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Giới Thiệu về Dự Án Đối Tác Mới (nPI)
Dự Án Đối Tác Mới (NPI), được khởi động vào năm 2005 trong Ngày Thế Giới Phòng Chống AIDS, là nỗ lực chính của PEPFAR nhằm giúp các đối 
tác bản địa và đối tác mới tăng cường năng lực phòng chống HIV/AIDS ở cấp địa phương. Được xây dựng theo Chương Trình Cứu Trợ Khẩn Cấp 
của Tổng Thống Hoa Kỳ Về Phòng Chống AIDS (PEPFAR), NPI tài trợ các tổ chức phi chính phủ (NGO) đây là những đối tác có năng lực tiếp cận tới 
những người cần các dịch vụ liên quan tới HIV/AIDS, nhưng thiếu kinh nghiệm làm việc với USG. Những NGO này, bao gồm các tổ chức dựa vào 
cộng đồng và tổ chức dựa vào niềm tin, thực hiện các chương trình chăm sóc và phòng chống HIV/AIDS tại các quốc gia trọng điểm của PEPFAR. 
Thông qua hỗ trợ kỹ thuật (TA) cụ thể cho từng đối tác và các chương trình tập huấn trên diện rộng, NPI đã tăng cường năng lực tổ chức và kỹ 
thuật cho các đối tác cũng như đảm bảo chất lượng và tính bền vững của các chương trình HIV.

Thông qua các hỗ trợ về nguồn lực chương trình tập huấn, hoạt động xây dựng kỹ năng và trang web www.NPIConnect.Net, đóng vai trò như một 
kênh trao đổi thông tin và tài liệu cho các tổ chức nhận tài trợ, chương trình hỗ trợ kỹ thuật của NPI nhằm mục tiêu:

1. tăng cường năng lực của các đối tác;  
2. xây dựng quyền sở hữu cộng đồng; và 
3. nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc và phòng chống HIV. 

Chú trọng đến việc xây dựng các tổ chức hoạt động hiệu quả này kết hợp với các chương trình vững mạnh là một hướng đi rõ ràng của NPI.  

Lời cảm ơn
Tài Liệu Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho các Đối Tác của USAID là kết quả của quá trình hợp tác, đúc kết  hiểu biết và kinh nghiệm của nhiều 
cá nhân và tổ chức. Trước hết phải nói đến các nhân viên kỹ thuật của FHI 360 CAP NPI, những người đã xác định các dạng nhu cầu chung và đưa 
ra hướng dẫn phù hợp. Nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật JSI/NuPITA và đối tác của họ là công ty Initiatives, Inc. đã góp thêm các nội dung sâu sắc. 
Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới nhóm truyền thông của Chương Trình Đối Tác Có Năng Lực (CAP) đã giúp giải nghĩa, nghiên cứu, 
biên soạn và hiệu chỉnh từng vấn đề trong Bản tin điện tử  NPI-Connect - tài liệu mà dựa vao đó ấn bản này được xây dựng.

Cuối cùng, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn về những nỗ lực không mệt mỏi của Nhóm USG NPI - những người đã xem xét nội dung của một loạt Bản 
tin điện tử  nhằm đảm bảo sự nhất quán với các điều lệ của USG về việc điều hành công tác quản lý các khoản tài trợ NPI.

Nguồn tài trợ cho Tài liệu Các Lời Khuyên về Cách Thực Hiện cho các Đối Tác của USAID  được cung ứng cho CAP NPI bởi USAID. Nội dung của tài liệu 
này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của USAID hay Chính Phủ Hoa Kỳ (USG).

©2012. Bản quyền thuộc về FHI 360 và USAID. Không được phép sao chụp hoặc chỉnh sửa toà n bộ hoặc một phần Tài liệu Các Khuyên về Cách 
Thực Hiện cho các Đối Tác của USAID, trừ khi tài liệu đó được phát miễn phí và ghi rõ bản quyền thuộc về CAP NPI và USAID. Hãy truy cập                    
www.NPIConnect.Net để xem bản điện tử của cuốn sách.

Dự Án Đối Tác Mới của Chương Trình Đối Tác Có Năng Lực (CAP NPI)

FHI 360  
1825 Connecticut Ave, NW  
Washington, DC 20009-5721
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Từ và Cụm Từ Viết Tắt

ADS Hệ Thống Hướng Dẫn Tự Động
AO Cán Bộ Hợp Đồng
AM Nhà Quản Lý Hoạt Động
AOR Đại Diện của Cán Bộ Hợp Đồng
APR Báo Cáo Hiệu Quả Hoạt Động Hàng Năm
APS Bản Công Bố Chương Trình Hàng Năm
CA Thỏa Thuận Hợp Tác
CAM Bộ Phận Quản Lý Kiểm Toán Theo Hợp Đồng 
CAP Chương Trình Đối Tác Có Năng Lực
CBO Tổ Chức Dựa Vào Cộng Đồng
CCM Cơ Chế Điều Phối Quốc Gia
CDC  Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Dịch 

(một cơ quan HHS)
CFR Bộ Luật Liên Bang Hoa Kỳ
CIDA Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Canada
CLOCA Đánh Giá Năng Lực Tổ Chức Khi Kết Thúc Dự Án
CMP Đơn Vị Quản Lý Tiền Mặt và Thanh Toán
COP Chương Trình Hoạt Động Quốc Gia
COR Đại Diện của Cán Bộ Hợp Đồng
CTO Cán Bộ Kỹ Thuật Có Hiểu Biết
DEC Cơ Quan Thu Thập và Phân Phối Thông Tin về Kinh 

Nghiệm Phát Triển (USAID)
DFID Bộ Phát Triển Quốc Tế
EIN Số Đăng Ký của Nhà Tuyển Dụng
EU Liên Minh Châu Âu
FAC Cơ Quan Thanh Toán Bù Trừ Kiểm Toán Liên Bang 
FAR Quy Định của Liên Bang Hoa Kỳ về Tiếp Nhận
FBO Tổ Chức Dựa Vào Niềm Tin
FM Cơ Quan Quản Lý Tài Chính
FMO Cơ Quan Quản Lý Tài Chính
FRBNY Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York
GAAP Những Nguyên Tắc Kế Toán Thường Được 

Chấp Nhận
GFATM  Quỹ Toàn Cầu về Phòng Chống AIDS,  

Lao và Sốt Rét
GMO Cán Bộ Quản Lý Tài Trợ
GMS Chuyên Gia Quản Lý Tài Trợ
HHS Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ
HR Nhân Sự
HRSA  Cơ Quan Quản Trị Dịch Vụ và Nguồn Lực Y Tế  

(một cơ quan của HHS)
HQ Trụ Sở Chính
IFRS Tiêu Chuẩn Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế
LOE Mức Độ Nỗ Lực
M&E Giám Sát và Đánh Giá
M&IE Chi Phí Ăn Uống và Các Khoản Phụ Khác

MOU Biên Bản Ghi Nhớ
NGO Tổ Chức Phi Chính Phủ
NICRA Thỏa Thuận Mức Chi Phí Gián Tiếp Đã Được 

Đàm Phán
NOA Thông Báo về Tài Trợ  

(chủ yếu được sử dụng bởi HHS)
NPI Dự Án Đối Tác Mới
OAA Cơ Quan Tiếp Nhận và Trợ Giúp
OD Phát Triển Tổ Chức
OGAC Văn Phòng Điều Phối AIDS Toàn Cầu của Hoa Kỳ
OHA Cơ Quan HIV/AIDS của USAID
OMB Cục Quản Lý Hành Chính và Ngân Sách Hoa Kỳ
OVC Trẻ Mồ Côi và Trẻ Dễ Bị Tổn Thương
PD Giám Đốc Dự Án hoặc Chương Trình
PEPFAR Chương Trình Cứu Trợ Khẩn Cấp của Tổng Thống 

Hoa Kỳ Về Phòng Chống AIDS
PLHIV Những Người Sống Chung với HIV
PLWHA  Những Người Sống Chung với HIV/AIDS
PMTCT Phòng Chống Lây Truyền từ Mẹ sang Con
PO Cán Bộ Chương Trình
PVO Tổ Chức Tình Nguyện Tư Nhân
QPR Báo Cáo Hiệu Quả Hoạt Động Hàng Quý
RFA Yêu Cầu Nộp Đơn
RFP Yêu Cầu Nộp Đề Cương Xin Tài Trợ
RFQ Yêu Cầu Báo Giá
SAPR Báo Cáo Hiệu Quả Hoạt Động Nửa Năm Một Lần
SF Mẫu Chuẩn
SI Dự Án Chiến Lược
SO Mục Tiêu Chiến Lược
SOW Bản Công Bố Công Việc
SWOT Điểm Mạnh, Điểm Yếu, Cơ Hội  

và Thách Thức
TA Hỗ Trợ Kỹ Thuật
TBD Sẽ Được Quyết Định
TEC Hội Đồng Đánh Giá Kỹ Thuật
TOCA Đánh Giá Năng Lực Tổ Chức Kỹ Thuật
TWG Nhóm Công Tác Kỹ Thuật
UNAIDS Chương Trình Của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNICEF Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc
USAID Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ
USC Bộ Luật Hoa Kỳ
USG Chính Phủ Hoa Kỳ
VAT Thuế Giá Trị Gia Tăng
VCT Tư Vấn và Xét Nghiệm Tự Nguyện
WB Ngân Hàng Thế Giới
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Xây dựng năng lực luôn là một phần quan trọng trong các nỗ lực phát triển của USAID. 
Gần đây, việc xây dựng năng lực được chấp nhận rộng rãi hơn và hiện là một phần không 
thể thiếu trong các nỗ lực của USG trong cuộc chiến chống lại đại dịch AIDS trên toàn cầu. 
Chú trọng lớn này đã tạo cơ hội để củng cố các nỗ lực xây dựng năng lực của chúng ta 
nhiều hơn nữa.

Dưới sự chỉ dẫn đạo Cơ Quan Điều Phối AIDS Toàn Cầu (OGAC) và các cơ quan đối tác, 
Dự Án Đối Tác Mới (NPI) đã được xây dựngđể củng cố hệ thống thể chế trong các tổ chức 
phi chính phủ (NGOs) ứng phó với HIV và AIDS tại 14 quốc gia—Botswana, Cote d’Ivoire, 
Ethiopia, Haiti, Kenya, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Nam Phi, Tanzania, 
Uganda, Việt Nam và Zambia—nhờ đó những tổ chức phi chính phủ này sẽ có khả năng 
quản lý tài trợ của USG tốt hơn và tăng cường các hoạt động can thiệp có hiệu quả trong 
công tác chăm sóc, hỗ trợ và phòng chống HIV. Với những đối tác mới của USG trong cuộc 
chiến chống lại HIV và AIDS, NPI đã cung cấp một loạt các công cụ và nguồn lực cũng 
như hỗ trợ kỹ thuật cụ thể theo từng đối tác và chương trình tập huấn trên diện rộng để 
những kỹ năng tiếp thu được trong giai đoạn tài trợ của NPI sẽ được thể chế hóa và trở 
nên bền vững. Lời Khuyên về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID  là một trong 
nhiều sản phẩm quan trọng xuất phát từ cam kết liên tục này.

Người sử dụng Tài liệu Các Lời Khuyên về Cách Thực Hiện sẽ nhận ra lời khuyên của nhiều 
chuyên gia phát triển, nỗ lực của họ tạo ra một sản phẩm song dụng, toàn diện. Trước 
tiên, hướng dẫn này là một nguồn thông tin cho các đối tác mới của USAID giúp họ hiểu 
hơn về nhiều quy tắc, quy định, và thủ tục của USAID được đưa ra trong các Thỏa Thuận 
Hợp Tác. Thứ hai, hướng dẫn này đưa ra nhiều bước tiến hành và chiến lược thực tế  
giúp tổ chức của các đối tác mới quản lý và thực hiện tốt hơn các hoạt động HIV/AIDS của 
mình. Ngoài ra, Những Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện sẽ giúp  tổ chức quản lý tốt hơn các 
khoản tài trợ của USAID, hoạt động hiệu quả hơn và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu hỗ trợ, 
chăm sóc và phòng chống trong các cộng đồng mà họ phục vụ.

Chúng tôi dành Những Lời Khuyên về Cách Thực Hiện cho cả ba vòng của những tổ chức 
nhận tài trợ của NPI và các đối tác thực hiện địa phương trong phong trào hướng tới  
một thế hệ không bị AIDS. Thông qua sự cống hiến và quyết tâm bền bỉ của bạn, bạn đã 
chứng tỏ rằng khi được hỗ trợ một cách phù hợp, năng lực tổ chức có thể được củng cố 
một có hiệu quả để hoạt động tốt hơn ở cấp độ tổ chức vàcung cấp dịch vụ. Chúng tôi 
tuyên dương nhiều thành tựu của bạn và ca ngợi những thành công của bạn. 

Kenneth Sklaw 
Trưởng Nhóm NPI của USAID 
Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ 

Lời nói đầu
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Giới thiệu về Cuốn  
Sách này
Những lời khuyên này được tập hợp lại và bổ sung thêm bằng nhiều bản tin điện tử hàng 
tháng là Bản tin điện tử NPI-Connect nhằm hỗ trợ những nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và 
đối tác mới mới, đây là những người có ít hoặc chưa từng có kinh nghiệm làm việc với 
USG. Mỗi bản tin trả lời những câu hỏi cụ thể về cách củng cố các hệ thống và quy trình 
của một tổ chức cũng như cách thực hiện các luật lệ và quy định của USAID. Mỗi bản tin 
cũng bàn đến một khía cạnh phát triển tổ chức (OD) – điều hành, quản lý tài chính, nhân 
sự, quản lý chương trình, quan hệ đối ngoại, sự tuân thủ, và giám sát, đánh giá. Tài liệu 
này tập hợp tất cả các chủ đề thuộc lĩnh vực phát triển tổ chức có liên quan để giúp việc 
tra cứu và sử dụng thông tin trở nên dễ dàng hơn.

Những cán bộ phát triển tổ chức có kinh nghiệm hiện đang làm việc cho các NGO trên 
khắp thế giới đã đóng góp ý kiến và xem xét nội dung tài liệu này để đảm bảo rằng tài 
liệu bổ sung những điểm còn thiếu sót trong các tài liệu xây dựng năng lực hiện có. 
Chúng tôi hy vọng tài liệu này, cùng với các công cụ và tài liệu bổ sung có trên trang 
www.NPIConnect.Net, đã và đang giúp các NGO lớn mạnh và thực hiện các chương trình 
cũng như hoàn thành các nhiệm vụ của mình tốt hơn. 

Cách sử Dụng hướng Dẫn này 
Mục lục ở phần đầu và phụ lục ở phần cuối giúp bạn nhanh chóng tìm được chủ đề mình 
mong muốn. 

Bản trực tuyến
Nếu bạn đang đọc trực tuyến, bạn có thể chuyển từ trang này sang trang khác mỗi khi có 
một từ hoặc cụm từ màu xanh được gạch chân. Đây là những liên kết hoạt động, có nghĩa 
là khi được nhấp vào, một trang mới sẽ xuất hiện với nhiều thông tin hơn về chủ đề cụ 
thể đó. 

Để tránh lặp lại thông tin được cung cấp chi tiết ở một nơi nào khác trên mạng, khi bạn 
nhấp vào một từ hoặc cụm từ màu xanh được gạch chân bạn có thể truy cập một trang 
web mà chúng tôi tin rằng nó an toàn và hữu ích. Bạn có thể nhìn “địa chỉ” trang web hoặc 
URL ở đầu “cửa sổ” trình duyệt của mình để biết trang web đang truy cập.

Lưu ý: Những bài viết trong tài liệu này 
cụ thể tập trung vào các quy định của Cơ 
Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID), 
mà không phải quy định của các cơ 
quan khác của USG. Thông tin chỉ nhằm 
mục tiêu hỗ trợ các tổ chức nhận tài trợ 
của USAID. 

Chính những quy định và Thỏa Thuận 
Hợp Tác với USAID của bạn là nguồn 
thông tin cuối cùng. 
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ĐIỀU hÀnh

Điều hành nói đến các hệ thống và quy trình cần thiết để đảm bảo định 

hướng chung, tính hiệu quả, sự giám sát và trách nhiệm giải trình của một 

tổ chức. Về cơ bản đây là trách nhiệm của Ban Giám Đốc những người đã 

đưa ra những chính sách mà giám đốc điều hành và nhân viên sẽ thực 

hiện hàng ngày.  

Điều hành tốt rất cần thiết đối với hoạt động có hiệu quả của bất cứ tổ 

chức phi chính phủ nào (NGO). Nhiều NGO, được thành lập để đáp ứng 

các nhu cầu cấp bách của xã hội, ban đầu với chỉ một vài người đảm 

nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau và thường không phân biệt rạch ròi 

giữa chức năng quản lý và điều hành. Tuy nhiên, khi một tổ chức lớn 

mạnh, việc phân biệt điều hành và quản lý là hết sức quan trọng cho phép 

tổ chức đó hoàn thành sứ mệnh của mình, thực hiện theo các giá trị của 

mình, và thành công lâu dài. 

Phần này giới thiệu các khái niệm điều hành cơ bản, những điểm khác 

nhau và mối quan hệ giữa quản lý và Ban Giám Đốc cũng như đưa ra cái 

nhìn tổng quan về hoạch định chiến lược, một quá trình quan trọng trong 

việc xây dựng định hướng tương lai của một tổ chức. 

Các chủ đề:

1.1 Điều Hành, Quản Lý và Vai Trò của Ban Giám Đốc
1.2 Cách Thành Lập Ban Giám Đốc
1.3 Tổng Quan về Hoạch Định Chiến Lược
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Điều hành—Các hệ thống và quy trình nhằm 
đảm bảo hướng dẫn tổng thể, tính hiệu quả, 
giám sát và trách nhiệm giải trình của 
một tổ chức; điển hình là tầm nhìn  
của Ban Giám Đốc.

Quản lý—Nghệ thuật chỉ đạo hoạt động 
hàng ngày của tổ chức.

Điều lệ—Các quy định chi phối hoạt động 
của một tổ chức phi lợi nhuận. Điều lệ 
thường đưa ra các phương pháp lựa chọn 
giám đốc, thành lập các hội đồng và tiến 
hành các cuộc họp. 

Hỏi Điểm khác nhau giữa điều hành và quản lý? ai là 
người điều hành, và tại sao nó quan trọng?

Đáp
Khi một tổ chức phát triển và mở rộng, cần phải hiểu sự khác nhau giữa điều 
hành và quản lý và người chịu trách nhiệm cho mỗi công việc này. Điều hành 
nói về tầm nhìn và hướng tổ chức, trong khi việc thi hành các chính sách và 
quy trình hàng ngày là thuộc về vai trò của quản lý. 

Trong hầu hết các tổ chức xã hội dân sự, việc điều hành do Ban Giám Đốc, cũng có thể 
được gọi là ban quản lý, ban điều hành, Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Quản Trị thực hiện. 
Nhóm này giám sát tổ chức, đảm bảo rằng tổ chức đó hoàn thành nhiệm vụ của mình, 
thực hiện theo các giá trị của mình và duy trì cho tương lai. 

Dù không thể có một bảng liệt kê toàn diện, về cơ bản, Ban Giám Đốc có những trách 
nhiệm như sau: 
•	 xác định những kỳ vọng của tổ chức

	� xây dựng và duy trì tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị; 
	� xây dựng chiến lược (ví dụ, một kế hoạch mang tính chiến lược dài hạn); và 
	� xây dựng và/hoặc thông qua các chính sách của tổ chức. 

•	 trao quyền
	� lựa chọn, quản lý và hỗ trợ giám đốc điều hành của tổ chức. 

•	 xác minh hiệu quả hoạt động 
	� đảm bảo tuân thủ các tài liệu điều hành (ví dụ, một điều lệ);
	� đảm bảo trách nhiệm giải trình và sự tuân thủ đúng các luật lệ và  

quy định; và 
	� duy trì việc giám sát tài chính một cách thích hợp. 

Quản lý tiếp nhận chỉ đạo từ Ban Giám Đốc và thực hiện nó hàng ngày. Quản lý có 
những trách nhiệm như sau: 

•	 truyền đạt các kỳ vọng—sứ mệnh, chiến lược, chính sách—tới toàn thể 
nhân viên; 

•	 quản lý các hoạt động hàng ngày và việc thực hiện chương trình nhằm 
đáp ứng các kỳ vọng; và

•	 báo cáo kết quả tới Ban Giám Đốc.

Khi sự cân bằng giữa trách nhiệm của Ban Giám Đốc và quản lý được hình thành và hoạt 
động tốt, tổ chức có khả năng tốt hơn trong việc: 
•	 đáp ứng các kỳ vọng của khách hàng, người hưởng lợi và các bên có liên 

quan khác; 
•	 thực hiện các chương trình có chất lượng mang tính hiệu quả và hữu hiệu; và 
•	 chấp hành đúng pháp luật, quy định và các yêu cầu khác. 

Điều Hành, Quản Lý và  
Vai trò của Ban Giám Đốc

1.1
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Các Bước Tiếp Theo
Nếu tổ chức của bạn đang cố gắng tìm cách cân bằng giữa vai trò của Ban Giám Đốc và 
Ban Điều Hành, hãy xem lại điều lệ của tổ chức mình hoặc tài liệu về điều hành khác, điều 
khoản tham chiếu của Ban Giám Đốc và mô tả công việc của cán bộ quản lý cấp cao để 
xem các ranh giới nào đã được xác định.

Nếu những tài liệu này không đủ để xác định rõ, hãy cân nhắc việc yêu cầu Ban Giám Đốc 
xác định những trách nhiệm và quy trình một cách cụ thể hơn. Cuối cùng là phần của điều 
hành – và do đó là phần về trách nhiệm của Ban Giám Đốc—để đảm bảo rằng cấu trúc và 
vai trò tổ chức được xác định một cách rõ ràng.

Ban Giám 
Đốc

Xác Định 
Kỳ Vọng

Trao Đổi về  
Kỳ Vọng

= Kỳ Vọng của Các 
Bên Liên Quan được 
đáp ứng

Trao 
Quyền

Thực 
hiện

= Chương trình hiệu 
quả, có chất lượng

Chương trình 
hiệu quả, 

có chất lượng

Báo Cáo Hiệu 
Quả Hoạt Động

= Tuân thủ các 
yêu cầu và 
quy định

Ban Điều 
Hành Kết Quả

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Cẩm Nang Điều Hành NGO  
http://www.ecnl.org/dindocuments/
18_Governance%20Handbook.pdf

Sơ Lược về Điều Hành
http://www.ngoconnect.net/c/
document_library.pdf

Cơ Chế Điều Hành và Cơ Chế Ban
www.help4nonprofits.com/H4NP.
htm#Boards



Đ
IỀ
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Điều hành—Các hệ thống và quy trình 
nhằm đảm bảo tính định hướng tổng thể, 
tính hiệu quả, giám sát và trách nhiệm giải 
trình của một tổ chức; điển hình là tầm nhìn  
của Ban Giám Đốc.

Quản Lý—Nghệ thuật chỉ đạo các hoạt động 
hàng ngày của tổ chức.

Hỏi Tại sao tổ chức của chúng ta cần một Ban Giám Đốc, 
và cách xây dựng một Ban Giám Đốc có hiệu quả?

Đáp
Một trong những tài sản quan trọng trong tổ chức của bạn là Ban Giám Đốc. Ban 
Giám Đốc, cần có ở hầu hết các quốc gia để một tổ chức NGO có thể đăng ký và 
hoạt động đúng pháp luật, chủ yếu thực hiện giám sát, nhưng các thành viên của 
nó cũng có thể đóng vai trò như những người ủng hộ hoặc gây quỹ.

Điều hành 1.1: Phần Điều Hành, Quản Lý và Vai Trò của Ban Giám Đốc đã thảo luận những 
điểm khác nhau giữa điều hành và quản lý và giới thiệu những trách nhiệm chung của 
Ban Giám Đốc. Trong phần này chúng ta sẽ tập trung vào cách thành lập Ban Giám Đốc.

Ban Giám Đốc của một NGO thường gồm các tình nguyện viên và độc lập với cán bộ quản lý 
và cán bộ hưởng lương của tổ chức. Chức năng chính của Ban là giám sát tổ chức, bao gồm 
việc đảm bảo NGO hoàn thành sứ mệnh của mình, phát huy giá trị và duy trì sự tồn tại trong 
tương lai. Nó có thể bao gồm các lãnh đạo cộng đồng, đại diện các nhóm đối tượng hưởng 
lợi, và/hoặc các nhà tài trợ tư nhân. Về cơ bản, Ban Giám Đốc thường xuyên gặp giám đốc 
điều hành và nhóm quản lý của tổ chức để đánh giá tiến độ.

Các tổ chức được điều hành theo nhiều cách khác nhau. Một số Ban Giám Đốc gặp mặt 
thường xuyên, đặc biệt khi tổ chức còn non trẻ hay đối mặt với thách thức. Các Ban Giám 
Đốc khác ít can thiệp hơn, gặp mặt theo quý hoặc theo năm để xem xét các báo cáo tài 
chính và báo cáo hiệu quả hoạt động đồng thời đặt mục đích cho năm tiếp theo.

Dù có giống hình thức này hay không, những thành viên trong Ban Giám Đốc của bạn 
sẽ xuất hiện ở cộng đồng như một hình ảnh phản chiếu của tổ chức của bạn. Bằng cách 
này, Ban Giám Đốc có thể vừa là bộ mặt vừa là số phận của tổ chức của bạn. Do đó, bạn 
phải tìm được các thành viên Ban Giám Đốc có thể đại diện tốt cho tổ chức của mình 
đồng thời có thể thu hút sự ủng hộ cho sự nghiệp của bạn.

Xác Định các Tiêu Chuẩn Phù hợp
Dù mỗi NGO đều là độc nhất vô nhị, nhưng có một số phẩm chất của các thành viên Ban 
Giám Đốc gần như là chung cho tất cả các NGO. Trước tiên, thành viên trong Ban Giám 
Đốc phải cam kết thực hiện sứ mệnh của tổ chức. Bạn muốn một người quan tâm tới 
công việc của mình và sẵn sàng tình nguyện hỗ trợ. Thứ hai, thành viên trong Ban Giám 
Đốc  phải sẵn sàng cam kết thực hiện các trách nhiệm của Ban Giám Đốc do tổ chức đề ra. 
Những nhiệm vụ này có thể bao gồm việc tham dự các buổi họp của Ban, tham gia vào 
một hội đồng nào đó, và hỗ trợ việc gây quỹ. Thứ ba, quyết định thời gian cho một nhiệm 
kỳ của thành viên Ban Giám Đốc. Việc xác định ngay từ đầu thời gian của nhiệm kỳ sẽ giúp 
các ứng viên quyết định liệu họ có thể đảm nhận vị trí đó và sẽ giúp tổ chức duy trì một 
ban Giám Đốc trong sạch vững mạnh hay không. 

Khi bạn đã xác định những phẩm chất bạn mong muốn ở những thành viên 
của Ban, hãy soạn thảo bản mô tả vị trí để tham khảo khi đánh giá các ứng viên 
của Ban. 

Cách Xây Dựng một  
Ban Giám Đốc Hiệu Quả

1.2
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“Dưới đây là một ví dụ về bản mô tả vị trí thành viên của Ban Giám Đốc. Để xem thêm 
các ví dụ khác, truy cập www.bridgestar.org, managementhelp.org hoặc  
www.scoreknox.org.”

Tiếp theo, xem xét về thành phần của Ban Giám Đốc mà bạn mong muốn. Mặc dù tất tả 
các thành viên của Ban cần có đủ các phẩm chất nêu trong bản mô tả vị trí, nhưng một Ban 
đa dạng đem lại nhiều quan điểm cho tổ chức, và từ đó giúp tạo ra nhiều phương pháp 
tiếp cận thận trọng để thực hiện sứ mệnh của mình. Nghĩ về những kỹ năng cần thiết và 
liệu rằng một cá nhân có thể giúp huy động nguồn lực hay không. Ví dụ, một tổ chức đã 
tập trung vào các vấn đề phòng ngừa HIV/AIDS hoặc nước và vệ sinh có thể thích những 
thành viên của Ban có kinh nghiệm về những lĩnh vực kỹ thuật đó. Tính đa dạng trong 
thành phần Ban có thể thấy qua giới tính, độ tuổi, tôn giáo, thu nhập, kỹ năng, kinh nghiệm 
chuyên môn và v.v... 

Tìm Kiếm Thành Viên cho Ban ở đâu
Cân nhắc tuyển dụng những cá nhân:
•	 là lãnh đạo trong các cộng đồng mà tổ chức của bạn phục vụ. Đây là một cách tốt 

để đảm bảo các chiến lược của tổ chức của bạn phù hợp và theo đúng nhu cầu 
của cộng đồng. Bên cạnh đó, những lãnh đạo này thường có quan hệ với các 
nhóm và mạng lưới có thể hỗ trợ công việc của bạn. 

•	 tham gia trong các hiệp hội chuyên nghiệp ví dụ những hiệp hội trong lĩnh vực 
kinh doanh, kế toán, luật hoặc kỹ thuật mà tổ chức của bạn cũng hoạt động. 
Những cá nhân này có thể cung cấp cho tổ chức các dịch vụ mà có thể sẽ tốn 
kém nhiều nếu không có họ.

•	 uy tín hoặc tiếng tăm. Thận trọng cân nhắc những lợi ích và bất lợi tiềm tàng 
của những thành viên nổi tiếng của Ban. Trước khi tiếp xúc với họ, có thể 
bạn cần xác định xem liệu họ có quan tâm tới sự nghiệp của bạn hay không. 
Ngoài ra, cũng cần biết rằng những nhân vật nổi tiếng này có thể không có 
đủ thời gian để hoàn thành những trách nhiệm yêu cầu đối với các thành viên 
của Ban. 

•	 từ nhóm đối tượng hưởng lợi của bạn. Cách này sẽ đảm bảo tiếng nói của những 
người mà bạn phục vụ luôn được lắng nghe trong phòng của Ban Giám Đốc. 

Mọi thành viên đều được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc điều hành tổ chức. Mức độ và 
kiểu đóng góp sẽ khác nhau phụ thuộc vào hoàn cảnh, kỹ năng và kinh nghiệm của từng 
thành viên trong Ban. Không được loại một ứng viên bởi vì người đó không có nguồn tài 
liệu giống như các ứng viên khác mà bạn đang cân nhắc. 

Ví Dụ về Bản mô Tả Vị Trí của Các Thành Viên Trong Ban

1. Hiểu và hỗ trợ sứ mệnh của tổ chức
2. Thường xuyên tham dự các cuộc họp (cụ thể là hàng tháng, hàng quý, v.v)  

của Ban 
3. Chuẩn bị trước các cuộc họp
4. Bảo mật thông tin
5. Đưa ra định hướng vô tư và có hiểu biết
6. Tránh những công việc đặc biệt và xung đột lợi ích
7. Tham gia các hội đồng và các sự kiện đặc biệt
8. Tư vấn cho tổng giám đốc
9. Tham gia vào việc xây dựng nguồn tài nguyên
10. Quảng bá tổ chức trong cộng đồng

Nguồn: Một Bản Mô Tả Vị Trí cho Các Thành Viên của Ban trích từ Cằ m Nang về Điều Hành 
NGO của Nhóm Công Tác về Điều Hành Phi Lợi Nhuận của CEE, http://www.ecnl.org/
dindocuments/18_Governance%20Handbook.pdf

TráNH CáC  XuNG ĐộT  
Lợ i  ÍCH

Giả thiết rằng các thành viên trong Ban 
Giám Đốc của một NGO hoạt động vì 
lợi ích tối ưu của tổ chức. Tuy nhiên, có 
những trường hợp làm lu mờ giả thiết 
này. Sau đây là một số ví dụ:
•	 Thành viên của Ban cũng làm việc 

cho Ban Giám Đốc của một NGO 
cạnh tranh. 

•	 NGO đó mua thiết bị văn phòng từ 
công ty của anh em họ của thành 
viên Ban Giám Đốc. 

•	 Một thành viên của Ban Giám Đốc 
thuê một nhân viên cung cấp các 
dịch vụ riêng.

•	 NGO trả lương cho con trai của chủ 
tịch Ban.

Có thể có lời giải thích hợp lý cho những 
trường hợp này khi về cơ bản chúng 
không liên quan tới hành vi sai trái thực 
sự. Nhưng trong tất cả những trường 
hợp này có xung đột lợi ích tiềm tàng 
hoặc được nhận thấy ngay cả khi không 
tồn tại hành vi sai trái thực sự. Do Ban 
Giám Đốc là hình ảnh phản chiếu của tổ 
chức bạn, tốt nhất nên tránh gây nghi 
ngờ về xung đột lợi ích.

Nguồn: Các Câu Hỏi Mỗi Thành Viên 
Của Ban Giám Đốc Nên Hỏi tập hợp bởi 
Nhóm Công Tác về Điều Hành Phi Lợi Nhuận 
của CEE, Diễn Đàn Toàn Cầu Về Điều Hành 
NGO, www.NGOBoards.org. 
http://www.ecnl.org/dindocuments/ 
18_Governance%20Handbook.pdf

Hãy dành thời gian để hiểu về 
các ứng viên cho Ban Giám Đốc 
của bạn và cẩn thận cân nhắc 
những gì họ có thể mang lại cho 
Ban Giám Đốc nếu được chọn. 
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Các thành viên của Ban có thể đóng góp theo nhiều cách khác nhau, và một quan điểm 
độc đáo có thể cũng có giá trị như khả năng gây quỹ, tùy thuộc vào hoàn cảnh và nhu 
cầu của tổ chức của bạn.

Xây dựng một quy trình chuẩn để tuyển dụng và  
lựa chọn các ứng viên
Việc tuyển dụng các thành viên của Ban không phải là một công việc của một người, 
hay một thời điểm. Sẽ rất tốt nếu có một hội đồng nhỏ gồm những người sẽ tuân thủ 
một quá trình có hệ thống về tuyển dụng, phỏng vấn và lựa chọn các thành viên mới 
của Ban. Nên mô tả quá trình tuyển dụng và lựa chọn trong điều lệ của tổ chức để có thể 
tham khảo bất cứ khi nào tuyển dụng một ví trị trong Ban.

Để bắt đầu, tìm hiểu trong cộng đồng của bạn để xác định các ứng viên mà cộng đồng 
tin là có thể phù hợp với các vị trí của Ban dựa trên những mô tả bạn đã đưa ra. Khi tuyển 
một nhân viên, cố gắng tìm ít nhất hai ứng viên cho mỗi vị trí còn trống trong Ban để 
bạn có thể có lựa chọn khi phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi xác định các ứng viên, hãy liên lạc với họ qua thư để giải thích quá trình tuyển 
dụng, mô tả vị trí và cung cấp thông tin về tổ chức, nếu bối cảnh của quốc gia cho phép 
và phù hợp. 

Nếu ứng viên có thể làm việc trong Ban của bạn, hãy lên lịch phỏng vấn sớm nhất có thể. 
Đây là cơ hội để bạn tìm hiểu thêm về ứng viên và để ứng viên hiểu thêm về vị trí và tổ 
chức của bạn. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để sàng lọc ứng viên có khả năng có xung đột 
về lợi ích. Nếu một thành viên của Ban có xung đột lợi ích, nó có thể đe dọa tính liêm 
khiết của toàn bộ tổ chức. Do đó, cần hỏi ứng viên về tất cả các mối quan hệ mà ứng viên 
có với các giám đốc điều hành, nhân viên của tổ chức và các tổ chức cạnh tranh. 

Cuối buổi phỏng vấn, hỏi xem liệu rằng ứng viên vẫn còn muốn làm việc trong Ban Giám 
Đốc nữa hay không để bạn không phải lãng phí thời gian cân nhắc những người không 
sẵn lòng chấp nhận vị trí nếu được đề nghị.

Sau khi kết thúc tất cả các cuộc phỏng vấn, hãy triệu tập hội đồng tuyển chọn. Trong khi 
cân nhắc, hãy xem xét bản mô tả vị trí, cũng như các mục đích của tổ chức và thành phần 
mong muốn của Ban. Tiến hành lựa chọn và thông báo ứng viên may mắn.

Dù có thể khó để tìm được thành viên hiểu cho Ban Giám Đốc, nhưng cũng đáng để thực 
hiện nỗ lực này bởi những người thích hợp với những kỹ năng phù hợp có thể giúp bạn 
thực hiện sứ mệnh của mình và tăng ảnh hưởng của bạn đối với cộng đồng của mình.

Chương Trình Định Hướng mẫu

•	 Chào mừng và giới thiệu
•	 Tổng quan về sứ mệnh, tầm nhìn  

và mục đích của tổ chức
•	 Tổng quan về vai trò và trách nhiệm 

của Ban Giám Đốc 
•	 Xem xét bản mô tả vị trí của Ban Giám 

Đốc có nêu rõ các kỳ vọng cụ thể
•	 Cơ hội để các ứng viên cho Ban Giám 

Đốc đặt câu hỏi
•	 Tìm hiểu ứng viên có sẵn lòng làm 

việc cho Ban Giám Đốc không
•	 Thảo luận các bước tiếp theo

Nguồn: Chương Trình Định Hướng Mẫu của Create 
the Future, Xây Dựng một Kế Hoạch Tuyển Dụng 
cho Ban Giám Đốc http://www.createthefuture.
com/developing.htm

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

 Cẩm Nang về Điều Hành NGO 
http://www.ecnl.org/dindocuments/18_
Governance%20Handbook.pdf

Xây Dựng Kế Hoạch Tuyển Dụng Ban 
Giám Đốc
http://www.createthefuture.com/
developing.htm

Cơ Chế Điều Hành và Cơ Chế Ban 
Giám Đốc
www.help4nonprofits.com/H4NP.
htm#Boards

Tuyển Dụng các Thành Viên Ban Giám 
Đốc Phi Lợi Nhuận
http://www.bridgestar.org/
LearningCenters/Recruiting/
RecruitingBoardMembers.aspx
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Hỏi Cách bắt đầu hoạch định cho tương lai?

 

Đáp
Hoạch định chiến lược là một quá trình có cấu trúc và có sự tham gia của người 
dân nhằm định hướng cho tổ chức trong tương lai. Đó là một công cụ quản lý 
giúp tổ chức của bạn xác định năng lực hiện tại, nhu cầu và mục đích của mình. 
Có nhiều cách khác nhau để tiến hành hoạch định chiến lược, nhưng đơn giản  

nhất là quá trình tổng hợp câu trả lời cho bốn câu hỏi cơ bản:
•	 Chúng ta đang ở đâu?
•	 Chúng ta sẽ đến đâu?
•	 Chúng ta sẽ tới đó bằng cách nào?
•	 Làm sao để chúng ta biết chúng ta đã tới đó hay chưa?

Quá trình hoạch định chiến lược và kết quả của nó chỉ tốt khi chúng chân thực và hữu 
dụng—chân thực nghĩa là nhìn vào các yếu tố bên trong và bên ngoài một cách khách 
quan, và hữu dụng nghĩa là diễn đạt bằng lời những mục đích và các bước hành động cụ 
thể để đưa tổ chức tiến lên.

Khung Thời Gian hoạch Định
Có thể coi tương lai của tổ chức của bạn được chia thành ba giai đoạn: phạm vi hoạt 
động, phạm vi chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Mỗi tổ chức sẽ ở một vị trí khác nhau 
trong chuỗi liên tục này, và mỗi tổ chức sẽ ở một vị trí khác nhau trong những thời điểm 
khác nhau trong thời gian tồn tại của nó. Dù ngày hôm nay tổ chức của bạn đang ở vị trí 
nào, thì hoạch định chiến lược cũng là một quá trình quan trọng giúp bạn tiến lên phía 
trước.

Phạm vi hoạt động hoặc phạm vi ngắn hạn được xác định bởi các bản mô tả chương trình, 
thỏa thuận, bố trí nhân viên và các kế hoạch làm việc hiện có. Phạm vi hoạt động có thể là 
một năm hoặc có thể kéo dài đến tận khi hết tài trợ của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG). Phạm vi 
chiến lược hoặc phạm vi trung hạn của bạn thường là giai đoạn từ 2 đến 5 năm, bắt đầu 
khi phạm vi hoạt động của bạn bắt đầu dừng lại. Các thay đổi như nguồn vốn, bố trí nhân 
viên và kế hoạch làm việc có khuynh hướng ngày càng biến động khi nguồn vốn dành cho 
các chương trình cụ thể kết thúc.

Tuy nhiên, một vài thay đổi có thể không hoàn toàn bỏ ngỏ Ví dụ, có thể bạn không thể 
xác định các nguồn vốn trong tương lai một cách chính xác, nhưng dường như bạn có vài 
ý tưởng và vài chỉ dẫn. Đây là giai đoạn trong đó kế hoạch chiến lược của bạn đặc biệt trở 
nên phù hợp.

Đ ịNH  NGH ĩ a

kế Hoạch Hành Động—Một loạt các bước 
cụ thể mô tả những việc cần phải làm, cách 
thức, thời gian và nhân lực, để đạt được 
một hoặc nhiều mục tiêu. Có thể sử dụng 
các kế hoạch hành động đã viết ở cấp độ tổ 
chức, dự án hay hoạt động.

Phạm vi—Khoảng thời gian một tổ chức 
sẽ xem xét trong tương lai khi chuẩn bị một 
kế hoạch chiến lược. Khoảng thời gian này 
thường từ 2 đến 5 năm, nhưng phạm vi phù 
hợp phụ thuộc vào ngành cụ thể. 

Tầm nhìn—Một tuyên bố gây cảm hứng về 
cái mà một tổ chức đang cố gắng đạt được. 
Các NGO thường tập trung vào vấn đề họ 
hy vọng sẽ giải quyết được bằng cách vẽ 
ra một bức tranh về một viễn cảnh có được 
trong tương lai sau khi vấn đề đã được giải 
quyết hoặc tình hình đã được cải thiện 
rõ ràng.
 
Sứ mệnh—Tiếp tục phát triển tầm nhìn 
bằng cách tóm tắt các hoạt động mà tổ 
chức sẽ thực hiện để biến tầm nhìn thành 
sự thật. Đó là một tuyên bố chỉ rõ mục đích 
của tổ chức và công việc hàng ngày của nó. 

Những bên liên quan—Các cá nhân hoặc 
tổ chức có thể ảnh hưởng hoặc chịu ảnh 
hưởng bởi chương trình của bạn.

       Được Biết                                                    

Phạm Vi 
Hoạt Động

Phạm Vi 
Chiến Lược

Tầm Nhìn 
Dài Hạn

“Chiến lược biến sứ mệnh 
và mục tiêu của một tổ 

chức phi lợi nhuận thành 
kết quả hoạt động.”

Kế hoạch làm việc
Mô Tả Chương Trình

Hợp Ðồng

Kế Hoạch 
Chiến Lược

   Dần Dần Kết Thúc Chương 
Trình Hiện Tại

  2-3 Năm Sau Chương 
Trình Hiện Tại

5-10 
Năm

 
Hôm nay       

Không 
được biết

Tổng Quan về Hoạch Định Chiến Lược
1.3
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IỀ

U
 h

À
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Trong phạm vi chiến lược của bạn có tầ m nhìn dài hạn. Đây là nơi mà các thay đổi trở 
nên khôn lường, nhưng tầm nhìn dài hạn của tổ chức của bạn là động lực để xác định 
hướng đi của bạn.

Mười Bước hoạch Định Chiến Lược
1. Thống nhất một quá trình hoạch định chiến lược. Để  có được lợi ích và tăng cường 

khả năng kế hoạch sẽ không nằm yên trên giá, việc cần làm là thu hút hút những 
người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch cùng tham gia vào quá trình hoạch định. 
Trong cuộc họp với cán bộ chủ chốt, các thành viên của Ban Giám Đốc và thậm chí 
một số bên liên quan ở bên ngoài, hãy nói rõ nhiệm vụ và phạm vi công việc đồng 
thời thảo luận giá trị của việc hoạch định chiến lược cũng như chi phí về mặt thời gian 
và nguồn lực. Xây dựng một kế hoạch làm việc và thời gian biểu đồng thời phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân.

2. Xác định hoặc xem lại tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức. Đảm bảo sự nhất trí về 
lý do tồn tại tổ chức và mục tiêu mong muốn đạt được và đối tượng mà nó phục vụ. 
Hoạt động này tạo nên cơ sở để soạn thảo hoặc xem lại tuyên bố về sứ mệnh của 
bạn. Ví dụ: “Tổ chức phi chính phủ XYZ hình dung cộng đồng của chúng ta sẽ không 
còn nạn đói, trong đó mọi người đều đảm bảo được tiếp cận với nguồn thực phẩm 
đầy đủ và an toàn để duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và hữu ích.” Sau đó, soạn thảo 
hoặc xem lại tuyên bố về sứ mệnh của bạn. Ví dụ: “Sứ mệnh của chúng tôi là chống lại 
đói nghèo trong cộng đồng của chúng ta bằng cách xây dựng các chương trình phát 
triển nông nghiệp, kinh tế và giáo dục đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng.”

3. Tiến hành khảo sát sơ bộ về môi trường. Xem các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 
thách thức (phân tích SWOT). Điểm mạnh và điểm yếu liên quan tới các hoạt động 
nội bộ của tổ chức; chúng gần giống với các tài sản và các khoản nợ hiện tại. Cơ hội 
và thách thức tồn tại bên ngoài tổ chức, và chúng có liên quan tới tương lai.

4. Xác định các lựa chọn và vấn đề chính. Thảo luận và định rõ những ưu tiên của tổ 
chức về khía cạnh thời gian và tầm quan trọng. 

5. Xây dựng các mục đích chiến lược. kết nối các mục đích chiến lược với tầm nhìn của 
bạn. Về cơ bản đây là một bức tranh mô phỏng tương lai của tổ chức nếu thực hiện 
thành công kế hoạch chiến lược. Ví dụ: “Tăng thu nhập của những hộ gia đình có chủ 
hộ là nữ ở tỉnh X bằng cách tổ chức chăn nuôi và tiếp thị tốt hơn.”

6. Xây dựng các mục tiêu chiến lược. Xây dựng các mục tiêu mô tả cách thức bạn dự 
kiến đạt được các mục đích của mình. Ví dụ: “Đến năm [năm], NGO của chúng ta sẽ 
hỗ trợ [số N] dự án nhằm tăng thu nhập của [số Y] hộ gia đình có chủ hộ là nữ ở tỉnh 
X thông qua các hoạt động chăn nuôi gia cầm cải tiến và tiếp thị tốt hơn.”

7. Xây dựng một kế hoạch hành động. Mô tả các bước cụ thể – cần phải làm gì, cách thức, 
thời gian và nhân lực – để đạt được từng mục tiêu chiến lược.

8. Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch hành động của bạn. Trả 
lời các câu hỏi cơ bản sau đây, bao gồm: Chúng ta có nguồn vốn nào? Chúng ta có 
thể tìm vốn ở đâu? Chúng ta cần nguồn nhân lực nào? Trong số nhân viên của chúng 
ta ai có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết? Bổ sung thêm các câu hỏi vào kế 
hoạch hành động của bạn.

9. Lập ngân sách và kế hoạch triển khai. Khi bạn đã xây dựng một kế hoạch hành 
động và xác định các nguồn lực cần thiết, ước tính chi phí cần phải có để tiến hành nó 
trong vòng ba năm tới.

10. Giám sát và đánh giá tiến độ; điều chỉnh kế hoạch theo yêu cầu. Ban hoạch định 
chiến lược nên tiếp tục họp thường xuyên để xem tiến độ nội bộ và những thực tế 
bên ngoài và sau đó, điều chỉnh kế hoạch theo yêu cầu để phản ánh những tình 
hình mới.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Bộ Công Cụ Hoạch Định Chiến Lược 
Civicus 
http://www.civicus.org/new/media/
Strategic%20Planning.pdf

Xây Dựng các Kế Hoạch Chiến Lược:  
 Công Cụ dành cho Các Tổ Chức Dựa 
Vào Cộng Đồng- và các Tổ Chức Dựa Vào 
Niềm Tin (pdf ) 
http://www.humanitarianforum.
org/data/files/resources/713/en/
AllianceStrategicPlanningTool.pdf

Giải Quyết Vấn Đề: SWOTS và  
Các Kế Hoạch Chiến Lược
http://www.networklearning.org/index.
php?option=com_content&
view=article&id=118:problem
solving-swots-a-strategic-plans&
catid=21:management&Itemid=145

“Hoạch định chiến lược là một quá 
trình giúp chúng ta có thể hình 
dung được tương lai và đưa ra các 
quy trình và hoạt động cần thiết để 
chi phối và đạt được tương lai đó.”  

-Clark Crouch
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qUản Lý TÀI Chính

Quản lý tài chính không chỉ đơn giản là lưu giữ các hồ sơ kế toán chính 

xác. Nó bao gồm cả việc lập kế hoạch, kiểm soát và giám sát các nguồn 

lực tài chính để đạt được các mục tiêu tổ chức. Tối thiểu, một hệ thống 

quản lý tài chính phải đảm bảo rằng các chi phí được phân loại đúng, 

được theo dõi và tính vào tài khoản thích hợp, và các cán bộ quản lý có 

thể báo cáo các thông tin tài chính tới Ban Giám Đốc và các nhà tài trợ 

một cách chính xác.

Một hệ thống quản lý tài chính tốt giúp cho việc giải trình với các nhà 

tài trợ và đối tượng hưởng lợi từ dự án dễ dàng hơn, do đó làm tăng sự 

tôn trọng và tin tưởng đối với tổ chức. Từ đó giúp một NGO có tính cạnh 

tranh hơn và có thể tăng cơ hội duy trì nguồn tài chính dài hạn. 

Phần này giới thiệu các yếu tố chính của một hệ thống quản lý tài chính 

toàn diện và cách một NGO có thể tăng cường năng lực của mình trong 

lĩnh vực quan trọng này. Nó cũng đề cập tới các yêu cầu của USAID đối 

với việc xin tài trợ, báo cáo chi tiêu, phân bổ nguồn lực và kiểm toán.

Các chủ đề:

2.1 Tổng Quan về Quản Lý Tài Chính

2.2 Kinh Phí Chưa Dùng và Tốc Độ Chi Tiêu

2.3 Hiểu Về Tỉ Giá Biến Động

2.4 Khoản Phi Đóng Goṕ

2.5 Phân Bổ Chi Phí Chung

2.6 Báo Cáo Về Thuế (VAT) ở Nước Ngoài

2.7  Xin Tài Trợ của USG Bằng Mẫu SF-270

2.8 Mẫu SF-425:  Hoàn Thành Báo Cáo Tình Trạng Tài Chính USG 
 Của Bạn

2.9  Yêu Cầu Về Kiểm Toán Hàng Năm:  Câu Hỏi và Trả Lời
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Quản Lý Tài Chính—Hoạch định, tổ chức, quản 
lý và giám sát các nguồn lực tài chính để hỗ trợ 
các mục tiêu và hoạt động của một tổ chức.

Sổ Tay Quản Lý Tài Chính—Tập hợp các chính 
sách và hoạt động mô tả cách thức một tổ chức 
tiến hành các công việc tài chính hàng ngày 
của mình. 

Hỏi Quản lý tài chính tốt cần có những yếu tố nào? 

Đáp
Quản lý tài chính tốt cần có hoạch định, tổ chức, quản lý và giám sát các nguồn 
lực để tổ chức của bạn có thể đạt được các mục tiêu của mình và thực hiện các 
cam kết đối với các đối tượng hưởng lợi, các nhà tài trợ và các bên liên 
quan khác. 

Quản lý tài chính tốt không chỉ đơn giản là yêu cầu lưu giữ các hồ sơ kế toán chính xác. 
Nhiều NGO có thể chỉ có một hệ thống kế toán hoặc sổ sách thay vì một hế thống quản lý 
tài chính. Kế toán là một thao tác thuộc quản lý tài chính. Một hệ thống quản lý tài chính 
bao gồm cả các hệ thống hành chính và các hệ thống kế toán.

Hệ thống hành chính đưa ra khuôn khổ để xử lý các vấn đề mua sắm, đi lại, danh sách 
kiểm kê, trang thiết bị và các vấn đề nhân sự như lương và các phúc lợi. (Xem phầnChấp 
Hành̉ 5.1–5.6).

Hệ thống kế toán bao gồm các phương pháp, thủ tục và quản lý được tạo ra để thu thập, 
ghi chép, phân loại, phân tích, tổng hợp, giải thích và thể hiện số liệu tài chính chính xác 
và kịp thời. 

Bốn Yếu Tố Chính của quản Lý Tài Chính 
Mặc dù không có mô hình quản lý tài chính nào phù hợp với mọi tổ chức, nhưng các 
thành phần sau đây là cần thiết đối với việc quản lý tài chính tốt:

1. Hoạch định xem trước để chuẩn bị cho tương lai, như tạo ngân sách cho các 
hoạt động của một chương trình hoặc toàn bộ tổ chức trong một năm hoặc 
một giai đoạn dài hơn.

2. Tổ chức nêu rõ ai làm gì, lý do, thời điểm và cách thức. 
3. kiểm soát thiết lập các hệ thống và thủ tục, kiểm tra và đánh giá hiệu quả 

hoạt động, để đảm bảo các nguồn lực tài chính của tổ chức được quản lý 
đúng cách đồng thời quản lý được các rủi ro. 

4. Giám sát so sánh các kế hoạch với hiệu quả hoạt động thực tế để tìm ra điểm 
mạnh và điểm yếu trong công tác hoạch định và thực hiện và điều chỉnh nếu cần.

Ai là người chịu trách nhiệm quản lý tài chính? 
Cán bộ ở mọi cấp độ đều đóng vai trò trong việc hỗ trợ quản lý rủi ro, trả lời thắc mắc 
của các nhà tài trợ và đối tượng hưởng lợi và mang lại kết quả cho tổ chức. Ban Giám 
Đốc có trách nhiệm giám sát tài chính trong tổ chức của bạn và chịu trách nhiệm cuối 
cùng trước pháp luật. Tuy nhiên, Ban Giám Đốc thường giao nhiệm vụ hàng ngày cho 
giám đốc điều hành hoặc ban quản lý tối cao, những người sẽ giao một số nhiệm vụ 
cho các cán bộ quản lý cấp cao. Cán bộ quản lý cấp cao lại giao một số nhiệm vụ xuống 
dưới, và cứ tiếp tục như vậy, như được minh họa trong bảng sau đây.

Hệ Thống 
Kế Toán

Hệ Thống 
Hành Chính

Quản Lý 
Tài Chính Sổ Tay  QuảN Lý  Tà i  CH ÍNH 

NGo

mục Lục mẫu
•	 Các thủ tục kế toán tài chính  
•	 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán và mã 

trung tâm chi phí 
•	 Quy tắc chia sẻ trách nhiệm (đó là, ai 

có thể làm gì) 
•	 Quy trình hoạch định và quản lý 

ngân sách 
•	 Các thủ tục đặt hàng và mua sắm 
•	 Các thủ tục ngân hàng và xử lý 

tiền mặt 
•	 Các thủ tục và hạn cuối trong  

kế toán quản lý  
•	 Quản lý và giám sát tài sản cố định 
•	 Trợ cấp và phúc lợi dành cho 

nhân viên 
•	 Bố trí kiểm toán hàng năm 
•	 Cách xử lý gian lận và các trường hợp 

vi phạm quy định khác 
•	 Bộ Quy Tắc Ứng Xử cho nhân viên và 

các thành viên Ban Giám Đốc 

Sổ tay cũng có các tài liệu tham 
khảo như: 
•	 sơ đồ tổ chức, 
•	 mô tả công việc, 
•	 các mẫu chuẩn, và
•	 thuật ngữ và/hoặc các từ và cụm từ 

viết tắt.

Nguồn: Quản Lý Tài Chính Thực Tế dành cho  
các NGO—Hiểu Đúng Các Khái Niệm Cơ Bản. 
Terry Lewis. Mango (Kế Toán Quản Lý dành 
cho các Tổ Chức Phi Chính Phủ) 2009.  
http://www.mango.org.uk/

Tổng Quan về Quản Lý Tài Chính
2.1
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Những Người 
Chịu Trách 
Nhiệm Quản 
Lý Tài Chính Ví Dụ về Các Trách Nhiệm

Ban Giám Đốc 
(Quản Trị)

•	 Giám sát các hoạt động quản lý tài chính và đảm bảo trách nhiệm giải trình
•	 Xem xét và thông qua ngân sách năm
•	 Thông qua các chính sách về tài chính, bao gồm chia sẻ trách nhiệm với 

những người khác
•	 Xem xét và thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán
•	 Quản lý và hỗ trợ việc huy động nguồn lực
•	 Đánh giá các rủi ro tài chính NGO phải đối mặt

Tổng Giám Đốc 
— CEo (Giám 
Đốc Điều 
Hành)

•	 Báo cáo với Ban Giám Đốc và quản lý quá trình lập ngân sách
•	 Bổ nhiệm/thuê nhân viên tài chính và giao nhiệm vụ
•	 Xem xét các hợp đồng/thỏa thuận tài trợ và các hợp đồng/thỏa thuận khác
•	 Đảm bảo các báo cáo tài tính chính xác và cập nhật
•	 Đảm bảo việc chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính chính xác, kịp thời
•	 Đảm bảo rằng các hoạt động trong chương trình phù hợp với ngân 

sách và các hạng mục cần bàn giao
•	 Giám sát việc sử dụng nguồn lực và quản lý việc tạo thu nhập
•	 Giám sát các nhu cầu tài chính của tổ chức và việc hoạch định kinh doanh

Các Quản Lý 
Cấp Cao

•	 Quản lý và giám sát các ngân sách dành cho các phòng ban và dự án
•	 Xem xét các báo cáo tài chính của tổ chức và cung cấp tài liệu cho CEO
•	 Tiếp tục giao thêm một số nhiệm vụ tài chính cho nhóm của họ
•	 Các nhu cầu tài chính trong tương lai của dự án

Cán Bộ Chương 
Trình

•	 Xác định ngân sách cho dự án để đảm bảo đáp ứng tất cả các chi phí (như 
các hạng mục cần bàn giao, thực hiện giám sát và đánh giá)

•	 Quản lý ngân sách để đảm bảo tiền được sử dụng như đã thống nhất và 
làm việc với cán bộ tài chính để đảm bảo các chính sách và thủ tục được 
tuân thủ, các khoản chi được mã hóa và báo cáo chính xác 

•	 Làm việc với cán bộ phù hợp để đảm bảo việc mua sắm có hiệu quả tốt 
nhất với số tiền bỏ ra

Cán Bộ  
Tài Chính

•	 Quản lý tiền mặt của NGO, bao gồm công việc ngân hàng và xuất hóa đơn
•	 Quản lý quá trình thanh toán nhằm đảm bảo các hóa đơn được thanh toán 

đúng hạn
•	 Hoàn thành và cân chỉnh sổ sách kế toán hàng tháng
•	 Chuẩn bị báo cáo tài chính nội bộ và gửi ra bên ngoài

Xem Xét Các Yêu Cầu Tối Thiểu Về  
 hệ Thống Tài Chính của UsG 
Bộ Luật Liên Bang của Hoa Kỳ (CFR) cung cấp một loạt các yêu cầu tối thiểu mà hệ thống 
quản lý tài chính của một NGO cần phải đáp ứng trước khi có thể nhận được tài trợ của 
USG và phải duy trì trong suốt giai đoạn hoạt động. Thông tin chi tiết có ở đường liên kết 
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_10/22cfr226_10.html.

Lập sổ Tay quản Lý Tài Chính
Ghi lại cách vận hành của hệ thống hành chính và hệ thống kế toán của bạn. Không phải 
chỉ có một sổ tay quản lý tài chính mẫu, và sổ tay của bạn sẽ phụ thuộc vào các nhu cầu 
và cấu trúc của tổ chức của bạn. Tuy nhiên, mục lục mẫu ở trang trước là một điểm khởi 
đầu tốt. Hãy in và tập hợp những chính sách và quy trình trong một cuốn sổ tay để phổ 
biến cho các nhân viên và để cho mọi người có thể dùng nó bất kỳ lúc nào.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Các Tiêu Chuẩn của Chính Phủ Hoa Kỳ 
về Hệ Thống Quản Lý Tài Chính Bộ Luật  
Liên Bang của Hoa Kỳ
22 CFR 226.21
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_10/22cfr226_10.html

Hướng Dẫn về Nguồn Trợ Giúp NPI
www.npi-connect.net

Quản Lý Tài Chính Thực Tế dành cho 
NGO—Hiểu Đúng Các Khái Niệm Cơ 
Bản. Mango (Kế Toán Quản Lý dành cho 
các Tổ Chức Phi Chính Phủ)
http://www.mango.org.uk/Guide 

Hướng Dẫn Thực Tế về Quản Lý Tài 
Chính của NGO. Học Viện Dân Chủ 
Namibia 
http://www.nid.org.na/pdf/
publications/Financial%20training%20
manual.pdf

MSH EHandbook Chương 6 “Quản Lý Tài 
Chính và Các Hệ Thống Có Liên Quan” 
http://www.msh.org/
Documents/upload/msh_eHandbook_
ch06.pdf

Quản lý tài chính tốt tăng khả 
năng giải trình của bạn cho các 
nhà tài trợ và đối tượng hưởng 
lợi. Nó cũng xây dựng lòng tôn 
trọng và tin tưởng đối với tổ 
chức của bạn, tăng cơ hội duy trì 
nguồn tài chính dài hạn.
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Số Tiền Được Tài Trợ—Tổng số tiền ước tính 
sẽ được USG sử dụng trong suốt thời gian thực 
hiện dự án.

Số Tiền Cam kết—Số tiền USG đã cam kết 
dành cho dự án vào một thời điểm bất kỳ nào 
đó, đây có thể là toàn bộ số tiền tài trợ hoặc 
một phần số tiền tài trợ. Hay nói cách khác, đây 
là số tiền để tổ chức của bạn chi tiêu cho dự án 
trong thời gian cụ thể đó.

kinh phí chưa dùng—Số tiền cam kết nhưng 
chưa được dùng.

Tốc Độ Chi Tiêu—Tốc độ một tổ chức chi tiêu 
các khoản tài trợ của mình trong một khoảng 
thời gian định kỳ nào đó, thường là hàng tháng.

Hỏi  “kinh phí chưa dùng” và “tốc độ chi tiêu” của chúng 
tôi như thế nào và làm thế nào để có thể tính toán 
được chúng?

Đáp
Bạn có thể đã nghe các thuật ngữ “chi phí chưa dùng” và “tốc độ chi tiêu” được 
bàn liên quan đến việc quản lý tài chính trong Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn. 
Nhưng chúng có nghĩa là gì, chúng được dùng để làm gì và bạn có thể tính 
chúng như thế nào?

Để theo dõi số tiền bạn đang sử dụng theo Thỏa Thuận của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) 
và để đảm bảo rằng có đủ tiền cho các khoản chi tiêu sắp tới của bạn, hai con số quan 
trọng cần phải theo dõi là kinh phí chưa dùng và tố c độ chi tiêu của bạn.

Để tính toán những con số này, hãy bắt đầu bằng cách xem thỏa thuận tài trợ của bạn 
để xác định số tiền mà USG đã cam kết, số tiền này được biết đến như là “số tiền cam 
kết.” Lưu ý rằng số tiền này khác với “số tiền tài trợ,” đây là tổng số tiền được kỳ vọng là 
được cam kết trong suốt thời hạn của Thỏa Thuận.

Kinh phí chưa dùng của bạn là số tiền cam kết nhưng chưa được dùng. Bạn có thể dùng 
số tiền này để chi trả cho các hoạt động của dự án. Tính toán kinh phí này bằng cách 
cộng tất cả các khoản bạn đã chi tiêu tới nay và lấy tổng số tiền cam kết trừ đi số tiền đó.

 Cách tính: Kinh phí chưa dùng = Số tiền cam kết – Tổng số tiền đã chi tiêu 

Tốc độ chi tiêu là tốc độ bạn đang sử dụng số tiền cam kết của mình. 
Cách cơ bản để tính tốc độ chi tiêu của bạn là tính số tiền bạn đã chi tiêu rồi chia cho số 
tháng bạn tiêu số tiền đó.

Cách tính: Tốc Độ Chi Tiêu = Tổng Số Tiền Đã Chi Tiêu / # số Tháng

Ví dụ: 

•	 “MyNGO” được trao một Thỏa Thuận Hợp Tác với tổng số tiền là US$1.000. 
Chúng tôi đã nhận được khoản tiền cam kết ban đầu là US$10. Khi kế hoạch 
làm việc được thông qua, chúng tôi nhận được thêm khoản cam kết bổ sung 
là US$300, nâng tổng số tiền cam kết của chúng tôi lên US$310.

•	 MyNGO đã thực hiện dự án được bốn tháng và đã tiêu tổng cộng US$145.

•	 Lấy tổng số tiền cam kết nhận được (US$310) trừ đi tổng số tiền đã tiêu 
(US$145) chúng tôi thu được một khoản kinh phí chưa dùng là US$165.

•	 Chia số tiền đã chi tiêu (US$145) cho số tháng chúng tôi tiêu số tiền đó (4) 
chúng tôi thu được tốc độ chi tiêu là US$36,25 một tháng.

Cam kếT  Và  Tà i  Trợ

Phải hiểu rằng số tiền cam kết không 
nhất thiết phải là tổng số tiền tài trợ của 
bạn. Tổng số tiền tài trợ là số tiền ước tính 
sẽ được sử dụng trong suốt thời gian thực 
hiện dự án. Số tiền cam kết là số tiền USG 
đã khẳng định cam kết dành cho dự án. 

Do đó, vì tổ chức của bạn đã được nhận 
khoản tài trợ, USG chỉ có trách nhiệm trả 
cho bạn tối đa là số tiền cam kết đó. Bạn 
phải tự chịu rủi ro với bất cứ khoản chi 
tiêu nào của tổ chức mà vượt quá số tiền 
cam kết!

Kinh Phí Chưa Dùng và Tốc Độ 
Chi Tiêu

2.2
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Các Bước Tiếp Theo
Bằng cách sử dụng con số kinh phí chưa dùng và tốc độ chi tiêu, bạn có thể tính toán 
được số tiền còn lại đủ cho bao nhiêu tháng trước khi bạn cần thêm một khoản cam 
kết nữa. 

Cách tính: Kinh Phí Chưa Dùng / Tốc Độ Chi Tiêu = # Số Tháng Tương Đối Còn 
Lại Trước Khi Hết Số Tiền Cam kết Đã Nhận Được

Trong ví dụ trên của chúng ta, việc chia kinh phí chưa dùng US$165 của MyNGO cho tốc 
độ chi tiêu US$36,25 cho ta thấy MyNGO sẽ sử dụng số tiền cam kết còn lại trong khoảng 4 
tháng rưỡi, giả thiết rằng việc chi tiêu vẫn duy trì ở mức đó. 

Bằng cách theo dõi kinh phí chưa dùng và tốc độ chi tiêu của bạn, bạn có thể theo dõi 
việc chi tiêu của mình để đảm bảo rằng bạn đang tiêu không quá nhanh cũng không 
quá chậm. Điều quan trọng nhất là bằng cách theo dõi các con số này, bạn sẽ biết khi 
nào mình cần xin bổ sung một khoản tiền cam kết từ USG. 

Tài Trợ của UsG cho tổ chức MynGO

Số Tiền Tài Trợ $1,000

Khoản Cam Kết Ban Đầu $10

Khoản Cam Kết Bổ Sung $300

Tổng Số Tiền Cam Kết Hiện Tại $310

Tháng 
một

Tháng 
hai

Tháng 
ba

Tháng 
tư

Tổng 
cộng

Chi tiêu $25 $55 $35 $30 $145

Tính toán Kết quả

Kinh Phí Chưa Dùng $310-$145 $165

Tốc Độ Chi Tiêu $145 / 4 $36.25

Số Tháng Còn Lại $165 / $36.25 4,5 tháng

Chi Tiết Tổng số Tiền Tài Trợ

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Thuật Ngữ ADS 
http://www.usaid.gov/policy/ads/
glossary.pdf 

Bộ Tài Liệu Tích Lũy của USAID  
http://www.usaid.gov/policy/
ads/600/631sab.pdf 

NHỮNG Đ iều  CầN CâN NHắC

Lưu ý:  Quy trình xin và nhận các khoản 
tài trợ bổ sung từ USG có thể mất một 
khoảng thời gian đáng kể, do đó hãy lên 
kế hoạch trước để dự án của bạn có thể 
tiếp tục mà không bị ngắt quãng.

16,5%

14,5%

69%

Kinh phí 
chưa dùng
Chi trả Chi trả Không cam kết
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Tốc độ chi tiêu— Tốc độ một tổ chức chi 
tiêu tài các khoản tài trợ của mình trong 
một khoảng thời gian định kỳ, thường là 
hàng tháng.

Tỉ giá hối đoái—Số tiền cần thiết của một loại 
tiền tệ để mua một loại tiền tệ khác. Qui trình 
này thường được gọi là “đổi tiền.”

 Số tiền cam kết— Số tiền USG đã cam kết với 
dự án vào một thời điểm nào đó, đây có thể là 
toàn bộ số tiền tài trợ hoặc một phần số tiền tài 
trợ. Hay nói cách khác, đây là số tiền để tổ chức 
của bạn chi tiêu cho dự án trong thời gian cụ 
thể đó.

kinh phí chưa dùng—Số tiền cam kết nhưng 
chưa được dùng.

Tỉ Giá Bình Quân Gia Quyền—Trung bình 
của các tỉ giá trong một khoảng thời gian 
nhất định. 

Hỏi Tỉ giá biến động là gì, và ảnh hưởng của chúng tới 
việc thực hiện dự án như thế nào?

Đáp
Mặc dù hầu hết các giao dịch với những người bán hàng trong nước cần 
phải hoàn tất bằng nội tệ, nhưng ngân sách dành cho khoản tài trợ USAID 
của bạn, số tiền cam kết và các báo cáo tài chính bạn nộp đều là bằng 
đồng đô la Mỹ (USD). Do đó, khi bạn đổi các khoản tiền từ một loại tiền tệ 

này sang một loại tiền tệ khác, bạn cần phải biết những thay đổi trong tỉ giá giữa hai 
loại tiền tệ có thể ảnh hưởng tới số tiền thực có để thực hiện chương trình của mình. 

Phần tiếp theo sẽ thảo luận những ảnh hưởng của tỉ giá biến động và đưa ra các chiến 
lược nhằm giải quyết vấn đề này mà ít làm gián đoạn các dịch vụ của chương trình nhất.

Tỉ Giá Cố Định và Biến Động 
Tỉ giá là giá mà một tiền tệ có thể được đổi lấy một tiền tệ khác tại một thời điểm nào 
đó. Giá một tiền tệ có thể được xác lập theo hai cách sau đây: 1) chính phủ (ngân hàng 
trung ương) quyết định tỉ giá và duy trì nó như tỉ giá hối đoái chính thức; hoặc 2) thị 
trường đổi ngoại tệ (forex) tư nhân quyết định tỉ giá dựa trên cung và cầu của một tiền 
tệ cụ thể so với các loại tiền tệ khác. Do đó, tỉ giá biến động hoặc thả nổi. Phần lớn tiền 
tệ trên thế giới đều biến động.

Ví dụ về một quốc gia có tỉ giá biến động là Nam Phi, nơi giá trị của đồng Rand có thể 
là 8 Rand đổi lấy 1 USD ngày hôm nay và 11 Rand đổi lấy 1 USD trong ngày hôm sau. 

