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I. KHÁI NIỆM CỘNG ĐỒNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

1. Công đồng là gì?

Cộng đồng có thể hiểu là tập hợp các cá nhân có cùng chung một số đặc điểm hoặc cùng chia sẻ một 
mối quan tâm nào đó. Tùy theo các góc nhìn khác nhau, có thể có các định nghĩa cụ thể cho khái niệm 
này. Ví dụ: 

“Cộng đồng là toàn thể những người sống thành một xã hội nói chung có những điểm giống nhau và gắn 
bó thành một khối”.

(Từ điển tiếng Việt)

“Cộng đồng là một tập thể có tổ chức bao gồm các cá nhân con người sống chung ở một địa bàn nhất định, 
có chung một đặc tính xã hội hoặc sinh học nào đó và cùng chia sẻ với nhau một lợi ích vật chất hoặc tinh 
thần nào đấy”.

(Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng) 

Nhìn chung, có thể phân ra 2 loại cộng đồng:

(1) Cộng đồng chia theo địa lý: Bao gồm những người dân cư trú trong cùng một địa bàn, có thể có 
chung các đặc điểm văn hóa, xã hội và có thể có mối quan hệ ràng buộc với nhau. Họ cùng được áp 
dụng chính sách chung. Ví dụ:

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ 
PHÁT TRIỂN 

CỘNG ĐỒNG

BÀI 
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 -  Cộng đồng người dân phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 

 -  Cộng đồng người dân tộc Mông ở Hà Giang 

 -  Cộng đồng người Việt định cư tại Úc.

(2)  Cộng đồng chia theo chức năng: Bao gồm những người có thể cư trú gần nhau hoặc không gần 
nhau nhưng có lợi ích, đặc điểm chung và họ liên kết với nhau trên cơ sở nghề nghiệp, sở thích, hợp tác 
cùng chung lợi ích, đặc điểm… Ví dụ: 

 - Cộng đồng người làm báo 

 - Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp 

 - Cộng đồng người Việt xa quê yêu nước

 - Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam

2. Khái niệm về phát triển và phát triển cộng đồng

Phát triển 

Phát triển là sự thay đổi trạng thái từ thấp tới cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ ít hài lòng đền 
hài lòng hơn. Nói đến phát triển tức là nói đến sự chuyển động mang tính tích cực. Ngược lại, nói đến 
thoái trào là nói đến sự chuyển động mang tính tiêu cực, là sự thay đổi trạng thái từ cao xuống thấp, từ 
trạng thái hài lòng xuống trạng thái ít hài lòng hơn. 

Sự phát triển của một quốc gia hay một cộng đồng dân cư được xem là bền vững khi nó bao gồm cả 
phát triển kinh tế và phát triển xã hội, gắn với bảo vệ môi trường. Tiêu chí để đánh giá trình độ phát 
triển của các quốc gia không chỉ thuần tuý dựa vào yếu tố phát triển kinh tế mà quan trọng hơn là yếu 
tố phát triển xã hội, chỉ số phát triển con người. Liên Hợp Quốc đưa ra ba yếu tố cơ bản liên quan và 
tương hỗ với nhau của phát triển bền vững là: phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. 
Liên quan tới phát triển cộng đồng, phát triển xã hội được đặc biệt quan tâm khi mà ở đó những nỗ lực 
hướng đến tăng trưởng kinh tế cùng với sự biến đổi xã hội theo chiều hướng tiến bộ.

Theo Midgey (1995), phát triển xã hội là một tiến trình biến đổi xã hội có kế hoạch được thiết kế nhằm 
thúc đẩy sự thịnh vượng của dân chúng cũng như của toàn xã hội trong mối liên kết với một tiến trình 
phát triển kinh tế năng động. Theo định nghĩa này, phát triển xã hội hướng đến việc kiến tạo các nguồn 
lực cho cộng đồng thông qua việc gắn kết những hình thức phát triển xã hội với sự phát triển kinh tế. 
Phát triển xã hội phải phù hợp với các mục tiêu kinh tế của xã hội.

Một cộng đồng kém phát triển thể hiện ở chỗ nhu cầu người dân không được đáp ứng đầy đủ khi mà 
thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch, thiếu điện, nhà ở tồi tàn, thiếu cầu đường, lưu thông khó khăn, 
thiếu thuốc chữa bệnh, thiếu trường lớp, thiếu thông tin, khoa học kỹ thuật lạc hậu, tâm lý thiếu tự tin, 
trông chờ ỷ lại... Cộng đồng này cần được phát triển.

Theo Trung tâm phát triển vùng của Liên Hiệp Quốc, mục đích của phát triển là: “nhằm nâng cao chất 
lượng đời sống của người dân và cung cấp các cơ hội để con người có thể phát triển toàn diện các tiềm 
năng”. Phát triển không thể chỉ được định nghĩa như tăng số thu nhập đầu người của quốc gia, tăng các 
chỉ số sản phẩm sản xuất của địa phương, hoặc tăng tiết kiệm của cá nhân hay nhóm. Phát triển không 
chỉ hàm ý sự tăng lên về tài nguyên và kỹ năng, mà còn là tạo ra những thay đổi, chuyển biến tích cực. 
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Cụ thể:

-  Phát triển nhằm giúp người dân thiệt thòi cải thiện điều kiện sống, thỏa mãn các nhu cầu cơ bản như: 
việc làm, nhà ở, môi trường an toàn, có khả năng trả tiền học phí cho con cái, phí y tế và mở mang các 
kiến thức về xã hội đang sống. 

- Đường sá, cầu cống được xây dựng, lưu thông, cải tiến, và mạng lưới lưu thông được thiết lập. 

-  Phát triển chỉ có thể coi như là đúng nghĩa và đích thực nếu nghèo đói và thất nghiệp giảm đi, nhân 
quyền và công bằng xã hội được củng cố.

Để đạt đến sự phát triển một cách toàn diện, cần phải có một chiến lược và kỹ năng phát triển xã hội và 
phát triển cộng đồng. Bên cạnh sự tăng trưởng bình quân đầu người của quốc gia, cần phải phát triển 
cộng đồng để đem đến sự phát triển về phương diện con người, xã hội và môi trường. 

Phát triển cộng đồng: 

Phát triển cộng đồng là quá trình cộng đồng tự giải quyết những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống để 
có được sự hài lòng hơn theo thời gian. Sự hài lòng ở đây chính là sự hài lòng của người dân trong cộng 
đồng với cuộc sống của họ tại thời điểm đó, quyền lợi căn bản của mọi người dân trong cộng đồng 
được đảm bảo. 

Một cộng đồng phát triển tức là trong cộng đồng đó các nhu cầu cơ bản được đáp ứng cho mọi thành 
viên trong cộng đồng. Các thành viên được sống trong một môi trường không bị ô nhiễm, tàn phá và 
nhận thức của người dân ngày càng tăng lên, một cộng đồng trong đó các thành viên hỗ trợ lẫn nhau 
giải quyết những vấn đề chung dưới sự quản lý của một bộ máy hoàn toàn dân chủ, và mạnh mẽ.

2. Nguyên tắc phát triển cộng đồng

Nguyên tắc phát triển cộng đồng là những lý luận, nguyên tắc mà những người làm công tác phát triển 
cộng đồng cần phải tuân theo. Nguyên tắc phát triển cộng đồng là chỗ dựa để cân nhắc trong quá trình 
xác định mục tiêu, xây dựng hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển trong những cộng 
đồng xác định. 

Các hoạt động phát triển cộng đồng cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

1.   Sức khỏe sinh thái của cộng đồng cần được đảm bảo: Đây là cách tiếp cận mới so với truyền thống. 
Sức khỏe của cộng đồng cần phải được đặt trong bối cảnh có sự tác động qua lại giữa con người, 
môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Mọi tác động đến môi trường tự nhiên đều nảy sinh sự 
tác động ngược trở lại đến sức khỏe của con người. Do đó, để cộng đồng được phát triển bền vững, 
sức khỏe con người phải đặt trong một môi trường tổng thể. 

Mục tiêu của phát triển cộng đồng: 

•	 Đáp	ứng	đầy	đủ	nhu	cầu	cơ	bản	của	mọi	người	nhằm	nâng	cao	chất	lượng	sống	của	người	dân

•	 Cơ	hội	phát	triển	cho	tất	cả	các	nhóm	trong	cộng	đồng	theo	hướng	công	bằng,	bình	đẳng	

•	 Đảm	bảo	sự	tham	gia	của	người	dân	vào	tiến	trình	phát	triển

•	 Ổn	định	an	ninh	xã	hội
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2.   Thu hút sự tham gia tối đa của cộng đồng: Không có sự phát triển cộng đồng nào có thể đạt được 
nếu không có sự tham gia của cộng đồng. Sự tham gia của cộng đồng phải được thể hiện thông qua 
các bước: (1) phân tích và mô tả hoàn cảnh của cộng đồng; (2) xác định các vấn đề của cộng đồng; 
(3) phát triển phương án giải quyết vấn đề; (4) tham gia các hoạt động nhằm giải quyết vấn đề của 
cộng đồng; (5) cộng đồng hưởng lợi từ thành quả đạt được. 

3.   Lợi ích của cộng đồng phải đặt lên trên hết: Mục tiêu cuối cùng của sự phát triển cộng đồng chính 
là đem lại lợi ích cho cộng đồng. Hoạt động mà không đem lại lợi ích cho cộng đồng thì không phải 
là phát triển cộng đồng bền vững. 

4.   Các hoạt động phải mang tính khoa học, dựa trên bằng chứng: Các hoạt động phát triển cộng đồng 
cần phải do khoa học dẫn đường. Nếu không dựa trên khoa học thì các hoạt động phát triển cộng 
đồng sẽ không mang tính đồng bộ, thiếu thống nhất, không bền vững. Khoa học ở đây bao gồm cả 
khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Các hoạt động phát triển cộng đồng phải được thiết kế dựa trên 
những bằng chứng xác thực chứ không phải là sự chủ quan, cảm tính của một vài cá nhân.

5.   Công bằng cần phải được đảm bảo: Sự phát triển không hướng tới công bằng cho các thành viên 
của cộng đồng trong việc tiếp cận cơ hội phát triển và sử dụng nguồn lực của cộng đồng sẽ là sự 
phát triển không bền vững. Công bằng được thể hiện thông qua việc các thành viên đều có quyền 
lợi như nhau trong trách nhiệm, hưởng thụ các quyền lợi xã hội. 

II. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

Phát triển cộng đồng được diễn ra theo các giai đoạn từ cộng đồng còn yếu kém đến thức tỉnh cộng 
đồng, rồi cộng đồng được tăng năng lực, và cuối cùng là cộng đồng có thể tự lực giải quyết vấn đề của 
mình. Cụ thể như sau:

 

Hình 1 – Các bước phát triển cộng đồng 

Cộng đồng còn 
yếu kém

Hoạt động can thiệp phù hợp nhằm hỗ trợ phát triển cộng đồng

Cộng đồng
thức tỉnh

Cộng đồng 
tăng năng lực

Cộng đồng 
tự lực

Tìm hiểu và 
phân tích

Phát huy 
tiềm năng

Huấn luyện
Hình thành 
các nhóm 

liên kết

Tăng cường 
động lực tự 

nguyện
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III. VAI TRò CỦA CôNG TÁC XÃ HỘI VÀ NHâN VIêN CôNG TÁC XÃ HỘI TUYẾN 
XÃ PHƯờNG TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

1. Vai trò của CTXH trong phát triển cộng đồng

CTXH là một hoạt động chuyên nghiệp mà ở đó nhân viên CTXH sử dụng các kiến thức, kỹ năng chuyên 
môn để  giúp cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng đáp ứng nhu cầu, tăng cường năng lực giải quyết 
vấn đề. 

