
Báo cáo giám sát đánh giá 
(Kỳ đánh giá tháng 8/2016) 

Đà Nẵng, tháng 8/2016 



Khung báo cáo QAS 

I. CHẤT LƯỢNG CỦA LIÊN MINH 

 1.1: Năng lực kỹ thuật của liên minh 

 1.2 Năng lực quản trị/điều hành của Liên minhh 

 1.3. Sự đa dạng của liên minh  

 1.4. Năng lực chiến lược của liên minh 

 1.5. Tính bền vững 

II. HIỆU QUẢ CỦA LIÊN MINH  

2.1. Chất lượng tranh luận chính sách công khai  

 2.2. Cam kết công khai của các nhà hoạch định chính sách 

 2.3. Chất lượng của các quy trình chính sách 

 2.4: Giá trị và chất lượng nội dung chính sách 

 2.5: Chất lượng chính sách trong thực tiễn 

 



Đánh giá chung: Chất lượng liên minh 

• Tăng điểm: Không 

• Giữ điểm:  

Câu 1.1: Năng lực kỹ thuật của liên minh (9 điểm) 

Câu 1.3. Sự đa dạng của liên minh (8 điểm)  

Câu 1.5. Tính bền vững (9 điểm)  

Câu 1.4. Năng lực chiến lược của liên minh (10 điểm) 

Câu 1.2 Năng lực quản trị/điều hành của Liên minh (9 

điểm) 

• Giảm điểm: Không 

Tổng cộng: 46 điểm 

 

 



 CHẤT LƯỢNG CỦA LM 

Nội dung Điểm kỳ 

trước 

Điểm 

kỳ này 

1.1. Năng lực kỹ thuật của liên minh: Liên minh có năng lực kỹ 

thuật tốt và bền vững: Kiến thức và kinh nghiệm, khả năng XD KH, 

thực hiện KH 

10 10 

Điểm mạnh:  
 Có kiến thức và kinh nghiệm khá tốt về lĩnh vực lâm nghiệp. 

 Khả năng xác định những bất cập về chính sách và những thay đổi  

 Có kiến thức và kỹ năng về VĐCS 

 Các kế hoạch có mục tiêu, kết quả và tiến độ rõ ràng, đồng thời cũng 

có mức độ linh động khi triển khai. 

 

Điểm chưa mạnh:  

 Chưa có nhiều chuyên gia giỏi tham gia vào liên minh 



 CHẤT LƯỢNG CỦA LM (tiếp) 

Nội dung Điểm kỳ 

trước 

Điểm 

kỳ này 

1.2 Năng lực quản trị/điều hành của Liên minh: Năng lực lãnh đạo, 

quy trình ra quyết định nội bộ một cách hiệu quả; quá trình trao 

đổi thông tin và văn hóa thảo luận / tranh luận nội bộ 

9 9 

Điểm mạnh: 

 CIRD đã điều phối tốt các hoạt động của FORLAND trong 

năm vừa qua 

 ĐPV của liên minh đã có nhiều kinh nghiệm làm việc mạng 

lưới 

 Chiến lươc hoạt động rõ ràng 

 Trao đổi thông tin nội bộ nhanh, rộng rãi, công khai 

Điểm chưa mạnh:  

 Giai đoạn vừa qua sự chủ động chia sẻ thông tin (thông tin 

nội bộ) từ các đầu mối AIs chưa được kịp thời 

 Thông tin chia sẻ về các hoạt động (dự án riêng) của từng tổ 

chức thành viên còn hạn chế 



 CHẤT LƯỢNG CỦA LM (Tiếp) 

Nội dung Điểm kỳ 

trước 

Điểm kỳ 

này 

1.3. Sự đa dạng của liên minh: Liên minh có thể hiện sự bao trùm về 

thành phần, tính gắn kết và tôn trọng tiếng nói của các thành viên 

8 8 

Điểm mạnh: 

 Có mối quan tâm chung  

 Các nhóm yếu thế có tiếng nói và ảnh hưởng khá quan trọng 

 Có nhiều cán bộ nữ và cán bộ trẻ 
 

Điểm chưa mạnh:  