ảnh hưởng Tới Chương Trình
Khi bạn lập ngân sách cho chương trình của mình, bạn có thể đã sử dụng tỉ giá áp dụng 
khi nộp đề cương xin tài trợ của mình. Nhưng tỉ giá đó có thể đã thay đổi khi bạn dành 
được tài trợ và bắt đầu nhận tài trợ bằng USD. Do vậy, khi bạn quy đổi kinh phí của mình 
từ USD sang nội tệ, bạn có thể thấy rằng số tiền thực tế sẽ thay đổi tùy vào chênh lệch 
của tỉ giá hiện tại và tỉ giá được giả định trong ngân sách ban đầu của bạn. Trong một 
số trường hợp, điều này có thể là thuận lợi của bạn, và bạn sẽ có một khoản tiền tài trợ 
nhiều hơn dự kiến; trong trường hợp khác, bạn có thể có một khoản tiền ít hơn.

quản Lý các ảnh hưởng của Tỉ Giá  
Biến Động 
Các thực hành quản lý tài chính tốt là cách tốt nhất để lường trước ảnh hưởng của tỉ giá 
biến động và giảm nhẹ các ảnh hưởng tiêu cực đối với chương trình của bạn. Sẽ thực lý 
tưởng nếu một tổ chức  có một hệ thống kế toán đa tiền tệ có thể tự động ghi các giao 
dịch theo nội tệ và tạo ra các báo cáo bằng nội tệ và USD tương đương.

Hiểu Về Tỉ Giá Biến Động
2.3
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Các thực hành quản lý tài 
chính tốt là cách tốt nhất để 
lường trước ảnh hưởng của 
tỉ giá biến động và giảm nhẹ 
các ảnh hưởng tiêu cực đối với 
chương trình của bạn.

Với các tổ chức không có hệ thống đa tiền tệ, hai phương pháp được đưa ra để giải quyết 
vấn đề tỉ giá:
•	 “nhập trước, xuất trước”; và 
•	  tỉ giá bình quân gia quyền. 

Phương Pháp “nhập trước, Xuất trước” 
Phương pháp “nhập trước, xuất trước” sử dụng tỉ giá cũ nhất để tính toán các chi phí cho 
đến khi các khoản nhận được theo tỉ giá đó đã được chi tiêu hết. Ví dụ, giả thiết rằng tổ 
chức của bạn nhận được US$1.000 vào ngày 1 tháng 1, và tỉ giá lúc đó là US$1 = 7 Rand. 
Sau đó, ngày 15 tháng 1, bạn nhận được US$2.000 với tỉ giá  
US$1 = 8 Rand, và ngày 23 tháng 1, bạn nhận được US$500 với tỉ giá US$1 = 5 Rand. 
Trong suốt thời gian này, bạn chi 17.300 Rand. Sử dụng phương pháp “nhập trước, xuất 
trước”, số tiền này sẽ được quy đổi sang USD như sau:

Ngày
Số Tiền 

Nhận Được 
bằng uSD

Tỉ Giá
 Số Tiền 

Nhận Được 
bằng rand

Chi Tiêu 
tính bằng 

đồng rand

Chi Tiêu tính 
bằng đồng uSD

1 tháng 1 1,000 7 7,000 7,000 7,000/7 = 1,000

15 tháng 1 2,000 8 16,000 8,000 8,000/8 = 1,000

23 tháng 1 500 5 2,500 2,300 2,300/5 = 460

TổNG CộNG 3,500 25,500 17,300 2,460 

Trong ví dụ này, nếu bạn đã chi 17.300 Rand, nó sẽ tương đương US$2.460, và số dư các 
quỹ tính bằng đồng USD của bạn là US$1.040 (US$3.500 – US$2.460).

Phương Pháp Tỉ Giá Bình quân Gia quyền
Ở những nơi tỉ giá biến động đáng kể trong một tháng, việc sử dụng bình quân gia quyền 
để tính tỉ giá thực là phương pháp được ưa thích hơn. 

Tỉ giá bình quân gia quyền là bình quân các tỉ giá trong một khoảng thời gian nào đó. Nó 
được tính toán bằng cách nhân mỗi tỉ giá với số tiền được đổi bằng tỉ giá đó, cộng tất cả 
ba tổng con lại với nhau và chia cho tổng số tiền USD đã được đổi. Vẫn sử dụng ví dụ đó, 
bảng dưới đây cho thấy tỉ giá mà các khoản chi phí có thể được đổi ngược lại sang USD để 
báo cáo chi phí. 

Ngày uSD Tỉ Giá rand

1 tháng 1 1,000 7 7,000

15 tháng 1 2,000 8 16,000

23 tháng 1 500 5 2,500

TổNG CộNG 3,500 25,500

Trong ví dụ trên, tỉ giá bình quân gia quyền là 7,29 (3.500/25.500). Nếu bạn đã tiêu 
17.300 Rand, sử dụng phương pháp bình quân gia quyền, số tiền đó sẽ tương đương với 
US$2.373,11 (17.300/7,29), và số dư còn lại sẽ là US$1.126,89 (US$3500– US$2.373,11).

Với tỉ giá bình quân gia quyền, chương trình có thể biết được chính xác các chi phí phải 
thanh toán và các quỹ còn lại đồng thời giảm thiểu chênh lệch tỉ giá được tính trong hệ 
thống kế toán của bạn.

Như bạn có thể thấy, các phương pháp khác nhau cho ra các kết quả tương đối khác 
nhau. Tuy nhiên, mục đích là nhằm hạn chế rủi ro về đổi ngoại tệ thông qua việc sử 
dụng một phương pháp quy đổi khá đơn giản. 

Như đã trình bày ở trên, bạn có thể đã dùng một tỉ giá khác khi nộp đề cương xin tài 
trợ của mình. Trong ví dụ này, nếu tỉ giá tại thời điểm đó là 10 Rand đổi được US$1, thì 
phương pháp được mô phỏng sẽ phản ánh các chi phí bằng USD chính xác hơn so 
với việc sử dụng tỉ giá được dự thảo ban đầu.  

Nếu tỉ giá có ảnh hưởng lớn tới 
việc lập chương trình và mục tiêu 
của bạn, cần phải chia sẻ thách 
thức này với nhà tài trợ và tìm ra 
cách giải quyết thâm hụt.
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ả
n

 L
ý
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Kinh phí chưa dùng
Việc tính toán số tiền bạn đang sử dụng bằng nội tệ và USD rất quan trọng đối với việc 
quản lý có hiệu quả số tiền được tài trợ của bạn, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Một khi 
bạn tính đến tỉ giá biến động, bạn cần phải theo dõi chi tiêu của mình bằng cách thường 
xuyên cập nhật kinh phí chưa sử dụng và tốc độ chi tiêu của bạn để bạn có thể biết số 
tiền còn lại cho các hoạt động dự kiến, và bạn có thể điều chỉnh các hoạt động nếu cần. 
(Để biết thông tin về cách tính kinh phí chưa dùng và tốc độ chi tiêu, hãy xem phần 
Quản Lý Tài Chính 2.2.) 

Nhóm tài chính cần liên hệ với nhóm chương trình để biết về kinh phí chưa dùng của dự 
án và số tiền tài trợ còn lại cho các hoạt động. Kế hoạch làm việc cần được lập một cách 
cụ thể với việc cân nhắc cẩn thận các khoản kinh phí chưa dùng đã được cập nhật.

Báo cáo
Các báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm gửi cho USAID phải được lập bằng đồng 
USD. Các chi phí nội địa sẽ được đưa vào trong báo cáo theo phương pháp tỉ giá mà tổ 
chức của bạn lựa chọn.

Cần giữ liên lạc với USAID. Nếu tỉ giá có ảnh hưởng đáng kể tới việc lập chương trình và 
mục tiêu của bạn, cần phải chia sẻ thông tin này và tìm ra cách giải quyết thâm hụt. Mặt 
khác, nếu tỉ giá làm tăng thêm một khoản tiền nào đó, có thể sử dụng khoản tiền này 
cho chương trình.

Tài Liệu
Lập một văn bản chính sách về cách xác định các tỉ giá quy đổi ngoại tệ. Việc này không 
những giúp đảm bảo rằng chính sách này sẽ được toàn thể nhân viên sử dụng một cách 
nhất quán, mà còn được sử dụng như tài liệu sao lưu dự phòng nếu có các câu hỏi được 
đưa ra trong quá trình kiểm toán. 

quản Lý Tổ Chức nhận Tài Trợ Phụ
Để giảm gánh nặng quản lý tỉ giá hối đoái, nên ký tất cả các khoản tài trợ phụ bằng nội 
tệ. Điều này cho phép đối tác phụ của bạn quản lý ngân sách của mình tốt hơn, vì cả 
ngân sách và các khoản chi tiêu thực tế đều cùng một loại tiền tệ. (Xem phần Quản Lý 
Chương Trình 4.2.)

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Các Quy Định Chuẩn Bắt Buộc đối với 
Những Tổ Chức  Nhận Tài Trợ Phi Chính 
Phủ Không Phải Của Hoa Kỳ- Mua Sắm 
Trong Nước(#8)  
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303mab.pdf

 Bộ Luật Liên Bang của Hoa Kỳ –  
Mua sắm Trong Nước –  
Mẫu 22 CFR 228.40
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_01/22cfr228_01.html
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Hỏi khoản phí đóng góp là gì? Cái gì được tính vào khoản 
phí đóng góp và báo cáo nó như thế nào?

Đáp
Khoản kinh phí đóng góp là một phần chi phí trong dự án của bạn mà không 
phải của Chính Phủ Mỹ. Một phần khoản phí có thể các đóng góp bằng tiền mặt 
hoặc vật chất. 

Một khi bạn cam kết cung cấp khoản phí đóng góp và nó được đưa vào trong ngân sách 
được thông qua trong thỏa thuận của bạn, bạn phải cung cấp tài liệu chứng minh rằng 
nhiệm vụ này đã được hoàn thành một cách hiệu quả.

Nếu bạn đã cam kết đưa ra khoản phí đóng góp, nhưng không thể thực hiện nhiệm vụ 
như đã định, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm với phần chia sẻ chi phí đó.

Ví dụ: Thỏa thuận của bạn có một kinh phí được thông qua là US$1,1 triệu, bao gồm 
US$1 triệu tiền tài trợ của USG và US$100.000 tiền khoản phí đóng góp. Nếu bạn ghi 
chép và báo cáo các khoản phí đóng góp là US$75.000, bạn phải chịu trách nhiệm cho 
US$25.000 còn lại. Nếu bạn không cung cấp tài liệu được chấp nhận và báo cáo về 
khoản US$25.000 còn lại, Cán Bộ Hợp Đồng có thể trừ US$25.000 từ khoản cam kết tài 
trợ cuối cùng của USG.

những Gì Được Tính Vào Phí Đóng Góp? 
 Đóng góp bằng tiền mặt và vật chất từ một nguồn không phải là USG có thể được tính 
vào cam kết chia sẻ chi phí của bạn. Để được tính, một sự đóng góp chia sẻ chi phí phải 
đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau đây:

•	 phải được xác minh trong các ghi chép của tổ chức của bạn;
•	 không phải là một khoản đóng góp cho bất cứ chương trình nào khác được hỗ 

trợ bởi USG;
•	 là cần thiết và hợp lý cho việc hoàn thành một cách thích hợp và có hiệu quả 

các mục tiêu của dự án;
•	 được chấp nhận theo các nguyên tắc về chi phí có hiệu lực của USG (bao 

gồm tính hợp lý của chi phí hoặc giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ được 
quyên góp);

•	 không được chi trả bởi USG theo một thỏa thuận khác; và 
•	 được đưa vào kinh phí đã được thông qua của bạn.

Đ ịNH  NGH ĩ a

khoản Phí Đóng Góp—Phần chi phí dự án 
không được chi trả bởi USG. Nó có thể là đóng 
góp bằng tiền mặt hoặc vật chất.

Đóng Góp Vật Chất—Những nguồn lực 
không phải là tiền mặt được đóng góp cho 
một dự án. Nó có thể bao gồm các dịch vụ 
tình nguyện viên, thiết bị hoặc bất động sản.

Lời khuyên: Những hạn chế nhất định về mua sắm được áp dụng đối với việc sử 
dụng các khoản tài trợ của USG có thể không được áp dụng đối với việc sử dụng các 
nguồn chia sẻ chi phí không phải của USG. Ví dụ, các quy định về nguồn gốc và xuất 
xứ trong mua sắm và những điều khoản đi lại quốc tế trong thỏa thuận của bạn có 
thể không được áp dụng đối với việc mua sắm hoặc đi lại sử dụng các nguồn tài trợ 
không phải của USG.

kHoảN PHÍ  ĐóNG GóP Và  
Quỹ Đối  ỨNG

Thuật ngữ “quỹ đối ứng” được sử dụng 
khi các tổ chức được tài trợ của chương 
trình được yêu cầu cung cấp một khoản 
tiền nhất định mà không phải của USG 
cho dự án để đủ điều kiện nhận tài trợ 
của USG. 

“Khoản phí đóng góp” nói đến tất cả các 
trường hợp khác trong đó các khoản 
không phải của USG được cam kết đóng 
góp cho dự án. 

Khoản Phi Đóng Goṕ
2.4
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Báo Cáo Khoản Phí Đóng Góp
Để chứng mình rằng bạn đang thực hiện nhiệm vụ về chia sẻ chi phí, bạn phải ghi rõ số 
tiền (hoặc số tiền tương đương trong trường hợp đóng góp bằng hiện vật) vào trong 
Báo Cáo Tài Chính Liên Bang hàng quý của mình theo Mẫu Chuẩn-425 (Xem Mẫu SF-425, 
mục 10. Giao Dịch, Chia Sẻ Của Tổ Chức  Nhận Tài Trợ: dòng i.) Số tiền đóng góp có thể 
được xác minh lại trong các ghi chép của tổ chức của bạn và sẽ được kiểm toán.

Lời Khuyên cho việc Ghi Chép và Báo Cáo các Khoản Đóng Góp 
Bằng hiện Vật

•	 Các dịch vụ tình nguyện viên có thể được tính là hoạt động theo trách nhiệm 
chia sẻ chi phí của bạn, nhưng chúng phải được ghi lại và, trong một mức độ 
khả thi nào đó, được chứng minh bằng chính những phương pháp bạn sử 
dụng cho các cán bộ của mình (như bảng chấm công) Mức lương cho tình 
nguyên viên phải nhất quán với mức lương được trả cho công việc tương tự 
trong tổ chức của bạn hoặc mức lương trả cho công việc tương tự trên thị 
trường lao động trong nước.

•	 Các vật dụng được quyên góp có  thể bao gồm thiết bị có tính tiêu hao, vật 
dụng văn phòng, vật dụng thí nghiệm hoặc tài liệu hội thảo và đào tạo. 

•	 Giá trị xác định cho tài sản tiêu hao cá nhân, thiết bị được quyên góp hoặc cho 
mượn, đất đai hoặc nhà cửa được quyên góp hoặc không gian được cung cấp 
phải hợp lý và không thể vượt quá giá thị trường tại thời điểm quyên góp.

•	 Giá trị của đất và nhà cửa hoặc không gian văn phòng được quyên góp phải 
được xác định bởi một bên định giá độc lập (ví dụ, bên định giá bất động 
sản đã được chứng nhận) và được xác nhận bởi một cán bộ chịu trách nhiệm 
trong tổ chức của bạn. 

•	 Bạn phải ghi lại các cơ sở bạn đã sử dụng để định giá bất cứ dịch vụ cá nhân, 
tài liệu, thiết bị, công trình, hoặc đất đai nào mà bạn báo cáo như là đóng góp 
bằng vật chất. Không có một cách thực hiện bắt buộc nào, nhưng nó phải 
công bằng và được ghi chép rõ ràng.

Với quyền hạn của Cán Bộ Hợp Đồng, bạn có thể nhận những đóng góp để chia sẻ chi 
phí từ những tổ chức nhận tài trợ phụ trong dự án (nếu có) để hoàn thành nhiệm vụ 
của mình. Lưu ý sử dụng các thông số giống nhau cho các tổ chức nhận tài trợ phụ.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Thông Tư OMB A-110 – Các Yêu Cầu Hành 
Chính Thống Nhất đối với Tài Trợ và Thỏa 
Thuận với các Viện Đại Học, Bệnh Viện và 
Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Khác 
http://www.whitehouse.gov/omb/
circulars_a110 

TroNG HợP ĐồNG Của BạN

Tùy theo trường hợp, cam kết chia sẻ chi 
phí của bạn được liệt kê trong 
những phần sau đây:

•	 Phần cuối trong thư tài trợ của bạn 
trong phần A. Mục Chung 5 – “Số 
Tiền Chia Sẻ Chi Phí (Không Phải Của 
Liên Bang)” 

•	 Văn bản A đính kèm trong phần tài trợ 
của bạn trong phần Lịch Trình

•	 Phần 4—“Ngân Sách Thỏa Thuận 
Hợp Tác”

•	 Phần 9—“Chia Sẻ Chi Phí”
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Hỏi Chúng tôi có nhiều dự án với các nhà tài trợ khác 
nhau; chúng tôi tính các chi phí văn phòng chung 
như thế nào?

Đáp Một tổ chức thực hiện nhiều hơn một dự án phải chi trả ba loại chi phí như sau: 

1. Chi phí dự án trực tiếp. Các chi phí có thể được quy cho một dự án cụ thể 
một cách rõ ràng, ví dụ một cán bộ chuyên trách, tiền thuê văn phòng được 
sử dụng bởi cán bộ dự án hoặc các thiết bị và vật dụng cụ thể chỉ được một 
dự án sử dụng.

2. Chi phí dự án chung. Các chi phí cần thiết để thực hiện một dự án, nhưng 
khó quy cho một dự án cụ thể, như tiền điện hoặc tiền hỗ trợ cho cán bộ 
hành chính.

3. Các chi phí ngoài dự án. Các chi phí tổ chức chính đáng, nhưng các chi phí 
này không liên quan tới bất cứ dự án cụ thể nào hoặc các chi phí không 
“được phép.” 

Hầu hết các chi phí của bạn sẽ dễ dàng rơi vào nhóm chi phí trực tiếp, trong khi các chi 
phí ngoài dự án thường là hiển nhiên. Các chi phí này có thể là chung, tuy nhiên, đây có 
thể là khó khăn lớn nhất. 

Các nguồn Lực và Các Chi Phí Chung
Có một điểm khác nhau quan trọng giữa một nguồn lực có thể được 
 dùng chung bởi nhiều hơn một dự án so với một thứ gì đó là chi phí chung hay chi phí 
gián tiếp. 

Một nguồn lực có thể được dùng chung bởi nhiều hơn một dự án thường rơi vào nhóm 
chi phí trực tiếp. Ví dụ, hãy coi một cán bộ chuyên môn như là một nguồn lực mà có thể 
dành thời gian cho nhiều hơn một dự án. Do thời gian của một cá nhân được theo dõi 
trên bảng chấm công, bạn sẽ biết chính xác bao nhiêu giờ được dành cho Dự án A và 
bao nhiêu giờ cho Dự Án B. Do vậy, bạn có thể phân bổ chính xác số giờ và lương cho 
từng dự án như là các chi phí trực tiếp. 

Một ví dụ khác: Nếu tổ chức của bạn có một phương tiện đi lại, nó có thể được sử dụng 
cho các chuyến đi của cán bộ làm việc cho hơn một dự án. Mỗi chuyến đi phải được ghi 
chép lại trong sổ đăng ký sử dụng phương tiện đi lại. Do đó, chi phí cho mỗi chuyến đi 
có thể được phân bổ như là chi phí trực tiếp cho từng dự án.

Mặt khác, chi phí chung hoặc gián tiếp là một loại chi phí phát sinh do nhu cầu thông 
thường hoặc nhu cầu chung của các dự án. Ví dụ về các chi phí văn phòng chung là 
trang thiết bị, phí dịch vụ Internet và các đồ dùng văn phòng tiêu hao như giấy và kẹp 
giấy. Không giống như các ví dụ ở trên, việc trực tiếp tính chi phí bao nhiêu cho bất cứ 
dự án nào cũng không rõ ràng. 

Một số tổ chức đã thông qua một quy trình với USAID để xây dựng một Thỏa Thuận Mức 
Chi Phí Gián Tiếp Được Đàm Phán (NICRA) và sử dụng nó để giải quyết các loại chi phí 
này. Nhưng hầu hết các tổ chức không có chi phí NICRA (hoặc chỉ có chi phí NICRA cho 
các chi phí ở trụ sở chính) và, do đó, cần có một biện pháp để tính toán cách phân bổ 
các loại chi phí này.

Đ ịNH  NGH ĩ a

Các Chi Phí Dự án Trực Tiếp—Hàng hóa và 
dịch vụ cụ thể được mua cho lợi ích riêng của 
một dự án được tính vào chi phí của dự án đó.  

NiCra— Thỏa Thuận Mức Chi Phí Gián Tiếp 
Đàm Phán, một mức được thỏa thuận riêng 
giữa một tổ chức và USG để tính các chi phí 
gián tiếp.

Các Chi Phí Chung của Dự án—Hàng hóa và 
dịch vụ được sử dụng bởi nhiều dự án, nên 
bên bán hàng không thể gửi hóa đơn riêng rẽ 
cho từng dự án được tính vào chi phí cho mỗi 
dự án được hưởng lợi dựa trên một  
công thức được xác định từ trước.

Phân Bổ Chi Phí Chung
2.5
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Xây dựng—và Cập nhật—một Chính sách về 
Chi Phí Chung hoặc Chi Phí Gián Tiếp̉
Với những hướng dẫn này, hãy đặt một chính sách có thể trả lời những câu hỏi sau đây:

•	 Chi phí và nguồn lực cụ thể nào được coi là “chung"?
•	 Tổ chức của bạn sẽ chia những chi phí chia sẻ này cho các dự án khác nhau 

như thế nào?
•	 Khi nào công thức đó sẽ được xem xét lại?

Công Thức Mẫu dùng cho việc Tính Toán Các Chi Phi Chung
Các chi phí không thể được quy cho một dự án này hay một dự án khác dưới dạng các 
chi phí trực tiếp sẽ cần được xác định bằng cách xây dựng một công thức. Có một biện 
pháp là sử dụng tỉ lệ phần trăm dựa trên số lượng nhân viên của một dự án so với tổng 
số nhân viên hoặc việc phân bổ không gian văn phòng dành riêng cho mỗi dự án. 

Để làm được việc này, trước tiên hãy xác định phần nào trong văn phòng của bạn được 
dành riêng cho một dự án cụ thể, ví dụ không gian dành cho cán bộ dự án chuyên trách, 
và những phần nào được chia sẻ, như phòng họp hoặc khu lễ tân. Trong các khu vực 
dành riêng cho các dự án cụ thể, tính số m2 dành cho mỗi dự án. Bạn thậm chí có thể 
chia không gian văn phòng của một cá nhân dành thời gian cho nhiều dự án dựa trên 
trên tỉ lệ phần trăm người đó dành thời gian cho mỗi dự án. Cộng diện tích dành cho mỗi 
dự án và tính phần trăm dành cho mỗi dự án.

Ví dụ, có 1.000m2 văn phòng dành cho hai dự án; 800m2 không gian văn phòng được 
dành cho hai dự án, phần còn lại được chia sẻ. Trong phần không gian dùng riêng, 
600m2 dành cho dự án thứ nhất, và 200 m2 dành cho dự án còn lại. Điều này có nghĩa là 
75% toàn bộ không gian được tính cho dự án thứ nhất (750m2), và 25% cho dự án thứ 
hai (250 m2). Những tỉ lệ phần trăm này cũng có thể được sử dụng làm cơ sở để phân bổ chi 
phí cho các khoản chi phí chung khác. 

Không có một phương thức đúng duy nhất cho việc phân bổ các chi phí chung, nhưng 
cách mà tổ chức của bạn xử lý những chi phí này phải rõ ràng. Điều này nhằm đảm bảo 
rằng các khoản tài trợ cho dự án của bạn được sử dụng một cách khôn ngoan và bạn 
đang phân bổ các chi phí một cách công bằng. Và đừng quên rằng, khi các dự án và 
nguồn tài trợ thay đổi, bạn nên điều chỉnh công thức của mình cho phù hợp. 

nhiều Văn Phòng
Nếu tổ chức của bạn có văn phòng ở nhiều nơi khác nhau, bạn có thể đặt ra một số 
hướng dẫn chung và để mỗi văn phòng tự xây dựng chính sách cụ thể riêng dựa trên 
các dự án và chi phí ở nơi đó. Những chính sách này phải lập thành văn bản vì trong quá 
trình kiểm toán hàng năm, kiểm toán viên sẽ xem xét và so sánh chính sách của bạn với 
thực tế. Một số dự án dùng chung văn phòng phải lập một Biên Bản Ghi Nhớ chính thức 
trong đó có các thỏa thuận chi tiết về các vấn đề phụ, như các vấn đề về tài sản, bảng 
lương và nhân sự chung. Việc này đặc biệt phổ biến khi “các nhóm dự án” riêng rẽ đến từ 
các đơn vị tổ chức khác nhau hoặc từ các tổ chức hoàn toàn khác nhau.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Hướng Dẫn Thực Hành Tốt Nhất để  
Tính Chi Phí Gián Tiếp. 
http://www.usaid.gov/business/
regulations/BestPractices.pdf

NHỮNG Đ iều  CầN CâN NHắC

Hỏi: Nếu chúng tôi có một chi phí 
NiCra, chúng tôi có cần phân bổ chi 
phí chung nữa không?

Hẳn là bạn rất muốn có một Thỏa Thuận 
Mức Chi Phí Gián Tiếp Đàm Phán (NICRA) 
để̃ giải quyết khó khăn trong việc phân 
bổ các chi phí chung của dự án. Chi phí 
NICRA có thể đơn giản hóa cách bạn 
được bồi hoàn cho các khoản phụ phí 
trong các dự án nhất định do USG tài trợ. 
Tuy nhiên, nếu dự án của bạn được các 
nhà tài trợ khác nhau tài trợ, nếu NICRA 
của bạn chỉ trang trải chi phí cho trụ sở 
chính hoặc nếu bạn muốn kiểm tra xem 
NICRA của bạn  ́có trang trải đúng các 
khoản chi phí chung hay không, bạn vẫn 
cần phân bổ chi phí chung của mình. Do 
vậy, dù bạn có chi phí NICRA hay không, 
việc xây dựng một chính xác phân bổ các 
chi phí chung của dự án vẫn là một cách 
quản lý tốt.
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Hỏi  Tổ chức của chúng tôi có được miễn đóng thuế VaT 
và thuế hải quan đối với các hàng hóa và dịch vụ 
được mua bằng nguồn tài trợ của uSG không? Và, 
những yêu cầu về Báo Cáo Thuế ở Nước Ngoài là gì?

Đáp Các tổ chức thực hiện các dự án phát triển do Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) tài trợ 
được miễn một số loại thuế nhất định được quy định bởi chính phủ nước sở 
tại nơi họ hoạt động Việc miễn thuế áp dụng đối với cả những tổ chức chính 

nhận tài trợ và những tổ chức được nhận tài trợ phụ.

 Việc miễn trừ cụ thể và quá trình để yêu cầu bồi hoàn các khoản thuế đã nộp được phác 
thảo riêng cho từng quốc gia trong các thoả thuận song phương giữa Chính phủ Hoa Kỳ 
và chính phủ các nước sở tại. Dưới đây là các trường hợp miễn trừ phổ biến, và các loại 
thuế bạn có thể phải nộp. Bạn phải tìm ra các khoản miễn trừ và các yêu cầu liên quan ở 
từng quốc gia mà tổ chức của bạn đang hoạt động.

Phần tiếp theo sẽ cung cấp các ví dụ về các loại thông tin cần báo cáo, thảo luận về các 
yêu cầu về Báo Cáo Thuế Ở Nước Ngoài của USAID, hàng năm cần những tổ chức nhận 
tài trợ của USAID cần nộp những báo cáo ngày hạn cuối vào ngày 16 tháng 4 hàng năm, 
và đưa ra các đề nghị về cách theo dõi các khoản nộp và hoàn thuế của bạn nhằm giúp 
việc báo cáo trở nên dễ dàng.

Các Khoản Thuế Được Miễn Trừ ở hầu hết  
Các quốc Gia
•	 Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) đối với các hàng hóa được mua ở trong nước.
•	  Thuế hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu vào trong nước để sử dụng trong 

các dự án do USG tài trợ.

Các Khoản Thuế Không Được Miễn Trừ
•	  Thuế VAT hoặc thuế bán hàng đánh vào các mặt hàng mua ngoài nước sở tại 

nơi bạn đang thực hiện chương trình do USG tài trợ. Ví dụ, nếu một tổ chức 
mua hàng hóa ở Nam Phi để sử dụng cho dự án do USG tài trợ đang được thực 
hiện ở Mozambique, nó sẽ không được miễn thuế VAT ở Nam Phi. 

•	 Các tổ chức có trụ sở chính (HQ) bên ngoài nước sở tại, bao gồm cả trụ sở ở 
Hoa Kỳ hoặc châu Âu, không được miễn thuế VAT hoặc thuế bán hàng trong 
trong nước của mình, cho dù các mặt hàng được mua được sử dụng ở trụ sở 
chính hay ngoài hiện trường.

Các Loại Thuế Khác Được quy Định bởi  
Chính Phủ Các nước sở Tại
Mặc dù USG tìm muốn được miễn giảm tất cả các loại thuế được áp dụng đối với các dự 
án hỗ trợ nước ngoài từ chính phủ các nước sở tại, có một số loại 
thuế bạn có thể vẫn phải nộp, ví dụ:

•	 Thuế đánh vào các dịch vụ, bao gồm việc thuê mặt bằng và thuê  
các trang thiết bị hội thảo;

•	 Thuế đánh vào lương; và
•	 VAT đối với các dự án không phải do USG tài trợ.  

Đ ịNH  NGH ĩ a

VaT—Thuế Giá Trị Gia Tăng. Thuế đánh 
vào việc mua hàng hoá và dịch vụ, tương 
tự như thuế bán hàng ở Hoa Kỳ.

TroNG HợP ĐồNG Của BạN

Điều khoản về “Báo Cáo Thuế Ở Nước 
Ngoài” nằm trong các điều khoản tiêu 
chuẩn của một Thỏa Thuận Hợp Tác. 

Tất cả các tổ chức nhận tài trợ 
của USAID phải nộp báo Cáo 
Thuế Ở Nước Ngoài chậm nhất 
là ngày 16 tháng 4 hàng năm.

Báo Cáo Thuế (VAT)ơ  Nước Ngoài
2.6
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Để biết chắc chắn hãy kiểm tra với Đoàn Công Tác trong nước và các nhà tài trợ khác để 
biết thêm chi tiết về các khoản thuế mà tổ chức của bạn có thể phải nộp.

Chi Tiết về quốc Gia
Mỗi quốc gia đều có đàm phán thỏa thuận song phương riêng với Hoa Kỳ, bao gồm các 
quy định về đóng thuế đối với viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ. Các quy định này thường 
cho biết những loại thuế nào được miễn trừ và làm thế nào để các tổ chức đang thực 
hiện các chương trình do USG tài trợ có thể nhận được hoàn thuế cho những khoản 
thuế đã nộp. Các khoản miễn trừ và quy trình bồi hoàn của từng nước có thể rất khác 
nhau, nhưng bạn có trách nhiệm hỏi Đoàn Công Tác về những quy định ở quốc gia bạn 
đang hoạt động.

Làm việc với nhóm USG trong nước để trả lời những câu hỏi sau đây:

•	 Những loại thuế nào tôi được miễn trừ?
•	 Loại thuế nào, nếu có, tôi cần phải nộp?
•	 Quy trình xin miễn trừ hoặc bồi hoàn là như thế nào?

Quy trình xin được miễn trừ hoặc bồi hoàn ở mỗi nước khác nhau.  Một số quốc gia gởi  
văn bản miễn thuế VAT để trình cho các bên bán hàng tại thời điểm mua. Những quốc 
gia khác yêu cầu bạn nộp thuế VAT và yêu cầu bồi hoàn thuế, có thể thông qua Cơ Quan 
Thuế hoặc Đoàn Công Tác hoặc Đại Sứ Quán trong nước.

Tham khảo ý kiến nhóm USG trong nước hoặc Đại Diện Cán Bộ Hợp Đồng (COR/AOR) để 
được hướng dẫn thêm.

Báo Cáo Thuế Ở nước ngoài
Tất cả các tổ chức nhận tài trợ của USAID đều phải nộp Báo Cáo Thuế Ở Nước Ngoài 
trước ngày 16 tháng tư hàng năm.  Tất cả các tổ chức nhận tiền tài trợ của USAID phải 
thực hiện đúng các yêu cầu về báo cáo thuế ở nước ngoài do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại 
quốc gia đó đề ra. 

 Mục đích của Báo Cáo Thuế Ở Nước Ngoài là để đảm bảo rằng viện trợ nước ngoài của 
Hoa Kỳ không bị đánh thuế và, do đó, các quỹ được sử dụng theo đúng các mục đích 
ban đầu.  USG sử dụng những báo cáo này để theo dõi xem liệu các chính phủ nước 
ngoài có đang tuân thủ đúng các điều khoản trong thỏa thuận song phương của mình 
hay không.

Ai Phải Báo Cáo
Bất kỳ tổ chức nào mua hàng hóa có trị giá từ US$500 trở lên bằng tiền tài trợ của USG 
hoặc nộp bất cứ khoản thuế hải quan nào trên lãnh thổ quốc gia tổ chức đó đang hoạt 
động trong năm tài chính trước, đều phải nộp báo cáo hàng năm về thuế ở nước ngoài. 
Báo cáo này vẫn phải được nộp ngay cả khi bạn không nộp bất cứ khoản thuế nào cho 
các hạng mục đó trong giai đoạn báo cáo!  

Tất cả mọi tổ chức nhận tài trợ phụ theo khoản tài trợ của bạn mà mua hàng trong nước 
có giá từ US$500 trở lên cũng phải theo dõi những khoản thuế đã nộp và bồi hoàn đã 
nhận. Bạn phải trực tiếp đưa dữ liệu của tổ chức nhận tài trợ phụ vào báo cáo của mình.
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Vì miễn thuế và quy trình bồi 
hoàn ở mỗi nước là khác nhau, 
hãy kiểm tra với nhóm trong 
nước hoặc Đại Sứ Quán Hoa 
Kỳ ở quốc gia mà bạn đang 
làm việc.

Tôi Phải Báo Cáo những Khoản Thuế nào?
Chỉ đưa vào trong Báo Cáo Thuế Ở Nước Ngoài những loại thuế đã nộp nếu chúng đáp ứng 
các điều kiện sau:

•	 Thuế được nộp cho chính phủ của quốc gia nơi bạn 
đang hoạt động.

•	 Giao dịch có giá từ US$500 trở lên (không bao gồm thuế VAT).
•	 Thuế phải nộp là loại thuế mà tổ chức của bạn không được miễn trừ (ví dụ, 

nếu bạn không được miễn thuế thuê nhà ở một quốc gia cụ thể, thì không đưa 
chúng vào báo cáo).

•	 Việc mua sắm liên quan tới dự án được USG tài trợ của bạn. (Báo cáo việc mua 
sắm bất kể việc mua sắm đó được thực hiện bằng tiền tài trợ của USG hay là 
khoản phí đóng góp, miễn là nó là một phần xác thực của dự án).

Khi nào Là hạn nộp Báo Cáo, và Khung Thời 
Gian Cần Được Giải quyết Trong Báo Cáo?
Báo Cáo Thuế Ở Nước Ngoài cần nộp vào ngày 16 tháng 4 hàng năm. Bạn phải báo cáo ba 
bảng sau đây:

Bảng a. Thuế nộp cho chính phủ nước sở tại trong năm tài chính trước. 
Bao gồm thuế VAT và thuế hải quan.

Bảng B. Tất cả các khoản bồi hoàn đã nhận trong năm tài chính trước, 
cho dù thuế gốc được nộp vào thời gian nào đi nữa.

Bảng C. Các khoản bồi hoàn nhận được tợ  các khoản thuế đã nộp tính 
đến ngày 31 tháng 3 của năm tài chính hiện tại đang được báo cáo.

Tôi nộp Báo Cáo Ở Đâu, và hình Thức thế nào?
Hãy nộp báo cáo cho cơ quan được nêu trong Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn theo điều khoản 
tiêu chuẩn về Báo Cáo Thuế Ở Nước Ngoài hoặc theo hướng dẫn của cơ quan tài trợ của bạn 
(thường là Đại Sứ Quán Hoa Kỳ hoặc cơ quan quản lý tài chính trong nước của cơ quan tài trợ 
của bạn). Đồng thời gửi một bản sao báo cáo cho AOR/COR của bạn.

Không có mẫu báo cáo chuẩn. Tuy nhiên, báo cáo phải bao gồm những nội dung sau:

1. Tên tổ chức của bạn. 
2. Tên người cần liên lạc với số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử.
3. (Các) số hợp đồng của bạn.
4. Tổng tiền thuế ở nước ngoài được quyết toán bởi một chính phủ nước ngoài đối 

với việc mua sắm có giá từ US$500 trở lên được thanh toán bằng kinh phí của USG 
theo (các) hợp đồng trong năm tài chính trước. Nếu bạn làm việc ở nhiều quốc 
gia, liệt kê riêng ra từng quốc gia đó. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc cho nhiều dự án 
trong cùng một quốc gia, bạn có thể báo cáo tổng số cho từng quốc gia. Chỉ báo 
cáo những khoản thuế nước ngoài được quyết toán bởi chính phủ sở tại ở quốc gia 
bạn đang hoạt động. Không phải báo cáo các khoản thuế ở nước ngoài được quyết 
toán bởi chính phủ sở tại bên thứ ba.

Hình A :

Hình B :

Hình C :

Ngày 1 tháng mười
Bắt đầu Năm tài chính của USG

Ngày 30 tháng chín
Kết thúc Năm tài 
chính của USG

Ngày 16 tháng tư
Đến Hạn Báo Cáo

Ngày 31 
tháng ba

Trả Thuế 

Tổng Tiền Bồi Hoàn Nhận Được

Tiền Bồi Hoàn Nhận Được từ Thuế Trả trong Năm Tài Chính gần đây nhất (Hình A, ở trên)

Mục đích của Báo Cáo Thuế Ở 
Nước Ngoài là nhằm đảm bảo 
rằng các khoản viện trợ nước 
ngoài của Hoa Kỳ đang được 
sử dụng đúng mục đích như đã 
hoạch định và không bị đánh 
thuế, đồng thời để xem chính 
phủ nước ngoài có tuân thủ 
đúng các điều khoản trong thỏa 
thuận song phương của mình 
hay không.
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Để đơn giản hóa việc báo cáo 
hàng năm của bạn, tổ chức của 
bạn nên xây dựng một quy trình 
để theo dõi thuế VAT và thuế hải 
quan đã nộp, cũng như các yêu 
cầu và việc nhận bồi hoàn từ 
chính phủ nước sở tại. 

5. Báo cáo tất cả các khoản bồi hoàn bạn đã nhận được trong năm tài chính 
trước bất kể thời gian mà khoản thuế ở nước ngoài đó quyết toán. Đồng thời, 
cung cấp một bảng riêng cho biết tổng tất cả các khoản bồi hoàn dành cho 
các khoản thuế được quyết toán trong năm tài chính mà bạn đang báo cáo 
và các khoản bồi hoàn bạn đã nhận được tính đến ngày 31 tháng 3.

Ví dụ
Tổ Chức: MyNGO

Người liên hệ: Jane Smith 

Điện thoại: +255-555-5555. Fax: +255-555-5556. Email: jane@myngo.org

Số Hợp Đồng: XYZ-123

Quốc Gia

Các khoản Thuế 
Được Quyết Toán 

trong năm tài 
chính 08

Tổng Bồi Hoàn Nhận 
Được trong năm tài 

chính 08

Các khoản Bồi Hoàn 
Đã Nhận Được cho các 
khoản Thuế của năm 
tài chính 08 tính đến 

31 tháng 3

Mozambique US$0 US$500 US$0

Tanzania US$1,000 US$1,000 US$1,000

Trong ví dụ này, tổ chức đang hoạt động ở hai quốc gia:  Mozambique và Tanzania. Các 
con số trong bảng này là những tóm tắt theo quốc gia và không được chia theo dự án 
hoặc tổ chức nhận tài trợ phụ. Trong năm tài chính 08, chính phủ Mozambique không 
tính bất cứ khoản thuế nào đối với tổ chức chính nhận tài trợ (hoặc tổ chức nhận tài trợ 
phụ, nếu có). Tuy nhiên, chính phủ đã hoàn lại cho tổ chức US$500 cho các khoản thuế 
được tính trước năm tài chính 08. Trong năm tài chính 08, chính phủ Tanzania đã tính 
thuế cho tổ chức với số tiền là US$1.000, nhưng đến ngày ngày 31 tháng 3 năm 2009 thì 
đã bồi hoàn đầy đủ cho tổ chức. Phải nộp Báo Cáo Thuế Ở Nước Ngoài riêng cho từng 
quốc gia (Mozambique và Tanzania).

Theo Dõi Các Khoản nộp Thuế, VAT, và Thuế 
hải quan và Bồi hoàn
Tổ chức của bạn nên xây dựng một quy trình để theo dõi thuế VAT và thuế hải quan 
đã nộp, cũng như quy trình yêu cầu và nhận tiền bồi hoàn từ chính phủ nước sở tại. 
Việc xây dựng một quy trình như thế đơn giản hóa đáng kể việc cáo cáo hàng năm 
của bạn và giúp đảm bảo kinh phí của bạn dành để cung cấp dịch vụ cho những đối 
tượng hưởng lợi.

Hãy xem xét các chiến lược sau đây để theo dõi việc thanh toán và bồi hoàn thuế VAT 
của bạn:

•	 Lập một danh sách các khoản thuế được miễn trừ và các khoản thuế phải đóng 
để mọi người trong tổ chức của bạn có tham gia vào việc mua sắm đều biết 
về chính sách này. Đồng thời cung cấp danh sách này cho những tổ chức 
nhận tài trợ phụ.

•	 Tạo ra một mã đặc biệt trong hệ thống kế toán của bạn để theo dõi tất cả các 
khoản nộp thuế được miễn. Chỉ dùng mã này cho những khoản thuế được 
miễn – không dùng cho các khoản thuế hợp pháp phải nộp.

•	 Tạo ra một mã đặc biệt trong hệ thống của bạn để theo dõi các khoản thanh 
toán bồi hoàn của chính phủ nước sở tại. Đảm bảo rằng bạn có thể liên kết các 
khoản bồi hoàn nhận được với mục nhập kế toán ban đầu ghi các khoản thuế 
đã nộp. Việc này sẽ giúp xác định những khoản bồi hoàn đã nhận và chưa 
được nhận một cách dễ dàng.
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•	 Lập một bản theo dõi quá trình nộp và hoàn thuế. Bản này phải ghi lại mỗi lần 
nộp thuế, yêu cầu bồi hoàn và số tiền đã nhận. Có thể bạn cũng muốn có một 
chính sách để lưu giữ bản sao các biên lai và yêu cầu hoàn thuế đã được gửi 
cho chính phủ sở tại hoặc văn phòng USG, nếu thích hợp (xem ví dụ sau đây). 
Điều chỉnh quy trình của bạn để cho phù hợp với những yêu cầu của chính 
phủ sở tại và USG trong nước liên quan tới việc nộp các yêu cầu và thời gian 
phản hồi dự kiến cho các khoản bồi hoàn.  

•	 Vì tổ chức nhận tài trợ phụ của bạn cũng có thể có các hoạt động mua sắm 
hàng hóa hoặc các chi phí khác được quy định trong những điều khoản này, 
hãy làm việc với các tổ chức nhận tài trợ phụ để họ nộp báo cáo cho bạn trước 
thời hạn 16 tháng 4, như vậy, bạn sẽ có đủ thời gian để đưa dữ liệu của họ vào 
trong báo cáo của bạn. Lưu ý rằng báo cáo của họ cũng bao gồm các khoản 
bồi hoàn tính đến ngày 31 tháng 3, do đó hạn chót của họ phải là khoảng thời 
gian từ ngày 1 tháng 4 đến 15 tháng 4. 

Ví Dụ Về Bản Theo Dõi Thuế VAT
Dưới đây là một ví dụ về bản theo dõi các khoản nộp thuế VAT, yêu cầu bồi hoàn, và các 
khoản thanh toán đã nhận. Bạn có thể lập một bản theo dõi như thế này cho từng quốc 
gia nơi bạn đang hoạt động, và bản ghi này có thể bao gồm tất cả các yêu cầu liên quan 
tới quốc gia đó, thậm chí từ các dự án khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng bản ghi này 
để theo dõi các khoản nộp thuế VAT cho các giao dịch dưới US$500 để phục vụ mục đích 
kiểm toán, mặc dù bạn sẽ không đưa các khoản này vào trong Báo Cáo Thuế Ở Nước 
Ngoài do USAID yêu cầu.  

* Bạn có thể theo dõi các khoản nộp và bồi hoàn bằng nội tệ.  

Tham 
Chiếu 
Hệ 
Thống 
Kế 
Toán # Ngày

Bên bán 
hàng Mô tả

Giá Trị 
Giao Dịch  

(trước VAT)* VAT*
Dự 
án.

Ngày 
Yêu Cầu. 
Bồi Hoàn

Ngày 
Nhận. 

Bồi Hoàn

210 23 tháng 10 
năm 07

Vật Dụng ABC Đồ Đạc Văn 
Phòng

$1,200 $120 Đáp 31 tháng 10 
năm 07 

15 tháng 1 
năm 08

223 15 tháng 1 
năm 08

Hàng Nhập 
Khẩu DEF

Bộ Đồ 
Nghề HBC

$1,000 $100 B 31 tháng 1 
năm 08

235 02 tháng 2 
năm 08

GHI 
Máy tính

Máy- tính $2,000 $200 C

236 02 tháng 2 
năm 08

JKL Inc. Máy in $500 $50  D

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Hướng Dẫn của USAID về Báo Cáo  
Thuế Ở Nước Ngoài 
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/302mac.pdf



q
U

ả
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Yêu Cầu Các Khoản Tài Trợ của USG 
Sử Dụng Mẫu Chuẩn-270 (mẫu SF-270)

Đ ịNH  NGH ĩ a

Fm—Cơ quan quản lý tài chính của tổ chức tài 
trợ của bạn.

Thu Nhập Của Chương Trình—Thu nhập 
của chương trình là số tiền kiếm được bằng 
một chương trình thông qua lợi ích của chính 
chương trình đó. Thu nhập này được tạo ra 
từ các khoản phí dịch vụ hoặc bán hàng. Thu 
nhập của chương trình cũng có thể được tạo 
ra thông qua việc bán các thiết bị không còn 
cần thiết mà đã được mua bằng nguồn vốn của 
chương trình. 

Thu nhập của chương trình khác với các hoạt 
động tạo thu nhập, thông qua đó các tổ chức  
nhận tài trợ hoặc đối tượng hưởng lợi của một 
chương trình tiếp tục có thu nhập.

Hỏi Thời điểm và cách thức chúng ta yêu cầu tài trợ, và 
số tiền chúng ta yêu cầu trong một lần?

Đáp
Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) giải ngân các khoản tài trợ theo hai cách: 1) bằng 
cách ứng trước hoặc 2) bằng cách hoàn lại cho đối tác các chi phí mà họ đã 
thanh toán. Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn và/hoặc cơ quan quản lý tài chính 
của USAID (FM) sẽ hướng dẫn bạn tới kênh giải ngân bạn được phép 

sử dụng. 

Để yêu cầu kinh phí, bạn phải điền vào mẫu SF-270 Yêu Cầu Ứng Trước hoặc Bồi Hoàn 
và nộp cho FM của cơ quan tài trợ của bạn. Nếu bạn có nhiều khoản tài trợ USG, 
bạn phải điền một mẫu đơn SF-270 riêng cho mỗi khoản tài trợ. Sau đây là phần giải 
thích chi tiết về cách điền và nộp mẫu đơn SF-270.

Ban đầu, bạn chỉ được yêu cầu ứng trước tài trợ cho một tháng trong mỗi lần yêu 
cầu. Mỗi yêu cầu phải dành cho số tiền mà bạn ước tính sẽ chi tiêu trong vòng 30 
ngày sắp tới.  Bạn không được phép yêu cầu hoặc giữ bất kỳ "kinh phí dự phòng” 
thêm nào. Tuy nhiên, nếu một việc mua sắm cụ thể đã được lên kế hoạch bị trì hoãn, 
bạn được phép giữ kinh phí đó tới tháng sau. Nếu một hoạt động bị hủy bỏ, bạn có 
thể dùng kinh phí đó cho một hoạt động khác trong kế hoạch làm việc đã được phê 
duyệt của mình.

Mặc dù các chính sách của các cơ quan riêng lẻ có thể khác nhau, nhưng thông 
thường bạn sẽ phải hoàn thành mẫu SF-270 và nộp mẫu đó khoảng một tuần 
trước tháng mà bạn yêu cầu kinh phí. FM sẽ xem xét và xác định tính phù hợp của 
các khoản được yêu cầu. Nếu yêu cầu của bạn là bất thường, như yêu cầu cho một 
khoản tiền quá lớn cho việc mua sắm sắp tới, thì việc giải thích hoặc cung cấp tài 
liệu liên quan tới yêu cầu của bạn có thể rất hữu ích. Thời gian phản hồi của các cơ 
quan là khác nhau, nhưng nói chung bạn có thể dự tính nhận được kinh phí trong 
vòng một tuần. 

Sau một thời gian, khi bạn đã chứng minh được rằng các khoản kinh phí mà bạn 
yêu cầu được chi tiêu một cách hiệu quả và bạn không chi tiêu quá nhanh hoặc quá 
chậm, bạn có thể được phép yêu cầu kinh phí cho một quý. Đại Diện Của Cán Bộ 
Thỏa Thuận/Đại Diện Của Cán Bộ Hợp Đồng (AOR/COR) của bạn và FM sẽ quyết định 
việc này bằng cách xem xét dữ liệu trong các Báo Cáo Tài Chính Liên Bang hàng quý 
theo mẫu SF-425 và mẫu SF-270 của bạn để tính kinh phí chưa dùng và tốc độ chi 
tiêu của bạn. 

Tải  mẫu SF -270 XuốNG

Tải bản PDF của mẫu SF-270 tại đường 
liên kết ttp://www.whitehouse.gov/omb/
grants/sf270.pdf. 

Để tận dụng một số tính năng của biểu 
mẫu, bao gồm các phép tính tự động, 
hãy chắc chắn rằng bạn có phiên bản 
Adobe Reader mới nhất. Tải miễn phí 
phiên bản đó tại http://www.adobe.
com/products/acrobat/readstep2.html.

2.7
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Trên

Tính

Chỉ Dành Cho Khoản Ứng Trước

Ước Tính Các Khoản Tạm Ứng 
Khi ước tính yêu cầu của mình, bạn không chỉ đơn thuần chia ngân sách hàng năm của 
mình cho 12 tháng; thay vào đó, hãy tính toán cụ thể những khoản mà bạn cho rằng sẽ 
chi tiêu trong tháng tới. Một số khoản trong ngân sách của bạn có thể được chia đều cho 
các tháng, (ví dụ, tiền lương), nhưng có một số khoản, như mua sắm thiết bị không tiêu 
hao, có thể dồn tất cả trong một tháng (ví dụ, tại thời điểm bắt đầu một dự án).

Các đối tác đang thực hiện dự án với các tổ chức nhận tài trợ phụ nên làm việc cùng nhau 
để đảm bảo các yêu cầu tài trợ và việc chi tiêu được quản lý một cách trôi chảy, do vậy 
không có tổ chức nào bị hết tiền. Để làm được việc này, hãy yêu cầu các tổ chức nhận tài 
trợ phụ cung cấp ước tính tài trợ hàng tháng hoặc hàng quý (khi đã được thông qua). Bạn 
cũng có thể muốn lập một quy trình tạm ứng và bồi hoàn với các tổ chức nhận tài trợ phụ 
tương tự như quy trình mà bạn vẫn thực hiện với USG.

Điền Vào Mẫu sF-270 
Mẫu SF-270 được sử dụng để yêu cầu tạm ứng hoặc bồi hoàn từ USG.

Mẫu SF-270 là một mẫu gồm 2 trang: trang đầu tiên có chỗ trống để bạn điền thông tin và 
dữ liệu; trang thứ hai là dành cho chữ ký và các hướng dẫn về cách hoàn thành mẫu.  

Trong trang đầu tiên, có ba phần quan trọng – phần trên dành cho thông tin về khoản tài 
trợ và yêu cầu của bạn; phần giữa là phần bạn tính toán tạm ứng hoặc bồi hoàn của mình; 
và phần thứ 3 dành cho phần chỉ yêu cầu tạm ứng.

CáC Đ iều  CầN CâN NHắC

Tính Toán Thời Gian Nộp mẫu SF-270 
và mẫu SF-425 của Bạn
Do FM sử dụng các thông tin trong mẫu 
Báo Cáo Tài Chính Liên Bang SF-425 của 
bạn để xử lý mẫu Yêu Cầu Tạm Ứng SF-
270 của bạn, nên cần đảm bảo rằng bạn 
đã hoàn thành và nộp mẫu SF-425 của 
mình một cách kịp thời. Mặc dù theo quy 
định bạn không cần phải nộp mẫu SF-425 
đến tận 30 ngày sau ngày kết thúc quý, 
việc đợi chờ quá lâu có thể trì hoãn việc 
xử lý yêu cầu của bạn. Do đó, hãy nộp 
mẫu SF-425 trong thời gian sớm nhất có 
thể nếu bạn có một bản yêu cầu tài trợ 
chưa được xử lý.

yêu Cầu về Tài khoản Ngân Hàng
Tổ chức của bạn và các tổ chức nhận 
tài trợ phụ của bạn được yêu cầu gửi 
các khoản tài trợ của USG trong các tài 
khoản sinh lãi, tách biệt khỏi tất cả các 
khoản khác. Bạn chỉ có thể sử dụng một 
tài khoản không sinh lãi nếu: 1) mỗi năm 
tổ chức của bạn (hoặc một trong những 
tổ chức nhận tài trợ phụ của bạn) nhận 
ít hơn US$120.000 tiền tài trợ của USG; 
hoặc 2) một tài khoản sinh lãi yêu cầu số 
dư tối thiểu quá cao khiến cho việc sử 
dụng tài khoản đó là không thực tế.

 Bạn có thể giữ tối đa US$250 lãi thu được 
để trang trải các chi phí hành chính. Lãi 
thu được hàng năm lớn hơn US$250 phải 
được nộp cho cơ quan tài trợ của bạn. 

Chú ý mức Cam kết Tối Đa Của Bạn!
Thời gian phản hồi đối với việc xử lý một 
yêu cầu tài trợ là khá ngắn miễn là bạn 
còn đủ tài trợ được cam kết theo tài trợ của 
mình. Nếu bạn yêu cầu kinh phí vượt quá 
số tiền cam kết tối đa của bạn, hợp đồng 
của bạn sẽ phải được chỉnh sửa để bổ 
sung tài trợ cam kết vào khoản tài trợ của 
bạn trước khi FM có thể xử lý đơn SF-270 
của bạn.

Bạn sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi theo 
dõi chặt chẽ số tài trợ được cam kết của 
mình. Ngay sau khi sử dụng 75% số tài trợ 
cam kết của mình, hãy liên hệ với AOR/
COR và Nhân Viên Quản Lý Hoạt Động của 
bạn và yêu cầu bổ sung thêm số tài trợ 
được cam kết. (Để biết thêm thông tin về 
cách theo dõi số tài trợ cam kết của bạn, 
hãy xem phần nội dung ở bên lề “Cam 
Kết và Tài Trợ” trong phần 2.2 Quản Lý Tài 
Chính Tính Kinh Phí Chưa Dùng và Tốc Độ 
Chi Tiêu.)
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Chính Phủ Hoa Kỳ giải ngân 
cho các tổ chức nhận tài trợ 
theo hai cách: 1) bằng cách ứng 
trước hoặc 2) bằng cách hoàn 
trả chi phí cho các đối tác sau đã 
xong việc. 

Phần Đầu
Dưới đây là lời khuyên cho các phần chính.

•	 Ô 1(a) – Loại thanh toán được yêu cầu sẽ là một khoản tẩ m ứng, khoản bồi 
hoàn hoặc kết hợp cả hai. 

•	 Ô 1(b) – Với tất cả các yêu cầu không phải là yêu cầu cuối cùng ở cuối phần 
tài trợ của bạn, hãy lựa chọnthanh toán một phần. 

•	 Ô 2 – Phần cơ bản của yêu cầu phụ thuộc vào kiểu hệ thống kế toán mà bạn 
đang sử dụng. 

•	 Ô 8 – "Giai đoạn được đưa ra trong yêu cầu này" nên là một tháng theo lịch (ví 
dụ, từ 01 tháng 1 năm 2012 đến 31 tháng 1 năm 2012), trừ khi có hướng dẫn 
khác của FM.

Sau khi hoàn thành phần đầu, bạn phải quyết định xem nên điền vào phần tính toán đầy 
đủ ở giữa biểu mẫu hay phần tính toán rút gọn dành choChỉ Dành Cho Tạm Ứng ỗ  cuối 
biểu mẫu.

Hãy điền vào phần tính toán đầy đủ nếu bất cứ phần nào trong kinh phí tài trợ được yêu 
cầu có bồi hoàn. Bạn cũng phải điền vào phần tính toán đầy đủ nếu bạn có bất cứ thu 
nhập chương trình nào. 

Nếu bạn không yêu cầu bồi hoàn và không có thu nhập chương trình, bạn có thể bỏ qua 
phần này để xuống phầnChỉ Tạm Ứng của mẫu, được mô tả trong trang sau. 

Phần Tính Toán 
Phần tính toán chính bao gồm ba cột ở phần trên cùng (a-c) và một cỡt Tổng Cộng. 
Không cần thiết phải liệt kê chi tiết yêu cầu tài trợ của bạn vào trong những cột này 
trừ khi được yêu cầu bởi AOR/COR hoặc FM của bạn.

Cách tính toán (các dòng được ký hiệu a-j ) được giải thích và mình họa trong trang 
tiếp theo.
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Ban đầu, bạn có thể chỉ được 
yêu cầu tạm ứng tài trợ cho một 
tháng trong một lần yêu cầu. 
Khi bạn đã chứng minh rằng 
bạn đang chi tiêu các khoản tài 
trợ một cách hiệu quả, cơ quan 
tài trợ của bạn có thể cho phép 
bạn yêu cầu tạm ứng theo quý.

Nói chung, bạn sẽ phải hoàn 
chỉnh và nộp mẫu SF-270 
không sớm hơn 1 tuần trước 
tháng mà bạn yêu cầu tài trợ. 

a. Tổng số chi phí của chương trình cho tới nay: Tất cả các chi phí cho chương trình 
của bạn, bao gồm chi trả khoản phí đóng góp, tính đến ngày đầu tiên của giai 
đoạn yêu cầu. Nói cách khác, nếu bạn yêu cầu cho giai đoạn từ ngày 1 đến 31 
tháng 1 năm 2009, hãy điền tổng chi phí tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008.

b. Trừ đi: thu nhập tích lũy của chương trình: Nếu chương trình của bạn thu được 
bất cứ khoản thu nhập chương trình nào, hãy nhập vào đây. 

c. Chi phí ròng của chương trình (dòng a trừ dòng b).
d. Chi phí bằng tiền mặt dự kiến cho giai đoạn tạm ứng: Bạn sẽ cần bao nhiêu tiền 

cho giai đoạn tạm ứng (trong ví dụ của chúng ta, ngày 1 đến 31 tháng 1 năm 
2009). Toàn bộ kinh phí tài trợ cần thiết (bao gồm khoản phí đóng góp), không 
kể bất kỳ khoản tiền mặt được chuyển sang đang có.

e. Tổng (cộng các dòng c và d ).
f. Khoản kinh phí không phải của liên bang ở dòng e: Tất cả các khoản chi phí trước 

đây, cộng với tất cả các khoản chi phí bạn dự định đóng góp trong giai đoạn 
tạm ứng. (Nếu bạn không chắc chắn được khoản chi phí nào bạn có thể đóng 
góp trong giai đoạn tạm ứng, bạn nên để US$0 trong mẫu SF-270 của mình, 
miễn là bạn tính toán hợp lý chia sẻ chi phí thực tế trong mẫu SF-425 tiếp theo.)

g. Khoản kinh phí của liên bang ở dòng e: Đây là tổng số tiền mà bạn đã yêu cầu từ 
USG đối với dự án này cho đến nay, bao gồm cả các khoản tiền tài trợ được yêu 
cầu cho giai đoạn tạm ứng.

h. Các khoản thanh toán của liên bang được yêu cầu trước đó: Tổng cộng tất cả số 
tiền bạn đã yêu cầu từ USG cho đến nay.

i. Khoản kinh phí của liên bang được yêu cầu lúc này (dòng g trừ dòng h): Kết quả 
thu được sẽ là tổng số tiền tài trợ của USG mà bạn cần cho tháng tiếp theo 
(giai đoạn yêu cầu) trừ đi bất kỳ các khoản tài trợ của USG chưa chi tiêu nào mà 
bạn đang có. 

j. Các khoản tạm ứng được yêu cầu trong tháng: Dòng cuối cùng chỉ được sử 
dụng khi bạn yêu cầu tiền tài trợ hàng quý, nhưng nhận được tài trợ cung cấp 
theo từng tháng. 
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Chỉ Dành cho Tạm Ứng
Để điền vào phần tính toán khác dành cho chỉ tạm ứng (xem ô 12), hãy tính toán số tiền 
tài trợ bạn sẽ cần cho tháng tiếp theo và trừ đi số tiền của bất cứ khoản tài trợ USG chưa 
tiêu dùng nào từ lần tạm ứng trước mà bạn đang giữ để biết số tiền bạn yêu cầu cho 
giai đoạn này. Trong giai đoạn trước, nếu bạn chi tiêu nhiều hơn số tạm ứng cho giai 
đoạn đó, ô các khoản tài trợ chưa dùng còn lại sẽ hiển thị số âm.

nộp Mẫu sF-270 
Sau khi hoàn thành trang đầu, hãy đưa mẫu đó để Giám Đốc Dự Án hoặc bộ phận có thẩm 
quyền xác nhận khác được chỉ định trong tổ chức của bạn ký và điền ngày tháng vào trang 
thứ hai. Sau đó, hãy scan và gửi mẫu đó cho FM của bạn qua thư điện tử, và gửi bản sao cho 
AOR/COR và Quản Lý Hoạt Động USAID/Washington của bạn. Những tổ chức được nhận 
tài trợ của USAID cũng có thể gửi mẫu tới   ei@usaid.gov và đánh dấu để thu hút sự chú ý 
của FM. Hãy luôn sao chép các tài liệu của bạn và sau đó gửi bản gốc cho FM qua đường bưu 
điện. Nếu trong vòng vài ngày mà bạn không nhận được hồi âm của FM, hãy gửi thư điện 
tử cho ông/bà ấy và AOR/COR của bạn để đảm bảo rằng ông/bà ấy đã nhận được yêu cầu 
của bạn.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Mẫu SF-270 Yêu Cầu Tạm Ứng hoặc 
Bồi Hoàn
http://www.whitehouse.gov/sites/
default/files/omb/grants



2
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SF-425: Hoàn thành Mẫu Báo Cáo 
Tình Hình Tài Chính USG của bạn
Đ ịNH  NGH ĩ a

FFr—Báo Cáo Tài Chính Liên Bang, còn được 
gọi là mẫu SF-425.

Fm— Cơ quan quản lý tài chính của USAID.

Số Tiền Cam kết—Số tiền USG đã cam kết 
dành cho dự án vào một thời điểm tài trợ, 
đây có thể là toàn bộ số tiền tài trợ hoặc một 
phần số tiền tài trợ.

khoản  Phí Đóng Góp của Tổ Chức Nhận 
Tài Trợ  hoặc  khoản Chi Phí—Phần chi 
phí của dự án hoặc chương trình mà không 
được chi trả bởi USAID. Nó có thể dưới dạng 
tiền mặt hoặc đóng góp hiện vật.  
Trong mẫu SF-425 chi phí này được gọi là 
khoản chi phí của tổ chức nhận tài trợ.

uSG—Chính Phủ Hoa Kỳ.

Hỏi Chúng tôi hoàn thành mẫu SF-425 như thế nào, 
và khi nào là hạn chót?

Đáp Báo Cáo Tài Chính Liên Bang (FFR), thường được gọi là mẫu SF-425, là một bản 
ghi nhanh cho biết bạn đã chi tiêu khoản tài trợ của mình tới đâu và theo dõi 
xem tổ chức của bạn đã đóng góp bao nhiêu tiền cho phần chia sẻ chi phí. Mẫu 

SF-425 hoàn chỉnh phải được nộp hàng quý cho cơ quan quản lý tài chính (FM) thuộc cơ 
quan tài trợ của bạn.

Điền Vào Mẫu sF-425
Dưới đây là những lời khuyên giúp bạn hoàn thành mẫu. Thông tin này không nhằm thay 
thế cho các hướng dẫn của USG được tìm thấy trên mạng hay hướng dẫn do FM của bạn 
cung cấp. Thay vào đó, những lời khuyên này nhằm mục đích trả lời một số câu hỏi mà 
những người sử dụng lần đầu có thể có khi điền mẫu này.

Sử dụng một đơn SF-425 riêng để báo cáo hàng quý cho từng Thỏa Thuận Hợp Tác. Hãy 
tải bản DPF của mẫu SF-425 xuống. Bắt đầu bằng cách điền phần trên. Phần này hỏi 
thông tin cơ bản về tổ chức, khoản tài trợ của bạn và giai đoạn được đưa vào trong báo 
cáo này.

Phần Trên của mẫu sF-425

Những con số liệt kê dưới đây tương ứng với ô trống được đánh số trong mẫu SF-425.

1.  Cơ Quan Liên Bang và Cơ Quan Tổ Chức mà Báo Cáo được nộp—USAID hoặc nhà tài 
trợ khác của USG.

2.  Số Tài Trợ Liên Bang hoặc Số Nhận Dạng Khác do Cơ Quan Liên Bang quy định—
Điền số Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn, có thể ở dạng XXX-A-00-09-00XXX-00, và có 
thể được tìm thấy ở trang đầu của thỏa thuận của bạn. 

4b.  EIN—Số Đăng Ký của Công Ty, chỉ dành cho các tổ chức  nhận tài trợ của Hoa Kỳ.

5.  Số Xác Định hoặc Số Tài Khoản của Người Nhận—Số này  chỉ để cho bạn dùng và 
USG không yêu cầu.

7.  Cơ Sở Kế Toán —Kế toán hoặc quản lý tài chính của bạn sẽ biết là bạn đang báo 
cáo trên cơ sở tiền mặt hay tích lũy. 

8.  Giai Đoạn của Dự Án/Tài Trợ —Ngày bắt đầu và kết thúc của khoản tài trợ của bạn.

Tải  mẫu SF -425 XuốNG

Tải bản PDF của mẫu SF-425 xuống tại 
đường liên kết http://www.whitehouse.
gov/omb/assets/grants_forms/ff_report_
fill.pdf.

Để tận dụng một số tính năng của 
mẫu, như các phép tính tự động, hãy  
chắc chắn rằng bạn có bản  Adobe 
Reader mới nhất được cung cấp miễn 
phí tại đường liên kết  
http://www.adobe.com/products/
acrobat/readstep2.html.

2.8
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9.  Ngày Kết Thúc Giai Đoạn Báo Cáo —Ngày của mỗi báo cáo phụ thuộc vào quý mà 
bạn đang báo cáo:
	� Quý 1: 31 tháng 12
	� Quý 2: 31 tháng 3
	� Quý 3: 30 tháng 6
	� Quý 4: 30 tháng 9

Tiếp theo, hãy điền vào phần giữa, bao gồm những phần tính toán chính như phác thảo 
dưới đây. Một vài con số sẽ được tính toán tự động nếu bạn đang sử dụng Adobe Reader. 
Khi bạn đã hoàn thành, hãy kiểm tra tỉ mỉ để đảm bảo rằng tất cả các phép tính đều 
đúng. 

Phần Giữa của mẫu sF-425

Mục 10: Giao Dịch
Tiền Mặt của Liên Bang 

a.  Biên Lai Tiền Mặt—Hãy nhập tổng số tiền mặt thực tế đã nhận của USG (trước khi 
trừ phí ngân hàng và các khoản phí khác) tính đến ngày cuối cùng của kỳ báo 
cáo được ghi rõ tại dòng 9.

b.  Bồi Hoàn Tiền Mặt —Hãy nhập số tiền tích lũy của những đợt thanh toán bằng 
tiền mặt và séc tính đến ngày cuối cùng của giai đoạn báo cáo. Tổng này bao 
gồm tổng cộng số tiền đã chi trả cho hàng hóa và dịch vụ, tạm ứng tiền mặt và 
các khoản thanh toán được thực hiện với các tổ chức nhận tài trợ phụ và các nhà 
thầu cũng như tổng các chi phí gián tiếp được tính vào tiền tài trợ.

c.  Tiền Mặt Hiện Có —Nhập con số thu được khi trừ Dòng 10a cho Dòng 10b.

Chi Phí Liên Bang và số Dư Không Bắt Buộc
d.  Tổng tài trợ của Liên Bang được ủy quyền —Hãy nhập tổng số tiền được tài trợ. 

Con số này liên quan tới “Tổng Số Tiền Dự Kiến Của USAID” được liệt kê trong 
Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn. Nếu con số này đã được sửa lại thông qua một điều 
chỉnh, hãy sử dụng con số được liệt kê trong bản điều chỉnh. 

e.  Chia sẻ chi phí Liên Bang—Hãy nhập tổng các chi phí.

f.  Chia sẻ các khoản cam kết chưa được quyết toán của liên bang —Hãy nhập tổng 
các khoản tài trợ cam kết của USAID mà chưa được chi tiêu tính đến ngày cuối 
cùng của giai đoạn báo cáo. Số tiền này được tính bằng cách trừ phần chia sẻ chi 
phí của USG (10e) từ số tiền cam kết hiện tại được liệt kê trong biên bản sửa đổi 
mới nhất.  

g.  Tổng số tiền chia sẻ của Liên Bang —Hãy nhập số tiền này bằng cách cộng dòng 
10e với dòng 10f. Nó sẽ bằng tổng tài trợ của USG đã được cam kết tính đến ngày 
của giai đoạn báo cáo.

h.  Số dư không bắt buộc trong các khoản tài trợ của Liên Bang —Hãy lấy dòng 10g 
trừ  dòng 10d.
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Khoản Chi Phí Tổ Chức nhận Tài Trợ
i.  Tổng số tiền các khoản của tổ chức nhận tài trợ được yêu cầu — Hãy nhập tổng các 

khoản chi phí bắt buộc của tổ chức nhận tài trợ như được liệt kê trong Thỏa Thuận 
Hợp Tác. Nếu con số này đã được sửa lại thông qua một điều chỉnh, hãy sử dụng 
con số được liệt kê trong bản điều chỉnh.

j.  Khoản chi tiêu của tổ chức nhận tài trợ —Hãy nhập tổng các khoản chi tiêu trong 
giai đoạn báo cáo.

k.  Khoản còn lại của tổ chức nhận tài trợ sẽ được cung cấp —Nhập số lượng bằng cách 
lấy dòng 10j trừ dòng 10i.

Thu nhập của Chương Trình
Nếu thỏa thuận của bạn tính đến thu nhập của chương trình, vui lòng tham khảo hướng 
dẫn chi tiết về cách điền dòng 10l đến 10o tại đường liên kết   
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/standard_forms/ffr_instructions.pdf

Tiếp theo, hãy điền phần dưới cùng, có các phép tính chính như được phác thảo sau đây. 
Một vài con số sẽ được tính toán tự động nếu bạn đang sử dụng Adobe Reader. Khi bạn đã 
hoàn thành, hãy kiểm tra tỉ mỉ để đảm bảo rằng tất cả các phép tính đều đúng.

