đây và những kinh nghiệm do giảng viên
truyền đạt. Do vậy, giảng viên cần tạo cơ hội cho học viên suy ngẫm/chia sẻ thảo luận về
các kinh nghiệm cá nhân, hoặc thảo luận về các trải nghiệm trên lớp để rút ra bài học sẽ áp
d ng cho tương lai;



Khuyến khích sự tham gia: Tham gia sẽ làm tăng tính năng động và hiệu quả học tập c a
học viên. Nhiều cán bộ chuyên môn, khi giảng dạy, có xu hướng chia sẻ tối đa điều giảng
viên biết đến ngư i học, dẫn đến sử d ng quá nhiều phương pháp thuyết trình, khiến ngư i
học th động tiếp thu thông tin. Các giảng viên c a Dự án lưu Ủ nên áp d ng nhiều phương
pháp huy động được sự tham gia c a học viên như thảo luận nhóm, hỏi đáp, làm bài tập cá
nhân, thực hành v.v;



Thực hành thư ng xuyên: Thực hành giúp tăng khả năng nắm bắt và ghi nhớ kiến thức
mới và rèn luyện kỹ năng. Khi tập huấn ngắn ngày, sẽ khó dành th i gian cho tất cả các
học viên thực hành cho đến khi thành th c một kỹ năng mới, nhưng giảng viên c a Dự án
cần lưu Ủ dành th i gian tối đa cho việc này. Ví d , khi tập huấn về phần mềm kế toán c a
Dự án, giảng viên nên để kế toán viên c a các BQLDA thực hành ngay trên phần mềm kế
toán c a Dự án và luyện tập với nghiệp v được mô tả trong Quyển 3 (Quản lỦ tài chính)
c a Sổ tay;
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5.4.2 H

Không khí tập huấn tin cậy và thoải mái sẽ góp phần nâng cao hiệu quả học tập: Do vậy,
giảng viên cần tạo được không khí vui vẻ, tôn trọng và tin tư ng lẫn nhau, khuyến khích
phản hồi c a học viên. Giảng viên nên sử d ng các kỹ thuật/phương pháp để tạo không khí
tích cực trong lớp tập huấn như: “phá băng” khi m đầu bài giảng; trò chơi sư phạm;
hỏi/đáp; khuyến khích phản hồi; ghi nhận những Ủ kiến phản đối và giải đáp kịp th i; thảo
luận v.v.

ngăd năxơyăd ngăm cătiêuăhọcătập
Khi xây dựng m c tiêu học tập cần xem xét:


Nhóm đối tượng: Tuy có thể cùng một ch đề nhưng nhóm đối tượng khác nhau có m c
tiêu học tập khác nhau. Ví d vùng với Ch đề “Xã làm ch đầu tư”, học viên là cán bộ xã
và học viên là cán bộ huyện sẽ có m c tiêu học tập khác nhau:


Cán bộ xã: có thể lập bản dự toán chính xác cho công trình quy mô nhỏ (từ 300
triệu đến dưới 1 tỷ đồng);



Cán bộ huyện: Có thể kiểm tra tính chính xác c a bản dự toán cho công trình quy
mô nhỏ do xã lập;
Mức độ kỹ năng và kiến thức cần đạt được, nêu càng c thể, càng tốt, ví d :



5.4.3 H



Nông dân trồng ca cao: có thể thực hiện đúng kỹ thuật lên men tại nhà;



Cán bộ Hội phụ nữ: có thể tư vấn cho ph nữ các nhóm LEG ANLT&DD về thành
phần dinh dưỡng trong bữa ăn và nhu cầu dinh dưỡng phải đáp ứng cho mỗi thành
viên trong gia đình tùy theo lứa tuổi c a từng thành viên đó.

ngăd năxơyăd ngăđ ăc

ngăbƠiăgi ng

Sau khi đã xác định được m c tiêu học tập, các giảng viên cần xây dựng đề cương bài
giảng (mà ta quen gọi là giáo án). Đề cương này trình bày kế hoạch “lên lớp” cho giảng
viên. Để có một đề cương bài giảng tốt, giảng viên sẽ thực hiện các bước sau:
B

că1: Xác định m c tiêu học tập cho từng bài giảng;

B că 2: Xác định nội dung. Căn cứ trên m c tiêu học tập và dựa vào thông tin về học
viên, giảng viên sẽ quyết định đưa nội dung nào vào trong bài giảng;
B

că3: Quyết định phương pháp phù hợp nhất với nội dung và đặc điểm học viên;

B că4: Phân bổ th i gian. Th i gian cho từng bài giảng cần cân đối trong tổng th i gian
c a khóa tập huấn, phù hợp với nội dung, phương pháp và đặc điểm học viên;
B că5: Lựa chọn về các giáo c hỗ trợ cho giảng dạy, điều kiện cơ s vật chất cần thiết
(bao gồm cả phòng học, thiết bị...) phù hợp với phương pháp.
Một đề cương bài giảng cần đảm bảo các thành phần:


Tên bài giảng;
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M c tiêu học tập;



Th i lượng chung;



Mô tả chi tiết về phương pháp, hoạt động trên lớp và nội dung chính c a từng phần học;



Tài liệu/thiết bị/công c kèm theo.