 Liên minh có thành viên chưa đa dạng, các thành viên nòng 

cốt của liên minh chủ yếu là các VNGOs 

 Tính gắn kết chưa thực sự cao 



 CHẤT LƯỢNG CỦA LM (Tiếp) 

Nội dung Điểm 

kỳ 

trước 

Điểm 

kỳ này 

1.4. Năng lực chiến lược của liên minh: khả năng phát hiện và 

phân tích các vấn đề chính sách; có xây dựng các chiến lược 

của mình một cách linh hoạt; hợp tác hiệu quả với các bên 

liên quan  

10 10 

Điểm mạnh:  

 Phát hiện và phân tichs vấn đề chính sách tốt 

 Có những linh hoạt trong thực hiện  

 Liên minh đã có những hợp tác hiệu quả : cũng với 

UBKHCNMT, VUSTA thực hiện 1 dự án,… 

Điểm chưa mạnh:  

 Chưa có những hợp tác chặt chẽ/ thường xuyên/ hiệu quả với 

các chuyên gia giỏi về lĩnh vực lâm nghiệp  



 CHẤT LƯỢNG CỦA LM (Tiếp) 

Nội dung Điểm kỳ 

trước  

Điểm kỳ 

này 

1.5. Tính bền vững: Liên tục duy trì mức độ cam kết với mục 

đích và hoạt động; khả năng quản lý, điều phối liên minh với tầm 

nhìn dài hạn; đảm bảo đủ nguồn lực  để duy trì các hoạt động  

9 9 

Điểm mạnh:  
 Có cam kết hoạt động lâu dài với liên minh: Chiến lược của LM dàn 

hạn (2014-2019) 

 ĐPV, TCĐP đã điều phối và giải quyết tốt mọi vấn đề trong hoạt nội 

bộ hoạt động của Liên minh nhằm hướng tới sự ổn định 

 Liên minh có một số nhà đồng tài trợ; huy động được sự tham gia của 

các đối tác; có năng lực và kinh nghiệm trong việc vận động tài trợ 

Điểm chưa mạnh:  
 Nguồn lực chính cho các hoạt động chung của LM vẫn đến từ 1 

nguồn chính (oxfam) 

 Việc thảo luận và tìm kiếm nguồn lực tài chính cho các hoạt động 

chung của LM dường như vẫn chỉ có TCĐP và ĐPV thực hiện. Chưa 

nhận được sự tham gia của các thành viên khác. 

Tổng 46 46 



Điểm qua 7 kỳ đánh giá 

Nội dung Kỳ 

5/2013 

Kỳ 

10/2013 

Kỳ 

5/2014 

Kỳ 

11/2014 

Kỳ 

5/2015 

Kỳ 

11/2015 

Kỳ 

8/2016 

Năng lực kỹ thuật 

của liên minh 
9 8 8 9 9 9 9 

Năng lực quản 

trị/điều hành của 

LM 

7 7 9 10 10 10 10 

Sự đa dạng của 

LM 
8 7 9 8 8 8 8 

Năng lực chiến 

lược của liên minh 
8 8 9 10 10 10 10 

Tính bền vững 7 6 8 9 9 9 9 

Tổng 39 37 43 46 46 46 46 

9 



Đánh giá chung: Hiệu quả chính sách 

• Tăng điểm: Không 

• Giữ điểm:  

  Câu 2.1. Chất lượng tranh luận chính sách công khai (9 
điểm)  

Câu 2.2. Cam kết công khai của các nhà hoạch định chính 
sách 

Câu 2.3. Chất lượng của các quy trình chính sách (8 điểm) 

Câu 2.4: Giá trị và chất lượng nội dung chính sách (8 điểm)  

Câu 2.5: Chất lượng chính sách trong thực tiễn  

• Giảm điểm: Không 

Tổng mục 2: tăng từ 40 lên 42 điểm 

Tổng công 1+2: tăng từ 86/120=>88/120 điểm 

 

 

 



HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH  

Nội dung Điểm kỳ 

trước 

Điểm kỳ 

này 

2.1. Chất lượng tranh luận chính sách công khai: Đưa tin về 

các vấn đề chính sách; tăng cường nhận thức của công chúng; 