Phát triển cộng đồng là một trong 3 phương pháp thực hành chính của CTXH đó là CTXH với cá nhân, 
CTXH với nhóm và phát triển cộng đồng. 

PTCĐ có vai trò đặc biệt quan trọng bởi nó đem lại công bằng xã hội cho mọi người dân trong cộng 
đồng bởi đó cũng là mục đích của hoạt động nghề nghiệp CTXH.

Thức tỉnh cộng đồng
Là giai đoạn đầu của phát triển, là tiến trình để cộng đồng hiểu rõ, đánh giá đúng và đầy đủ các 
nguồn lực của cộng đồng; là giai đoạn mà cộng đồng cần phải hiểu rõ thực trạng, nhu cầu thiết 

thực và những vấn đề của chính họ. 

Cộng đồng tăng năng lực
Là hoạt động để cộng đồng có thể hiểu rõ và biết cách khai thác, huy động những gì mình có mà 

chưa sử dụng (đất đai, cơ sở, nhân tài), những nguồn hỗ trợ bên ngoài (kiến thức chuyên môn, 
đầu tư, cơ quan tài trợ); là tiến trình tăng cường các nguồn lực của cộng đồng để cộng đồng có đủ 

khả năng vượt qua các khó khăn.  

Cộng đồng tự lực
Vừa là tiến trình, vừa là mục đích quan trọng nhất của phát triển cộng đồng. Cộng đồng tự lực 

là cộng đồng có đủ các nguồn lực, nhất là nguồn lực để tự thay đổi và phát triển. Mục đích cuối 
cùng không phải là giải quyết các khó khăn, khủng hoảng trước mắt mà mỗi khi có khó khăn nảy 

sinh, cộng đồng biết tự huy động nguồn lực sẵn có để giải quyết.   

Cộng đồng yếu kém
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Trên cơ sở triết lý và nguyên tắc của công tác xã hội, chuyên gia CTXH sẽ làm việc cùng cộng đồng và 
giúp cộng đồng tự hoàn thành những hoạt động như:

- Xác định các nhu cầu và các điều kiện cần thay đổi 

- Xác định mục tiêu để thay đổi 

- Xác định các nguồn lực trong cộng đồng và các nguồn hỗ trợ ngoài cộng đồng để đạt mục tiêu 

- Triển khai các nguồn tiềm năng và xác định người cầm lái trong cộng đồng 

- Biện hộ khi cần thiết, và tìm đến những nguồn hỗ trợ 

- Thực hiện các hoạt động thay đổi 

- Đánh giá quá trình phát triển và quyết định những hoạt động sau đó

-  Duy trì sự tự chủ và tiếp tục triển khai các nguồn lực trong cộng đồng để tiếp tục phát triển cộng đồng.

2. Vai trò của nhân viên CTXH  trong phát triển cộng đồng

Trong quá trình này, nhân viên đóng vai trò xúc tác để giúp cộng đồng nhận định mục tiêu, tiềm năng 
và các nguồn hỗ trợ để đạt mục tiêu. Nhân viên CTXH giúp cộng đồng tạo ra các cơ hội và điều kiện để 
đạt mục tiêu đó. Nhân viên CTXH có thể là một người trong tập thể cộng đồng hoặc là một người ngoài. 
Trong quá trình này, nhân viên CTXH không quyết định thay cho cộng đồng và cũng không thực hiện 
tất cả các hoạt động mà chỉ đóng vai trò xúc tác, khuyến khích cộng đồng khởi xướng, tham gia ra các 
quyết định và hành động để thay đổi những điểm hạn chế tồn tại trong cộng đồng. Cộng đồng có trách 
nhiệm với các hành động của họ, và với các thành quả của họ. Họ phải luôn giữ sự tự chủ và tự lập trong 
các hoạt động.

Những công việc mà nhân viên CTXH cần thực hiện khi làm việc với cộng đồng:

- Xác định những nhu cầu cụ thể của cộng đồng, nhất là trong công tác phát triển 

- Đặt mục tiêu với cộng đồng 

- Xác định những nguồn lực trong và ngoài cộng đồng 

- Huy động và phát huy những nguồnlực trong cộng đồng

- Đánh giá quá trình và lập kế hoạch kế tiếp

- Lập kế hoạch giám sát sự tiến triển của cộng đồng.

Trong CTXH với cộng đồng, nhân viên CTXH đóng vai trò là tác viên phát triển cộng đồng hay tác nhân 
thay đổi cộng đồng. Nhân viên CTXH làm phát triển cộng đồng sử dụng các kiến thức, kỹ năng chuyên 
nghiệp tác động vào cộng đồng, làm thay đổi bộ mặt cộng đồng theo chiều hướng tích cực dựa trên 
một tiến trình khoa học, từ việc thức tỉnh cộng đồng, giúp cộng đồng tăng năng lực đến việc trao quyền 
và giúp cộng đồng tự lực trong giải quyết vấn đề và phát triển. Nhân viên CTXH có nhiệm vụ xâm nhập 
vào cộng đồng, cùng người dân trong cộng đồng tìm hiểu, phân tích thực trạng, nguyên nhân những 
khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, trong tiến trình phát triển; đồng thời cùng người dân phát hiện 
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những nguồn lực tiềm năng và xác định nhu cầu cần giải quyết. Từ đó, khai thác các tiềm năng bên 
trong của cộng đồng kết hợp với việc tìm kiếm nguồn lực từ bên ngoài để hỗ trợ người dân giải quyết 
vấn đề của cộng đồng, kể cả việc tác động làm thay đổi thể chế, thiết chế tổ chức chính quyền theo 
chiều hướng có lợi cho sự phát triển của cộng đồng. 

Sau đây là một số vai trò chính của nhân viên CTXH tại cơ sở liên quan tới công tác phát triển cộng đồng: 

-  Nhóm vai trò thúc đẩy: Nhóm vai trò này được hiểu là hỗ trợ và khuyến khích, tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự phát triển của cộng đồng. Cán bộ công tác xã hội có thể sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau 
trong quá trình thúc đẩy, là chất xúc tác hiệu quả cho các hoạt động cộng đồng. Để thực hiện tốt vai 
trò này, cán bộ cần có các vai trò cụ thể sau: 

 o   Thu hút sự tham gia của cộng đồng: Cán bộ công tác xã hội tuyến cộng đồng cần có khả năng tạo 
cảm hứng, nhiệt tình, chủ động, năng nổ, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt 
động. Vai trò của cán bộ công tác xã hội không phải tự làm mọi thứ một mình mà là khuyến khích 
người khác tham gia tích cực vào hoạt động phát triển cộng đồng. 

 o   Hòa giải và thương lượng: Cán bộ công tác xã hội tuyến cơ sở thường xuyên phải đối mặt với các 
vấn đề mâu thuẫn về quyền lợi và giá trị trong cộng đồng. Để giải quyết vấn đề này, cán bộ CTXH 
đôi khi đóng vai trò là người hòa giải. Vai trò này đòi hỏi người cán bộ cần phải lắng nghe và hiểu 
cả hai bên, giải thích lập trường của mỗi bên và yêu cầu các bên tôn trọng ý kiến của nhau và giúp 
các bên tìm được tiếng nói chung để đi đến đồng thuận. 

 o   Hỗ trợ: Một trong những vai trò quan trọng của cán bộ CTXH là hỗ trợ cộng đồng bao gồm xác 
định, nhận biết và công nhận giá trị và sự đóng góp của cộng đồng, Đồng thời người cán bộ cần 
phải khuyến khích, luôn có mặt khi cần thiết. Ví dụ cụ thể: Công nhận nỗ lực của ai đó trong cộng 
đồng, bảo vệ quyền lợi cho nhóm tại cuộc họp của cộng đồng…

 o   Tạo sự đồng thuận: Vai trò này chính là sự mở rộng của vai trò hòa giải bao gồm sự nhấn mạnh 
hướng đến mục tiêu chung, xác định các điểm tương đồng, và giúp mọi người đạt được sự đồng 
thuận. Luôn nhớ rằng, đồng thuận không có nghĩa tất cả mọi người đều đồng ý tất cả mọi việc với 
nhau bởi vì có rất nhiều ý kiến khác nhau trong cộng đồng. Sự đồng thuận chính là sự nhất trí về 
một hoạt động nào đó dựa trên việc cân nhắc kỹ lưỡng các ý kiến khác nhau. 

 o   Thúc đẩy nhóm: Vai trò của cán bộ CTXH trong phát triển cộng đồng không phải là làm việc riêng 
lẻ với từng cá nhân mà phụ thuộc chủ yếu vào việc làm việc với các nhóm. Người cán bộ thường 
là người điều phối, tổ chức, người hỗ trợ nhóm hoặc thành viên trong nhóm nhằm giúp nhóm đạt 
được mục tiêu một cách hiệu quả. 

 o   Tận dụng kỹ năng và nguồn lực: Một trong những vai trò quan trọng là xác định và tận dụng các kỹ 
năng và nguồn lực tại cộng đồng hoặc của nhóm. Cán bộ công tác xã hội cần hiểu về các nguồn 
lực sẵn có tại cộng đồng (tài chính, chuyên gia, nguyên liệu thô, sản phẩm công nghiệp, cơ sở vật 
chất hoặc tình nguyện viên,…) để có thể tận dụng khi cần thiết. 

 o   Tổ chức: Bao gồm khả năng nghĩ trước điều gì cần phải làm, và đảm bảo tất cả các việc được làm. 
Ví dụ như: phòng họp được đặt trước để chuẩn bị cho buổi họp, thông báo cuộc họp được gửi đi, 
trà và cà phê được chuẩn bị sau cuộc họp,…
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-  Nhóm vai trò giáo dục: Trong khi nhóm vai trò thúc đẩy giúp cán bộ CTXH khuyến khích và hỗ trợ 
cộng đồng, thì nhóm vai trò giáo dục lại đòi hỏi người cán bộ CTXH phải có vai trò chủ động hơn 
trong việc thiết lập kế hoạch. Cán bộ cộng đồng không chỉ giúp cho quá trình phát triển được thực 
hiện mà còn phải chủ động hơn tham gia vào quá trình thực hiện. 

 o   Nâng cao ý thức: Bằng việc bắt đầu kết nối giữa cá nhân và hệ thống nhằm giúp cộng đồng giải 
quyết vấn đề, thực hiện nguyện vọng trong khuôn khổ xã hội và chính sách. Nhóm yếu thế trong 
cộng đồng cần được tăng cường hiểu biết về quyền lợi của nhóm được quy định bởi chính sách 
nhà nước và có hành động để thay đổi. 