Cuối cùng, phần dưới cùng chứa thông tin về các chi phí gián tiếp và chữ ký. Tất cả các tài liệu 
đều phải được ký bởi cán bộ có thẩm quyền xác nhận.

Phần Cuối của mẫu sF-425

Mục 11: Chi Phí Gián Tiếp

Hãy điền thông tin này chỉ khi nào được USG yêu cầu và theo đúng Thỏa Thuận Hợp Tác 
của bạn.

b.  Tỉ lệ—Điền vào (những) tỉ lệ có hiệu lực trong giai đoạn báo cáo. 

d.  Cơ sở—Điền vào tổng số tiền mà tỉ lệ chi phí gián tiếp được áp dụng.

e.  Số Tiền Được Tính—Điền tổng các chi phí gián tiếp được tính trong khoảng thời 
gian xác định. 
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Mục 13: Xác nhận/nộp 

Khi bạn đã hoàn thành, hãy kiểm tra tỉ mỉ để đảm bảo rằng tất cả các phép tính đều 
đúng. Hãy nhập tên cán bộ có thẩm quyền xác nhận (13a), đưa mẫu cho cán bộ đó ký 
(13b), cung cấp thông tin liên lạc của cán bộ đó (13c/13d) và ghi ngày vào trong báo cáo 
(13e). Sau đó scan và nộp mẫu cho FM của bạn theo địa chỉ ei@usaid.gov, gửi bản sao 
cho Đại Diện của Cán Bộ Hợp Đồng (AOR). Hãy luôn sao chụp tài liệu của bạn, rồi gửi 
bản gốc cho FM của bạn qua đường bưu điện. Trong vòng 10 ngày nếu bạn không nhận 
được phản hồi gì từ FM của mình, hãy theo dõi để chắc chắn rằng tài liệu đã nộp của bạn 
đã được nhận. 

hạn nộp Mẫu sF-425
Mặc dù mỗi Thỏa Thuận Hợp Tác đều khác nhau, hầu hết những tổ chức nhận tài trợ đều 
được yêu cầu nộp các Báo Cáo Tài Chính Liên Bang trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết 
thúc một quý, dựa trên năm tài chính của USG (1 tháng 10 đến 30 tháng 9). Bảng sau đây 
liệt kê những ngày đến hạn của mỗi quý và giai đoạn của mỗi báo cáo. Vui lòng kiểm tra 
Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn để chắc chắn rằng bảng này phù hợp với bạn.

Giai đoạn Hạn nộp Báo cáo cho khoảng thời gian

Quý 1 30 tháng 1 1 tháng 10 đến 31 tháng 12   
(của năm theo lịch trước)

Quý 2 30 tháng 4 1 tháng 1 đến 31 tháng 3

Quý 3 30 tháng 7 1 tháng 4 đến 30 tháng 6

Quý 4 30 tháng 10 1 tháng 7 đến 30 tháng 9

Báo Cáo Tình Hình  
Tài Chính Cuối Cùng

90 ngày sau khi  
kết thúc tài trợ Toàn bộ thời gian tài trợ

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Báo Cáo Tài Chính Liên Bang mẫu SF-425
http://www.whitehouse.gov/omb/assets/
grants_forms/ff_report_fill.pdf

Hướng dẫn chi tiết để điền Báo Cáo Tài 
Chính Liên Bang mẫu SF-425
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
standard_forms/ffr_instructions.pdf
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Những Yêu Cầu Về Kiểm Toán 
Hàng Năm: Câu Hỏi và Trả Lời

Đ ịNH  NGH ĩ a

aDS—Hệ Thống Hướng Dẫn Tự Động 
có toàn bộ các quy định của USAID. 
Hệ thống này cũng gồm cả các thủ tục 
được đề xuất nhưng không bắt buộc và 
các đường liên kết tới ví dụ thực hành 
tốt nhất.

Chi Phí Được Cho Phép—Chi phí phát 
sinh được xác định là khoản phí có thể 
chấp nhận được đối với USG.

kiểm Toán—Xem xét và kiểm tra độc lập 
về hệ thống, hồ sơ và hoạt động.

kết Quả—Bất kỳ lỗi, trường hợp ngoại 
lệ, sai lệch hoặc thiếu sót nào được kiểm 
toán viên phát hiện từ việc kiểm tra bằng 
chứng kiểm toán. Các kết quả thường 
có liên quan tới (a) việc tuân thủ chính 
sách, thủ tục và các yêu cầu pháp lý, (b) 
sự tương xứng và hiệu quả của việc kiểm 
soát và/hoặc (c) tính hữu hiệu và hiệu quả 
của việc quản trị.

Năm Tài Chính—Đôi khi được gọi là năm 
tài khóa hoặc năm ngân sách, khoảng 
thời gian các tổ chức sử dụng để tính 
toán báo cáo tài chính “hàng năm”. Năm 
tài chính có thể hoặc có thể không tương 
ứng với năm theo lịch, từ ngày 1 tháng 1 
đến ngày 31 tháng 12. Năm tài chính của 
USG là khoảng thời gian 12 tháng bắt đầu 
từ ngày 1 tháng 10 và kết thúc vào ngày 
30 tháng 9. 

Quyết Định Của Ban Quản Lý—Việc 
đánh giá khuyến nghị của ban quản lý và 
quyết định dựa trên tiến trình hành động 
phù hợp.

omB—Cục Quản Lý Hành Chính và Ngân 
Sách (OMB) là một trong những cơ quan 
thuộc Bộ Phận Hành Pháp của Chính Phủ 
Hoa Kỳ. Ngoài các nhiệm vụ khác, OMB 
đánh giá tính hiệu quả của các chương 
trình, các chính sách và thủ tục của cơ 
quan, đánh giá các nhu cầu tài trợ cạnh 
tranh giữa các cơ quan và đặt ra các ưu 
tiên tài trợ.

Hỏi  kiểm toán hàng năm là gì và quá trình kiểm toán 
diễn ra như thế nào?

Đáp Kiểm toán là một hoạt động đánh giá và kiểm tra độc lập các hệ thống, hồ sơ 
và hoạt động của một tổ chức. Nhiều nhà tài trợ yêu cầu kiểm toán hàng năm 
những tổ chức nhận tài trợ của mình, và Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) cũng không 

phải ngoại lệ. Các tổ chức chính nhận tài trợ và tổ chức nhận tài trợ phụ nếu nhận một 
mức tài trợ nhất định từ USG phải tiến hành kiểm toán hàng năm. 

 Hoạt động kiểm toán cho phép bạn xác minh các số liệu tài chính, đảm bảo tính chính 
xác của chúng đồng thời xác định và đánh giá các hoạt động kiểm soát nội bộ cần phải 
thực hiện để cải thiện tính liêm chính của các hệ thống tài chính của bạn. Nó đánh giá 
cách thức bạn đang sử dụng các khoản tài trợ của USG và tuân thủ các quy định được 
đưa ra trong thỏa thuận của bạn. Hãy nghĩ tới một công cụ để giúp bạn duy trì hệ thống 
tài chính của mình một cách có trật tự. Để đảm bảo tính khách quan, một kiểm toán viên 
độc lập mà bạn thuê, sẽ tiến hành hoạt động kiểm toán hàng năm. 

Quá trình kiểm toán liên quan đến việc thu thập hồ sơ tài chính và các hồ sơ khác, cung 
cấp chúng cho kiểm toán viên của bạn, đưa ra ý kiến phản hồi đối với báo cáo của kiểm 
toán viên, và thực hiện các kế hoạch hành động để hiệu chỉnh. Dưới đây là những câu trả 
lời cho một số câu hỏi thường được hỏi về hoạt động kiểm toán hàng năm.

Ai cần phải được Kiểm toán hàng năm?
•	 Các tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ nhận được tổng cộng US$500.000 tài trợ 

trở lên từ USG trực tiếp hoặc với vai trò là tổ chức nhận tài trợ phụ, trong năm 
tài chính của họ.

•	 Các tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài nhận tất cả hoặc phần lớn tài trợ USG 
của họ từ USAID (trực tiếp hoặc với vai trò là tổ chức nhận tài trợ phụ), nếu họ 
nhận được US$300.000 trở lên trong năm tài chính của mình.

•	 Các tổ chức vì lợi nhuận nhận tất cả hoặc phần lớn tài trợ của họ từ USAID sẽ được 
xem xét hàng năm để quyết định liệu có cần kiểm toán hay không.

Chi Phí Kiểm Toán Có Được Cho Phép hay Không?
Nếu tổ chức của bạn cần được kiểm toán, thì được phép có chi phí tiến hành kiểm toán, 
với điều kiện là việc kiểm toán đó được thực hiện theo các quy định phù hợp nêu dưới 
đây.

Nếu bạn không cần được kiểm toán (nói cách khác, nếu bạn không đạt ngưỡng tài trợ), 
khi đó chi phí kiểm toán không được cho phép.

Tôi Có Thể Tìm Các Yêu Cầu Kiểm Toán Ở Đâu?
Các tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ được quản lý theo các quy tắc quy định trong Thông 
Tư A-133 của OMB. Các quy định này như nhau bất kể cơ quan USG nào cung cấp phần 
lớn tài trợ của bạn.

USAID ADS Chương 591 nói về quy định  tất cả các tổ chức nhận tài trợ vì lợi nhuận và ở 
nước ngoài của USAID. Tài liệu này cũng có thể hữu ích cho các tổ chức phi lợi nhuận ở 
Hoa Kỳ vì tài liệu này giải thích rõ Thông Tư A-133 của OMB.

Cần Kiểm Toán những Gì?
Một lần kiểm toán thường là kiểm toán toàn bộ tổ chức của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ 

2.9
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Một lần kiểm toán thường là 
kiểm toán toàn bộ tổ chức của 
bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có 
một chương trình nhận được tài 
trợ của USG, bạn có thể chọn 
kiểm toán cho một chương trình.

có một chương trình nhận được tài trợ của USG, bạn có thể chọn kiểm toán cho một 
chương trình.

Ngoài ra, nếu bạn có tổ chức lớn, phức tạp với nhiều đơn vị hoạt động khác nhau, có 
thể cần tập trung kiểm toán vào đơn vị tổ chức nhận nguồn quỹ USG.

Việc Kiểm Toán Là Kiểm Toán Cho Thời Gian nào?
Khoảng thời gian mà việc kiểm toán thực hiện kiểm toán là năm tài chính của tổ chức 
bạn. Ngoài ra, kiểm toán có thể xem xét các kết quả kiểm toán lần trước để xác định 
liệu các hoạt động điều chỉnh đã thực hiện có đủ để giải quyết các kết quả lần trước 
hay không.

Ai Có Thể Tiến hành Kiểm Toán?
Các tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ phải tuân thủ quy trình mua sắm và quy định trong 
các Thỏa Thuận Hợp Tác của họ.

Các tổ chức ở nước ngoài được USAID tài trợ cần liên hệ với đoàn công tác trong nước 
hoặc khu vực của họ để có danh sách các tổ chức được cho phép tiến hành kiểm toán 
các chương trình của USG.

Nếu việc kiểm toán được xác định là cần thiết cho tổ chức vì lợi nhuận được USAID tài 
trợ, việc kiểm toán đó có thể do cán bộ USG tiến hành, mà không phải kiểm toán viên 
tư nhân. Nếu không có kiểm toán viên USG, USAID sẽ chỉ đạo tổ chức vì lợi nhuận thuê 
kiểm toán viên độc lập.

Tổ Chức nhận Tài Trợ Chính và Tổ Chức nhận Tài Trợ Phụ 
Chịu Trách nhiệm Gì nếu Tổ Chức nhận Tài Trợ Phụ được 
Kiểm Toán?
Tổ chức nhận tài trợ phụ nộp các kiểm toán của họ trực tiếp lên USG. Họ không nộp kết 
quả kiểm toán của mình cho tổ chức nhận tài trợ chính, trừ khi có các phát hiện có liên 
quan đến tài trợ từ nguồn tài trợ đó, trong trường hợp này họ phải nộp bản sao cho tổ 
chức nhận tài trợ chính.  

Tổ chức chính nhận tài trợ có quyền yêu cầu bản sao, dù đã có kết quả hay chưa và 
điều này có thể được nêu rõ trong hợp đồng tài trợ giữa tổ chức nhận tài trợ chính và 
tổ chức nhận tài trợ phụ. (Xem Quản Lý Chương Trình mục 4.2.)

Khi các đơn vị hợp đồng phụ đã có kết quả kiểm toán, thì tổ chức nhận tài trợ chính 
đảm nhận vai trò ban hành quyết định của ban quản lý về hoạt động điều chỉnh. Phải 
ban hành quyết định của ban quản lý trong vòng sáu tháng sau khi được kiểm toán. 

quá Trình Kiểm Toán năm Bước 
1. Trước khi kiểm Toán
 Hãy chuẩn bị các điều sau trước khi bạn được kiểm toán :

•	 xác định tất cả các kinh phí USG đã nhận và các chương trình nhận được 
kinh phi ́theo đó;

•	 thu thập báo cáo tài chính (chẳng hạn như các mẫu SF-425) trong năm tài 
chính đang được kiểm toán (Xem Quản Lý Tài Chính mục 2.8);

•	 chuẩn bị lịch trình chi tiêu theo các tài trợ USG của bạn; và
•	 chuẩn bị danh mục các kết quả kiểm toán lần trước (nếu có).

2. kiểm Toán
Kiểm toán sẽ tập trung vào các câu hỏi sau đây:

•	 Các báo cáo tài chính đã nộp trong năm có chính xác hay không?
•	 Có tuân thủ các quy tắc, quy định và chính sách quản lý tài trợ hay không?
•	 Tình trạng của bất kỳ kết quả kiểm toán lần trước nào là gì?
•	 Có bất kỳ chi phí nghi vấn nào không?

NHỮNG Đ iều  CầN CâN NHắC

Hỏi: Nếu chúng tôi có một chi phí 
NiCra, chúng tôi có cần phân bổ chi 
phí chung nữa không?

Hẳn là bạn rất muốn có một Thỏa 
Thuận Mức Chi Phí Gián Tiếp Đàm Phán 
(NICRA) để̃ giải quyết khó khăn trong 
việc phân bổ các chi phí chung của dự 
án. Chi phí NICRA có thể đơn giản hóa 
cách bạn được bồi hoàn cho các khoản 
phụ phí trong các dự án nhất định do 
USG tài trợ. Tuy nhiên, nếu dự án của 
bạn được các nhà tài trợ khác nhau tài 
trợ, nếu NICRA của bạn chỉ trang trải 
chi phí cho trụ sở chính hoặc nếu bạn 
muốn kiểm tra xem NICRA của bạn  ́có 
trang trải đúng các khoản chi phí chung 
hay không, bạn vẫn cần phân bổ chi 
phí chung của mình. Do đó, dù bạn có 
NICRA hay không, thực hành quản lý tốt 
đó là thiết lập chính sách để phân bổ 
các chi phí dự án chung.
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3. Phản Hồi về kết Quả
Nếu kiểm toán đưa ra bất kỳ kết quả nào, tổ chức của bạn phải giải quyết cụ thể từng kết 
quả trong kế hoạch hoạt động điều chỉnh. Đối với mỗi mục, hãy cung cấp thông tin sau:
•	 cá nhân chịu trách nhiệm;
•	 hoạt động điều chỉnh dự kiến; và
•	 ngày hoàn thành dự kiến.

Nếu bạn không đồng ý với kết quả kiểm toán hoặc cho rằng hoạt động điều chỉnh là 
không cần thiết, khi đó hãy nêu lời giải thích và lý do cụ thể.

4. Nộp cho uSG
Các tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ sẽ nộp trực tiếp toàn bộ chứng từ kiểm toán của họ 
lên Cơ Quan Thanh Toán Bù Trừ Kiểm Toán Liên Bang (FAC). FAC sẽ phân phát bản sao cho 
cơ quan USG cấp tài trợ của bạn. Nộp một bản cho cơ quan thanh toán bù trừ, thêm một 
bản cho mỗi cơ quan USG đã có kết quả kiểm toán trong báo cáo của bạn.

Địa chỉ của FAC là:
Federal Audit Clearinghouse 
Bureau of the Census 
1201 E. 10th Street 
Jeffersonville, IN 47132, USA

Phải nộp toàn bộ chứng từ kiểm toán của bạn trong vòng 30 ngày sau khi nhận được báo 
cáo từ kiểm toán viên của bạn hoặc 9 tháng sau khi kết thúc năm tài chính (khoảng thời 
gian kiểm toán) của bạn. 

Bạn không cần nộp hồ sơ kiểm toán trực tiếp lên cơ quan tài trợ USG của mình.

Ví dụ: Nếu bạn nhận tài trợ từ USAID và CDC, tuy nhiên chỉ có các kết quả có liên quan đến 
tài trợ CDC của mình, bạn cần phải nộp hai bản sao (một cho FAC, một cho CDC.) 

Các tổ chức nước ngoài và vì lợi nhuận có thể có các quy tắc nộp khác nhau do cơ quan 
tài trợ của họ đặt ra. Vui lòng liên hệ cơ quan tài trợ, văn phòng Đoàn công tác trong nước 
hoặc khu vực của bạn để được hướng dẫn.

5. Ban Hành Quyết Định Của Ban Quản Lý
Đối với mỗi kết quả, cơ quan hoặc tổ chức nhận tài trợ chính (trong trường hợp kết quả 
dành cho tổ chức nhận tài trợ phụ) sẽ ban hành quyết định của ban quản lý tương ứng 
trong vòng sáu tháng sau khi nhận được toàn bộ chứng từ kiểm toán.

Quyết định của ban quản lý phải nêu rõ ràng cơ quan đó có xác nhận kết quả kiểm toán 
hay không, lý do đưa ra quyết định và hành động dự kiến của bên được kiểm toán, chẳng 
hạn như trả lại các chi phí không được cho phép, điều chỉnh về tài chính hoặc thực hiện 
hành động khác.

Toàn Bộ Chứng Từ kiểm Toán Phải Gồm Có:

•	 Mẫu SF-SAC (Mẫu Thu Thập Dữ Liệu cho Báo Cáo Kiểm Toán)
•	 Báo Cáo Tài Chính 
•	 Lịch Trình Kế Hoạch Chi Tiêu Theo Tài Trợ USG
•	 Tóm Tắt Lịch Trình về Các Kết Quả Kiểm Toán Lần Trước
•	 Báo Cáo của Kiểm Toán Viên

	� Ý Kiến về Báo Cáo Tài Chính
	�  Ý Kiến về Lịch Trình Chi Tiêu
	� Báo Cáo về Kiểm Soát Báo Cáo Tài Chính Nội Bộ
	� Báo Cáo về Kiểm Soát Tuân Thủ Nội Bộ
	� Danh Sách Phát Hiện về Các Chi Phí Nghi Vấn

•	 Kế Hoạch Hoạt Động Điều Chỉnh

ai  Là  Cơ QuaN G iám SáT 
Của BạN

Nếu bạn nhận tài trợ từ nhiều cơ quan 
USG, thì có một cơ quan sẽ đóng vai trò 
cơ quan giám sát và chỉ đạo về các quyết 
định của ban quản lý cho bất kỳ kết quả 
kiểm toán nào có liên quan đến nhiều cơ 
quan USG.

Cơ quan giám sát là cơ quan USG cấp 
phần lớn tài trợ trong một năm nhất 
định. Cơ quan giám sát chịu trách nhiệm:

•	 Tư vấn chuyên môn về kiểm toán 
cho tổ chức và kiểm toán viên 
của bạn; 

•	 Xem xét yêu cầu gia hạn; và

•	 Đánh giá chất lượng và tính đầy đủ 
của toàn bộ chứng từ kiểm toán.
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Nếu bên được kiểm toán không hoàn thành hoạt động điều chỉnh, thì phải đưa ra thời 
gian biểu cho việc thực hiện tiếp theo. Quyết định của ban quản lý cần mô tả bất kỳ quá 
trình kháng nghị nào dành cho bên được kiểm toán.

hoạt Động Tiếp Theo Việc Kiểm Toán
Ngoài việc nộp toàn bộ chứng từ kiểm toán, bạn sẽ có trách nhiệm thực hiện kế hoạch 
hoạt động điều chỉnh của mình. Hãy nhớ lưu giữ tài liệu thể hiện tiến trình của bạn đối 
với mỗi hạng mục.

Ngay cả khi không có kết quả nào liên quan tới cơ quan USG cụ thể, cơ quan đó vẫn có 
thể yêu cầu bản sao kiểm toán trực tiếp từ bạn. Ngoài ra, USG có quyền tiến hành kiểm 
toán theo cách của riêng mình, bất kể các kết quả kiểm toán của bạn như thế nào.

Cuối cùng, bạn cần phải lưu giữ hồ sơ và bản sao toàn bộ chứng từ kiểm toán tối thiểu 
ba năm sau khi nộp hoặc ba năm sau khi kết quả năm đó được giải quyết.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Thông Tư A-133 của OMB: Kiểm Toán Các 
Tiểu Bang, Chính Quyền Địa Phương và Tổ 
Chức Phi Lợi Nhuận 
http://www.whitehouse.gov/omb/
circulars_default

USAID ADS Chương 591: Kiểm Toán Tài 
Chính Các Nhà Thầu USAID, Tổ Chức Nhận 
Tài Trợ và Các Thực Thể Chính Quyền  
Sở Tại http://www.usaid.gov/
policy/ads/500/591.pdf

FAR (48 CFR phần 42) 
https://www.acquisition.gov/far/current/
html/FARTOCP42.html

SF-SAC –Mẫu Thu Thập Dữ Liệu  
để Báo Cáo Kiểm Toán
https://harvester.census.gov/fac/collect/
ddeindex.html

Ai Chịu 
Trách Nhiệm?

Thời biểu

Giới Hạn về 
Thời Gian

Cuối năm 
tài chính

Báo cáo nhận 
được từ nhà 
kiểm toán

9 tháng
6 tháng

30 ngày

Kiểm toán toàn 
bộ chứng từ 
đệ trình

Quyết định 
được ban 
hành

Quý vị Quý vị Quý vị
Cơ Quan Giám Sát 
hay Đối Tác ChínhNhà kiểm toán

Trước khi kiểm Toán
•	Xác	định	các	chương	trình	
được USG tài trợ

•Thu	thập	mẫu	SF-269

•	Chuẩn	bị	lịch	trình	 
 hay kế hoạch chi tiêu

•	Liệt	kê	các	kết	quả	kiểm	toán	
lần trước

kiểm Toán
•		Ý	kiến	về	báo	cáo	tài	chính	

và chi tiêu

•		Báo	cáo	về	kiểm	soát	 
nội bộ

•		Phát	hiện	về	các	chi	phí 
 nghi vấn

Phản hồi
•		Đối	với	mỗi	kết	quả,	liệt	kê	cá	

nhân chịu trách nhiệm,  hoạt 
động điều chỉnh dự kiến và  
thời gian hoàn thành ước tính

•Có	bất	đồng	nào	không?

Nộp
•	Các	tổ	chức	ở	Hoa	Kỳ		nộp	lên	
Cơ Quan Thanh Toán Bù Trừ  
Kiểm Toán Liên Bang

•	Tổ	chức	nước	ngoài		nộp	lên	
cơ quan tài trợ

Quyết Định của  
Ban Quản Lý
•		Đối	với	tổ	chức	nhận	tài	trợ	

phụ, thì đối tác chính  ra 
quyết định 

•	Đối	với	tổ	chức	nhận	tài	trợ	
chính, thì cơ quan giám sát 
hoặc tài trợ  ra quyết định

•		Đánh	giá	kế	hoạch	&	ban	
hành quyết định

năm Bước quan Trọng trong quá Trình Kiểm Toán
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nhân sự

Nhân Sự (HR) là bộ phận chức năng có nhiệm vụ quản lý tài sản quan 

trọng nhất của tổ chức—đó là những người làm việc cho tổ chức. Về mặt 

lý tưởng, các chính sách và quy tắc HR được xây dựng nhằm mang lại 

cơ hội bình đẳng cho mọi người; giúp hướng dẫn và bảo vệ nhân viên 

và tình nguyện viên để họ có thể đóng góp hết khả năng của mình. Các 

chính sách và thủ tục HR hiệu quả cũng giúp thu hút và giữ chân những 

người phù hợp cho mỗi công việc và hỗ trợ nhóm sẽ hoàn thành các mục 

tiêu của tổ chức.

Mặc dù một số chính sách HR phải tuân thủ luật địa phương cũng như 

các yêu cầu của nhà tài trợ, hầu hết các chính sách này cần phản ánh sứ 

mệnh, tầm nhìn và các giá trị riêng của NGO. Mục này giới thiệu các khái 

niệm cơ bản về HR và nêu bật một số chính sách mà các tổ chức được 

USAID tài trợ phải tuân thủ. Mục này cũng tìm hiểu các cách thức có tính 

thực tiễn nhằm khích lệ nhân viên, cũng như tuyển dụng và quản lý tình 

nguyện viên.   

Các chủ đề:

3.1 Tổng Quan Về Nhân Sự

3.2 Áp Dụng Các Chính Sách vào Thực Tế

3.3 Giám Sát Hỗ Trợ: Chiến Lược nhằm Củng Cố Tổ Chức và Cá Nhân

3.4 Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động

3.5 Nhân Sự Chủ Chốt

3.6 Phối Hợp với Tình Nguyện Viên để Củng Cố Tổ Chức của Bạn
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Các Chính Sách Hr—Một loạt các quy tắc, giá 
trị hoặc nguyên tắc hướng dẫn mà xác định 
cách tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan 
đến nhân sự. Các chính sách nhân sự cần phản 
ánh biện pháp hợp lý, được viết ra, được truyền 
đạt khắp tổ chức và được xem xét và sửa đổi 
thường xuyên để cho thấy các trường hợp 
thay đổi.

Hỏi Tôi cần áp dụng chính sách Hr nào?

Đáp
Con người là tài sản có giá trị nhất trong tổ chức của bạn. Việc thiết lập hàng 
loạt các chính sách nhân sự không làm hạn chế nhân viên và tình nguyện viên 
của bạn—đúng hơn là việc này giúp hướng dẫn và bảo vệ họ, như vậy họ có 
thể đóng góp hết khả năng của mình.

Một số chính sách HR cần phải tuân theo luật địa phương, luật Hoa Kỳ hoặc USAID, trong 
khi các chính sách khác lại là những quy tắc thực tế hoặc cần thiết để quản lý tổ chức 
hiệu quả. Bất kể nguồn gốc, việc thiết lập các chính sách HR rõ ràng, được xây dựng kỹ 
lưỡng sẽ không những tăng cường mối liên lạc giữa quản lý và nhân viên, làm rõ các kỳ 
vọng và đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được đối xử công bằng, mà còn có thể bảo 
vệ tổ chức của bạn khỏi các khiếu nại và kiện tụng nếu điều đó phát sinh. 

Mặc dù một số quy định của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) đề cập vắn tắt các vấn đề liên 
quan đến HR (ví dụ: trong mục mua sắm bạn sẽ thấy chính sách về xung đột lợi ích, tiền 
thưởng và các biện pháp kử luật), chỉ một vài quy định cụ thể về HR của USG áp dụng với 
tất cả các tổ chức nhận tài trợ của USAID. Phần sau đây tập trung chủ yếu vào các quy 
định đó.

Các Điểm Thiết Yếu trong Chính sách
Luật và Các Quy Định về Lao Động Địa Phương—Tổ chức phải tuân thủ luật lao động 
địa phương ở nơi họ thuê nhân viên. Ví dụ, có thể có các quy định nhằm ngăn chặn việc 
phân biệt đối xử về tuyển dụng hoặc nhằm xin một số phúc lợi. Điều cũng quan trọng 
đối với cả tổ chức và nhân viên đó là cần làm rõ ngay từ đầu về các quyền của nhân viên 
và của nhà tuyển dụng, đây là các căn cứ cho việc kử luật/cho thôi việc và các quy trình 
kử luật và cho thôi việc. 

Các Tiêu Chuẩn về Hành Vi Ứng Xử—Các tiêu chuẩn về hành vi ứng xử được thiết lập 
hướng đến các hành vi và cách ứng xử nghề nghiệp tác động đến khả năng thực hiện 
công việc của nhân viên và đại diện cho tổ chức. Các tiêu chuẩn này có thể bao gồm việc 
đi làm đúng giờ, thực hiện các nhiệm vụ được giao, hỗ trợ môi trường làm việc an toàn 
và lành mạnh và các tiêu chuẩn chung tại nơi làm việc, chẳng hạn như cấm quấy rối tình 
dục hoặc phân biệt đối xử. 

Theo Dõi Bảng Chấm Công—Cần phải có bảng chấm công cho việc kiểm toán hàng 
năm của bạn và cho tất cả nhân viên được trả lương bằng kinh phí của USAID, gồm cả 
nhà thầu và nhân viên bán thời gian. Ngoài ra, việc yêu cầu tình nguyện viên điền vào 
các bảng chấm công đơn giản rất hữu ích, như vậy bạn có thể theo dõi giờ làm việc 
của họ và tính sự đóng góp của họ vào khoản phí đóng góp của bạn (nếu bạn có). 

Thẩm Định Quyết Định Tuyển Dụng—Bạn cần phải có bản tóm tắt quá trình học tập và 
làm việc của ứng viên (Sơ Yếu Lý Lịch hay CV) cho mọi nhân viên được thuê bằng tài trợ 
của bạn để xác minh quá trình làm việc và tiền lương của người đó.Mặc dù Thỏa Thuận 
Hợp Tác của bạn có thể không yêu cầu sử dụng SF-1420—Tụ Dữ Liệu Tiểu Sử Nhân Viên 
Nhà Thầu (mẫu AID-1420-17, http://www.usaid.gov/forms/AID1420-17.doc), mẫu chuẩn 
được sử dụng để ghi chép về tiền lương trước đây của nhân viên và nhà thầu, tờ dữ liệu 
tiểu sử SF-1420 thường được sử dụng trong quá trình tuyển dụng, vì đó là cách dễ dàng 
để nắm bắt thông tin liên quan. Tờ dữ liệu này cũng được USAID sử dụng để giúp lý giải 
về tiền lương. 

Tổng Quan về Các Chính 
Sách Nhân Sự (HR)

3.1
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Luật pháp quốc gia nơi bạn 
được đăng ký với vai trò tổ chức 
và nơi bạn làm việc được ưu tiên 
hơn chính sách của Chính Phủ 
Hoa Kỳ.

Các Biện Pháp Bảo Vệ Việc Tuyển Dụng trong Tổ Chức Dựa Vào Niềm Tin—Theo luật về 
Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng của Hoa Kỳ, tổ chức dựa vào niềm tin thực hiện chương trình 
USAID có quyền thuê những người có chung niềm tin với tổ chức. Nếu bạn chọn làm điều 
này, hãy chắc chắn các chính sách HR của bạn rõ ràng. Bạn có thể muốn nhờ luật sư hoặc 
chuyên gia về HR xem xét các chính sách của mình trước khi thực hiện. (Xem Quản Lý 
Chương Trình 4.8.)

Chính Sách về Nơi Làm Việc Không Có Ma Túy—Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn yêu cầu bạn 
và bất kỳ tổ chức nhận tài trợ phụ nào của tổ chức bạn thiết lập chính sách về nơi làm việc 
không có ma túy. Mọi nhân viên trong tổ chức của bạn phải ký vào bản tuyên bố chính 
sách này. Có một cách hợp lý để giải quyết yêu cầu chính cho chính sách này là nêu chính 
sách này trong hai tài liệu: thứ nhất trong sổ tay nhân sự và thứ hai ở dạng tài liệu chính 
sách một trang riêng biệt có chữ ký của mỗi nhân viên và lưu trong hồ sơ nhân sự. 

Theo Các Điều Khoản Tiêu Chuẩn Bắt Buộc của USG, bản tuyên bố Chính Sách về Nơi Làm 
Việc Không Có Ma Túy phải bao gồm:
•	 tuyên bố nghiêm cấm sản xuất, phân phối, phân phát, sở hữu hoặc sử dụng 

dược chất bị kiểm soát tại nơi làm việc;
•	 các hành động cụ thể mà tổ chức của bạn sẽ thực hiện đối với các nhân viên vi 

phạm lệnh cấm đó; và  
•	 điều kiện làm việc theo bất kỳ tài trợ nào, nêu rõ rằng nhân viên phải tuân thủ 

các điều khoản của bản tuyên bố và phải thông báo cho bạn bằng văn bản 
nếu người đó bị kết tội vi phạm quy chế về tội phạm ma túy xảy ra tại nơi làm 
việc chậm nhất là năm ngày theo lịch sau khi bị kết tội. 

Ngoài ra, tổ chức của bạn cần thiết lập chương trình nhận thức về việc không ma túy liên 
tục để thông báo cho nhân viên về các mối nguy hiểm của việc lạm dụng ma túy tại nơi 
làm việc; chính sách về nơi làm việc không có ma túy; về bất kỳ chương trình tư vấn về ma 
túy, phục hồi chức năng cho người nghiện và hỗ trợ nhân viên hiện có; và các hình phạt 
bạn có thể thực hiện cho các vi phạm lạm dụng ma túy tại nơi làm việc. 

Phải áp dụng bản tuyên bố chính sách và chương trình chậm nhất là 30 ngày sau ngày có 
hiệu lực của tài trợ của bạn. 

Nếu nhân viên bị kết tội vi phạm về ma túy tại nơi làm việc, bạn cần phải thông báo cho 
USAID bằng văn bản trong vòng 10 ngày theo lịch sau khi bị kết tội. Thông báo phải xác 
định chức vụ của nhân viên và số hiệu của mỗi tài trợ mà nhân viên đã làm việc. 

Trong vòng 30 ngày sau khi nhân viên bị kết tội, bạn phải: 
•	 thực hiện hành động phù hợp đối với nhân viên đó, tối đa và gồm cả chấm 

dứt công việc (phù hợp với các chính sách HR và luật lao động áp dụng của tổ 
chức bạn, hoặc 

•	 yêu cầu nhân viên tham gia đầy đủ vào chương trình hỗ trợ lạm dụng ma 
túy hoặc phục hồi chức năng được cơ quan y tế quốc gia, tiểu bang hoặc địa 
phương, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan phù hợp khác phê duyệt. 

Trong trường hợp luật địa phương ngăn cản bạn tuân thủ hoàn toàn các nhiệm vụ theo 
chính sách về nơi làm việc không có ma túy của USG, hãy thông báo cho AO hoặc AOR và 
xin ho giúp đỡ. (Xem Quản Lý Chương Trình 4.2.)

Chính Sách về HIV/AIDS—Chính sách về HIV/AIDS xác định quan điểm của tổ chức về 
việc làm của những người sống chung với HIV hoặc AIDS và việc điều trị dự kiến tại nơi 
làm việc của những người sống chung với HIV hoặc AIDS. Mặc dù chính sách về HIV/
AIDS không bị bắt buộc bởi các cơ quan tài trợ của USG, điều này được xem là biện pháp 
tốt nhất cho bất kỳ tổ chức nào, đặc biệt là các tổ chức làm việc trong lĩnh vực HIV/AIDS. 
Chính sách về HIV/AIDS chính thức hóa cam kết của tổ chức trong việc giải quyết HIV/
AIDS và hỗ trợ nhân viên sống chung với HIV hoặc AIDS, gồm cả các phúc lợi chăm sóc 
hoặc điều trị, các điều chỉnh trong phân công công việc trong trường hợp có thể và đảm 
bảo công việc. Việc phát triển chính sách HIV/AIDS toàn diện có thể cho phép tổ chức giữ 
chân và hưởng lợi từ nhân viên có tài năng. 

CáC CHÍNH SáCH NHâN Sự

Áp dụng với: Tất cả các tổ chức nhận 
tài trợ của USG 

Cần thiết cho: Kiểm Toán Hàng Năm 
(đặc biệt là theo dõi thời gian)

Xác minh bởi:  Kiểm Toán Hàng Năm

Quản lý bởi: Thỏa Thuận Hợp Tác của 
Bạn và các quy định của cơ quan tài 
trợ và luật trong nước
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Đảm bảo tổ chức của bạn tuân thủ luật lao động quốc gia và địa phương liên quan đến 
việc làm của những người sống chung với HIV/AIDS. Trong một số trường hợp, các chính 
sách tổ chức của bạn có thể vượt quá những gì pháp luật yêu cầu, đặc biệt là ở những 
quốc gia không có luật liên quan đến việc làm của những người sống chung với HIV.

soạn Cẩm nang nhân Viên
Khi bạn đã xây dựng và xem xét các chính sách HR của tổ chức mình, hãy in ra và tập hợp  
chính sách đó vào cẩm nang nhân viên để chia sẻ với nhân viên của mình. Đảm bảo rằng 
nhân viên ký bản tuyên bố nhận được, xem xét và hiểu trách nhiệm của họ là tuân thủ 
các chính sách tổ chức của bạn và bao gồm cả việc xem xét chính sách nhân sự trong 
quá trình định hướng.  (Xem Nhân Sự 3.2.)

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Các Điều Khoản Tiêu Chuẩn Bắt Buộc:
Các Tổ Chức Ở Hoa Kỳ 
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303maa.pdf

Các Tổ Chức Không Ở Hoa Kỳ 
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303mab.pdf
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Hỏi Tại sao cần xây dựng cẩm nang nhân viên?

Đáp
Cẩm nang nhân viên là một trong những mối liên kết liên lạc quan trọng 
nhất giữa tổ chức và nhân viên của bạn. Mặc dù tổ chức có các chính sách 
và thủ tục để quản lý nhân viên, không phải lúc nào các chính sách đó 
cũng được viết thành văn và được mọi người hiểu rõ. Bằng cách ghi chép 

các quy tắc và chính sách của tổ chức bạn trong cẩm nang, bạn đang truyền đạt 
những gì tổ chức kỳ vọng từ nhân viên của mình và ngược lại nhân viên có thể kỳ 
vọng những gì từ tổ chức. Điều này giúp loại bỏ bất kỳ sự nhầm lẫn nào và đơn giản 
hóa việc thực thi chính sách, nếu cần thiết. 

Điều (3.1) trước tập trung vào các quy định cụ thể về nhân sự (HR) của Chính Phủ Hoa 
Kỳ (USG)- mà tất cả các tổ chức nhận tài trợ của USAID đều cần phải tuân thủ. Vấn đề này 
cung cấp cái nhìn rộng lớn hơn về các loại chính sách và thủ tục bổ sung cần có trong 
cẩm nang nhân viên của bạn.

Các Yếu Tố quan Trọng trong Cẩm nang nhân 
Viên
Không có hai cẩm nang nhân viên nào giống nhau hoàn toàn. Mỗi tổ chức cần xây dựng 
các chính sách có liên quan tới các hoạt động đặc thù của mình. Tuy nhiên, có một số 
chính sách quan trọng nằm trong mọi cẩm nang. Các chính sách này bao gồm các điều 
sau:

1. Giới  thiệu
Mọi cẩm nang nhân viên cần bắt đầu bằng lời giải thích mục đích và cách sử dụng 
cẩm nang. Việc định nghĩa các thuật ngữ thường gặp và nêu sơ đồ tổ chức hay cơ 
cấu tổ chức có thể hữu ích.

2. Các chính sách bao gồm:
•	 Các Chính Sách và Thủ Tục Tuyển Dụng. Các quy tắc liên quan đến việc tuyển 

dụng, gồm cả cách xây dựng bản mô tả công việc, các vị trí được quảng cáo, 
các ứng viên được xem xét và các đề nghị được đưa ra và chính sách của tổ 
chức về việc tuyển dụng người thân là gì.

•	 Các Nhóm Việc Làm. Các loại việc làm được tổ chức hỗ trợ, chẳng hạn như 
nhân viên chính thức toàn thời gian, chính thức bán thời gian, bán thời gian, 
chuyên gia tư vấn, tạm thời hoặc khác, và liệu các nhóm này được hưởng toàn 
bộ, một phần hay không được hưởng phúc lợi nào. Bạn có thể cần kiểm tra 
luật lao động quốc gia vì “toàn thời gian” có thể được xác định theo số giờ 
khác nhau.

•	 Các Điều Kiện Làm Việc. Các điều kiện tổ chức tuân thủ trong việc thuê nhân 
viên, gồm cả làm việc theo ý muốn và cơ hội việc làm bình đẳng. Ngoài các 
điều khác, điều kiện làm việc cũng có thể gồm cả các chính sách về làm việc 
bên ngoài, phương tiện người khuyết tật, làm ngoài giờ, xung đột lợi ích và 
cho thôi việc.

•	 Các Chính Sách Việc Làm Khác. Các điều kiện làm việc bổ sung bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở, thời gian tập sự/thử việc, dữ liệu về nhân sự và quản 
lý hồ sơ nhân sự. 

Áp Dụng Các Chính Sách Nhân Sự 
vào Thực Tế
Đ ịNH  NGH ĩ a

Nhân Sự (Hr)—Những người bố trí cán bộ và 
vận hành tổ chức. Thuật ngữ này cũng được 
sử dụng để mô tả bộ phận chức năng trong tổ 
chức chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách 
có liên quan đến việc quản lý nhân viên.

Các Chính Sách Hr—Một loạt các quy tắc, 
giá trị hoặc nguyên tắc hướng dẫn mà xác 
định cách tổ chức giải quyết các vấn đề liên 
quan đến nhân sự. 

Các Thủ Tục Hr—Các bước cụ thể cần thiết 
để thực hiện chính sách HR. 

Các Biện Pháp Thực Hiện Hr—Các chính 
sách và thủ tục được xây dựng và thực hiện 
trong thực tế như thế nào. 

Cẩm Nang Nhân Viên (còn được gọi là sổ tay 
nhân viên, cẩm nang HR, sổ tay HR hoặc sổ 
tay chính sách nhân sự)—Hướng dẫn bằng 
văn bản nêu rõ các chính sách, thủ tục, điều 
kiện làm việc và kỳ vọng về hành vi của nhà 
tuyển dụng quy định hành vi ứng xử của nhân 
viên tại nơi làm việc. Tài liệu này cũng có thể 
có các thông tin về lịch sử, các mục tiêu và 
cam kết của tổ chức đối với đối tượng hưởng 
lợi và cộng đồng.

3.2
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3. Tiền Công và Phúc Lợi 
Tổ chức cần xác định rõ ràng các chính sách về tiền công và phúc lợi cho nhân viên. 
Điều này không có nghĩa là tổ chức cần nêu cả bậc lương trong sổ tay nhân viên, 
tuy nhiên cần nêu nhân viên được hưởng những gì liên quan đến tiền công và phúc 
lợi và việc thăng chức được quản lý như thế nào. Ví dụ về chính sách tiền công và 
phúc lợi bao gồm: 

•	 Quản Lý Tiền Lương. Thông tin về bậc lương hoặc cơ sở hợp lý để xác định 
mức lương và các điều kiện để tăng lương.

•	 Chấm Công và Bảng Lương. Các yêu cầu về chấm công và ngày phát lương.
•	 Phúc Lợi Nghỉ Phép. Các phúc lợi liên quan đến thời gian nghỉ có lương hoặc 

không lương, gồm cả nghỉ mát, nghỉ lễ, nghỉ ốm, nghỉ tang chế, nghỉ không 
lương, nghỉ sinh và nghỉ có con dành cho người cha, nghỉ phép ở nhà, nghỉ 
đi bầu cử hoặc làm bồi thẩm viên. Luật lao động quốc gia thường rất rõ ràng 
về việc nghỉ phép, do đó hãy chắc chắn chính sách của bạn tuân thủ luật địa 
phương. Nếu tổ chức của bạn có cơ quan tại các quốc gia khác nhau, bạn có 
thể phải thiết lập các chính sách nghỉ phép khác nhau ở mỗi quốc gia để đảm 
bảo tuân thủ đúng với luật quốc gia. 

•	 Các Phúc Lợi Khác. Các loại tiền công bổ sung mà tổ chức có thể cung cấp, 
chẳng hạn như bảo hiểm y tế hoặc bồi thường y tế, bảo hiểm bồi thường cho 
người lao động, tiền trợ cấp tư vong, các chương trình trợ cấp/hưu trí, phúc 
lợi phát triển nghề nghiệp, tiền bồi thường khi cho thôi việc và tiền thưởng, 
ngoài các loại khác. 

4. Các Điều kiện và Giờ Làm Việc 
Chính sách về các điều kiện và giờ làm việc đặt ra tiêu chuẩn về lịch làm việc/giờ 
hành chính, giờ làm việc linh hoạt, ngoài giờ, cũng như việc sử dụng thiết bị văn 
phòng và Internet, sự an toàn, vận chuyển, làm việc từ xa, các bữa ăn bàn công việc 
hoặc chiêu đãi khách hàng, ngoài các điều khác. 

5. Hành Vi Ứng Xử của Nhân Viên và Biện Pháp kỷ Luật 
Các chính sách có liên quan đến hành vi ứng xử của nhân viên và biện pháp kử luật 
cho hàng loạt các chủ đề từ việc nhân viên nên ăn mặc tới chỗ làm như thế nào 
đến chính sách của tổ chức về người tố giác. Đây cũng là mục nơi tổ chức sẽ nêu 
cả chính sách về nơi làm việc không có ma túy, chính sách về HIV/AIDS hoặc chính 
sách bảo vệ trẻ em. Các chính sách quan trọng khác có thể được nêu trong mục này 
đó là quấy rối tình dục, hối lộ hoặc đút lót, có mặt và đúng giờ, giải quyết vấn đề và 
các thủ tục về biện pháp kử luật. 

Áp Dụng Các Chính sách vào Thực Tế
Cách áp dụng các chính sách vào thực tế cũng quan trọng. Việc thiết kế và thực hiện 
chính sách HR cần hướng đến sự cân bằng giữa điều gì có lợi và bền vững cho tổ chức và 
điều gì có lợi cho nhân viên. Rất quan trọng để quản lý HR được đào tạo, hiểu các trách 
nhiệm của mình.

Ngay cả khi tổ chức của bạn không thể chi trả cho một quản lý HR toàn thời gian, hãy 
đảm bảo nhân viên của bạn được đào tạo những gì họ cần để quản lý hiệu quả các chính 
sách và thủ tục nhân sự của bạn. 

Sáu Bước Để Thực Hiện Hiệu Quả Các Chính Sách Hr 

1. khyến khích sự tham gia. Khuyến khích nhân viên tham gia và cho phép họ lên 
tiếng trong việc phát triển các chính sách HR bằng cách thu thập ý kiến đóng góp 
hoặc phản hồi của họ. 

2. Phổ biến. In ra cẩm nang nhân viên và phát cho tất cả nhân viên; để các bản sao tại 
địa điểm trung tâm của cơ quan và/hoặc đăng lên (các) máy tính mà nhân viên có 
thể sẵn sàng truy cập. 

3. Thông báo. Thông báo cho nhân viên bằng văn bản về các thay đổi quan trọng 
trong chính sách; đăng cập nhật trên bảng thông báo trung tâm.

4. Định hướng. Kết hợp tổng quan về các chính sách và thủ tục HR vào quá trình 
định hướng cho nhân viên và tiếp tục cập nhật cho nhân viên. 

Duy TrìNH TÍNH THựC TiễN Của CHÍNH 
SáCH 
Việc có thêm chính sách và thủ tục không 
phải lúc nào cũng tốt hơn. Xây dựng sổ tay 
đủ toàn diện để đáp ứng các nhu cầu của 
bạn, bảo vệ tổ chức và hướng dẫn và bảo vệ 
nhân viên của bạn, tuy nhiên không quá rộng 
đến mức không thể sử dụng được hoặc quá 
rắc rối về thủ tục chi tiết, đặt ra quá nhiều yêu 
cầu đối với nhân viên, làm cho họ cảm thấy 
mình không được tổ chức tin tưởng để làm 
điều phù hợp.  
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5. yêu Cầu Bản Tuyên Bố Chữ ký. Yêu cầu nhân viên ký vào bản tuyên bố xác minh 
rằng họ đã nhận được và xem xét cẩm nang nhân viên và có cơ hội đặt câu hỏi về 
chính sách và thủ tục nhân sự.

6. Cởi mở với Thay Đổi. Đôi khi các chính sách có vẻ hợp lý khi được xây dựng nhưng 
lại không có hiệu quả khi áp dụng vào thực tế; đôi khi chính sách rất phù hợp, 
nhưng việc thực hiện chính sách thì không. Đánh giá các chính sách, thủ tục và các 
biện pháp thực hiện của bạn thường xuyên để xác định liệu chúng có được tuân 
thủ và  hữu ích hay không. Lắng nghe khiếu nại của nhân viên và xem xét một cách 
nghiêm túc. Không  ngại thay đổi hoặc điều chỉnh chính sách, thủ tục và thực hành 
nếu điều đó  không hiệu quả. 

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Bộ Công Cụ HR
Hội Đồng HR cho lĩnh vực Tình Nguyện và 
Phi Lợi Nhuận http://hrcouncil.ca

Hướng Dẫn Cần Thiết cho NGO để Quản 
Lý Tài Trợ USAID của Bạn
http://www.ngoconnect.net/resources/
ngoguide

Ví Dụ về Các Tài Liệu Chính Sách HR
http://www.ngoconnect.net/
humanresources
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Chủ Động Lắng Nghe—Kỹ thuật giao tiếp yêu 
cầu người nghe tập trung vào việc hiểu, diễn 
giải và suy nghĩ về điều người khác đang nói. 

Trí Tuệ Xã Hội—Năng lực hiểu các mối quan 
hệ và tình huống xã hội và giữa các cá nhân với 
nhau. Việc có trí tuệ xã hội cao giúp bạn làm 
việc với các nhóm người để phát triển và theo 
đuổi mục tiêu chung, chẳng hạn như xây dựng 
lực lượng lao động cam kết với các hoạt động 
hỗ trợ sứ mệnh của tổ chức. 

Giám Sát—Quá trình bồi dưỡng và xem xét 
hiệu quả hoạt động của nhân viên theo các tiêu 
chuẩn xác định của tổ chức. 

Giám Sát Hỗ Trợ—Quá trình sử dụng đối thoại 
và phản hồi mang tính xây dựng để giúp nhân 
viên, tình nguyện viên hoặc toàn bộ tổ chức 
cải thiện hiệu quả hoạt động của họ trong việc 
theo đuổi sứ mệnh của tổ chức, trong khi cũng 
đặt ra các mục tiêu tăng trưởng và phát triển 
cá nhân. 

Hỏi Tại sao giám sát hỗ trợ quan trọng, và chúng ta thực 
hiện việc đó như thế nào?

Đáp
Ngoài việc chỉ giám sát trách nhiệm và nhiệm vụ của nhân viên, các quản lý có 
thể đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho nhân viên của họ cảm thấy 
được hỗ trợ và có động lực và do đó, làm việc hiệu quả hơn. Làm cho nhân viên 
cảm thấy được coi trọng và hỗ trợ là điều cần thiết, đặc biệt là trong môi 

trường đầy thách thức nơi các nguồn lực khan hiếm và nhu cầu của cộng đồng là rất lớn.

Giám sát hỗ trợ là cách quan trọng để đạt được điều này. Bằng cách sử dụng việc giám 
sát hỗ trợ, quản lý không chỉ có thể tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, mà còn có 
thể cải thiện và duy trì hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của tài sản có giá trị nhất của 
họ: con người trong tổ chức của họ. Bằng việc sử dụng một số kỹ năng và công cụ quan 
trọng—và một chút thực hành—quản lý có thể tạo ra mối quan hệ mạnh mẽ với nhân 
viên và tổ chức nhận tài trợ phụ nhằm giúp họ phát triển với vai trò là cá nhân và tổ chức.  

hướng Dẫn cho nhân Viên Giám sát
Để tiến hành giám sát hỗ trợ hiệu quả và giúp nhân viên hoàn thành các mục tiêu của họ, 
quản lý cần xem xét các hướng dẫn sau: 

1. Đặt ra các kỳ vọng rõ ràng ngay từ đầu. Giám sát hỗ trợ có thể bắt đầu ngay khi cá 
nhân được tuyển dụng vào làm việc cho tổ chức của bạn. Bước đầu tiên là cung cấp 
cho nhân viên mới của bạn bản mô tả công việc rõ ràng. Điều này đảm bảo rằng cả 
quản lý và nhân viên đều có sự hiểu biết chung về các kỳ vọng và trách nhiệm của vị 
trí đó. Theo thời gian, quản lý và nhân viên cần cùng nhau làm việc để xem xét định 
kỳ và chỉnh sửa bản mô tả công việc để phát triển các mục tiêu “SMARTER” nhằm điều 
chỉnh công việc của nhân viên đó cho phù hợp với sứ mệnh của tổ chức. (Xem Đánh 
Giá Hiệu Quả Hoạt Động 3.4) 

Giám Sát Hỗ Trợ:  
Chiến Lược Củng Cố Tổ Chức và  Cá Nhân 

Các mục Tiêu SmarTEr là: 

S (Specific) - Cụ thể và rõ ràng về những điều cần xảy ra và những ai cần tham gia
M (Measurable)-  Có thể đo lường được, với các mục tiêu rõ ràng theo đó có thể đánh 

giá tiến độ
A (Aligned)- Phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức
R (Realistic)- Thực tế và có thể hoàn thành
T (Time bound)- Có thời hạn để có áp lực thời gian trong việc thực hiện hành động
E (Evaluated)- Được đánh giá thường xuyên và điều chỉnh nếu cần 
R (Rewarded)- Được khen thưởng khi hoàn thành

3.3
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Quản lý có thể đóng vai trò 
quan trọng trong việc làm cho 
nhân viên của họ cảm thấy 
được hỗ trợ và có động lực và 
do đó, làm việc hiệu quả hơn.

kỹ Năng Lắng Nghe Chủ Động

•	 Giảm thiểu sự sao nhãng (chẳng hạn như các cuộc gọi điện thoại) và tránh có các 
rào cản thực tế (ngồi trên ghế thoải mái thay vì có bàn giữa hai người).

•	 Lắng nghe kỹ ý chính và để người nói hoàn tất suy nghĩ của mình mà không ngắt 
lời.

•	 Đặt các câu hỏi mở thể hiện bạn quan tâm đến ý tưởng và sự diễn giải của người 
nói (ví dụ như, “Anh có đề xuất gì về cách chúng ta cần giải quyết vấn đề này 
không?”)

•	 Không phán xét, phê bình hoặc biện hộ trong khi người nói đang nói; thay vào đó, 
tập trung hiểu trải nghiệm và góc nhìn của người đó. Xác minh sự hiểu biết của 
bạn bằng cách nhắc lại các điểm quan trọng (ví dụ: “Nếu tôi hiểu đúng, thì ý anh 
đang nói là…”).

Ghi Nhớ: Bạn có hai tai và hai mắt… nhưng chỉ có một miệng. Do vậy hãy để 
tai và mắt của bạn làm việc gấp hai lần! 

Công cụ có liên quan thường được sử dụng trong giám sát hỗ trợ là danh sách 
kiểm tra được điều chỉnh phù hợp nêu chính xác những gì sẽ được đánh giá và 
nhân viên cần những gì để có đánh giá tích cực. Cần cung cấp danh sách kiểm tra 
cho nhân viên trước buổi giám sát thực tế của họ. Điều này đảm bảo mọi người 
nhận thấy rằng họ đang được đối xử công bằng và được đánh giá khách quan. 

2. Đưa ra phản hồi thường xuyên. Giá"m sát hỗ trợ không phải là việc xem xét hiệu 
quả hoạt động một năm một lần; việc này liên quan đến đá nh giá hiệu quả hoạt 
động liên tục. Điều này có nghĩa là dành thời gian và không gian cho người giám 
sát và nhân viên để thường xuyên trao đổi về hiệu quả hoạt động của công việc. 
Quản lý cần sử dụng các kỹ năng chủ động lắng nghe và đưa ra phản hồi một 
cách cởi mở và tôn trọng để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại về việc cải thiện 
hành vi và hiệu quả hoạt động của công việc theo thời gian.  
 

Trong các buổi giám sát hỗ trợ, cả quản lý và nhân viên cần có thời gian để mô tả 
các thành tích trong thời gian được xem xét cũng như các thách thức và lĩnh vực 
cần cải thiện. Các cuộc thảo luận này cần được quản lý ghi chép và chia sẻ với 
nhân viên nhằm đảm bảo rằng cả hai đều đồng ý về kết quả của các cuộc thảo 
luận và sự tiến bộ của nhân viên được theo dõi trong trường hợp có thay đổi về 
ban quản lý. 

3. Tạo cơ hội để thảo luận về các thách thức và đề xuất. GiÁ́m sát hỗ trợ" cần là sự 
giao tiếp hai chiều. Nhân viên của bạn là những người thực hiện công việc hàng 
ngày, nên họ có kiến thức trực tiếp về điều gì có và điều gì không có hiệu quả. Họ 
cũng thường có các ý tưởng về cách giải quyết thách thức hoặc thiếu sót; đôi khi 
họ cần lời khuyên và gợi ý để giải quyết vấn đề. 

4. Đảm bảo rằng nhân viên nhận được các công cụ, kỹ năng và nguồn lực 
cần thiết.
Phần quan trọng trong giám sát hỗ trợ là việc theo dõi bất kỳ vấn đề hoặc thách 
thức nào được xác định trong các cuộc thảo luận. Ví dụ, nếu nhân viên mô tả việc 
khó khăn khi hoàn thành các chuyến đi thực địa hàng tháng của mình do thiếu 
phương tiện vận chuyển, bạn có thể cần làm việc với quản lý tài chính để xác định 
cách tổ chức có thể phân bổ thêm tài trợ về nhiên liệu hoặc làm việc với giám đốc 
chương trình để điều phối việc dùng chung phương tiện của tổ chức.  
 
Tương tự như vậy, giám sát hỗ trợ tạo các cơ hội để thảo luận—và thậm chí đôi khi 
cung cấp—các kỹ năng và đào tạo bổ sung mà sẽ nâng cao khả năng làm việc của 
nhân viên của bạn. Xác định các nhu cầu đào tạo là điều quan trọng, như việc theo 
dõi sau đào tạo nhằm đảm bảo rằng nhân viên có cơ hội để áp dụng các kỹ năng 
đó trong công việc của họ và để chia sẻ với đồng nghiệp. 
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Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Đào Tạo và Giám Sát của Dự án
http://initiativesinc.com/resources/
publications/techExpertise/
training.htm

Giám Sát Hỗ Trợ nhằm Cải Thiện Dịch Vụ 
Chăm Sóc Sức Khỏe Chính Kết Hợp
http://www.msh.org/Documents/
OccasionalPapers/upload/Supportive-
Supervision-to-Improve-Primary-Health-
Care.pdf 

Hướng Dẫn Thực Hiện Giám Sát Hỗ Trợ:  
Hướng Dẫn Từng Bước với Các Công Cụ  
Hỗ Trợ Việc Chủng Ngừa
http://www.path.org/publications/detail.
php?i=1212

5. khen thưởng hiệu quả hoạt động cao thông qua sự công nhận, khích lệ 
và các cơ hội để tiến bộ. Hầ u hết những người làm việc trong lĩnh vực y tế và 
phát triển được thúc đẩy giúp những người cần giúp đỡ và củng cố cộng đồng 
bởi các giá trị và lý tưởng. Tuy nhiên việc chỉ có động lực bên trong có thể 
không đủ để duy trì hiệu quả hoạt động cho mọi người trong thời gian dài. Sự 
công nhận bên ngoài về công việc xuất sắc sẽ giúp nhân viên của bạn duy trì 
nhiệt huyết và cam kết của họ. Việc khen thưởng có thể bao gồm công nhận 
công khai (chẳng hạn như tuyên dương trong các sự kiện cộng đồng hoặc bài 
viết trên các ấn bản được phân phát rộng rãi) và khích lệ (chẳng hạn như món 
quà nhỏ hoặc lời mời tới các sự kiện đặc biệt). Một phần vô cùng quan trọng 
khác trong việc khen thưởng nhân viên đó là đảm bảo rằng họ có cơ hội để 
tiến bộ (chẳng hạn như đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ). 

Các Chiến Lược Giám sát
Các chiến lược giám sát hỗ trợ cũng có hiệu quả tốt trong mối quan hệ với các tổ chức 
đối tác và các tổ chức nhận tài trợ phụ. Tương tự những điều cần thiết đối với nhân 
viên, giám sát hỗ trợ cho tổ chức phi chính phủ, tổ chức tại cộng cồng hoặc đối tác 
khác phải: 

•	 Đảm bảo rằng các lãnh đạo và các bên liên quan của tổ chức hiểu những 
điều được kỳ vọng ở họ (gồm cả việc báo cáo); 

•	 Đưa ra phản hồi thường xuyên và mang tính xây dựng về hiệu quả hoạt 
động; 

•	 Tạo cho họ cơ hội cung cấp phản hồi cho bạn thường xuyên về các thách 
thức của họ và nhận hỗ trợ để giải quyết vấn đề; 

•	 Cung cấp các nguồn lực và kỹ năng phù hợp để họ có thể thực hiện các 
chương trình của mình hiệu quả; và 

•	 Công nhận và khen thưởng hiệu quả hoạt động tốt. 

Văn hóa Giám sát hỗ Trợ
Việc kết hợp giám sát hỗ trợ xuyên suốt cơ cấu tổ chức của bạn sẽ mang lại một tổ chức 
vững mạnh hơn, có nhiều nhân viên làm việc hiệu quả và hài lòng, nỗ lực để đạt được 
sứ mệnh của tổ chức bạn. Việc tạo nên văn hóa giám sát hỗ trợ se  giúp nhân viên, tình 
nguyện viên và tổ chức của bạn phát triển.  
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Hỏi Tổ chức của chúng ta cần tiến hành đánh giá hiệu quả 
hoạt động của nhân viên vì lý do gì và như thế nào?

Đáp Quá trình đánh giá hiệu quả hoạt động (PA) làm vững mạnh tổ chức và khuyến 
khích cải thiện hiệu quả hoạt động cá nhân bằng cách nâng cao và củng cố mối 
liên kết giữa hiệu quả hoạt động của cá nhân và tổ chức. Quá trình đánh giá 
hiệu quả hoạt động có thể giúp: 

•	 Điều chỉnh các trách nhiệm và mục tiêu của nhân viên cho phù hợp với các 
mục tiêu tổ chức hoặc chương trình. PA thường gồm cả việc xem xét bản 
mô tả công việc và các mục tiêu của nhân viên nhằm đảm bảo rằng các trách 
nhiệm và mục tiêu nhất quán với các trách nhiệm và mục tiêu của tổ chức 
hoặc chương trình.

•	 Điều chỉnh thái độ và hiệu quả hoạt động của nhân viên cho phù hợp với 
các giá trị của tổ chức. Khi lên kế hoạch mục tiêu về hiệu quả hoạt động, hãy 
xác định các giá trị tổ chức muốn thấy được phản ánh trong hiệu quả hoạt 
động của nhân viên ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến nghĩa 
vụ công việc.

•	 Công nhận và củng cố hiệu quả hoạt động tốt. Quá trình PA cung cấp cơ hội 
để công nhận và củng cố hiệu quả hoạt động tốt. Khi nhân viên cảm thấy 
được coi trọng, họ có nhiều khả năng tham gia hơn vào công việc của mình 
và do đó, làm việc hiệu quả hơn.

•	 Xác định và chính thức giải quyết vấn đề. PA củng cố giao tiếp liên tục bằng 
cách tạo ra một diễn đàn cho nhân viên và người giám sát để thảo luận về các vấn 
đề hoặc thách thức và ghi chép các vấn đề đã thảo luận.

•	 Xác định toàn bộ các nhu cầu đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Khi phát 
triển các mục tiêu về hiệu quả hoạt động, nhân viên và người giám sát có thể 
lên kế hoạch cho bất kỳ đào tạo nào cần thiết để giúp nhân viên đạt được các 
mục tiêu về hiệu quả hoạt động.

Cách Thiết Lập quá Trình Đánh Giá  
hiệu quả hoạt Động
Để thiết lập quá trình PA của bạn, hãy sử dụng các bước hướng dẫn sau đây. 

1. Nêu mục đích và mục tiêu của quá trình Pa.
Việc xác định mục đích và mục tiêu giúp nhân viên và tổ chức hiểu rõ và theo dõi 
quy trình. 

Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động

Đ ịNH  NGH ĩ a

Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động (Pa)—Quá 
trình có tổ chức để xem xét và thảo luận về 
hiệu quả hoạt động của nhân viên đối với các 
nhiệm vụ được giao, việc đạt được các mục 
tiêu và hoàn thành trách nhiệm trong một 
khoảng thời gian cụ thể.

Đánh Giá 360°—Loại đánh giá về hiệu quả 
hoạt động kết hợp các phản hồi từ ban quản 
lý, cấp dưới, đồng sự, khách hàng và những 
người khác vào quá trình đánh giá.

kế Hoạch Cải Thiện Hiệu Quả Hoạt Động 
(PiP)—Kế hoạch có tổ chức, đánh giá được 
để giúp nhân viên làm việc kém hiệu quả cải 
thiện tới mức hiệu quả hoạt động được kỳ 
vọng đối với vị trí của mình.  

3.4

Bước 1: Làm mẫu 

mục đích

•	 Để củng cố tổ chức bằng cách thúc đẩy hiệu quả hoạt động được cải thiện và liên 
kết hiệu quả hoạt động cá nhân với sự thành công của tổ chức.

mục tiêu

•	 Xem xét và cập nhật bản mô tả công việc.
•	 Mở cuộc đối thoại giữa nhân viên và người giám sát.
•	 Xác định các nhu cầu và mong muốn về phát triển nghề nghiệp.
•	 Đặt ra và thỏa thuận về các mục tiêu về hiệu quả hoạt động.
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ự

3
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2. Vạch ra quy trình Pa cho tổ chức của bạn.
Với ý kiến đóng góp từ nhân viên ở các cấp khác nhau, điều chỉnh quy trình đó theo nhu 
cầu của tổ chức của bạn và quyết định các điều sau:

•	 Bạn muốn loại hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động nào? Đánh giá 360°, 
trực tiếp—loại đánh giá hiệu quả hoạt động kết hợp phản hồi từ ban quản 
lý, cấp dưới, đồng sự, khách hàng và những người khác vào trong quá trình 
đánh giá—hay kết hợp?

•	 Đánh giá diễn ra thường xuyên như thế nào? Hàng năm, hàng năm với đánh 
giá sáu tháng hoặc như một phần của khoảng thời gian thử việc?

•	 Đánh giá có được tùy chỉnh cho các nhân viên khác nhau—ban quản lý, nhân 
viên nói chung và tình nguyện viên hay không?

•	 Ai sẽ tiến hành đánh giá và đánh giá cho ai?
•	 Thông tin sẽ được thu thập trong đánh giá được lập tài liệu và sử dụng bằng 

cách nào?
•	 Quá trình PA này sẽ được liên kết với các quá trình tổ chức khác như khoảng 

thời gian tính lương, giám sát hoặc đảm bảo chất lượng như thế nào?

3. Phát triển các tài liệu Pa.
Khi phát triển các mẫu và công cụ PA, hãy xem xét tính công bằng, sự nhất quán và chức 
năng. Các công cụ phải đơn giản và thân thiện với người sử dụng, và thử nghiệm các 
công cụ này trước khi thực hiện. Bảng sau đây nêu ra một số công cụ PA hữu ích.

CôNG Cụ Sử DụNG CáC yếu Tố Của Quá TrìNH
kế Hoạch Hiệu 
Quả Hoạt Động 
cho Nhân Viên

Được xây dựng khi bắt 
đầu làm việc. Được cập 
nhật định kỳ sau khi đánh 
giá của người giám sát và 
tự đánh giá của nhân viên 
cùng được xem xét và 
thảo luận. 

•	 Đính kèm bản mô tả công việc cuối 
cùng đã được sửa đổi.

•	 Đặt ra và lập tài liệu về các mục tiêu 
hiệu quả hoạt động cho năm sắp tới.

•	 Liệt kê các hoạt động phát triển nghề 
nghiệp (việc hoàn thành các hoạt 
động được dựa trên các ưu tiên của tổ 
chức và tài trợ sẵn có).

Tự Đánh Giá của 
Nhân Viên

Trước tiên được nhân viên 
hoàn thành và gửi đến 
người giám sát để kết hợp 
vào đánh giá của người 
này.

•	 Xem xét bản mô tả công việc.

•	 Liệt kê các thành tích đạt được và điều 
hạn chế việc đạt được các mục tiêu 
được đặt ra trong Kế Hoạch Hiệu Quả 
Hoạt Động cho Nhân Viên.

•	 Đánh giá hiệu quả hoạt động theo các 
tiêu chí chính.

•	 Liệt kê các mục tiêu về hiệu quả hoạt 
động cho giai đoạn sắp tới.

•	 Liệt kê việc phát triển nghề nghiệp 
được kỳ vọng.

•	 Cung cấp phản hồi về sự giám sát và 
hỗ trợ nhận được.

Đánh Giá Nhân 
Viên của Người 
Giám Sát

Được người giám sát 
hoàn thành sau khi nhận 
được bản tự đánh giá của 
nhân viên.

•	 Xem xét bản mô tả công việc.

•	 Đánh giá việc đạt được các mục tiêu 
về hiệu quả hoạt động được đặt ra cho 
giai đoạn đang được xem xét.

•	 Tóm tắt các kết quả tìm được từ đánh 
giá 360° (nếu phù hợp).

•	 Bao gồm các nhận xét về hiệu quả 
hoạt động tổng thể.

CáC Đ iều  CầN CâN NHắC

Quá trình Pa hiệu quả là:

•	 Cho phép tham gia—Cả người giám 
sát và nhân viên cần cung cấp ý kiến 
đóng góp. Cũng có thể bao gồm cả 
phản hồi từ đồng sự và các quản 
lý khác. 

•	 minh bạch—Tất cả nhân viên cần 
hiểu rằng quá trình PA và các tiêu chí 
được sử dụng cho đánh giá hiệu quả 
hoạt động.

•	 Được áp dụng nhất quán—Dù các 
đánh giá của từng nhân viên được 
tiến hành trong các giai đoạn hay 
đồng thời, các đánh giá đó cũng cần 
được thực hiện đồng bộ độ i với tất cả 
các nhân viên để đảm bảo tính công 
bằng và kiên định.

•	 Được xem xét thường xuyên—Cần 
kiểm tra đánh giá PA thường xuyên 
để đảm bảo sự phù hợp, tính chính 
xác và nhất quán với các nhu cầu của 
tổ chức.
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CôNG Cụ Sử DụNG CáC yếu Tố Của Quá TrìNH
Đánh Giá Hiệu 
Quả Hoạt Động 
360°

Được sử dụng để người 
giám sát, đồng sự, cấp 
dưới đánh giá hiệu quả 
hoạt động của nhân viên. 
Kết quả có thể được phát 
cho nhân viên và/hoặc 
được kết hợp vào đánh 
giá của người giám sát để 
có thể đánh giá đa dạng 
hơn.

•	 Đánh giá các chỉ số hiệu quả hoạt 
động như kỹ năng làm việc, tính phụ 
thuộc, giao tiếp, làm việc nhóm và tính 
chuyên nghiệp.

•	 Nhận xét các lĩnh vực mạnh và các lĩnh 
vực cần cải thiện của nhân viên.

kế Hoạch Cải 
Thiện Hiệu Quả 
Hoạt Động

Được sử dụng khi hiệu 
quả hoạt động của nhân 
viên không đáp ứng được 
các kỳ vọng của vị trí đó.