(Xem mẫu Đề cương Phụ lục 5.13)

5.4.4 H

ngăd năbiênăso nătƠiăli uăgi ngăd y
Việc biên soạn tài liệu giảng dạy, ph c v cho nhu cầu đọc tham khảo cho học viên, cần
đảm bảo các nguyên tắc sau:







Ngắn gọn: đúng nội dung trọng tâm và đảm bảo đạt được m c tiêu học tập;
Chính xác về thông tin: các giảng viên được khuyến nghị sử d ng Sổ tay là tài liệu
nguồn khi biên soạn tài liệu giảng dạy cho các nội dung c thể. Trong trư ng hợp nội dung
giảng dạy không được hướng dẫn trong Sổ tay, cần sử d ng các nguồn tài liệu chính thức
và chỉ dẫn rõ nguồn tham khảo;
Nội dung cần dễ hiểu đối với trình độ tiếp thu c a đối tượng học viên;
Tài liệu không nên sử d ng quá nhiều dạng chữ, cỡ chữ, hình họa (các hình ảnh minh
họa cần chọn lọc và ph c v đúng m c tiêu truyền đạt);
Nên giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo thêm cho học viên vào cuối tài liệu.
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Ph ăl că5.1 M u phi uăkh oăsátănhuăc uăNCNL (dƠnhăchoăcánăb ăthu căBQLDAăcácă
c p)
D ăánăGi mănghèoăKhuăv căTơyăNguyên
Tỉnh: .......................................................
Huyện: .....................................................
Xã: ...........................................................

PHI UăKH OăSÁTăNHUăC UăNỂNGăCAOăNĔNGăL C
(dƠnhăchoăcánăb ăBQLDAăcácăc p)
(Năm 20…)
Mục đích: Nhằm xây dựng Kế hoạch Nâng cao năng lực cho năm 20.., đề nghị các cán bộ
tham gia Dự án điền các thông tin dưới đây và chuyển lại cho cán bộ ph trách hoạt động
NCNL trước ngày…../…../20….
Họ tên

:

Giới tính

:

Tuổi

:

Dân tộc

:

Vị trí công tác :
trong Dự án

Nhiệm v hiện tại :
(nêu một số nhiệm
vụ chính, thường
xuyên thực hiện
nhất)

- ..........................................................................Lĩnh
vực: ........................................................
- ..........................................................................Số năm
đã công tác: ...........................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
Nhiệm v nào trực tiếp liên quan đến nội dung được khuyến
nghị tiếp t c NCNL dưới đây? (xin nêu rõ)
- ......................................................................
- ....................................................................

Đã
tham
gia :
những hoạt động
NCNL nào trong
năm trước (nêu rõ
chủ đề, nội dung
chính)

Tập huấn:
- ......................................................................
- ......................................................................
Tham quan/hội thảo học tập kinh nghiệm
- ......................................................................

Kinh nghiệm làm
việc:
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-

......................................................................

Khác (xin nêu rõ)
- ......................................................................
Kiến nghị được :
tiếp t c NCNL
trong năm tới

Tập huấn:
- ......................................................................
- ......................................................................
Tham quan/hội thảo học tập kinh nghiệm
- .......................................................................
- ......................................................................
Khác (xin nêu rõ)
- .......................

LỦ do kiến nghị :
được tiếp t c
NCNL:

..................................................................................
..................................................................................

Gợi
Ủ/khuyến
nghị về công tác
tổ chức hoạt động
NCNL sắp tới

Về giảng viên:
- .......................................................................
- .......................................................................
Về th i gian/th i lượng tổ chức
- .......................................................................
- .......................................................................
Về công tác tổ chức/hậu cần
- .......................................................................
- .......................................................................

ụ kiến khác (làm rõ):
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
CÁNăB ăTR ăL IăPHI U
(ký, ghi rõ họ tên)
......................................
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Ph ăl că5.2 Phi uăkh oăsátănhuăc uăNCNL (dƠnhăchoăcánăb thu căcácăđ năvịăh pătácă
v iăD ăánăvƠăcácăcáănhơnăc aăc ngăđ ng)
D ăánăGi mănghèoăKhuăv căTơyăNguyên
Tỉnh: ............................................................
Huyện: ..........................................................
Xã: ................................................................

PHI UăKH OăSÁTăNHUăC UăNỂNGăCAOăNĔNGăL C
(dƠnhăchoăcácăđ năvịăh pătácăv iăD ăánăvƠăcácăcáănhơnăkhác)
(năm 20…)
Mục đích: Nhằm xây dựng Kế hoạch Nâng cao năng lực cho năm 20.., Dự án thực hiện
việc thu thập khuyến nghị c a các cán bộ đến từ các cơ quan/tổ chức và cá nhân có sự phối
hợp trong triển khai các hoạt động c a Dự án.
Xin điền các thông tin dưới đây và chuyển lại cho cán bộ ph trách hoạt động NCNL trước
ngày…../…../20….
A. Thông tin cá nhân
Họ tên

:

Giới tính

:

Tuổi

:

Dân tộc

:

Hội Nông dân
Hội Liên hiệp Ph nữ
Đoàn thanh niên
Nếu không công tác tại các tổ chức nêu trên, đánh dấu
hoặc cung cấp thông tin dưới đây:
- Là trư ng thôn/buôn c a
thôn/buôn.............................
- Là nông dân tiên tiến trong cộng đồng.........tại
thôn/bản...................
- .......................................................................
Đang hợp tác với Dự án để :
thực hiện nhiệm v gì?
- .......................................................................
- .......................................................................
Hiện đang công tác tại :
(đánh dấu X vào tên tổ
chức)

Đã tham gia những hoạt : Tập huấn:
động NCNL nào trong năm
- .......................................................................
trước (nêu rõ chủ đề, nội
- .......................................................................
dung chính)
Tham quan/hội thảo học tập kinh nghiệm
- .......................................................................
- .......................................................................