 o   Cung cấp thông tin: Chỉ đơn giản là sự cung cấp thông tin liên quan có thể hữu ích cho đối tượng 
cần. Cán bộ công tác xã hội cần nắm được các thông tin quan trọng về địa lý xã hội như thu nhập 
bình quân, phân bố theo độ tuổi, phân bố theo tôn giáo, tỷ lệ tai nạn thương tích… để xây dựng 
thông tin về một cộng đồng. Thông tin này hết sức quan trọng trong việc lên kế hoạch phát triển 
cộng đồng, xác định vấn đề cần giải quyết và làm thế nào để lôi kéo những người liên quan vào 
quá trình này. Đồng thời cán bộ CTXH cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thông 
tin về chế độ, chính sách, chương trình, tài liệu cho nhóm liên quan nhằm thúc đẩy nhóm tạo ra sự 
thay đổi tích cực. 

 o   Đương đầu: Đôi khi cán bộ CTXH sẽ phải đương đầu với cả cộng đồng nếu như cộng đồng hoặc 
nhóm vẫn tiếp tục đi theo hướng không có lợi cho đa số cá nhân trong cộng đồng. Vai trò của cán 
bộ CTXH chính là tư vấn, chỉ ra các vấn đề và hậu quả bất lợi đối với cộng đồng nếu tiếp tục thực 
hiện các hoạt động đó. Hoặc đôi khi việc đương đầu lại trở nên cần thiết nếu việc thực thi chính 
sách gây ảnh hưởng bất lợi đến một nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Ví dụ như nhóm người 
bệnh tâm thần sẽ không được hưởng chế độ nếu không có giấy chứng nhận của bệnh viện tâm 
thần tỉnh. 

 o   Đào tạo: Chỉ đơn giản là hướng dẫn cho cộng đồng làm một việc nào đó. Trong một số trường hợp, 
cán bộ CTXH không phải là giảng viên, nhưng đóng vai trò hỗ trợ trong việc tìm kiếm người có thể 
đứng ra hướng dẫn, tập huấn cho cộng đồng, ưu tiên những người trong chính cộng đồng. Tuy 
nhiên, người cán bộ CTXH được mong đợi sẽ là người đứng ra hướng dẫn bởi vì họ là người hiểu 
rõ tình hình tại cộng đồng và tạo được sự tin tưởng trong cộng đồng. 

-  Nhóm vai trò đại diện: Được miêu tả là vai trò của cán bộ CTXH trong việc tương tác với các đối tác 
ngoài cộng đồng trên cơ sở đại diện cho cộng đồng hoặc vì lợi ích của cộng đồng. Nhóm vai trò đại 
diện bao gồm việc vận động giành nguồn lực, truyền thông, quan hệ công chúng, mạng lưới và chia 
sẻ kiến thức, kinh nghiệm. 

 o   Tìm kiếm các nguồn lực: Theo nguyên lý bền vững, tự vận động thì nguồn lực có thể đạt được trong 
chính cộng đồng, nhưng đôi khi cán bộ CTXH cũng cần phải tìm kiếm các nguồn lực khác ngoài 
cộng đồng ví dụ như nguồn tài trợ, nguồn hỗ trợ từ bên ngoài. 

 o   Vận động: Một trong những vai trò của cán bộ CTXH chính là vận động dựa trên đại diện cho 
quyền lợi của cộng đồng hoặc một nhóm trong cộng đồng như có mặt tại phiên điều trần, tòa án, 
hoặc vận động chính quyền xã. 

 o   Truyền thông: Trong một số trường hợp cán bộ CTXH cần sử dụng truyền thông một cách hiệu quả 
nhằm nhấn mạnh một vấn đề nào đó. Ví dụ: Đó có thể là một phần của chiến dịch của chương 
trình phòng chống tai nạn thương tích, sử dụng loa phóng thanh tại các thôn để hướng dẫn các 
cách phòng chống tai nạn thương tích. 
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 o   Quan hệ công chúng: Đây là một trong những vai trò cần thiết đối với cán bộ CTXH nhằm tuyên 
truyền, thúc đẩy sự thay đổi của các nhóm trong cộng đồng, ví dụ như tham gia các buổi nói 
chuyện của hội phụ nữ, cuộc họp của ủy ban nhân dân xã… Vai trò này cũng bao gồm việc làm 
các thông báo trên bản tin địa phương, thiết kế các áp-phích truyền thông tại cộng đồng. 

 o   Thúc đẩy mạng lưới: Thiết lập mạng lưới các mối quan hệ trong cộng đồng và sử dụng điều đó như 
là công cụ để thúc đẩy sự thay đổi. Mạng lưới có thể bao gồm các thành viên của cộng đồng, các 
cán bộ CTXH của xã/phường khác, các cán bộ lĩnh vực khác (nhà tâm lý, cán bộ y tế, cán bộ truyền 
thông…), cán bộ ủy ban nhân dân, người lãnh đạo cộng đồng, đại diện của các nhóm lợi ích trong 
cộng đồng. Cán bộ CTXH duy trì các mối quan hệ này, thảo luận các vấn đề chung và sử dụng các 
mối quan hệ để huy động nguồn lực và hỗ trợ. 

 o   Chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm: Điều quan trọng đối với cán bộ CTXH là chia sẻ kinh nghiệm và 
hiểu biết của bản thân cho những người khác. Bản thân cán bộ CTXH học được từ công việc của 
mình, không thể nói cán bộ CTXH là biết tất cả, nhưng có thể học từ những người khác và từ kinh 
nghiệm của các cộng đồng khác. Do đó vai trò của cán bộ CTXH chính là chia sẻ hiểu biết và kinh 
nghiệm cho các thành viên trong cộng đồng. 

-  Nhóm vai trò kỹ thuật: Trong một số mặt nào đó của phát triển cộng đồng cần có sự tham gia mang 
tính kỹ thuật ở mức cơ bản của cán bộ CTXH như thu thập số liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo, quản 
lý và giám sát. Các hoạt động này sẽ được trình bày trong bài 2 về tiến trình giải quyết các vấn đề của 
cộng đồng. 

 

Hình 2: Vai trò của nhân viên CTXH
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Nhân viên công tác xã hội với việc thành lập nhóm nòng cốt trong hoạt động/ chương trình tại 
cộng đồng

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhân viên CTXH tại địa bàn cơ sở khi triển khai hoạt động 
hay chương trình/dự án tại cộng đồng là thiết lập một nhóm những thành viên nòng cốt tại cộng đồng 
để họ trở thành lực lượng chính thúc đẩy, thu hút sự tham gia của cộng đồng trong suốt chu trình giải 
quyết vấn đề của cộng đồng từ khâu xác định vấn đề đến khâu triển khai và đánh giá/lượng giá.

Nhóm nòng cốt có thể bao gồm những thành viên:

- Những người tích cực trong cộng đồng

- Những người có uy tín, có khả năng thu hút được mọi người cùng tham gia 

- Những người có vai trò như trưởng bản, trưởng thôn…

Họ là những người đại diện cho người dân để đưa ra ý kiến, tập hợp dân để lấy ý kiến và tổ chức các 
cuộc họp dân để thảo luận về vấn đề cũng như giải pháp của vấn đề.

3. Vai trò của cộng đồng trong phát triển cộng đồng

Trong phát triển cộng đồng, người dân đóng vai trò trung tâm - là người tham gia tích cực từ khâu đầu 
(phân tích đánh giá cộng đồng) đến khâu cuối (cộng đồng tự lực) của tiến trình làm phát triển cộng 
đồng, vì hơn ai hết người dân biết được đâu là vấn đề khó khăn, nhu cầu của mình và tiềm năng về 
nguồn lực sẵn có hay nguồn lực cần được huy động để giải quyết vấn đề. Sự dân chủ hoá và phân quyền 
nhiều hơn cho chính quyền địa phương các cấp đang là xu hướng toàn cầu trong việc giải quyết các 
vấn đề xã hội và trong tiến trình phát triển xã hội. Những xu hướng can thiệp hỗ trợ trực tiếp của Nhà 
nước được chuyển dần sang cho các tổ chức xã hội, cộng đồng. Ví dụ: Việc nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em 
mồ côi từ các trung tâm, cơ sở của Nhà nước sẽ chuyển dần cho các tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình 
thay thế; thậm chí cho dòng tộc chăm sóc, bảo trợ. 

Tham gia là một trong những quan điểm quan trọng trong phát triển cộng đồng. Để cho cộng đồng 
phát triển tốt đẹp, bền vững thì phải có sự hợp tác của tất cả các lực lượng xã hội, của các tổ chức và 
thiết chế xã hội. Một xã hội thông thường có 4 lực lượng chủ chốt sau đây tham gia vào phát triển cộng 
đồng: Thứ nhất là bản thân cộng đồng; thứ hai là nhà nước; thứ ba là thị trường; thứ tư là các nhân tố 
xã hội. Triết lý này là cơ sở cho các nguyên tắc và các kỹ năng phát triển cộng đồng sau này. Để có thể 
đạt được nhiều mặt cải thiện trong cộng đồng, người dân cộng đồng cần tham gia vào việc ra những 
quyết định có ảnh hưởng đến đời sống của họ. Điều này được xem như một yếu tố quan trọng để xem 
xét xem phát triển cộng đồng đúng nghĩa có xảy ra hay không.
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I. VẤN ĐỀ CỦA CỘNG ĐỒNG 

Vấn đề của cộng đồng là gì? 

Là những tình trạng còn tồn tại trong cộng đồng cần giải quyết, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến cuộc sống của phần lớn người dân.

Các vấn đề thường tồn tại trong cộng đồng có thể như:

- Nghèo đói

- Bạo lực (gia đình)

- Môi trường ô nhiễm

-	 Bất	bình	đẳng

- Tệ nạn xã hội

- Cơ sở hạ tầng yếu kém

- Thiếu hụt các cơ sở cung cấp dịch vụ

CÁC VẤN ĐỀ CỘNG 
ĐỒNG VÀ TIẾN TRÌNH 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA 
CỘNG ĐỒNG 

BÀI 2
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- ......

Mức độ của vấn đề được xác định phụ thuộc vào các đặc điểm sau đây :

- Tần suất: Mức độ thường xuyên xảy ra 

- Thời gian: Vấn đề đã xảy ra trong một thời gian 

- Mức độ ảnh hưởng (phạm vi, hoặc lĩnh vực): ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều lĩnh vực 

-  Mức độ nghiêm trọng:	Vấn	đề	đang	làm	xáo	trộn,	và	có	thể	gây	căng	thẳng	(nó	làm	tổn	hại	đến	đời	
sống con người hay cộng đồng)

- Tính pháp lý: Vấn đề làm ảnh hưởng hoặc lấy đi quyền lợi hợp pháp hoặc quyền lợi về tinh thần 

-  Nhận thức: cách suy nghĩ của cộng đồng về vấn đề nào đó. Ví dụ khi mọi người nhận thức rằng con 
đường này không an toàn, đó có thể xác định là một vấn đề cần giải quyết không cần phải chờ có 
những thống kê xem bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra. 

II. TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỘNG ĐỒNG 

 

 

Hình 2 – Ti ến trình gi ải quy ết vấn đề của cộng đồng. 

Hình 3 – Tiến trình giải quyết vấn đề của cộng đồng.

2
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Để hỗ trợ giải quyết các vấn đề của cộng đồng, cán bộ công tác xã hội cần tiến hành các bước sau: 

2.1  Tìm hiểu cộng đồng và xác định vấn đề của cộng đồng

2.1.1 Tìm hiểu cộng đồng

Nội dung tìm hiểu cộng đồng như:

 + Đặc điểm dân số, 

 + Trình độ phát triển kinh tế,

 + Trình độ dân trí, 

 + Vấn đề giáo dục, văn hóa

 + Phong tục, trình độ dân trí, 

 + Các mối quan hệ trong cộng đồng

 + Các tiềm năng, nguồn lực 

 + Các hạn chế trong cộng đồng

 + Nhu cầu và vấn đề đang tồn tại…

 + ......

-  Các phương pháp tìm hiểu cộng đồng

 +  Nghiên cứu tư liệu

 +  Trò chuyện với người dân

 +  Phỏng vấn các lãnh đạo

 +  Phỏng vấn bán cấu trúc

 +  Họp thảo luận với cộng đồng

 +  Điều tra nhanh (bằng phiếu có thể)

 +  Vẽ bản đồ cộng đồng

 +  Đi thăm vòng quanh cộng đồng, v.v.
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2.1.2 Xác định và phân tích vấn đề của cộng đồng

2.1.2.1 Ý nghĩa của việc xác định và phân tích vấn đề của cộng đồng

Xác định vấn đề đang tồn tại trong cộng đồng là một việc làm quan trọng và cần thiết nhằm cải thiện 
tình hình của cộng đồng. Cuộc sống luôn tồn tại các vấn đề và nhu cầu cần giải quyết các vấn đề đó. 
Tương tự, cộng đồng cũng luôn có các vấn đề cần giải quyết. Đó là một điều tất yếu. Nếu biết phân tích 
các vấn đề của cộng đồng, chúng ta sẽ tìm được các giải pháp hiệu quả giải quyết các vấn đề đó. 

Đứng trước một vấn đề chúng ta nên phân tích tại sao vấn đề đó xảy ra thay vì chỉ đơn giản bắt tay ngay 
vào giải quyết vấn đề. Phân tích tốt sẽ giúp chúng ta có được giải pháp chiến lược lâu dài. 

2.1.2.2 Phân tích vấn đề cộng đồng là gì?

Lý thuyết về phân tích các vấn đề cộng đồng khá đơn giản, nó yêu cầu tính logic cơ bản và đôi khi cần 
phải thu thập thêm bằng chứng. Nhưng việc áp dụng các kỹ thuật này trong thực tế nhiều khi không hề 
đơn giản vì chúng ta thường tiến hành làm theo cảm tính thay vì logic hoặc chúng ta bỏ qua các bằng 
chứng. Mức độ dễ hay khó của việc phân tích cũng còn tùy thuộc vào quy mô và tính chất của vấn đề 
cũng như cộng đồng tham gia. Một phân tích cẩn thận các vấn đề sẽ mở ra hướng giải quyết hiệu quả.

Tại sao chúng ta cần phân tích các vấn đề cộng đồng? 

- Để xác định tốt hơn vấn đề của cộng đồng cụ thể là gì 

- Để hiểu rõ hơn đâu là cốt lõi của vấn đề 

- Để xác định mức độ cấp bách và tính ưu tiên của vấn đề

- Để xác định các trở ngại cũng như nguồn lực liên quan đến giải quyết các vấn đề 

- Để phát triển các bước (kế hoạch) hành động hiệu quả để giải quyết hiệu quả các vấn đề cộng đồng.

Phân tích các vấn đề cộng đồng sẽ giúp chúng ta phát triển được một kế hoạch hành động để giải quyết 
các vấn đề cộng đồng phù hợp. Có kế hoạch hành động chúng ta biết chúng ta có gì, chúng ta đang ở 
đâu và chúng ta sẽ làm gì với nguồn lực như thế nào để hành động giải quyết các vấn đề cộng đồng. 

Phân tích vấn đề cộng đồng là cách chúng ta suy nghĩ, đánh giá  có căn cứ khoa học, có bằng chứng 
khách quan về vấn đề của cộng đồng trước khi tiến hành giải quyết theo một giải pháp. Đầu tiên 
là xem xét hay xác định các lý do có thể có đằng sau vấn đề, và sau đó đánh giá xem vấn đề đó đã, 
đang và sẽ ảnh hưởng thể nào đến tiến trình phát triển cộng đồng và tính thực tiễn của giải pháp.

Phân tích vấn đề cộng đồng là cách chúng ta suy nghĩ, đánh giá  có căn cứ khoa học, có bằng chứng 
khách quan về vấn đề của cộng đồng trước khi tiến hành giải quyết theo một giải pháp. Đầu tiên 
là xem xét hay xác định các lý do có thể có đằng sau vấn đề, và sau đó đánh giá xem vấn đề đó đã, 
đang và sẽ ảnh hưởng thể nào đến tiến trình phát triển cộng đồng và tính thực tiễn của giải pháp.
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2.1.2.3 Làm thế nào để phân tích cộng đồng?

-  Lựa chọn vấn đề ưu tiên - XẾP HẠNG CÁC VẤN ĐỀ

Là việc mà chúng ta lựa chọn xếp theo thứ tự các vấn đề cần giải quyết ngay đến vấn đề có thể giải 
quyết sau dựa trên mức độ cần giải quyết của vấn đề.

Phương pháp xếp hạng các vấn đề (các khó khăn) rất có giá trị trong việc xác định, so sánh và ưu tiên 
các vấn đề mà cá nhân hoặc hộ gia đình hoặc cộng đồng đang phải đối mặt. Kết quả xếp hạng giúp việc 
ra quyết định sáng suốt hơn cho quá trình thực hiện kế hoạch.

Mục đích: Người dân trong cộng đồng thảo luận và xác định các vấn đề chính người dân đang phải đối 
mặt cần được giải quyết lần lượt.

Cách làm cơ bản:

-  Mời người dân liệt kê các khó khăn chính mà họ đang phải đối mặt (ví dụ môi trường ô nhiễm, thiếu 
nước sạch, đường đi trong thôn bản khó khăn, không có cống thoát nước nên úng ngập khi mưa, dịch 
vụ công cộng thiếu…)

- Đếm số khó khăn được liệt kê bởi người dân.

-  Thảo luận các tiêu chí đánh giá mức độ ưu tiên cho các vấn đề. Thông thường, các tiêu chí để người 
dân phân tích, đánh giá mức độ ưu tiên sẽ là: i) Tần suất (mức độ thường xuyên vấn đề xảy ra: nhiều 
hay ít, bao lâu một lần); ii) Ảnh hưởng (mức độ nghiêm trọng của vấn đề: nặng hay nhẹ, có chết người 
không); iii) Tính khả thi (việc giải quyết vấn đề đó có dễ hay không, cộng đồng có nguồn lực hoặc kinh 
nghiệm liên quan hay không).

-  Thảo luận cách cho điểm với mỗi vấn đề/khó khăn: Sau khi người dân đã có dịp phân tích vấn đề qua 
các tiêu chí đánh giá, họ sẽ cho điểm ưu tiên các vấn đề. Có nhiều cách cho điểm khác nhau. Cách phổ 
biến nhất sẽ là vấn đề nào cần được ưu tiên nhất thì cho điểm cao nhất. Vấn đề nào ít ưu tiên nhất thì 
cho điểm thấp nhất. Ví dụ, nếu có 5 vấn đề thảo luận thì vấn đề ưu tiên nhất sẽ được 5 điểm, vấn đề ít 
ưu tiên nhất sẽ được 0 điểm.

-  Lưu ý: i) Trường hợp có quá nhiều vấn đề thảo luận (ví dụ > 7 vấn đề), để dễ cho việc tổng hợp và dễ 
đạt tới sự đồng thuận, người hướng dẫn có thể đề nghị người dân tham gia chỉ lựa chọn tối đa 3 vấn 
đề ưu tiên mà họ nghĩ cần giải quyết và cho điểm ưu tiên từ 3 tới 1. Khi đó, người dân sẽ phải cân nhắc 
rất kỹ sẽ chọn lựa vấn đề nào trên cơ sở phân tích các tiêu chí đánh giá; ii) Trường hợp có đông người 
tham dự, người hướng dẫn có thể chia thành các nhóm nhỏ (ví dụ: phụ nữ, nam giới, người già, nông 
dân, trẻ em, v.v.) và mỗi nhóm tự cho điểm ưu tiên của mình.

- Thảo luận về sử dụng công cụ để tính điểm (dùng giấy bút, dùng các vật cụ như sỏi, đá, hạt…).

- Mời người dân cho điểm từng vấn đề theo mức độ quan trọng đối với họ.

- Tỉnh tổng số điểm cho mỗi vấn đề. 

- Xếp các vấn đề theo thứ tự từ cao tới thấp.

- Thảo luận về những việc có thể làm được để giải quyết các vấn đề đưa ra.
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Ví dụ: Tại cộng đồng xã A có các vấn đề nổi cộm như sau: (1) tỷ lệ trẻ đuối nước cao; (2) tỷ lệ trẻ bỏ học 
cao; (3) tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến hơn 50%; (4) tỷ lệ nam giới uống rượu và chết do các bệnh liên quan 
đến rượu cao; và (5) tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch thấp. Sau khi liệt kê các vấn đề nổi cộm tại một 
xã, cán bộ công tác xã hội có nhiệm vụ tổ chức một cuộc họp cộng đồng để xác định vấn đề ưu tiên sẽ 
giải quyết trong tháng tới. Cán bộ công tác xã hội kẻ ra 5 ô, mỗi ô ghi vấn đề tương ứng với năm vấn 
đề nêu trên. Các thành viên cộng đồng có thể sử dụng hòn sỏi để cho điểm từng ô hoặc giơ tay biểu 
quyết. Vấn đề nào nhận được nhiều hòn sỏi  sẽ được chọn là vấn đề ưu tiên cần phải giải quyết ngay bởi 
cộng đồng. Kết quả buổi họp, cộng đồng xã A lựa chọn vấn đề (1) – tỷ lệ trẻ đuối nước cao để giải quyết. 

Xây dựng Cây vấn đề của cộng đồng

Cây vấn đề (cây khó khăn) là một phương pháp hữu ích để xác định vấn đề chính, các nguyên nhân 
và hậu quả của nó. Cây vấn đề tượng trưng được vẽ với thân cây thể hiện vấn đề, rễ cây thể hiện các 
nguyên nhân và cành cây thể hiện các hậu quả. Cây vấn đề cho ta định hướng cái gì cần phải giải quyết 
trước và cái gì có thể giải quyết sau.

Cây vấn đề giúp cho việc chẩn đoán những nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề trong cộng đồng và xác 
định giải pháp có thể để giải quyết các vấn đề đó.