•	 Xác định các nhiệm vụ hoặc trách 
nhiệm công việc đang không được 
thực hiện ở mức được kỳ vọng.

•	 Nêu ra các ví dụ cụ thể liên quan đến 
công việc về hiệu quả hoạt động (kém, 
chấp nhận được).

•	 Cho thấy các tiêu chuẩn và kỳ vọng về 
hiệu quả công việc có thể chấp nhận 
được phải được hoàn thành một cách 
kiên định.

•	 Xác định thời biểu rõ ràng cho hoạt 
động tiếp theo.

•	 Xác định các phép đo để đánh giá tiến 
độ.

4. Lập kế hoạch thực hiện và giám sát Pa.
Xây dựng thời biểu rõ ràng cho các hoạt động và danh sách người tham gia vào quá trình:

•	 Thiết lập các chỉ số đê đánh giá tính hiệu quả của các mốc quan trọng trong 
quá trình PA (chẳng hạn thời hạn xây dựng, thử nghiệm và sửa đổi các mẫu PA, 
ngày hoàn thành quá trình thí điểm và số lượng các xem xét về hiệu quả hoạt 
động đã hoàn thành trong khoản thời gian quy định). 

•	 Thực hiện thí điểm phương pháp này với một nhóm nhỏ nhân viên đê quan 
sát quá trình diễn ra như thế nào, xác định việc sử dụng phương pháp này dễ 
dàng như thế nào và điều chỉnh khi cần thiết. 

•	 Bắt đầu quá trình (theo các giai đoạn nếu cần) trong toàn tổ chức.
•	 Đánh giá và giải quyết các bài học kinh nghiệm đê cải thiện quá trình, làm cho 

quá trình trở nên dễ dàng hơn để người giám sát và nhân viên có thể sử dụng 
và tăng tính hiệu quả tổng thể. 

5. Đào tạo nhân viên và người giám sát về quá trình Pa.
Đánh giá hiệu quả hoạt động không theo trực giác. Người giám sát và nhân viên cần được 
đào tạo về cách hoàn thành các mẫu, giao tiếp với người khác và đặt mục tiêu. Đào tạo 
người giám sát cần bao gồm: giải thích mục đích và các mục tiêu của PA, tạo điều kiện 
thuận lợi cho đánh giá hiệu quả hoạt động, đưa ra phản hồi cho nhân viên và đặt ra các 
mục tiêu về hiệu quả hoạt động.  

Nhân viên sẽ cần được đào tạo để hiểu mục đích và các mục tiêu của quá trình PA, những 
điều được kỳ vọng trong cuộc họp PA, cách xử lý phản hồi, giao tiếp với người giám sát và 
đặt ra các mục tiêu về hiệu quả hoạt động.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Kinh phí cho các NGO – Quản Lý Nhân Sự 
cho các NGO
http://www.fundsforngos.org/human-
resource-management-2/human-
resource-management-ngos

Phản Hồi 360 Độ
http://www.businessballs.com/
performanceappraisals.htm

Thư Viện Quản Lý Miễn Phí – Xem Xét/
Đánh Giá  
Hiệu Quả Hoạt Động của Nhân Viên
http://managementhelp.org/emp_perf/
perf_rvw/perf_rvw.htm
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Nhân Sự Chủ Chốt—Nhân sự trực tiếp chịu 
trách nhiệm về việc quản lý hợp đồng hoặc 
những người có kỹ năng chuyên môn/kỹ thuật 
được AOR/COR chứng nhận là cần thiết để thực 
hiện thành công chương trình.

Hỏi Chúng tôi làm gì nếu người nào đó được chỉ định là 
Nhân Sự Chủ Chốt rời bỏ dự án?

Đáp
Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn chỉ định các cá nhân cụ thể làm “Nhân Sự Chủ 
Chốt” trong nhóm dự án đã được chấp thuận tại thời điểm cấp tài trợ; Thỏa 
Thuận nêu rằng bất kỳ sự thay đổi nào đều phải được Cán Bộ Hợp Đồng (AO) 
chấp thuận. Nhưng điều này có nghĩa là gì?

Nhân Sự Chủ Chốt là các cá nhân được xác định trong Thỏa Thuận của bạn ở 
các vị trí thiết yếu đối với việc thực hiện tài trợ thành công hoặc nhân sự trực tiếp chịu 
trách nhiệm quản lý hợp đồng. 

Mặc dù mọi người trong nhóm của bạn đóng vai trò quan trọng, nhưng chỉ một ít người 
được chỉ định là Nhân Sự Chủ Chốt trong Thỏa Thuận. Số lượng nhân sự chủ chốt được 
chỉ định cho bất kỳ tài trợ nào không được quá năm cá nhân hoặc năm phần trăm số 
nhân viên của bạn làm việc theo tài trợ đó, bất kỳ số nào lớn hơn.

Bất kỳ thay đổi nào đối với Nhân Sự Chủ Chốt đều yêu cầu sự chấp thuận của USAID. Nếu 
thay đổi là cần thiết, bạn sẽ cần thực hiện theo các bước sau đây: 

1. Thông báo cho Đại Diện Cán Bộ Hợp Đồng (AOR/COR) ngay khi bạn biết về 
sự thay đổi có thể có nào (chẳng hạn nếu một cá nhân được chỉ định là Nhân 
Sự Chủ Chốt xin từ chức). Trong trường hợp cho thôi việc, hãy chắc chắn rằng 
bạn đã thực hiện theo các thủ tục về nhân sự (HR) của tổ chức của mình.

2. Bằng việc tuân theo các thủ tục của tổ chức, thực hiện cuộc cạnh tranh công 
bằng và công khai để tuyển dụng người thay thế. Lập tài liệu về quá trình này 
và quyết định của bạn. Dựa trên các yêu cầu của vị trí đó, chọn ứng viên tốt 
nhất để đề xuất cho cơ quan tài trợ của bạn , bởi vì chỉ một ứng viên duy nhất 
có thể được đề xuất cho mỗi vị trí nhân sự chủ chốt.

3. Khi bạn đã chọn được ứng viên, nếu chính sách HR của bạn cho phép, bạn 
có thể mở rộng đề nghị việc làm có điều kiện, nêu rõ rằng việc lựa chọn ứng 
viên phải được AO chấp thuận. Không đề nghị việc làm hoặc ký hợp đồng lao 
động mà không có điều kiện này.

Lưu ý: Nếu bạn đang xem xét việc tuyển dụng người nào đó từ dự án khác hoặc 
chính quyền nước sở tại, vui lòng thảo luận việc này với AOR/COR của bạn sớm, 
ngay cả trước khi mở rộng đề nghị có điều kiện. Vấn đề đáng lo ngại là “việc săn 
trộm nhân viên”: tuyên dụng người nào đó khiến họ bỏ công việc từ dự án khác do 
USG tài trợ hoặc chính quyền nước sở tại.

TroNG HợP ĐồNG Của BạN

Điều khoản về Nhân Sự Chủ Chốt có thể 
được tìm thấy trong mục Việc Tham Gia 
Đáng Kể trong Danh Sách của Thỏa Thuận 
của bạn. Điều khoản này bao gồm cả 
các điều khoản về yêu cầu và danh sách 
Nhân Sự Chủ Chốt được nêu trong Thỏa 
Thuận của bạn.

CáC Đ iều  CầN CâN NHắC

Tổ chức của bạn có áp dụng các chính 
sách về nhân sự giải quyết việc tuyển 
dụng, từ chức và chấm dứt công việc 
hay không?

Nhân Sự Chủ Chốt  
3.5
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•	 Nộp đề nghị phê duyệt cho ứng viên mới bằng văn bản tới AO của bạn, bao 
gồm CV và bản giải thích tóm tắt lý do tại sao cá nhân đó đang được đề xuất 
(chẳng hạn, các điểm mạnh, chuyên môn, v.v...). 

Để tránh bất kỳ mối lo ngại nào, AO cũng sẽ phản hồi lại bạn để thông báo về 
việc chấp thuận, sau đó bạn có thể tiếp tục với việc tuyển dụng cá nhân đã chọn.

Cuối cùng, AO sẽ nộp đề nghị sửa đổi thỏa thuận của bạn để lập tài liệu chính thức 
về việc thay đổi Nhân Sự Chủ Chốt. Việc sửa đổi chính thức này có thể được thực 
hiện trong ngày hôm sau. Đôi khi, AO sẽ đợi để cùng thực hiện một số sửa đổi 
nhằm cắt giảm thủ tục giấy tờ, nhưng điều này sẽ không trì hoãn khả năng tuyển 
dụng Nhân Sự Chủ Chốt mới của bạn.

Lời khuyên: Luôn luôn đảm bảo rằng bạn được chấp thuận bằng thư điện tử 
hoặc hoặc thư chính thức. Nếu bạn thảo luận về sự thay đổi với AO của mình qua 
điện thoại, sau đó hãy xác nhận sự chấp thuận bằng lời này bằng một thư điện tử.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

USAID ADS Chương 303 – Các Khoản Tài 
Trợ  và Thỏa Thuận Hợp Tác đối với Các Tổ 
Chức Phi Chính Phủ  
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303.pdf

Hỗ Trợ Hướng Đến Kết Quả: 
Tài Liệu Nguồn của USAID  
http://wwww.usaid.gov/policy/index.html
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Tình Nguyện Viên—Người sẵn lòng phục 
vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ mà không 
hưởng lương.

Quản Lý Tình Nguyện Viên—Quá trình tuyển 
dụng, lựa chọn, đào tạo, giám sát, hỗ trợ các 
tình nguyện viên để nâng cao hiệu quả hoạt 
động và kết quả của tổ chức.

Hỏi Các tình nguyện viên có thể hỗ trợ tổ chức của 
chúng tôi bằng cách nào? 

Đáp
Các tình nguyện viên có thể là tài sản lớn đối với tổ chức. Bằng cách đóng góp 
thời gian, sinh lực và tài năng, các tình nguyện viên có thể tạo ra sự nhiệt tình, 
cung cấp các kỹ năng mới, tăng cường sự tham gia vào cộng đồng, đóng vai 
trò cầu nối với các nhóm mục tiêu, gia tăng nỗ lực gây quỹ và bổ sung cho 

công việc của nhân viên có lương. Họ có thể là một nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với 
các tổ chức đang cố gắng đáp ứng các nhu cầu của đối tượng hưởng lợi với nhân viên và 
ngân sách hạn chế. 

Để tận dụng tốt nhất các tình nguyện viên và đảm bảo rằng họ có trải nghiệm tình 
nguyện tích cực, điều quan trọng là quản lý họ một cách hiệu quả. Những điều sau đây 
trình bày về cách tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo, giám sát và đề cao các tình nguyện viên. 

Bắt Đầu: Các Câu hỏi quan Trọng Cần Đặt Ra
Giá trị của các tình nguyện viên sẽ được xác định theo mức độ họ đáp ứng được các nhu 
cầu của tổ chức của bạn. Để đánh giá được điều này, hãy xem xét kỹ lưỡng nơi bạn cần 
hỗ trợ, nguồn lực nào bạn đang có và liệu các tình nguyện viên có phải là giải pháp phù 
hợp hay không. Sau đây là một số câu hỏi quan trọng cần đặt ra để quyết định xem bạn 
có cần và có thể thu hút được sự tham gia của các tình nguyện viên hay không: 

•	 Chúng tôi có các hoạt động hoặc nhiệm vụ thích hợp cho những người không 
phải là nhân viên hay không? 

•	 Một người cần có loại kỹ năng hoặc hiểu biết gì để thực hiện các việc này?
•	 Các hoạt động hoặc nhiệm vụ có cụ thể và ngắn hạn hay không? Hoặc  các 

hoạt động hoặc nhiệm vụ đó có đang diễn ra, yêu cầu sự cam kết dài hạn 
hay không? 

•	 Chúng tôi có cần đào tạo các tình nguyện viên để đảm bảo rằng họ có thể 
thực hiện được các nhiệm vụ và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức 
của mình hay không? 

•	 Chúng tôi có đủ nhân viên có lương để đào tạo và hỗ trợ các tình nguyện viên 
hay không? 

•	 Chúng tôi có đủ nguồn cung ứng mà các tình nguyện viên cần cho các hoạt 
động của họ hay không? 

•	 Chúng tôi sẽ giám sát và đánh giá công việc của các tình nguyện viên bằng 
cách nào? 

•	 Một khi chúng tôi đã đầu tư vào việc đào tạo các tình nguyện viên, chúng tôi 
sẽ giúp họ luôn cam kết với chương trình của mình bằng cách nào? 

•	 Chúng tôi sẽ lưu hồ sơ về thời gian mà tình nguyện viên đã đóng góp 
để đáp ứng các yêu cầu về khoản phí đóng góp và/hoặc thể hiện sự hỗ 
trợ của cộng đồng cho các hoạt động của chúng tôi bằng cách nào? 
(Xem Quản Lý Tài Chính 2.4)

Tuyển Dụng bằng cách Tiếp Cận Cộng Đồng
Một khi bạn đã xác định rằng các tình nguyện viên phù hợp cho tổ chức của mình, và 
bạn biết điều bạn muốn họ thực hiện và các nguồn lực bạn cần để hỗ trợ họ, bước tiếp 
theo là tìm kiếm họ. Nhìn chung, mọi người trở thành tình nguyện viên tại một tổ chức 
bằng cách 1) liên hệ với tổ chức để đề nghị việc giúp đỡ, hoặc 2) hồi đáp lại các nỗ lực 
tuyển dụng. 

Phối Hợp với Tình Nguyện Viên
để Củng Cố Tổ Chức của Bạn

3.6
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Đối với việc tuyển dụng, hãy xem xét loại người bạn hy vọng thu hút họ làm tình nguyện 
viên, nhớ rằng những người trong cộng đồng địa phương thường là các tình nguyện viên 
đáng đầu tư và tận tâm nhất bởi vì họ có niềm đam mê cá nhân đối với công việc. Ngoài 
ra, xem xét việc tìm kiếm các tình nguyện viên có giới tính, độ tuổi, dân tộc (nếu phù hợp) 
khác nhau để tạo ra nhóm đa dạng. Sau đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng. Điều này có thể 
bao gồm: 

•	 Tìm kiếm nhân viên, các thành viên trong Ban Giám Đốc và các cá nhân liên hệ khác: 
Nhiều tình nguyện viên bắt đầu thực hiện các công việc cộng đồng do được bạn 
bè, thành viên trong gia đình hoặc hàng xóm đề nghị. Mọi người thường trả lời 
một cách tích cực nếu người nào đó mà họ biết mời ho theo tư cách cá nhân. 

•	 Đến nơi mà mọi người ở đó: Thay vì cố gắng đưa mọi người đến với bạn, hãy thử 
đến với họ. Để tuyển dụng được các tình nguyện viên, hãy tham dự các cuộc 
họp của nhóm khác và đến những nơi và sự kiện mà các tình nguyện viên tiềm 
năng quy tụ. 

•	 Hãy thông báo: Điều quan trọng là phải thông báo cho mọi người biết về sự 
tồn tại của NGO của bạn và chào đón các tình nguyện viên. Đăng thông tin tại 
các chợ, trường học và trung tâm cộng đồng, trên trang web và trên các bản tin 
và các địa điểm khác mà tình nguyện viên tiềm năng có thể nhìn thấy. 

Bố trí Tình nguyện Viên đó phù hợp với nhiệm 
Vụ hoặc hoạt Động 
Việc soạn đơn đăng ký cho các tình nguyện viên tiềm năng điền vào rất hữu ích, vì như 
vậy bạn có thể thu thập được thông tin liên hệ, thông tin cơ bản, trình độ học vấn, kỹ 
năng, thời gian có thể các tham gia hoạt động dự án và bất kỳ thông tin bổ sung nào có 
thể liên quan.

Khi nhận được đơn đăng ký, hãy đánh giá điều kiện của những người nộp đơn và cân nhắc 
xem kỹ năng và khả năng của họ có phù hợp với các nhiệm vụ và trách nhiệm mà bạn cần họ 
thực hiện hay không. Bạn có thể muốn mời những người nộp đơn được chọn tới văn phòng 
để phỏng vấn, tập hợp và kiểm tra những người tham khảo, và xác minh bất kỳ thông tin cơ 
bản quan trọng nào. 

Nếu bạn có nhiều tình nguyện viên cùng một lúc, hãy lập bảng bao gồm tên, thông tin liên 
lạc, ngày giờ có thể tham gia các hoạt động của dự án, kỹ năng đặc biệt của các tình nguyện 
viên tiềm năng và bất kỳ điều gì mà họ sẵn sàng và không sẵn sàng thực hiện. Điều này sẽ 
giúp bạn theo dõi và bố trí các tình nguyện viên vào vị trí phù hợp mà họ sẽ yêu thích. 

Bạn cần nêu rõ cho những người nộp đơn về vai trò và trách nhiệm của tình nguyện viên 
tiềm năng cho tổ chức của mình. Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức thảo luận 
đơn giản hoặc thỏa thuận bằng văn bản. Các thông tin mà bạn có thể muốn làm rõ: cam 
kết về thời gian cần thiết (ngắn hạn, dài hạn hay liên tục), các nhiệm vụ cụ thể cần được 
thực hiện, báo cáo, địa điểm và bất kỳ hoạt động đào tạo và giám sát nào mà bạn sẽ cung 
cấp. Bằng cách làm rõ vai trò của mọi người ngay từ lúc mới bắt đầu, bạn đảm bảo được 
rằng cả tình nguyện viên và tổ chức của mình đều có hiểu biết chung về điều bạn có thể 
kỳ vọng vào họ và điều họ có thể kỳ vọng ở bạn. Điều này sẽ giúp tránh được sự nhầm lẫn 
hoặc bất đồng trong tương lai. 

hướng Các Tình nguyện Viên đến Tổ Chức của 
Bạn
Chỉ giống như các nhân viên, tình nguyện viên cần một người nào đó định hướng, đào 
tạo và quản lý họ. Bạn muốn làm cho những người mới đến cảm thấy họ được chào đón 
và giải thích công việc của bạn, tại sao bạn làm điều này, và tại sao sự hỗ trợ của họ lại 
quan trọng. Nhiều người sẽ làm việc tốt hơn khi họ thấy được “bức tranh tổng thể.”

Giao cho một nhân viên nào đó hướng dẫn tổng quát cho các tình nguyện viên, giới thiệu 
họ tới tổ chức của bạn, đội ngũ nhân viên, tầm nhìn và sứ mệnh, văn phòng, các hoạt 
động và cơ cấu của tổ chức. Định hướng này không chỉ giúp họ hiểu rõ và thực hiện các 
nhiệm vụ của mình mà còn cung cấp cho họ thông tin có giá trị để chia sẻ với bạn bè, gia 
đình và người quen. Nhớ rằng, khi làm việc với bạn, các tình nguyện viên trở thành đại sứ 
của tổ chức bạn trong cộng đồng. 

Năm QuaN N iệm Sa i  Lầm 
PHổ B iếN  Về  QuảN Lý  T ìNH 
NGuyệN V iêN

1. Các Tình Nguyện Viên được tự do. 
Thực tế, các tình nguyện viên cần  
đầu tư về thời gian và tiền bạc để 
được sử dụng một cách hiệu quả. 

2. Bất kỳ ai cũng có thể quản lý tình 
nguyện viên. 
Quản lý tình nguyện viên là kỹ năng 
giống như quản lý nhân viên.

3. Bạn không cần quá nhiều 
thời gian để quản lý các tình 
nguyện viên. 
Các tình nguyện viên cần cả sự 
giám sát và hỗ trợ—như bạn biết, 
điều này mất thời gian! 

4. Bạn không cần nhân viên quản 
lý các tình nguyện viên (các tình 
nguyện viên quản lý chính họ, các 
tình nguyện viên sẽ chỉ có mặt). 
Để duy trì chất lượng của các 
chương trình của bạn, bạn phải 
giao cho nhân viên theo dõi công 
việc của các tình nguyện viên 
của mình.

5. Quản lý tình nguyện viên là việc 
xả xỉ mà chúng tôi không có đủ 
khả năng thực hiện. 
Không đúng! Việc quản lý tình 
nguyện viên giúp bạn biến họ 
thành tài sản.  

Việc ghi nhận công việc, thời 
gian và sức lực của các tình 
nguyện viên... không chỉ thể hiện 
sự biết ơn mọi người về sự phục 
vụ của họ mà còn nhấn mạnh 
tầm quan trọng của các đóng 
góp và khuyến khích họ tiếp tục 
làm việc.

Dựa theo Idealist.org, một trang web dành để 
liên kết các tình nguyện viên, người tìm việc và 
các tổ chức phi lợi nhuận
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Đào Tạo Tình nguyện Viên Là Điều Rất quan 
Trọng Để Đi Tới Thành Công— Của Bạn và Của 
Tình nguyện Viên 
Các tình nguyện viên thường sẵn sàng và sẵn lòng làm việc nhưng có thể không có kỹ 
năng chuyên môn hoặc hiểu rõ các hệ thống và thủ tục của tổ chức của bạn. Đừng cho 
rằng người mới đến sẽ “hiểu ra mọi thứ.” Xem xét việc lập ra một quyển sổ đào tạo bao 
gồm thông tin chung về NGO của bạn và thông tin cụ thể về những việc mà tình nguyện 
viên sẽ làm. Đồng thời xây dựng sổ tay tình nguyện viên với các chính sách và thủ tục 
liên quan để phát cho mỗi tình nguyện viên ngay từ khi họ bắt đầu làm việc.

Nếu bạn có nhóm tình nguyện viên đông đảo, bạn có thể muốn tổ chức các buổi đào tạo 
chính thức; nếu chỉ có vài tình nguyện viên làm các nhiệm vụ khác nhau trong tổ chức, 
bạn có thể thấy hiệu quả hơn khi sử dụng phương pháp cố vấn và huấn luyện cá nhân 
để đào tạo các tình nguyện viên.  

Giám sát như khi Bạn Giám sát nhân Viên 
Được Trá̉ Lương  
Việc giám sát công việc của các tình nguyện viên cũng quan trọng như việc giám sát 
hiệu quả hoạt động của nhân viên. Sau đây là một vài yếu tố thiết yếu:

Sử dụng thời gian của mọi người một cách khôn ngoan: Duy trì các yêu cầu về thời gian 
hợp lý và rõ ràng. Mọi người muốn biết trước cần có cam kết gì về thời gian.

Giám sát tình nguyện viên: Mọi tình nguyện viên cần được một nhân viên cụ thể giám 
sát, là điều phối viên tình nguyện trung tâm hoặc nhân viên khác làm việc chặt chẽ với 
tình nguyện viên đó. Tình nguyện viên và người giám sát cần liên lạc thường xuyên để 
giải quyết bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào mà mỗi người có thể có. Việc giao tiếp 
thường xuyên và cởi mở giữa người giám sát và tình nguyện viên giúp cải thiện hiệu quả 
hoạt động, đảm bảo các tình nguyện viên cảm thấy được hỗ trợ và giải quyết bất kỳ vấn 
đề nào có thể phát sinh.

Theo dõi và đánh giá các tình nguyện viên: Dù không được hưởng lương, các tình nguyện 
viên vẫn đại diện cho tổ chức của bạn và công việc của họ có thể ảnh hưởng đến danh 
tiếng của bạn trong cộng đồng và với các nhà tài trợ. Bạn có thể muốn xây dựng một số 
biện pháp về hiệu quả hoạt động để theo dõi việc tham dự và đúng giờ, sự tham gia vào 
các hoạt động dự án và việc đạt được các kết quả.  

Ghi nhận Công Việc Tốt và Khen Thưởng 
Việc ghi nhận công việc, thời gian và sức lực của các tình nguyện viên là phần quan trọng 
trong việc quản lý và duy trì tình nguyện viên một cách hiệu quả. Điều này không chỉ thể 
hiện việc biết ơn cho công sức của họ mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của các đóng 
góp và khuyến khích họ tiếp tục làm việc. Một số cách để thể hiện sự đánh giá cao của 
bạn bao gồm: 

•	 giấy chứng nhận làm việc;
•	 các hồ sơ tình nguyện viên trong báo cáo và ấn phẩm khác;
•	 các sự kiện đánh giá cao tình nguyện viên;
•	 các món quà nhỏ chẳng hạn như áo phông, mũ hoặc túi;
•	 sự thừa nhận của công chúng trong các sự kiện cộng đồng;
•	 các cơ hội phát triển kỹ năng và kiến thức mới thông qua đào tạo và hội thảo, và;
•	 các cơ hội lãnh đạo trong nhóm tình nguyện viên. 

Nhớ rằng, khi làm việc với 
bạn, các tình nguyện viên trở 
thành đại sứ của tổ chức bạn 
trong cộng đồng.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Ashoka – Cách Tuyển Dụng và  
Đào Tạo Tình Nguyện Viên
http://www.genv.net/en-us/grow_it/
sustainability/volunteers   

Trung Tâm Nguồn Lực Quản Lý Tình 
Nguyện Viên Idealist 
http://www.idealist.org/info/
VolunteerMgmt 

Tận Dụng Tốt Nhất Các Tình Nguyện Viên
http://volunteer.org.in/MakingMost
Volunteers.php 
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uả

n 
Lý
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ả
n

 L
ý
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qUản Lý ChƯơnG TRình

Việc quản lý tốt chương trình đòi hỏi sự cân bằng hiệu quả các nguồn 

lực, con người, tiền bạc và thời gian. Các chương trình được USAID tài 

trợ yêu cầu tổ chức nhận tài trợ nêu rõ trong kế hoạch làm việc các hoạt 

động, nguồn lực sẽ sử dụng và các kết quả được kỳ vọng. Để tối đa hóa 

các kết quả đó, NGO sẽ có thể hợp tác với các tổ chức khác và do đó 

tham gia vào và quản lý các mối quan hệ chính thức và không  

chính thức.

Mục này giới thiệu các báo cáo và phê duyệt mà USAID yêu cầu để 

điều hành, báo cáo về và kết thúc chương trình mà họ tài trợ. Các chủ 

đề cũng đưa ra các lời khuyên về quản lý một loạt các mối quan hệ của 

NGO, bao gồm các mối quan hệ với tổ chức nhận tài trợ phụ, các bên 

liên quan ở cộng đồng và nhà tài trợ. Các tổ chức dựa vào niềm tin cũng 

sẽ tìm thấy ở đây thông tin giải đáp các thắc mắc của họ về việc hợp tác 

với USG.

Các chủ đề:

4.1 Sử Dụng Kế Hoạch Làm Việc của Bạn làm Công Cụ Quản Lý

4.2 Kiểm Soát Các Tổ Chức Nhận Tài Trợ Phụ theo Thỏa Thuận 
 Hợp Tác
4.3 Bạn và Nhóm USAID của Bạn

4.4 Kiểm Soát Mối Quan Hệ của Bạn với Các Nhà Tài Trợ

4.5 Thu Hút Sự Tham Gia của Cộng Đồng

4.6 Các Yêu Cầu về Báo Cáo Hiệu Quả Hoạt Động Nửa Năm

4.7 Các Tổ Chức Dựa Vào Niềm Tin và Tài Trợ của USG

4.8 Kết Thúc Dự Án: Thời Biểu

4.9 Kết Thúc Dự Án: Các Hoạt Động và Báo Cáo Cần Thiết
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Đ ịNH  NGH ĩ a

kế Hoạch Làm Việc—Tài liệu vạch ra các 
hoạt động đã định, các nguồn lực cần thiết 
và mục tiêu.

Hỏi Chúng tôi có thể tận dụng tốt nhất kế hoạch làm 
việc đã được phê duyệt bằng cách nào? 

Đáp
Việc chuyển tiếp từ hoạch định dự án sang thực hiện là một phần đầy thách 
thức trong quản lý chương trình. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng kế hoạch làm 
việc của mình không chỉ như một công cụ lập kế hoạch mà còn là công cụ 
quản lý, thì việc chuyển tiếp sang thực hiện sẽ dễ dàng hơn nhiều. 

Phân công mỗi mục trong kế hoạch làm việc của bạn cho các cá nhân hoặc nhóm thích 
hợp. Chẳng hạn, phân công mục ngân sách cho nhân viên tài chính của bạn, mục về 
các mục tiêu cho nhân viên theo dõi và đánh giá, mục hoạt động cho nhân viên chương 
trình, v.v...

Mỗi người được phân công cần xem xét việc thực hiện thực tế và theo dõi tiến độ so với 
kế hoạch làm việc và ghi chú: 

•	 Tất cả các bước trong kế hoạch làm việc có đang được thực hiện theo 
hay không?

•	 Các bước bổ sung mà trước đây chưa được lập kế hoạch có cần thiết 
hay không?

•	 Các bước bổ sung này có đòi hỏi kinh phí hay nguồn lực bổ sung cho sự 
thành công của chương trình hay không?

•	 Ước tính thời gian có thực tế không? Mọi thứ kéo dài hay diễn ra nhanh hơn?
•	 Có cần thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào khi cân nhắc các câu trả lời của bạn và 

các thay đổi này có yêu cầu sự phê duyệt của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) (xem 
phần nội dung bên cạnh ở bên phải) hay không?

Bằng cách giao toàn quyền mỗi mục cho các thành viên nhóm dự án khác nhau, toàn 
nhóm tham gia vào việc thực hiện theo đúng kế hoạch và làm việc cùng nhau nhằm thực 
hiện điều chỉnh và cải thiện việc thực hiện chương trình.

Mô hình từ Kế hoạch Làm Việc tới Thực hiện
Là nhà cung cấp dịch vụ, phương pháp duy nhất của bạn với công việc chính là mô hình 
thực hiện. Mô hình của bạn mô tả cách thức bạn thực hiện công việc, chi phí liên quan 
và kết quả được kỳ vọng. Tất cả các yếu tố này được tập hợp trong kế hoạch làm việc của 
bạn. Bằng cách coi các yếu tố này là hợp phần của mô hình thực hiện, nhóm của bạn có 
thể tập trung vào cách cải thiện kết quả của mình.

Ba phần cơ bản của mô hình thực hiện của bạn là: 

1. mô tả hoạt động (bạn sẽ thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của mình như thế nào);

2. Ngân sách; và

3. Các chỉ số và mục tiêu (cả chỉ số của USAID và các chỉ số được xây dựng nội bộ khác, 
bao gồm các chỉ số của quá trình mà bạn có thể có).

Khi bạn liên kết ba yếu tố này cùng nhau, bạn có thể bắt đầu thấy sự thay đổi trong mỗi 
yếu tố sẽ ảnh hưởng đến hai yếu tố kia như thế nào. Mô hình của bạn có thể bắt đầu đơn 
giản, nhưng bạn có thể mở rộng công cụ này bằng cách bổ sung thêm các

CáC  Đ i ều  C ầN  C âN  NHắC

Các thay đổi nào cần có sự phê 
duyệt của uSG ?

Một số thay đổi đối với chương trình 
của bạn sẽ cần phải có phê duyệt của 
USAID, một số thay đổi này là:

•	 thay đổi về nhân sự chủ chốt;
•	 thay đổi về mục tiêu; 
•	 thay đổi về quy mô địa lý ; và 
•	 các sửa đổi về ngân sách.

Sử Dụng Kế Hoạch Làm Việc của 
Bạn làm Công Cụ Quản Lý

4.1
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chỉ số chi tiết cho phép bạn quản lý và  đánh giá chương trình của mình ở các mức độ khác 
nhau. Trong quá trình phát triển, bạn có thể mở rộng các mục tiêu trong mô hình thực 
hiện của mình. Kế hoạch làm việc sẽ tương tự bởi vì bạn đang thực hiện cùng loại hoạt 
động nhưng điều đó sẽ tác động đến ngân sách của bạn do bạn có thể cần thêm nhân 
viên hoặc thêm thiết bị để tiếp cận nhiều người hơn bằng các dịch vụ và đạt được các 
mục tiêu đã sửa đổi. 

Ba phần trong mô hình thực hiện của bạn

Mặt khác nếu bạn quyết định tăng các loại hoạt động mà bạn đang thực hiện (chẳng hạn, 
bạn có chương trình chăm sóc tại nhà và bổ sung hợp phần trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn 
thương) bạn sẽ phải mở rộng kế hoạch làm việc của mình. Bạn sẽ phải có các kinh phí bổ 
sung để thực hiện và cũng tăng các mục tiêu bởi bạn cũng sẽ có một tập hợp mới các chỉ 
số và mục tiêu cần được giải quyết. Bạn cần đánh giá năng lực tổ chức của mình để mở 
rộng chương trình, đảm bảo tổ chức bạn có năng lực cần thiết để hoàn thành các hoạt 
động mà bạn nói là cần được thực hiện.  

Các Bước Tiếp Theo
Thường xuyên gặp gỡ nhóm của bạn để xem xét tiến độ thực hiện thực tế so với  
kế hoạch làm việc: 

•	 Dự án có thực hiện đúng thời hạn hay không? Về mục tiêu? Về ngân sách?
•	 Các điều chỉnh nào đã hoặc cần được thực hiện và tại sao?
•	 Bạn sẽ theo dõi tác động của các điều chỉnh đó như thế nào để chắc chắn rằng 

các điều chỉnh đó sẽ thành công?
•	 Có bất kỳ đề xuất thay đổi nào được cần được sự phê duyệt của USG không?

Chắc chắn ghi chép lại những thành công và thất bại cũng như các quyết định bạn đưa ra. 
Dữ liệu này sẽ trở thành nền tảng cho kế hoạch làm việc tiếp theo và việc nộp đơn xin tài 
trợ trong tương lai của bạn. Bằng cách theo dõi liên tục tiến độ thực hiện thực tế của bạn 
so với kế hoạch làm việc, kế hoạch làm việc của bạn sẽ dần được hoàn thành, nhờ đó liên 
tục đẩy mạnh chương trình và cải thiện các dịch vụ cho đối tượng hưởng lợi.

Chi phí

Hoạt động

Kiểu Mẫu 
Thực Hiện 
của Quý vị

Mục tiêu

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Mười Bước Bạn Cần Thực Hiện Theo để 
Quản Lý Thành Công Kế Hoạch Làm Việc 
của Mình
http://www.techrepublic.com/
blog/10things/10-things-you-should-
do-to-successfully-manage-your-
workplan/937

Xây Dựng và Sử Dụng Các Kế  
Hoạch Làm Việc
http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=2
.2.3.htm&module=planning&language=
English
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Đ ịNH  NGH ĩ a

Tổ Chức Nhận Tài Trợ Chính—Tổ chức nhận 
được hỗ trợ tài chính trực tiếp (khoản tài trợ 
hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác) để thực hiện hoạt 
động hoặc chương trình; thường được gọi là tổ 
chức nhận tài trợ chính.

Tổ Chức Nhận Tài Trợ Phụ—Tổ chức nhận 
hỗ trợ tài chính để thực hiện hoạt động hoặc 
chương trình từ tổ chức chính nhận tài trợ chính 
(hoặc tổ chức nhận tài trợ phụ khác); thường 
được gọi là tổ chức nhận tài trợ phụ.

L àm  V i ệ C  Vớ i  C áC  Tổ  CHỨC 
NHậN  Tà i  T rợ  PHụ  Đ ị a 
PHươNG 

Phải cân nhắc đến cả tài chính và chương 
trình khi quyết định liệu có sử dụng 
tổ chức nhận tài trợ phụ địa phương 
hay không.

Các tổ chức có thể lựa chọn các tổ chức 
nhận tài trợ phụ địa phương để xây dựng 
năng lực bản địa.

Đồng thời, nếu các tổ chức nhận tài trợ 
phụ cần có nhiều hỗ trợ, các tổ chức có 
thể cần có nhân viên tại địa phương.
Các tổ chức địa phương có thể hoạt 
động với chi phí thấp hơn so với các tổ 
chức quốc tế.

Tuy nhiên, các tổ chức nhận tài trợ chính 
chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt 
động và hành động do các tổ chức nhận 
tài trợ phụ thực hiện. Các tổ chức nhận 
tài trợ chính có thể cần các cơ chế để 
đảm bảo có hoạt động theo dõi và hỗ trợ 
phù hợp.

Hỏi mối quan hệ giữa tổ chức nhận tài trợ chính, một tổ 
chức nhận tài trợ phụ và Chính Phủ Hoa kỳ là gì? Tổ 
chức nhận tài trợ chính có trách nhiệm gì khi làm 
việc với các tổ chức nhận tài trợ phụ? 

Đáp
Cơ quan Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) cấp tài trợ có mối quan hệ hợp đồng với tổ 
chức nhận tài trợ chính. Theo Thoả Thuận này, có nhiều yêu cầu và quy định 
khác nhau mà tổ chức nhận tài trợ chính phải tuân theo. Các yêu cầu và quy 
định này được chỉ rõ hoặc tham chiếu trong Thỏa Thuận.

Tổ chức nhận tài trợ chính có mối quan hệ tương tự với tổ chức nhận tài trợ phụ. Do USG 
không có quan hệ trực tiếp với tổ chức nhận tài trợ phụ, tổ chức nhận tài trợ chính chịu 
trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các quy định bắt buộc và các điều khoản quan trọng 
trong tài trợ đều chuyển xuống cho tổ chức nhận tài trợ phụ.

Cách dễ nhất để thực hiện điều này là thông qua thỏa thuận phụ. Thỏa thuận phụ bao 
gồm các yêu cầu và các thông lệ mà tổ chức nhận tài trợ phụ phải tuân theo và các yêu 
cầu và thực hành này được nêu rõ hoặc được tham chiếu trong thỏa thuận giữa tổ chức 
nhận tài trợ chính và tổ chức nhận tài trợ phụ.

Phần sau đây trình bày các lĩnh vực chính mà đối tác chính cần đảm bảo được giải quyết 
khi lựa chọn và quản lý tổ chức nhận tài trợ phụ. 

quá Trình Lựa Chọn Tổ Chức nhận Tài 
Trợ Phụ
Quá Trình Lựa Chọn. Tổ chức nhận tài trợ chính sẽ cần sử dụng quá trình lựa chọn đã được 
thiết lập và lưu giữ đúng cách các quyết định lựa chọn. Các thông lệ được đề xuất cho 
việc lựa chọn tổ chức nhận tài trợ phụ bao gồm việc gửi Thư Mời Nộp Đề Xuất Dự Án 
(RFA), chính thức hóa các mối quan hệ mang tính thân mật hoặc thu hút hồ sơ dự thầu từ 
các tổ chức có kỹ năng mà bạn đang tìm.

Đánh Giá Trước Khi Tài Trợ. Trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, hãy đánh giá các hệ thống 
quản lý và tài chính, khả năng thực hiện chương trình của tổ chức có khả năng nhận tài 
trợ phụ. Nếu có thể, hãy dành thời gian đến thăm các tổ chức được chọn vào vòng đánh 
giá cuối cùng trong quá trình lựa chọn. Đảm bảo rằng tổ chức nhận tài trợ phụ có năng 
lực quản lý kinh phí và tuân thủ các quy định của USG.

Phê Duyệt của USG. Do điều khoản về việc tham gia quan trọng trong Thoả Thuận Hợp 
Tác của bạn, bất kỳ tổ chức nhận tài trợ phụ nào cũng phải nhận được sự phê duyệt của 
USG trước khi tổ chức đó có thể nhận được tài trợ. Nếu tổ chức nhận tài trợ phụ được 
nêu tên trong đề xuất và ngân sách ban đầu của bạn, thì tổ chức đó cần phải được phê 
duyệt trong Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn; nếu không, hãy xin phê duyệt từ Cán Bộ Hợp 
Đồng của bạn.

Thỏa Thuận. Khi thực hiện tài trợ phụ, các thỏa thuận được khuyến nghị là Thỏa Thuận 
Tài Trợ Tiêu Chuẩn hoặc Thỏa Thuận Tài Trợ Cam Kết Cố Định. Biên Bản Ghi Nhớ hợp lệ 
hoặc thỏa thuận ít chính thức hơn khác không phải là một phương tiện của việc ký hợp 
đồng với tổ chức nhận tài trợ phụ bởi vì các thỏa thuận đó đều không ràng buộc về mặt 
pháp lý. Trước khi tham gia vào mối quan hệ hợp đồng, hãy chắc chắn rằng tất cả các 
bên đều hiểu rõ nghĩa vụ pháp lý liên quan, bao gồm các quy định chuyển xuống cho 
tổ chức nhận tài trợ phụ từ tổ chức nhận tài trợ chính và bất kỳ chứng nhận hoặc tài liệu 
nào khác cần thiết theo thỏa thuận.

Quản Lý Các Tổ Chức Nhận Tài 
Trợ Phụ Theo Thỏa Thuận Hợp Tác

4.2
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ìn
h

4

Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Tiêu Chuẩn Bắt Buộc của USAID 
Các Quy Định Đối Với Tổ Chức Nhận Tài Trợ 
Phi Chính Phủ Ngoài Hoa Kỳ 
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303mab.pdf

Lập Kế hoạch Và Thực hiện 
Các Yêu Cầu và Quy Định. Kiểm tra tài trợ của bạn để xem các điều khoản nào “chuyển 
xuống” cho các tổ chức nhận tài trợ phụ, và làm việc với các tổ chức nhận tài trợ phụ để 
xem xét các yêu cầu và các quy định của USG liên quan đến loại thỏa thuận mà bạn sử 
dụng kèm theo (khoản tài trợ theo cam kết cố định hoặc tiêu chuẩn). 

Khoản Phí Đóng Góp. Bất kỳ khoản phí đóng góp nào mà tổ chức nhận tài trợ phụ đóng 
góp có thể được gộp lại và tính vào khoản phí đóng góp của bạn. Do đó, bạn cần làm việc 
với bất kỳ tổ chức nhận tài trợ phụ nào để thu thập các thông tin như giờ tình nguyện và 
các đóng góp bằng hiện vật khác. (Xem Quản Lý Tài Chính 2.4)

Báo cáo
Thời Biểu. Đưa ra thời hạn cho các tổ chức nhận tài trợ phụ mà cho phép bạn nhận được 
báo cáo đủ sớm để có thể xem xét và hợp nhất các báo cáo của mình và nộp cho USG. 

Kiểm Toán. Xác định xem tổ chức nhận tài trợ phụ có cần thực hiện kiểm toán bên ngoài 
hay không. Ngưỡng giới hạn cho các NGO nước ngoài được tài trợ chủ yếu bằng tài trợ 
USAID là nếu họ nhận được US$300.000 trở lên trong một năm nhất định. Ngưỡng giới 
hạn cho các NGO ở Hoa Kỳ được USAID tài trợ là US$500.000. Ngưỡng khoản tiền này 
bao gồm toàn bộ tài trợ từ USG—không chỉ là tài trợ mà các tổ chức nhận tài trợ phụ 
nhận được từ tổ chức của bạn theo tài trợ.  (Xem  Quản Lý Tài Chính 2.9)

sau Tài Trợ
Kết Thúc. Tổ chức nhận tài trợ phụ phải kết thúc về mặt tài chính, hoàn thành tất cả các 
hạng mục cần bàn giao cần thiết và làm rõ các kế hoạch đối với bất kỳ thiết bị nào hay 
danh sách các hạng mục khác được mua bằng tiền tài trợ của USG. Tất cả điều này phải 
được thực hiện trước khi bạn kết thúc. (Xem phần Quản Lý Chương Trình 4.9.)

Hồ Sơ. Đảm bảo rằng các tổ chức nhận tài trợ phụ biết là những tài liệu phải được duy trì 
và trong bao lâu (thường là ba năm sau khi nộp báo cáo cuối kỳ nhưng luật địa phương có 
thể thay đổi).

Ví dụ:  

Mua sắm—Đảm bảo rằng các tổ chức nhận tài trợ phụ biết các nguyên tắc về chi 
phí, chi phí được cho phép và có lưu giữ sổ sách về các hoạt động mua sắm một cách 
phù hợp. 

Đánh Dấu và Xây Dựng Thương Hiệu—Đảm bảo các tổ chức nhận tài trợ phụ hiểu 
được các yêu cầu về đánh dấu và xây dựng thương hiệu.
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Đ ịNH  NGH ĩ a

Cán Bộ Hợp Đồng (ao)—Cán bộ cơ quan 
có quyền tham gia vào, quản lý, chấm dứt 
và/hoặc kết thúc các thỏa thuận và đưa ra 
quyết định và các kết quả liên quan thay mặt 
cho USAID.

Đại Diện Cán Bộ Hợp Đồng (aor/Cor)—
Cán bộ USAID chịu trách nhiệm theo dõi tiến 
độ của tổ chức nhận tài trợ trong việc đạt 
được mục đích của thỏa thuận và đóng vai 
trò người liên lạc kỹ thuật giữa tổ chức nhận 
tài trợ và AO. AO sẽ xác định và ủy quyền rõ 
ràng trách nhiệm cụ thể cho AOR/COR, người 
thường được nêu tên trong Thỏa Thuận Hợp 
Tác của bạn.

Quản Lý Hoạt Động—Đại diện của USAID 
có thể được chỉ định làm người liên hệ hàng 
ngày với bạn.

Hỏi ai trong nhóm uSaiD quản lý tài trợ của chúng tôi? 
Trách nhiệm của họ là gì? Chúng tôi liên hệ với ai về 
các yêu cầu hoặc báo cáo?  

Đáp
Trong suốt thời gian tài trợ, bạn sẽ làm việc với ba cơ quan chính ở cấp trụ sở 
chính của USAID: cơ quan hợp đồng, cơ quan tài chính và cơ quan 
chuyên môn. 

Sơ đồ dưới đây cho thấy ai trong tổ chức của bạn có thể là người tương nhiệm cho các cá 
nhân trong nhóm USAID.

Cơ Quan Hợp Đồng – Cơ Quan đặc trách về Mua Sắm và Trợ Giúp (OAA) là nơi bạn nộp 
đơn xin tài trợ, thương lượng và nhận được tài trợ. Cơ quan hợp đồng chịu trách nhiệm 
quản lý các vấn đề có liên quan đến tính tuân thủ với các điều khoản trong thỏa thuận tài 
trợ của USAID. Nhiều vấn đề và thay đổi quan trọng về quản lý trong Thỏa Thuận của bạn 
cần được Cán Bộ Hợp Đồng phê duyệt bằng văn bản. 

Cần nêu lên bất kỳ vấn đề nào về tài chính, chuyên môn và/hoặc chương trình liên quan 
đến tài trợ với phòng tài chính và phòng kỹ thuật của cơ quan bạn trước tiên. 

Chức danh của cá nhân USAID chủ chốt sẽ làm việc với bạn tại cơ quan này là Cán Bộ Hợp 
Đồng (AO).

Người tương nhiệm AO trong tổ chức của bạn có thể là Giám Đốc Điều Hành, Cán Bộ Hợp 
Đồng hoặc ai đó có vai trò lãnh đạo tương tự có thẩm quyền ký các thỏa thuận pháp lý 
thay mặt cho tổ chức.

Cơ Quan Tài Chính – Cơ quan tài chính là Đơn Vị Thanh Khoản và Quản Lý Tiền Mặt (CMP), 
nhưng thường được gọi đơn giản là “FM,” viết tắt cho Cơ Quan Quản Lý Tài Chính. 

Cơ Quan Chuyên Môn – Trong hầu hết trường hợp, cơ quan chuyên môn sẽ là điểm liên hệ 
chính, hàng ngày của bạn. Cơ quan chuyên môn giải quyết tất cả các khía cạnh chương 
trình trong tài trợ của bạn. 

Nhóm NGO Nhóm USAID 

Giám Đốc Điều Hành
“ Đại Diện Tổ Chức 

Được Ủy Quyền”

Giám Đốc 
Tài Chính

Giám Đốc Dự Án

Cán Bộ Hợp Đồng (AO)
Cơ Quan Tiếp Nhận 

và Trợ Giúp

Cơ Quan Quản 
Lý Tài Chính

Kế Hoạch Làm 
Việc, Mục Tiêu

Cơ Quan Hợp Đồng

Thỏa Thuận Hợp Tác

Cơ Quan Kỹ Thuật

Kế Hoạch Làm Việc, Mục Tiêu

Cơ Quan Tài Chính

SF-270, SF-1034, 
SF-425, SF-272

Bạn và Nhóm USAID của Bạn
4.3
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

CáC  Đ i ều  C ầN  C âN  NHắC

Hỏi: Bạn có biết tất cả những người 
liên hệ tại uSaiD của mình hay không? 
Các thành viên trong nhóm của bạn có 
biết những người tương nhiệm của họ 
tại uSaiD là ai không?

Để dễ tham khảo, bạn có thể lập một sơ 
đồ tương tự như sơ đồ trong bài viết này, 
điền tên nhân viên và người liên hệ tại 
USAID. Sau đó, bạn có thể chia sẻ sơ đồ 
này với nhóm của mình.

Hỏi: Bạn có biết ai tại uSaiD sẽ nhận 
báo cáo, yêu cầu và các tài liệu, giấy 
tờ khác có liên quan đến tài trợ của 
mình hay không? Các thành viên 
thích hợp trong nhóm của bạn có biết 
hay không?

Tên của AO và AOR/COR có trong Thỏa 
Thuận của bạn.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

22 CFR 226 Quản Lý Tài Trợ Hỗ Trợ cho Các 
Tổ Chức Phi Chính Phủ Hoa Kỳ  
(Xem các tiểu mục 52 và 71)   
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=e09a890a366dd0d569b1ae
b311cdc0bf;rgn=div5;view=text;node=22
%3A1.0.2.22.25;idno=22;cc=ecfr

Cơ Quan Thanh Toán Bù Trừ Kiểm Toán 
Liên Bang http://harvester.census.gov/sac/
Báo Cáo Tài Chính Liên Bang mẫu SF-425
http://www.whitehouse.gov/omb/assets/
grants_forms/ff_report_fill.pdf

Chỉ dẫn điền Báo Cáo Tài Chính Liên Bang 
SF-425
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
standard_forms/ffr_instructions.pdf

SF-270 Yêu Cầu Tạm Ứng  
hoặc Bồi Hoàn 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/
files/omb/grants/sf270.pdf

Xin Tài Trợ của USG Bằng Cách Sử Dụng 
Mẫu SF-270 
http://www.ngoconnect.net/c/document_
library/get_file?p_l_id=36853&folderId=4
3508&name=DLFE-3598.pdf

Các thỏa thuận của USAID xác định Đại Diện Cán Bộ Hợp Đồng (AOR/COR)—trước đây 
được gọi là Cán Bộ Chuyên Môn Có Hiểu Biết hay CTO—là  người liên hệ chính trong cơ 
quan kỹ thuật (được gọi là AO trong Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn). Tuy nhiên, AOR/COR có 
thể giao phó các trao đổi hàng ngày cho Quản Lý Hoạt Động. Trong trường hợp này, Quản 
Lý Hoạt Động sẽ có tất cả các trách nhiệm giống như AOR/COR, ngoại trừ khả năng ký và 
phê duyệt một số tài liệu và hoạt động. Để được phê duyệt, Quản Lý Hoạt Động sẽ đánh 
giá yêu cầu và xin phê duyệt khi cần.

Mặc dù AOR, COR hoặc Quản Lý Hoạt Động sẽ là người liên hệ chính của bạn, bạn có thể 
cần liên hệ với các thành viên khác trong nhóm để đưa ra yêu cầu cụ thể hoặc nộp các 
báo cáo cần thiết. 

Bảng tóm tắt sau đây là hướng dẫn chung về các cơ quan của USAID và/hoặc nhân sự chịu 
trách nhiệm cho các yêu cầu, mẫu và báo cáo thông thường.

yêu Cầu, mẫu hoặc Báo Cáo (Các) Cơ Quan và Cá Nhân Thường Xử Lý

Phản Hồi Của kiểm Toán 
Trước khi Tài Trợ

Nộp lên một AO. 

kiểm Toán Hàng Năm Nộp lên AO. Cũng kiểm tra thỏa thuận của bạn về việc 
liệu bạn có phải nộp lên Cơ Quan Thanh Toán Bù Trừ 
Kiểm Toán Liên Bang hay không. (Xem Quản Lý Tài Chính 
2.9)

Báo Cáo Tài Chính Liên Bang 
(SF-425)

Nộp lên FM và gửi bản sao cho cả AO và AOR/COR. (Xem 
Quản Lý Tài Chính 2.8)

yêu Cầu Tạm Ứng hoặc Bồi 
Hoàn (SF-270)

Nộp lên FM và gửi bản sao cho AOR/COR. AOR/COR của 
bạn có thể theo dõi tốc độ chi tiêu của bạn để chắc chắn 
rằng bạn có đủ kinh phí được cam kết. (Xem Quản Lý Tài 
Chính 2.7)

kế hoạch làm việc Nộp lên AOR/COR hoặc theo yêu cầu trong Thỏa Thuận 
của bạn. (Xem Quản Lý Chương Trình 4.1) 

Báo Cáo Hiệu Quả Hoạt 
Động 

Thông thường, phải báo cáo hiệu quả hoạt động hàng 
quý cho AO và AOR/COR.  
(Xem Quản Lý Chương Trình mục 4.6) 

Báo Cáo Cuối kỳ Nộp lên the AOR/COR và Cơ Quan Thu Thập và Phân 
Phối Thông Tin về Kinh Nghiệm Phát Triển. (Xem Quản Lý 
Chương Trình 4.9) 

yêu Cầu Chấp Thuận mua 
Phương Tiện

Nộp lên AO. (Xem Tuân Thủ mục 5.6) 

yêu Cầu Gia Hạn Chi Phí 
hoặc Gia Hạn Thời Gian 
không Tài Trợ

Nộp lên the AO.

yêu Cầu Cam kết Bổ Sung Nộp lên the AO.

Thay Đổi đối với kế Hoạch 
m&E hoặc Giảm mục Tiêu

Nộp lên the AOR/COR. (Xem Giám Sát & Đánh Giá 6.1) 

yêu Cầu Tái Điều Chỉnh Ngân 
Sách

Nộp lên the AO.

Thay Đổi hoặc mở rộng tới 
Vị Trí Địa Lý mới

Thay đổi hoặc mở rộng vị trí lớn có thể kéo theo thay đổi 
về mô tả chương trình đã được phê duyệt của bạn (được 
mô tả trong ô tiếp theo).

Các Thay Đổi về mô Tả 
Chương Trình

Mặc dù thông thường các thay đổi trong kế hoạch làm 
việc của bạn cần có phê duyệt của AOR/COR, nhưng bạn 
cần gửi các thay đổi về mô tả chương trình—đã được 
phê duyệt như một phần trong Thỏa Thuận của bạn với 
USAID— phải được nộp đến AO để được thông qua.
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Nhà tài trợ—Nguồn tài trợ cho các hoạt 
động hoặc điều hành chương trình của tổ 
chức. Thông thường, kinh phí dành cho 
can thiệp cụ thể có khung thời gian và 
ngân sách cụ thể. Nhà tài trợ  
có thể là: 
•	 cá nhân hoặc nhóm; 
•	 cơ quan lớn, chẳng hạn như Cơ Quan 

Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID); 
•	 cơ quan đa quốc gia, chẳng hạn như 

Quỹ Toàn Cầu về Phòng Chống AIDS, 
Lao và Sốt Rét; hoặc

•	 công ty, chẳng hạn như Nike.

Các hạng mục cần bàn giao—Sản phẩm 
hoặc đầu ra phải được hoàn thành và báo 
cáo cho nhà tài trợ theo các điều khoản của 
thỏa thuận hoặc hợp đồng.

Quy Trình Liên Lạc—Một loạt các quy tắc 
quy định việc nên chia sẻ thông tin nào 
(tài chính, chương trình, kỹ thuật), chia sẻ 
thông tin đó bằng cách nào (email, điện 
thoại) và ai trong tổ chức quản lý trao 
đổi đó.

Hỏi Tại sao việc duy trì mối quan hệ tốt với nhà tài trợ là 
điều quan trọng? Chúng ta làm điều đó như thế nào?

Đáp
Việc duy trì mối quan hệ tốt với nhà tài trợ của bạn là điều quan trọng đối với 
sự tồn tại của tổ chức bạn. Nếu bạn giống hầu hết các tổ chức phi chính phủ 
(NGO) khác, bạn cần đảm bảo đủ nguồn lực để đạt được các mục đích và hoàn 
thành sứ mệnh của mình. Đây là nhu cầu liên tục sẽ có thể được nhiều nhà tài 

trợ đáp ứng theo thời gian. Thông qua mối quan hệ của bạn với các nhà tài trợ, tổ chức 
của bạn sẽ được kết nối với nguồn tài trợ tiềm năng. Mối quan hệ càng sâu sắc, thì sự kết 
nối đó càng vững vàng và càng có nhiều khả năng nhà tài trợ sẽ hỗ trợ tổ chức của bạn 
cũng như sứ mệnh của tổ chức.

Tuy nhiên, việc nhà tài trợ đã hỗ trợ cho chương trình một lần không có nghĩa là nhà tài 
trợ đó sẽ làm như vậy mãi mãi. Phải luôn luôn giành được lòng tin và sự gắn bó của nhà 
tài trợ. Bạn đạt được điều này bằng cách nào? Tuân thủ các quy tắc tài trợ, cho thấy tính 
hiệu quả của các can thiệp của bạn và liên lạc, liên lạc, liên lạc. Dưới đây bạn sẽ thấy lời 
khuyên về cách liên lạc hiệu quả  nhằm thúc đẩy mối quan hệ với nhà tài trợ và duy trì 
sự hỗ trợ của họ.

nhà Tài Trợ Cần Gì 
Dù nhà tài trợ đó là Chính Phủ Hoa Kỳ, cơ quan chính quyền quốc gia hoặc địa phương, 
tổ chức hay doanh nghiệp, nhà tài trợ là các “nhà đầu tư” giúp bạn hoàn thành sứ mệnh 
của mình. Giống như bạn, nhà tài trợ có trách nhiệm và phải cho thấy kết quả đối với các 
nguồn tài trợ của họ. Do đó, khi bạn thực hiện có kết quả, nhà tài trợ cũng có được kết 
quả; khi bạn thành công, họ cũng thành công.

Khi liên lạc với nhà tài trợ, hãy ghi nhớ ba mối quan tâm chính vì điều đó hình thành nên 
nhận thức và sự sẵn sàng của nhà tài trợ trong việc tiếp tục hỗ trợ chương trình của bạn. Nhà 
tài trợ muốn chắc chắn một lần nữa rằng tổ chức của bạn:

•	 đang sử dụng kinh phí của nhà tài trợ hiệu quả và hữu hiệu cho mục đích dự kiến ban 
đầu;

•	 đang mang lại sự thay đổi tích cực đối với cuộc sống của các cá nhân hoặc cộng đồng 
nhà tài trợ muốn phục vụ; và

•	 thể hiện tích cực về nhà tài trợ thông qua hình ảnh và danh tiếng tốt. 

Thiết Lập Mối quan hệ Tích Cực với nhà Tài 
Trợ ngay từ Đầu
Mối quan hệ của bạn với nhà tài trợ có thể bắt đầu bằng việc xây dựng đề xuất. Trong 
quá trình đó, bạn chứng minh rằng bạn hiểu các vấn đề và nhu cầu cần giải quyết và cho 
thấy rằng bạn có các giải pháp và hệ thống khả thi, hiệu quả về chi phí để áp dụng trong 
việc quản lý các nguồn lực tài chính. Khi bạn giành được sự hỗ trợ đó, mối quan hệ của 
bạn sẽ có một ý nghĩa mới. Một số bước cơ bản sẽ giúp mối quan hệ có bước khởi đầu 
suôn sẻ. 

Quản Lý Mối Quan Hệ Của Bạn
với Nhà Tài Trợ

4.4
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Tiến hành Cuộc họp Khởi Động
Sẽ rất tốt nếu tổ chức “cuộc họp khởi động” với nhà tài trợ càng sớm càng tốt để xem lại 
các điều khoản Thỏa Thuận của bạn; xác định những người liên hệ chủ chốt; thảo luận về 
vai trò, trách nhiệm và các hoạt động chương trình; chia sẻ kỳ vọng. Trong cuộc họp này, 
hãy làm rõ các điều khoản mà bạn thấy khó hiểu trong Thỏa Thuận. Đặt câu hỏi. Tìm hiểu 
nhà tài trợ muốn nhận thông tin từ bạn bằng cách nào và thường xuyên ở mức nào—
hàng tháng, hàng quý, nửa năm một lần.  Đưa hoạt động liên lạc thường xuyên này vào kế 
hoạch làm việc của bạn. Trình bày thông tin này với nhóm của bạn để tạo nên sự hiểu biết 
và kỳ vọng chung về nhà tài trợ.

Trong trường hợp có thể, hãy chia sẻ khung thời gian cho các hoạt động khởi đầu, các 
mục tiêu chương trình ban đầu của bạn và tập hợp phản hồi và các câu hỏi của nhà tài 
trợ. Nếu cả hai tổ chức đều có sự hiểu biết ban đầu rõ ràng về các kỳ vọng của nhau trong 
chương trình, điều này sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho việc liên lạc và hợp tác mở 
rộng và có thể giảm khả năng hiểu nhầm trong tương lai.

Xây Dựng quy Trình Liên Lạc Với nhà Tài Trợ
Là một phần của Kế Hoạch Liên Lạc (xem Quan Hệ Đối Ngoại 7.1), xây dựng một loạt quy 
tắc (quy trình) nêu thông tin nào được chia sẻ với nhà tài trợ, chia sẻ bằng cách nào và ai 
ở tổ chức quản lý việc trao đổi với nhà tài trợ. Lập danh sách nhân viên trong tổ chức của 
bạn (tài chính, chương trình, kỹ thuật) mà có thể được yêu cầu để liên lạc với nhà tài trợ. 
Bạn có thể giới thiệu nhà tài trợ với những người khác nhau trong nhóm của mình để giải 
quyết các vấn đề cụ thể; hoặc bạn có thể quyết định rằng cần có một người là đầu mối 
cho tất cả các mối liên lạc của nhà tài trợ. Lưu ý hình thức liên lạc nào mà nhà tài trợ muốn 
thực hiện (email, điện thoại) và các vấn đề/kết quả nào được quan tâm nhất. Sau khi quyết 
định, hãy lập các hướng dẫn bằng văn bản để thảo luận và chia sẻ với nhân viên. 

Mười Lời Khuyên Trong Việc Duy Trì Mối quan 
hệ Khăng Khít với nhà Tài Trợ
Như với bất kỳ mối quan hệ hai bên cùng có lợi nào, việc nuôi dưỡng và xây dựng quan 
hệ dựa trên mối liên kết đã được thiết lập dễ dàng hơn với việc bắt đầu mối quan hệ từ số 
không. Dưới đây là một số lời khuyên nhằm củng cố quan hệ của bạn với các nhà tài trợ 
chính.

1. Liên lạc hiệu quả. Hãy rõ ràng, trực tiếp và trung thực hết sức có thể trong việc liên 
lạc của mình dù bằng lời hay bằng văn bản.

2. Tiếp tục liên lạc sau các cuộc họp với nhà tài trợ. Sau các cuộc họp hoặc cuộc trò 
chuyện quan trọng giữa ban lãnh đạo của tổ chức của bạn và nhà tài trợ, hãy gửi bản 
tóm tắt về các vấn đề quan trọng đã được thảo luận và các hành động tiếp theo. Điều 
này giúp lưu giữ hồ sơ về cuộc họp và làm rõ các quyết định và hành động sẽ được 
thực hiện trong tương lai.

3. Cố gắng đáp ứng các yêu cầu của nhà tài trợ. Khi nhà tài trợ yêu cầu thông tin, hãy 
phản hồi nhanh chóng. Đặt câu hỏi để đảm bảo rằng bạn hiểu điều gì đang được yêu 
cầu và khi nào là thời hạn phải thực hiện xong yêu cầu đó. Nếu yêu cầu là phi thực 
thế, hãy trung thực và giải thích tại sao. Nếu bạn sẽ mất một chút thời gian để thu 
thập thông tin được yêu cầu, hãy nêu rõ thời điểm bạn có thể gửi thông tin đó.

4. Hãy đưa ra các cam kết thực tế và giữ đúng cam kết. Thận trọng không gây ảnh 
hưởng đến chất lượng công việc của bạn vì tốc độ. Vì vậy, khi đối mặt với một thời 
hạn, hãy đảm bảo rằng bạn có thể giữ đúng những gì mình cam kết với sản phẩm có 
giá trị. Nếu điều này là không thể, hãy trung thực về điều đó.

5. Sử dụng kinh phí của nhà tài trợ như dự kiến. Thực hiện chương trình của bạn theo 
mô tả trong đề xuất; đó là những gì nhà tài trợ của bạn “đã mua.” Thông báo cho nhà 
tài trợ về bất kỳ thay thế cần thiết nào (ví dụ như các thay đổi về phạm vi, địa điểm 
làm việc, đối tượng đích) đối với công việc của bạn ngay lập tức để được hướng dẫn 
về cách nhà tài trợ muốn bạn tiến hành. 

Các giai đoạn đầu trong mối 
quan hệ với nhà tài trợ có vai 
trò quan trọng trong việc thiết 
lập mối liên lạc mạnh mẽ 
và cởi mở là yếu tố thiết yếu 
trong toàn bộ giai đoạn nhận 
tài trợ của bạn.
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ả
n

 L
ý
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Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Liên Minh Nguồn Lực
http://www.resource-alliance.org/ 

Cẩm Nang cho Các Nhà Gây Quỹ Toàn 
Cầu: Hướng Dẫn Gây Quỹ cho các NGO 
và Tổ Chức Tình Nguyện Phía Nam, của 
Michael Norton, do Liên Minh Nguồn 
Lực và Cục Thay Đổi Xã Hội xuất bản, ấn 
bản thứ 3, 2009

6. Nộp  đúng hạn các hạng mục cần bàn giao chính xác và hoàn chỉnh của chương 
trình. Báo cáo và các hạng mục cần bàn giao khác ghi lại các thành tựu và thành 
công của chương trình. Do đó, điều quan trọng là các hạng mục cần bàn giao phải rõ 
ràng, được viết cẩn thận và không mắc lỗi để các tài liệu đó phản ánh rõ về tổ chức 
của bạn và có thể được chia sẻ với các nhà tài trợ và các bên liên quan khác. Nhấn 
mạnh chất lượng hơn số lượng. Thực hiện đúng thời hạn do nhà tài trợ của bạn đặt 
ra vì điều này thể hiện chuyên môn, độ tin cậy và phản hồi nhanh nhạy của bạn. Biết 
nhà tài trợ của bạn rõ để kết nối sự hỗ trợ của họ với các hoạt động, tiến độ và kết 
quả của tổ chức của bạn mà họ thấy là có ý nghĩa nhất. 

7. không làm nhà tài trợ bất ngờ. Cởi mở và thành thực về các thách thức và rào cản 
trong chương trình của bạn cũng như các thành công trong suốt thời gian hoạt 
động. Thất bại và sơ suất là điều bình thường và hầu hết các nhà tài trợ đều hiểu môi 
trường thách thức nơi bạn làm việc. Nếu bạn duy trì mối quan hệ cởi mở và cộng tác, 
thì chắc hẳn sẽ không có bất ngờ nào khi nhà tài trợ của bạn nhận các hạng mục cần 
bàn giao.

8. Chia sẻ thành tích của bạn. Công nhận và tin tưởng nhà tài trợ. Kể câu chuyện 
của tổ chức của bạn (xem Quan Hệ Đối Ngoại 7.5) và phổ biến rộng rãi các kết quả 
của chương trình và thông qua nhiều phương tiện truyền thông—báo chí, đài, trang 
web, phương tiện truyền thông xã hội, hội thảo, cuộc họp, các sự kiện đặc biệt. Chắc 
chắn sự hỗ trợ của nhà tài trợ của bạn luôn được ghi nhận cùng với kế hoạch đánh 
dấu và xây dựng thương hiệu của bạn khi cần (Xem Quan Hệ Đối Ngoại 7.3) và luôn 
cảm ơn nhà tài trợ về sự hỗ trợ của họ. Ngoài ra, bạn có thể mời nhà tài trợ của mình 
tham gia các sự kiện, hội thảo hoặc cuộc họp nơi bạn trình bày các phát hiện và kết 
quả của chương trình. 

9. Thúc đẩy các giải pháp. Đề nghị các phương thức bạn có thể loại bỏ vấn đề và xác 
định cách thức bạn có thể chia sẻ kiến thức mới với các bên liên quan khác để hỗ trợ 
giải pháp lâu dài. Xác định các thiếu sót trong chương trình hiện tại hoặc các biện 
pháp can thiệp và khuyến nghị định hướng hoặc chiến lược mới để đạt hiệu quả lớn 
hơn. Ngoài ra, dành thời gian để suy nghĩ về các phương pháp tiếp cận đã không 
mang lại kết quả dự kiến và ghi chú các phương pháp đó cùng với “các bài học kinh 
nghiệm” khác mà bạn có thể rút ra khi kết thúc chương trình. Các loại phương pháp 
tiếp cận chủ động này có thể gây ảnh hưởng đến các mối ưu tiên của nhà tài trợ 
trong các năm tiếp theo. 

10. Chuẩn bị cho khách thăm và chuẩn bị cơ hội để trình bày chương trình của bạn. 
Hình ảnh cũng như danh tiếng địa phương và toàn cầu của bạn có thể bị ảnh hưởng 
bởi ấn tượng đã tạo ra trong các trao đổi đã biết và tức thời với các cán bộ cấp cao, 
khách thăm quốc tế và địa phương cùng với các nhân viên mới. Lời giới thiệu mạch 
lạc, có nhiều thông tin kết hợp thăm thực địa với các bên liên quan của chương trình 
là phương thức quan trọng để thông tin về thành công và nhu cầu của bạn. Luôn lên 
kế hoạch trước và có người phát ngôn mạnh mẽ để trình bày công việc của bạn với 
khách đến thăm, nhà tài trợ và những người ủng hộ tiềm năng.

Bằng cách liên lạc hiệu quả, nhà tài trợ sẽ xem bạn là đối tác đáng tin cậy và tín nhiệm 
và có thể trở thành cả người ủng hộ quan trọng cho tổ chức của bạn cũng như công cụ 
trong việc duy trì nguồn lực tài chính dài hạn của tổ chức. Việc xây dựng mối quan hệ 
khăng khít thông qua liên lạc cởi mở, hai chiều là điều cốt yếu để làm điều này thành 
hiện thực. Sự tin tưởng mà mọi người có đối với tổ chức đóng vai trò quan trọng quyết 
định sự gắn bó và sự sẵn sàng hỗ trợ tổ chức của họ.

Trách nhiệm giải trình và sự tin 
cậy là mấu chốt để xây dựng các 
mối quan hệ với các nhà tài trợ và 
họ chính là người sẽ duy trì nguồn 
lực tài chính dài hạn cho tổ chức 
của bạn.
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Hỏi Sự tham gia của cộng đồng có nghĩa gì? Việc này 
diễn ra như thế nào? 

Đáp
Sự tham gia của cộng đồng là quá trình xây dựng và duy trì các mối quan hệ 
với các đối tượng hưởng lợi và các bên liên quan khác – những người tham gia 
cùng tổ chức của bạn theo nhiều cách khác nhau xung quanh mục tiêu chung 
vì lợi ích của cả tổ chức và các thành viên cộng đồng. Điều này có nghĩa là tạo 

ra các quá trình và cơ cấu cho phép các thành viên cộng đồng tham gia thực hiện nhất 
quán theo các quyết định về định hướng, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng 
và kết quả của chương trình. Sự tham gia của cộng đồng cần thời gian và công sức. Tuy 
nhiên, việc đầu tư vào quá trình hai chiều đó thường đem lại kết quả tốt trong việc tăng 
cường tính trách nhiệm, cùng với kết quả bền vững hơn và sự tin tưởng lớn hơn vào khả 
năng giải quyết vấn đề của cộng đồng.

sự Tham Gia Của Cộng Đồng và Chu Kỳ  
Của Dự Án
Chu kỳ của dự án tuân thủ tuần tự các bước cơ bản, lôgic giúp tổ chức di chuyển từ việc 
xác định vấn đề tới việc xây dựng giải pháp để thực hiện các hoạt động nhằm đánh 
giá các kết quả. Các tổ chức khác nhau sẽ sử dụng các phương pháp lập kế hoạch khác 
nhau để phù hợp với nhu cầu của họ, tuy nhiên việc có sự tham gia của cộng đồng ở 
mọi giai đoạn của dự án có thể góp phần mang lại các kết quả lâu dài và sự thay đổi xã 
hội thực sự. 