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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Khác (xin nêu rõ):
- .......................................................................
Tổ chức họp thôn (theo quy trình Lập kế
Kiến nghị được tiếp t c :
hoạch
có sự tham gia)
NCNL trong năm tới (đánh
dấu X vào ch đề cần
Giám sát cộng đồng (đầu tư CSHT và sinh
NCNL):
kế)
Kỹ năng tổ chức nhóm và vận động tuyên
truyền
Kiến thức dinh dưỡng
Kỹ thuật khuyến nông/chuyển giao khoa học
kỹ thuật từ nông dân đến nông dân
Khác (xin nêu rõ):
- .......................................................................
LỦ do kiến nghị được tiếp : ........................................................................................
t c NCNL:
......................................................................................
Gợi Ủ/khuyến nghị về hoạt : Về giảng viên:
động NCNL sắp tới
- .......................................................................
- .......................................................................
Về th i gian/th i lượng tổ chức:
- .......................................................................
- .......................................................................
Về công tác tổ chức/hậu cần:
- .......................................................................
- .......................................................................
ụ kiến khác (làm rõ):
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
NG

IăTR ăL IăPHI U
(ký, ghi rõ họ tên)

......................................

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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Ph ăl că5.3 M uăk ăho chăNCNLă(nĕm)ădùngăchoăc păxư
D ăánăGi mănghèoăKhuăv căTơyăNguyên
Tỉnh: .............................................................
Huyện:...........................................................
Xã:.................................................................

K ăHO CHăNỂNGăCAOăNĔNGăL CăC PăXÃ
Năm:..........
Hìnhăth căt ăch c
STT

I

N iădung/ch ăđ

Tậpătrungă
FFS
ngắnăh n

Tham
quan

Thành ph năthamăgia
Khác
T ngăs
(nêu rõ)

Nam

N

DTTS
(tên nhóm)

Th iăgianăt ăch c

Kinh

D ăki năđ năvịăth căhi nă Ngân
sách
Gi ngăviênă
Quý Quý Quý Quý ngu n/ cán T ăv nă(côngă D ă
I
II
III IV
b ăc aă
ty/cá nhân) ki nă
(VNĐ)
NHTG

Dành cho cán bộ BPT xã
và cá nhân từ đơn vị phối
hợp

I.1
I.2
…
II

Dành cho tổ nhóm LEG/Tổ
tự quản

II.1

Tổ tự quản thôn

II.1.1
II.1.2
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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…
II.2

LEG ANLT&DD

II.2.1
II.2.2
…
II.3

LEG Đa dạng hóa sinh kế

…
…
II.4

LEG KNTT

…
…
T ng

0

H

NGăD NăVIểNăC NGăĐ NG (CF)
(ký, ghi rõ họ tên)

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

0

0

0

0

TR

0

NGăBANăPHÁTăTRI NăXÃ
(ký, ghi rõ họ tên)
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Ph ăl că5.4 M u k ăho chăNCNLă(nĕm)ădùngăchoăc p huy n
D ăánăGi mănghèoăKhuăv căTơyăNguyên
Tỉnh: ..............................................................
Huyện:...........................................................
Xã:.................................................................

K ăHO CHăNỂNGăCAOăNĔNGăL CăC PăHUY N
Năm:...........
Hìnhăth căt ăch c
STT

I

N iădung/ch ăđ

Tậpătrungă
FFS
ngắnăh n

Tham
quan

ThƠnhăph năthamăgia
Khác
T ngăs
(nêu rõ)

Nam

N

DTTS
(tên nhóm)

Th iăgianăt ăch c

Kinh

Quý I

Quý Quý
II
III

D ăki năđ năvịăth căhi nă Ngân
sách
Gi ngăviênă
Quý ngu n/ăcánă T ăv nă(côngă D ă
ki nă
IV
b ăc aă
ty/cá nhân)
(VNĐ)
NHTG

Dành cho cán bộ
(huyện, xã và cơ
quan/đơn vị phối hợp)

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II

Cộng đồng/ngư i
hư ng lợi

II.1

Xã XXX

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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II.2

Tổ tự quản thôn
…
LEG ANLT&DD
…
LEG Đa dạng hóa sinh
kế
…
LEG KNTT
…
Xã YYY

II.3

Xã ZZZ

T ng

0

CÁNăB ăPH ăTRÁCHăNCNL
(ký, ghi rõ họ tên)

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

0

0

0

0

0

GIÁMăĐ CăBQLDAăHUY N
(ký, ghi rõ họ tên)
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Ph ăl că5.5 M uăk ăho chăNCNLă(nĕm)ădùngăchoăc păt nh
D ăánăGi mănghèoăKhuăv căTơyăNguyên
Tỉnh: ..............................................................
Huyện:...........................................................