Cây vấn đề có thể được mô phỏng là một hình cây hay một sơ đồ có các tầng bậc khác nhau.

Mục đích: 

- Để phân tích vấn đề chính mà người dân đang phải đối mặt.

- Để phân tích các nguyên nhân và hậu quả của vấn đề.

- Để xác định các ưu tiên trong việc giải quyết vấn đề.

Các câu hỏi định hướng

- Những vấn đề nào người dân cộng đồng đang phải đối mặt?

- Vấn đề nào là vấn đề cốt lõi?

- Những nguyên nhân của vấn đề là gì?

- Những tác động hay hậu quả của vấn đề là gì?

- Nguyên nhân hoặc “vấn đề con” nào cần được giải quyết?

Cách thực hiện

-  Vấn đề chính được xác định sau khi lựa chọn vấn đề ưu tiên cần giải quyết (có thể là vấn đề thu được 
số điểm cao nhất trong công cụ xếp hạng vấn đề)

- Vẽ cây vấn đề mà ở đó:

 +  Tầng 1 (các rễ ) là các nguyên nhân

 +  Tầng 2 là thân cây- là vấn đề

 +  Tầng 3 là các cành và lá- là các hậu quả
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- Ghi vấn đề chính lên thân cây

-  Xác định các nguyên nhân của vấn đề và điền chúng vào các “rễ cây vấn đề”. Khi tìm nguyên nhân có 
thể đặt câu hỏi như “tại sao” lại có vấn đề đó. Liệt kê càng nhiều nguyên nhân càng tốt, khích lệ mỗi 
người dân cùng thảo luận đưa ra các nguyên nhân cho tới khi hết. Các nguyên nhân cũng có thể được 
đưa thành các nhóm nguyên nhân gần sát nhau và/hoặc phân chia ở các tầng bậc khác nhau. Có thể 
kiểm chứng tính logic của các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp bằng các mệnh đề “VÌ” (nguyên nhân 
tầng dưới) NÊN (nguyên nhân tầng trên), ví dụ: VÌ bị bố bạo lực NÊN em H. bỏ học.

-  Thảo luận và xác định các hậu quả của vấn đề được ghi lên các “cành cây vấn đề”. Các hậu quả cũng có 
thể nhóm thành hậu quả chính (là cành) và các hậu quả liên quan (các nhánh nhỏ hay lá). 

-  Sau đó phân tích sâu hơn các nguyên nhân, hậu quả và minh hoạ chúng giống như những nhánh nhỏ 
của rễ cây và cành cây.

-	 Liên	kết	các	mức	độ	khác	nhau	của	việc	phân	tích	bằng	những	đường	thẳng	và	mũi	tên.

- Thảo luận nhóm về các khả năng giải quyết vấn đề được lựa chọn.

(Xem hình minh họa: Cây vấn đề thiếu nước canh tác).

Lưu ý: Khi hướng dẫn người dân phân tích Cây vấn đề, nhân viên CTXH không nên chú trọng quá nhiều 
tới hình thức (cây đẹp hay cây xấu) mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để người dân chia sẻ, thảo luận để 
tìm hiểu sâu hơn các nguyên nhân dẫn tới vấn đề. Hình hài cái cây thế nào không quan trọng, quan 
trọng là việc người dân tìm ra và thống nhất được các nguyên nhân gốc rễ cần tập trung khắc phục để 
góp phần giải quyết vấn đề.
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Ví dụ: Xây dựng cây vấn đề về thiếu nước canh tác. 
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Ví dụ: Sau khi chọn vấn đề (1) – tỷ lệ tai nạn thương tích trẻ nhỏ cao, cộng đồng tiếp tục phân tích vấn 
đề lựa chọn, đưa ra kết quả như sau: 

 

2.2  Lập kế hoạch phát triển cộng đồng 

2.2.1 Kế hoạch phát triển cộng đồng là gì?

Là phương án với những hoạt động, nguồn lực và phân công vai trò trách nhiệm các bên do người dân 
trong cộng đồng thảo luận để nhằm giải quyết các vấn đề ưu tiên của cộng đồng trong một thời gian 
nhất định.

Mục đích của kế hoạch PTCĐ là Thiết lập được một chương trình hoạt động với những phân công cụ 
thể các vai trò của mỗi nhóm người trong cộng đồng, các nguồn lực đang có hay cần huy động để giải 
quyết vấn đề đã được xác định.

2.2.2 Cách thức xây dựng kế hoạch thực hiện giải quyết vấn đề

1. Liệt kê những giải pháp có thể nhằm giải quyết vấn đề đã được lựa chọn. Những giải pháp này có thể 
hướng tới giải quyết những nguyên nhân chính của vấn đề đã được xác định trong cây vấn đề.

Người dân trong làng/xã cùng nhau liệt kê, thảo luận các giải pháp có thể thông qua thảo luận tại các 
phiên họp toàn thể, mà ở đó nam giới, phụ nữ, người già và thanh niên tham gia tích cực. Nếu nhóm 
làm việc quá đông, có thể chia thành các nhóm nhỏ hơn theo giới tính và độ tuổi. Tất cả các giải pháp 
tìm được đều được ghi vào phiếu và tấm giấy lớn dán lên tường.

Tỷ lệ trẻ bị chết 
đuối cao (đặc biệt 

vào mùa hè)

Không có người 
lớn giám sát

Người lớn không có 
ý thức phòng chống 

đuối nước

Xã chưa phân bổ ngân 
sách cho việc xây dựng 
khu vui chơi cho trẻ em  

Nhiều ao hồ trong 
xung quanh

Không có chỗ vui 
chơi tập trung cho trẻ

Mất mát lớn cho gia 
đình, người thân

Tỷ lệ trẻ bị 
đuối nước cao
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2. Phân tích tính khả thi của mỗi giải pháp 

Ở đây xin giới thiệu hai phương pháp được giới thiệu nhằm phân tích tính khả thi của các giải pháp đề 
ra. Thứ nhất là “bảng phân tích tính khả thi” và một phương pháp khác là phân tích các khía cạnh SWOT 
(mặt mạnh, mặt yếu, những cơ hội và sự đe doạ).

- Bảng phân tích tính khả thi

Là một bảng dữ liệu phân tích hai giải pháp đề ra quan trọng nhất.

Bảng phân tích tính khả thi gồm những tiêu chí dùng để đánh giá các giải pháp có được từ thảo luận 
giữa các thành viên trong cộng đồng (chứ không phải là ý kiến áp đặt của một cá nhân nào). 

Nhân viên CTXH có thể là người gợi ý hướng dẫn tham mưu và đưa ra ý kiến của mình nhưng không 
được gây ảnh hưởng hay thiên vị để hướng tới ưu tiên riêng của cơ quan tài trợ. Nhân viên CTXH cần 
tôn trọng ý kiến của cộng đồng đảm bảo tính khách quan trong tiến trình xác định các vấn đề hay giải 
pháp cho vấn đề.
 
Ví dụ về bảng phân tích tính khả thi so sánh cho 2 giải pháp Tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em 
và Xây dựng khu vui chơi cho trẻ của cộng đồng X. 

BẢNG SO SÁNH TÍNH KHẢ THI

Các khía cạnh được phân tích
Điểm số/ đánh giá

Giải pháp tuyên truyền Giải pháp xây dựng khu vui chơi

 Tính bền vững Cao Cao

 Tính công bằng Cao Cao

 Tính ổn định Thấp Trung bình

 Hiệu quả về mặt thời gian bỏ ra Cao Thấp

 Hiệu quả về chi phí Cao Thấp

  Khả năng chủ động về kĩ thuật 
của cộng đồng

Cao Thấp

Trên cơ sở so sánh như trên, có thể thấy giải pháp được cộng đồng X có thể lựa chọn sẽ là Tuyên truyền, 
thay vì xây dựng khu vui chơi. (Lưu ý: Đây chỉ là ví dụ mẫu, có thể không đúng với các cộng đồng khác).

- SWOT

Đây là một khung phân tích trong đó các thành viên cộng đồng đề cập mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và 
thách thức của các biện pháp giải quyết vấn đề.

Mục đích

Rất hữu ích để nhận diện, phân tích, so sánh và hình dung theo một phương thức toàn diện các khía 
cạnh khác nhau của mỗi giải pháp mà các thành viên cộng đồng coi là quan trọng. Quá trình điều hành 
thao tác SWOT giúp sáng tỏ các phương diện tích cực và tiêu cực của giải pháp.
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Nội dung thông tin: Mô tả và phân tích:

Mặt mạnh (Strengths) và mặt yếu(Weaknesses)

Mặt mạnh là những điểm tích cực của cộng đồng. Ví dụ cộng đồng A vốn có tinh thần đoàn kết, giúp 
đỡ nhau.

Hạn chế/ mặt yếu là những điểm tiêu cực của cộng đồng. Ví dụ phần lớn người dân trong cộng đồng A 
có trình độ học vấn rất thấp.

Mặt mạnh và mặt yếu là những yếu tố chủ quan, ở bên trong của chính cộng đồng. Để có thể thực hiện 
giải pháp và phát triển, bản thân những người dân trong cộng đồng cần từng bước khắc phục những 
điểm yếu của mình, đồng thời phát huy sức mạnh vốn có.

Cơ hội (Opportunities) và Thách thức (Threats)

Cơ hội: Là những sự kiện hay yếu tố có thể đem lại lợi ích cho cộng đồng nếu cộng đồng sử dụng nó. Ví dụ 
đang có kế hoạch xây dựng khu chế xuất gần cộng đồng A. Cơ hội việc làm sẽ nhiều lên cho người dân.

Thách thức là những sự kiện hay yếu tố có thể gây ra những khó khăn nhất định cho cộng đồng. Ví dụ 
yêu cầu của khu chế xuất phải lấy đất sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân.

Cơ hội và thách thức là những yếu tố khách quan, bên ngoài cộng đồng. Tuy không thể quyết định và 
thay đổi những yếu tố này, song người dân trong cộng đồng cần nhận thức được chúng để tận dụng 
những cơ hội và hạn chế, giảm thiểu những tác động tiêu cực của các thách thức mang lại.

Biện pháp thực hiện

Tổ chức một phiên họp toàn thể và sử dụng những chiếc phiếu trên đó mỗi người tham gia viết ý kiến 
của họ. Chỉ nên viết một ý tưởng rõ ràng, chữ to lên mỗi chiếc phiếu. Sau đó, mỗi phiếu sẽ được xếp vào 
khung phân tích SWOT. Ma trận này được vẽ trên giấy khổ lớn và treo lên tường. Mỗi giải pháp trong 
hai giải pháp đề ra nên được phân tích theo phương pháp SWOT nhằm so sánh một cách thoả đáng các 
đặc điểm, thuận lợi và hạn chế của nó.

Lưu ý rằng phương pháp SWOT có thể làm những người không biết đọc, biết viết thấy khó có thể tham 
gia. Cần phải nỗ lực để lấy thông tin và đánh giá các ý kiến của họ.
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Ví dụ: SWOT ứng dụng trong giải quyết vấn đề đuối nước trẻ em bằng việc xây dựng khu vui chơi chung cho 
trẻ em trong xã A.