đóng góp vào những thảo luận của công chúng  

9 9 

Điểm mạnh:  

 Tổ chức hội thảo, tọa đàm, tham vấn, nghiên cứu thực địa 

 Phát triển facebook, blog 

Điểm chưa mạnh:  

 Mối tương tác với các phóng viên chưa được thường xuyên 

 Các tin bài (trực tiếp) về hoạt động của LM, về các vấn đề 

chính sách LM đang thực hiện còn ít 

 Chưa có website của FORLAND 

 Việc tư liệu hóa các tài liệu chưa tốt 



HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH (tiếp)  

Nội dung Điểm kỳ 

trước  

Điểm kỳ 

này 

2.2. Cam kết công khai của các nhà hoạch định chính sách:  9 9 

Các hoạt động/can thiệp của Liên minh có góp phần vào việc nhà 

hoạch định chính sách đề cập thường xuyên hơn các vấn đề và thể 

hiện sự cam kết trong việc giải quyết vấn đề hay chưa? 

 Chưa có thông tin 

3 3 

Các cuộc thảo luận chính sách có những chuyển biến theo hướng từ 

nội dung chính sách trước đây sang hướng có thể hiện các quan 

điểm của LM hay không?  

 Chưa có thông tin 

3 3 

Các nhà hoạch định chính sách có đề cập rõ ràng về các hoạt động 

hoặc những kiến nghị của liên minh hay không?.  

 Đại diện tham gia vào đề tài nghiên cứu phản biện của 

UBKHCNMT 

 Đoàn đại biểu QH Quảng Bình tham gia gia vào hoạch động của 

AI về NLTQD 

 

3 3 



HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH (tiếp)  

Nội dung Điểm kỳ 

trước  

Điểm kỳ 

này 

2.3. Chất lượng của các quy trình chính sách: Quá trình hoạch 

định chính sách minh bạch hơn hay không? Tăng cường tiếng 

nói của công chúng;  Mở rộng không gian  

8 8 

Điểm manh: 

 Thông qua hội thảo, tọa đàm, tham vấn cộng đồng, nghiên 

cứu thực địa => chuyển tải ý kiến của công chúng 

 Sử dụng facbook, blog để: cập nhật, chia sẻ thông tin và tạo 

diễn đàn/môi trường thảo luận 

Điểm chưa mạnh 

 Mới tập trung vào tòa đàm/hội thảo. 

 Các tin. bài trên facebook, blog phần nhiều mới phản ánh 

thông tin, chưa có nhiều bài phân tích chuyên sâu 

 



HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH (tiếp)  

Nội dung Điểm kỳ 

trước  

Điểm kỳ 

này 

2.4. Giá trị và chất lượng nội dung chính sách 8 8 

Liên minh có các kiến nghị một cách thấu đáo vào nội dung chính 

sách hay chưa? 

 Chưa có thông tin 

3 3 

Các kiến nghị của Liên minh có được các nhà hoạch định chính 

sách chấp nhận hay chưa? 

 Chưa có thông tin 

3 3 

Các nội dung khuyến nghị chính sách của liên minh được chấp 

nhận có ảnh hưởng đến cuộc sống tốt và công bằng hơn, đặc biệt 

đối với nhóm nghèo và dễ bị tổn thương 

 Chưa có thông tin 

2 2 



Nội dung Điểm kỳ 

trước  

Điểm kỳ 

này 

2.5. Chất lượng chính sách trong thực tiễn: Việc thực thi chính sách 

chính phủ và phi chính phủ nhằm bảo đảm kết quả tốt cho người dân 

và người sử dụng dịch vụ  

8 8 

Các hoạt động của liên minh có góp phần mang lại các lợi ích công cộng 

thông qua việc thực thi chính sách về các vấn đề này không?  

 Chưa có bằng chứng rõ ràng 

2 2 

Liên minh có góp phần cải thiện thái độ và hành vi của các cán bộ và cơ 

quan lập định và thực thi hay chưa? 

 Chưa có bằng chứng rõ ràng 

3 3 

Liên minh có đóng góp vào quá trình giám sát việc thực thi chính sách 

thuộc lĩnh vực hoạt động của liên minh hay chưa?  