K ăHO CHăNỂNGăCAOăNĔNGăL CăC PăT NH
Năm:.........
Hìnhăth căt ăch c
STT

I

N iădung/ch ăđ

Tậpătrungă
FFS
ngắnăh n

Tham
quan

ThƠnhăph năthamăgia
Khác
T ngăs
(nêu rõ)

Nam

N

DTTS
(tên nhóm)

Th iăgianăt ăch c

Kinh Quý I

Quý
II

Quý
III

D ăki năđ năvịăth căhi n

Ngân
T ăv nă sáchăD ă
Gi ngăviênă
Quý
(công
ki nă
ngu n/ăcánăb ă
IV
ty/cá (VNĐ)
c aăNHTG
nhân)

Dành cho cán bộ (tỉnh,
huyện và cơ quan/đơn vị
phối hợp)

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1

Cộng đồng/ngư i hư ng
lợi
Huyện AAA
Tổ tự quản thôn

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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II.2

…
LEG ANLT&DD
…
LEG đa dạng hóa sinh kế
…
LEG KNTT
…
Huyện BBB

II.3

Huyện CCC

T ng

0

CÁNăB ăPH ăTRÁCHăNCNL,ăBQLDAăT NH
(ký, ghi rõ họ tên)

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

0

0

0

0

0

GIÁMăĐ CăBQLDAăT NH
(ký, ghi rõ họ tên)

Trang | 39

Quyển 5 –Nâng cao Năng lực

Ph ăl că5.6 M uăk ăho chăNCNLă(nĕm)ădùngăchoăBĐPTW
D ăánăGi mănghèoăKhuăv căTơyăNguyên
Ban điều phối Trung ương

K ăHO CHăNỂNGăCAOăNĔNGăL CăT NGăH PăTOÀNăD ăÁN
Năm:.......
Hìnhăth căt ăch c
STT

I

N iădung/ch ăđ

Tậpă
trung FFS
ngắnăh n

Tham
Khác
T ngăs
quan (nêu rõ)

ThƠnhăph năthamăgia
Nam

N

DTTS
(tên nhóm)

Th iăgianăt ăch c

Kinh

D ăki năđ năvịăth căhi nă

Ngân
sáchăD
ă
Gi ngăviênă
Quý Quý Quý Quý
T ăv nă(côngă ki nă
ngu n/ăcánăb ă
I
II
III IV
ty/cá nhân) (VNĐ)
c aăNHTG

Dành cho cán bộ thuộc
BQLDA các cấp và các cơ
quan/đơn vị phối hợp

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II

Cộng đồng/ngư i hư ng
lợi

II.1

Tỉnh…
Tổ tự quản thôn

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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…
LEG ANLT&DD
…
LEG đa dạng hóa sinh kế
…
LEG KNTT
…
II.2

Tỉnh…

II.3

Tỉnh…

T ng

0

0

0

0

0

0

CÁNăB ăPH ăTRÁCHăNCNL, BQLDA, BĐPTW

GIÁM Đ CăBĐPTW

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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Ph ăl că5.7 Bi uăBáo cáo tìnhăhìnhătri năkhaiăho tăđ ngăNCNLă(nĕm) dùng cho xã
D ăánăGi mănghèoăKhuăv căTơyăNguyên
Tỉnh: ........................................................
Huyện:......................................................

BÁOăCÁOăTÌNHăHÌNHăTRI NăKHAIăHO TăĐ NGăNCNLăC PăXÃă
Năm:.............

STT

I

N iădung/ch ăđ ă
đưăth căhi nă
NCNL

Hìnhăth că
t ăch că
(tậpătrungă
ngắnăh n,ă
tậpăhu nă
t iăhi nă
tr ng,
tham
quan, ...)

ThƠnhăph năthamăgia
Nam
T ngă
s

S ă
l ng

N

Tỷăl ă
S ă
trên
l ng
t ng

Th iăgianăth căhi n

DTTS
Tỷă
l ă
trên
t ng

S ă
l ng

Tỷă
l ă
trên
t ng

Kinh

Tỷăl ă Th căt
S ă
trên
l ng
t ng

Tênăđ nă
vị/cáănhơnă
Soăv iăk ă
th căhi nă
ho chă(đúngă
(n uălƠă
k ă
gi ngăviênă
ho ch/mu nă ngu n/cán
h năk ăho ch)ă b ăNHTG,ă
và nêu lý do
ghi rõ)

Nhậnăxétă
t ngăquátăv ă
k tăqu /ch tă
l ngăc aă
ho tăđ ngă
Th că (tríchătừăbáoă
hi nă cáoăk tăthúcă
(VNĐ) từngăho tă
đ ngăc ăth )

Ngân sách

K ă
ho chă
(VNĐ)

Dành cho cán bộ
BPT xã và cơ
quan liên quan

I.1
I.2

II

Dành cho
nhóm LEG

II.1

Tổ tự quản thôn

tổ

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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II.1.1
II.1.2

II.2

LEG ANLT&DD

II.2.1
II.2.2

II.3

LEG Đa dạng hóa
sinh kế

II.4

LEG KNTT

T ng

CÁNăB ăH

NGăD NăVIểNăC NGăĐ NGă(CF)
(ký, ghi rõ họ tên)

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

TR

NGăBANăPHÁTăTRI NăXÃ
(ký, ghi rõ họ tên)
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Ph ăl că5.8 Bi uăbáo cáo tình hìnhătri năkhaiăho tăđ ngăNCNLă(nĕm)ădùngăchoăc păhuy n
D ăánăGi mănghèoăKhuăv căTơyăNguyên
Tỉnh: ........................................................
Huyện:......................................................