KHUNG PHâN TÍCH SWOT

Điểm mạnh (S) Cơ hội (O)

-  Sự ủng hộ cao của thành viên trong cộng đồng, 
các ban ngành đoàn thể

-  Các gia đình sẵn sàng hỗ trợ một số vật liệu và 
công lao động để xây dựng khu vui chơi 

-  Ủy ban xã đã quyết định chọn một khu đất cho 
trẻ em chơi 

-  Có thể xin hỗ trợ từ một số cơ sở kinh doanh 
trong xã

- Có thể xin hỗ trợ từ ủy ban nhân dân huyện

-  Có thể  vận động sự hỗ trợ kỹ thuật từ công ty 
sản xuất đồ chơi trẻ em 

Điểm yếu (W) Thách thức (T)

- Vị trí của khu vui chơi nằm khá xa một số thôn 

-  Ủy ban xã chưa có kế hoạch phân bổ kinh phí 
cho xây dựng khu vui chơi.

-  Ủy Ban nhân dân huyện không duyệt kinh phí 
xây dựng khu vui chơi (vì kế hoạch ngân sách 
của huyện trong năm đã được duyệt).

-  Trẻ không đến chơi khu vui chơi do sự xa cách 
về mặt địa lý. 

2.3  Thực hiện kế hoạch PTCĐ

2.3.1 Huy động sự tham gia của cộng đồng

Phương châm của phát triển cộng đồng là huy động sự tham gia tối đa của người dân trong cộng đồng 
vào quá trình phát triển cộng đồng từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình này. Nếu không có sự tham 
gia của cộng đồng thì đó không được xem là quá trình phát triển cộng đồng đích thực với cách tiếp cận 
của CTXH.

Các cấp độ tham gia của người dân cộng đồng:

Mức độ Đặc điểm của mỗi loại 

Tham gia thụ động

33 

 

 

M ức độ  

Tham gia th ụ động  

 

Tham gia ki ểu cung 
cấp thông tin  

 

Được tham gia góp ý 

 

 

o  Được nghe thông báo về sự việc sẽ xảy ra hoặc 
đã xảy ra

o Không cần lắng nghe các ý kiến phản hồi. 

o  Nội dung thông tin phụ thuộc vào chuyên gia 
bên ngoài. 

Tham gia kiểu cung cấp thông tin

33 

 

 

M ức độ  

Tham gia th ụ động  

 

Tham gia ki ểu cung 
cấp thông tin  

 

Được tham gia góp ý 

 

 

o  Trả lời các câu hỏi khảo sát hoặc những phương 
pháp tương tự. 

o  Không có cơ hội ảnh hưởng tới quá trình, không 
cần phản hồi. 
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Được tham gia góp ý kiến

33 

 

 

M ức độ  

Tham gia th ụ động  

 

Tham gia ki ểu cung 
cấp thông tin  

 

Được tham gia góp ý 

 

 

o  Tham gia góp ý cho người ngoài cộng đồng 
lắng nghe và ghi lại. 

o  Không được tham gia chia sẻ trong việc ra 
quyết định.

o  Các chuyên gia không có trách nhiệm phản ánh 
toàn bộ quan điểm của người dân. 

Tham gia qua các hình thức khuyến khích

 

 

  

 

o  Người dân tham gia thông qua các hình thức 
đóng góp, như lao động, thức ăn, tiền hoặc các 
hình thức khuyến khích khác. 

o  Người dân không được kéo dài hoạt động khi 
các hình thức khuyến khích này kết thúc. 

Tham gia theo chức năng

 

 

  

 

o  Quyết định trước các mục tiêu liên quan đến 
dự án. 

o  Chỉ tham gia sau khi các quyết định quan trọng 
đã được ban hành. 

o  Thể chế này phụ thuộc vào các nhân tố hỗ trợ 
bên ngoài nhưng có thể trở nên tự lập. 

Tham gia phối hợp hành động

 

 

  

 

o  Tham gia vào phân tích vấn đề, tạo lập hoặc 
củng cố hệ thống để giải quyết các vấn đề. 

o  Sự tham gia này đòi hỏi tập trung đa ngành, 
hướng tới viễn cảnh tổng thể và thực hiện các quá 
trình học hỏi một cách có cấu trúc và hệ thống. 

o  Kiểm soát các quyết định của địa phương và 
người dân cũng đóng góp vào việc duy trì thể 
chế hoặc thực hiện nó. 

Tự huy động

 

 

  

 

o  Đưa ra những ý kiến với các cơ quan, tổ chức 
độc lập bên ngoài. 

o  Phát triển các mối liên hệ với các cơ quan bên 
ngoài để tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính hoặc hỗ 
trợ về kỹ thuật họ cần mà vẫn giữ quyền kiểm 
soát việc sử dụng các nguồn hỗ trợ đó. 
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Có thể nhận thấy các mức độ tham gia ở trên được thể hiện từ thấp tới cao. Xu hướng các dự án phát 
triển cộng đồng hiện nay theo kiểu “tự huy động”, bản thân cộng đồng tự phát hiện ra vấn đề, phân 
tích vấn đề và tìm cách giải quyết. Cộng đồng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài (tài 
chính, kỹ thuật, sự đồng thuận…) để triển khai thực hiện dự án. Đây là hình thức cao nhất trong các cấp 
độ tham gia. Cộng đồng chủ động hiểu rõ vấn đề của bản thân, và tự phát triển các can thiệp để thay 
đổi. Phương pháp này được đánh giá có tính bền vững cao và ít phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài. 

Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của người dân vào hoạt động phát triển cộng đồng? 

Quá trình huy động sự tham gia của người dân trong cộng đồng, nhân viên CTXH cần lưu ý tới những 
yếu tố có thể cản trở sự tham gia của họ và sự cần thiết phải tạo dựng các điều kiện khuyến khích sự 
tham gia của họ. Dưới đây chỉ là một số ví dụ:

Điều gì khiến mọi người muốn tham gia? 
Điều gì khiến mọi người không muốn 

tham gia? 
-  Nếu họ thấy được lợi ích cụ thể đối với gia đình 

và cá nhân họ 

- Nếu gia đình và bạn bè họ cùng tham gia 

- Nếu họ cảm thấy được chào đón 

-  Nếu họ đã có những kinh nghiệm có ích từ 
những công việc trước đây 

-  Nếu họ thấy rằng họ có thể đóng góp điều gì đó 
cho các hoạt động này 

-  Nếu họ được thông báo đầy đủ về mục đích của 
các hoạt động này 

- Nếu họ cảm thấy họ sẽ được lắng nghe

- Nếu thời gian không thuận lợi 

-  Nếu họ cảm thấy việc tham gia này là lãng phí 
thời gian 

-  Nếu họ không có đầy đủ thông tin về các hoạt 
động này 

-  Nếu họ thấy rằng họ không đóng góp được gì 
cho các hoạt động này 

-  Nếu họ thấy rằng những vấn đề này quá khó 
hiểu đối với họ 

-  Phụ nữ có thể không muốn tham gia nếu họ 
cho rằng nam giới sẽ giữ vai trò chủ yếu 

-  Người nghèo sẽ không muốn tham gia nếu họ 
nghĩ rằng đó là nơi chỉ dành cho những người 
giàu 

-  Nếu có vấn đề về mặt ngôn ngữ - tất cả sẽ 
không nói bằng ngôn ngữ Tiếng Việt 

-  Nếu người dân không biết chữ, họ sẽ cảm thấy 
rằng khó có thể hiểu được điều gì đang diễn ra 

2.3.2. Tổ chức cuộc họp dân, cộng đồng

Thông thường, có các hình thức họp khác nhau như sau:

- Phát biểu suông: hình thức này khá phổ biến

-  Đến nghe và phát tài liệu: thường không phù hợp với nhiều cuộc họp ở địa phương, tốn kém tiền 
photo mà hiệu quả chưa chắc cao.

-  Phát biểu, thảo luận các ý kiến của cộng đồng và ghi lại nội dung tóm tắt để giám sát . Có thể áp dụng 
và tận dụng trong mọi cuộc họp thôn hàng tháng. 
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Các bước cơ bản để tiến hành một cuộc họp

- Giai đoạn chuẩn bị:

 o  Xác định chủ đề sẽ thảo luận trong buổi họp

 o  Xác định những người có hiểu biết và quan tâm đến chủ đề sẽ thảo luận để mời tham gia 

 o  Viết sẵn vào sổ tay những nội dung cần thảo luận với mọi người.

- Giai đoạn họp:

 o  Giới thiệu mục đích cuộc thảo luận, thời gian dự kiến, cách thức tiến hành.

 o   Ghi lại ý kiến của tất cả mọi người trong quá trình họp lên bảng/ giấy to. Khi kết thúc cuộc họp cần 
đưa ra kết luận cụ thể xem mọi người đã thống nhất được điều gì, ai sẽ làm gì và bao giờ làm.

 o   Viết lại thông tin trong suốt quá trình thảo luận, ghi rõ những kết luận mọi người thống nhất và 
đưa ra thành báo cáo gửi cơ quan liên quan. 

Lưu ý khi thảo luận: 

Đảm bảo tất cả mọi người đến dự họp đều có hiểu biết và quan tâm đến vấn đề cần thảo luận và có thể 
lồng ghép vào các hoạt động khác (lồng ghép vào cuộc họp thôn/xã). 

1.    Tăng cường sử dụng các câu hỏi: “Tại sao? Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Như thế nào? Bao nhiêu?” đối với 
tất cả những vấn đề mà người thảo luận đưa ra. Vì tất cả vấn đề chúng ta cần tìm hiểu phải rất cụ thể.

2.  Đảm bảo tất cả mọi người đều được phát biểu, chia sẻ ý kiến.

3.  Ghi chép đầy đủ các ý kiến mọi người đưa ra.

4.   Luôn kiểm tra nội dung thảo luận đã chuẩn bị sẵn trong sổ tay để xem cuộc họp có đi đúng hướng 
không, tránh nói chuyện lan man sang chủ đề khác.

5.  Cuộc họp không nên kéo dài quá 2 tiếng

6.   Chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc họp: Địa điểm dễ tìm, phòng họp rộng rãi, không ồn ào gây mất 
tập trung, thời gian tổ chức phù hợp để cộng đồng…

2.3.3. Thành lập các nhóm cộng đồng

Nhóm là gì?

Nhóm được hình thành bởi những người có chung ý kiến, mối quan tâm và mong muốn cùng hợp 
tác với nhau vì một mục đích chung với sự tham gia càng nhiều càng tốt của tất cả các thành viên 
trong nhóm. 

Mục đích của nhóm có thể là:

- Tương thân tương ái, cùng nhau tháo gỡ khó khăn cho các thành viên nhóm.

- Chia sẻ các kinh nghiệm về nông nghiệp, chăm sóc gia đình, chăm sóc sức khỏe.
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- Thảo luận và cùng lên kế hoạch hỗ trợ các thành viên nhóm.

- Vận động quyền lợi chung cho nhóm.

Làm thế nào để tổ chức một nhóm? Ví dụ nhóm phòng chống đuối nước trẻ em? 