Xác Lập nhu Cầu cho Dự Án 
Để giúp xác định tại sao cần có hoạt động can thiệp, hãy thử nghiệm các giả định của bạn 
và kiểm tra xem thông tin của bạn có cập nhật và chính xác hay không bằng cách xin ý kiến 
đóng góp của những người chịu tác động lớn nhất của vấn đề cũng như những người có 
thể gây ảnh hưởng đến kết quả. Việc xác định các nhu cầu và nguồn lực trước khi bắt đầu 

Đ ịNH  NGH ĩ a

Cộng đồng—Một  nhóm người ở cùng địa 
điểm hoặc có chung niềm tin, giá trị và đặc 
điểm. Cộng đồng cũng gồm cả các tương tác 
xã hội thúc đẩy:
•	 sự liên kết giữa các lợi ích hoặc đặc 

điểm chung;
•	 ý thức về sự gắn bó, mục đích và lợi 

ích chung;
•	 mức độ hợp tác và tham gia cao trong 

công việc vì các mục tiêu chung; và
•	 môi trường tôn trọng lẫn nhau giữa các 

cá nhân.

Văn hóa—Một loạt các giá trị, niềm tin và 
thông lệ chung tạo nên đặc trưng của một 
nhóm.  Văn hóa được tìm hiểu thông qua sự 
hòa nhập xã hội và kéo dài qua nhiều thế hệ. 
Văn hóa chung, gồm cả vai trò của giới, có thể 
là một phần của những gì gắn kết thống nhất 
tạo nên cộng đồng.

Các bên liên quan—Cá nhân, cộng đồng 
hoặc thực thể tổ chức sẽ bị ảnh hưởng hoặc 
có thể gây ảnh hưởng đến dự án của bạn.

Đối tượng hưởng lợi—Cá nhân hoặc thực 
thể tổ chức được dự án của bạn hỗ trợ, cải 
thiện hoặc trợ giúp trực tiếp.

Việc thu hút sự tham gia của 
cộng đồng sẽ giúp tổ chức của 
bạn đạt được các kết quả lâu 
dài và thay đổi thực sự. 

1. XÁC LẬP NHU CẦU 
CHO DỰ ÁN

2. XÂY DỰNG MỤC ĐÍCH 
VÀ MỤC TIÊU

5. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH 
GIÁ KẾT QUẢ VÀ 

TÁC ĐỘNG

3. THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC 
VÀ HOẠT ĐỘNG

4. THỰC HIỆN CHƯƠNG 
TRÌNH

Hãy xem xét để 
lựa chọn các thành viên 
cộng đồng để đóng 
góp và xác nhận các 
chiến lược, mục tiêu và 
mục đích   

Tập hợp thông tin đầu 
vào của cộng đồng để xác 
định vấn đề, kiểm tra các giả 
định và xác định nguồn lực

Đào tạo các thành viên 
cộng đồng để thu thập thông 
tin và giám sát tiến độ. Phổ 
biến kết quả để cùng thảo 
luận về những ảnh hưởng và 
định hướng tương lai

Đưa các đối tác của 
cộng đồng vào các hoạt 
động và hỗ trợ cho chương 
trình của bạn 

Thu Hút Sự Tham Gia của Cộng Đồng
4.5
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Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Tổ Chức Phát Triển  
Cộng Đồng Dựa Trên Tài Sản
http://www.northwestern.edu/ipr/ 
abcd.html 

Hộp Dụng Cụ Cộng Đồng
http://ctb.ku.edu/en/default.aspx
 
Mười Nguyên Tắc của Sự Tham Gia Đích 
Thực của Cộng Đồng
www.afterschoolresources.org/kernel/
images/10principles.pdf

chương trình có nghĩa là bạn biết ngay từ đầu những gì mình đang phải đối mặt, và sau này 
sẽ ít có khả năng bị bất ngờ do có điều gì đó ngoài mong đợi của bạn. 

Tùy thuộc vào vấn đề, bạn có thể muốn tham khảo ý kiến của các lãnh đạo chính thức và 
không chính thức, nam và nữ, người trẻ, người già, các chuyên gia kỹ thuật, giáo viên và 
doanh nghiệp. Bạn càng thu hút đa dạng người tham gia, thì càng có nhiều quan điểm 
khác nhau sẽ có thể được bộc lộ và thảo luận; điều đó có nghĩa là sẽ có thể đưa ra các 
quyết định tốt hơn. (Xem Giám Sát & Đánh Giá 6.3)

Xây Dựng Mục Đích và Mục Tiêu 
Phân tích ý kiến đóng góp bạn đã thu thập được nhằm đảm bảo rằng các mục đích và 
mục tiêu của dự án phù hợp với mong muốn và hy vọng của cộng đồng. Việc giải quyết 
các ưu tiên của cộng đồng trước tiên có thể có vai trò quan trọng. Xây dựng lòng tin và 
thể hiện sự tôn trọng, ngay cả khi bạn không cho rằng các ưu tiên đó thực tế là quan 
trọng nhất. Việc xây dựng các mối quan hệ và sự tín nhiệm khi bắt đầu mối gắn kết lâu 
dài có thể quan trọng hơn việc giải quyết ngay điều được xem là nhu cầu cấp bách nhất. 
Ngoài ra, các mối ưu tiên của thành viên cộng đồng có thể là những ưu tiên đúng: họ có 
thể nhận thấy các yếu tố cơ bản mà bạn chưa hiểu rõ. 

Thiết Kế Chiến Lược Can Thiệp Của Bạn
Khi bạn đã xác định được các mục đích và mục tiêu của mình, hãy sử dụng những gì bạn 
đã tìm hiểu được ở giai đoạn đánh giá—về những yếu tố chẳng hạn như vai trò của giới 
trong cộng đồng, các giá trị và thông lệ văn hóa, tôn giáo, và các yếu tố đó có thể giúp 
thúc đẩy các hành vi được mong đợi như thế nào—để tạo cơ sở cho quá trình thiết kế dự 
án, cũng như xác định cách thức và thời điểm bạn sẽ đánh giá, ghi chép và thu thập dữ 
liệu để đánh giá tiến độ. Lập ra một ban tư vấn cộng đồng để đánh giá, nhận xét và xác 
nhận sự hợp lý của chiến lược và các hoạt động của bạn.

Thu hút sự Tham Gia của Cộng Đồng vào việc 
Thực hiện Chương Trình
Thúc đẩy sự tham gia lâu dài trong suốt thời gian chương trình được triển khai. Đảm bảo 
rằng cộng đồng có vai trò trong cả việc thực hiện lẫn giám sát chương trình. Việc thường 
xuyên tạo cơ hội cho cộng đồng đảm bảo chương trình diễn ra đúng hướng sẽ có thể 
làm gia tăng cơ hội duy trì các lợi ích của chương trình. Ví dụ, nhân viên chương trình có 
thể họp thường xuyên với ban tư vấn để chia sẻ và thảo luận các kết quả dự án.

Xác định các nguồn lực cộng đồng có thể được sử dụng làm cơ sở cho dự án, chia sẻ 
thông tin và tiến hành các hoạt động. Các nguồn lực này bao gồm con người, cơ quan 
và các tổ chức khác đang hoạt động tại khu vực. Xây dựng các giải pháp cho thành 
viên cộng đồng và các nhóm chương trình học hỏi, thảo luận và cùng nhau đưa ra 
quyết định. 

Giám sát và Đánh Giá Kết quả và Tác Động 
Cùng nhau đánh giá tiến độ và tạo dựng các cơ hội thu thập và chia sẻ các kết quả với 
cộng đồng sau các khoảng thời gian đã được lên lịch trình định kỳ. Thường xuyên chia sẻ 
kết quả và cùng nhau giải quyết các vấn đề có liên quan. Cho các thành viên cộng đồng 
đăng ký và tập huấn bằng các chuyến đi thực địa, các khảo sát về sự hài lòng của khách 
hàng, các nhóm trọng điểm và quá trình giám sát và đánh giá (M&E) khác. Quá trình 
M&E có sự tham gia như vậy (quá trình mà vừa xuất phát từ và tác động trở lại tới những 
người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của hoạt động can thiệp) mang lại thông tin hữu ích 
và cho mọi người có cảm giác có quyền sở hữu trong các kết quả thu được.

T iếP  CậN So  Với  
Sự  THam G ia  Của CộNG ĐồNG

Nhiều người sử dụng thuật ngữ “tiếp cận” 
và “tham gia” hoán đổi cho nhau, nhưng các 
thuật ngữ này không giống nhau. Sau đây 
là một số khác biệt quan trọng.

Tiếp cận
•	 Chủ yếu là một chiều, giống như 

đài phát thanh phát sóng.
•	 Tập trung vào việc nói với mọi 

người hơn là lắng nghe.
•	 Có nghĩa là tiếp cận khán giả hoặc 

cộng đồng bằng thông tin.
•	 Tập trung vào việc giáo dục 

mọi người.
•	 Là phần quan trọng trong cả truyền 

thông lẫn chiến lược thu hút sự 
tham gia của cộng đồng.

Tham gia
•	 Yêu cầu xây dựng mối quan hệ liên 

tục, hai chiều dựa trên sự tin tưởng.
•	 Gồm cả việc lắng nghe mọi người.
•	 Có nghĩa là cộng tác làm việc để 

giải quyết các mối quan tâm của 
cộng đồng.

•	 Lồng ghép với văn hóa, chiến lược 
và các thực hành của tổ chức.

•	 Có nghĩa là làm việc với cộng đồng 
để cùng nhau xác định giải pháp.

•	 Tập trung vào cuộc trò chuyện— 
đối thoại liên tục để có được sự 
hiểu biết.

Trong cả hai trường hợp, việc sử dụng 
các chuyên gia và chuyên gia tư vấn địa 
phương có thể giúp đảm bảo rằng bạn 
đang tiếp cận và thu hút sự tham gia 
của cộng đồng một cách phù hợp và 
hiệu quả.

Nguồn: Trung Tâm Quốc Gia Về Thu Hút Sự Tham 
Gia Của Phương Tiện Truyền Thông, http://www.
mediaengage.org/engage/community.cfm
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ả
n

 L
ý
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Hỏi Báo cáo hiệu quả hoạt động là gì và chúng ta 
chuẩn bị báo cáo như thế nào?

Đáp
Theo các điều khoản tài trợ USAID của bạn, bạn sẽ cần soạn báo cáo hiệu quả 
hoạt động sáu tháng một lần để mô tả việc dự án của mình đang tiến triển như 
thế nào và so sánh các kết quả thực tế với các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 
làm việc của bạn. Các Báo Cáo Hiệu Quả Hoạt Động Nửa Năm Một Lần (SAPR, 

thường được phát âm là “sapper”) được Đại Diện Cán Bộ Hợp Đồng (AOR/COR) của bạn 
yêu cầu cũng như để hoàn thành các yêu cầu báo cáo trong nước. Nếu bạn có nguồn tài 
trợ đa quốc gia, bạn cần phải cung cấp các báo cáo riêng biệt cho từng quốc gia. Nộp 
bản sao của tất cả các báo cáo cho AOR/COR của bạn và Quản Lý Hoạt Động trong nước. 
SAPR hết hạn vào ngày 30 tháng 4. Báo cáo thứ hai được xem là Báo Cáo Hàng Năm và 
thời hạn cần nộp là vào ngày 30 tháng 10.

Sau đây là những lời khuyên dành để giúp bạn xây dựng các báo cáo hiệu quả hoạt động 
nửa năm một lần tốt nhất có thể có.

1. Bắt đầu bằng việc thu hút sự tham gia của tổ chức nhận tài trợ phụ và nhân viên.
Việc viết báo cáo hiệu quả hoạt động cung cấp các cơ hội để trao đổi với nhân viên và tổ 
chức nhận tài trợ phụ của bạn về chương trình. Để hỗ trợ quá trình này, cung cấp cho tổ 
chức nhận tài trợ phụ mẫu báo cáo đơn giản hóa và cho họ thời hạn nộp các ý kiến đóng 
góp của mình cho báo cáo. Tập hợp nhân viên của bạn để thảo luận tiến trình đã thực 
hiện trong năm qua. Chắc chắn cho phép đủ thời gian từ thời hạn của tổ chức nhận tài 
trợ phụ và ngày nộp đển khi hợp nhất và hoàn thành báo cáo của bạn.

2. Nhận thức về các yêu cầu trong nước.
Khi bạn lập kế hoạch cho báo cáo của mình, hãy chắc chắn bạn có các yêu cầu và thời 
hạn cho việc báo cáo trong nước. Một số yêu cầu của các quốc gia rất khác so với những 
gì AOR/COR của bạn yêu cầu. Luôn kiểm tra để chắc chắn rằng các yêu cầu đã không thay 
đổi so với năm trước.

3. không làm aor của bạn ngạc nhiên.
Khi AOR/COR của bạn đọc báo cáo, không nên có sự ngạc nhiên nào. Đảm bảo rằng AOR/
COR của bạn và Quản Lý Hoạt Động trong nước biết về các thay đổi lớn gây ảnh hưởng 
đển ngân sách hoặc mục tiêu của bạn (chẳng hạn như các thay đổi trong tổ chức nhận 
tài trợ phụ, vị trí địa lý hoặc Nhân Sự Chủ Chốt) trước khi xảy ra vì nhiều thay đổi cần 
AOR/COR chấp thuận. Không phải đợi để thông báo cho AOR/COR của bạn trong báo cáo 
hiệu quả hoạt động. Báo cáo hiệu quả hoạt động của bạn cần ghi lại các thay đổi này và 
nêu các cập nhật về tiến độ từ khi các thay đổi đó được đưa vào thực hiện.

4. Dành thời gian để đánh giá trung thực.
Với nhiều yêu cầu hàng ngày, điều đó dẫn đến việc giảm nỗ lực dành cho báo cáo. Tuy 
nhiên, báo cáo hiệu quả hoạt động là một trong số các báo cáo quan trọng nhất về 
chương trình của bạn, đóng vai trò là một trong các tài liệu được sử dụng để tiếp thị cho 
tổ chức của bạn. Khi đánh giá tiến độ của bạn trong năm vừa qua, sẽ có các thành công 
và thách thức. Báo cáo hiệu quả hoạt động tốt tạo sự xem xét cân bằng về chương trình, 
cả về tiến độ cũng như sự đình trệ.

5. Định lượng các kết luận của bạn bằng dữ liệu.
Mặc dù phần lớn báo cáo hiệu quả hoạt động của bạn có thể tường thuật thảo luận về 
tiến độ và sự đình trệ, phần cốt lõi trong báo cáo của bạn là dữ liệu. Bạn phải có khả năng 

NGày HếT  HạN 

Trừ khi được quy định khác, báo cáo 
hiệu quả hoạt động nửa năm một lần 
của bạn có thời hạn là 30 ngày theo 
lịch sau khi kết thúc khoảng thời gian 
báo cáo. 

Các báo cáo hàng năm trong nước có 
thể đến hạn phải nộp ở thời điểm khác 
so với báo cáo của bạn.

Đối tác thực hiện tại nhiều quốc gia cần 
lưu ý rằng mỗi quốc gia có thể có ngày 
hết hạn khác nhau.

Đ ịNH  NGH ĩ a

Báo Cáo Hiệu Quả Hoạt Động Nửa Năm một 
Lần (SaPr) —Phải nộp báo cáo sáu tháng 
một lần trong tiến trình dự án của bạn. 

Chi Phí Theo Đơn Vị—Chi phí thực tế của 
chương trình của bạn được phân chia theo 
số lượng mục tiêu thực tế đạt được. Ví dụ, 
chương trình phòng ngừa US$100.000 tiếp 
cận tới 1.000 người có chi phí theo đơn vị là 
US$100 cho mỗi người được tiếp cận.

Các Yêu Cầu cho Việc Báo Cáo Hiệu 
Quả Hoạt Động Nửa Năm Một Lần

4.6
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Giám Sát & Báo Cáo Chương Trình
Quy Định về Hiệu Quả Hoạt Động (USAID)
22 CFR 226,51
http://law.justia.com/cfr/
title22/22-1.0.2.22.25.3.65.29.html

TroNG HợP ĐồNG Của BạN

Các thỏa thuận USAID thông thường 
liệt kê các yêu cầu báo cáo hiệu quả 
hoạt động của bạn trong Bản Đính Kèm 
A – Phụ Lục, ở mục A.5.2 (a).  Các yêu 
cầu báo cáo trong nước được nêu ở 
đoạn (d) của mục đó.

minh họa các thành công và thách thức bằng cách nhìn vào dữ liệu của mình. Điều này 
bao gồm cả hiệu quả hoạt động tài chính mục tiêu và chi phí dịch vụ theo đơn vị.

6. Sử dụng kế hoạch làm việc và ngân sách của bạn làm nguồn dữ liệu cơ sở.
“Dữ liệu” chi phối báo cáo của bạn là từ hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) và hệ thống 
kế toán của bạn (để cho thấy chi phí thực tế). Tuy nhiên, để đánh giá “hiệu quả hoạt 
động” bạn phải so sánh dữ liệu “thực tế” với các mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch làm 
việc và ngân sách kế hoạch làm việc của bạn. Dữ liệu này cho thấy liệu chương trình của 
bạn đã vượt quá, đáp ứng hay chưa đạt kỳ vọng của mình.

7. Duyệt trước kế hoạch làm việc tiếp theo của bạn.
Sử dụng báo cáo hiệu quả hoạt động làm cơ sở cho các hoạt động trong tương lai. Các 
thách thức phải đối mặt trong năm trước cần được giải quyết trong kế hoạch làm việc 
tiếp theo. Duyệt trước nhiều phương án khác nhau mà tổ chức của bạn đang lập kế 
hoạch trong năm tới để giải quyết các thách thức này.

8. Liên kết với các mục tiêu chiến lược trong nước. 
Chương trình của bạn không chỉ là một nỗ lực độc lập—bạn đang làm việc như một 
phần trong nỗ lực lớn hơn nhiều tại quốc gia nơi bạn đang thực hiện. Chương trình của 
bạn liên kết với các chương trình khác thông qua việc giới thiệu, xây dựng năng lực các 
NGO địa phương, tham gia vào các nhóm làm việc chuyên môn và chứng minh và chia 
sẻ thành công của mình với các NGO khác. Báo cáo của bạn không nên chỉ xem xét hiệu 
quả hoạt động của chương trình mà còn phải trình bày hoạt động của bạn kết nối với và 
đóng góp như thế nào tới các mục tiêu chương trình rộng lớn hơn ở quốc gia bạn.

9. Lưu giữ tài liệu về báo cáo hiệu quả hoạt động cuối kỳ của bạn.
Báo cáo hiệu quả hoạt động và kế hoạch làm việc có xu hướng khiến chúng ta quá tập 
trung vào các phân khúc hàng năm trong chương trình của mình. Tuy nhiên, chương 
trình của bạn là sự nỗ lực liên tục. Trên cả và ngoài việc đạt mục tiêu và nằm trong ngân 
sách, nhân viên của bạn phải liên tục cải tiến mô hình chương trình để giải quyết các 
thách thức của cộng đồng nơi bạn làm việc để trở nên hiệu quả hơn, bền vững hơn và có 
hiệu suất hơn. Khi bạn cải tiến mô hình, hãy lưu giữ tài liệu về các hoạt động của mình. 
Tài liệu này giúp bạn viết báo cáo hiệu quả hoạt động cuối kỳ của mình. Tài liệu này 
cũng cung cấp cho bạn hướng dẫn trong trường hợp bạn muốn mở rộng mô hình trong 
tương lai hoặc cố gắng nhân rộng mô hình đó ở nơi khác. Điều đó sẽ cho phép bạn tránh 
phạm phải cùng những sai lầm có thể đã xảy ra trong quá khứ.

10. Chia sẻ với tổ chức nhận tài trợ phụ và nhân viên.
Bạn bắt đầu quá trình này bằng cách thu thập ý kiến đóng góp từ tổ chức nhận tài trợ 
phụ và nhân viên của mình. Kết thúc quá trình bằng cách chia sẻ tài liệu cuối cùng với 
nhóm của bạn. Thông thường, đối tác và nhân viên trở nên tập trung vào trách nhiệm cụ 
thể của họ. Việc chia sẻ báo cáo hiệu quả hoạt động tổng thể của chương trình với mọi 
người là cơ hội để thu hút sự tham gia và tập trung của nhóm bạn vào bức tranh rộng 
lớn hơn. Xem xét việc dành vài giờ để nêu tổng quan về báo cáo và (như với lời khuyên 
số 7 ở trên) xem xét trước các đánh giá sắp tới sẽ được đưa ra trong năm tới.
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Đ ịNH  NGH ĩ a

khoản Phí Đóng Góp—Phần chi phí dự án 
không được chi trả bởi USG. Nó có thể là đóng 
góp bằng tiền mặt hoặc vật chất.

Đóng Góp Vật Chất—Những nguồn lực 
không phải là tiền mặt được đóng góp cho 
một dự án. Nó có thể bao gồm các dịch vụ 
tình nguyện viên, thiết bị hoặc bất động sản.

CHúNG Tôi  Có  CầN THàNH 
LậP  Tổ  CHỨC r iêNG B iệT 
Hay  kHôNG?

FBO phải đảm bảo rằng họ đang tách 
riêng các dịch vụ và hoạt động tôn giáo 
của mình khỏi các dịch vụ và hoạt động 
do USG tài trợ.

Một số tổ chức chọn việc thành lập một 
tổ chức “từ thiện” phi lợi nhuận riêng 
theo mục 501c(3) của bộ luật thuế 
Hoa Kỳ.

Mặc dù không bắt buộc, việc làm như vậy 
có thể giúp FBO dễ dàng hơn trong việc 
theo dõi kinh phí USG mình nhận được và 
chi tiêu, cũng như giúp USG dễ dàng giám 
sát việc sử dụng kinh phí hơn.

Hỏi Các tổ chức dựa vào niềm tin (FBo) và NGo hợp tác 
với Chính Phủ Hoa kỳ (uSG) có rất nhiều thắc mắc về 
những gì FBo có thể và không thể làm được với vai 
trò là đối tác của uSG. Các trách nhiệm bổ sung cho 
FBo khi hợp tác với uSG là gì?

Đáp
Ngày càng có nhiều FBO đáng góp phần vào sự thành công của nhiều chương 
trình do USG tài trợ tại các quốc gia trên toàn thế giới.

Vào năm 2002, cựu Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã ban hành Sắc Luật 
quy định quyền được bảo vệ bình đẳng cho các FBO để đảm bảo rằng không có hạn chế 
nào ngăn cản các FBO cạnh tranh giành kinh phí của USG. Do đó, hiện tại có hướng dẫn 
giải thích về trách nhiệm của  FBO  khi nhận được kinh phí của USG.

Các quyền và trách nhiệm giống như vậy áp dụng với các tổ chức nhận tài trợ phụ của  
FBO. Nếu bạn đang quản lý các tổ chức nhận tài trợ phụ của FBO, bạn có trách nhiệm 
đảm bảo rằng họ biết về quyền của mình và hoàn thành trách nhiệm của họ. (Xem Quản 
Lý Chương Trình 4.2)

Tổ chức của bạn không cần thay đổi:
•	 tên—nếu tổ chức của bạn có tham chiếu hoặc các từ về tôn giáo trong tên tổ 

chức, các từ đó có thể giữ nguyên;
•	 điều lệ—nếu tổ chức của bạn có tham chiếu trong điều lệ hoặc tuyên bố về 

sứ mệnh của tổ chức, các từ đó có thể giữ nguyên; 
•	 Ban Giám Đốc—không cần thay thế hợp phần trong Ban Giám Đốc của bạn, 

ngay cả khi ban chỉ bao gồm các thành viên bạn tin tưởng;
•	 không gian làm việc—nếu bạn cung cấp dịch vụ trong tòa nhà mà cũng được 

sử dụng cho các hoạt động tôn giáo, bạn không cần che giấu hoặc lấy đi các 
tranh ảnh, biển hiệu hay tài liệu tôn giáo nào; hoặc

•	 các hoạt động tuyển dụng—nếu tổ chức của bạn muốn tuyển dụng các cá 
nhân có chung niềm tin với tổ chức, bạn có thể tiếp tục việc đó.

Trách nhiệm của Bạn
FBO cần phải tuân thủ hai nguyên tắc để đủ điều kiện nhận  
tài trợ của USG:

•	 Họ không được phép phân biệt đối xử với bất kỳ ai nhận dịch vụ của họ dựa 
trên niềm tin tôn giáo hoặc lấy việc tham gia vào các hoạt động tôn giáo làm 
điều kiện để được nhận dịch vụ của họ; và

•	 Họ phải chịu trách nhiệm giải trình kinh phí của USG họ nhận được và chỉ sử 
dụng kinh phí đó cho các mục đích dự kiến, đồng thời không sử dụng đồng 
đô la nào của USG để hỗ trợ các hoạt động tôn giáo vốn có của họ.

Lưu ý: Một số chương trình của USG yêu cầu đối tượng hưởng lợi hoặc lãnh đạo 
cộng đồng phải có đại diện trong Ban Giám Đốc bất kể tôn giáo.

Các Tổ Chức Dựa Vào Niềm Tin
và Tài Trợ của USG

4.7
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Sắc Luật 13279 – Quyền Được Bảo Vệ 
Bình Đẳng Trước Pháp Luật cho Các Tổ 
Chức Dựa Vào Niềm Tin Hoặc Các Tổ Chức 
Cộng Đồng  
http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2003/
pdf/3CFR13279.pdf

Bảo Vệ Dân Quyền và Tự Do Tôn Giáo của 
Tổ Chức Dựa Vào Niềm Tin  
http://www.religionandsocialpolicy.
org/docs/general/6-24-2003_whofbci_
religious_hiring_rights.pdf

Trung Tâm USAID về Các Dự Án Dựa Vào 
Niềm Tin và Dự Án Cộng Đồng 
http://www.usaid.gov/our_work/global_
partnerships/fbci/

Không Phân Biệt Đối Xử khi Cung Cấp Dịch Vụ: Đảm bảo là các đối tượng hưởng lợi tiềm 
năng hiểu rõ rằng họ đủ điều kiện nhận dịch vụ của bạn bất kể niềm tin của họ.

Tách Biệt về Thời Gian hoặc Địa Điểm: FBO phải thực hiện các bước nhằm đảm bảo rằng 
các hoạt động tôn giáo họ thực hiện tách biệt khỏi các dịch vụ do USG tài trợ mà họ 
cung cấp về thời gian hoặc địa điểm.

Tách Biệt về Các Hoạt Động Tổ Chức: Hồ sơ kế toán của bạn phải cho thấy sự tách biệt giữa 
các hoạt động tôn giáo và các hoạt động được USG tài trợ.

Ví dụ: Bạn được phép quảng cáo các dịch vụ tôn giáo khác của tổ chức của mình. 
Chẳng hạn, một áp phích có thể thông báo một buổi học Kinh Thánh sắp tới. Tuy 
nhiên, đối tượng hưởng lợi phải biết rõ ràng rằng họ có thể nhận được các dịch vụ 
do USG tài trợ, dù họ có chọn tham gia vào hoạt động tôn giáo đó hay không.

Ví dụ: Nếu dự án của bạn thanh toán cho hoạt động đào tạo về chăm sóc giảm 
nhẹ cho người chăm sóc tại nhà, bạn có thể thực hiện khóa đào tạo này trong 
nhà thờ nhưng phải tại một thời điểm nhất định chứ không phải trong suốt 
buổi lễ thờ cúng. Hoặc bạn có thể lựa chọn thực hiện khóa đào tạo tại cùng 
thời điểm với buổi lễ thờ cúng nhưng phải ở địa điểm khác (có thể ở phòng 
khác trong nhà thờ).

Ví dụ: Nếu nhân viên làm việc bán thời gian cho dự án của bạn và bán thời gian 
thực hiện các hoạt động tôn giáo cho tổ chức của bạn, bản mô tả công việc 
và bảng chấm công của nhân viên đó cần nêu rõ ràng các trách nhiệm riêng 
biệt này và kinh phí cho tiền lương của nhân viên đó cần đến từ các nguồn 
riêng biệt.
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ý

 C
h

Ư
ơ

n
G

 T
R

ìn
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Ghi lại những thành công và bài   
học kinh nghiệm rút ra trong 
chương trình của bạn sẽ giúp tổ 
chức của bạn, USG và các đối 
tác địa phương cải thiện hoạt 
động trong tương lai.

Hỏi Tài trợ do Chính Phủ Hoa kỳ (uSG) cấp của chúng tôi 
đang đi đến giai đoạn kết thúc. Chúng tôi cần thực 
hiện các bước nào để kết thúc tài trợ của mình? 

Đáp
Có một số giai đoạn quan trọng mà tổ chức của bạn cần thực hiện trong 
giai đoạn tài trợ cuối cùng. Do các giai đoạn này mất nhiều thời gian và 
tiền bạc, nên cần lên kế hoạch cho các giai đoạn đó, lập ngân sách và được 
bắt đầu một cách kỹ lưỡng trước ngày kết thúc tài trợ. Các giai đoạn khác 

có thể được hoàn tất sau ngày kết thúc nhưng nên hoàn tất trước nếu có thể vì có 
khả năng không được sử dụng các kinh phí dự án sau ngày kết thúc tài trợ và 
nhân viên có thể chuyển sang các dự án khác. Dưới đây bạn sẽ thấy danh sách kiểm 
tra về những thứ cần thiết khi chuẩn bị kết thúc chương trình được USG tài trợ. 

Thời Biểu Kết Thúc
Thời biểu bày đề cập đến các nhiệm vụ kết thúc cần được thực hiện trong 12 tháng cuối 
cùng nhận tài trợ của bạn, cộng với các nhiệm vụ quan trọng có thể được hoàn tất trước 
hoặc sau ngày kết thúc tài trợ của bạn. Một số hạng mục công việc trong số này là bắt 
buộc đối với tất cả các tổ chức nhận tài trợ trong khi một số khác như báo cáo khoản phí 
đóng góp chỉ có thể được áp dụng cho một số tổ chức nhận tài trợ.  

Các hạng mục trong thời biểu này liên quan đến cả tổ chức nhận tài trợ chính và tổ chức 
nhận tài trợ phụ. Các tổ chức nhận tài trợ chính cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức 
nhận tài trợ phụ của mình trong suốt quá trình kết thúc để đảm bảo rằng các tổ chức 
nhận tài trợ phụ hiểu rõ và tuân theo các yêu cầu của họ.

Thời gian Hoạt động ai Chi tiết

12 tháng 
trước khi kết 
thúc tài trợ

Ngân sách cho việc kết 
thúc (bắt buộc)  
*Màu đỏ chỉ hoạt động bắt 
buộc 

Quản Lý  
Chương Trình

Xây dựng kế hoạch làm việc và ngân sách cho 
năm cuối cùng của dự án bao gồm các chi phí 
cho tất cả các hoạt động liên quan đến việc kết 
thúc tài trợ.

9 tháng trước 
khi kết thúc 
tài trợ

Lập kế hoạch để tiếp 
tục các dịch vụ hoặc các 
hoạt động được tài trợ 
bởi dự án khác (tùy chọn, 
nhưng được khuyến 
khích nhiều)

Giám Đốc  
Điều Hành

1. Đánh giá sự cần thiết đối với việc tiếp tục các 
dịch vụ hoặc can thiệp của dự án của bạn,  và 
nếu được phép, tìm hiểu các phương án tài trợ 
trong tương lai. Khi tham vấn với các đối tác, lãnh 
đạo cộng đồng, đối tượng hưởng lợi và nhà tài 
trợ, hãy xác định liệu tổ chức của bạn có:

a.  Tiếp tục dự án với tài trợ từ các nguồn tài trợ 
mới hay không; 

b.  Chuyển giao việc quản lý dự án hoặc trách 
nhiệm đối với các dịch vụ hoặc chuyển giao 
can thiệp cho đối tác địa phương có tài trợ 
khác hay không; hoặc 

c.  Kết thúc các hoạt động của bạn, chẳng hạn bởi 
vì không tiếp tục có nhu cầu đối với các dịch 
vụ mà dự án đã thực hiện. 

2. Lập kế hoạch mô tả các bước cần thiết cho 
quá trình chuyển tiếp suôn sẻ.  
(Xem Điều Hành 1.3)

Đ ịNH  NGH ĩ a

Gia Hạn không Xin Thêm kinh Phí (đôi 
khi gọi là Gia Hạn không kinh Phí)—Khi 
tổ chức nhận tài trợ yêu cầu và được gia 
hạn thời gian sau ngày kết thúc tài trợ để 
sử dụng kinh phí chưa dùng đến từ tài 
trợ ban đầu để hoàn tất các hoạt động. 
Điều này không làm tăng toàn bộ khoản 
tài trợ. Không có gì chắc chắn là USG sẽ 
chấp thuận sự gia hạn đó. Do vậy, tổ chức 
nhận tài trợ có kinh phí chưa được dùng 
đến khi gần đến ngày kết thúc tài trợ có 
thể xem xét việc yêu cầu gia hạn không 
xin thêm kinh phí từ AO trong thời gian 
không quá 10 ngày trước khi kết thúc ngày 
Thỏa Thuận.

Kết Thúc Dự Án: Thời Biểu
4.8
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Thời gian Hoạt động ai Chi tiết

6 tháng trước 
khi kết thúc 
tài trợ

Bắt đầu đánh giá cuối dự 
án (tùy chọn)

Quản Lý M&E hoặc 
Chuyên Gia Tư Vấn

Thực hiện đánh giá dự án và lưu hồ sơ các 
kinh nghiệm của bạn. Điều này sẽ giúp USG 
và các đối tác địa phương của bạn cải thiện 
được các hoạt động trong tương lai.

Yêu cầu gia hạn không 
chi phí (tùy chọn, tùy 
theo có cần hay không)

Quản Lý  
Chương Trình

Xác định liệu chương trình của bạn có cần 
gia hạn không chi phí hoặc hình thức gia 
hạn khác hay không. Sau đó bắt đầu các 
cuộc thảo luận với Đại Diện của Cán Bộ Hợp 
Đồng (COR/AOR) và/hoặc Cán Bộ Hợp Đồng 
(AO). Xem xét kinh phí chưa dùng và tốc độ 
chi tiêu nếu bạn sẽ vẫn còn kinh phí lúc cuối 
chương trình của bạn. Cán bộ USG sẽ yêu 
cầu giải thích tại sao bạn cần thêm thời gian 
và bạn có kế hoạch đạt được điều gì trong 
giai đoạn gia hạn đề xuất. Sẽ cần có ngân 
sách chi tiết cho bất kỳ khoản chi tiêu nào 
phát sinh sau ngày kết thúc tài trợ ban đầu 
để được gia hạn chi phí hoặc không chi phí.  
(Xem Quản Lý Tài Chính 2.2)

Làm việc với các nhân 
viên chủ chốt về chuyển 
tiếp việc làm  (nếu cần 
thiết) 

Giám Đốc  
Điều Hành

Thảo luận sớm về các cơ hội việc làm và 
chuyển tiếp giai đoạn cuối dự án với nhân 
viên. Điều này giúp giữ chân họ lâu nhất 
có thể và cũng chuẩn bị cho bạn nếu nhân 
viên nào đó muốn rời khỏi dự án trước khi 
kết thúc dự án. Tham khảo luật lao động địa 
phương để chắc chắn rằng bạn tuân thủ tất 
cả các yêu cầu.

Xây dựng các yêu cầu 
kết thúc dự án cho các 
tổ chức nhận tài trợ phụ 
(nếu cần thiết)

Quản Lý Chương 
Trình cho tổ chức 
nhận tài trợ chính 
và tổ chức nhận tài 
trợ phụ

1. Xem xét các yêu cầu kết thúc với các tổ 
chức nhận tài trợ phụ và đảm bảo rằng các tổ 
chức này có nguồn lực và trợ giúp cần thiết 
đáp ứng các yêu cầu đó. 

2. Đặt ra thời hạn phải nộp báo cáo cho bạn 
để đảm bảo bạn có nhiều thời gian để hợp 
nhất các báo cáo đó vào báo cáo cuối kỳ của 
mình. (Xem Quản Lý Chương Trình 4.2)

3 tháng trước 
khi kết thúc 
tài trợ

Bắt đầu quá trình kết 
thúc của tổ chức nhận tài 
trợ phụ

Giám Đốc Điều 
Hành Tổ Chức Nhận 
Tài Trợ Phụ

Một số tổ chức chọn kết thúc với (các) tổ chức 
nhận tài trợ phụ của mình trong 30-90 ngày 
trước khi kết thúc tài trợ sao cho tất cả việc 
kết thúc tài chính, các hóa đơn cuối kỳ, xử lý 
tài sản và báo cáo cuối kỳ được hoàn tất trước 
ngày kết thúc tài trợ. Đây là tiến trình hành 
động được đề xuất.

Nộp mẫu xin tài trợ SF-
270 cuối cùng 

Giám Đốc  
Tài Chính

Nộp yêu cầu tài trợ hoặc hóa đơn cuối cùng 
để đưa vào tất cả các chi phí cuối cùng. (Nếu 
không hoạt động trên cơ sở tài trợ tạm ứng 
hàng quý, hãy xem xét việc thực hiện của cơ 
quan Quản Lý Tài Chính của USAID để biết 
các thời hạn nộp SF-270). (Xem Quản Lý Tài 
Chính 2.7) 

Bắt đầu theo dõi  
tích lũy

Giám Đốc  
Tài Chính

Giám sát chặt chẽ các khoản tài trợ còn lại 
bằng cách theo dõi số lượng dồn lại trong ba 
tháng cuối cùng của tài trợ của bạn.

Liệt kê các công việc kết 
thúc hành chính

Giám Đốc  
Chương Trình

Lên danh sách tất cả các hợp đồng, hợp đồng 
cho thuê, hợp đồng bảo hiểm và các hạng 
mục khác sẽ cần được hủy bỏ hoặc chuyển 
giao cũng như các ngày quan trọng và các 
điều khoản hợp đồng cần được xem xét.  
(Xem Quản Lý Chương Trình mục 4.9)

TroNG HợP ĐồNG Của BạN

Thỏa Thuận của Bạn kết Thúc khi Nào?
Kiểm tra Thỏa Thuận Hợp Tác để tìm ra 
ngày kết thúc chính xác tài trợ của bạn. 
Nếu bạn đã nhận được gia hạn, bạn cần 
nhận được văn bản điều chỉnh thỏa thuận 
của mình từ AO ghi lại sự thay đổi đó và 
chỉ rõ ngày kết thúc mới.  

Ngày Kết Thúc Thỏa Thuận 
với Ngày Kết Thúc Chương Trình
Ngày kết thúc thỏa thuận của bạn có thể 
không trùng với ngày kết thúc chương 
trình của bạn. Trong nhiều trường hợp, 
các tổ chức tiếp tục thực hiện các chương 
trình của mình bằng các tài trợ mới.

Khi USG cung cấp cho bạn tài trợ tiếp 
theo để tài trợ cho chương trình đang tiếp 
diễn, có thể ở hình thức điều chỉnh hoặc 
sửa đổi tài trợ ban đầu hoặc có thể là một 
thỏa thuận hoàn toàn mới. Nếu bạn nhận 
được tài trợ tiếp theo từ USG mà hoàn 
toàn là một thỏa thuận mới, bạn phải kết 
thúc tài trợ ban đầu. 

Bạn cần phải giữ lại tất cả các 
hồ sơ kế toán liên quan đến tài 
trợ của mình ít nhất là ba năm 
sau khi nộp báo cáo tài chính 
cuối kỳ.
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Tốt nhất là nên yêu cầu các 
tổ chức nhận tài trợ phụ kết 
thúc dự án trong vòng 30-90 
ngày trước khi kết thúc tài 
trợ để đảm bảo rằng tất cả 
các chi phí và báo cáo cuối 
kỳ là hoàn chỉnh.

Thời gian Hoạt động ai Chi tiết

3 tháng trước 
khi kết thúc 
tài trợ 
(tiếp tục)

Nộp kế hoạch xử lý danh 
sách kiểm kê tới cho AOR 
của bạn

Quản Lý  
Chương Trình

Xem xét các quy định bán hoặc sử dụng thiết 
bị ngoài các hoạt động liên quan đến tài trợ. 

Lập bản mô tả chi tiết về những gì bạn đề xuất 
để thực hiện với các thiết bị hoặc các vật dụng 
không dùng đến khi kết thúc tài trợ. Lưu ý rằng 
USG đưa ra nhận định cuối cùng về kế hoạch 
xử lý các thiết bị.  

Nộp yêu cầu này tới AO của bạn để họ thông 
qua các đề xuất của bạn hoặc đưa ra hướng 
dẫn thêm đối với những gì cần thực hiện với 
thiết bị này. Nếu bạn không nhận được tin 
của USG trong vòng 120 ngày kể từ khi nộp 
báo cáo danh sách kiểm kê, bạn có thể bán 
thiết bị đó và hoàn trả cho USG theo giá trị 
mà USG đã cho vay. 

(Để biết thêm thông tin, các đối tác USAID có 
thể xem xét quy định “Quyền Sở Hữu và Sử 
Dụng Tài Sản”trong Thỏa Thuận Hợp Tác.)

kết thúc  
tài trợ

Xem xét các thông tin 
cần thiết cho các báo 
cáo tài chính và hiệu quả 
hoạt động do nhà tài trợ 
yêu cầu

Giám Đốc  
Điều Hành,  
Giám Đốc  
Tài Chính

1. Chấm dứt các chi phí phát sinh cần được 
tính vào tài trợ (trừ khi bạn có sự chấp thuận 
trước, có nghĩa là ngày tài trợ đã được gia hạn). 

2. Bắt đầu kết thúc tài chính bao gồm việc thể 
hiện rằng bạn đã đáp ứng được tất cả các yêu 
cầu về khoản phí đóng góp và hoàn tất toàn 
bộ các khoản chi liên quan đến tài trợ. 
(Xem Quản Lý Chương Trình 4.9)

60 ngày sau 
khi kết thúc 
tài trợ

Thu thập các báo cáo 
của tổ chức nhận tài trợ 
phụ do tổ chức nhận tài 
trợ chính  
(được khuyến nghị)

Giám Đốc Điều 
Hành Tổ Chức Nhận 
Tài Trợ Phụ

Nếu các tổ chức nhận tài trợ phụ của bạn 
không kết thúc trước khi hết tài trợ, bây giờ 
hãy thu thập các báo cáo của họ để đảm bảo 
có đủ thời gian để tổng hợp các kết quả của 
họ vào báo cáo cuối kỳ của bạn.

Sau khi nhận được các 
báo cáo của các tổ chức 
nhận tài trợ phụ, hãy gửi 
thư kết thúc cho các tổ 
chức nhận tài trợ phụ

Giám Đốc 
 Điều Hành

Hãy gửi thư chính thức kết thúc mối quan hệ 
hợp đồng của bạn với (các) tổ chức nhận tài 
trợ phụ của mình.

90 ngày sau 
khi kết thúc 
tài trợ

Nộp Báo Cáo Tài Chính 
Liên Bang SF-425 cuối kỳ 
(bắt buộc)

Giám Đốc  
Tài Chính

Nộp báo cáo SF-425 cuối kỳ theo các điều 
khoản của Thỏa Thuận của bạn báo cáo về 
toàn bộ giai đoạn nhận tài trợ. Đảm bảo là báo 
cáo chứng minh rằng bạn đã đáp ứng bất kỳ 
và tất cả các yêu cầu về khoản phí đóng góp và 
hệ thống kế toán của bạn đã xác nhận khoản 
phí đóng góp của bạn trong trường hợp kiểm 
toán. Các kinh phí chưa được dùng đến phải 
hoàn trả lại cho USG. (Xem Quản Lý Tài Chính 
2.4 và 2.8)

Nộp báo cáo hiệu quả 
hoạt động cuối kỳ 
(bắt buộc)

Quản Lý  
Chương Trình

Nộp báo cáo hiệu quả hoạt động cuối kỳ tập 
trung vào các kết quả và các bài học kinh 
nghiệm trong toàn bộ giai đoạn nhận tài trợ 
cho AOR của bạn và Cơ Quan Thu Thập và Phân 
Phối Thông Tin về Kinh Nghiệm Phát Triển theo 
các điều khoản trong Thỏa Thuận của bạn. 
(Xem Quản Lý Chương Trình mục 4.6)

Nộp báo cáo danh sách 
kiểm kê cuối kỳ  
(bắt buộc)

Quản Lý  
Chương Trình

Nộp báo cáo danh sách kiểm kê cuối kỳ theo 
các điều khoản trong Thỏa Thuận của bạn 
bao gồm: 

1.  Danh sách các thiết bị được mua bằng 
tài trợ của USG trị giá từ US$5.000 trở lên 
với thời gian sử dụng hữu ích từ một năm 
trở lên.

2.  Bản mô tả nơi danh sách kiểm kê cuối kỳ đã 
được xử lý.

Nộp báo cáo VAT (thuế 
nước ngoài) (bắt buộc)

Giám Đốc  
Tài Chính

Nộp báo cáo VAT cuối kỳ cho Quản Lý Hoạt 
Động trong nước của bạn, đề cập đến các loại 
thuế đã trả và được hoàn lại đến khi kết thúc 
tài trợ của bạn theo các điều khoản trong 
thỏa thuận của bạn.  
(Xem Quản Lý Tài Chính 2.6) 

Giám sát chặt chẽ các khoản tài 
trợ còn lại bằng cách theo dõi 
số lượng dồn lại trong ba tháng 
cuối cùng của tài trợ của bạn.
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Xem xét Các Thỏa Thuận Hợp Tác cho 
các yêu cầu kết thúc tài trợ cụ thể và 22 
CFR 226.  
http://law.justia.com/cfr/
title22/22-1.0.2.22.25.html

Thời gian Hoạt động ai Chi tiết

kết thúc năm 
tài khóa của 
bạn sau khi 
tài trợ kết 
thúc

Nộp báo cáo kiểm toán 
cuối kỳ (bắt buộc)

Kiểm Toán Viên Thực hiện kiểm toán cuối kỳ cho năm cuối 
cùng bạn nhận được tài trợ. Bạn có thể thực 
hiện điều này cùng thời điểm kết thúc năm 
tài khóa của tổ chức mình và nộp báo cáo 
này giống như cách mà bạn nộp các tài liệu 
kiểm toán khác theo các điều khoản của thỏa 
thuận.  
(Xem Quản Lý Tài Chính 2.9)

3 Năm sau 
khi nộp báo 
cáo tài chính 
cuối kỳ

Lưu giữ các hồ sơ  
(bắt buộc)

Giám Đốc Tài Chính 
ở Trụ  
Sở Chính

Lưu giữ tất cả các hồ sơ kế toán liên quan 
đến tài trợ  ít nhất là ba năm sau khi nộp báo 
cáo tài chính cuối kỳ. USG có quyền kiểm 
toán bạn hoặc (các) tổ chức nhận tài trợ phụ 
của bạn tại bất kỳ thời điểm nào trong ba 
năm đó. (Để biết thêm thông tin, xem xét 
quy định “Kế Toán, Kiểm Toán và Hồ Sơ”trong 
Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn.) 
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Đ ịNH  NGH ĩ a

kết Thúc Hành Chính—Khi Cán Bộ Hợp 
Đồng (AO) thông qua yêu cầu của tổ 
chức trong việc chịu các phí tổn liên quan 
đến-kết thúc-trong suốt 90 ngày từ ngày 
kết thúc tài trợ đến ngày nộp báo cáo cuối 
kỳ. Các phí tổn này chỉ bao gồm các chi phí 
liên quan đến-kết thúc-. Không bao gồm 
các chi phí thực hiện hoặc các chi phí khác. 
Không cấp kinh phí bổ sung. Do vậy, tổ 
chức phải có đủ kinh phí còn lại trong tài 
trợ để chi trả cho các chi phí này. 

Hỏi Các báo cáo cuối cùng, hoạt động cần thiết và các 
cân nhắc quan trọng khác liên quan đến kết thúc dự 
án là gì?

Đáp
Có nhiều nhiệm vụ liên quan đến kết thúc tài trợ liên quan đến mọi mặt trong 
công tác quản lý của tổ chức bao gồm tài chính và kế toán, nguồn nhân lực, 
quản lý danh sách kiểm kê và tài sản, quản lý chương trình, lưu giữ hồ sơ, quản 
lý tổ chức nhận tài trợ phụ và các vấn đề hành chính khác. Dưới đây, chúng tôi 

đề cập đến các báo cáo, hoạt động cần thiết và cân nhắc quan trọng khác liên quan đến 
mỗi lĩnh vực quản lý này.

Mỗi hạng mục bên dưới áp dụng cho hầu hết nhưng không nhất thiết là tất cả các tổ 
chức nhận tài trợ và các tổ chức nhận tài trợ phụ của họ. Chắc chắn xem xét các điều 
khoản trong Thỏa Thuận của bạn để xác nhận những yêu cầu nào áp dụng cho tài trợ 
của bạn.

Tài Chính và Kế Toán
Các Báo Cáo và Biểu Mẫu
•	 Hóa đơn cuối kỳ hoặc yêu cầu tạm ứng. Nộp hóa đơn cuối kỳ hoặc yêu cầu 

tạm ứng cho USG theo thỏa thuận đã đặt ra của cơ quan Quản Lý Tài Chính 
của USAID. 

•	 SF-425 cuối kỳ. Nộp 90 ngày sau ngày kết thúc tài trợ, SF-425 cuối kỳ của bạn 
có thể thay đổi theo các điều chỉnh NICRA dựa trên kiểm toán của chính bạn 
hoặc của Liên Bang. (Để có được các lời khuyên trong việc hoàn thành mẫu 
SF-425 cuối kỳ, hãy xem thanh bên ở trang sau đây.)

•	 Báo cáo VAT (Thuế Nước Ngoài). Nố p báo cáo cho Người Quản Lý Hoạt Động 
trong nước của bạn, trong đó tóm tắt tất cả các loại thuế nước ngoài đã trả 
cho chính quyền nước sở tại và đã được họ hoàn thuế kể từ chu kỳ báo cáo 
thuế gần đây nhất. Nếu bạn nhận được các khoản bồi hoàn vào ngày sau đó, 
bạn phải nộp kinh phí này cho USG. (Xem Quản Lý Tài Chính 2.6.) 

Các hoạt Động Cần Thiết 
•	 Bồi hoàn các kinh phí còn lại. Bồi hoàn cho USG bất kỳ kinh phí nào chưa 

dùng đến trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc tài trợ.
•	 Thực hiện kiểm toán. Thực hiện và nộp các kết quả kiểm toán hàng năm của 

bạn như bình thường bạn vẫn làm nhưng đảm bảo rằng kiểm toán viên cũng 
xem xét đến việc kết thúc tài trợ của bạn. 

Các Cân nhắc quan Trọng 
•	 Theo dõi tích lũy. Nếu hệ thống kế toán của bạn dựa trên tiền mặt chứ không 

phải dựa trên tích lũy, hãy lập bảng tính đặc biệt để theo dõi tích lũy trong 
suốt ba tháng cuối cùng nhận tài trợ để giám sát chặt chẽ các kinh phí còn lại 
và các chi phí tồn đọng.

•	 Lưu hồ sơ việc thực hiện khoản phí đóng góp. Đê  đảm bảo đáp ứng yêu cầu 
về khoản phí đóng góp  hãy lưu hồ sơ cả đóng góp bằng hiện vật và tiền mặt. 
Một số tổ chức đính kèm bản ghi chú cùng SF-425 cuối cùng tóm tắt việc thực 
hiện khoản phí đóng góp, cho biết là họ đã thực hiện hay không thực hiện 
khoản phí đóng góp và lý do tại sao. 

•	 Xác định mức phi phí gián tiếp. Nếu tổ chức của bạn đã được cấp Mức Chi 
Phí Gián Tiếp tạm thời, thì cần phải được xác định trước khi bạn nộp hóa đơn 
cuối kỳ. Giải quyết vấn đề này sớm với AO của bạn. Nếu mức chi phí đã được 
tính toán cuối cùng lại khác với chi phí tạm thời, bạn có thể phải bồi hoàn cho 
USG mức phí vượt quá đó. 

Kết Thúc Dự Án: Các Hoạt Động 
và Báo Cáo Cần Thiết

4.9

Một số tổ chức chọn kết thúc 
hoạt động với các tổ chức 
nhận tài trợ phụ của mình 
30-90 ngày trước khi kết thúc 
tài trợ. Việc này nhằm đảm 
bảo không có chi phí nào phát 
sinh bởi tổ chức nhận tài trợ 
phụ sau ngày kết thúc tài trợ.
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CáC  Đ i ều  C ầN  C âN  NHắC

SF-425 Cuối kỳ
Báo cáo tài chính Liên Bang cuối kỳ của 
bạn báo cáo quý hoạt động cuối cùng, tất 
cả các giao dịch cuối cùng và các khoản 
chi và tổng số tích lũy cho toàn bộ tài trợ 
của mình. Nộp báo cáo này bằng cách sử 
dụng SF-425 để nộp Báo Cáo Tài Chính 
Liên Bang hàng quý của bạn (Xem Quản 
Lý Tài Chính 2.8.)

Các báo cáo thông thường và cuối kỳ phải 
giống nhau với các trường hợp ngoại lệ 
sau đây:
•	 Báo cáo cuối kỳ phải nộp 90 ngày 

sau khi kết thúc tài trợ. 
•	 Ô 6 cho thấy rằng đây là “Báo Cáo 

Cuối kỳ.”
•	 Ô 9: “Giai Đoạn Được Báo Cáo” sẽ 

bao gồm các ngày cho toàn bộ 
tài trợ.

Tuy nhiên, các tính toán trong phần chính 
của báo cáo phải giống nhau. Các tính 
toán cho “giai đoạn hiện tại” sẽ bao gồm 
quý cuối cùng nhận tài trợ và “tổng số tích 
lũy” cần tương đương với tổng số tích lũy 
đã dùng trong toàn thời gian nhận tài trợ. 

Xin lưu ý rằng MụC CHIA Sẻ KINH PHí CủA 
Tổ CHỨC NHậN TàI TRợ nằm ở chỗ USG 
sẽ xác định liệu bạn đã đáp ứng được 
nghĩa vụ khoản phí đóng góp của mình 
nếu áp dụng hay chưa. Đảm bảo rằng 
mục này gồm cả đóng góp bằng hiện vật 
và tiền mặt của bạn cho chương trình.

•	 Không chịu các phí tổn phát sinh. Bạn không được phépcó bâ t kỳ phí tổn nào 
sau ngày kết thúc tài trợ. Bạn có thể xin phê duyệt trước từ AO của mình nếu 
bạn dự liệu trước khả năng phải chịu các phí tổn sau khi tài trợ kết thúc.

•	 Thanh toán kinh phí. Mặc dù bạn không thể có các phí tổn sau ngày kết thúc 
tài trợ, bạn vẫn có thể có nghĩa vụ chưa thực hiện trong việc thanh toán các 
hóa đơn của các bên bán hàng đối với các chi phí phát sinh trước ngày kết 
thúc. Bạn phải trả tất cả các phí tổn và bồi hoàn cho USG bất kỳ kinh phí còn 
lại nào trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc tài trợ.

•	 Điều hòa các khoản tạm ứng. Nặ u các khoản tạm ứng đã được trao cho bất 
kỳ nhân viên hoặc các tổ chức nhận tài trợ phụ nào, hãy chắc chắn họ đã nộp 
các báo cáo cuối kỳ về chi phí và hoàn lại cho bạn bất kỳ khoản kinh phí còn 
lại nào.

•	 Đóng các tài khoản ngân hàng. Đóng các tài khoản ngân hàng đã được mở 
cho riêng chương trình này khi không cần đến nữa.

nhân sự
Các Cân nhắc quan Trọng 

Bổ Nhiệm Lại hoặc Chấm Dứt Nhân Sự
Xem xét nhu cầu bố trí nhân viên của bạn cho các chương trình hoạt động sau khi 
kết thúc chương trình và chấm dứt công việc của nhân viên mà bạn không thể giữ 
chân được. Đảm bảo tuân theo các luật lao động địa phương khi kết thúc công việc 
của một cá nhân nào đó.

quản Lý Danh sách Kiểm Kê/Tài sản
Các Báo Cáo
•	 Nộp báo cáo danh sách kiểm kê—Nố p kèm với báo cáo cuối kỳ trong 90 ngày 

sau khi kết thúc tài trợ một danh sách chi tiết trình bày rằng các hạng mục đã 
được xử lý theo kế hoạch xử lý của bạn như đã được USG thông qua.  

Các Cân nhắc quan Trọng
•	 Chấm dứt hợp đồng thuê (nếu phù hợp). Chấm dứt các hợp đồng thuê không 

gian văn phòng đã thuê mà bạn không định sử dụng sau khi kết thúc tài trợ.

•	 Xem xét các quy định về sử dụng tài sản và thiết bị của USG.USG có các quy 
tắc cụ thể về việc bán và sử dụng các thiết bị và hàng hóa do USG tài trợ. Hãy 
nhớ xem xét các hạn chế này một cách chặt chẽ để đảm bảo các kế hoạch sau 
tài trợ cho các hạng mục này phải tuân theo các điều khoản trong thỏa thuận 
của bạn.

•	 Xin phép được bán tài sản. Bạn phải có sự chấp thuận trước từ AO của mình 
để bán thiết bị và các khối lượng lớn hàng hóa chưa được sử dụng đã được 
mua bằng kinh phí của USG.

quản Lý Chương Trình
Các Báo Cáo
•	 Nộp báo cáo hiệu quả hoạt động cuối kỳ.  Phải nộp 90 ngày sau khi kết thúc 

tài trợ. Đảm bảo bạn nộp các báo cáo cho AOR/COR và Cơ Quan Thu Thập và 
Phân Phối Thông Tin về Kinh Nghiệm Phát Triển (http://dec.usaid.gov, các tổ 
chức nhận tài trợ của USAID) khi cần thiết. 

Các Cân nhắc quan Trọng 
•	 Đánh giá kết thúc dự án. Xem xét bắt đầu việc ký hợp đồng đánh giá kết 

thúc dự án để bắt đầu đánh giá không chậm quá sáu tháng trước khi kết thúc 
tài trợ. 

•	 Kết thúc với cộng đồng. Gặp các bên liên quan quan trọng và các đối 
tượng hưởng lợi trong các cộng đồng nơi bạn đang thực hiện chương 
trình để chia sẻ thông tin và nhận được phản hồi.
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Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Cơ Quan Thu Thập và Phân Phối 
Thông Tin về Kinh Nghiệm Phát Triển 
http://dec.usaid.gov

Lưu Giữ hồ sơ 
Các hoạt Động Cần Thiết 
•	 Duy trì hồ sơ. Duy trì các hồ sơ kế toán cho tổ chức của bạn và các tài liệu do 

các tổ chức nhận tài trợ phụ nộp cho bạn trong ba năm sau khi nộp SF-425 cuối 
kỳ. Nhớ rằng USG có thể yêu cầu kiểm toán các hồ sơ này bất kỳ lúc nào trong 
vòng ba năm đó.

Các Cân nhắc quan Trọng 
•	 Hồ sơ của các tổ chức nhận tài trợ phụ. Đảm bảo là rằng (các) tổ chức nhận tài 

trợ phụ của bạn cũng lưu giữ các hồ sơ kế toán và hồ sơ liên quan đến tài trợ 
khác trong vòng ba năm.

Các tổ chức nhận tài trợ phụ
Các hoạt Động Cần Thiết 
•	 Thu thập thông tin báo cáo cuối kỳ. Bạn cần phải tổng hợp dữ liệu của tổ chức 

nhận tài trợ phụ của mình vào các báo cáo cuối kỳ về hiệu quả hoạt động, tài 
chính và danh sách kiểm kê.

Các Cân nhắc quan Trọng 
•	 Các thư kết thúc cho các tổ chức nhận tài trợ phụ. Gửi thư cho (các) tổ chức 

nhận tài trợ phụ để chính thức kết thúc mối quan hệ hợp đồng. Quy trình này 
kết thúc nghĩa vụ của bạn và xóa bỏ trách nhiệm cho bạn trong tương lai.

•	 Kết thúc trước ngày kết thúc tài trợ. Mố t số tổ chức chọn kết thúc với (các) tổ 
chức nhận tài trợ phụ của mình trong 30-90 ngày trước khi kết thúc tài trợ sao 
cho tất cả việc kết thúc tài chính, các hóa đơn cuối kỳ, xử lý tài sản và báo cáo 
cuối kỳ được hoàn tất trước ngày kết thúc tài trợ. Làm được điều này đảm bảo 
rằng không có chi phí nào phát sinh bởi (các) tổ chức nhận tài trợ phụ sau ngày 
kết thúc tài trợ. Xác nhận rằng các tổ chức nhận tài trợ phụ biết rằng bất kỳ chi 
phí phát sinh nào sau ngày kết thúc tài trợ sẽ không được bồi hoàn.

Các Vấn Đề quản Lý hành Chính Khác
Các Cân nhắc quan Trọng 
•	 Các hợp đồng bảo hiểm. Hu y bỏ các hợp đồng bảo hiểm không còn cần 

thiết nữa.

•	 Các hợp đồng còn lại. kết thúc bất kỳ hợp đồng nào còn lại nào với các bên 
bán hàng, tư vấn và các nhà thầu khác.

•	 Kết thúc văn phòng/cơ su. Nhớ chú ý đến bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến 
việc đóng văn phòng hoặc các cơ sở khác của chương trình của bạn. Chẳng 
hạn, nếu văn phòng được dùng chung với các chương trình khác và có các 
thỏa thuận áp dụng để chi trả tổng chi phí văn phòng, hãy đảm bảo là hủy các 
thỏa thuận này và thông báo cho những người sử dụng văn phòng còn lại về 
dự định rút khỏi không gian này.

•	 Thư tóm tắt về việc kết thúc tài trợ được gửi tới cơ quan tài trợ. Sau khi đã 
hoàn tất các công việc trong quá trình kết thúc tài trợ, hãy gửi thư cho AO của 
bạn xác nhận rằng các hoạt động kết thúc quan trọng đã được hoàn thành 
bao gồm việc nộp hóa đơn cuối kỳ, danh sách kiểm kê và tất cả các báo cáo 
khác cho các bên liên quan cũng như kết thúc tất cả các hợp đồng phụ và thỏa 
thuận phụ. Giữ thư này trong hồ sơ, bởi vì cơ quan tài trợ có thể giử thư yêu 
cầu cập nhật về việc kết thúc của bạn và bạn có thể gửi lại thư gốc.

Sau khi hoàn thành việc kết 
thúc, hãy gửi thư cho AO của 
bạn để khẳng định rằng các 
hoạt động kết thúc chính đã 
được hoàn tất và đảm bảo lưu 
thư đó trong hồ sơ.
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ChAP hAnh

NGO, ngoài việc tuân thủ theo pháp luật địa phương và cơ cấu tổ chức của 
riêng tổ chức mình hay điều lệ của hiệp hội, phải tuân thủ các điều khoản 
và điều kiện của nhà tài trợ vì họ muốn đảm bảo rằng các kinh phí tài trợ 
được sử dụng một cách sáng suốt. 

Bằng cách tham gia vào thỏa thuận với USAID, tổ chức chấp thuận bảo 
đảm rằng tất cả các khía cạnh trong thực hiện dự án của mình đều phù 
hợp với các chính sách, quy tắc và quy định của USAID. Việc không hoàn 
thành các nghĩa vụ này có thể dẫn đến việc bị phạt. Các điều khoản và 
điều kiện của tài trợ cho một tổ chức được vạch ra trong Thỏa Thuận Hợp 
Tác hoặc tài liệu có tính ràng buộc pháp lý khác mà tổ chức ký kết. 

Mục này kết hợp với mục 2. Quản Lý Tài Chính chỉ ra các cách áp dụng vào 
thực tế các nguyên tắc và quy định tiêu chuẩn của USG về chi phí có thể áp 
dụng đối với tài trợ. Mục này cũng xem xét các yêu tố quan trọng của hệ 
thống mua sắm, các yêu cầu về đi lại và môi trường trong các chương trình 
do USAID tài trợ cũng như các vấn đề liên quan đến quà tặng hoặc vận 
động hành lang với nhân viên USG.

 

Các chủ đề:

5.1 Tổng Quan về Các Chính Sách Mua Sắm

5.2 Các Quá Trình và Khả Năng Được Chấp Thuận Mua Sắm

5.3 Mua Sắm: Mời Thầu và Lựa Chọn

5.4 Mua Sắm: Các Hạng Mục Hạn Chế và Bị Cấm

5.5 Những Hạn Chế Về Nguồn Gốc và Xuất Xứ, Mã Vùng Địa Lý,
  Những Trường Hợp Hạn Chế và Miễn Trừ Áp Dụng Cho Bên 
 Bán Hàng

5.6 Mua Sắm Phương Tiện Đi Lại

5.7 Các Đơn Vị Không Đủ Điều Kiện và Kiểm Tra Chống Khủng Bố

5.8 Lập Kế Hoạch và Quy Định về Đi Lại Quốc Tế

5.9 Phí Tổn Đi Lại Và Bồi Hoàn

5.10 Quà Tặng và Vận Động Hành Lang Với Nhân Viên USG

5.11 Các Yêu Cầu về Môi Trường của USAID
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Chi Phí Được Cho Phép—Chi phí phát sinh 
cụ thể để hỗ trợ hoặc nâng cao các mục tiêu 
của tài trợ của mình và USG (hoặc USAID) sẽ 
cho phép được bồi hoàn chi phí này.

mua Sắm—Quy trình thu mua hàng hóa, 
dịch vụ và/hoặc các tư vấn để hỗ trợ các hoạt 
động của chương trình. 

Ngưỡng mua Nhỏ—Mức mà tổ chức của 
bạn đặt ra để theo đó có thể đơn giản hóa 
quy trình mua sắm.  Chẳng hạn, nếu ngưỡng 
mua nhỏ của bạn là US$1.000, bạn có thể 
phải đảm bảo tối thiểu ba báo giá về các 
hạng mục trên mức đó nhưng không phải về 
các hạng mục tương đương hoặc thấp hơn 
mức đó.

Chi Phí không Được Cho Phép—Các chi phí 
mà USG sẽ không bồi hoàn do các quy định 
hoặc chi phí đó không hợp lý hoặc không 
phù hợp.

Hỏi Tổ chức của chúng tôi cần các chính sách nào liên quan 
đến việc mua hàng hóa, nguồn cung ứng và các dịch 
vụ để quản lý hiệu quả tài trợ của Chính Phủ Hoa kỳ?

Đáp
Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) có các quy định về mua sắm quy định rõ bạn có thể 
mua các hạng mục nào, mua ở đâu, mua và vận chuyển bằng cách nào, thuế 
nào được áp dụng và yêu cầu hồ sơ gì. Mặc dù các điều khoản khác trong mục 
này (5.4 và 5.5) sẽ đề cập một số quy định cụ thể, khoản này bàn đến việc mua 

sắm tổng thể hướng dẫn và chi phối quy trình và thông lệ mua sắm của tổ chức.

Thiết Lập Các Chính sách, Thủ Tục và Thực 
hành Mua sắm Tốt 
Là tổ chức nhận tài trợ của USG, một trong số các mục đích của bạn là chắc chắn rằng số 
tiền này được sử dụng để cung cấp cho các dịch vụ cần thiết cho các đối tượng hưởng lợi 
càng hữu hiệu và hiệu quả về mặt chi phí càng tốt. Để làm được điều này, tổ chức cần có 
chính sách mua sắm hữu hiệu và hiệu quả cũng như các thủ tục và thực hành để áp dụng 
chính sách vào hoạt động. Chính sách mua sắm hợp lý giúp tổ chức của bạn:
•	 thiết lập và duy trì các thủ tục quản lý; 
•	 tìm kiếm sự cạnh tranh công khai để có được giá trị tốt nhất cho số tiền đó;
•	 đảm bảo rằng nhân viên không xử lý sai các kinh phí; 
•	 tránh mua các hàng hóa nguy hiểm hoặc chất lượng thấp có khả năng gây hại 

nhiều hơn là mang lại ích lợi;
•	 tránh mua các hạng mục không cần thiết; và
•	 bảo vệ chính tổ chức và các đối tượng hưởng lợi của mình.

Các Yếu Tố về Chính sách, Thủ Tục và 
Thực hành
Các Tiêu Chuẩn Ứng Xử
Xây dựng các tiêu chuẩn ứng xử bằng văn bản cho nhân viên và cán bộ trong tổ chức của 
bạn có tham gia vào việc lựa chọn và giám sát mua sắm. Các tiêu chuẩn ứng xử này cần 
giải quyết:
•	 mâu Thuẫn về Lợi Ích. Nhân viên không nên tham gia vào việc lựa chọn hoặc 

giám sát mua sắm nếu thực sự hoặc nhận thấy có mâu thuẫn về lợi ích với họ. 
Điều này bao gồm các trường hợp mà nhân viên, bất kỳ thành viên nào trong 
tiểu gia đình của nhân viên đó hoặc đối tác của nhân viên đó có lợi ích về tài 
chính hoặc lợi ích khác trong đơn vị đang được cân nhắc hoặc lựa chọn để 
nhận được tài trợ. Điều này bao gồm bất kỳ tổ chức nào tuyển dụng hoặc sắp 
tuyển dụng nhân viên đó, thành viên trong gia đình hoặc đối tác của nhân 
viên đó. 

•	 Tiền Thưởng Thêm. Nhân viên không được đòi hoặc nhận tiền thưởng thêm, 
quà tặng, ân huệ hay bất kỳ thứ gì có giá trị tiền tệ từ các nhà bán hàng, các 
nhà thầu phụ hoặc các đơn vị. Tuy nhiên, bạn có thể đặt ra các tiêu chuẩn cho 
các trường hợp trong đó lợi ích về tài chính không đáng kể hoặc quà tặng là 
vật tự nguyện có giá trị danh nghĩa. 

•	 Các Biện Pháp kỷ Luật. Các tiêu chuẩn ứng xử phải vạch ra các biện pháp kử luật 
cần được áp dụng cho các nhân viên vi phạm các quy tắc này.

Tổng Quan về 
Các Chính Sách Mua Sắm

5.1
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Các chính sách mua sắm 
có ý nghĩa đảm bảo rằng tổ 
chức của bạn không xử lý sai 
kinh phí và không sử dụng 
nó để mua hàng hóa nguy 
hiểm hoặc chất lượng thấp có 
nguy cơ gây hại hơn là mang 
lại ích lợi.

Cạnh Tranh Tự Do và Công Khai
Để khuyến khích cạnh tranh tự do và công khai đến mức tối đa có thể, hãy đảm bảo cân 
nhắc đến những điều sau: 
•	 Lợi Thế Cạnh Tranh không Lành mạnh. Nghiêm cấm các bên bán hàng giúp 

bạn lập các báo cáo công việc phải không được đấu thầu tham gia thực hiện 
công việc đó.

•	 Tiêu Chí Đánh Giá rõ ràng. Các mời thầu cần rõ ràng về việc tiêu chí nào tổ 
chức của bạn sẽ sử dụng để đánh giá các báo giá.