BÁOăCÁOăK TăQU ăTRI NăKHAIăHO TăĐ NGăNỂNGăCAOăNĔNGăL CăC PăHUY N
Năm…………….
ThƠnhăph năthamăgia

STT

I

Th iăgianăth căhi n

Nhậnăxétăt ngă
Hìnhăth căt ă
Tênăđ năvị/cáă
quátăv ăk tă
Nam
N
DTTS
Kinh
Ch ăđ ăđưăăth că
Soăv iăk ăho chă nhơnăth căhi nă
ch că(tậpă
qu /ch tăl ngă
hi năNCNL
(đúngăk ă
trungăngắnă T ngă
(n uălƠăgi ngă
c aăho tăđ ngă
Th că
Tỷăl
ă
Tỷăl
ă
Tỷăl
ă
Tỷăl
ă
K
ă
ho
ch/mu
nă
h n,ăFFS,ă
viên ngu n, cán
S ă
S ă
S ă
S ă
Th căhi nă (tríchătừăbáoăcáoă
s
t
trên
trên
trên
trên
ho chă
h
năk
ăho
ch)ă
Tham quan...)
b
ăNHTG,ghiărõ)
l ng
l ng
l ng
l ng
(VNĐ) k tăthúcătừngăho tă
t ng
t ng
t ng
t ng
(VNĐ)
và nêu lý do
đ ngăc ăth )
Ngân sách

Dành cho cán bộ
(huyện, xã và cơ
quan/đơn vị phối
hợp)

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
Cộng đồng/ngư i
hư ng lợi
II.1
Xã AAA
Tổ tự quản thôn
…
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
II
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II.2

LEG ANLT&DD
…
LEG Đa dạng
hóa sinh kế
…
LEG KNTT
…
Xã BBB

II.3

Xã CCC

T ng

CÁNăB ăPH ăTRÁCHăNCNL,ăBQLDAăHUY N
(ký, ghi rõ họ tên)

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

GIÁMăĐ CăBQLDAăHUY N
(ký, ghi rõ họ tên)
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Ph ăl că5.9 Bi uăBáo cáo tìnhăhìnhătri năkhaiăho tăđ ngăNCNLă(nĕm)ădùngăchoăc păt nh
D ăánăGi mănghèoăKhuăv căTơyăNguyên
Tỉnh: ........................................................

BÁOăCÁOăTÌNHăHÌNHăTRI NăKHAIăHO TăĐ NGăNỂNGăCAOăNĔNGăL CăC PăT NH
Năm……..
ThƠnhăph năthamăgia

STT

Hìnhăth căt ă
N iădung/ch ăđ ă ch că(tậpă
đưăth căhi nă trungăngắnă
NCNL
h n,ăFFS,ă
Tham quan,
khác (nêu rõ))

Th iăgianăth căhi n

Nhậnăxétă
t ngăquátăv ă
Nam
N
DTTS
Kinh
Tênăđ năvị/cáă
k tăqu /ch tă
Soăv iăk ăho chă nhơnăth căhi nă
l ngăc aă
(n uălƠăgi ngă
(đúngăk ă
ho tăđ ngă
T ngă
Tỷăl ă
Tỷăl ă
Tỷăl ă
Tỷăl ă Th că ho ch/mu năh nă viên ngu n, cán
K
ăho
ch
S
ă
S
ă
S
ă
S
ă
S
ă
Th
căhi
nă
(tríchătừăbáoă
s
t
trên
trên
trên
trên
k ăho ch)ăvƠănêuă b ăNHTG,ăghiă (VNĐ)
l ng
l ng
l ng
l ng l ng
(VNĐ) cáoăk tăthúcă
t ng
t ng
t ng
t ng
rõ)
lý do
từngăho tă
đ ngăc ăth )
Ngân sách

Dành cho cán
bộ cấp tỉnh,
huyện và đơn
vị/cơ quan
phối hợp

I

I.1
I.2
I.3
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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I.4
I.5
II

Cộng
đồng/ngư i
hư ng lợi

II.1

Huyện XXX
Tổ tự quản
thôn
…
LEG
ANLT&DD
…
LEG Đa dạng
hóa sinh kế
…
LEG KNTT
…

II.2

Huyện YYY

II.3

Huyện ZZZ

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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T ng

CÁNăB ăPH ăTRÁCHăNCNL,ăBQLDAăT NH

GIÁMăĐ CăBQLDAăT NH

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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Ph ăl că5.10 Bi uăt ngăh păd ăli uătheoădõiătìnhăhìnhătri năkhaiăho tăđ ngăNCNLă(nĕm)ădùngăchoătoƠnăD ăán
D ăánăGi mănghèoăKhuăv căTơyăNguyên
Banăđi uăph iăTrung

ng

BÁOăCÁOăK TăQU ăTRI NăKHAIăHO TăĐ NGăNỂNGăCAOăNĔNGăL CăTOÀNăD ăÁN
Năm….
ThƠnhăph năthamăgia