Dưới đây là một số bước gợi ý cho tiết trình tổ chức nhóm này.

	 •	Giới	thiệu	về	các	hoạt	động	của	nhóm	phòng	chống	đuối	nước	trẻ	em.	

	 •	Xác	định	các	thói	quen,	yếu	tố	nguy	cơ	trong	xã	gây	đuối	nước	trẻ	em.	

	 •	Xác	định	các	hộ	gia	đình	nguy	cơ,	khu	vực	nguy	cơ	cao.	

	 •	 	Đề	nghị	tổ	chức	cuộc	họp	thôn/xã	để	thảo	luận	chia	sẻ	các	cách	phòng	chống	nguy	cơ	đuối	nước	
trẻ em. 

	 •	 	Thành	lập	một	nhóm	phòng	chống	đuối	nước	trẻ	em	với	sự	tham	gia	của	những	người	quan	tâm	tới	
hoạt động này như đoàn thanh niên, hội người cao tuổi, thành viên gia đình có trẻ em. 

	 •	Các	thành	viên	trong	nhóm	bầu	ra	lãnh	đạo	nhóm.	

	 •	 	Các	thành	viên	đề	ra	quy	định	của	nhóm:	chức	năng	nhiệm	vụ,	quy	định	biểu	mẫu,	tổ	chức	họp	khi	
nào và bao lâu một lần, làm công việc gì đó như thế nào và vào lúc nào, chọn tên cho nhóm. 

	 •	Báo	cáo	về	việc	thành	lập	nhóm	với	cấp	có	liên	quan	(cán	bộ	dự	án	hoặc	chính	quyền	xã.v.v.).	

Sau một thời gian nhất định, ví dụ 1 tháng, nhóm báo cáo các hoạt động đã làm được và hiệu quả (ví 
dụ như việc cắm các biển cảnh báo gần ao, hồ, sông, suối; tập trung và giám sát được trẻ em tại một số 
thôn, các khu vực nhiều ao hồ luôn có người lớn quan sát, thành viên của nhóm được đào tạo về cấp 
cứu đuối nước…). 

Những quy định cơ bản của nhóm? 

Có 4 nguyên tắc cơ bản cần lưu ý khi thành lập nhóm: 

	  Nhóm chỉ nên có quy mô nhỏ (8-15 thành viên) 

	   Các thành viên trong nhóm phải có đặc điểm và 
điều kiện tương đồng nhau (có điều kiện kinh tế 
như nhau và có mối quan hệ xã hội gần gũi nhau). 

	   Nhóm phải được hình thành trên cơ sở mối quan 
tâm chung của tất cả các thành viên. 

	   Các nhóm phải có tính chất tự nguyện và dân chủ 
(tôn trọng người khác). 
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Ưu điểm của nhóm 

- Tập hợp những người đang gặp phải một vấn đề cụ thể nào đó 

- Tổng hợp các ý kiến hay từ tất cả các thành viên. 

- Những buổi họp nhóm thường xuyên khuyến khích mọi người cùng hợp tác bằng cách: 

 o  Xác định vấn đề và giải quyết vấn đề. 

 o  Tạo ra diễn đàn để đưa ra ý kiến với sự đồng ý của tất cả mọi người 

 o  Cung cấp công cụ thực tế nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ quyền lãnh đạo. 

 o  Đẩy mạnh các hoạt động. 

 o  Chia sẻ kinh nghiệm. 

Nhược điểm của nhóm 

- Mất nhiều thời gian để tập hợp mọi người vì một mối quan tâm chung. 

-  Mất nhiều thời gian để đi đến sự thống nhất chung hơn là trao đổi trực tiếp giữa người này với 
người kia. 

-  Một người có thể ỷ lại vào những người khác và không thực hiện trách nhiệm của mình nếu như 
không đề ra những quy định chặt chẽ. 

Đặc điểm của nhóm thành công

- Mọi người đều có lợi khi tham gia

- Trưởng nhóm năng động, tâm huyết

- Quy chế nhóm rõ ràng và mọi người tuân thủ

-  Tổ quản lý nhóm được đào tạo về các kỹ năng quản lý và chuyên môn trước khi điều hành nhóm và 
triển khai hoạt động. 

2.3.4. Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền giáo dục cộng đồng

Chiến dịch tuyên truyền giáo dục cộng đồng là gì?

Là hoạt động được triển khai với sự tham gia của đông đảo người dân trong cộng đồng. Ví dụ: Chiến 
dịch diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết, chiến dịch khám phụ khoa,…

Một số nguyên tắc cơ bản để tổ chức chiến dịch/ sự kiện thành công:

- Sự kiện phải được nằm trong kế hoạch ít nhất 1 tháng. 

- Thành lập được 1 nhóm chuyên trách/ nhóm triển khai sự kiện. 
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-  Kế hoạch chuẩn bị và thực hiện phải được lập chi tiết (ai, làm gì, khi nào, bằng cách nào, ngân sách cho 
phép, kết quả, thời hạn phải hoàn thành).

- Chỉ có 1 người phụ trách tổng thể và cán bộ này năng động, nhiệt tình.

-  Sự kiện được thông báo chi tiết đến toàn bộ người dân trong cộng đồng thông qua họp thôn hoặc 
loa truyền thanh. 

- Có huy động sự tham gia của dân trong khâu chuẩn bị (nếu có thể).

Các bước thực hiện để tổ chức thành công một chiến dịch/ sự kiện cộng đồng

Ví dụ: Chiến dịch tuyên truyền cộng đồng về phòng chống đuối nước trẻ em 

Trong các bước xác định vấn đề và phân tích vấn đề, tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em là 
giải pháp được cộng đồng đánh giá là có tính khả thi cao và chi phí ít. Vì thế cần phải tổ chức chiến dịch 
tuyên truyền cộng đồng phòng chống đuối nước trẻ em. 

Mục đích: Nâng cao hiểu biết của cộng đồng về hiểm họa đuối nước trẻ em và các biện pháp phòng 
tránh, từ đó thay đổi ý thức, hành vi của các gia đình có trẻ em, trẻ em và các thành viên trong cộng 
đồng về việc bảo vệ trẻ em khỏi đuối nước.

Các bước thực hiện:

- Họp nhóm phòng chống đuối nước trẻ em. 

- Thảo luận các phương pháp tuyên truyền (thông qua cuộc thi hoặc loa phóng thanh của thôn).

- Thiết kế chiến dịch và nội dung tuyên truyền 

- Lập kế hoạch và phân công trách nhiệm: 

 a. Ai phụ trách chính, ai phối hợp

 b. Phương thức thực hiện

 c. Ngân sách 

 d. Kết quả mong đợi

 e. Thời điểm nộp sản phẩm/ tổng duyệt

 f.  Thời điểm hoàn thành tổng thể

- Họp thôn, thông báo tình hình chuẩn bị cho cuộc thi và các thôn chuẩn bị cho tiết mục đăng ký. 

-  Nhóm chuyên trách triển khai, giám sát và giám sát các hoạt động chuẩn bị theo kế hoạch và thường 
xuyên họp để cập nhật tình hình và điều chỉnh hướng thực hiện

-  Nhóm chuyên trách nhận sản phẩm của các thôn, nhận xét để điều chỉnh (hoặc duyệt các hoạt động) 
 các thôn điều chỉnh.
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- Họp, tổng duyệt khâu chuẩn bị và nội dung 1 tuần trước cuộc thi/tuyên truyền trên loa phóng thanh

- Tổ chức triển khai tuyên truyền thông qua loa phóng thanh/cuộc thi

- Viết báo cáo về các hoạt động và kết quả đạt được. 

- Họp rút kinh nghiệm tại xã/thôn và biểu dương các cá nhân/ thôn thực hiện tốt. 

Giám sát và đánh giá kế hoạch phát triển cộng đồng

Giám sát là gì?

Giám sát là quá trình thu thập thông tin phản ánh thực tế 
triển khai các hoạt động đã được nêu trong kế hoạch, 
nhằm trả lời câu hỏi: 

- Kế hoạch có đang được thực hiện chính xác về nhân sự, 
kinh phí, thời gian và yêu cầu chất lượng?

-  Trở ngại gì đang gặp phải? Liệu có ảnh hưởng đến tiến 
độ thực hiện và chất lượng công việc của kế hoạch 
PTCĐ?

- Có những vấn đề phát sinh nào cần phải giải quyết?

Giám sát cần đến: 

- Kế hoạch tổng thể và các kế hoạch cụ thể

- Cơ cấu tổ chức nhân sự dự án rõ ràng

- Các chỉ số giám sát được lập

- Hệ thống thu thập thông tin được hình thành

Lập kế hoạch giúp chỉ ra CÁI GÌ sẽ được giám sát, AI giám sát, và GIÁM SÁT NHƯ THẾ NÀO (phương 
pháp giám sát)

Cơ cấu tổ chức nhân sự giúp định rõ thông tin thu được sẽ CHUYỂN TỚI AI, ai có trách nhiệm XỬ LÝ 
thông tin đó, và AI THỰC HIỆN quyết định điều chỉnh hoạt động từ kết quả giám sát. 

Như vậy, kế hoạch tổng thể, kế hoạch triển khai hoạt động và thông tin từ công tác giám sát có mối 
quan hệ qua lại, giúp tăng cường quản lý tốt kế hoạch phát triển cộng đồng. 

Các chỉ số giám sát bao gồm các nhóm chỉ số chính sau:

	   Các chỉ số đầu vào: Chỉ số đo lường đầu vào (gồm nhân lực, tài lực, vật lực, thời gian) để thực hiện 
các hoạt động đề ra. Ví dụ: số người/ ngày tham gia tuyên truyền về phòng chống thương tích, số tiền 
được xã cấp cho hoạt động của nhóm phòng chống đuối nước,…
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	   Chỉ số đo lường hoạt động: Chỉ số đo lường hoạt động được thực hiện (từ nguồn lực đưa vào).Ví 
dụ: Số lần tuyên truyền trên loa phóng thanh, số biển cảnh báo nguy hiểm đã được cắm tại các ao, 
sông hồ,... 

	   Chỉ số đo lường kết quả trực tiếp: Chỉ số đo lường kết quả trực tiếp tạo ra từ kế hoạch hoạt động. 
Ví dụ: 80% trẻ đã được giám sát bởi người lớn trong khi chơi, 100% ao hồ, sông suối đã được cắm biển 
cảnh báo nguy hiểm… 

2.4 Thiết kế kế hoạch giám sát  hoạt động phát triển cộng đồng

Các nguyên tắc cơ bản:

- Đơn giản

- Cụ thể

- Thường xuyên

- Toàn hệ thống.

Bước đầu tiên là đảm bảo cơ cấu tổ chức quản lý dự án đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất có thể được, 
các vị trí công tác được định nghĩa rõ ràng.

Bước thứ hai là đảm bảo quy trình lập kế hoạch trong triển khai các hoạt động đã được thiết lập, đi từ kế 
hoạch tổng thể của dự án xuống đến kế hoạch hành động cụ thể.