Thủ Tục Mua sắm Chung
Để giúp đảm bảo rằng bạn đang quản lý tốt tiền của mình, các điều sau phải được bao 
hàm trong chính sách mua sắm của mình:

•	 Cân nhắc cả các lựa chọn thuê mướn, mua sắm, và lựa chọn phương pháp phù 
hợp nhất cho trường hợp của bạn.

•	 Tất cả mời thầu phải có:
	� tính đủ điều kiện tham gia vào quy trình mua sắm;
	� mô tả các yêu cầu chuyên môn;
	� các tiêu chí cần được sử dụng trong việc đánh giá các báo giá; 
	� các tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động tối thiểu chấp nhận được;
	� các đặc tính cụ thể của các hạng mục cần thiết;
	� ưu tiên cho các sản phẩm và dịch vụ sử dụng hệ thống đo lường bằng 

mét; và
	� ưu tiên các hạng mục và sản phẩm hiệu quả về năng lượng giúp 

bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Các Công Cụ Mua sắm
Xác định khi nào sử dụng các công cụ mua sắm khác nhau như các hợp đồng giá cố định, 
hợp đồng chi phí bồi hoàn được và các đơn mua hàng. Các chính sách của bạn cần nghiêm 
cấm việc sử dụng các hợp đồng “chi phí cộng phần trăm chi phí” hoặc “phần trăm chi phí 
xây dựng” là các thỏa thuận mà ở đó nhà thầu được trả các chi phí thực của dự án và phần 
trăm lợi nhuận đã đặt ra.

Đánh Giá nhà Thầu
Nói rõ rằng bạn sẽ chỉ tham gia vào các hợp đồng với các bên bán hàng mà bạn tin có 
thể hoàn thành thành công công việc yêu cầu. Chính sách của bạn cần cân nhắc tính liêm 
chính, hồ sơ về hiệu quả hoạt động trước đó, các nguồn tài chính và chuyên môn hoặc 
khả năng tiếp cận tới các nguồn lực cần thiết khác của nhà thầu. Chính sách của bạn cũng 
cần bao gồm quy trình đảm bảo các nhà cung cấp không được liệt kê trong Danh Sách 
Các Đơn Vị Không Đủ Điều Kiện của Hoa Kỳ (www.epls.gov).

Thủ Tục Lưu hồ sơ
Bao gồm quy trình ghi lại hình thức phân tích về giá hoặc chi phí cùng với mổi  hoạt động 
mua sắm. Phân tích chi phí cần bao gồm việc kiểm tra khả năng được chấp thuận. (Xem 
Tuân Thủ 5.2)

ngưỡng Mua nhỏ
Bạn có thể định ra các thủ tục và biện pháp khác nhau theo chính sách của mình cho các 
hoạt động mua sắm với các khoản tài chính khác nhau bằng cách áp dụng ngưỡng mua 
nhỏ. Điều này sẽ cho phép bạn có cách xử lý nghiêm ngặt hơn đối với các mua sắm lớn 
hơn và cách xử lý được đơn giản hóa cho các mua sắm nhỏ hơn. 

Chẳng hạn, nếu ngưỡng mua nhỏ của bạn là US$1.000, bạn có thể phải đảm bảo tối thiểu 
ba báo giá về các hạng mục trên mức đó nhưng không phải về các hạng mục tương đương 
hoặc thấp hơn mức đó. USG không quy định về khoản tiền cho ngưỡng mua nhỏ là bao 
nhiêu; nó cần được coi như một phần của toàn bộ chính sách mua sắm của bạn dựa trên 
bối cảnh địa phương.

Các hồ sơ cho Các Mua sắm Lớn
Tối thiểu cần lưu giữ các hồ sơ, chứng từ cùng các thông tin sau đây về tất cả các mua sắm 
vượt quá ngưỡng mua nhỏ:
•	 cơ sở cho việc lựa chọn nhà thầu;
•	 Minh chứng cho sự thiếu cạnh tranh khi không đạt được các báo giá cạnh 

tranh (thường chỉ việc mua sắm từ một nguồn duy nhất); 
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•	 lưu hồ sơ về kiểm tra chống khủng bố; và
•	 cơ sở cho phi phí hoặc giá tài trợ.

Thông tin này có thể được nêu trong phần ghi chú cho tập tin mua sắm. 

hệ Thống quản Lý hợp Đồng
Bao gồm hệ thống để đảm bảo các nhà thầu đáp ứng các điều khoản, điều kiện và các 
tiêu chuẩn kỹ thuật trong hợp đồng. Mỗi hoạt động mua sắm vượt trên ngưỡng mua 
nhỏ cần có hợp đồng chính thức phù hợp. Bạn cũng cần có quy trình đánh giá hiệu quả 
hoạt động của nhà thầu chỉ rõ xem nhà thầu đó có đáp ứng các điều khoản, điều kiện và 
các tiêu chuẩn kỹ thuật của hợp đồng hay không.  

Các Doanh nghiệp nhỏ và sở hữu bởi người Thiểu số hoặc Phụ 
nữ ở hoa Kỳ
Tổ chức nhận tài trợ chính trụ sở tại Hoa Kỳ khi làm việc ở Hoa Kỳ cần cố gằng sử dụng 
các doanh nghiệp nhỏ và các công ty sở hữu bởi người thiểu số và phụ nữ. Để đạt được 
điều này, các chính sách của bạn cần:

•	 Cân nhắc xem công ty có định ký hợp đồng phụ với các doanh nghiệp nhỏ, 
sở hữu bởi người thiểu số hoặc phụ nữ hay không trong quy trình đánh giá 
của bạn.

•	 Khuyến khích ký hợp đồng với các nhóm doanh nghiệp nhỏ, sở hữu bởi 
người thiểu số hoặc phụ nữ khi một hợp đồng quá lớn cho bất kỳ một công 
ty đơn lẻ nào để xử lý một cách riêng lẻ.

•	 Sử dụng các dịch vụ của các cơ quan và tổ chức USG khác nhau như Cục 
Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ và Cơ Quan thuộc Bộ Thương Mại về Phát 
Triển Doanh Nghiệp do Người Thiểu Số Làm Chủ trong quy trình mời thầu 
của mình. 

Xem Xét Trước Khi có Tài trợ của UsG
Nếu tổ chức của bạn không có các chính sách mua sắm áp dụng đáp ứng các tiêu chuẩn 
tối thiểu được nêu trên (chẳng hạn, nếu USAID phát hiện ra vấn đề này trong khảo sát 
trước tài trợ), cơ quan tài trợ của bạn có thể tăng cường theo dõi các mua sắm sử dụng 
tiền tài trợ của bạn, chẳng hạn bằng cách yêu cầu xem xét các tài liệu khác nhau (như 
mời thầu, dự toán chi phí) cho bất kỳ mua sắm nào trị giá US$10.000 trở lên.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

 Thông Tư OMB Số A-122 –  
Thông Tư Của Cơ Quan Ngân Sách và  
Quản Lý Hoa Kỳ quy định các nguyên tắc 
về chi phí cho các tổ chức phi lợi nhuận.
http://www.whitehouse.gov/omb/
circulars_a122_2004/

Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ
http://www.sba.gov/

Cơ Quan của Bộ Thương Mại về Phát 
Triển Doanh Nghiệp Do Người Thiểu Số 
Làm Chủ 
http://www.mbda.gov/
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Chi Phí Được Cho Phép—Chi phí phát 
sinh cụ thể để hỗ trợ hoặc nâng cao các 
mục tiêu của tài trợ của mình và USG 
(hoặc USAID) sẽ cho phép được bồi hoàn 
chi phí này.

mua Sắm—Quy trình thu mua hàng hóa, 
dịch vụ và/hoặc các tư vấn để hỗ trợ các 
hoạt động của chương trình. 

Ngưỡng mua Nhỏ—Mức mà tổ chức của 
bạn đặt ra để theo đó có thể đơn giản 
hóa quy trình mua sắm.  Chẳng hạn, nếu 
ngưỡng mua nhỏ của bạn là US$1.000, 
bạn có thể phải đảm bảo tối thiểu ba báo 
giá về các hạng mục trên mức đó nhưng 
không phải về các hạng mục tương đương 
hoặc thấp hơn mức đó.

Chi Phí không Được Cho Phép—Các chi 
phí mà USG sẽ không bồi hoàn do các quy 
định hoặc chi phí đó không hợp lý hoặc 
không phù hợp.

Hỏi Quy trình mua hàng hóa và dịch vụ sử dụng kinh phí 
của Chính Phủ Hoa kỳ là gì? Bằng cách nào chúng tôi 
biết được khi nào chi phí được cho phép?

Đáp
Các quy định về mua sắm của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) tồn tại để đảm bảo rằng 
tổ chức nhận tài trợ của USG sử dụng các quy định đó để thúc đẩy mục đích tài 
trợ, chi tiêu một cách sáng suốt và không mua bất kỳ thứ gì mâu thuẫn với lợi 
ích của công cộng. Để làm được điều này, các tổ chức nhận tài trợ được yêu cầu 

lưu hồ sơ cẩn thận các hoạt động mua sắm của tổ chức mình và đảm bảo rằng quy trình 
này phù hợp với các yêu cầu của USG. Điều khoản này đánh giá quy trình mua sắm và các 
bước mà tổ chức của bạn cần tuân theo khi mua các hạng mục bằng kinh phí của USG.  

Các Giai Đoạn Mua sắm
Quy trình mua sắm có thể được chia thành bốn giai đoạn:

1. Trước khi mua sắm. Trước khi bạn bắt đầu mua một hạng mục, bạn phải có 
ngân sách đã được thông qua với nhóm ngân sách phù hợp để chi trả cho 
hạng mục đó. Bạn cũng cần xin và có được sự phê duyệt từ AOR của mình. 
Sau đó, kiểm tra rằng hạng mục đó là chi phí được cho phép và không phải là 
hàng hóa bị hạn chế hoặc bị cấm trước khi bạn bắt đầu mua. 

2. Giai đoạn mua. Đây là quá trình ngay trước khi mua, khi bạn có kinh phí và bắt 
đầu lên kế hoạch mua sắm cụ thể. Tùy thuộc vào số tiền, giai đoạn này có thể 
bao gồm việc mời thầu để lấy ít nhất ba báo giá, thu được thông tin giá cả và 
đánh giá các nhà bán hàng khác nhau. Chính sách mua sắm nội bộ của bạn 
hướng dẫn kỹ về quá trình này. (Xem Tuân thủ 5.1)

3. Quy trình mua sắm chính thức. Hội đồng đánh giá cần đánh giá các báo giá 
và chọn nhà bán hàng dựa trên giá cả tốt nhất hoặc giá trị tốt nhất tùy thuộc 
vào nhu cầu của tổ chức của bạn. Sau khi hội đồng đã đưa ra quyết định và ấn 
định giá, bạn phải xác nhận rằng nhà bán hàng không nằm trong Danh Sách 
Các Đơn Vị Không Đủ Điều Kiện. Sau đó, tiến hành đặt mua, thỏa thuận mua 
trọn gói hoặc các phương thức mua sắm khác và đảm bảo lưu hồ sơ về quá 
trình lựa chọn.

4. Sau khi mua sắm. Khi nhận được hàng hóa và dịch vụ, phải có tài liệu chứng 
nhận hoàn thành quá trình mua sắm, chẳng hạn như thông báo đã nhận 
hàng hóa hoặc xác nhận hoàn thành. Nhập thông tin có liên quan vào hệ 
thống truy tìm danh sách kiểm kê của bạn, nếu có.

Nếu bạn không có chính sách mua sắm, điều hết sức quan trọng là tổ chức của bạn phải 
thông qua chính sách này để đảm bảo tất cả hàng hóa, dịch vụ và/hoặc các chuyên gia tư 
vấn tổ chức có được sẽ được cho phép theo tài trợ của bạn.

Sơ đồ sau đây là bản đồ quy trình mua sắm. Sơ đồ này tóm tắt và nêu bật các bước chính 
trong quy trình mua sắm. Tùy thuộc vào chính sách mua sắm của tổ chức bạn, có thể bạn 
phải tuân thủ các bước bổ sung và/hoặc chi tiết hơn.

Quy Trình Mua Sắm  
và Khả Năng Được Chấp Nhận

5.2
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THôNG Lệ  mua Sắm TốT  NHấT

•	 Lập ra và thực hiện theo các chính 
sách và quy trình mua sắm bằng 
văn bản của bạn.

•	 Lên kế hoạch mua sắm hàng năm 
gồm có thiết bị, các vật dụng 
và dịch vụ cho văn phòng và 
chương trình.

•	 Kết nối việc lên kế hoạch mua sắm 
với ngân sách và các quá trình lên 
kế hoạch làm việc.

•	 Chuẩn bị cho việc cạnh tranh công 
khai ở mức độ đầy đủ nhất có thể.

•	 Lấy báo giá, xem xét báo giá so với 
các tiêu chí đã thiết lập, sử dụng 
hội đồng đánh giá và bịên minh lựa 
chọn nhà bán hàng bằng văn bản.

•	 Đảm bảo rằng các nhà bán hàng 
không nằm trong danh sách các 
đơn vị không đủ điều kiện bằng 
cách kiểm tra trang www.epls.gov.

•	 Đưa ra thông báo đã nhận hàng 
hóa hoặc biên nhận chứng tỏ hàng 
hóa đã mua hoặc việc nghiệm thu 
dịch vụ đã được thực hiện. 

•	 Lưu hồ sơ các bước trong quy trình 
mua sắm.

•	 Giữ danh sách kiểm kê tất cả thiết bị 
đã mua và thường xuyên cập nhật, 
ghi chú tình trạng và địa điểm của 
hạng mục (còn được gọi là sổ đăng 
ký tài sản).

•	 Đảm bảo rằng tổ chức nhận tài trợ 
phụ của bạn có chính sách mua sắm 
phù hợp áp dụng trước khi được 
tài trợ nếu bạn là tổ chức nhận tài 
trợ chính.

quy Trình Mua sắm

Khả năng được chấp nhận 
Khái niệm quan trọng nhất bạn cần hiểu khi mua sắm bằng nguồn tài trợ của USG đó 
là chi phí nào được phép và chi phí nào không được phép. Chi phí được phép là chi phí 
của các hạng mục bạn được phép mua hoặc chi tiền theo Thỏa Thuận của bạn. Có một 
số quy tắc quy định những gì được phép và những gì không được phép, như uật pháp 
Hoa Kỳ, các quy định của cơ quan tài trợ, quy tắc của nước sở tại và các hạn chế theo 
thỏa thuận. 

Một cách hay để theo dõi những điều này đó là lập danh sách về các hạng mục được 
phép và không được phép. Có thể tìm thấy danh sách ví dụ, dựa trên các nguyên tắc về 
chi phí trong 2 CFR 230 tại www.NPIConnect.Net và được điều chỉnh cho phù hợp với các 
chi tiết từ cơ quan và Thỏa Thuận của bạn. Bạn sẽ nhận thấy một số hạng mục bị hạn 
chế, có nghĩa là các hạng mục đó chỉ được cho phép khi có sự cho phép cụ thể bằng văn 
bản (ví dụ: phương tiện đi lại, dược phẩm, hàng hóa nông nghiệp và các hạng mục đã 
qua sử dụng). Tuy nhiên, các hạng mục khác bị cấ m, và bạn không được mua các hạng 
mục đó trong bất cứ trường hợp nào (ví dụ: đồ uống chứa cồn). (Xem  Tuân thủ 5.4)

quy Định về nguồn Gốc/Xuất Xứ 
Một số điều khoản trong Quy Định về Mua Sắm Liên Bang của Hoa kỳ  
(FAR Mục 25.701) áp dụng với các tổ chức nhận tài trợ của hầu hết các cơ quan của 
USG hoạt động ở nước ngoài và hạn chế các giao dịch liên quan đến các quốc gia 
sau đây, kể từ tháng 4 năm 2010:
•	 Cuba
•	 Iran
•	 Sudan
•	 Miến Điện(Myanmar)
•	 Bắc Triều Tiên

•

•

Có Không

Trước khi Mua sắm Giai Đoạn Mua
Quy Trình Mua Sắm 

Chính Thức

Sau khi Mua

* Trong khi USAID  tổ chức nhận tài trợ cần phải lấy được ba báo giá nếu một hạng mục mua có giá từ US$3.000 trở lên, mỗi tổ chức có các quy định 
về mua sắm riêng của mình. Trước khi tiến đến giai đoạn mua chính thức, hãy kiểm tra các hướng dẫn về mua sắm của tổ chức quý vị có xem có phù 
hợp với ngưỡng này không. Nếu có nghi ngờ, tốt nhất là luôn thận trọng và lấy được ba báo giá.

Ngân sách của 
Quý vị được chấp 

thuận không?

Quý vị có sử dụng 
kinh phí của 

USAID không?

Nhà bán hàng 
không đủ điều 

kiện?

Hạng mục có trong 
danh sách hàng hóa 

bị cấm không?
Việc mua sắm chính 
thức có phù hợp với 
ngân sách không?

Hạng mục có giá 
US$3.000 hay nhiều 

hơn không?

Kiểm tra xem chứng từ có đầy 
đủ không và lưu hồ sơ trong 
trường hợp kiểm toán.
Nhập các lần mua thiết bị vào 
hệ thống quản lý điện tử của 
quý vị.

Quý vị đã có ít 
nhất là 3 báo 

giá chưa?

Hạng mục có trong 
phạm trù kinh phí 
tiêu chuẩn không 
(trừ khi cần được 

chấp thuận theo cách 
cụ thể nào đó)? 

Hạng mục có đáp ứng 
kiểm tra về khả năng 

được chấp nhận không?

Quý vị có thể 
bắt đầu mua

Bây giờ quý vị có 
thể bắt đầu mua.

Bây giờ quý vị có thể 
mua hạng mục

Có Không

Có Không

Có Không

Có* Không*

Có Không

Có Không

Có Không

Có Không

Không thể mua sắm 
cho đến khi kinh phí 

được chấp thuận.

Quý vị phải được chấp 
thuận trước từ Cán Bộ Hợp 

Đồng trước khi tiếp tục.

Hăy chọn một nhà 
bán hàng khác 

trước khi tiếp tục.

Lưu hồ sơ việc lựa chọn 
nhà bán hàng của quý 

vị trước khi tiếp tục.

Quý vị có thể cần đánh 
giá lại nếu chi phí cho 
hạng mục có giá “phải 
chăng” Có thể quý vị 
cũng cần lập dự toán 
lại và xin chấp thuận, 

nếu cần thiết.
Tuân Thủ Hướng 

Dẫn Mua Sắm

Hãy xin nhiều báo 
giá hơn từ các nhà 

bán hàng.

Nếu cần thiết, lập lại 
dự toán và đệ trình để 

được chấp thuận 
trước khi mua.

Hạng mục không thể 
được mua  bằng 

nguồn tài trợ này.
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Các quy định của FAR áp dụng cho tổ chức của bạn được nêu trong Thỏa Thuận Hợp Tác 
của bạn. 

Ngoài ra, các đối tác của USAID sẽ được gán “mã vùng địa lý,” mã này chỉ định các quốc gia 
cụ thể mà bạn được phép mua hàng từ đó. (Xem Tuân thủ 5.5)

Bất kỳ khoản mua sắm nào vượt quá US$5.000 mà không có trong ngân sách đề xuất 
được phê duyệt ban đầu đều phải nhận được phê duyệt của AO trước khi mua.

Kiểm Tra Khả năng Được Chấp Thuận
Kiểm tra khả năng được chấp thuận đặt ra bốn câu hỏi để xác định liệu bạn có thể mua 
hạng mục nào đó hay không. Các câu hỏi này áp dụng cho tất cả chi phí có liên quan đến 
tài trợ, gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp.

•	   Chi phí đó có hợp lý hay không? Chi phí đó có tương ứng với những gì 
các tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh thận trọng khác đang trả cho cùng 
hạng mục hoặc dịch vụ đó hay không? Bạn đã tuân thủ chính sách mua 
sắm của tổ chức, ví dụ như về việc nhận báo giá và đạt được giá phải chăng 
hay chưa? 

•	   Bạn có thể phân bổ chi phí đó tới tài trợ cụ thể này hay không? Chi phí đó 
có cần thiết để thúc đẩy công việc được tài trợ của bạn hay không?

•	   Chi phí đó có nhất quán hay không? Bạn có kiên định phân bổ chi phí cho 
toàn bộ công việc tổ chức của bạn thực hiện, bất kể nguồn tài trợ nào hay 
không? Ví dụ, bạn có trả cho cùng chuyên gia tư vấn các mức giá giống nhau 
cho các hoạt động tương tự được USG tài trợ như bạn trả cho họ trong các dự 
án được các nhà tài trợ khác tài trợ hay không? 

•	   Chi phí đó có tuân thủ các quy tắc và quy định tài trợ hay không? Chi phí 
đó có tuân thủ các trường hợp giới hạn và ngoại lệ có trong các điều khoản 
và điều kiện tài trợ của bạn hay không? Có phải các cá nhân chịu trách nhiệm 
cho chi phí đó đã hành động hợp đạo đức khi tiến hành mua sắm hay không?

Nhớ lưu hồ sơ các câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này trong quy trình mua sắm. 
Đưa câu hỏi vào mẫu, kèm theo chỗ trống để điền vào hạng mục, khoản tiền dự toán, 
ngày và ai trong tổ chức của bạn đã điền mẫu. Lưu lại các câu trả lời, ghi chú bất kỳ điều gì 
cần thiết và sau đó lưu các mẫu này lại để sau này tham khảo để chuẩn bị cho trường hợp 
kiểm toán.

Xem xét chặt chẽ chính sách mua 
sắm của bạn và các quy định 
của cơ quan tài trợ và đảm bảo 
rằng nhân viên của bạn và các 
tổ chức nhận tài trợ phụ hiểu các 
chính sách và quy định đó. Tổ 
chức nhận tài trợ phụ phải tuân 
thủ các quy định về mua sắm 
của cơ quan tài trợ giống như tổ 
chức nhận tài trợ chính.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

22 CFR 226. 40-49, Các Tiêu Chuẩn Mua 
Sắm (USAID)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_07/22cfr226_07.html 

Hệ Thống Danh Sách Các Đơn Vị Không 
Đủ Điều Kiện (EPLS)
https://www.epls.gov/
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Đ ịNH  NGH ĩ a

mua sắm—Quá trình mua hàng hóa, dịch vụ 
và/hoặc chuyên gia tư vấn nhằm hỗ trợ các 
hoạt động của chương trình.

Hỏi Làm thế nào để tổ chức của chúng tôi chắc chắn 
rằng quy trình mua sắm của mình minh bạch, công 
bằng và không thiên vị?

Đáp
Bất cứ khi nào tổ chức của bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thuê chuyên 
gia tư vấn có sử dụng kinh phí của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG), tổ chức của bạn 
phải thực hiện các bước nhằm đảm bảo rằng quy trình mua sắm khách quan và 
khuyến khích cạnh tranh công bằng và công khai. Là nguyên tắc cốt lõi trong 

quy định mua sắm của USG, cạnh tranh còn thúc đẩy sự đổi mới, tạo động lực cho các 
nhà bán hàng thực hiện tốt hơn, khuyến khích giảm chi phí và giúp giảm bớt gian lận và 
lãng phí. Do đó, vì lợi ích tốt nhất của tổ chức của mình, bạn cần tạo quá trình mời thầu 
và lựa chọn nhà bán hàng minh bạch, công bằng và không thiên vị càng nhiều càng tốt.

Mặc dù tổ chức của bạn cần lập chính sách mua sắm phù hợp với nhân viên của mình và 
bối cảnh quốc gia, sau đây là các biện pháp tốt nhất tổ chức của bạn có thể sử dụng để 
có được cạnh tranh công khai. 

Các biện pháp này bao gồm: 

•	 chuẩn bị mời thầu cạnh tranh;
•	 thu thập và lập danh sách các đề xuất; 
•	 thành lập hội đồng đánh giá;
•	 xem xét và đánh giá đề xuất;
•	 ghi chép lựa chọn của bạn; và
•	 xuất đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua.

Chuẩn Bị Mời Thầu Cạnh Tranh
Sau khi tổ chức của bạn đã thực hiện xong các bước cần thiết trước khi mua để xác định 
rằng hạng mục hoặc dịch vụ  nào đó có trong ngân sách đã được thông qua và qua phần 
kiểm tra khả năng được chấp thuận, bạn đã sẵn sàng mời thầu để tập hợp đề xuất hoặc 
báo giá từ các nhà bán hàng hoặc chuyên gia tư vấn. (Xem Tuân thủ 5.3) Tùy thuộc vào 
chi phí dự tính và bối cảnh địa phương, việc mời thầu của bạn có thể được gửi tới nhóm 
mục tiêu, quảng cáo trên báo hoặc đăng trên trang web của bạn hoặc địa chỉ nào khác 
trực tuyến. Tuy nhiên khi bạn đưa ra mời thầu, hãy đảm bảo rằng tất cả thông tin trong 
đó giống nhau cho tất cả các bên trả lời tiềm năng. 

Các mời thầu tốt nhất: 
•	 cung cấp thông tin chi tiết về chính xác những gì bạn muốn mua; 
•	 có hướng dẫn rõ ràng cho các nhà bán hàng về những gì cần bao gồm trong 

đề xuất hoặc báo giá, cách nộp và thời hạn nộp; và 
•	 nêu cách đánh giá mỗi đề xuất. 

Mời thầu cần bắt đầu bằng các điều khoản tham chiếu đầy đủ, ngắn gọn, còn được gọi 
là bản mô tả công việc (SOW). Mời thầu cũng cần thiết lập cơ sở về các tiêu chí lựa chọn 
và đánh giá, cần được xác định ngay từ đầu quy trình mua sắm và không phải trong bản 
thân quá trình đánh giá. Điều này đảm bảo rằng việc lựa chọn là minh bạch và các nhà 
bán hàng biết họ sẽ được đánh giá như thế nào. 

Mua Sắm: Mời Thầu  
và Lựa Chọn

5.3
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NHỮNG  Đ i ều  C ầN  C âN  NHắC

Phân chia nhiệm vụ
Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều 
nhiệm vụ được thực hiện trong suốt quy 
trình mua sắm—cụ thể là phê duyệt/ủy 
quyền mua, biên nhận/bảo quản hàng 
hóa và dịch vụ, và ghi chép và đối chiếu 
chi phí—không nên do cùng một người 
hoàn thành. Bằng cách phân chia vai 
trò và trách nhiệm của nhân viên và ủy 
nhiệm nhiều người tham gia vào mọi 
giao dịch tài chính, tổ chức tăng cường 
các kiểm soát nội bộ của mình và có thể 
giảm, ngăn chặn và phát hiện ra gian lận 
và sai sót kịp thời. 

Phê duyệt / ủy Quyền
*Phê duyệt giao dịch

*Thẩm quyền chữ ký

Ghi chép
*Kiểm soát việc lưu giữ sổ sách 

*Kiểm soát việc xử lýmá y tính 

Bảo quản
*Tài sản hữu hình

*Kiểm soát hữu hình

Tiêu Chí và Phân Tích Đánh Giá Mẫu 
Tiêu chí Điểm
Thông Số Kỹ Thuật 35

Hiệu Quả Hoạt Động/Kinh Nghiệm Trước Đây 15

Thời gian biểu 10

Giá 30

Bảo Hành/Bảo Trì/Dịch Vụ 10

Tổng cộng 100

Nếu cần thiết, các tiêu chí đánh giá thậm chí có thể được phần chia thành các lớp nhỏ hơn 
để hỗ trợ việc tính điểm. Ví dụ, bạn có thể chia mục đánh giá hiệu quả hoạt động/kinh 
nghiệm trước đây thành các mục nhỏ hơn, chẳng hạn như số năm kinh nghiệm và kiểm 
tra tham chiếu.

Thông thường, đề xuất được đánh giá dựa trên cơ sở chi phí hoặc giá trị. Nếu bạn muốn 
có được chi phí thấp nhất, thì các đề xuất đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu được 
nêu trong mời thầu được đánh giá và đề cương nào có giá thấp nhất sẽ được lựa chọn. 
Nếu bạn muốn giá trị tốt nhất, thì các đề xuất được đánh giá dựa trên các tiêu trí đã quy 
định được thiết lập trong mời thầu—ví dụ: giá, hiệu quả hoạt động trước đây, các yếu tố 
kỹ thuật, thời gian biểu,  phẩm chất nhân viên của nhà bán hàng, khả năng sáng tạo hoặc 
bất kỳ tiêu chí nào khác tổ chức của bạn cho rằng cần ưu tiên—và báo giá có lợi nhất 
được lựa chọn.

Câu hỏi
Nếu mời thầu của bạn nêu rõ rằng bạn sẽ trả lời các câu hỏi, hãy chắc chắc đưa ra câu hỏi 
và câu trả lời theo cách giống như bạn đã đưa ra mời thầu, hoặc bằng cách gửi tài liệu đó 
cho tất cả các bên thể hiện mối quan tâm đến việc mua của bạn để tất cả bên trả lời tiềm 
năng đều tiếp cận cùng một thông tin nhằm đảm bảo quy trình mua sắm công bằng. 

Thu Thập Và Lập Danh sách Các Đề Xuất 
Sau khi nhận được các đề xuất hoặc báo giá, hãy ghi chép ngày giờ trong sổ theo dõi và 
đưa giấy biên nhận cho nhà bán hàng. Tất cả các đề xuất đều phải được xem xét bảo mật, 
lưu giữ ở vị trí an toàn và không chia sẻ chi tiết của đề xuất với bất kỳ ai. Cũng cần có kế 
hoạch rõ ràng để giải quyết các đề xuất nhận được sau thời hạn nộp và chắc chắc rằng kế 
hoạch này được thực hiện nhất quán. 

Thành Lập hội Đồng Đánh Giá
Mọi tổ chức cần có chính sách về thời điểm phù hợp cần hội đồng đánh giá. Ví dụ, tổ chức 
có thể thiết lập chính sách trong đó sử dụng hội đồng đánh giá mọi lần đưa ra mời thầu 
công khai hoặc mọi lần mời thầu vượt quá giá trị cụ thể nào đó (US$5.000 trở lên).

Mặc dù hội đồng đánh giá cần ít nhất hai thành viên, số lẻ là tốt nhất, ví dụ ba hoặc năm 
thành viên, để tránh bế tắc. Hội đồng cần bao gồm nhân viên có kinh nghiệm về mua 
sắm hoặc quản lý và ít nhất một người quen thuộc với thông số kỹ thuật của hàng hóa 
hoặc dịch vụ được tìm kiếm. Nếu không có chuyên gia kỹ thuật, bạn có thể muốn mời ai 
đó từ bên ngoài tổ chức. Tất cả thành viên của hội đồng đánh giá cần xác nhận trước rằng 
họ thực sự hoặc nhận thấy không có xung đột lợi ích nào có liên quan đến việc mua sắm 
cụ thể. 

	  

Tái điều giải

*So sánh thường xuyên

*Hành động 
về những chênh lệch

Tă
NG

 C
ư
ỜN

G kiỂm
 SoáT

Nội Bộ
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Khía cạnh quan trọng nhất của 
quá trình đánh giá đó là đảm 
bảo rằng việc đánh giá được 
dựa trên các thông số và tiêu 
chí đã nêu trong mời thầu và 
không thay đổi sau khi nhận 
được đề xuất.

Xem Xét Và Đánh Giá Đề Xuất
Các thành viên hội đồng có thể đánh giá đề xuất theo nhóm hoặc cá nhân, tuy nhiên cần 
họp cùng nhau ít nhất một lần để thảo luận về việc mua sắm và phân tích báo giá. Điều 
đầu tiên cần xem xét đó là liệu mỗi đề xuất có cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu 
trong mời thầu và đáp ứng tất cả các tiêu chí tối thiểu hay không. Nếu không, báo giá sẽ 
được cho là không đáp ứng và không đủ điều kiện được xem xét.

Khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình đánh giá đó là đảm bảo rằng việc đánh giá 
được dựa trên các thông số và tiêu chí được nêu trong mời thầu và không thay đổi sau khi 
nhận được đề xuất. Nếu bạn quyết định chọn nhà bán hàng có giá thấp nhất, quá trình 
lựa chọn tương đối đơn giản. Nếu bạn lựa chọn dựa trên giá trị tốt nhất, bạn phải quyết 
định tầm quan trọng của mỗi tiêu chí đánh giá. Cách dễ dàng để làm điều này đó là tạo 
mẫu phân tích nhà bán hàng, nêu mỗi tiêu chí và chỉ định giá trị mũi nhọn phản ánh tầm 
quan trọng của tiêu chí đó tương tự như mẫu được trình bày ở trang 2. 

Lưu hồ sơ Lựa Chọn Của Bạn
Khi bạn đã đưa ra lựa chọn cuối cùng, hội đồng cần điền vào mẫu đánh giá để ghi chép 
khuyến nghị của mình và biện minh cho lựa chọn đó. Mẫu đánh giá thường bao gồm:
•	 phân tích báo giá/điểm số dành cho đề xuất theo các tiêu chí;
•	 giải thích về lý do tại sao mỗi bên trả lời nhận được một điểm số nhất định; 
•	 bản công bố rõ ràng về các ưu điểm của bên trả lời được chọn, giải thích cho 

lựa chọn đó (điều này có thể chỉ gồm một hoặc hai câu);
•	 tài liệu cho thấy bên trả lời được chọn không phải nhà cung cấp không đủ 

điều kiện; và
•	 chữ ký của các thành viên trong hội đồng đánh giá. 

Cùng với tài liệu hỗ trợ để chứng minh rằng nhà bán hàng đáp ứng các quy định về 
nguồn gốc/xuất xứ và không phải là nhà cung cấp không đủ điều kiện, sau đó mẫu đánh 
giá cần gửi cho Giám Đốc Dự Án, người này sẽ đánh giá quá trình lựa chọn và cho phép 
thực hiện việc mua. (Xem Tuân Thủ 5.4 va 5.5) 

Xuất Đơn Đặt hàng hoặc hợp Đồng Mua
Sau khi lựa chọn nhà bán hàng hoặc chuyên gia tư vấn và nhận được phê duyệt mua, 
tổ chức của bạn cần xuất đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua bằng văn bản. Tài liệu mua 
cần có:
•	 thông tin liên hệ cho người mua và nhà bán hàng;
•	 giai đoạn hoạt động;
•	 mô tả về hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp;
•	 số lượng sẽ mua;
•	 giá (nêu rõ có bao gồm thuế hay không);
•	 điều khoản thanh toán, gồm cả việc liệu đó là thỏa thuận về giá đã ấn định 

hay thỏa thuận về thời gian và vật liệu;
•	 các điều khoản và địa chỉ giao hàng nếu có;
•	 điều khoản của nhà tài trợ (bao gồm các điều khoản cụ thể của nhà tài trợ, 

chẳng hạn như điều khoản chống khủng bố); và
•	 điều khoản đình chỉ/chấm dứt công việc trong trường hợp nhà bán hàng 

không cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo điều khoản của thỏa thuận.

Xem xét các giấy tờ với nhà bán hàng để đảm bảo rằng cả hai bên đều hoàn toàn thống 
nhất và cùng hiểu nội dung, sau đó ủy quyền cho các cá nhân của hai bên ký vào đó.

Xin nhớ rằng tất cả các khoản tài trợ phụ đều cần sự phê duyệt từ AO của bạn.
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Thanh toán
Khi đã nhận hàng hóa hoặc dịch vụ, hãy kiểm tra và/hoặc đánh giá cẩn thận để xác nhận 
rằng đã nhận hàng hóa, dịch vụ đúng hạn từ nhà bán hàng hoặc chuyên gia tư vấn phù 
hợp, hàng hóa/dịch vụ đó đáp ứng các thông số và/hoặc số lượng được nêu trong đơn 
đặt hàng/hợp đồng mua và không bị hư hại hoặc mất mát (trong trường hợp hàng hóa). 
Điều này có thể được ghi trong Thông Báo Đã Nhận Hàng Hóa/Dịch Vụ, đóng vai trò 
nguồn tài liệu hỗ trợ quan trọng đối với quy trình mua sắm.

Cần tiến hành thanh toán khi các điều khoản thanh toán nêu trong đơn đặt hàng hoặc 
hợp đồng mua đã được đáp ứng thỏa mãn và nhà bán hàng đã gửi hóa đơn. Tốt hơn là 
luôn thanh toán đầy đủ sau khi giao hàng hóa và dịch vụ, tuy nhiên một số nhà bán hàng 
có thể thương lượng việc thanh toán từng phần với các khoản tiền cố định sau khi hoàn 
thành một số nhiệm vụ trong quá trình thực hiện. Nếu việc thanh toán lượng tăng được 
phê duyệt, thì nên quy định rõ rằng sẽ giữ lại một số tiền lớn cho đến khi tất cả hàng hóa 
và dịch vụ đã được giao để bảo vệ bạn và nhà bán hàng.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

22 CFR 226. 40-49, Các Tiêu Chuẩn Mua 
Sắm (USAID)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_07/22cfr226_07.html

Hệ Thống Danh Sách Các Đơn Vị Không 
Đủ Điều Kiện (EPLS)
https://www.epls.gov/

Vì lợi ích tốt nhất của tổ chức 
của mình, bạn cần phải có quá 
trình mời thầu và lựa chọn 
nhà bán hàng minh bạch, công 
bằng và không thiên vị nhất 
có thể.
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Các Hạng mục Bị Hạn Chế—Hàng hóa hoặc 
dịch vụ không được phép mua nếu không có 
sự cho phép trước cụ thể bằng văn bản.

Các Hạng mục Bị Cấm—Hàng hóa hoặc 
dịch vụ không được phép mua trong bất kỳ 
trường hợp nào.

Hàng hóa—Bất kỳ hạng mục nào có thể 
được mua hoặc bán, thường là sản phẩm 
hoặc nguyên liệu thô (ví dụ như gỗ xẻ, lúa 
mì, cà phê, kim loại).

Hỏi Các hạng mục bị hạn chế hoặc bị cấm là gì?

Đáp
Tài trợ của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) kèm theo nhiều quy định về cách tài trợ đó 
được phép hay không được phép chi tiêu. Điều này bao gồm các giới hạn về:
•	 các hàng hóa và dịch vụ cụ thể; 
•	 nơi hạng mục đó được sản xuất hoặc mua;
•	 bạn có thể mua hàng hóa và dịch vụ từ ai; và
•	 cách bạn có thể vận chuyển các hạng mục đó tới địa điểm dự án.

Các hạng mục bị hạn chế thường không được cho phép trừ khi bạn nhận được sự cho 
phép cụ thể bằng văn bản (ví dụ: phương tiện đi lại). Các hạng mục bị cấm thường 
không được phép mua trong bất kỳ trường hợp nào (ví dụ: đồ uống chứa cồn).

Dưới đây là nội dung về các loại hạng mục bị hạn chế và bị cấm thường gặp nhất. Tham 
khảo thỏa thuận của bạn để biết rõ quy định cụ thể nào áp dụng cho bạn.

hàng hóa Bị hạn Chế
Có thể mua bảy loại hàng hóa bị hạn chế sau đây bằng kinh phí của USG, tuy nhiên 
cần có phê duyệt trước bằng văn bản từ Cán Bộ Hợp Đồng (AO) - người mà sẽ đưa ra 
miễn trừ:
•	 hàng hóa nông nghiệp
•	 phương tiện đi lại có động cơ
•	 dược phẩm
•	 thuốc trừ sâu
•	 thiết bị đã sử dụng
•	 Tài sản dư thừa thuộc sở hữu của Chính Phủ Hoa Kỳ
•	 phân bón

Có thể đưa ra miễn trừnếu cả ba điều kiện sau đây được đáp ứng:

1. Hạng mục đó có nguồn gốc/xuất xứ từ Hoa Kỳ;

2.  Hạng mục đó đã được xác định và được nêu trong mô tả chương trình hoặc các 
sửa đổi tài trợ; và

3.  Chi phí của hạng mục đó đã được nêu trong ngân sách tài trợ đã được phê duyệt.

Nếu AO phê duyệt, người đó sẽ cấp ủy quyền bằng văn bản. Nếu bạn mua hạng mục 
đó trước khi nhận được ủy quyền bằng văn bản, bạn có nguy cơ phải tự thanh toán cho 
hạng mục đó.

Mua Sắm: Các Hạng Mục Bị Hạn 
Chế và Bị Cấm

5.4
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Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

USAID ADS Chương 312 Tính Đủ Điều 
Kiện của Hàng Hóa
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/312.pdf

Các Quy Định Chuẩn của USAID cho 
Các Đối Tác Tại Hoa Kỳ / Các Đối Tác 
Không Ở Hoa Kỳ
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303mab.pdf

Thông Tư OMB A-122 – Các Nguyên 
Tắc Về Chi Phí cho Các Tổ Chức Phi 
Lợi Nhuận
http://www.whitehouse.gov/omb/
circulars_a122_2004/ 

Các hạng Mục Bị Cấm
Không được phép mua các hạng mục sau đây bằng kinh phí của USG trong bất kỳ trường 
hợp nào:

•	 thiết bị quân sự—hàng hóa hoặc thiết bị sẽ được sử dụng để đáp ứng các quy 
định về quân sự của quốc gia hợp tác;

•	 thiết bị giám sát—các thiết bị  như micrô, máy phát tín hiệu và thiết bị ghi 
âm(không bao tính thiết bị nghe nhìn đa dụng, với điều kiện là có mục đích và 
nhu cầu rõ ràng cho thiết bị đó trong chương trình của bạn);

•	 hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ cảnh sát hoặc các hoạt động thực thi pháp luật khác;
•	 thiết bị và dịch vụ nạo phá thai;
•	 hàng hóa xa xỉ và thiết bị đánh bạc, gồm cả đồ uống chứa cồn, đồ trang sức hoặc 

hàng dệt may đắt đỏ; và
•	 thiết bị thay đổi thời tiết.

Các hạn Chế Khác
Các hạng mục hạn chế và bị cấm được mô tả ở trên áp dụng cho hầu hết kinh phí dành cho 
phát triển và sức khỏe toàn cầu của USG và nằm trong luật pháp Hoa Kỳ và quy định của cơ 
quan. Hướng dẫn thêm được cung cấp trong Thông Tư OMB A-122, Các Nguyên Tắc về Chi Phí 
cho các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận, nêu chi tiết các quy tắc dành cho 52 loại hàng hóa và dịch vụ 
cụ thể, gồm cả khi nào được phép hoặc không được phép thanh toán cho các hạng mục đó 
bằng kinh phí của USG. Bạn nên xem xét danh sách này và làm quen với tất cả các hạng mục 
có liên quan đến chương trình của mình.

Ngoài ra, Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn có thể có thêm hạn chế. Cách tốt nhất để theo dõi tất 
cả các hạng mục hạn chế và bị cấm đó là lập bảng và điền vào bảng đó dựa trên các thỏa 
thuận và tài liệu hướng dẫn áp dụng cho chương trình của bạn. Nếu bạn nhận được kinh phí 
thông qua nhiều khoản tài trợ, bạn có thể thấy nhiều giới hạn khác nhau đối với các nguồn 
tài trợ khác nhau. Chắc chắn lưu ý mỗi giới hạn áp dụng cho thỏa thuận nào.

sử Dụng Kinh Phí Riêng
Khi sử dụng kinh phí riêng của mình để mua hà ng hóa và dịch vụ bể  hạn chế, có thể sử dụng 
tài trợ này như một phần của yêu cầu khoản phí đóng góp. Tuy nhiên, không thể tính kinh 
phí riêng được sử dụng để mua cá c hạng mục bị cấm (chẳng hạn như rượu)   vào cam kết 
khoản phí đóng góp của bạn.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể sử dụng khoản phí đóng góp một cách sáng 
tạo để dùng kinh phí của bạn hiệu quả hơn. Ví dụ, bạn có thể mua phương tiện đi lại đã qua 
sử dụng bằng kinh phí riêng của mình và chuyển tài trợ USG của bạn sang làm chi phí cho 
chương trình khác. Nếu điều này khiến bạn phải lập lại dự toán quan trọng, thì đầu tiên bạn 
sẽ phải được phê duyệt. (Xem Quản Lý Tài Chính 2.4) 

Các quy Định cho Tổ chức Tài Trợ Phụ
Hầu hết tất cả các giới hạn mua sắm áp dụng cho cả tổ chức nhận tài trợ chính và tổ chức 
nhận tài trợ phụ được tài trợ. USAID yêu cầu rằng các thỏa thuận phụ đối với các khoản mua 
sắm trên US$5.000 bao gồm một số quy định chuẩn có liên quan đến mua sắm.

Xem xét kỹ các điều khoản có liên quan đến mua sắm của bạn để đảm bảo rằng nhân viên 
của bạn hiểu các giới hạn và rằng các tổ chức nhận tài trợ phụ của bạn cũng hiểu các điều 
khoản đó. 

TroNG  THôNG  Báo  Của  BạN

Các Thỏa Thuận Hợp Tác của USAID chứa 
các quy định có liên quan đến mua sắm 
theo Các Quy Định Chuẩn. Cụ thể là xem 
xét các quy định chuẩn có tiêu đề “Hàng 
Hóa Và Dịch Vụ Không Đủ Điều Kiện” và 
“Hàng Hóa Bị Hạn Chế.”

CáC  Hậu  Quả  Của  V i ệ C  Sử 
DụNG  Sa i  k i NH  PH Í

USG có quyền yêu cầu bạn hoàn trả bất 
kỳ khoản tiền nào được chi tiêu không 
phù hợp với các điều khoản và điều kiện 
tài trợ (đó là chi phí không được phép 
theo quy định). Nhớ lưu hồ sơ trong 
vòng ít nhất ba năm sau khi bạn nộp báo 
cáo cuối kỳ, trong trường hợp kiểm toán.
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Hàng hóa—Bất kỳ nguyên liệu, hạng mục, 
đồ dùng, hàng hóa hay thiết bị nào.

Các dịch vụ liên quan đến hàng hóa—
cung cấp các dịch vụ và/hoặc các dịch vụ 
phụ khác.

EPLS—Danh Sách Các Đơn Vị Không Đủ 
Điều Kiện là cơ sở dữ liệu của các tổ chức vì lý 
do này hay lý do khác là không đủ điều kiện 
nhận được kinh phí của USG ngay cả khi là 
nhà cung cấp. 
 
Quốc tịch—Địa điểm của tổ chức hợp pháp, 
quyền sở hữu, quốc tịch hoặc nơi cư trú hợp 
pháp của các nhà cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ.

Nguồn gốc—Quốc gia nguồn gốc là quốc 
gia nơi quý vị mua một mặt hàng hoặc dịch 
vụ, bất kể nó được sản xuất ở đâu (quốc gia 
xuất xứ). Đây thường là địa điểm của nhà 
bán hàng.

Hỏi Các quy định và/hoặc hạn chế về mua sắm nào áp 
dụng đối với hàng hóa và dịch vụ mà quý vị có thể 
mua bằng kinh phí của uSaiD?

Đáp
Tài trợ của USAID đi kèm với nhiều điều kiện về việc có thể và không thể được 
phép sử dụng số tiền này như thế nào. Các giới hạn này bao gồm:
•	 Hàng hóa và dịch vụ cụ thể nào được cho phép;
•	 Địa điểm mặt hàng được mua—ý nói nguồn gốc  của mặt hàng đó; và
•	 Quý vị có thể mua hàng hóa và dịch vụ đó từ ai  

(tức là các nhà bán hàng).

Điều này đề cập đến các hạn chế về nơi quý vị mua hàng hóa, nói theo cách khác là 
nguồn gốc của hàng hóa. Nó cũng đề cập đến các giới hạn áp dụng đối với các nhà bán 
hàng hoặc các bên quý vị mua hàng. (Xem Tuân Thủ 5.3 và 5.4)

Các Hạn Chế Chung về Nguồn Gốc
Các tổ chức nhận tài trợ của Chính Phủ Hoa Kỳ và hoạt động ngoài Hoa Kỳ đều phải tuân 
theo Đạo Luật Mua của Mỹ, và Đạo Luật Viện Trợ Nước Ngoài dành ưu tiên cho hàng hóa 
và dịch vụ sản xuất tại Hoa Kỳ. Các Đạo Luật này cũng áp dụng đối với việc mua sắm của 
các trụ sở đặt tại Hoa Kỳ mà đang mua hàng hóa được sử dụng trong nước.

Quy Định chính điều chỉnh việc mua hàng được thực hiện ở nước ngoài là 22 CFR 228, 
Mua Sắm Hàng Hóa và Dịch Vụ được Tài Trợ Bởi Kinh Phí của Chương Trình Liên Bang 
USAID được biết đến là “Nguồn Gốc và Quốc Tịch.” 

Các tổ chức nhận tài trợ của USAID được cấp một “mã địa lý” chỉ rõ các quốc gia cụ thể 
nơi mà các tổ chức này được phép mua hàng hóa và dịch vụ. Có hai mã địa lý chính 
thường được sử dụng: 937 và 935.  

Hàng hóa và dịch vụ 
“gì” được cho phép?

Hàng hóa được sản 
xuất hay trồng “ở đâu”? “Ai" là nhà 

bán hàng?

Quý vị mua hạng 
mục “ở đâu”?

Các Hạn Chế về Nguồn Gốc, Mã Địa Lý, Các Hạn 
Chế và Miễn Trừ Áp Dụng ChoBên Bán Hàng

5.5

Chi Tiết Cụ Thể về Việc mua Sắm
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Các tổ chức nhận tài trợ của 
USAID được cấp một “mã địa 
lý” chỉ rõ các quốc gia cụ thể 
nơi mà các tổ chức này được 
phép mua hàng hóa và dịch vụ. 

mã Địa Lý 937
Mã địa lý 937 cho phép các tổ chức nhận tài trợ mua hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ, quốc 
gia nhận tài trợ hoặc các quốc gia đang phát triển khác. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2012, mã 
địa lý 937 sẽ được cấp tự động trừ khi được quy định khác trong Thỏa Thuận Hợp Tác của 
họ. Kết quả là các lần mua sắm từ quốc gia nhận tài trợ và các quốc gia đang phát triển 
khác đều được coi là ngang bằng với việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ. 

mã Địa Lý 935
Mã địa lý 935 cho phép các tổ chức nhận tài trợ mua hàng hóa và dịch vụ từ bất kỳ quốc 
gia nào, ngoại trừ các quốc gia nguồn gốc bị cấm nêu dưới đây. 

Các Quốc Gia Nguồn Gốc Bị Cấm
Mã địa lý 899 cho phép các tổ chức nhận tài trợ mua hàng hóa và dịch vụ từ bất kỳ quốc 
gia nào, ngoại trừ quốc gia hợp tác và các quốc gia bị hạn chế chính sách đối ngoại sau 
đây từ thời điểm tháng 7 năm 2009:
•	 Cuba
•	 Iran
•	 Lào 

Nếu bất kỳ thành phần nào của mặt hàng mà quý vị mua được sản xuất ở một trong số 
các quốc gia bị hạn chế này, mặt hàng đó không đủ điều kiện để nhận được tài trợ.

Các Quy Tắc và miễn Trừ đối với Hàng Hóa Cụ 
Thể Bị Hạn Chế
Nếu Mã Địa Lý của quý vị là 937 hoặc 935, quý vị có thể mua hàng hóa và dịch vụ bằng 
ngân sách đã phê duyệt với ba trường hợp ngoại trừ sau đây. Các mặt hàng sau đây phải 
được sản xuất hoặc chế tạo tại Hoa Kỳ:
•	 Hàng Hóa Nông Nghiệp 
•	 Phương Tiện Đi Lại có Động Cơ 
•	 Dược Phẩm 

Trong phạm vi giới hạn, có thể yêu cầu miễn trừ từ Cán Bộ Hợp Đồng (AO) để mua các 
hàng hóa này được sản xuất hoặc trồng ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quý vị sẽ cần có lý do 
phù hợp với chính sách của USAID để lựa chọn sản phẩm ngoài Hoa  Kỳ.

Lý do mà AO của quý vị có thể cân nhắc đến việc cho phép miễn trừ là nếu sản phẩm được 
sản xuất tại Hoa Kỳ không có trên thị trường trong nước trong khi có sản phẩm ngoài 
Hoa Kỳ tương đương. Trong trường hợp này, có lẽ các chi phí vận chuyển bổ sung sẽ tăng 
đáng kể chi phí mua sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ. Trước khi mua bất kỳ hàng hóa nào đã 
nêu ở trên từ bất kỳ nguồn gốc nào khác mà không phải từ Hoa Kỳ, hãy chuẩn bị nêu các 
lý do trước khi liên hệ với AO của quý vị.

Trong một số trường hợp, Đại Diện Cán Bộ Hợp Đồng của quý vị (AOR) hoặc AO có thể 
vẫn yêu cầu quý vị mua các mặt hàng được sản xuất tại Hoa Kỳ mặc dù có thêm bất kỳ chi 
phí bổ sung nào. Đây có thể là trường hợp với một số dược phẩm, đặc biệt khi có  lo ngại 
về chất lượng hoặc sự an toàn của các dược phẩm cụ thể được sản xuất ngoài Hoa Kỳ. 

Tài Trợ Phụ, mã Địa Lý khác và mua Sắm 
Trong Nước
Việc thực hiện các quy định về mua sắm theo nguồn gốc và quốc tịch có thể khác đối với 
các nguồn tài trợ phụ theo nguồn tài trợ hiện tại của quý vị, chẳng hạn, khi tổ chức nhận 
tài trợ chính có trụ sở tại Hoa Kỳ và tổ chức nhận tài trợ phụ nằm ở quốc gia khác.

Để có được giải thích đầy đủ về các quy tắc về nguồn gốc/xuất xứ của USAID bao gồm các 
mã địa lý khác, các quy tắc và hạn chế mua sắm trong nước áp dụng đối với các nguồn 
tài trợ phụ, vui lòng xem xét Hệ Thống Hướng Dẫn Tự Động (ADS) Chương 310 – Nguồn 

THủ  TụC  mua  Sắm  NHaNH 
CHo  C áC  Tổ  CHỨC  NHậN  Tà i 
T rợ  Của  P E P Far

USAID đã thiết lập thủ tục mua sắm 
nhanh đặc biệt (EPP) để mua hoặc thuê 
phương tiện đi lại được sản xuất ngoài 
Hoa Kỳ và các ARV, áp dụng đối với 
chương trình được tài trợ bởi PEPFAR 
(xem Báo Cáo Thực Hiện Mua Sắm Số 
2008-05 (http://www.ngoconnect.net/
c/document_library/get_file?p_l_id=177
76&folderId=38576&name=DLFE- 
5938.pdf ). 

Thủ tục đặc biệt này có hiệu lực từ ngày 
14 tháng 2 năm 2008 đến ngày 13 tháng 
2 năm 2013 và chỉ áp dụng đối với các tổ 
chức nhận tài trợ của USAID nhận kinh phí 
HIV/AIDS. Các tổ chức nhận tài trợ của 
USAID với kinh phí từ các chương trình 
khác vẫn phải tuân theo thủ tục tiêu 
chuẩn này. 

•	 Bắc Triều Tiên
•	 Xu-đăng
•	 Xi-ri
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Đạo Luật Mua của Mỹ
http://www.law.cornell.edu/uscode/
usc_sec_41_00000010---a000-.html

ADS 310 – Các Yêu Cầu về Nguồn Gốc và 
Quốc Tịch đối với Mua Sắm Các Hàng Hóa 
và Dịch Vụ do USAID Tài Trợ  
http://www.usaid.gov/policy/ads/ 
300/310.pdf

Hệ Thống Danh Sách Các Đơn Vị Được Mở 
Rộng (EPLS) http://www.epls.gov

Các Quy Định về Mua Sắm của USAID 
(AIDAR) 
http://www.usaid.gov/policy/ads/ 
300/aidar.pdf

Gốc/Quốc Tịch và 22 CFR 228 và Hướng Dẫn Chính Sách Mua Sắm Và Hỗ Trợ của USAID 
(AAPD) 12-03.

Các hạn chế áp dụng cho bên bán hàng
Ngoài thứ quý vị mua và nơi quý vị có thể mua hàng, có một số quy định nữa về mua sắm 
hạn chế bên bán hàng nơi quý vị có thể mua hàng hóa hoặc dịch vụ. 

Không cho phép mua sắm từ các nhà cung cấp đã được liệt kê trong Hệ Thống Danh 
Sách Các Đơn Vị Không Đủ Điều Kiện, một cơ sở dữ liệu của các tổ chức vì lý do này hay 
lý do khác mà không đủ điều kiện để nhận kinh phí của USG ngay cả khi là nhà cung cấp. 
Việc sử dụng hệ thống này để kiểm tra các bên bán hàng trước khi mua là phần trách 
nhiệm của quý vị theo khoản Tài Trợ Khủng Bố trong mục Quy Định Đặc Biệt được nêu 
trong Tài Liệu Đính Kèm A — Phụ Lục của Thỏa Thuận Hợp Tác USAID cũng như các quy 
định của Sắc Luật 13224 và Các Quy Tắc về Tính Đủ Điều Kiện cho Hàng Hóa và Dịch Vụ 
của USAID. (Xem Tuân Thủ 5.3)

Để lưu lại hồ sơ là quý vị đã kiểm tra thấy nhà cung cấp của quý vị không được nêu trong 
Hệ Thống Danh Sách Các Đơn Vị Không Đủ Điều Kiện, truy cập vào www.epls.gov.

Hậu Quả của Việc Sử Dụng Sai kinh Phí của uSG
USG có quyền yêu cầu quý vị trả lại bất kỳ khoản nào không được sử dụng theo các điều 
khoản và điều kiện của tài trợ (tức là các chi phí không được phép theo các quy định). 
Hãy chắc chắn lưu  hồ sơ của quý vị trong ít nhất ba năm sau khi nộp báo cáo cuối cùng 
của quý vị trong trường hợp kiểm toán. 
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Hàng Hóa Hạn Chế—Hàng hóa hoặc dịch 
vụ không được phép mua nếu không có sự 
cho phép trước cụ thể bằng văn bản. 

Phương tiện đi lại—Các phương tiện đi 
lại [T]ự hành có khả năng chở hành khách, 
chẳng hạn như xe tải chạy trên quốc lộ, xe 
hơi và xe buýt chở hành khách, xe môtô, xe 
tay ga, xe đạp máy và các phương tiện tiện 
ích” (22 Bộ Luật Liên Bang 228.13 (b)). 

Hỏi Cần trải qua các bước nào khi mua phương tiện đi lại 
bằng kinh phí của uSG?

Đáp
Trong nhiều chương trình, mua phương tiện đi lại là hạng mục riêng lẻ lớn nhất 
trong ngân sách. Vấn đề này mô tả các xem xét và quy tắc quan trọng cho quy 
trình mua sắm của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) và những điều cần ghi nhớ sau khi 
mua.

Như đã giải thích ở trên, USAID có các quy định rất cụ thể về việc mua sắm phương tiện 
đi lại.

Mua sắm Phương Tiện Đi Lại bằng Kinh Phí của 
UsG
Ngay cả khi bạn có kinh phí, không xúc tiến việc mua phương tiện đi lại cho đến khi bạn 
có được phê duyệt bằng văn bản từ Cán Bộ Hợp Đồng (AO) của mình.

Phương tiện đi lại—cùng với dược phẩm, hàng hóa nông nghiệp, thuốc trừ sâu, thiết bị 
đã sử dụng, tài sản dư thừa thuộc sở hữu của USG, và phân bón —thuộc nhóm “Hàng 
Hóa Hạn Chế.”  Các hạng mục thuộc nhóm này yêu cầu phê duyệt mua cụ thể. (Xem Tuân 
Thủ 5.4)

Mua sắm phương tiện đi lại được xem là đã được phê duyệt khi 1) phương tiện đó có 
nguồn gốc từ Hoa Kỳ 2) phương tiện đó đã được xác định và được nêu trong mô tả 
chương trình, lịch trình tài trợ (bản đầu tiên hoặc bản sửa đổi) hoặc các sửa đổi tài trợ; và 
3) chi phí có liên quan tới phương tiện đó có trong ngân sách tài trợ đã được thông qua. 

Các quy Tắc về nguồn Gốc và quốc Tịch cho 
Việc Mua sắm Phương Tiện Đi Lại
USAID yêu cầu các phương tiện đi lại phải được sản xuất tại Hoa Kỳ trừ khi các phương 
tiện đó không sẵn có, tốn kém hơn đáng kể—hơn ít nhất 50% so với phương tiện đi lại 
không được sản xuất tại Hoa Kỳ, hoặc có lý do nào đó khác hợp lý, trong trường hợp đó 
bạn có thể yêu cầu miễn trừ để mua phương tiện đi lại được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ. 

Để yêu cầu miễn trừ, hãy viết đơn gửi tới AO của bạn và đính kèm báo giá và tài liệu đã 
thu thập sau quy trình mua sắm của tổ chức bạn.

Không xúc tiến mua sắm cho đến khi bạn có được phê duyệt bằng văn bản. (Xem Tuân 
thủ 5.5)

Mua Phương Tiện Đi Lại Mới so với Phương Tiện 
Đi Lại Đã sử Dụng bằng Kinh Phí của UsAID
USAID thường không phê duyệt phương tiện đi lại đã sử dụng. Mối lo ngại chính là nguy 
cơ gặp các vấn đề về máy móc và giá chênh lên của phương tiện đi lại đã sử dụng.

Mua Sắm Phương Tiện Đi Lại
5.6
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ADS Chương 312, Mục  
312.3.3.2, Tính Đủ Điều Kiện của  
Hàng Hóa: Phương Tiện Đi Lại có  
Động Cơ
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/312.pdf

ADS Chương 310 Các Yêu Cầu về Nguồn 
Gốc và Quốc Tịch cho Việc Mua Sắm 
Hàng Hóa và dịch vụ được USAID Tài Trợ  
www.usaid.gov/policy/ads/300/310.pdf

Tuy nhiên, nếu phương tiện đi lại đã sử dụng được mua bằng chia sẻ chi phí hoặc kinh 
phí phù hợp, không có hạn chế đối với việc mua phương tiện đi lại đã sử dụng. Nếu mua 
phương tiện đi lại đã sử dụng bằng chia sẻ chi phí, bạn có thể sử dụng kinh phí của USG 
được dự toán ban đầu cho việc mua phương tiện đi lại đó cho chi phí giao dịch vụ hoặc 
chi phí chương trình khác. Kiểm tra các điều khoản thỏa thuận của bạn về quá trình dự 
toán lại để xác định liệu bạn có cần phê duyệt trước hay không. 

Danh sách Kiểm Tra sau Khi Mua
Sau khi bạn mua phương tiện đi lại, xin nhớ:

•	 Đánh dấu phương tiện đi lại của bạn phù hợp với kế hoạch đánh dấu đã được 
phê duyệt của mình, nếu có;

•	 Nhập phương tiện đi lại đó vào hệ thống quản lý tài sản cố định;
•	 Có chính sách bảo trì phương tiện đi lại đó theo lịch trình thường xuyên;
•	 Tạo ra chính sách yêu cầu lái xe và tất cả hành khách sử dụng đai an toàn; 
•	 Chắc chắn rằng bạn có bảo hiểm phù hợp để bao trả cho phương tiện đi lại 

đó; và
•	 Tạo sổ theo dõi chuyến đi của phương tiện đi lại gồm cả số dặm khởi đầu cho 

cả ngày, tên người sử dụng phương tiện đi lại, lý do cho chuyến đi, điểm đến 
và điểm trở lại và số dặm đã đi (lái xe cần ký vào sổ này vào cuối mỗi ngày).

Các Loại Thuế
Bạn có thể hoặc có thể không cần trả các loại thuế theo luật địa phương.  
(Xem  Quản Lý Tài Chính 2.6 và Tuân thủ 5.7)
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Hệ Thống Danh Sách Các Đơn Vị không 
Đủ Điều kiện (EPLS)— Cơ sở dữ liệu  có 
thể tìm kiếm cung cấp danh sách đầy đủ 
về các cá nhân, công ty và tổ chức không 
đủ điều kiện nhận kinh phí của USG. Các tổ 
chức nhận tài trợ có trách nhiệm sử dụng 
sơ sở dữ liệu trực tuyến này để kiểm tra các 
nhà bán hàng trước khi ký hợp đồng nhận 
dịch vụ hoặc mua bất kỳ hạng mục nào.

Chi Phí không Được Cho Phép—Các chi 
phí mà USG sẽ không bồi hoàn do các quy 
định hoặc chi phí đó không hợp lý hoặc 
không phù hợp.

Hỏi Bằng cách nào chúng ta biết liệu một chuyên gia tư 
vấn, nhân viên, nhà bán hàng hoặc nhà thầu phụ 
tiềm năng có bị cấm nhận kinh phí của Chính Phủ 
Hoa kỳ hay không?

Đáp
Tất cả các tổ chức nhận tài trợ từ kinh phí của USAID có trách nhiệm đảm bảo 
rằng chuyên gia tư vấn, nhân viên, nhà bán hàng và nhà thầu phụ họ sử dụng 
hoặc ký hợp đồng không được liệt kê là nhà cung cấp, các tổ chức hoặc cá nhân 
không đủ điều kiện đã bị loại trừ, bị cấm hoặc khai trừ chính thức khỏi việc nhận 

kinh phí của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG). Điều này đảm bảo rằng bạn không cung cấp sự hỗ 
trợ và nguồn lực quan trọng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có liên quan đến khủng 
bố. (Để biết thêm thông tin, xem Sắc Luật 13224, http://www.state.gov/j/ct/rls/other/
des/122570.htm, về tài trợ khủng bố). 

Sau đây, chúng ta xem xét quá trình về cách tiến hành và ghi chép đơn vị không đủ điều 
kiện và kiểm tra chống khủng bố và cách tiến hành mua sắm sau khi bạn có kết quả 
kiểm tra.

nơi Kiểm Tra Các nhà Cung Cấp Không Đủ 
Điều Kiện
Trước khi mua hàng hóa và dịch vụ hoặc thuê nhân viên và chuyên gia tư vấn bằng kinh 
phí của USG, bạn cần phải kiểm tra ba nguồn sau đây và ghi lại rằng nhà bán hàng đề xuất 
không có trong các danh sách sau:

1. Hệ Thống Danh Sách Các Đơn Vị không Đủ Điều kiện (EPLS)—Cơ sở dữ liệu có thể 
tìm kiếm về các cá nhân, công ty và tổ chức bị cấm nhận kinh phí của USG, vì lý do này 
hay lý do khác, ngay cả khi là nhà cung cấp. Việc sử dụng hệ thống này để kiểm tra các 
nhà bán hàng là một phần trách nhiệm của bạn theo điều khoản Tài Trợ Khủng Bố trong 
mục Các Quy Định Đặc Biệt (được nêu trong Tài Liệu Đính Kèm A—Phụ Lục) trong Thỏa 
Thuận Hợp Tác của bạn—http://www.epls.gov;

2. Bộ Tài Chính Hoa kỳ Danh Sách  Các Công Dân Được Chỉ Định Bị Trừng Phạt Đặc Biệt và 
Những Người Bị Cấm—http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/; và

3. Danh Sách Hợp Nhất al-Qaida và Taliban Của Liên Hợp Quốc—http://www.un.org/
sc/committees/1267/consolist.shtml. 

Tiến hành Tìm Kiếm
Mặc dù chức năng tìm kiếm trên mỗi trang web trong ba trang web được đề cập ở trên 
hơi khác nhau một chút, sẽ dễ dàng để kiểm tra liệu chuyên gia tư vấn, nhân viên, nhà bán 
hàng hoặc nhà thầu phụ triển vọng của bạn có đủ điều kiện hay không. Ví dụ,  để  bắt đầu 
tìm kiếm EPLS (www.epls.gov), hãy nhấp vào Tìm Kiếm Nâng Cao ỗ  mục phía trên bên trái 
của trang chủ. Sau khi đọc thông tin trên trang Thông Tin Tìm Kiếm Nâng Cao EPLS Quan 
Trọng và đánh dấu vào ô ở dưới cùng, bạn sẽ có thể tìm kiếm theo công ty, đơn vị hoặc tàu 
hoặc cá nhân trong trình đơn thả xuống Loại Tìm Kiếm Tên. 

Các Đơn Vị Không Đủ Điều Kiện  
và Kiểm Tra Chống Khủng Bố

5.7
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Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Hệ Thống Danh Sách Các Đơn Vị Không 
Đủ Điều Kiện (EPLS)
http://www.epls.gov

Sắc Luật 13224 về  Tài Trợ Khủng Bố
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/
des/122570.htm

Danh Sách Hợp Nhất Al-Qaida và Taliban 
Của Liên Hợp Quốc
http://www.un.org/sc/committees/1267/
consolist.shtml

Bộ Tài Chính Hoa Kỳ Danh Sách 
Các Công Dân Bị Chỉ Định Đặc Biệt 
và Những Người Bị Cấm
http://www.ustreas.gov/offices/
enforcement/ofac/sdn/

Tìm Kiếm nâng Cao EPLs

Chọn loại tìm kiếm phù hợp, nhập tên đầy đủ hoặc một phần tên nhà cung cấp hoặc 
cá nhân theo hướng dẫn và nhấp “Tìm Kiếm” ở dưới cùng của màn hình.

Loại Tìm Kiếm Tên

Nếu bạn nhận được kết quả phù hợp chính xác cho cá nhân hoặc công ty bạn đang 
điều tra, bạn phải tìm chuyên gia tư vấn, nhân viên, nhà bán hàng hoặc nhà thầu phụ 
mới. Nếu bạn chọn tiếp tục mua hàng hóa và dịch vụ từ nhà bán hàng này hoặc thuê 
cá nhân này, chi phí sẽ không được phép và bạn sẽ không được USG hoàn trả.

Nếu bạn nhận được kết quả phù hợp một phần, và rõ ràng đó không phải nhà cung 
cấp bạn đang xem xét, bạn có thể muốn tiến hành tìm kiếm chính xác hơn. Lần này, 
hãy đặt tên của nhà bán hàng bạn đang quan tâm trong dấu ngoặc kép (“tên” ). Ví dụ, 
nếu bạn tìm kiếm về So and So, cơ sở dữ liệu sẽ gửi lại kết quả phù hợp về John Tse-So 
Ning tại Louisiana. Nhưng khi bạn đặt tên đó trong dấu ngoặc kép, chẳng hạn như “So 
and So,” cơ sở dữ liệu sẽ không gửi lại kết quả nào.  

Nếu bạn nhận được kết quả mà mình không chắc chắn, hãy gọi 1-866-472-3757 hoặc 
gửi email tới support@epls.gov để yêu cầu trợ giúp thêm. Nế u bạn không nhận được 
kết quả phù hợp nào, khi đó hãy in trang đó và giữ trong hồ sơ để lưu tài liệu về tìm 
kiếm của bạn. Trang này cho thấy ngày và giờ bạn tìm kiếm và thuật ngữ theo đó bạn 
đã tìm kiếm.

Trang Kết quả EPLs

Cần tuân thủ quá trình tương tự cho Danh Sách của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ và Danh Sách 
Hợp Nhất của Liên Hợp Quốc. 
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Đạo Luật Hoa kỳ về Đi Lại Bằng Đường 
Hàng không —Quy định của Chính Phủ 
Hoa Kỳ áp dụng cho tất cả việc đi lại do 
USG- tài trợ và yêu cầu sử dụng các hãng 
vận chuyển hàng không có cờ Hoa Kỳ, có 
một vài ngoại lệ.

Đi Lại Quốc Tế—Bất kỳ việc đi lại nào giữa 
hai quốc gia.

Trợ Cấp Hàng Ngày—Khoản tiền tối đa 
mà USG hoàn trả mỗi ngày để bao trả chi 
phí thuê phòng, ăn uống và các khoản phụ 
khác khi đi lại liên quan đến chương trình 
của bạn. 

m&iE—Chi phí ăn uống và các khoản phụ khác.