STT

N iădung/ch ăđ ăđưă
th căhi năNCNL

Th iăgianăth căhi n

Hìnhăth căt ă
Tên đ năvị/cáă Ngân sách
Nhậnăxétăt ngă
Nam
N
DTTS
Kinh
ch că(tậpătrungă
nhơnăth că
quátăv ăk tă
Soăv
iăk
ăho
chă
ngắnăh n,ăTậpă
hi nă(n uălƠă
qu /ch tăl ngă
(đúngăk ă
hu năt iăhi nă T ngă
gi
ngăviênă
c aăho tăđ ngă
Tỷăl ă
Tỷăl ă
Tỷăl ă
Tỷăl ă Th că ho ch/mu năh nă ngu n,ăcánăb ă
Th că (tríchătừăbáoăcáoă
tr ng, Tham s
S ă
S ă
S ă
S ă
K ă
t
trên
trên
trên
trên
k ăho ch)ăvƠănêuă NHTG, ghi ho ch hi nă
quan, khác (nêu
k tăthúcătừngă
l ng
l ng
l ng
l ng
t ng
t ng
t ng
t ng
(VNĐ) ho tăđ ngăc ăth )
lý do
rõ))
rõ)

Dành cho cán bộ thuộc
BQLDA các cấp và
các cơ quan/đơn vị
phối hợp

I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II

Cộng đồng/ngư i
hư ng lợi
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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II.2

Tỉnh…
Tổ tự quản thôn
…
LEG ANLT&DD
…
LEG Đa dạng hóa sinh
kế
…
LEG KNTT
…
Tỉnh…

II.3

Tỉnh…

II.1

T ng

CÁNăB ăPH ăTRÁCHăNCNL,ăBĐPTW
(ký, ghi rõ họ tên)

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

GIÁMăĐ CăBĐPTW
(ký, ghi rõ họ tên)
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Ph ăl că5.11 M uăđánhăgiáăl pătậpăhu nă(sửăd ngăcu iăkhóaătậpăhu n)
Tênăkhoáătậpăhu n: ......................................................................................................
Ngày: ..............................................................................................................................
Đánhăgiáăv khoáătậpăhu n: .........................................................................................
........................................................................................................................................
1. Đánh giá tổng thể về khoá học (đánh dấu vào một trong những ô thích hợp):
Vượt quá mong đợi

Rất tốt

Tốt

Được

Kém

2. M c tiêu c a khoá tập huấn:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Th i lượng c a khoá tập huấn là:
Quá dài

Vừa đ

Quá ngắn

4. Vui lòng thể hiện mức độ đạt được c a anh chị đối với các m c tiêu sau đây c a
khoá tập huấn (đánh vào ô phù hợp):

Các m c tiêu học tập (liệt kê dưới đây)

Tôi có
thể làm
điều này
một cách
dễ dàng

Tôi có
thể làm
điều
này với
sự trợ
giúp

Tôi
không
tự tin
để làm
điều
này

Tôi
hoàn
toàn
không
thể làm
được

...
...
...
...

5. Ba ch đề hữu ích nhất đối với tôi là: (vui lòng đưa ra tên c a ch đề):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Ba phương pháp giảng dạy đã giúp tôi được nhiều là: (vui lòng xếp theo thứ tự (1-3)
Bài tập/thảo luận nhóm nhỏ

Các tài liệu phát và tự học
trong gi rảnh

Bài tập trong lớp cho từng
cá nhân

Thảo luận tại lớp
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Các nghiên cứu tình huống

Đi thực tế

Bài trình bày c a giảng viên

Thảo luận với thành viên c a
lớp học khác ngoài gi c a
khoá học

Phương pháp khác:__________________________________________
7. Việc tổ chức khoá học này hiệu quả như thế nào:
Vượt quá
mong đợi


Thông tin trước khoá học



Phòng học



Tài liệu phát cho học viên



Thanh toán các khoản ph cấp

Rất
tốt

Tốt

Được

Kém

8. Vui lòng đánh giá chất lượng về kỹ năng giảng dạy c a từng giảng viên:
(Đưa ra tên c a từng
giảng viên)

Vượt quá
mong đợi

Rất tốt

Tốt

Được

kém

Đánhăgiáăv ăb năthơnăhọcăviên:
9. Những gì anh/chị đã học được từ khoá học mà anh/chị sẽ có thể áp d ng ngay vào
công việc c a mình? (Vui lòng ghi c thể):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Điều gì sẽ tr ngại anh/chị từ việc áp d ng những gì mình đã học vào công việc c a
anh/chị? (Vui lòng liệt kê các tr ngại vào dưới đây):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Ph ăl că5.12 M uăđánhăk tăqu ăNCNLăc aăhọcăviênăsauăkhóaătậpăhu nă(6ătháng)
M c đích c a đánh giá này là nhằm đánh giá hiệu quả c a khóa tập huấn áp d ng trong
công việc và đưa ra phản hồi về những gì đã học được để có thể cải thiện các lớp tập
huấn sau này.
Thôngătinăhọcăviên:
1. _______________________________________________________________ H
ọ tên học viên: _________________________________________________________
2. _______________________________________________________________ G
iới tính: ____________ Thành phần dân tộc:__________________________________
3. _______________________________________________________________ T
ên khoá học đã tham gia: _________________________________________________
4. _______________________________________________________________ M
c đích c a khóa học là: __________________________________________________
5. _______________________________________________________________ T
h i lượng tham gia: _____________________________________________________
6. _______________________________________________________________ H
ình thức tập huấn: _______________________________________________________
7.