Các câu hỏi sau được sử dụng để phân tích khi bắt tay vào xem xét quy trình lập kế hoạch triển khai 
can thiệp:

-  Mục tiêu của kế hoạch đảm bảo tiêu chuẩn cụ thể, có thể đo lường, có tính khả thi, và theo đúng thời 
gian của kế hoạch chưa?

- Tính logic giữa các thành phần cơ bản: Đầu vào, hoạt động, đầu ra đã đảm bảo chưa?

- Kế hoạch triển khai can thiệp có trả lời được các câu hỏi sau không:

 o  Cái gì phải được làm? 

 o  Được làm khi nào? 

 o  Những ai tham gia vào hoạt động đó? 

 o  Các phương tiện, trang thiết bị nguyên/vật liệu nào dành cho hoạt động này? 

- Hoạt động được triển khai trong bao lâu? 

- Chi phí bao nhiêu để hoạt động được hoàn thành? 
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Bước thứ ba là xác định phương pháp/công cụ sử dụng để giám sát hoạt động triển khai. Các phương 
pháp chính hay công cụ chính sử dụng trong giám sát là:

- Báo cáo hoạt động (dạng viết)

- Nhật ký, sổ ghi chép giám sát hoạt động

- Họp giao ban, họp báo cáo hoạt động

- Các biểu mẫu giám sát tài chính, mua trang thiết bị.

Báo cáo hoạt động cần đơn giản (tên hoạt động, ai làm, làm đến đâu, thời gian, chất lượng đạt được, 
khó khăn nảy sinh, kết quả, kinh phí sử dụng…).

Nhật ký, sổ ghi chép giám sát hoạt động cá nhân là hình thức tốt để thu thập thông tin giám sát hoạt 
động, cần được làm bởi mọi thành viên tham gia kế hoạch PTCĐ. 

Duy trì họp giao ban, họp báo cáo hoạt động hàng tuần. 

Bước thứ tư là làm rõ cơ cấu chuyển thông tin giám sát, phân tích thông tin giám sát thu thập được và 
sử dụng thông tin giám sát trong quản lý kế hoạch PTCĐ. Sơ đồ chuyển thông tin đến những cá nhân, 
đối tác liên quan cần phải được thông qua.

Thông tin thu thập từ giám sát kế hoạch PTCĐ dùng để: 

- Thông tin cho các bên liên quan về tiến độ triển khai hoạt động can thiệp

-  Thực hiện điều chỉnh kế hoạch hoạt động nếu cần thiết (tài chính, nhân sự, hoạt động, thời gian, trang 
thiết bị…)

- Đề xuất các phương án mới giải quyết những vướng mắc nảy sinh

- Động viên, khen ngợi công việc hoàn thành tốt

- Kịp thời can thiệp củng cố chất lượng những hoạt động chưa đạt yêu cầu.

2.5 Giám sát có sự tham gia của cộng đồng

Giám sát có sự tham gia là gì?

Giám sát có sự tham gia là một hoạt động ghi chép phản ánh một cách có hệ thống kết hợp với phân 
tích định kỳ thông tin do người dân và cán bộ phụ trách thu thập được thông qua quan sát, phỏng vấn 
và đo lường chất lượng. 

Tại sao chúng ta cần giám sát có sự tham gia? 

Để đo lường chất lượng thể hiện của các hoạt động và con người tham gia vào kế hoạch PTCĐ, từ đó có 
cơ sở điều chỉnh và/hoặc bổ sung kịp thời nếu cần thiết. 
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Lợi ích của việc giám sát có sự tham gia:

- Cung cấp một bức tranh hiện trạng 

- Những vấn đề nảy sinh được xác định và sớm có thể đề ra được những giải pháp

- Những tiêu chuẩn chất lượng được đảm bảo 

- Các nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả 

- Xây dựng được bức tranh hoàn thiện về kế hoạch PTCĐ

- Cơ sở thông tin cho việc đánh giá trong tương lai. 

Ai có thể tham gia vào hoạt động giám sát? 

Người dân, ban giám sát thôn, trưởng thôn, lãnh đạo xã/huyện/tỉnh, ban điều hành, cán bộ xã. 

Khi nào thì nên tiến hành việc giám sát? 

Từ khi bắt đầu dự án. Hoạt động giám sát nên nhất quán và rõ ràng về phương pháp, công cụ để dữ liệu 
có thể được kiểm tra và so sánh. Từ đó xác định được cơ sở làm tốt, cơ sở làm yếu, lý do, biện pháp đã 
thực hiện để cải thiện, tình hình cải thiện và vấn đề vẫn còn tồn tại chưa giải quyết được. 

Các bước giám sát có sự tham gia 

Dành thời gian chuẩn bị và lập kế hoạch giám sát. Việc này giúp mọi người biết tại sao họ giám sát và 
sẽ giám sát như thế nào. 

- Thảo luận lý do giám sát 

- Đánh giá các mục tiêu và hoạt động 

- Xây dựng các câu hỏi giám sát 

- Xây dựng các tiêu chí trực tiếp và gián tiếp. 

-  Xác định cần những công cụ thu thập thông tin nào (dữ liệu do nông dân tự lưu trữ, sổ tay lưu trữ 
thông tin của cán bộ dự án, tài khoản xã,.v.v.). 

- Xác định ai sẽ đảm nhận việc giám sát. 

- Phân tích và trình bày các kết quả. 

Giám sát cái gì? 

-  Những chỉ số có thể định lượng được: Số giờ tuyên truyền qua loa phóng thanh, số lượng biển cảnh báo 
đã được cắm, số lượng người tham gia thực hiện chiến dịch truyền thông giáo dục,.v.v. 

 -  Những chỉ số định tính: Sự phối hợp giữa các bên, mức độ hỗ trợ từ nhóm hỗ trợ kỹ thuật huyện cho 
cấp	xã,	tính	bình	đẳng	trong	việc	tham	gia	(tất	cả	những	người	nghèo	nhất	có	tiếp	cận	được	với	các	
hoạt động can thiệp hay không), chất lượng các buổi truyền thông,… 
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Ví dụ: Giám sát hoạt động tuyên truyền giáo dục cộng đồng về đuối nước trẻ em. 

Nhóm phòng chống đuối nước trẻ em cần họp lại, lên kế hoạch giám sát có sự tham gia như sau: 

Lý do giám sát: Nhằm xác định xem hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng chống đuối nước trẻ em có 
đạt được mục tiêu đề ra không? Cần kịp thời thay đổi gì? Rút kinh nghiệm gì? 

Mục tiêu của giám sát: 

-  Đo lường sự thay đổi về hiểu biết, ý thức và hành vi của cộng đồng sau chiến dịch tuyên truyền giáo 
dục về đuối nước trẻ em.

- Xác định các điểm được và chưa được của chiến dịch.

- Đề xuất rút kinh nghiệm và sửa đổi.

Các chỉ số

- Chỉ số đầu vào, ví dụ: 

 Số người/ngày tham gia vào chiến dịch tuyên truyền giáo dục, 

 Số tiền xã cấp cho chiến dịch tuyên truyền. 

-  Chỉ số hoạt động, ví dụ: 

 Số lượng buổi phát thanh tuyên truyền 

 Số lượng người nghe được buổi phát thanh 

- Chỉ số kết quả, ví dụ: 

 Số người nhớ được 5 phương pháp phòng chống đuối nước trẻ em 

 Số hộ gia đình giám sát trẻ chơi 

 Số hộ gia đình nhắc nhở và hướng dẫn trẻ không chơi tại các khu vực nguy hiểm.

Phương pháp đo lường các chỉ số

-  Sổ ghi chép của nhóm phòng chống đuối nước: Xác định chỉ số đầu vào và chỉ số lượng buổi phát 
thanh tuyên truyền. 

-  Phỏng vấn hộ gia đình: Xác định chỉ số đầu ra và số lượng người nghe được buổi phát thanh 
tuyên truyền. 

-  Thảo luận nhóm: Xác định các điểm được và chưa được trong quá trình thực hiện chiến dịch tuyên 
truyền giáo dục. 
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Viết báo cáo: Báo cáo bao gồm các nội dung chính như sau: 

- Lý do và mục tiêu của báo cáo giám sát 

- Các chỉ số đo lường 

- Mô tả các hoạt động đo lường chỉ số 

- Kết quả đạt được

- Các điểm được và chưa được trong quá trình thực hiện 

- Đề xuất 

 
III. CÁC CHỉ Số ĐO LƯờNG SỰ THÀNH CôNG CỦA KẾ HOạCH PHÁT TRIỂN 
CỘNG ĐỒNG 

1. Chỉ số về thay đổi thái độ hành vi tham gia của cộng đồng:

Ví dụ:

- Sự thay đổi về thái độ về một vấn đề nào đó

- Sự thay đổi về hành vi cụ thể (như không đổ rác ra gần trường học)

- Sự tham gia của số người dân và hoạt động chung

- Mức độ cho ý kiến, tham gia góp ý của người dân 

-  Kiến thức của người dân về vấn đề nào đó được nâng cao (ví dụ về dịch bệnh, môi trường, luật pháp 
như	bạo	lực	gia	đình,	bình	đẳng	giới...).

2. Chỉ số về thực hiện chế độ an sinh xã hội Ví dụ:

- Tỷ lệ hộ gia đình chính sách được hưởng

- Số tiền hỗ trợ cho các trường hợp khẩn cấp (thiên tai, mất mùa…)

- Tỷ lệ hộ gia đình có nước sạch

- Chất lượng giao thông/đường xá

- Tỷ lệ khu dân cư có khu vực vui chơi, giải trí và văn hóa cho trẻ em

- Chất lượng công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh đường phố 

- Chất lượng mạng lưới dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhóm yếu thế 

- Số trẻ lang thang, trẻ không được đến trường

- Số vụ việc bạo lực



38

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

- Số người nghiện chất

- Khả năng/điều kiện để người khuyết tật tiếp cận dịch vụ công cộng 

-  Chỉ số HDI - chỉ số phát triển con người là chỉ số tổng hợp kinh tế xã hội của sự phát triển bao gồm: (1) 
thu nhập bình quân đầu người; (2) tuổi thọ trung bình; (3) trình độ học vấn trung bình. 

- Tỷ lệ người thất nghiệp 

- Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội 

- Tỷ lệ hộ nghèo, hộ khó khăn 

3. Chỉ số giải quyết vấn đề xã hội đặc trưng của địa phương

- Số lượng, chất lượng các cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm)… được xây dựng

-  Chỉ số phát triển bền vững: năng lực của người dân được thay đổi (ý thức, sự tự giác, sự gắn bó, tỷ lệ 
trẻ được đi học, khả năng tự giải quyết vấn đề của cộng đồng…

- Cách ứng phó với vấn đề lễ hội, sự kiện quảng bá về lịch sử, di tích địa phương 

-  Số lượng sáng kiến được phát huy trong cộng đồng

- Số lượng chiến dịch và vận động thu thập ý kiến cộng đồng  và chất lượng

- Việc  sử dụng các phương tiện truyền thông địa phương 

- Số người tham gia các  hoạt động tình nguyện  và chất lượng tham gia

- Việc  xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm

- Các cách thức đánh giá hiệu quả của các dịch vụ 
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