 AI về thí điểm xây dựng giám sát tiến trình thu hồi đất đai tại các 

NTLQD. Hoạt động này được phối hợp thực hiện cùng LHH KHKT 

Gia Lai, HNĐ và UBMTTQ tỉnh Gia Lai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Quảng Bình 

3 3 

Tổng mục 2  40 42 

Tổng mục 1+mục 2 86 88 

HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH (tiếp)  



Tóm tắt chính sách 

Tên chính 

sách 

 thời 

gian 

Kết quả 

TT 38 và 07 

về GĐGR 

2011-2013  Triển khai một số mô hình GĐGR thí điểm tại các Huế, Đông 

Bắc, Tây Nguyên,… 

NQ 28 và NQ 30 

về Sắp xếp 

NLTQD 

2010-2013  Cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách trong 

tổng  kết NQ28 

 Nhiều nội dung trong NQ 30 tương đồng với các khuyến 

nghị của FORLAND 

 Góp phần bổ sung vào khoản 2 điều 133 của Luật Đất đai 

2013. 

NĐ 170/200  và 

NĐ 118 về sắp 

xếp NLTQD 

2010-2014  Đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo NĐ thay thế NĐ200 

 Nhiều nội dung trong NDD118 tương đồng với các khuyến 

nghị của FORLAND. 

TT 02 về hướng 

dẫn xây dựng đề 

án sắp xếp 

NLTQD 

2014  Đóng góp nhiều ý kiến trong dự thảo TT 

 Thí điểm xây dựng bộ tiêu chí 

 Nhiều nội dung trong TT02 có ghi nhận sự đóng góp từ các 

khuyến nghị của FORLAND 



Tóm tắt chính sách (tiếp) 

Tên chính 

sách 

 Thời 

gian 

Kết quả 

 Giám sát tối 

cao của QH về 

vấn đề NLTQD 

2015  Tham gia đoàn giam sát, tham gia xây dựng dự thảo báo 

cáo 

 Thúc đẩy các cuộc thảo luận  

 Nhiều ý kiến thảo luận được xuất phát hoặc có ý kiến 

tương đồng với các KN từ FORLAND 

Luật BV&PTR 

2004 và Dự 

thảo hồ sơ dự 

án Luật LN 

2014-2015   Lãnh đạo TCLN ghi nhận nhiều ý kiến của FORLAND 

 Một số KN được ghi nhận trong các nội dung của dự thảo 

hồ sơ luật Lâm nghiệp 

NĐ 99 về PFES 2015  Một số khuyến nghị được ghi nhận trong dự thảo NĐ 99 

lầm 3 

 Được mời tham gia buổi họp thẩm định tại bộ Tư pháp 

Quyết định 

24/2013/QĐ-

TTg về Rừng 

dặc dụng 

2014  Một bản khuyến nghị được gửi tới TCLN 



Điểm qua 7 kỳ đánh giá 

Nội dung Kỳ 

5/2013 

Kỳ 

10/2013 

Kỳ 

5/2014 

Kỳ 

11/2014 

Kỳ 

5/2015 

Kỳ 

11/2015 

Kỳ 

8/2016 

Chất lượng tranh 

luận chính sách công 

khai:  

9 9 6 7 7 9 9 

Cam kết công khai 

của các nhà hoạch 

định chính sách 

6 7 8 8 9 9 9 

Chất lượng của các 

quy trình chính sách 
5 7 7 8 8 8 8 

Giá trị và chất lượng 

nội dung chính sách 
7 6 8 8 8 8 8 

Chất lượng chính 

sách trong thực tiễn 
8 8 6 7 8 8 8 

Tổng 35 37 35 38 40 42 42 

18 



Xin cảm ơn! 

19 

Đỗ Duy Khôi 

Cán bộ MEL+Truyền thông, Liên minh đất rừng:  

Email: forlandvn@gmail.com  

Blog: https://forlandvn.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/lienminhdatrungforland?fref=ts   

mailto:forlandvn@gmail.com
https://forlandvn.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lienminhdatrungforland?fref=ts