Công việc anh chị từng làm trước khi tham gia khóa tập huấn?

_____________________________________________________________________
8.

Sau khóa tập huấn, anh/chị đã tham gia và thực hiện những công việc gì?

______________________________________________________________________
Đánhăgiáăv ăkhóaătậpăhu n:
9.

Đánh giá chung hiệu quả công việc c a anh/chị sau khi được tập huấn?

Vượt quá mong đợi

Rất tốt

Tốt

Được

Kém

Vui lòng ghi c thể những nội dung đã được tập huấn mà anh/chị thấy thiết thực và
tâm đắc nhất?
10. Tính ứng d ng kiến thức và kỹ năng từ khóa tập huấn vào công việc?
Tăng hiệu quả cao trong công việc
Hữu ích và đáp ứng nhu cầu công việc
Hiệu quả không rõ ràng
Chưa đ để đáp ứng nhu cầu công việc
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Không áp d ng được trong thực tiễn
11. Anh/chị có gặp tr ngại gì từ việc áp d ng những gì đã học vào công việc c a mình
không? (Vui lòng liệt kê các tr ngại)
12. Để đạt được tính thực tiễn và hiệu quả c a khóa học trong công việc, anh/chị có đề
xuất hoặc rút kinh nghiệm gì cho các khóa học tiếp theo không?
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Ph ăl c 5.13 M uăđ ăc

ngăbƠiăgi ngă(dƠnhăchoăgi ngăviên ngu n)

TênăbƠiăgi ng

Đ uăth uăc ngăđ ng

:

ng

:

Cán bộ BPT xã

M cătiêuăbu iătậpă
hu n

:

-

Học viên hiểu (và giải thích chính xác) khái niệm đấu
thầu được thế nào là đấu thầu cộng đồng; và điều kiện
thỏa mãn để sử d ng hình thức đấu thầu cộng đồng trong
THP 1.1 c a Dự án GNTN;

-

Học viên trình bày chính xác các bước trong quy trình
đấu thầu cộng đồng; và các quy định áp d ng cho hình
thức này.

Đ iăt

Th iăl

ng

3 tiếng

:

Chiăti t:ă
Th iă
l ng
15’

60’

Ph

ngăpháp

Di năbi năho tăđ ngătrênăl p/N iădungăchínhăc năđ ăcập

Hỏi – đáp và :
giảng ngắn

-

Giới thiệu về khái niệm đấu thầu cộng đồng;

-

Giảng viên đặt các câu hỏi tìm hiểu kinh nghiệm c a học
viên về Đấu thầu cộng đồng;

Thảo luận

-

Khi nào áp d ng đấu thầu cộng đồng trong thực hiện Dự
án;

-

LỦ do phải áp d ng đấu thầu cộng đồng;

-

Quy trình thực hiện đấu thầu cộng đồng;

-

Chia các nhóm thực hành sắm vai tham gia vào hoạt
động đấu thầu cộng đồng;

-

Ch đầu tư/BPT xã;

-

Nhà thầu cộng đồng;

-

BGS xã;

-

Các nhóm chuẩn bị trả l i mình sẽ làm gì?

-

Giảng viên phản hồi, làm rõ và cung cấp thêm kiến thức
sau khi các nhóm đóng vai trình bày, nhấn mạnh lại quy
trình và vai trò c a từng đối tượng (ch đầu tư, cộng
đồng và BGS xã)

:

nhóm

15’

Giải lao

60’

Sắm vai

30’

Giảng ngắn
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Trangăbị/tƠiăli uăsửăd ng:


Quyển 9: Sổ tay hướng dẫn Đấu thầu cộng đồng được in ấn/photo (20 học viên);



Slide (theo nội dung trình bày);



Bảng, bút viết bảng; 15 t giấy A0;



Bìa màu (3 màu khác nhau) ph c v diễn tập, thực hành đấu thầu cộng đồng;



Phòng học cho 20 học viên, kê hình đảo với 5 bàn, 4 ghế/mỗi bàn cho học viên.
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Ph ăl că5.14 Danhăm căki mătraădƠnhăchoăgi ngăviênăngu n
Dưới đây là các vấn đề quan trọng trong chuẩn bị và thực hiện một lớp tập huấn mà giảng
viên nguồn c a Dự án cần chú Ủ.
Trước lớp tập huấn


Thu thập đầy đ thông tin học viên (danh sách, giới tính, kinh nghiệm liên quan, nhu cầu
c a học viên, nếu có);



Chuẩn bị đầy đ tài liệu sử d ng trong lớp tập huấn (gồm tài liệu đọc, hướng dẫn thảo
luận, bài tập cá nhân, bài tập nhóm);
Tài liệu tham khảo bổ sung;




Giáo c trực quan (bảng, bút, thẻ màu, máy ch p ảnh, máy quay phim, máy chiếu, các
giáo c khác cần thiết cho nội dung giảng dạy);
Địa điểm tập huấn (trong nhà hay ngoài tr i);




Bố trí địa điểm tập huấn (bàn/ghế, cách thức bố trí không gian theo hình chữ U, hình đảo
nổi, rạp hát; chỗ thảo luận cho học viên, không gian cho các hoạt động tập thể, địa điểm
thực hành, chỗ quan sát cho học viên...).