Các khoản Phụ khác—Chi phí phát sinh 
trong khi đi lại, chẳng hạn như  
tiền thưởng và tiền boa cho dịch vụ,  
giặt là, đồ dùng vệ sinh, v.v...

Hạng Dịch Vụ Được Phép—Trừ khi việc đi 
lại nằm trong một số trường hợp ngoại lệ, đi 
lại bằng đường hàng không bằng kinh phí 
của USG yêu cầu vé máy bay thương mại 
tiêu chuẩn thông thường (hạng phổ thông) 
hoặc tương đương).

Hỏi Các quy tắc chung chúng ta cần tuân thủ khi lập kế 
hoạch và đi lại quốc tế cho chương trình của chúng ta 
là gì?

Đáp
Mặc dù đang triển khai kinh phí do Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) tài trợ, bạn có thể 
cần đi lại ra ngoài biên giới để tham dự hội nghị, chuyến thăm thực địa, hội thảo 
hoặc cho mục đích khác. Để ngăn chặn việc đi lại quá nhiều hoặc quá tốn kém, 
thỏa thuận USG của bạn chứa một số quy tắc và quy định bạn cần phải tuân thủ 

khi đi lại quốc tế cho dự án của mình. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy giải thích cho các phê 
duyệt, tài liệu và yêu cầu bạn phải đáp ứng khi bố trí việc đi lại quốc tế theo tài trợ 
của mình

Cần Phải Có Phê Duyệt Trước
Tổ chức của bạn phải có phê duyệt trước của USAID bằng văn bản tợ Cán Bộ Hợp Đồng 
(AO) cho mỗi chuyến đi. Nếu đã được nêu cụ thể trong ngân sách Thỏa Thuận Hợp Tác đã 
được phê duyệt của bạn, khi đó chuyến đi đó được xem là đã được phê duyệt. Nếu không, 
bạn phải yêu cầu phê duyệt từ AO (trừ khi quyền hạn phê duyệt đi lại đã được giao cho Đại 
Diện của Cán Bộ Hợp Đồng (AOR)). 

Hãy cung cấp thông tin sau đây khi yêu cầu phê duyệt cho việc đi lại quốc tế:
•	 ngày đi và ngày trở về;
•	 quốc gia hoặc các quốc gia đến; và
•	 mục đích của chuyến đi. 

Cần lưu phê duyệt bằng văn bản, có thể thông qua email từ AO/AOR của bạn, để tham 
khảo trong tương lai và đưa vào tài liệu của bạn. Ngoài ra, AO/AOR có thể cho phép bạn 
nộp danh sách các chuyến đi sẽ diễn ra trong kế hoạch làm việc hàng năm và phê duyệt tất 
cả cùng một lúc. Xin lưu ý rằng đi lại hạng thương gia luôn phải được USAID phê duyệt từng 
chuyến một. (Xem các trường hợp ngoại lệ cho phép đi lại hạng thương gia trong các trường 
hợp giới hạn ở trang 109.)

Thông Cáo về Đi Lại 
Cả Đoàn Công Tác USAID và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ đều không yêu cầu Xem xét về Quốc gia 
để chấp thuận các nhân viên hoặc tổ chức nhận tài trợ phụ của tổ chức nhận tài trợ theo 
Thỏa Thuận Hợp Tác của USAID. Tuy nhiên, nếu mục đích chính của chuyến đi là để làm 
việc với nhân viên USG trong nước, bạn phải thông báo cho AOR của mình và đoàn công 
tác USAID trong nước trước khi đi lại—trước ít nhất hai tuần. 

Thông báo này cần gồm cả số tài trợ của bạn, tên AOR, tên người đi, ngày đến và mục đích 
chuyến đi. Bạn có thể gửi thông báo này bằng email, tuy nhiên chắc chắn hãy lưu bản sao 
của thông báo trong hồ sơ của mình. Đoàn công tác USAID trong nước sẽ trả lời trong 
vòng năm ngày, chỉ khi từ chối việc đi lại. 

Ngoài ra, trong trường hợp an ninh là mối lo ngại tại một vùng cụ thể, bạn nên thông báo 
cho Đại Sứ Quán Hoa Kỳ về sự hiện diện của người đi khi người này đã nhập cảnh vào quốc 
gia đó. Điều này đặc biệt quan trọng cho nhiệm vụ lâu dài. 

Lập Kế Hoạch và Yêu Cầu Đi Lại 
Quốc Tế 

5.8

Đối với việc đi công tác chính 
thức, cả trong nước và quốc 
tế, bạn phải sử dụng vé hạng 
phổ thông (còn được gọi là 
hạng thường).
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Đạo Luật hoa Kỳ về Đi Lại Bằng Đường 
hàng Không 
Đạo Luật Hoa Kỳ về Đi Lại Bằng Đường Hàng Không quy định rằng bạn phải bay hãng 
vận chuyển hàng không có cờ Hoa Kỳ hoặc trên hãng vận chuyển hàng không nước 
ngoài có chung mã với hàng không Hoa Kỳ, với điều kiện là họ đi tới điểm đến của bạn, 
ngoại trừ các trường hợp sau đây:

•	 Nếu không có hãng vận chuyển hàng không có cờ Hoa Kỳ nào cung cấp dịch 
vụ trên một chặng cụ thể của tuyến đường, bạn có thể sử dụng dịch vụ vận 
chuyển hàng không có cờ nước ngoài, tuy nhiên chỉ đến hoặc từ điểm trung 
chuyển gần nhất để kết nối với dịch vụ vận chuyển hàng không có cờ Hoa Kỳ.

•	 Bạn có  thể bay hãng vận chuyển hàng không nước ngoài nếu dịch vụ trên 
hãng vận chuyển hàng không nước ngoài sẽ là từ ba giờ trở xuống và việc sử 
dụng hãng vận chuyển hàng không có cờ Hoa Kỳ sẽ mất tối thiểu gấp đôi thời 
gian đi lại của bạn.

•	 Nếu hãng vận chuyển hàng không có cờ Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ liên tục 
hoặc trực tiếp (không đổi máy bay) từ điểm xuất phát tới điểm đến của bạn, 
bạn phải sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không có cờ Hoa Kỳ trừ khi việc sử 
dụng đó sẽ kéo dài thời gian đi lại của bạn, gồm cả trì hoãn tại nơi xuất phát, ít 
nhất 24 giờ trở lên.

•	 Nếu hãng vận chuyển hàng không có cờ Hoa Kỳ không cung cấp dịch vụ liên 
tục hoặc trực tiếp (không đổi máy bay) từ điểm xuất phát tới điểm đến của 
bạn, bạn phải sử dụng hãng vận chuyển hàng không có cờ Hoa Kỳ trên mọi 
phần của tuyến đường nơi hãng cung cấp dịch vụ trừ khi so sánh với việc sử 
dụng hãng vận chuyển hàng không nước ngoài, việc sử dụng hàng không Hoa 
Kỳ sẽ dẫn đến ít nhất một trong những điều sau: 
	� tăng số lần bạn phải chuyển máy bay bên ngoài Hoa Kỳ từ hai lần trở lên;
	� kéo dài thời gian đi lại của bạn ít nhất sáu giờ trở lên; hoặc
	� yêu cầu thời gian kết nối từ bốn giờ trở lên tại điểm trung chuyển 

nước ngoài.

Yêu Cầu về Chỗ ngồi Tiết Kiệm 
Đối với việc đi công tác chính thức, cả trong nước và quốc tế, bạn phải sử dụng hạng tiết 
kiệm (phổ thông) (trừ khi cá nhân tự trả hoặc thông qua quyền lợi dành cho hành khách 
bay thường xuyên). 

Các ngoại lệ cho phép bạn bay hạng thương gia bao gồm các trường hợp khi:
•	 Các chuyến bay có lịch trình đều đặn giữa điểm xuất phát/đến (gồm cả các 

điểm kết nối) chỉ cung cấp chỗ ngồi hạng nhất và hạng thương gia.
•	 Không còn chỗ ở chỗ ngồi hạng tiết kiệm kịp thời gian để hoàn thành nhiệm 

vụ cấp bách và không thể trì hoãn (chắc chắn đưa vào tài liệu về tính khẩn 
cấp và tầm quan trọng).

•	 Khi cần sử dụng chỗ ngồi hạng thương gia để phù hợp với tình trạng khuyết 
tật hoặc nhu cầu đặc biệt khác của bạn như được chứng minh bằng văn bản 
của cán bộ y tế có thẩm quyền. 

•	 Các mục đích an ninh hoặc các trường hợp ngoại lệ theo quyết định của cơ 
quan bạn khiến cho cần phải sử dụng chỗ ngồi hạng thương gia để thực hiện 
thành công nhiệm vụ của cơ quan.

•	 Chỗ ngồi hạng tiết kiệm trên hãng vận chuyển hàng không nước ngoài được 
ủy quyền/phê duyệt không cung cấp đủ tiêu chuẩn vệ sinh hoặc sức khỏe.

Xin lưu ý rằng mặc dù có các ngoại lệ này, không trường hợp nào khuyến khích việc đi lại 
bằng chỗ ngồi hạng thương gia, chỉ được sử dụng hạng này khi đáp ứng các trường hợp 
ngoại lệ đó.

Ở đâu an ninh là mối lo ngại 
trong một vùng cụ thể, cần 
thông báo cho đại sứ Hoa Kỳ về 
sự có mặt của người đi công tác 
này khi vào đất nước đó.

Lưu ý

Việc sử dụng hãng vận tải đường không 
của Hoa Kỳ có thể không hợp lý khi chỉ 
dựa trên tiết kiệm chi phí.
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Tài Liệu Mua sắm 
Khi mua sắm bất kỳ hạng mục hoặc dịch vụ nào bằng cách sử dụng kinh phí của USG, 
bạn phải tuân thủ các quy định mua sắm của USG và ghi chép cẩn thận quá trình bạn 
đã sử dụng để mua vé máy bay. Điều này có nghĩa là cung cấp bằng chứng rằng việc 
mua vé đó là quá trình cạnh tranh và xác minh rằng bạn đã đi tới điểm đến cụ thể bằng 
cách nộp thẻ lên máy bay hoặc cuống vé.

Ngoài ra, nếu việc đi lại của bạn đủ điều kiện là trường hợp ngoại lệ theo Đạo Luật Hoa 
Kỳ về Đi Lại Bằng Đường Hàng Không và bạn không bay hãng vận chuyển hàng không 
có cờ Hoa Kỳ, bạn phải cung cấp xác nhận và bất kỳ tài liệu nào khác được cơ quan tài 
trợ của mình yêu cầu. Nếu không có các tài liệu này, cơ quan tài trợ của bạn sẽ không 
hoàn trả cho tổ chức bạn bất kỳ chi phí vận chuyển nào cho dịch vụ đó. Xác nhận phải 
bao gồm:
•	 tên người đi;
•	 ngày đi;
•	 điểm xuất phát và điểm đến của chuyến đi;
•	 lịch trình chi tiết về chuyến đi của bạn, tên hãng vận chuyển hàng không và 

số máy bay cho mỗi chặng của chuyến đi; và
•	 bản trình bày giải thích tại sao bạn đáp ứng một trong các ngoại lệ nêu trên 

hoặc bản sao chấp thuận bằng văn bản của cơ quan bạn cho rằng dịch vụ 
vận chuyển hàng không nước ngoài là cần thiết.

nộp Báo Cáo Chuyến Đi
Sau chuyến công tác quốc tế (và trong nước), cần viết bài báo cáo ngắn để nắm bắt 
được những thứ bạn đã học được và để cho bạn chia sẻ với người khác một cách dễ 
dàng. Không có định dạng hoặc giao biên bản lập sẵn cho việc viết báo cáo chuyến đi. 
Tuy nhiên, báo cáo thường mô tả nơi đến, thời gian, lý do và người đi cùng và những 
việc đã làm và học được. 

Khi bạn viết báo cáo, hãy hình dung xem báo cáo đó sẽ được người đọc sử dụng như 
thế nào. Đây là một số hướng dẫn đơn giản:

•	 Bắt đầu bằng một đoạn văn ngắn nêu mục đích của chuyến đi (tại sao).

•	 Tóm tắt các hoạt động của bạn trong chuyến đi. Súc tích và thực tế. Nhớ rằng 
người đọc thường không quan tâm đến khoảng thời gian chi tiết từng phút một 
về những gì đã xảy ra. Thay vào đó hãy viết giàn ý rõ ràng và súc tích về chuyến đi 
của bạn (địa điểm, thời gian, người đi cùng và diễn ra như thế nào).

•	 Đưa ra các thông tin quan trọng bạn cảm thấy nên được làm nổi bật hoặc nhấn 
mạnh (những thứ bạn đã học được).

•	 Nếu phù hợp, hãy kết thúc bằng cách nêu bất kỳ khuyến nghị nào và bất kỳ việc 
làm theo nào cần thực hiện.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Trợ Cấp Hàng Ngày tại Nước Ngoài của 
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
http://aoprals.state.gov/web920/
per_diem.asp

Quy Định Đi Lại của Liên Bang
www.gsa.gov/ftr

Nếu bạn không có các chính sách 
bằng văn bản về chi phí đi lại, 
tiêu chuẩn để xác định tính hợp 
lý của việc bồi hoàn đối với trợ 
cấp nước ngoài sẽ là các quy 
định tiêu chuẩn do Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ ban bố.
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Đi Lại Quốc Tế—Bất kỳ việc đi lại nào giữa 
hai quốc gia. 

Trợ Cấp Hàng Ngày—Khoản tiền tối đa mà 
USG hoàn trả mỗi ngày để bao trả chi phí 
thuê phòng, ăn uống và các khoản phụ khác 
khi đi lại liên quan đến chương trình của bạn. 

m&iE—Chi phí ăn uống và các khoản 
phụ khác.

Các khoản Phụ khác—Chi phí phát sinh 
trong khi đi lại, chẳng hạn như  
tiền thưởng và tiền boa cho dịch vụ,  
giặt là, đồ dùng vệ sinh, v.v...

Hỏi Các quy tắc nào của Chính Phủ Hoa kỳ đề cập đến sự bồi 
hoàn các chi phí đi lại cho dự án của chúng tôi? NGo của 
chúng tôi có cần chính sách về đi lại hay không?

Đáp
Chuyến công tác trong nước hoặc qua biên giới—dù là cho họp hành, chuyến 
thăm thực địa, hội thảo hoặc mục đích khác—thường cần thiết để thực hiện 
nguồn tài trợ của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) của mình. Theo đó, Thỏa Thuận Hợp 
Tác của bạn bao gồm một vài quy định liên quan đến việc đi lại cần được kiểm 

tra trước khi lập kế hoạch cho chuyến đi của bạn. Nếu NGO của bạn có chính sách về đi 
lại bằng văn bản của mình, bạn cũng nên xem xét các hướng dẫn của chính sách khi bố 
trí bất kỳ chuyến công tác nào. Điều này tập trung vào giá trị của việc có chính sách về đi 
lại, những thứ cần giải quyết và các quy tắc và quy định của USG đối với trợ cấp hàng 
ngày khi đi công tác. 

Tại sao phải áp dụng chính sách về đi lại?
Một chính sách về đi lại thấu đáo xác định các thủ tục cho phép các chuyến công tác 
chính thức, giúp kiểm soát chi phí đi công tác và cung cấp các hướng dẫn rõ ràng về các 
loại và khoản chi phí có thể được bồi hoàn. Chính sách đi lại bằng văn bản cũng giúp 
đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được đối xử công bằng và bình đẳng.

Chính sách về đi lại cần giải quyết:

•	 Chấp thuận
	� Quá trình cho nhân viên đề nghị sự chấp thuận đi lại của tổ chức của bạn 

bao gồm mẫu thích hợp cho người đi công tác điền vào, khoảng thời gian 
trước khi mẫu này được nộp và người nhận mẫu này. (Nhớ rằng: Ngoài quá 
trình chấp thuận nội bộ trong tổ chức của bạn, bạn cũng phải nhận được 
chấp thuận của USAID trước khi có chuyến công tác quốc tế.) 

•	 khoản tạm ứng
	� Khoản tạm ứng kinh phí cần được dùng cho chuyến công tác sẽ được tính 

như thế nào. Chẳng hạn, một số chính sách quy định rằng các khoản tạm 
ứng không thể được cấp cho hơn số phần trăm cụ thể của tổng chi phí 
chuyến công tác đã ước tính. 

	� Thời điểm khoản tạm ứng chưa được thanh toán sẽ được giải quyết. Chỉ nên 
cho phép một khoản tạm ứng chưa được thanh toán trong mỗi lần và đặt ra 
thời hạn (chẳng hạn trong vòng hai tuần đến một tháng) mà nhân viên phải 
giải quyết được khoản tạm ứng đó khi quay về từ  
chuyến đi của mình. 

•	 Bồi hoàn
	� Loại chi phí này sẽ được bồi hoàn (chẳng hạn chi phí xe cộ, thị thực, nơi ăn 

ở, đổi tiền, cuộc gọi điện thoại, Internet).
	� Dù các phí tổn sẽ được bồi hoàn dựa trên biên lai thực tế hay theo trợ cấp 

hàng ngày hay sự kết hợp của cả hai. Nếu lựa chọn trên cơ sở trợ cấp hàng 
ngày, thì sau đó chính sách về trợ cấp hàng ngày cần được xác định rõ ràng 
cho cả việc đi lại trong nước và quốc tế.

	� Nhân viên sẽ tính chi phí đi lại của mình khi quay trở về từ chuyến đi bằng 
cách nào. Nhiều NGO lập các mẫu báo cáo phí tổn bằng cách sử dụng 
Microsoft Excel để nhân viên điền vào sau mọi chuyến đi.  

Mặc dù có thể chính sách của 
tổ chức của bạn về số tiền tối 
đa mà bạn có thể được bồi 
hoàn khác với chính sách của 
Chính Phủ Hoa Kỳ (USG), cần 
phải lưu ý rằng bạn sẽ không 
được USG bồi hoàn cho số tiền 
vượt quá số tiền tối đa do USG 
quy định.

Phí Tổn Đi Lại  
và Bồi Hoàn

5.9
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•	 Tỷ Giá Hối Đoái
	� Tử giá nào sử dụng để đổi ngoại tệ sang nội tệ. Chẳng hạn, một số NGO 

sử dụng tử giá hối đoái trong nước bằng cách sử dụng các tài liệu hối đoái 
chính thức làm tài liệu hỗ trợ trong khi các tổ chức khác sử dụng tử giá của 
nguồn trực tuyến được tin cậy như www.oanda.com.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu một tổ chức không có chính 
sách về đi lại?
Nếu bạn không có các chính sách bằng văn bản về chi phí đi lại, thì tiêu chuẩn để xác định 
tính hợp lý của việc bồi hoàn là các quy định do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ban bố. Tử giá được 
công bố hàng tháng bởi từng quốc gia (và các thành phố trong quốc gia đó) tại http://
aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp. 

người đi công tác có cần sự chấp thuận/sự cho 
phép hay không?
Chính sách về đi lại của bạn yêu cầu rằng người đi công tác phải điền và nộp mẫu yêu 
cầu đi lại nêu rõ các lý do cho chuyến công tác, thời gian, chi phí dự tính, v.v...tới người 
giám sát. 

người công tác có thể yêu cầu được ứng trước chi 
phí đi lại được không?
Người công tác có thể đề nghị cấp kinh phí trước cho chuyến đi để bao trả cho trợ cấp 
hàng ngày (hoặc phí tổn thực tế tùy thuộc vào chính sách của tổ chức) và bất kỳ phí tổn 
nào liên quan đến chuyến công tác. Khoản ứng trước và mẫu yêu cầu (chẳng hạn mẫu 
ứng trước chuyến công tác) cần được giải quyết trong chính sách của tổ chức đó.

Trợ cấp hàng ngày là gì?
Trợ cấp hàng ngày là khoản tối đa hàng ngày cho những gì mà người đi công tác có thể 
được bồi hoàn cho mỗi ngày ở xa nơi làm việc bình thường của mình trong chuyến công 
tác chính thức. 

Trợ cấp hàng ngày thường gồm hai phần:

1. Chi phí thuê phòng—mức trần hoặc tối đa có thể được bồi hoàn cho chi phí thuê 
phòng; chi phí thuê phòng hầu như luôn được bồi hoàn dựa trên chi phí thực tế phát 
sinh lên tới mức tối đa cho phép của USG. Ghi Nhớ: phải nộp biên lai gốc khi yêu cầu 
bồi hoàn cho tất cả các chi phí thuê phòng.

2. Phí tổn bữa ăn và phụ phí (m&iE)—mức cố định hàng ngày cho các bữa ăn (bữa 
sáng, bữa trưa, bữa tối và tiền boa liên quan và thuế) và các phụ phí (chẳng hạn phép 
xã giao và tiền boa, giặt là, các vật dụng dùng trong nhà tắm). 

THôNG Lệ  TốT

Cho phép một khoản tạm ứng đi lại cho 
một lần; không cấp bất kỳ khoản tạm 
ứng đi lại mới nào cho đến khi các phí 
tổn đi lại chưa được thanh toán/yêu cầu 
bồi hoàn và báo cáo về chuyến đi đã 
được người đi công tác nộp.

Bạn phải áp dụng chính sách 
của tổ chức mình thống nhất đối 
với cả các hoạt động do USG tài 
trợ và các hoạt động khác trừ 
khi thỏa thuận theo hợp đồng 
cụ thể quy định việc đi lại đang 
diễn ra đòi hỏi các thủ tục/yêu 
cầu khác.

LƯU Ý: Một khi các quy tắc đi lại đã được thông qua, chính sách của tổ chức bạn 
phải thống nhất áp dụng đối với cả các hoạt động do USG tài trợ và các hoạt động 
khác trừ khi thỏa thuận theo hợp đồng cụ thể quy định việc đi lại đang diễn ra đòi 
hỏi các thủ tục/yêu cầu khác.

LƯU Ý: Kết quả kiểm toán thông thường là các khoản tạm ứng đi lại không được cấp 
theo chính sách riêng của tổ chức.
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Bên dưới là ví dụ về trợ cấp hàng ngày của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho Botswana được 
truy cập từ http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp. 

Tên  
Quốc Gia

Tên  
Địa Điểm

Thời 
Gian Bắt 

Đầu

Thời 
Gian kết 

Thúc

mức Tiền 
Thuê 
Phòng  
Tối Đa

mức 
m&iE 

mức Trợ Cấp 
Hàng Ngày  

Tối Đa

Chú thích 
ở cuối 
trang

Ngày  
Hiệu Lực

Botswana Francistown 01/01 12/31 US$172 US$54 US$226 N/A 12/01/2009

Botswana Khác 01/01 12/31 US$103 US$44 US$147 N/A 12/01/2009

Nếu thành phố mà bạn đến không được liệt kê theo Tên Địa Điểm, hãy sử dụng mức 
“Khác” (xem cột 2 ở trên) được ban bố cho quốc gia đó.

Chi phí đi lại có thể được tính trên cơ sở chi phí thực tế, trợ cấp hàng ngày hoặc kết hợp 
cả hai (chẳng hạn sử dụng chi phí thực tế cho chi phí thuê phòng và trên cơ sở trợ cấp 
hàng ngày cho các bữa ăn và các phụ phí) với điều kiện phương pháp này được áp dụng 
cho toàn chuyến đi và không chỉ cho những ngày đã chọn của chuyến đi. 

Khi nào người đi công tác có quyền nhận trợ cấp 
M&IE?
Trợ cấp M&IE được tính trên cơ sở hàng ngày. Vào ngày khởi hành và ngày kết thúc 
chuyến công tác, người đi công tác chỉ có quyền nhận được một phần trăm nào đó (dựa 
trên chính sách của tổ chức của bạn hoặc khoản mặc định 75% của USG, tùy theo trường 
hợp nào ít hơn) mức M&IE áp dụng của nơi công tác được phép. Nhân viên trong chuyến 
đi trong ngày trong nước chỉ đủ điều kiện nhận được trợ cấp M&IE nếu thời gian đi xa 
vượt quá 12 giờ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bữa ăn được cung cấp miễn 
phí (chẳng hạn bởi một tổ chức khác) trong suốt 
chuyến công tác?
Trợ cấp M&IE cần được điều chỉnh nếu (các) bữa ăn được cung cấp miễn phí trong suốt 
chuyến công tác của một người cho các mục đích kinh doanh. Trang web để tính toán 
sự giảm bớt mức trợ cấp hàng ngày cho M&IE của Bộ Ngoại Giao có tại địa chỉ http://
www.state.gov/www/perdiems/breakdown.html. Nếu bạn xây dựng chính sách riêng 
về trợ cấp hàng ngày của tổ chức mình, chính sách đó nên bao gồm việc thảo luận về 
cách thức sẽ cắt giảm M&IE nếu bữa sáng, trưa và/hoặc tối được cung cấp miễn phí. 
Nhìn chung, khoản này không cần được điều chỉnh nếu các bữa ăn miễn phí được các 
hãng vận chuyển thông thường tài trợ (chẳng hạn hàng không hoặc tàu) hoặc khách sạn 
(chẳng hạn khi mức phí khách sạn bao gồm bữa sáng). 

USG bao trả bồi hoàn số tiền tối 
đa bằng nhưng không cao hơn 
mức trợ cấp hàng ngày của USG 
đã quy định cho địa điểm đó.  Bất 
kỳ (các) phí vượt mức nào sẽ do 
người đi công tác trả.

LƯU Ý: Để nhận được bồi hoàn cho các chi chi phí thuê phòng và các chi phí khác 
liên quan đến chuyến đi có giá trị từ US$25 trở lên, người đi công tác phải lưu giữ 
và nộp tất cả các biên lai gốc, vé máy bay và các hóa đơn để lập tài liệu các phí tổn 
này. Đối với các phí tổn cho bữa ăn và chi phí cá nhân thấp hơn M&IE, USG không 
yêu cầu cung cấp biên lai nhưng chính sách về trợ cấp hàng ngày của tổ chức bạn 
có thể yêu cầu. 
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Điều gì sẽ xảy ra nếu một người đi công tác tới 
nhiều quốc gia khác nhau (hoặc các địa điểm trong 
nước) trên cùng một chuyến đi và mỗi nơi có mức 
trợ cấp hàng ngày khác?
Mức bồi hoàn trợ cấp hàng ngày được xác định căn cứ vào nơi thuê phòng. Nếu chi phí 
thuê phòng không cần thiết, mức M&IE áp dụng sẽ được sử dụng là mức dành cho địa 
điểm đó. Nếu người đi công tác đi tới nhiều nơi trong một ngày, cần áp dụng địa điểm với 
mức M&IE cao nhất. Nếu người đi công tác đi đến nhiều quốc gia trong một chuyến đi, thì 
sau đó cần áp dụng mức cho mỗi quốc gia cho những ngày ở quốc gia đó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chi phí thuê phòng thực tế 
hoặc chi phí M&IE của bạn vượt quá các mức tối 
đa cho phép của UsG?
Mặc dù chính sách của tổ chức bạn về khoản tiền tối đa cho những thứ bạn có thể được 
bồi hoàn có thể khác chính sách của USG, điều quan trọng cần lưu ý rằng nếu chi phí thuê 
phòng hoặc M&IE vượt mức trợ cấp hàng ngày của USG được thiết lập cho địa điểm đó, 
(các) phí vượt quá đó sẽ phải được người đi công tác tự trả. Có một ngoại lệ đối với trường 
hợp này là nếu bạn đề nghị rõ ràng và nhận được sự chấp thuận trước cho “phí sinh hoạt 
thực tế” ở mức cao hơn nhưng mức chi phí này được cấp chỉ cho các trường hợp đặc biệt 
hoặc bất thường. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu người đi công tác ở nhà của 
bạn bè hoặc người họ hàng?
Người đi công tác ở nhà của bạn bè hoặc người họ hàng khi đang đi công tác chính thức 
có thể không yêu cầu bồi hoàn phí tổn thuê phòng. Do đó, ở nơi không cần phí phòng trọ, 
thì mức M&IE áp dụng sẽ được sử dụng là mức dành cho địa điểm đó.

Các khoản tạm ứng cần được hoạch toán ngay sau khi hoàn thành chuyến đi liên quan. 
Việc không giải quyết được các khoản tạm ứng đi lại có thể dẫn đến việc khoản tạm ứng 
cho việc đi lại được khấu trừ từ khoản thanh toán của người đi công tác. (Mặc dù đây phải 
là một thông lệ kinh doanh tốt nhưng quan trọng là điều này cần tuân theo chính sách 
của tổ chức.)

người đi công tác tính các phí tổn phát sinh đối 
với ngoại tệ bằng cách nào?
Trong trường hợp đi công tác quốc tế, hầu như nếu không phải là tất cả các phí tổn sẽ tính 
theo ngoại tệ. Để tính toán các phí tổn này, người đi công tác phải cung cấp các biên lai 
thích hợp với (các) tử giá tiền tệ áp dụng trong thời gian ở trong nước. Để có được tử giá 
chuyển đổi thích hợp, hãy áp dụng tử giá được cung cấp tại thời điểm giao dịch như đã 
lưu trong các biên lai giao dịch hoặc ghé thăm một trang web đổi tiền tin cậy như http://
www.oanda.com/converter/classic. Hãy nhớ lưu hồ sơ tử giá hối đoái mà bạn áp dụng 
bằng cách in trang web và nộp bản in đó kèm theo báo cáo phí tổn của mình.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Mức Lương Ngày Tại Nước Ngoài của 
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
http://aoprals.state.gov/web920/
per_diem.asp

Quy Định Đi Lại của Liên Bang
www.gsa.gov/ftr

Kết quả kiểm toán thông thường 
là các khoản tạm ứng đi lại 
không được cấp theo chính sách 
riêng của tổ chức.
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Quà Tặng—Bất kỳ tiền thưởng, ân huệ, 
khoản chiết khấu, giải trí, tiếp đãi, khoản cho 
vay, sự cho hoãn nợ hay bất kỳ thứ gì khác có 
giá trị tiền bạc.  Nó cũng bao gồm các dịch 
vụ như quà tặng cho tập huấn, đưa đón, đi 
lại trong nước, chi phí thuê phòng và các bữa 
ăn, dù là được cung cấp bằng hiện vật, qua 
mua vé, việc thanh toán trước hoặc bồi hoàn 
sau khi đã phát sinh chi phí đó.

Nguồn Bị Cấm—Bất kỳ người nào đang tìm 
kiếm hành động chính thức của cơ quan của 
nhân viên USG hoặc thực hiện kinh doanh 
hoặc tìm cách thực hiện kinh doanh với cơ 
quan của nhân viên đó.

Vận Động Hành Lang—Bất kỳ người nào 
gây ảnh hưởng hoặc cố gắng làm ảnh hưởng 
đến một cán bộ hoặc nhân viên của bất kỳ cơ 
quan nào, Thành Viên Quốc Hội, cán bộ hoặc 
nhân viên của Quốc Hội hoặc nhân viên của 
Thành Viên Quốc Hội liên quan đến bất kỳ 
hành động nào của USG bao gồm nguồn tài 
trợ, gia hạn, tiếp tục, sửa đổi hoặc thay đổi 
bất kỳ hợp đồng, trợ cấp, khoản cho vay hay 
Thỏa Thuận Hợp Tác nào của USG.

Hỏi Chúng tôi có thể gửi hoa tới aor/Cor của mình 
hay không? 

Đáp
Mặc dù Đại Diện Cán Bộ Hợp Đồng/Đại Diện Cán  Bộ Ký Hợp Đồng (AOR/
COR)—trước đây được gọi là Cán Bộ Kỹ Thuật Am Hiểu hay CTO—giám sát dự 
án của bạn và là cố vấn, luật sư và đồng nghiệp, dù người đó có xứng đáng 
nhận một bó hoa lớn hay không, nhân viên Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) này chắc 
cũng sẽ không thể chấp nhận hoa đó.

Là tổ chức nhận tài trợ của USG, có nhiều cân nhắc quan trọng về vấn đề đạo đức chi 
phối mối quan hệ giữa các nhân viên của tổ chức bạn và nhân viên của Chính Phủ Hoa Kỳ 
bao gồm AOR/COR của bạn và bất kỳ nhân viên USG nào khác với người mà bạn trao đổi. 
Bạn cũng bị cấm sử dụng các kinh phí từ USG của mình để cố gắng giành được hoặc tiếp 
tục nhận tài trợ của USG (xem trang sau, Không Bao Giờ Được Sử Dụng Kinh Phí của USG 
để Vận Động Hành Lang).

Nhân viên Chính Phủ Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ thực hiện công việc của mình một cách 
độc lập và vô tư nhằm duy trì niềm tin của công chúng và tính liêm chính của Chính phủ. 
Để đảm bảo không xuất hiện những hành vi không phù hợp, nhân viên Chính phủ Hoa 
Kỳ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đạo đức, bao gồm các quy định cụ thể phản 
đối việc nhận quà, ưu đãi, giải trí, hoặc bất cứ cái gì có giá trị tiền bạc từ bất kỳ nguồn bị 
cấm nào, bao gồm bất kỳ ai đã hoặc đang cố gắng tạo dựng các mối quan hệ liên quan 
tới hợp đồng hoặc các quan hệ kinh doanh hoặc tài chính khác với cơ quan của nhân 
viên đó, hoặc có bất kỳ lợi ích nào khác với cơ quan của nhân viên đó. Là một tổ chức 
nhận tài trợ của USG, bạn thuộc danh sách “nguồn bị cấm.”

Có một số ngoại lệ đối với những quy tắc này và thậm chí một vài điểm khác nhau giữa 
các cơ quan USG. Tuy nhiên, một hướng dẫn đơn giản là để đảm bảo rằng những trao đổi 
của bạn với nhân viên USG không làm xuất hiện những cố gắng gây ảnh hưởng không 
thích hợp tới hành động của họ bằng quà hoặc những ưu đãi.

những Trường  hợp ngoại Lệ Đối Với quy Định 
Về quà Tặng
•	 Những vật phẩm quảng cáo hoặc khuyến mãi có giá trị danh nghĩa, ví dụ như 

bút hoặc giấy ghi chép;
•	 Chi phí đi lại nhất định, khi được cung cấp như một dịch vụ dành cho USG, 

trong quá trình nhân viên thực hiện các nhiệm vụ chính thức của mình. Ví dụ, 
nếu AOR/COR của bạn tới thăm hiện trường dự án thì được phép dùng xe của 
tổ chức để đưa họ tới hiện trường;

•	 Thẻ hoặc quà tặng mang giá trị danh nghĩa bên trong, tức là cơ bản chỉ có ý 
nghĩa trưng bày;

•	 Những vật phẩm có giá trị danh nghĩa (dưới US$20), như thiệp chúc mừng;
•	 Thức ăn nhẹ hoặc đồ uống được cung cấp như một phần của một sự kiện có 

sự tham gia rộng rãi. Ví dụ, nếu bạn tổ chức buổi lễ khai trương một địa điểm 
của dự án và bạn có mời báo chí, các quan chức địa phương, các nhân viên của 

Quà Tặng và Vận Động Hành Lang 
Những Nhân Viên USG

5.10
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các tổ chức phi chính phủ khác, nhân viên của bạn, nhân viên USG ở trong nước 
và bạn phục vụ đồ ăn cho tất cả những người tham dự, bao gồm cả các nhân 
viên USG; và

•	 Tặng một món quà do mối quan hệ gia đình thân mật hoặc quan hệ cá nhân 
trong những trường hợp rõ ràng là mối quan hệ đó, chứ không phải do công 
việc, thì đó là một yếu tố mang tính khích lệ.

Ví Dụ Về những Món quà Bị Cấm
•	 Bất kỳ vật phẩm nào có thể được chấp nhận trong các trường hợp khác, nhưng 

có giá trị lớn hơnUS$20. Ví dụ, một chiếc đồng hồ khuyến mãi đắt tiền sẽ 
không được chấp nhận;

•	 Những thứ được cung cấp nhiều lần, lặp đi lặp lại mà có thể được phép một 
cách riêng lẻ. Ví dụ, nếu một nhân viên USG làm việc với bạn ở một vùng trong 
một thời gian nhất định, và bạn mời người đó ăn uống trong suốt thời gian đó. 
Mặc dù mỗi bữa ăn có thể dưới US$20, nhưng tính chất lặp đi lặp lại của món 
quà được coi là không phù hợp; và 

•	 Những quà tặng, ưu đãi hoặc dịch vụ được cung cấp cho gia đình của một 
nhân viên USG, bởi mối quan hệ của ông/bà ấy với nhân viên đó. Ví dụ, có 
thểviệc thuê một thành viên của gia đình một nhân viên USG mà không có đủ 
điều kiện cho vị trí đó là không phù hợp, nếu lý do duy nhất để thuê ông/bà ấy 
là do có mối quan hệ với nhân viên USG đó.

Không Bao Giờ sử Dụng Tài Trợ Của UsG Để 
Vận Động hành Lang
Theo quy định của pháp luật, tổ chức của bạn không được phép sử dụng bất kỳ khoản tài 
trợ nào của USG để chi trả cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây ảnh hưởng với nhân viên USG 
hoặc thành viên của Quốc Hội Hoa Kỳ nhằm ký kết, gia hạn, tiếp tục, sửa đổi hoặc điều 
chỉnh bất kỳ hợp đồng, tài trợ, khoản vay hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác nào với USG. Trong 
mọi trường hợp mọi hoạt động mà được coi là vận động hành lang sẽ không được thanh 
toán bằng các khoản tài trợ của USG. 

Ví dụ, bạn không thể dùng tài trợ của USG để thanh toán tiền đi tới Washington, DC cho 
thành viên Ban Giám Đốc của mình, gặp gỡ các quan chức của USG và các thành viên của 
Quốc Hội để thảo luận về chương trình của bạn nhằm tăng cơ hội duy trì tài trợ sau khi tài 
trợ của bạn đã kết thúc. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các quỹ cá nhân cho những hoạt 
động này.

Kết luận 

Cuối cùng, nhân viên của USG có trách nhiệm đảm bảo rằng họ tuân thủ đúng những 
chuẩn mực đạo đức của tổ chức và USG. Nhưng nhân viên trong tổ chức của bạn không 
nên đặt những đồng nghiệp của mình ở USG vào tình thế khó xử khi phải từ chối nhận 
quà hoặc ăn uống khi bạn chỉ có ý định cho họ biết rằng bạn đánh giá cao sự giúp đỡ của 
họ đối với tổ chức của bạn.  Một bức thư ngắn gửi riêng hoặc vật lưu niệm đơn giản, ví 
dụ một bức ảnh của nhân viên của bạn sẽ có ý nghĩa hơn đối với họ và sẽ không bị hiểu 
lầm là một hành động không thích hợp.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

 Thông Tư OMB A-122
http://www.whitehouse.gov/omb/
circulars_a122_2004/
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Đánh Giá Tác Động môi Trường (Eia)—Một 
quá trình có hệ thống nhằm xác định các ảnh 
hưởng tiềm tàng- tích cực hay tiêu cực- của 
một dự án hoặc hoạt động đối với môi trường. 
Nó bao gồm việc lập các kế hoạch giám 
sát và giảm thiểu các tác động tiêu cực cũng 
như cách để ngăn chặn các hoạt động có 
nguy cơ gây tác hại đáng kể đến môi trường.

kiểm Tra môi Trường Ban Đầu (iEE)—
Một cuộc khảo sát các tác động về môi 
trường có thể dự đoán một cách hợp lý của 
một dự án hoặc hoạt động được đề xuất. Đó 
là một phiên bản được đơn giản hóa của quá 
trình kiểm tra toàn diện hơn về các tác động 
môi trường được gọi là Đánh Giá Môi Trường.

Đánh Giá môi Trường (Ea)—Một cuộc phân 
tích chi tiết về môi trường cần thiết khi quá 
trình đánh giá ban đầu về chương trình cho 
thấy ít nhất một vài hoạt động của chương 
trình có khả năng có ảnh hưởng xấu đến môi 
trường.

Chương Trình Giảm Nhẹ Tác Động môi 
Trường (EmP)—Thường có trong IEE, IMP 
(đôi khi được gọi là Chương Trình Giám 
Sát và Giảm Nhẹ Môi Trường (EMMP)) là tài 
liệu xác định tác động môi trường tiềm 
ẩn trong các hoạt động của chương 
trình đồng thời đưa ra một kế hoạch cụ thể 
nhằm giám sát mọi tác động tiêu cực cũng 
như đưa ra các phương pháp được lựa chọn 
để giảm thiểu những tác động tiêu cực đó.

Báo Cáo Thực Trạng môi Trường (ESr)— 
Một báo cáo hàng năm được đệ trình lên 
USAID, kiểm tra tác động của một dự 
án đối với môi trường và mô tả các hoạt 
động tổ chức đã thực hiện nhằm tuân thủ 
các quy định của EMP.

Hỏi Tổ chức chúng ta cần phải có những đánh giá và/hoặc 
tài liệu nào về tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường 
để đáp ứng những quy định của uSaiD ?

Đáp
Mọi chương trình do USAID tài trợ đều phải tuân thủ các quy định về môi 
trường của Chính Phủ Hoa Kỳ (USG) (thường được gọi là, “Quy định 216”). Quy 
Định. 216 phác thảo quy trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường (EIA) mà USAID 
đã xây dựng để xác định những tác động tiềm tàng – tích cực hoặc tiêu cực – 

mà một dự án hoặc hoạt động có thể có đối với môi trường. Quá trình này nhằm ngăn 
chặn các hoạt động có khả năng gây tổn hại đáng kể về môi trường, đồng thời đảm bảo 
rằng các dự án giám sát và giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực đối với môi trường.  
(Để biết thêm thông tin, xin hãy xem Đề Mục 22 của Bộ Luật Liên Bang Hoa Kỳ và các 
hướng dẫn hành chính trong Chương 204 của Hệ Thống Hướng Dẫn Tự Động của USAID.) 

Mặc dù đôi khi USAID sẽ tiến hành một số phần đáng kể trong quá trình đánh giá tác 
động môi trường, một tổ chức thường chịu trách nhiệm đánh giá sự tuân thủ của dự án 
đối với Quy Định 216 và đệ trình bằng chứng để USAID phê duyệt. Bài viết này sẽ giúp 
bạn hiểu được quá trình đánh giá tác động môi trường và những việc bạn cần làm để 
thực hiện đúng các quy định của USAID. 

Phạm Vi của một Đánh Giá Tác Động 
Môi Trường
Để bắt đầu EIA, tổ chức của bạn cần sàng lọc tất cả các hoạt động được đề xuất   cho một 
dự án. Trong quá trình sàng lọc ban đầu này, các hoạt động của chương trình được chia 
thành bốn nhóm: 
•	 Được Miễn
•	 Loại Trừ Vô Điều Kiện
•	 Kiểm Tra Môi Trường Ban Đầu (IEE) Cần Thiết  
•	 IEE Cần Thiết & Nguy Cơ Cao. 

Các yêu cầu và phạm vi đánh giá tác động môi trường của bạn phần lớn phụ thuộc vào 
loại/những loại của các hoạt động được đề xuất của bạn. 

Được Miễn
Một phần nhỏ của các hoạt động của USAID được miễn các tài liệu về môi trường. Nhìn 
chung được giới hạn ở các hoạt động phòng chống thảm họa quốc tế hoặc các hoạt 
động cứu trợ khẩn cấp; tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt khác có thể được 
miễn.  Nếu tất cả các hoạt động trong chương trình của bạn được miễn, bạn sẽ không 
phải cung cấp tài liệu môi trường cho USAID.  

Loại Trừ Vô Điều Kiện
USAID xem xét một số loại hoạt động có nguy cơ thấp trong việc gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường được loại ra khỏi danh sách vô điều kiện phải xem xét về môi trường. Ví 
dụ: tập huấn nhận thức cộng đồng, học tập và truyền thông tin. Để xem danh mục hoàn 
chỉnh các hoạt động được loại trừ vô điều kiện, hãy xem Quy Định 216.2(C)(iii). Nếu tất cả 
các hoạt động của bạn đều nằm trong danh mục này, hãy liên hệ với Đoàn Công Tác của 
bạn để xin các mẫu miễn trừ phù hợp.

Các Yêu Cầu Về Môi Trường Của USAID: 
Đánh Giá Tác Động Môi Trường

5.11
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Lưu ý

•	 Những ưu tiên và các yêu cầu cụ thể 
của Đoàn Công Tác đối với việc chứng 
minh sự tuân thủ Quy Định 216 có thể 
khác nhau. Đảm bảo rằng bạn chuẩn 
bị các tài liệu theo đúng phương pháp 
và định dạng ưu tiên và liên hệ với 
Đoàn Công Tác trước khi bắt đầu quá 
trình chuẩn bị tài liệu. 

•	 USAID chịu trách nhiệm cuối cùng 
trong việc đảm bảo rằng một IEE đã 
được hoàn chỉnh. Trong một số trường 
hợp, USAID sẽ hoàn tất IEE. Trong một 
số trường hợp khác, tổ chức đối tác sẽ 
chịu trách nhiệm hoàn tất IEE. 

IEE Cần Thiết
Nếu không một hoạt động chương trình nào của bạn được miễn trừ hoặc loại trừ vô điều 
kiện, bạn sẽ phải tiến hành IEE. IEE là việc xem xét những ảnh hưởng về môi trường có thể 
dự đoán trước của một dự án hoặc hành động được đề xuất. USAID sử dụng IEE như một 
cơ sở thực tế để quyết định liệu có cần:

•	 yêu cầu một bản phân tích toàn diện hơn về những ảnh hưởng có thể có lên môi 
trường (được gọi là Đánh Giá Môi Trường (EA) của USAID); hoặc 

•	 thực hiện chương trình bằng các kế hoạch để giải quyết và giám sát bất kỳ ảnh 
hưởng bất lợi nào đối với môi trường được đưa ra trong Chương Trình Giảm Nhẹ Môi 
Trường (EMP) nộp cùng với IEE. 

Vui lòng xem phần sau đây về cách tiến hành một iEE. 
IEE Cần Thiết & nguy Cơ Cao
USAID cân nhắc một số loại hoạt động có nguy cơ cao trong việc tác động bất lợi đến môi 
trường đến mức mà tự những hoạt động sẽ khiến bạn cần có một Đánh Giá Môi Trường. 
EA là một nghiên cứu chi tiết về các tác động đáng kể có thể được dự đoán một các hợp 
lý, cả tác động có lợi và bất lợi, của một hoạt động được đề xuất đối với môi trường của 
một hoặc nhiều quốc gia ở nước ngoài. Ví dụ về những hoạt động đó bao gồm: cơ giới 
hóa nông nghiệp với quy mô lớn, sử dụng thuốc trừ sâu và mở mang vùng đất mới. Để 
biết danh mục đầy đủ các hoạt động luôn cần EA, hãy xem Quy Định 216.2(d)(iii).

năng Lực Tiến hành Đánh Giá Tác Động 
Môi Trường
Sử dụng các nguồn tài liệu công khai có sẵn và hướng dẫn cụ thể của ngành, như tài liệu 
sẵn có tại: http://www.encapafrica.org, thông thường các đối tác thực hiện có thể tự tiến 
hành sàng lọc ban đầu các chương trình và IEE của mình. Nếu chương trình của bạn cần 
một EA, bạn có thể cần phải thuê một chuyên gia để tiến hành nghiên cứu khoa học chi 
tiết đó. Bạn nên lập kế hoạch cho các chi phí dành cho EA khi lập ngân sách đề xuất của 
mình nếu bạn tin rằng bạn sẽ cần phải tiến hành một EA. 

quy Trình Xem Xét và Đệ Trình Đánh Giá Tác 
Động Môi Trường
Quy trình EIA điển hình của USAID thường diễn ra như sau:

•	 Đối tác thực hiện tiến hành sàng lọc ban đầu tất cả các hoạt động của mình.
•	 Trừ khi tất cả các hoạt động được miễn, đối tác thực hiện nộp bản thảo IEE hoặc 

yêu cầu loại trừ vô điều kiện cho Đoàn Công Tác. (Thông thường, Cán Bộ Môi 
Trường của Đoàn Công Tác (MEO) chịu trách nhiệm xem xét tài liệu. Nếu Đoàn 
Công Tác của bạn không có MEO, bạn nên hỏi Đoàn Công Tác về người mà bạn 
nên nộp những tài liệu trên.) 

•	 MEO có thể yêu cầu chỉnh sửa lại trước khi ông/bà ấy chuyển các tài liệu đó cho 
Cán Bộ Môi Trường Vùng (REO) và/hoặc Cán Bộ Môi Trường của Cục (BEO).

•	 Nếu IEE cho thấy các hoạt động của bạn có tác động xấu đáng kể tới môi 
trường và bạn không thể giảm thiểu những tác động đó, REO/BEO có thể sẽ 
yêu cầu một EA. Họ cũng có thể đề nghị thay đổi EMP hoặc các phần khác 
của IEE.

•	 Trong hầu hết các trường hợp, IEE là đủ, và không cần có EA . Trong trường hợp 
không cần có EA, và bạn đã thực hiện những thay đổi cần thiết đối với IEE và 
EMP, REO/BEO sẽ phê duyệt kế hoạch của bạn và dự án của bạn có thể bắt đầu.

CHuẩN B ị  Tà i  L iệu

Tìm hướng dẫn bằng ngôn ngữ đơn giản 
về cách thức chuẩn bị tài liệu cần thiết để 
tuân thủ các quy định từ hoạt động sàng 
lọc ban đầu cho tới giám sát tác động 
trongSổ Tay Tập Huấn Các Thủ Tục Về Môi 
Trường của USAID, do Tổ Chức Thiết Kế và 
Quản Lý Tốt Về Môi Trường cho các Đối 
Tác và Chương Trình ở Châu Phi (ENCAP) 
xây dựng.

Hướng dẫn về chuyển bị tài liệu cho từng 
ngành có thể được tìm thấy ở đây.
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Tuân thủ theo một IEE Chung
Nếu một dự án do USAID tài trợ có nhiều hoạt động quy mô nhỏ được thực hiện bởi 
các tổ chức nhận tài trợ phụ mà chưa được chọn khi USAID trao tài trợ cho tổ chức nhận 
tài trợ chính, thì có thể một IEE chung sẽ được sử dụng để xúc tiến quy trình tuân thủ. 
Dựa theo IEE chung, các tổ chức nhận tài trợ phụ hoàn tất một quá trình xem xét về môi 
trường ngắn gọn. Để biết thêm thông tin về cách tiến hành loại xem xét về môi trường 
này, hãy truy cập trang web của ENCAP. 

Cả tổ chức nhận tài trợ chính và phụ đều phải ghi nhớ rằng các quy định về môi trường 
của USAID, cũng như các quy định khác của Bộ Luật Liên Bang Hoa Kỳ, được áp dụng với 
tất cả các bên nhận tài trợ của USAID để thực hiện các dự án. 

Các Trách nhiệm trong quá trình Thực hiện 
Chương Trình
Trách nhiệm tuân thủ các quy định về môi trường của USAID của bạn không kết thúc khi 
chương trình của bạn bắt đầu. Hàng năm, bạn phải hoàn thành Báo Cáo Tình Trạng Môi 
Trường (ESR), nêu chi tiết tác động của dự án đối với môi trường, bao gồm cách bạn theo 
dõi và tuân thủ kế hoạch giảm nhẹ của mình. Dựa trên những kết quả được đề cập trong 
ESR của bạn, bạn có thể cần phải chỉnh sửa tài liệu môi trường đã được phê duyệt của 
mình.  

Ngoài ra, vì USAID yêu cầu tất cả các hoạt động được đề xuất đều phải tuân thủ các quy 
định về môi trường trước khi nhận được tài trợ cho các hoạt động đó, nên dự án của bạn 
cần phải được phê duyệt trước khi sửa đổi bất kỳ hoạt động hiện tại nào hoặc thêm bất 
kỳ hoạt động mới nào.

Bạn cần hoàn tất quy trình EIA 
càng sớm càng tốt... USAID yêu 
cầu đệ trình IEE và Yêu Cầu Loại 
Trừ Phân Minh Vô Điều Kiện cùng 
với các đề xuất.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Đề mục 22 của Bộ Luật Liên Bang Hoa Kỳ 
Phần 216 (Quy Định 216)  
http://www.usaid.gov/our_work/
environment/compliance/22cfr216.htm 

USAID ADS Chương 204
http://www.usaid.gov/policy/ 
ads/200/204.pdf

Thiết Kế và Quản Lý Tốt Về Môi Trường cho 
các Đối Tác và Chương Trình ở Châu Phi: Tập 
Huấn Các Thủ Tục về Môi Trường Của USAID 
http://www.encapafrica.org/eptm.htm 
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GIÁM sÁT VÀ ĐÁnh GIÁ

Giám sát và đánh giá (M&E) là phần cốt lõi trong năng lực của một tổ 

chức trong việc quản lý hiệu quả hoạt động và hiểu được tác động 

của mình. 

M&E tốt đòi hỏi phải có các nguồn lực, kỹ năng và thời gian. Thông 

thường trong những giai đoạn phát triển ban đầu, một NGO thường 

thiếu những kỳ vọng rõ ràng về hiệu quả chương trình cũng như các hệ 

thống và công cụ cần thiết để theo dõi tiến độ. Cùng với sự lớn mạnh của 

tổ chức, tổ chức sẽ thiết lập được các hệ thống để đánh giá tiến độ so với 

các mục tiêu ban đầu, nhưng có thể chưa sử dụng thông tin một cách hệ 

thống để cải thiện các hoạt động can thiệp của mình cũng như cung cấp 

tài liệu cho việc ra quyết định trong tương lai. Phần này cung cấp cái nhìn 

cụ thể về các bước cần thiết để xây dựng một hệ thống M&E tốt, sử dụng 

bằng chứng trong mọi giai đoạn của quy trình dự án để xúc tiến quá 

trình ra quyết định có hiểu biết và hỗ trợ việc đạt được thay đổi đáng kể, 

bền vững được xem là kết quả của hoạt động can thiệp.

Các chủ đề:

6.1  Sử Dụng Phương Pháp Lập Kế Hoạch Dự Án dựa trên Bằng 
Chứng

6.2 Các Cân Nhắc Về Hệ Thống M&E của Bạn

6.3 Quản Lý các Mục Tiêu của PEPFAR
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1. XÁC LẬP NHU CẦU 
CHO DỰ ÁN

2. XÂY DỰNG MỤC ĐÍCH 
VÀ MỤC TIÊU

5. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH 
GIÁ KẾT QUẢ VÀ 

TÁC ĐỘNG

3. THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC 
VÀ HOẠT ĐỘNG

4. THỰC HIỆN CHƯƠNG 
TRÌNH

Đ ịNH  NGH ĩ a

Bằng chứng—Một loạt các thông tin hữu 
hình/thực tế có thể được sử dụng để hỗ trợ 
hoặc phủ nhận các quyết định được đưa ra 
trong quá trình lập kế hoạch các hoạt động 
can thiệp.

Các chỉ số—Những dữ liệu và thông tin 
chính xác mà một tổ chức sử dụng để theo 
dõi và đo lường tác động của một dự án.

Cây Vấn Đề—Một công cụ hoặc kỹ thuật 
được sử dụng để phân tích nguyên nhân và 
tác động của các vấn đề. Kết quả thu được là 
một cách bố trí đồ họa của các vấn đề phân 
thành “nguyên nhân” và “tác động”, được nối 
với nhau bằng một vấn đề trung tâm hoặc 
tiêu điểm. Kỹ thuật này giúp thể hiện bối 
cảnh và mối tương quan của các vấn đề cũng 
như các tác động tiềm tàng khi hướng các dự 
án, chương trình hoặc hoạt động can thiệp 
tới các vấn đề cụ thể.

Các bên liên quan—Một cá nhân, cộng 
đồng hoặc tổ chức có thể bị ảnh hưởng bởi, 
hoặc có thể ảnh hưởng tới, dự án của bạn.

mục đích—kết quả dài hạn mà dự án của 
bạn mong đạt được.

mục tiêu—Một thành tựu ngắn hạn góp 
phần đạt được mục đích. Mục tiêu phải 
SmarT:
•	 Cụ thể—Có mô tả hành vi/kết quả 

chính xác hoặc cụ thể có liên quan tới 
một tỉ suất, con số, tỉ lệ phần trăm hoặc 
tần suất không? 

•	 Có thể đo lường được—Có một cách 
đáng tin cậy nào để đo lường tiến độ 
đạt được mục tiêu đó không? 

•	 Có thể đạt được—Liệu chúng ta có đang 
cố gắng quá nhiều không? Với nỗ lực 
hợp lý, chúng ta có thể làm được những 
gì đã đặt ra hay không? 

•	 Thực tế—Chúng ta có đủ nguồn lực- 
nhân lực, tài chính, vật liệu- để tạo ra 
một tác động thực sự không? 

•	 Dựa trên thời gian—Ngày kết 
thúc và/hoặc ngày bắt đầu có được 
đưa ra hoặc xác định một cách rõ 
ràng không? 

Hỏi Thế nào là lập kế hoạch dựa trên bằng chứng và nó có 
thể cải thiện dự án của chúng ta như thế nào?

Đáp
Lập kế hoạch dự án dựa trên bằng chứng là quá trình dựa trên các thông tin 
khách quan để đưa ra các quyết định về những cách giải quyết một vấn đề 
nhằm thu được (những) kết quả tốt nhất có thể. Nó liên quan tới việc tổng hợp 
các bằng chứng nghiên cứu tốt nhất có thể với kinh nghiệm thiết kế, kiến thức 
chuyên môn liên quan tới lĩnh vực đó và hiểu biết về các nhu cầu của nhóm 
dân số mục tiêu. 

Bằng chứng được đưa ra dựa trên việc tìm hiểu có hệ thống các dữ liệu có liên quan mà 
sau đó được áp dụng vào các hành động can thiệp hoặc giải pháp khả thi. Sử dụng bằng 
chứng trong mỗi chu kỳ dự án giúp đẩy mạnh quá trình ra quyết định có hiểu biết và hỗ 
trợ việc đạt được thay đổi đáng kể, bền vững do kết quả của hành động can thiệp. Phần 
tiếp theo mô tả cách bằng chứng có thể được sử dụng như thế nào để cung cấp thông 
tin cho một chương trình trong tất cả các giai đoạn của chu kỳ dự án.

Bằng Chứng và Chu Trình Dự Án
Chu trình dự án tuân thủ tuần tự các bước cơ bản, hợp lý giúp tổ chức chuyển từ việc xác 
định vấn đề tới việc xây dựng các giải pháp để thực hiện các hoạt động nhằm đánh giá 
các kết quả cho tới việc tổ chức lại các giải pháp theo bằng chứng. Các tổ chức khác nhau 
sẽ sử dụng các phương pháp lập kế hoạch khác nhau phù hợp với nhu cầu của họ, nhưng 
bằng chứng có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định ở mọi giai 
đoạn trong chu trình dự án như được mô phỏng trong biểu đồ dưới đây.

Chu Trình Dự Án

Bằng chứng tạo ra 
nhu cầu cho dự án

Bằng chứng cho thấy 
việc đạt được các tác 
động và kết quả mong 
muốn

Sử dụng 
bằng chứng để 
nâng cao chất 
lượng

Bằng chứng hỗ 
trợ chiến lược và các 
hành động can thiệp

Bằng chứng cho thấy việc 
đạt được  các kết quả

Sử Dụng Việc Lập Kế Hoạch Dự 
Án Dựa Trên Bằng Chứng

6.1
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IÁ

M
 s

Á
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Xác Lập nhu Cầu cho Dự Án 
Để bắt đầu, bạn cần xác định nhu cầu cho một hoạt động can thiệp. Dù dự án của bạn lớn 
hay nhỏ, bạn cũng cần phải thu thập và phân tích thông tin về tình hình xã hội, kinh tế 
hay sức khỏe của nhóm mục tiêu của mình để đưa ra quyết định về những nhu cầu thực 
sự, vấn đề ưu tiên, những đối tượng dễ bị tổn thương và các cơ hội mà có ảnh hưởng tới 
vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết. 

Ví dụ, nếu bạn đang có kế hoạch cải thiện việc chăm sóc và hỗ trợ trẻ mồ côi và những 
trẻ em dễ bị tổn thương khác (OVC), bạn cần thu thập thông tin về số lượng OVC trong 
cộng đồng, hồ sơ nhân khẩu của chúng và phản ứng hiện tại đối với những điều kiện ảnh 
hưởng đến chúng. Khi bạn đã thu thập được bằng chứng, bạn có thể sử dụng các công cụ 
như cây vấn đề để xác định vấn đề cốt lõi của mình và vạch ra các nguyên nhân và kết quả 
của vấn đề. Xem thanh bên cạnh để biết hướng dẫn về phân tích Cây Vấn Đề. 

Bạn có thể thu thập những bằng chứng hữu ích để mô tả mức độ của vấn đề cũng như hỗ 
trợ nhu cầu đối với hoạt động can thiệp của mình từ các nghiên cứu của Bộ Y Tế, nghiên 
cứu có sẵn trên mạng, hoặc ấn phẩm mang tính học thuật, những người dân sống trong 
cộng đồng và các bên có liên quan khác. Đặt những câu hỏi cho những đối tượng khác 
nhau trong cộng đồng của bạn, ví dụ như những người bà và giáo viên, để hiểu rõ hơn về 
vấn đề này, thu thập những thông tin toàn diện về tất cả các hợp phần của chương trình 
và xác lậph nhu cầu của dự án. 

Xây Dựng Mục Đích và Mục Tiêu 
Sử dụng bằng chứng để xây dựng những mục đích và mục tiêu có thể đạt được. Nhiều 
tổ chức dành rất nhiều thời gian để xây dựng các mục tiêu và các chỉ số có thể đo lường 
được. Đối với một số hành động can thiệp, những chỉ số và mục tiêu này có thể được dựa 
trên các chương trình thành công trước đó và có chỉnh sửa cho phù hợp. Thảo luận với 
nhà tài trợ của bạn để biết những yêu cầu đặc biệt. 

Ví dụ, PEPFAR có hướng dẫn rất đặc biệt về các mục tiêu và chỉ số dành cho các chương 
trình OVC. Chính phủ của một quốc gia cũng có thể yêu cầu chương trình phải báo cáo 
theo các chỉ số cụ thể của quốc gia đó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các mục tiêu và chỉ số đó 
phải được điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn.

Thiết Kế Chiến Lược Can Thiệp Của Bạn
Khi bạn đã xây dựng các mục đích và mục tiêu của mình, hãy bắt đầu xây dựng các chiến 
lược có thể có hiệu quả trong hoạt động can thiệp của bạn. Duy trì nguyên tắc làm việc 
cởi mở. Phân tích tất cả các bằng chứng bạn đã thu thập được trước khi đưa ra những 
cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Xem xét các báo cáo hoặc đánh giá sẵn có của các 
hành động can thiệp có liên quan trước đây để xây dựng một cách tiếp cận thực tế hơn 
là sử dụng một cách mà bạn cho rằng có thể có tác dụng. Xem xét các yếu tố liên quan 
đến bối cảnh như chi phí và các yếu tố khác trong môi trường, cùng với các nguồn lực 
cần thiết để giải quyết các hệ quả mong đợi và không mong đợi của các hoạt động trong 
chương trình. Hãy đảm bảo sự tham dự của các bên liên quan để chắc chắn rằng các chiến 
lược của bạn là thực tế và giải quyết được các vấn đề cụ thể được xác định trong quá trình 
phân tích nguyên nhân kết quả trong Cây Vấn Đề. Ví dụ, trong lĩnh vực y tế, các chiến lược 
nên được đưa ra dựa trên quan điểm của các bệnh nhân, các nhà cung cấp và các bên liên 
quan về tình hình và nhu cầu thực tế.  Đồng thời, thống nhất với các bên liên quan về các 
chỉ số sẽ được sử dụng để đánh giá mức độ thành công của bạn trong chương trình, và 
tần suất xem xét lại những chỉ số đó. (Hãy xem Quản Lý Chương Trình 4.5) 

CáC BướC TroNG Cây  VấN Đề

1. Liệt kê tất cả các vấn đề xuất hiện 
trong đầu. Cần xác định cẩn thận 
các vấn đề: đó là các vấn đề đang 
tồn tại, chứ không phải các vấn đề 
có thể sẽ xảy ra, được hình dung 
ra hay các vấn đề trong tương lai. 
Vấn đề là một tình trạng tiêu cực 
hiện có; không phải là hiện tượng 
thiếu giải pháp.

2. Xác định một vấn đề chính (thân 
cây). Điều này có thể liên quan 
tới thử nghiệm và sai sót đáng kể 
trước khi giải quyết một vấn đề 
nào đó.

3. Xác định vấn đề nào là “nguyên 
nhân” (rễ) và vấn đề nào là “kết 
quả.” (cành)

4. Sắp xếp cả Nguyên Nhân và Kết 
Quả theo hệ thống phân cấp 
(nói cách khác, các nguyên nhân 
liên quan tới nhau như thế nào – 
nguyên nhân nào dẫn tới nguyên 
nhân khác)

Nguồn: http://web.mit.edu/
urbanupgrading/upgrading/issues-tools/
tools/problem-tree.html

Lời khuyên: Để tận dụng tối đa quá trình 
này, cần có sự tham gia của tất cả các bên liên 
quan. (Hãy xem Những Mối Quan Hệ Bên Ngoài 
7.6.) Có thể tổ chức của bạn muốn đầu tư để 
thuê một người trợ giúp để chỉ đạo quá trình 
để đảm bảo rằng bạn sẽ thu được kết quả 
phân tích tốt nhất. 

Rễ: các nguyên nhân

Cành: kết quả

Vấn đề chính
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sử Dụng Bằng Chứng trong quá trình Thực 
hiện Chương Trình
Đơn giản là không thể quản lý khía cạnh chuyên môn của chương trình của bạn một 
cách hiệu quả mà không theo dõi tiến độ dự án một cách thường xuyên. Điều này liên 
quan đến việc thu thập và phân tích một cách có hệ thống các thông tin về những gì 
bạn đang thực hiện, các đối tượng bạn đang tiếp cận và xem liệu các hoạt động có đang 
được thực hiện theo đúng kế hoạch hay không. Các dữ liệu được thu thập bao gồm các 
chỉ số, một công cụ quản lý quan trọng được giải thích và sử dụng không chỉ để đánh giá 
tiến độ, mà còn để đưa ra các quyết định dựa trên bằng chứng mà có thể cải thiện tác 
động của chương trình. Trong một số trường hợp, việc giám sát các dữ liệu có thể cho 
thấy các hoạt động can thiệp đang không đạt được mục tiêu của chúng. Đó có thể là do 
bối cảnh hoặc các nhu cầu của nhóm mục tiêu đã thay đổi. Sử dụng thông tin này, cùng 
với các cuộc thảo luận với các bên liên quan (các nhà cung cấp dịch vụ, nhóm dân số 
mục tiêu, các cán bộ quản lý chương trình) để thực hiện những điều chỉnh chương trình 
khi cần thiết.  

Ví dụ, nếu các hoạt động phòng chống HIV trong một dự án hỗ trợ OVC không thu hút 
OVC nam trong độ tuổi vị thành niên, tổ chức cần phải tìm hiểu nguyên nhân và điều 
chỉnh các chiến lược của mình cho phù hợp. Trong một trường hợp, các dữ liệu cho thấy 
OVC nam trong độ tuổi vị thành niên đã chọn các hoạt động mang tính cạnh tranh, như 
đào tạo trong công việc hoặc đi học. Do đó, NGO đã quyết định thực hiện các hoạt động 
phòng chống HIV ở một địa điểm và thời điểm hấp dẫn hơn đối với nhóm mục tiêu này.

Đánh Giá Kết quả và Tác Động 
Sau cùng, bằng chứng rất quan trọng trong việc chỉ ra tác động của chương trình – đó là, 
những thay đổi đáng kể, bền vững trong nhóm dân số hoặc cộng đồng mục tiêu sau khi 
một hoạt động can thiệp được hoàn thành. Tác động khác với việc xác định các kết quả 
thu được, ví dụ, tính số người được đào tạo và/hoặc số được tiếp cận một số hoạt động 
can thiệp. 

Tác động cũng khác với việc xem xét các kết quả, những ảnh hưởng mang tính xã hội và/
hoặc mang tính tổ chức, hành vi có thể quan sát được mang tính ngắn hạn đến trung 
hạn của các kết quả của hoạt động can thiệp. Các chỉ số tác động thay đổi theo thời gian. 
Chúng xác định xem công việc của bạn có ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của các 
đối tượng hưởng lợi trong chương trình của bạn hay không.

Cách tiếp cận dựa trên bằng 
chứng giúp những nhà hoạch 
định chương trình chú trọng 
đặc biệt vào lý do tại sao một 
chương trình lại cần thiết cũng 
như các mục đích, mục tiêu, 
nhóm đối tượng đích và kết quả 
chiến lược.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Catholic Relief Services, 2004, Propack, Gói 
Dự Án CRS http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADG512.pdf

Pathfinder International, 2008, Hoạch Định 
dựa trên Bằng Chứng Để Đảm Bảo Tính 
Bền Vững của Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe 
Sinh Sản của Chính Phủ.  
http://www.pathfind.org/site/
DocServer/evidence_based_planing.
pdf?docID=12042

Bộ Công Cụ Hoạch Định  
Chiến Lược Civicus  
http://www.civicus.org/new/media/
Overview%20of%20Planning.pdf

Một loạt các LỜI KHUYÊN CỦA USAID. 
Những gợi ý và lời khuyên thực tế về 
những vấn đề liên quan tới quản lý và 
đánh giá hiệu quả hoạt động. Các ẩn 
phẩm này là những tài liệu tham khảo bổ 
sung cho Hệ Thống Hướng Dẫn Tự Động 
(ADS) Chương 203. 
http://www.usaid.gov/policy/evalweb/
evaluation_resources.html

USAID ADS Chương 203  
Đánh Giá và Học Hỏi.  
http://www.usaid.gov/policy/ 
ads/200/203.pdf

Tham Gia là Quan trọng

“Kinh nghiệm cho thấy các phương pháp tiếp cận có sự tham gia là một khía cạnh 
quan trọng giúp xây dựng và duy trì các hệ thống quản lý hiệu quả hoạt động một 
cách có hiệu quả. Phối hợp với các đối tác phát triển (bao gồm cả các tổ chức ở 
nước sở tại, tổ chức xã hội dân sự (CSO), và các đối tác thực hiện) cũng như khách 
hàng mang lại những lợi ích to lớn. Việc này cho phép bạn sử dụng kinh nghiệm của 
những người khác, thu được lợi ích để đạt được những kết quả, đáp ứng mục tiêu 
và tạo ra cơ hội để đảm bảo rằng các hệ thống được tổ chức hợp lý và thực tế nhất 
có thể.”

Nguồn: Những Lời Khuyên Về Giám Sát và Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động của USAID, Số 6,  
PHIÊN BẢN 2, 2010
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Lời Khuyên Về Cách Thực Hiện dành cho Các Đối Tác của USAID

Đ ịNH  NGH ĩ a

Chỉ số—Một đặc tính hoặc khía cạnh được 
sử dụng để đo lường sự thay đổi. Chiều 
cao là một ví dụ về chỉ số. 

Dữ liệu—Sự đo lường hoặc thông tin thực 
tế được thu thập về một chỉ số. Việc đo 
lường chiều cao 5’7’’ của một người là một 
ví dụ về dữ liệu. 

Dữ liệu cơ sở—Dữ liệu được thu thập về 
những chỉ số cụ thể trước khi bắt đầu một 
hoạt động can thiệp, đóng vai trò như một 
điểm mốc để đo lường sự thay đổi.

mục tiêu—Một mức độ kết quả cụ thể, 
được dự kiến cho một chỉ số mà bạn mong 
đạt được trong một khoảng thời gian 
xác định.