Bắt đấu lớp tập huấn


Bắt đầu mỗi lớp tập huấn, giảng viên cần thực hiện các hoạt động sau:



Giới thiệu m c tiêu học tập;



Thống nhất với học viên chương trình tập huấn (làm rõ chương trình này đáp ứng m c
tiêu học tập như thế nào);



Xác định mong đợi c a học viên (nếu mong đợi vượt ra ngoài m c tiêu học tập và
chương trình tập huấn, cần làm rõ với học viên);
Thực hiện đánh giá trước tập huấn.



Trong quá trình tập huấn
Về tổ chức một bài giảng




Bài giảng có được kết nối tốt với các phần khác không?



Trình tự logic trong mỗi bài giảng và giữa các bài giảng có hợp lỦ không?



Th i lượng được phân bổ giữa các phần có tốt không?



Có sự đa dạng trong việc lựa chọn phương pháp không?



Phương pháp được lựa chọn có phù hợp không?



Cuối mỗi bài giảng có phần tổng kết không?
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Giảng viên có quản lỦ th i gian tốt không?



Học viên có được nói rõ về th i gian cho từng hoạt động không?



Bài giảng có bắt đầu bằng việc trải nghiệm không?



Học viên có cơ hội để phân tích, xử lỦ về trải nghiệm đó, có cơ hội để thảo luận
thông tin không?



Học viên có rút ra các kết luận (khái quát hóa) từ những thảo luận, phân tích c a
mình không?



Học viên có kết nối giữa nội dung bài giảng với việc ứng d ng trong công việc c a
mình không?
Về không khí c a lớp tập huấn




Giảng viên có thu hút được sự quan tâm c a học viên đối với ch đề không?



Ngư i học có tham gia một cách ch động không?



Có sự tương tác tích cực giữa giảng viên và học viên không?



Môi trư ng học tập có an toàn, tránh gây cảm giác bối rối, không thoải mái cho học
viên không?



Góp Ủ/phản hồi được đưa ra trên nguyên tắc xây dựng, trung thực và tế nhị?



Các trò chơi sư phạm được sử d ng những th i điểm nào? Có giúp học viên quan
tâm và hưng phấn với ch đề không?
Công c trực quan:




Giảng viên có sử d ng các công c trực quan phù hợp không?



Chữ viết có đ to, dễ đọc không?



Ngôn ngữ sử d ng có phù hợp với đối tượng học không?



Bảng và giấy được sử d ng như thế nào?
Kỹ năng truyền đạt giao tiếp:




Giảng viên có lắng nghe tích cực không?



Giảng viên có đưa ra các phản hồi/góp Ủ mang tính xây dựng không?



Giảng viên có khen tặng phù hợp với học viên tham gia tích cực không?



Giảng viên có thúc đẩy những học viên e ngại không tham gia?



Giảng viên có bao quát lớp học và chú Ủ tương tác bằng mắt với học viên?

Kết thúc lớp tập huấn
Khi kết thúc lớp tập huấn, giảng viên thực hiện các hoạt động sau:


Kiểm tra lại với học viên về mức độ đạt được m c tiêu học tập
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Tiến hành đánh giá sau tập huấn (đo lư ng mức độ tiếp thu c a học viên)



Thu thập Ủ kiến góp Ủ/phản hồi



Lập báo cáo lớp tập huấn.
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Ph ăl că5.15 M uăbáoăcáoăk tăqu ăthamăquan,ăhọcătậpăchiaăsẻăkinhănghi m
Báo cáo không được quá 7 trang (không tính ph l c). Các nội dung chính bao gồm:
1.ăM cătiêuăă
Nêu lỦ do chính cho chuyến đi và m c tiêu học hỏi là gì
2.ăTómătắtăho tăđ ngăchuy năđi
Mô tả tóm tắt chuyến đi – địa điểm tham quan và những nét đáng chú Ủ...
3.ăBƠiăhọcăkinhănghi măchính
Phần này nêu các bài học rút ra từ chuyến tham quan và cần có liên hệ với m c tiêu học tập
c a chuyến đi. Bài học này được tập hợp từ báo cáo c a từng cá nhân.
4.ă ngăd ngăbƠiăhọcăthuăđ

că

Các bài học được áp d ng như thế nào cho triển khai thực hiện Dự án và ngoài Dự án.
5.ăKi nănghị
Kiến nghị về các hoạt động học hỏi tiếp theo - cho các chuyến tham quan học hỏi sắp tới.
Ph ăl căkèmătheo:
1.
2.

Danh sách đoàn tham quan (tỷ lệ thành phần tham gia theo giới tính, dân tộc)
Chương trình tham quan
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Chịuătráchănhi măn iădung:

BANăĐI UăPH IăD ăÁNăTRUNGă

NG

T ngă16,ăTòaănhƠăICON4,ăs ă243AăĐêăLaăThƠnh,ăHƠăN i
ĐT:ă04ă6272ă1199;ăFax:ă04ă6267ă1199

T ăv năbiênăso n:

CôngătyăNghiênăc uăvƠăT ăv năĐôngăD
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