Giám sát—Theo dõi định kỳ (ví dụ, hàng 
ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 
hàng năm) tiến độ dự án của bạn bằng 
cách thu thập và phân tích một cách có hệ 
thống các dữ liệu và thông tin về các hoạt 
động đang tiến hành, các đối tượng tiếp 
cận và xem liệu các hoạt động của bạn có 
đang được thực hiện như đúng kế hoạch 
hay không.

Đánh giá—So sánh ảnh hưởng thực sự 
của dự án với các kế hoạch đã được thông 
qua. Đánh giá xem xét những điều bạn đặt 
ra, những điều bạn đã đạt được và làm thế 
nào để đạt được những điều đó. 

kế hoạch làm việc—Một bản mô tả chi 
tiết cho biết các hoạt động đã được lên 
kế hoạch, các nguồn lực cần thiết để thực 
hiện các hoạt động đó và các mục tiêu hy 
vọng đạt được.

kế Hoạch Quản Lý Hiệu Quả Hoạt 
Động(PMP)—Một tài liệu tham khảo chứa 
các mục tiêu của bạn, định nghĩa chi tiết 
về mỗi chỉ số, các phương pháp và tần 
suất thu thập tài liệu cho mỗi chỉ số đó và 
người chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu.

Hỏi Hệ thống m&E là gì và nó có những đặc điểm gì?

Đáp
Hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) đóng vai trò rất quan trọng trong việc 
thực hiện dự án một cách hiệu quả và nâng cao trách nhiệm giải trình đối với 
những đối tượng hưởng lợi, các nhà tài trợ và các bên liên quan khác. Cụ thể, hệ 
thống M&E giúp bạn:

•	 xác định xem dự án của bạn có đúng hướng, đúng thời gian và đúng mục tiêu 
hay không;

•	 đảm bảo rằng 
	� các khoản tài trợ được sử dụng theo đúng mục đích, và
	� dự án/chương trình được thực hiện theo đúng kế hoạch; và

•	 xem liệu chương trình/hoạt động can thiệp có tạo ra sự khác biệt hay không.

Thiết lập một hệ thống M&E không chỉ là lập một bản tính hay cơ sở dữ liệu. Phần tiếp 
theo giới thiệu những đặc điểm của hệ thống đó. Để có hướng dẫn cụ thể, hãy tham khảo 
các tài liệu NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA USAID tại http://dec.usaid.gov/index.cfm

M&E: hai mặt của vấn đề
Mặc dù thường được nhắc đến cùng nhau nhưng trên thực tế theo dõi và đánh giá là hai 
hoạt động riêng biệt, có liên quan với nhau nhưng không giống hệt nhau. Điểm chung 
giữa 2 hoạt động này là chúng cùng nắm bắt thông tin về việc bạn đang thực hiện các 
hoạt động gì và cách thức bạn thực hiện các hoạt động đó. 

Giám sátliên quan đến việc theo dõi tiến độ dự án của bạn, thông qua việc thu thập và 
phân tích một cách có hệ thống những thông tin về các hoạt động bạn đang thực hiện và 
những đối tượng mà bạn đang tiếp cận. Nó có tác dụng như một loại hệ thống cảnh báo 
sớm cho bạn biết liệu các hoạt động có đang được thực hiện theo kế hoạch ban đầu hay 
không. Nếu không, bạn có thể thực hiện các biện pháp để xử lý các vấn đề, và điều chỉnh 
hoạt động hoặc kế hoạch làm việc theo yêu cầu để đạt hiệu quả cao hơn. Hoạt động giám 
sát cung cấp các thông tin cơ bản và cơ sở cho hoạt động đánh giá. 

Đánh giá là một hoạt động đánh giá hiệu quả và các hoạt động chi tiết hơn so với giám 
sát. Đánh giá cho phép bạn đánh giá tiến độ, chất lượng và tác động của hoạt động của 
mình so với chiến lược của chương trình của bạn, các mục tiêu và kế hoạch làm việc 
của bạn.

Xác định 
thông tin 
đánh giá 
ban đầu

Tiến hành 
Đánh giá 
Giữa Kỳ

Tiến hành 
Đánh giá 
Cuối Kỳ

Giám sát Giám sát

Tổng Quan về Hệ Thống Giám 
Sát và Đánh Giá (M&E)

6.2
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Đánh giá cho biết liệu bạn có thực hiện đúng kế hoạch hay không, nếu không thì tại sao. 
Nó cũng giúp trả lời những câu hỏi về trách nhiệm giải trình – bạn đã hoàn thành những 
cái đưa ra trong đề xuất của mình hay chưa – đồng thời cũng làm cơ sở cho các quyết 
định quản lý. Nó trả lời những câu hỏi sau: những gì đã được thực hiện, chi phí ra sao, có 
đáng để thực hiện lại không, làm thế nào để có thể thực hiện tốt hơn trong tương lai? 
Bên cạnh đó, đánh giá cũng giúp nâng cao nhận thức của tổ chức của bạn cũng như các 
bên liên quan quan tâm tới việc lập kế hoạch của bạn. 

Lập Kế hoạch M&E 
Sớm đưa M&E vào thiết kế chương trình của bạn – đó là, khi bạn xây dựng chiến lược và 
các hoạt động của mình. (Hãy xem Giám Sát & Đánh Giá 6.1.) Dù các dữ liệu cần cho việc 
đánh giá vào giai đoạn giữa và cuối của một dự án, nhưng bạn nên thu thập dữ liệu cơ 
sở trước khi bắt đầu hoạt động can thiệp. Ngoài ra, hãy nghĩ về cách sử dụng thông tin 
có được từ hệ thống M&E trong nội bộ, để đưa ra các quyết định cho chương trình của 
mình, và bên ngoài, ví dụ, để đáp ứng các yêu cầu của chính phủ và nhà tài trợ. Hãy đảm 
bảo rằng luôn có các thông tin phù hợp phục vụ cho:
•	 việc lập ngân sách và kế hoạch làm việc của chương trình hàng năm;
•	 những đợt đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ;
•	 các báo cáo chương trình; 
•	 thông tin phản hồi đến các đối tượng hưởng lợi và những bên liên quan 

chính; và
•	 các mục đích khác như tiếp thị và đưa ra đề xuất.

Đặc điểm của một hệ Thống M&E Tốt
Một hệ thống M&E được thiết kế tốt phải mô tả chi tiết các phương pháp hoặc quy trình thu 
thập và sử dụng dữ liệu, bao gồm cả mục đích/cách sử dụng các dữ liệu được thu thập; loại 
dữ liệu được thu thập (cả định tính và định lượng) và tần suất thu thập dữ liệu. Bản mô tả 
này cũng nêu rõ: 
•	 các chỉ số được theo dõi;
•	 nghĩa của những từ chính;
•	 các mục tiêu (giữa kỳ và cuối kỳ);
•	 các công cụ được sử dụng để thu thập dữ liệu;
•	 đối tượng sẽ thu thập, ghi chép và phân tích dữ liệu (ví dụ, những đối tượng 

hưởng lợi và các bên liên quan khác); và 
•	 các loại báo cáo sẽ được chuẩn bị, bao gồm thông tin người nhận báo cáo, lý 

do và tần suất gửi báo cáo. 

Thu Thập và Phân Tích Dữ Liệu
Thu thập dữ liệu là yếu tố then chốt của một M&E tốt. Các phương pháp thu thập phải 
phù hợp với các chỉ số của chương trình, phù hợp với bối cảnh, và dễ sử dụng. Hãy xem 
xét các phương pháp cho phép sự tham gia của cộng đồng và đảm bảo rằng toàn bộ kết 
quả phân tích sẽ được truyền bá cho nhân viên và các đối tượng hưởng lợi để cải thiện 
việc ra quyết định đồng thời hỗ trợ cho các nhiệm vụ M&E. (Hãy xem Quản Lý Chương 
Trình 4.5)

Có nhiều cách khác nhau để thu thập dữ liệu cho các mục đích M&E, bao gồm bảng câu 
hỏi, phỏng vấn khách hàng, quan sát của các chuyên gia và thảo luận nhóm. Trước khi 
đưa ra những công cụ hoặc phương pháp thu thập dữ liệu mới, hãy đánh giá xem loại dữ 
liệu nào có thể được thu thập từ các nguồn sẵn có. Ví dụ, bạn có thể sử dụng phiếu đăng 
ký hoặc danh sách tham dự hiện có để thu thập dữ liệu mà bạn cần hay không? Nếu bạn 
đưa ra những công cụ mới, ví dụ, bảng câu hỏi hoặc báo cáo của cán bộ thực địa, hãy tập 
trung vào việc làm cho chúng dễ sử dụng và đảm bảo rằng nhân viên và những bên có 
liên quan được tập huấn về cách sử dụng những công cụ đó. Trong khi phát triển những 
công cụ của mình, hãy luôn nghĩ tới đối tượng sử dụng chúng. Trình độ văn hóa của 
những người thu thập dữ liệu? Những công cụ này có cần phải bằng tiếng địa phương 
hay không? Người thu thập dữ liệu có bao nhiêu thời gian để thu thập thông tin?  

Sáu LỜi  kHuyêN DàNH CHo 
V iệC  QuảN Lý  Hệ  THốNG m&E 
Của BạN

1. Đưa ra các kế hoạch M&E thực tế.

2. Hỗ trợ quản lý một cách đầy đủ.

3. Đảm bảo rằng nhân viên của 
bạn hiểu và coi trọng các nhiệm 
vụ M&E.

4. Dành đủ thời gian cho các hoạt 
động M&E, bao gồm việc tổ chức 
và xử lý dữ liệu.

5. Đưa M&E vào quy trình lập 
kế hoạch.

6. Cung cấp các dữ liệu M&E đúng 
lúc để sử dụng chúng vào trong 
các báo cáo và quá trình ra 
quyết định.
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Đảm bảo rằng dữ liệu của bạn là chính xác và thực sự phản ánh kết quả và đầu ra của bạn 
bằng cách thường xuyên đánh giá chất lượng các dữ liệu thu thập. (Để biết thêm về chất 
lượng dữ liệu, hãy xem phần D và E trong ô tham khảo.) 

Thường xuyên phân tích dữ liệu mà bạn đã thu thập được bằng cách cấu trúc và tổ chức 
dữ liệu để hiểu về những xu thế và những kiểu mẫu xuất hiện trong quá trình thực hiện 
dự án. Thông tin này sẽ giúp những nhà quản lý quyết định xem liệu dự án có đi đúng 
hướng để đạt được những mục tiêu đã đặt ra hay không; nếu không thì thông đó sẽ làm 
cơ sở cho những thay đổi.

sử dụng thông tin từ hệ Thống M&E của Bạn
Xây dựng các cơ chế rõ ràng cho việc sử dụng thông tin từ các hoạt động M&E của bạn. 
Ví dụ, bạn có thể muốn thiết lập các cuộc họp chính thức để xem xét các dữ liệu giám 
sát hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm để kiểm tra tiến độ đạt được các mục tiêu của 
bạn. Việc làm này sẽ cho phép bạn sửa đổi các hoạt động của mình nếu cần hoặc thảo 
luận với nhà tài trợ nếu bạn phải thay đổi các mục tiêu của mình.

Các quy Định về M&E của UsAID 
Các đối tượng nhận tài trợ của USAID thường phải đưa hệ thống M&E của mình vào 
trong Kế Hoạch Quản Lý Hiệu Quả Hoạt Động (PMP). PMP là một công cụ được thiết kế 
để giúp bạn thiết lập và quản lý quy trình theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo tiến 
độ nhằm đạt được các mục tiêu của mình. Nó giống như tài liệu tham khảo có chứa các 
mục tiêu của bạn, định nghĩa chi tiết về từng chỉ số của dự án, các phương pháp và tần 
suất thu thập dữ liệu cho từng chỉ số đó và người chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu. PMP 
của bạn cũng sẽ cung cấp chi tiết về cách phân tích dữ liệu và những đánh giá cần thiết 
cho việc bổ sung dữ liệu giám sát. (Để biết thêm thông tin về cách tạo một PMP, hãy xem 
phần B trong ô tham khảo.)  

Ví dụ về sự Tham Gia của Cộng Đồng vào M&E: 

Đào một cái Giếng

Hoạt động có sự tham gia : Các đối tượng hưởng lợi tình nguyện đóng góp thời gian 
để đào một cái hố để làm giếng như là “đóng góp vào cộng đồng.”

Giám sát có sự tham gia: Các đối tượng hưởng lợi thành lập một “Ban Quản Lý Giếng” 
có nhiệm vụ thu thập và phân tích dữ liệu về việc sử dụng và giữ gìn giếng và sau đó 
báo cáo những kết quả thu được.

Đánh giá có sự tham gia : Là một phần của đánh giá học hỏi giữa kỳ, những người 
hưởng lợi tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trọng điểm đánh giá ảnh hưởng của 
giếng mới đối với sinh kế và sức khỏe của các thành viên trong cộng đồng.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

A. Bộ Công Cụ Giám Sát và Đánh Giá 
http://www.civicus.org/new/media/
Monitoring%20and%20Evaluation.pdf

B. Chuẩn Bị một Kế Hoạch Quản Lý Hiệu 
Quả Hoạt Động (PMP)  
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADW107.pdf 

C. Dữ Liệu Cơ Sở và Mục Tiêu  
http://www.usaid.gov/policy/ 
evalweb/documents/TIPS-
BaselinesandTargets.pdf

D. Các Tiêu Chuẩn Về Chất Lượng Dữ Liệu 
http://www.usaid.gov/policy/
evalweb/documents/TIPS-
DataQualityStandards.pdf 

E. Đánh Giá Chất Lượng Dữ Liệu  
http://www.undp.org/evaluation/
handbook/ 

F. Cẩm Nang về Hoạch Định,  
Giám Sát và Đánh Giá  
http://stone.undp.org/undpweb/
eo/evalnet/Handbook2/documents/
english/pme-handbook.pdf
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Á
T

 V
À
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Chỉ số*—Một đặc tính hoặc khía cạnh được 
sử dụng để đo lường sự thay đổi. Có các chỉ 
số tiêu chuẩn PEPFAR, các chỉ số chuẩn trong 
nước và chỉ số của riêng chương trình của 
bạn. Ít nhất, bạn phải theo dõi và báo cáo 
tất cả các chỉ số chuẩn của PEPFAR và trong 
nước phù hợp với chương trình của bạn. Ví 
dụ về một chỉ số là “Số lượng phụ nữ mang 
thai đã được tư vấn, xét nghiệm HIV để dự 
pḥng lây truyền HIV từ mẹ sang con (PMTCT) 
và nhận được kết quả xét nghiệm của mình.”

*Đôi khi, định nghĩa về một chỉ số không đơn 
giản như bạn nghĩ. Ví dụ, trong một chương 
trình dự phòng, “tiếp cận” một người có nghĩa 
chính xác là gì? Đưa cho ông ta một tờ quảng 
cáo về bao cao su? Khiến cô ta tham gia một 
sự kiện công cộng? Hay định nghĩa “được tiếp 
cận” của bạn có bao hàm hoạt động theo dõi 
trực tiếp không?

mục tiêu—Một kết quả cụ thể, có kế hoạch 
mà bạn mong muốn đạt được cho một chỉ 
số cụ thể nào đó trong một khoảng thời gian 
xác định.

Hỏi Chúng ta rà soát các mục tiêu và thực hiện những 
thay đổi như thế nào? 

Đáp
Khi bạn theo dõi tiến độ và báo cáo về những đối tượng hưởng lợi thực sự mà 
chương trình của bạn đã tiếp cận, bạn có thể phát hiện sự chênh lệch đáng kể 
giữa mục tiêu được đề ra trong kế hoạch làm việc của mình và con số cụ thể 
mà bạn đang tiếp cận. Đừng lo sợ! Đây là điều bình thường của quản lý chương 

trình, đặc biệt đối với các chương trình thực hiện các hành động can thiệp mới được thiết 
kế hoặc mở rộng tới khu vực địa lý mới với tổ chức nhận tài trợ phụ mới.

Những nhà quản lý chương trình thành công sẽ không né tránh những chênh lệch này. 
Hãy dành thời gian để hiểu rõ hơn những lý do cơ bản của sự thiếu hụt so với mục tiêu 
và xây dựng một kế hoạch để điều chỉnh chương trình của bạn và/hoặc xác định lại mục 
tiêu của chương trình là một phần quan trọng giúp một chương trình chín muồi.

Mức Độ Chênh Lệch giữa Mục Tiêu và Thực Tế
Sự chênh lệch giữa mục tiêu và thực tế đã được dự kiến. Tuy nhiên, là người quản lý dự 
án, bạn cần phải quyết định xem liệu mức độ chênh lệch cụ thể có đủ "lớn" để tiến hành 
điều tra thêm hay không. Hành động có thể phụ thuộc vào: 
•	 Mức độ của sự chênh lệch? ít hơn hoặc nhiều hơn khoảng 10% so với dự kiến; 

ít hơn hoặc nhiều hơn khoảng 50% so với dự kiến? 
•	 Bạn có liên quan mật thiết đến tình hình ở mức nào? Bạn có đang trực tiếp 

quản lý chương trình không? Hay thông qua một tổ chức nhận tài trợ phụ? 
Chương trình ở trong nước của bạn hay ở xa?

•	 Tầm quan trọng của hoạt động chương trình cụ thể bị chênh lệch so với 
chương trình tổng thể của bạn? Nó có liên quan mật thiết với một vài hoạt 
động khác không? Hay nó là một phần nhỏ, độc lập?

Rà soát Lại Các Mục Tiêu
Nếu bạn xác định rằng những kết quả thực tế khác nhiều so với các mục tiêu đã đặt ra, 
bạn sẽ muốn tìm hiểu nguyên nhân. Mặc dù có thể có rất nhiều nguyên nhân nhưng hầu 
hết thuộc ba loại chính:

1. Vấn đề là do các giả định về thiết kế hoạt động can thiệp bị sai hoặc 
nhầm lẫn;

2. Thực hiện chương trình chưa tốt; hoặc
3. Các lỗi liên quan tới chất lượng dữ liệu.

Các lãnh vực này có thể được quản lý bởi những nhân viên khác nhau: một trưởng 
phòng chuyên môn quản lý việc thiết kế hoạt động can thiệp, một tổ chức nhận tài trợ 
phụ quản lý việc thực hiện và một chuyên gia M&E quản lý chất lượng dữ liệu. Quá trình 
rà soát sự chênh lệch so với mục tiêu nên bao gồm tất cả những đối tượng này và có thể 
do giám đốc chương trình chỉ đạo.

Quản Lý Các Mục Tiêu Của PEPFAR
6.3

Các nhà quản lý chương trình 
thành công dành thời gian để 
hiểu những lý do cơ bản của 
sự thiếu hụt so với mục tiêu và 
xây dựng một kế hoạch để điều 
chỉnh chương trình của họ và/
hoặc xác định lại các mục tiêu.
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Các Vấn Đề liên quan tới Các Giả Định Về Thiết 
Kế hoạt Động Can Thiệp
Khi bạn thiết kế chương trình của mình, bạn đã đưa ra các giả định. Các giả định này lại 
được dùng để xây dựng các mục tiêu và lựa chọn các chỉ số. Các yếu tố được xem xét bao 
gồm:

•	 dữ liệu về nhân khẩu học, bao gồm quy mô dân số, phân bố độ tuổi và tỉ lệ 
mắc bệnh;

•	 các yếu tố văn hóa xã hội, như ngôn ngữ, sự chấp nhận và tính phù hợp về văn 
hóa; và

•	 ước tính hiệu quả chương trình, như ước tính số người sẽ thay đổi hành vi của 
họ hoặc cởi mở để chấp nhận các dịch vụ của bạn.

Nhìn chung, dữ liệu được sử dụng càng đáng tin cậy thì các mục tiêu càng chính xác. Tuy 
nhiên, với các chương trình mới hoặc các chương trình mở rộng sang các khu vực mới, 
dữ liệu nhân khẩu học cơ bản và các giả định về văn hóa xã hội có thể không đáng tin cậy 
bằng các dữ liệu của các chương trình đã được xây dựng. Do đó, sẽ phát sinh sự chênh 
lệch giữa các mục tiêu và kết quả thực tế.

Các vấn đề trong quá trình thực hiện  
Đôi khi nguyên nhân của sự chênh lệch này là do việc thực hiện chương trình chứ không 
phải thiết kế chương trình. Nó có thể là:
•	 chậm hơn so với việc bắt đầu chương trình dự kiến;
•	 những vấn đề về ngân sách, như cao hơn so với các chi phí dự kiến hoặc 

những trì hoãn trong việc đảm bảo quỹ đối ứng;
•	 những vấn đề về nhân sự, như không thể tìm nhân sự có đủ năng lực hoặc 

những khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân các tình nguyện viên; hoặc
•	 những vấn đề về tập huấn, ví dụ như một cán bộ đào tạo không hiệu quả hoặc 

các tài liệu tập huấn không hiệu quả.

những Vấn Đề Về Chất Lượng Dữ Liệu 
Điều gì xảy ra nếu thiết kế hoạt động can thiệp của bạn tốt và việc tiến hành đang diễn 
ra suôn sẻ, nhưng vẫn có những chênh lệch giữa các mục tiêu và dữ liệu về hiệu quả hoạt 
động thực tế? Có thể vấn đề nằm ngay trong bản thân dữ liệu. Ví dụ về các vấn đề về chất 
lượng dữ liệu bao gồm:
•	 Các kết quả bị tính thấp hơn thực tế. Ví  dụ, tình nguyện viên không ghi đủ mọi 

đối tượng đã được tiếp cận.
•	 Kết quả được tính hai lần. Các kết quả cao hơn mong đợi có thể xảy ra do các 

đối tượng hưởng lợi từ chương trình được tính nhiều lần; hoặc.
•	 Các vấn đề liên quan tới việc nhập dữ liệu. Có thể các dữ liệu được thu thập đúng 

cách nhưng bằng cách nào đó không được nhập chính xác vào trong hệ thống 
của bạn.

Đưa Ra các Giải Pháp 
Khi đã tìm ra sự chênh lệch, bạn sẽ muốn tìm (các) nguyên nhân và đưa ra các giải pháp.

Nếu bạn tìm thấy nhiều lý do của sự chênh lệch, không nên cố gắng giải quyết tất cả 
những lý do này cùng một lúc. Hãy tập trung vào một hoặc hai nguyên nhân mà việc giải 
quyết chúng sẽ có hiệu quả lớn nhất, đó là, mang lại kết quả tốt nhất cho việc đầu tư về 
thời gian, nhân lực và nguồn lực. Nếu có thể, hãy thử kiểm tra thử nghiệm những thay đổi 
của bạn trước khi áp dụng rộng rãi cho chương trình.

Nếu bạn phải thay đổi hoạt động can thiệp của mình, hãy đảm bảo việc áp dụng các quy 
trình để kiểm tra và xác minh những điều chỉnh đó, đồng thời giám sát chặt chẽ tiến độ và 
ghi lại những thay đổi đã thực hiện. Nếu bạn đang sử dụng một hoạt động can thiệp cũng 

Nếu bạn bắt đầu một chương 
trình mới hoặc mở rộng một 
chương trình sang những khu 
vực khác, sự chênh lệch giữa 
mục tiêu và kết quả thực tế có 
thể sẽ phát sinh.
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được sử dụng bởi các tổ chức nhận tài trợ phụ hoặc đối tượng nhận tài trợ khác, hãy chia 
sẻ kinh nghiệm của mình để mọi người đều được lợi từ những bài học kinh nghiệm được 
rút ra. Sau đây là một vài gợi ý về cách giải quyết các loại vấn đề cụ thể.

Xem phần Thiết Kế Chương Trình
Sự thiếu hụt so với mục tiêu do các vấn đề liên quan tới thiết kế hoạt động can thiệp 
thường là khó xác định nhất và có thể là vấn đề khó giải quyết nhất. Trước tiên hãy cố 
gắng xóa bỏ các vấn đề khác.

Đưa Ra những Điều Chỉnh Trong quá Trình 
Thực hiện
Đôi khi việc điều chỉnh các chiến lược thực hiện có thể đưa chương trình của bạn quay lại 
đúng hướng. Tốt nhất nên tránh những khó khăn đó:

•	 Trong trường hợp điều chỉnh ngân sách, phải được nhà tài trợ cho phép, đặc 
biệt là khi lập lại dự toán giữa các phạm trù kinh phí.

•	 Hãy kiểm tra thí điểm những thay đổi của bạn bất cứ khi nào có thể. Thực 
hiện các kế hoạch sửa lỗi đề xuất vài tháng trước khi cố gắng đẩy nhanh mọi 
thứ để bù đắp cho những chênh lệch về mục tiêu. Sau đó bạn có thể yêu cầu 
thêm thời gian. 

•	 Ghi lại những điều chỉnh để không lặp lại những sai lầm đó.

Giải quyết Các Vấn Đề Liên quan Tới Chất 
Lượng Dữ Liệu
Lập tức xử lý các vấn đề liên quan tới chất lượng dữ liệu mà bạn phát hiện được. Ví dụ, 
nếu vấn đề là tính toán thiếu, hãy bắt đầu bằng cách đảm bảo rằng mỗi người có liên 
quan đều có một định nghĩa chung và rõ ràng về chính xác cái gì/ai được tính cho mỗi 
chỉ số. 

Đảm bảo rằng nhóm của bạn hiểu về chỉ số đó. Đôi khi, các chỉ số được PEPFAR định 
nghĩa rõ ràng. Đôi khi, những tiêu chuẩn tối thiểu được đưa ra bởi các nhóm trong 
nước. Đôi khi, tổ chức của bạn phải tự đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu về việc khi nào tính 
một người là đã được “tiếp cận.” Nếu tất cả mọi người trong nhóm của bạn không nhất 
trí về việc ai là người đạt được ngưỡng để được tính thì việc tính nhầm số lượng các đối 
tượng hưởng lợi có thể xảy ra. 

Hãy xem lại Hướng Dẫn Tham Khảo Chỉ Số PEPFAR để đảm bảo rằng các định nghĩa của 
bạn đều chính xác. Hãy tham khảo Nhà Quản Lý Hoạt Động trong nước của bạn để kiểm 
tra sự tồn tại của bất kỳ tiêu chuẩn trong nước bổ sung nào.

Nếu bạn đã báo cáo với PEPFAR những kết quả có thể chứa những sai sót, hãy liên lạc với 
Đại Diện của Cán Bộ Hợp Đồng (AOR/COR) để thảo luận về vấn đề nhằm tìm ra các sửa 
những báo cáo trước đây.

Điều Chỉnh Mục Tiêu Lên
Mặc dù “chênh lệch” thường chỉ sự thiếu hụt giữa mục tiêu và thực tế, nhưng chương 
trình của bạn cũng có thể phải điều chỉnh nếu thực tế của bạn cao hơn nhiều so với mục 
tiêu. Ví dụ, những kết quả cao hơn mong đợi có thể ảnh hưởng tới ngân sách và các hoạt 
động có liên quan khác. Bên cạnh đó, thực tế cao hơn cũng có thể là một dấu hiệu cho 
thấy xảy ra hiện tượng tính hai lần. Do đó, hãy chú ý những thực tế cao bất thường và 
sẵn sàng điều tra và điều chỉnh nếu cần.

Dường như các mục tiêu của 
bạn được gắn liền với ngân 
sách của mình. Do đó, khi đề 
xuất thay đổi mục tiêu, bạn 
nên giải quyết ảnh hưởng 
có thể xảy ra với ngân sách 
của mình.

Nếu bạn tìm ra được nhiều 
nguyên nhân dẫn tới sự chênh 
lệch giữa mục tiêu và thực tế, 
hãy tập trung vào một hoặc 
hai nguyên nhân mà việc giải 
quyết chúng sẽ có ảnh hưởng 
lớn nhất.



132

G
IÁ

M
 s

Á
T

 V
À
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Điều Chỉnh Mục Tiêu Xuống 
Trong một số trường hợp, những phát hiện của bạn mang lại cho bạn ít sự lựa chọn ngoài 
việc điều chỉnh các mục tiêu của bạn. Vì theo hợp đồng bạn buộc phải đạt được những 
mục tiêu đó, bạn sẽ phải làm việc với AOR/COR của mình để tiến hành những thay đổi này. 

Khi thực hiện việc đó, hãy cân nhắc một số điểm sau đây:
•	 Bạn sẽ giảm mục tiêu của năm hiện tại hay giảm mục tiêu tổng thể? Bất cứ khi 

nào có thể, hãy đề xuất các giải pháp để bù đắp những thiếu hụt hiện tại trong 
các năm tiếp theo.

•	 Bạn có lý do hợp lý cho việc giảm mục tiêu tổng thể của mình hay không? 
Việc thiếu thời gian chưa phải là lý do đầy đủ. Liệu việc gia hạn không chi phí 
có giúp bạn đạt được những mục tiêu ban đầu không? Nếu câu trả lời vẫn là 
“không”, bạn sẽ muốn đưa ra một lý do dựa trên bằng chứng được ghi chép 
cẩn thận để hỗ trợ cho yêu cầu giảm mục tiêu của mình.

Khi điều chỉnh các mục tiêu, hãy cố gắng xác định (các) giả định tương ứng. Ví dụ, giả 
sử chương trình trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương (OVC) của bạn kém hiệu quả, và bạn 
tin rằng, phần nào, nguyên nhân là do có ít OVC đủ điều kiện trong địa bàn hơn bạn 
đã giả định. Đưa ra một công thức cho thấy điều này và sử dụng nó như là cơ sở để yêu 
cầu sửa đổi.

Trong kế hoạch làm việc của mình, có thể bạn đã gắn liền mục tiêu đề xuất với ngân sách. 
Vì vậy, khi đề xuất giảm mục tiêu, bạn cũng nên giải quyết tác động đối với ngân sách. 
Nếu bạn không thể đạt được các mục tiêu đã được đề xuất trong một khu vực, hãy cố 
gắng xem liệu bạn có thể lập lại dự toán để tăng mục tiêu của mình trong một khu vực 
khác của dự án.

Kết luận 
Rà soát mục tiêu, điều chỉnh chương trình và đánh giá chất lượng dữ liệu là những phần 
tự nhiên và cần thiết của quy trình quản lý chương trình. Mỗi lần cải tiến mô hình chương 
trình, áp dụng những bài học kinh nghiệm rút ra, bạn đã củng cố chương trình của 
mình. Do đó, lần tới khi bạn thực hiện trong một khu vực mới hoặc làm việc với một đối 
tượng nhận tài trợ phụ mới, các giả định của bạn sẽ tốt hơn và mục tiêu của bạn sẽ chính 
xác hơn.
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ại

7



134

q
U

A
n

 h
ệ
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qUAn hệ ĐốI nGOạI

Làm thế nào để khiến tổ chức của bạn nổi bật? Nhiều tổ chức thực hiện 

công việc rất tốt, nhưng gặp trở ngại trong việc phổ biến những kết quả 

của mình với các bên có liên quan. Phát triển năng lực giao tiếp và duy 

trì mối quan hệ hiệu quả với các đối tượng hưởng lợi, các nhà tài trợ, 

đối tác tiềm năng, các bên liên quan khác và công chúng là yếu tố then 

chốt giúp một tổ chức có thể thu hút sự hỗ trợ cần thiết để tồn tại và 

phát triển. 

Phần này sẽ bắt đầu với việc lập kế hoạch giao tiếp, sau đó sẽ mô tả cách 

liên kết một cách hiệu quả hơn với các đối tượng chính bao gồm người 

hưởng lợi, đối tác, các nhà tài trợ và truyền thông, thông qua việc xây 

dựng thương hiệu, giới thiệu, viết những câu chuyện thành công cùng 

các chiến lược và chiến thuật khác.

Các chủ đề:

7.1 Xây Dựng một Kế Hoạch Giao Tiếp

7.2 Xây Dựng Thương Hiệu Cho Chương Trình Của Bạn

7.3 Đáp Ứng Các Quy Định Đánh Dấu Của Nhà Tài Trợ

7.4  Giới Thiệu Chương Trình Của Bạn với Các Đối Tác và Nhà Tài 
Trợ Tiềm Năng

7.5 Kể Những Câu Chuyện Thành Công Của Bạn

7.6 Thu Hút Sự Tham Gia Của Cộng Đồng
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Tiếp thị—Các quy trình và hoạt động góp phần 
xây dựng hình ảnh công cộng của tổ chức của 
bạn, mà khi đã được xây dựng một cách hiệu 
quả - và được củng cố bằng công việc tốt của 
nhân viên của bạn - sẽ giúp giành được niềm 
tin và sự tin tưởng của các đối tượng hưởng lợi, 
lãnh đạo địa phương và các nhà tài trợ.

Giao Tiếp—Quá trình truyền tải các quan điểm 
và thông tin về tính chất của tổ chức của bạn và 
những vấn đề mà tổ chức giải quyết. Một hoạt 
động chính, đang diễn ra là yếu tố quan trọng 
để duy trì một tổ chức.

Quảng bá—Bất kỳ loại chiến thuật nào khác 
ngoài quảng cáo (ví dụ, sự kiện đặc biệt, áp phích, 
áo phông, tờ rơi) được sử dụng bởi một bên tiếp 
thị (ví dụ, một NGO) để nâng cao nhận thức về 
một sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng của các đối 
tượng mục tiêu cụ thể.

Hỏi Tiếp thị là gì? Tại sao nó lại quan trọng đối với NGo 
của chúng ta? Nó có liên quan gì tới giao tiếp?

Đáp
Thông thường khi chúng ta nghĩ tới “tiếp thị”, chúng ta thường nghĩ tới khuyến 
mãi và quảng cáo các sản phẩm để bán. Nhưng tiếp thị không chỉ dừng lại ở 
đó. Bất cứ khi nào bạn cố gắng kết nối với một nhóm người bên ngoài tổ chức 
của mình, đó có thể được xem là tiếp thị. 

Tiếp thị bao gồm từ việc làm cho dịch vụ khách hàng đáp ứng tốt hơn, cho đến diễn kịch 
đường phố, treo băng-rôn và dán logo. Đó là mọi hình thức góp phần xây dựng hình ảnh 
công cộng của tổ chức của bạn, mà khi đã được xây dựng một cách hiệu quả - và được 
củng cố bằng công việc tốt của nhân viên của bạn - sẽ giúp giành được niềm tin và sự 
tin tưởng của các đối tượng hưởng lợi, lãnh đạo địa phương và các nhà tài trợ. Tiếp thị 
hiệu quả có thể tăng khả năng thu hút tài trợ của tổ chức của bạn, phục vụ được nhiều 
đối tượng hưởng lợi hơn và nâng cao sứ mệnh của mình. Nó có thể nâng cao tính bền 
vững của NGO của bạn.  

Xây Dựng Kế hoạch Giao Tiếp của Bạn
Kế hoạch giao tiếp là một lộ trình cung cấp định hướng để xây dựng hình ảnh, tạo ra 
nhu cầu đối với các dịch vụ của bạn và xây dựng mối quan hệ với các đối tượng mục tiêu 
quan trọng. Đưa giao tiếp vào bối cảnh tiếp thị giúp mở mang suy nghĩ của bạn cũng 
như mở ra những cơ hội mới. Giống như kế hoạch làm việc của một dự án, một kế hoạch 
giao tiếp đưa ra:

•	 các mục tiêu chiến lược;
•	 các hoạt động hoặc thủ thuật để đạt được các mục tiêu đó;
•	 các mục tiêu và hoạt động đó được hỗ trợ như thế  nào, và;
•	 các kết quả dự kiến (“mục tiêu”) giúp bạn có thể đo mức độ thành công của 

từng hoạt động.

Việc xây dựng một kế hoạch giao tiếp cho tổ chức của bạn nên có sự tham gia của một 
bộ phận cán bộ tiêu biểu, những người tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, bao 
gồm quản lý chương trình và tài chính. Ban đầu, hãy xem xét các đối tượng hưởng lợi 
của một chương trình riêng lẻ để đưa ra việc giao tiếp với các nhóm khác, như các nhà 
tài trợ, NGO khác và tình nguyên viên tiềm năng. 

Kế hoạch xác định những gì bạn muốn từ việc giao tiếp và những gì cần làm để đạt được 
điều đó. Cũng giống như bất kỳ quy trình lập kế hoạch nào, việc này bắt đầu bằng việc 
trả lời một số câu hỏi cơ bản:

•	 Tại sao chúng ta muốn giao tiếp với cộng đồng của mình? (các mục đích)
•	 Chúng ta hy vọng thu được gì? (kết quả)
•	 Chúng ta muốn giao tiếp với đối tượng nào? (đối tượng mục tiêu)
•	 Chúng ta muốn truyền tải điều gì? (thông điệp)
•	 Ai sẽ là người truyền tải thông điệp? (người truyền tải thông điệp)
•	 Chúng ta muốn truyền tải thế nào? (kênh)

Tiếp Thị của NGO: Xây Dựng một 
Kế Hoạch Giao Tiếp
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Câu trả lời cho những câu hỏi này trở thành kế hoạch hành động của bạn. Các bước tiếp 
theo liên quan tới việc tạo ra các tài liệu có hiệu quả, truyền tải thông điệp, đánh giá 
những nỗ lực của bạn, điều chỉnh nếu cần và tiếp tục cố gắng.

Xác Định Các Mục Tiêu Giao Tiếp
Khi tạo ra một chương trình y tế công cộng, điều đầu tiên mà bạn làm là tìm hiểu về con 
người và nguy cơ sức khỏe mà chương trình của bạn nhắm tới. Tương tự như vậy, trong 
tiếp thị, bạn cũng bắt đầu bằng cách suy nghĩ về đối tượng bên ngoài tổ chức mà bạn 
muốn giao tiếp, ví dụ:

•	 các đối tượng hưởng lợi (đã có và tiềm năng);
•	 các nhà tài trợ (đã có và tiềm năng); hoặc
•	 tình nguyện viên (đã có và tiềm năng).

 
Tìm hiểu thật kỹ các nỗ lực giao tiếp hiện tại, nếu có, và cách mà bạn thu hút các đối 
tượng tiềm năng bằng cách trò chuyện với họ. Xem cách nào phát huy tác dụng và cách 
nào không. Sau đó, hãy viết chính xác những điều mà bạn muốn truyền tải tới từng 
nhóm bằng ngôn ngữ đơn giản nhất. Ví dụ:

Chúng tôi muốn những đối tượng hưởng lợi tiềm năng biết về:

•	 những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp; 
•	 lý do họ cần những dịch vụ này, đặc biệt là họ sẽ được lợi gì từ những dịch vụ 

đó; và
•	 ai là người khiến việc này có thể xảy ra (nghĩa là, ghi nhận sự đóng góp của 

nhà tài trợ).
 
Những điều này giúp xác định các mục đích giao tiếp của bạn. Rất giống "các mục tiêu 
chiến lược" trong kế hoạch làm việc của bạn, tiếp theo bạn sẽ muốn phát triển một hoặc 
nhiều "hoạt động" nhằm đạt được từng mục tiêu đó.

Xây Dựng Các hoạt Động Giao Tiếp
Khi nghĩ về mỗi mục tiêu, hãy xem xét cách tốt nhất mà bạn có thể truyền tải thông điệp 
của mình tới nhóm mục tiêu.

•	 Họ nói (những) ngôn ngữ nào?
•	 Địa điểm và cách thức mà bạn có thể giao tiếp với họ – nói cách khác, cách tốt 

nhất để “xuất hiện trước mặt họ” với thông điệp của mình là gì? 
•	 Bạn cần biết về những yếu tố văn hóa nào?

 
Sau đó, cũng giống như khi bạn xây dựng một kế hoạch làm việc, hãy thiết kế các hoạt 
động truyền thông “SMART” – Cụ Thể, Có Thể Đo Lường Được, Có Thể Đạt Được, Thực 
Tế và Giới Hạn Thời Gian. Đừng quên xem xét vấn đề ngân sách, nhân viên thích hợp để 
thực hiện có hiệu quả, những cách thức và các quy định tốt nhất trong kế hoạch của bạn. 

Kết quả Mong Đợi 
Rất giống việc xây dựng “các mục tiêu” trong kế hoạch làm việc, hãy chắc chắn rằng kế 
hoạch của bạn gồm có các kết quả mong đợi với thời biểu cụ thể. Bên cạnh đó, với từng 
hoạt động, hãy phân trách nhiệm giám sát việc thực hiện và kết quả mong đợi cho một 
nhân viên cụ thể.

Ví dụ về những kết quả mong đợi:

•	 Số lượng người hưởng lợi mới trong chương trình của chúng tôi sẽ tăng 25% 
trong năm nhờ vào hoạt động Quảng Bá Dịch Vụ của chúng tôi.  
Người chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Chuyên Môn.

•	 Tất cả hàng hoá được tài trợ sẽ được đánh dấu theo kế hoạch đánh dấu trong 
vòng một ngày làm việc kể từ khi nhận.  
Người chịu trách nhiệm: Người Quản Lý Mua Sắm.

rà SoáT  kế  HoạCH Của BạN

Khi bạn đã xây dựng một kế hoạch giao 
tiếp, hãy rà soát kế hoạch đó 6 tháng 
một lần để đánh giá mức độ đạt được 
các mục tiêu của mình. Hãy nói chuyện 
với nhân viên chịu trách nhiệm cho từng 
hoạt động, và điều chỉnh chiến lược và 
chiến thuật nếu cần.

Trong quá trình rà soát, hãy cân nhắc 
những câu hỏi sau:

•	 Chúng tôi có giao tiếp hiệu quả với tất 
cả các nhóm mục tiêu không? Chúng 
tôi có nên giao tiếp với nhóm nào 
khác không?

•	 Với những nỗ lực về giao tiếp của 
mình, chúng tôi có đáp ứng được các 
nhu cầu và/hoặc quy định của nhà tài 
trợ không?

•	 Nỗ lực giao tiếp tổng thể của chúng 
tôi có củng cố công việc của chúng tôi 
trong vai trò một tổ chức không?
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•	 Trong năm tới, các nhân viên sẽ tham gia tối thiểu ba diễn đàn để chia sẻ 
những biện pháp tốt nhất và các bài   học kinh nghiệm rút ra từ dự án của 
chúng tôi với cộng đồng NGO trong nước.  
Người Chịu Trách Nhiệm: Giám Đốc Điều Hành.

Các Bước Tiếp Theo
Sau khi hoàn thành, hãy chia sẻ kế hoạch giao tiếp của mình với toàn thể nhân viên, giới 
thiệu cho họ các khía cạnh cụ thể có liên quan tới công việc của họ. Việc cung cấp cho 
mỗi nhân viên những phương tiện để truyền tải có hiệu quả về tổ chức của bạn sẽ giúp 
củng cố giá trị của bạn đối với các đối tượng hưởng lợi và các nhóm mục tiêu khác.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Hộp Dụng Cụ Cộng Đồng
http://ctb.ku.edu/en/ 

Kiểm Toán Giao Tiếp Chiến Lược 
http://www.mediaevaluationproject.org/
WorkingPaper1.pdf
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Tiếp thị—Các quy trình và hoạt động góp 
phần xây dựng hình ảnh công cộng của tổ 
chức của bạn, mà khi đã được xây dựng một 
cách hiệu quả - và được củng cố bằng công 
việc tốt của nhân viên của bạn - sẽ giúp 
giành được niềm tin và sự tin tưởng của các 
đối tượng hưởng lợi, lãnh đạo địa phương và 
các nhà tài trợ.

Giao Tiếp—Quá trình truyền tải các quan 
điểm và thông tin về tính chất của tổ chức 
của bạn và những vấn đề mà tổ chức giải 
quyết. Một hoạt động chính, đang diễn ra là 
yếu tố quan trọng để duy trì một tổ chức.

Quảng bá—Bất kỳ loại chiến thuật nào khác 
ngoài quảng cáo (ví dụ, sự kiện đặc biệt, áp 
phích, áo phông, tờ rơi) được sử dụng bởi 
một bên tiếp thị (ví dụ, một NGO) để nâng 
cao nhận thức về một sản phẩm, dịch vụ 
hoặc ý tưởng của các đối tượng mục tiêu 
cụ thể.

Hỏi Thương hiệu là gì? Cách xây dựng một thương hiệu? 
Các nhà tài trợ mong chờ điều gì?  

Đáp
Xây dựng thương hiệu là quá trình phát triển và sử dụng hình ảnh và từ ngữ, 
chẳng hạn như logo và khẩu hiệu, để mang lại đặc trưng nhận diện cho một 
sản phẩm hoặc dịch vụ. Một thương hiệu là sự thể hiện bằng hình ảnh đặc 
trưng nhận diện đó giúp mọi người phân biệt cái này với cái khác, ví dụ, Coca-

Cola với Fanta, USAID với DFID. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu hai khía cạnh của xây dựng 
thương hiệu: là một yếu tố truyền tải đặc trưng nhận diện của tổ chức/chương trình của 
bạn và là một quy định của nhà tài trợ. 

Xây Dựng Thương hiệu Của Bạn
Một số người thấy "xây dựng thương hiệu" thật đáng sợ - họ lo rằng nó đòi hỏi những 
kỹ năng sáng tạo hoặc nghệ thuật đặc biệt mà họ không chắc rằng mình có. Tuy nhiên, 
như bạn thấy, việc xây dựng thương hiệu cơ bản là một cái gì đó mà tất cả chúng ta đều 
có thể làm. Nó dựa trên những gì bạn đã học trong khi xây dựng kế hoạch giao tiếp của 
mình. 

Để bắt đầu: Hãy thu hút một bộ phận nhân viên và tình nguyện viên tiêu biểu vào quy 
trình được mô tả dưới đây. Đồng thời, không quên xem xét những quy định về xây dựng 
thương hiệu và đánh dấu của các nhà tài trợ và các tổ chức đối tác. Hãy rà soát lại câu trả 
lời cho những câu hỏi cơ bản mà bạn đã hỏi trong quá trình xây dựng kế hoạch giao tiếp 
của mình. Sau đó, hãy nghĩ tới những người và cộng đồng mà bạn phục vụ. 

Để chuẩn bị: Hãy lời ba câu hỏi chính: 

1. Đối tượng hưởng lợi của chúng ta là ai? Ghi chép bất kỳ mối quan tâm nào liên 
quan tới ngôn ngữ, văn hóa và những mối quan tâm khác có thể liên quan tới việc 
tìm kiếm dịch vụ của bạn, ví dụ như duy trì tính bảo mật hoặc tránh sự kỳ thị và 
phân biệt đối xử. 

2. Bản chất của việc chúng ta làm? Hã y tóm tắt sứ mệnh của chương trình của bạn 
trong một câu, bằng cách cố gắng nắm bắt mục tiêu cấp cao. Ví dụ:  
“Dự án _____ nhằm mục tiêu cải thiện cuộc sống của phụ nữ trong vùng XYZ thông 
qua việc cung cấp cho họ các dịch vụ HIV/AIDS hoàn chỉnh, chất lượng.” 

3. Chúng ta muốn đối tượng hưởng lợi cảm nhận thế nào về chương trình của 
mình? Hãy xem xét chương trình dựa trên quan điểm của những đối tượng hưởng 
lợi của bạn. Để biết được cảm nhận và suy nghĩ của họ, hãy tự hỏi “Nếu chương 
trình có một đặc trưng, đó là gì?” Ví dụ có thể là "an toàn, đáng tin cậy, bảo mật, hữu 
ích, khiến tôi cảm thấy tốt hơn.” Những tính từ này sẽ giúp bạn suy nghĩ sáng tạo 
hơn về tên và thậm chí là một biểu tượng đồ họa hoặc logo của mình. 

Xây Dựng Thương Hiệu Cho 
Chương Trình Của Bạn 

7.2
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Đặt Tên Cho Chương Trình Của Bạn
Với những thông tin này trong tay, hãy đặt tên cho tổ chức hoặc chương trình của bạn. 
Không có một công thức chính xác cho việc đặt tên. Tuy nhiên, có thể bạn không muốn 
dùng nghĩa đen. Ví dụ, một người hưởng lợi tiềm năng có thể không muốn công khai 
thừa nhận mình bằng cách đi vào một văn phòng với tấm biển, " Dịch Vụ HIV/AIDS cho 
những Cá Nhân Có Nguy Cơ Cao.” 

Có thể dùng một cái tên đơn giản hoặc từ viết tắt. Nó có thể bằng tiếng Anh hoặc ngôn 
ngữ bản địa nơi mà bạn đang thực hiện chương trình của mình. Một số lời khuyên khác 
liên quan tới việc đặt tên: 

•	 Tránh những cái tên quá dài; tên chương trình của bạn nên là một cái gì đó để 
mọi người có thể ghi nhớ một cách dễ dàng.

•	 Kiểm tra tên mà bạn dự kiến trên mạng để xem có nhóm nào khác đã dùng 
tên mà bạn muốn sử dụng hay không.

•	 Tránh những tên viết tắt khó đọc; ví dụ, YHPD (Youth Health Drop-In Program). 

Bổ sung thêm nét nhận Diện Đồ họa 
hoặc Logo

Đối với một số người, việc tạo ra một biểu tượng nhận diện đồ họa hoặc logo cho 
chương trình thường là khía cạnh đáng sợ nhất của quá trình xây dựng thương hiệu. Tuy 
nhiên, bạn có thể ngạc nhiên về sự thú vị mà công việc này có thể mang lại. 

Hãy xem hình ảnh nào có thể thể hiện tên chương trình của bạn hoặc sử dụng các mục 
tiêu và tính từ mô tả tính chất hoặc đặc trưng nhận diện tổ chức hoặc chương trình 
dự kiến. 

Hãy xem xét những hình ảnh phổ biến trong vùng: một loài hoa, loài cây hoặc loài vật có 
thể tượng trưng cho cái mà bạn đang thực hiện, hoặc một hình ảnh về văn hóa hoặc địa 
lý. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ điều gì, hãy xem xét việc sử dụng một kiểu chữ 
khác lạ, nhưng dễ đọc cho tên thương hiệu của mình. 

Nên kiểm tra thương hiệu của mình, đặc biệt nếu bạn đang hoạt động trong một nền 
văn hóa và ngôn ngữ khác với văn hóa và ngôn ngữ của bạn. Hãy hỏi ý kiến đánh giá của 
những người bản địa. Bạn không bao giờ biết được những biểu tượng văn hóa nào có 
thể là điều cấm kỵ hoặc khi nào thì sắc thái ngôn ngữ có thể dẫn tới hiểu lầm. 

Khi bạn đã xây dựng xong tên thương hiệu và logo của mình, cần đưa chúng cùng với 
các yếu tố nhận diện của các nhà tài trợ vào trong các hoạt động giao tiếp cộng đồng và 
các hạng mục cần bàn giao trong chương trình của bạn. 

Xử lý Thương hiệu của một nhà Tài Trợ
Bất cứ khi nào làm việc với USAID hoặc một nhà tài trợ khác, bây giờ hoặc trong tương 
lai, bạn phải xây dựng và thực hiện một chiến lược xây dựng thương hiệu đáp ứng các 
yêu cầu của nhà tài trợ. Thậm chí khi nhà tài trợ không yêu cầu, bạn vẫn nên xây dựng 
một chiến lược để nhân viên và đối tác phụ của bạn biết về những chính sách của mình. 

USAID yêu cầu các tổ chức nhận tài trợ phải đệ trình một chiến lược xây dựng thương 
hiệu. Có hai phần trong một chiến lược xây dựng thương hiệu: Kế Hoạch Thực Hiện Xây 
Dựng Thương Hiệu (BIP) phác thảo cách mà một chương trình do USAID tài trợ sẽ được 
đưa ra công chúng và Kế Hoạch Đánh Dấu (MP) xác định các chương trình, dự án, hoạt 
động, giao tiếp công cộng hoặc các hàng hóa cụ thể mà phải được đánh dấu rõ ràng với 
đặc trưng nhận diện của USAID. 

CôNG NHậN CáC  NHà Tà i  Trợ 
Và  Đối  TáC

Khi bạn thực hiện thương hiệu của mình, 
(các) nhà tài trợ của bạn cũng có thể 
muốn những người hưởng lợi biết người 
đã tài trợ các dịch vụ.
 
Thỏa Thuận Hợp Tác của USAID cũng bao 
gồm các điều khoản tiêu chuẩn về xây 
dựng thương hiệu và đánh dấu. 
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Kế Hoạch Thực Hiện Xây Dựng Thương Hiệu phải mô tả: 

•	 Cách mà đặc trưng nhận diện của USAID sẽ được quảng bá và đưa tới các đối 
tượng hưởng lợi và người dân nước sở tại; 

•	 Cách mà tổ chức định công bố chương trình, ví dụ, thông qua thông cáo báo 
chí, phỏng vấn trên đài phát thanh, trang web;

•	 Những cột mốc nào sẽ được đánh dấu và công bố, ví dụ, bắt đầu chương 
trình, công bố kết quả nghiên cứu, công bố báo cáo, thông báo sự hoàn thành 
dự án; 

•	 Cách mà các nhà tài trợ sẽ được xác định; và 
•	 Cách mà các nhà tài trợ sẽ được công nhận. 

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

USAID ADS Chương 320 
Xây Dựng Thương Hiệu và Đánh Dấu 
http://www.usaid.gov/policy/ads/ 
300/320.pdf
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Thương Hiệu—Sự thể hiện bằng hình ảnh 
của sản phẩm hoặc dịch vụ, như một logo 
hoặc đồ họa mà có thể nhận biết một cách 
dễ dàng. Đó là “chữ ký” của chương trình 
hoặc dự án của bạn. 

Xây dựng thương hiệu—Quá trình 
phát triển đặc trưng cho một sản phẩm 
hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng hình 
ảnh và từ ngữ để khêu gợi phản ứng 
cảm xúc của những người hưởng lợi (hy 
vọng, cảm xúc tốt), mà bị ảnh hưởng bởi 
sự tương tác của họ với việc triển khai 
thương hiệu (quảng bá, dịch vụ khách 
hàng, các khách hàng khác.

Đánh dấu—Quá trình vật lý của việc 
đưa tên, thương hiệu một chương trình 
và/hoặc logo hoặc yếu tố đặc trưng 
nhận diện vào các tài liệu của dự án và 
chương trình. 

Hỏi Đánh dấu là gì và làm thế nào để chúng ta đáp ứng 
được các yêu cầu của nhà tài trợ?

Đáp
Khi kế hoạch giao tiếp của bạn đã được sử dụng thì đó là lúc đưa thương 
hiệu—tên chương trình và logo của bạn, nếu đã được tạo, ra công chúng. Có 
thể thực hiện bằng cách đưa lên các tấm biển bên ngoài văn phòng và nơi thực 
hiện dự án của bạn hoặc in lên tất cả các tài liệu mà bạn phát cho các đối tượng 

hưởng lợi. Việc sử dụng tên/thương hiệu và logo chương trình cùng với các yếu tố đặc 
trưng của (các) nhà tài trợ được gọi là “đánh dấu.” Sau đây, chúng ta sẽ nói tới việc làm thế 
nào để đáp ứng các yêu cầu của nhà tài trợ đối với việc sử dụng một thương hiệu để 
đánh dấu các địa điểm thực hiện chương trình, hạng mục cần bàn giao và hàng hóa.  

Ngoài việc chỉ đơn giản xác định một chương trình, việc đánh dấu cũng cho biết ai là 
người tài trợ, hỗ trợ và thực hiện chương trình của bạn. Việc đánh dấu đúng cách giúp 
củng cố mối quan hệ giữa các đối tác thực hiện và lòng tin của các nhà tài trợ trong việc 
làm cho chương trình có khả năng. 

Tất cả các thỏa thuận của USAID đều có các quy định cụ thể về đánh dấu. 

Xây Dựng một Kế hoạch Đánh Dấu 
Cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả yêu cầu của nhà tài trợ của mình 
là xây dựng một kế hoạch đánh dấu phác thảo chính xác phương tiện, địa điểm và 
cách thức bạn sẽ đánh dấu các hạng mục cần bàn giao, các địa điểm và các sự kiện của 
chương trình. Đó có thể là một phần bổ sung có giá trị vào trong kế hoạch giao tiếp 
của bạn. 

USAID yêu cầu bạn phải đệ trình một chiến lược xây dựng thương hiệu bao gồm một Kế 
Hoạch Thực Hiện Xây Dựng Thương Hiệu (BIP) và một Kế Hoạch Đánh Dấu (MP). Cán Bộ 
Hợp Đồng phải phê duyệt chiến lược xây dựng thương hiệu của bạn trước khi bạn bắt 
đầu thực hiện nó. 

Kế hoạch đánh dấu của bạn phải cụ thể hóa cách tiếp cận các hạng mục cần bàn giao 
khác nhau và, tối thiểu là, nên bao gồm tất cả các yêu cầu của nhà tài trợ. Kế hoạch nên 
bao gồm những phần sau: 

•	 Những thứ bạn sẽ đánh dấu—tất cả các địa điểm, tài liệu, sự kiện và hàng 
hóamà bạn mua hoặc mua như là một phần của  Thỏa Thuận Hợp Tác; 

•	 Cách đánh dấu—loại đánh dấu và những cái mà bạn sẽ đánh dấu (ví dụ, biểu 
ngữ tại các sự kiện, nhãn trên thiết bị); 

•	 Thời điểm bạn sẽ đánh dấu—trong trường hợp có một hạng mục không thể 
đánh dấu vĩnh viễn ngay lập tức, hãy mô tả bất kỳ việc đánh dấu tạm thời nào 
và các kế hoạch cho việc đánh dấu cuối cùng; và

•	 Địa điểm bạn sẽ đánh dấu—mô tả kích thước và vị trí logo của nhà tài trợ và 
bất kỳ biểu tượng đi kèm nào.

Đáp Ứng Các Quy Định Đánh Dấu 
Của Nhà Tài Trợ 

7.3
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Đánh Dấu Các hạng Mục Cần Bàn Giao của 
Chương Trình
Nên đánh dấu các hạng mục cần bàn giao để xác định và tạo lòng tin cho cả nhà tài trợ 
và các bên thực hiện. Lưu ý rằng không phải tất cả các hạng mục cần bàn giao sẽ được 
đánh dấu theo cùng một cách. Các hạng mục cần bàn giao có vị trí nổi bật, như một 
phòng khám, có thể được đánh dấu bằng các yếu tố đặc trưng của tất cả các bên thực 
hiện và các nhà tài trợ. 

Tuy nhiên, các thiết bị được mua cho chương trình, như máy tính hoặc các thiết bị văn 
phòng khác, có thể chỉ cần được đánh dấu bằng logo của nhà tài trợ đã trả tiền cho thiết 
bị đó. Sau đây là các ví dụ về các hạng mục cần bàn giao của chương trình mà được đánh 
dấu bằng logo hoặc các yếu tố đặc trưng nhận diện của nhà tài trợ: 

•	 các địa điểmcủa dự án;
•	 các tài liệu điện tử hoặc in ấn—như các tài liệu thông tin và quảng bá, thuyết 

trình bằng âm thanh-hình ảnh, thông báo dịch vụ công cộng, các trang web; 
•	 các sự kiện—như các khóa tập huấn, hội thảo, hội nghị báo chí;  
•	  hàng hóa—như thiết bị, vật tư và các tài liệu khác. 

(Các) Hạng mục Cần Bàn  
Giao Của Chương Trình

Các Tài Liệu Đánh Dấu Được Sử Dụng,  
Vị Trí và Tính Toán Thời Gian

Các Địa Điểm Hoạt Động •	 Đặc trưng nhận diện của USAID được trưng 
bày bên ngoài ranh giới của mỗi địa điểm 
nơi mà các hoạt động diễn ra.

Các tài liệu in ấn, ấn phẩm và tài 
liệu quảng bá

•	 Đặc trưng nhận diện của USAID được in ở 
cuối trang bìa.

•	 Khước từ giao tiếp cộng đồng của USAID 
cũng được đưa vào.

•	 Tính toán thời gian: khi các tài liệu được 
soạn thảo.

 

Các quy Định Đối Với Tổ Chức nhận Tài 
Trợ Phụ 
Các yêu cầu về đánh dấu cũng được áp dụng cho các tổ chức nhận tài trợ phụ. Nên (và 
trong nhiều trường hợp cần thiết) ghi rõ trong (các) khoản tài trợ phụ quy định rằng các 
yếu tố đặc trưng nhận diện (có thể cả logo của bạn) phải được đưa vào trong các hạng 
mục được bàn giao của chương trình. 

những ngoại Lệ Trong Đánh Dấu
Có những trường hợp trong đó việc sử dụng yếu tố đặc trưng nhận diện hoặc lô-gô 
không có ý nghĩa. Bạn có thể không muốn dùng logo khi việc sử dụng nó sẽ: 

•	 làm giảm chức năng của một hạng mục; 
•	 phát sinh các chi phí đáng kể hoặc không thực tế; 
•	 vi phạm các chuẩn mực văn hoá hoặc xã hội của địa phương hoặc được coi là 

không phù hợp; 
•	 hoặc tăng nguy cơ mất an toàn của các tình nguyện viên, nhân viên  

hoặc các đối tượng hưởng lợi. 

Hãy đưa ra bất kỳ trường hợp ngoại lệ dự kiến nào trong kế hoạch đánh dấu của 
bạn. Trong trường hợp phát sinh một tình huống không thể lường trước, bạn phải 
yêu cầu sự miễn trừ từ Cán Bộ Hợp Đồng (thông qua Đại Diện của Cán Bộ Hợp 
Đồng hay AOR/COR).

TroNG THỏa THuậN Của BạN

Các Thỏa Thuận Hợp Tác của USAID 
bao gồm một điều khoản tiêu chuẩn 
có tên "Công tác đánh dấu trong Hoạt 
Động Tài Trợ của USAID.”  Thông tin chi 
tiết được cung cấp trên trang web của 
USAID http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/320.pdf 

Tiếp thị hiệu quả có thể củng cố 
hình ảnh của tổ chức của bạn, 
tăng cường khả năng được mọi 
người biết đến và củng cố lòng 
tin đối với những người hưởng 
lợi và các nhà tài trợ.
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quy Định Đặc Biệt đối với các Đối Tác 
của UsAID
Cán Bộ Hợp Đồng có thể yêu cầu xem các tài liệu giao tiếp công cộng và chương trình do 
USAID tài trợ trước khi sản xuất để đảm bảo việc tuân thủ đúng kế hoạch đánh dấu đã 
được phê duyệt. Hãy liên hệ với AOR/COR của bạn trước khi in ấn để hỏi xem liệu USAID 
có muốn duyệt trước hay không. Bạn cũng phải cung cấp cho AOR/COR hoặc Quản Lý 
Hoạt Động bản phô tô của tất cả các tài liệu truyền thông và chương trình được soạn 
thảo trong khi nhận tài trợ. 

Bất kỳ hoạt động truyền thông công cộng nào do USAID tài trợ, mà nội dung chưa được 
USAID thông qua, đều không được thừa nhận. Hãy truy cập trang web về xây dựng 
thương hiệu của USAID http://www.usaid.gov/policy/ads/300/320.pdf để biết thông tin 
chi tiết. 

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

USAID ADS Chương 320  
Đánh Dấu và Xây Dựng Thương Hiệu 
http://www.usaid.gov/policy/ads/ 
300/320.pdf
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Đ ịNH  NGH ĩ a

Giới thiệu— Trình bày với đối tượng mục 
tiêu các mục đích và đặc trưng của chương 
trình của bạn một cách súc tích, thuyết phục 
và hấp dẫn; một cách rất ngắn gọn để nêu 
rõ trường hợp của bạn, thúc đẩy sự nghiệp 
của bạn.

Hỏi Tại sao việc xây dựng một phần “giới thiệu” lại quan 
trọng với chương trình của bạn? 

Đáp
Bất cứ lúc nào khi bạn thực hiện công việc hàng ngày của mình, bạn cũng có 
thể gặp một đối tác tiềm năng, nhà tài trợ trong tương lai hoặc ai đó đại diện 
cho một nhóm người có thể hưởng lợi từ các dịch vụ của bạn. Ví dụ, bạn có thể 
đi vào một cuộc họp và nhìn thấy một nhà tài trợ tiềm năng, hoặc gặp một 

người bán hàng tại chợ cộng đồng, người đứng đầu một hiệp hội thương mại ở địa 
phương. Bạn có thể ngồi gần một đối tác tiềm năng tại một buổi lễ ở nhà thờ hoặc trong 
một cửa hàng với một người có thể sẽ rất ảnh hưởng tới chương trình của bạn. Trong 
một cuộc trao đổi ngắn gọn với những người này, họ có thể là bất kỳ ai, bạn nhận ra rằng 
họ có thể sẽ rất hữu ích cho tổ chức của bạn ... nếu họ biết về việc làm tốt của bạn.  

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ tình cờ như thế là có một bài giới 
thiệu được dàn dựng tốt, tổng kết các khía cạnh độc đáo của dịch vụ hoặc sản phẩm của 
bạn theo một cách khiến người khác thích thú. “Bài giới thiệu” của bạn là một bài giới 
thiệu ngắn gọn, thuyết phục – một loại khai vị khiến người nghe muốn nghe tiếp. (Đôi 
khi nó được gọi là một bài diễn thuyết hoặc giới thiệu chớp nhoáng; đó là phần tóm tắt 
ngắn gọn, hấp dẫn về hoạt động của tổ chức của bạn hoặc việc thực hiện nó không tốn 
thời gian hơn một lần đi thang máy, từ 30 đến 90 giây.) 

Giới thiệu là một kỹ năng cần thiết mà có thể học được. Phần sau đây sẽ giới thiệu  
về các yếu tố cơ bản của một bài giới thiệu cùng với những lời khuyên về cách thực hiện 
nó một cách hiệu quả. 

Yếu tố cơ bản của một bài giới thiệu ngắn là gì?
Bài giới thiệu ngắn không có nghĩa là một cuộc thảo luận chi tiết về toàn bộ tổ chức của 
bạn – điểm mạnh, điểm yếu, nhân viên, tầm nhìn trong tương lai – mà là, một phát ngôn 
ngắn gọn, có mục đích làm nổi bật giá trị của chương trình của bạn. Những phần giới 
thiệu thành công phải ngắn gọn, đúng trọng tâm. 

Phần giới thiệu ngắn trả lời bốn câu hỏi chính: 

1. Chúng ta là ai?

2. Chúng ta làm gì?

3. Tại sao người nghe nên tài trợ/làm việc/hợp tác với chúng ta?

4. Chúng ta đang tìm kiếm cái gì?

1. Chúng ta là ai?
Hãy nghĩ thật kỹ về tổ chức của bạn và làm thế nào để mô tả nó bằng những từ ngữ 
khiến nó khác với những tổ chức khác. Ví dụ, tổ chức của bạn có thể là tổ chức duy nhất 
trong cộng đồng thuê các y tá nghỉ hưu hoặc chủ yếu dựa vào thanh niên tình nguyện 
hoặc tiếp cận với nhóm đối tượng không được cung cấp nhiều dịch vụ. Hãy chắc chắn 
rằng những điểm này phù hợp với đối tượng dự kiến. Ví dụ, một đối tác tiềm năng có thể 
có những mối quan tâm khác so với một nhà tài trợ tiềm năng.

Xây dựng bài giới thiệu ngắn 
gọn và hấp dẫn – nói cho người 
nghe điểm khác biệt về tổ chức 
của bạn mà không đi sâu vào 
các chi tiết.

Giới Thiệu Chương Trình của bạn với 
Đối Tác và Nhà Tài Trợ Tiềm Năng

7.4
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2. Chúng ta làm gì?
Trong một câu ngắn gọn, hãy mô tả về dịch vụ chính của tổ chức của bạn. Hãy đảm bảo 
rằng bạn nêu ra dịch vụ khiến cho tổ chức của bạn khác với các tổ chức khác hoạt động 
trong cùng lĩnh vực.  

3. Tại sao ai đó nên tài trợ/làm việc/cộng tác với chúng ta? 
Phải biết mục tiêu của bạn và nhu cầu của người đó. Một cách khác để diễn đạt lại câu 
hỏi này là: Cái gì mà người này cần hoặc muốn mà chỉ có tổ chức của tôi mới có thể cung 
cấp? Có thể có nhiều tổ chức khác làm công việc tương tự với các đối tượng tương tự 
—hãy giải thích tại sao tổ chức của bạn là một lựa chọn tốt hơn so với các tổ chức khác. 
Theo thuật ngữ kinh doanh thì lợi thế cạnh tranh của tổ chức của bạn là gì? Hãy nhớ rằng 
không phải mọi người nghe đều phản ứng giống nhau. Hãy chọn những thứ mà bạn 
biết là người nghe quan tâm nhất—tổ chức của bạn có thể làm gì cho họ. Ví dụ, hãy giải 
thích lý do tại sao một nhà tài trợ nên hỗ trợ các chương trình của bạn để tổ chức của họ 
có thể hợp tác với bạn chứ không phải là một tổ chức khác hoặc để một khách hàng sử 
dụng dịch vụ của bạn thay vì các dịch vụ khác.

4. Chúng ta đang tìm kiếm cái gì?
Khi xây dựng phần giới thiệu của bạn, hãy luôn nhớ tới mục đích của cuộc trò chuyện. 
Mục đích của bài diễn thuyết của bạn là gì? Bạn chỉ đơn giản muốn lấy một tấm danh 
thiếp do đó bạn có thể giữ liên lạc? Bạn muốn thảo luận về việc hợp tác trong một gói 
thầu sắp tới? Hay có thể bạn đang giới thiệu về tổ chức của bạn với một ứng viên tiềm 
năng cho vị trí Giám Đốc Điều Hành và muốn mời người đó ứng tuyển cho vị trí đó hoặc 
tham dự một cuộc phỏng vấn.  

Dù là mục đích gì đi nữa, hãy tập trung vào một mục tiêu. Ví dụ, khi nói chuyện với một 
nhà tài trợ tiềm năng, mục tiêu của bạn có thể là đề nghị một cuộc gặp mặt trong đó 
bạn có thể phổ biến thêm về chương trình của mình và lý do tại sao tổ chức của bạn 
nên được tài trợ. Với mục tiêu này trong đầu, bạn có thể kết thúc phần giới thiệu với câu: 
“Đây chỉ là một trong những thành tựu hoặc những hy vọng sẽ đạt được của tổ chức của 
chúng tôi. Tôi rất muốn gặp ông/bà đề thảo luận thêm về…cách tốt nhất để liên hệ với 
ông/bà là gì?”

Thêm một số lời khuyên để cải thiện phần giới thiệu của bạn 
•	 Hãy kể một câu chuyện. Một bài giới thiệu cũng giống như việc kể một câu 

chuyện; nó phải kích thích trí tò mò của người nghe và khiến họ bị thu hút 
trong vòng 30 đến 90 giây. Không chỉ đơn giản chia sẻ các sự kiện, hãy chắc 
chắn rằng thu hút được người nghe và duy trì sự chú ý của họ.

•	 Hãy cân nhắc”lưỡi câu” của bạn. Một “lưỡi câu” là một khía cạnh thú vị thu 
hút người nghe và khiến họ đặt các câu hỏi. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu bằng 
một câu như “Năm ngoái tổ chức của tôi đã cứu sống 4.000 người.” Hoặc “NGO 
của tôi đang thay đổi quan điểm về trường học của học sinh,”, hoặc “Phương 
pháp tiếp cận về phòng chống HIV của chúng tôi đã ảnh hưởng tới cuộc sống 
của 15.000 trẻ em ở Nam Phi.” Lưỡi câu của bạn phải thu hút sự chú ý của 
người nghe và làm cho họ muốn nghe thêm về tổ chức của bạn.

•	 Hiểu về đối tượng. Phần giới thiệu của bạn nên giải thích lý do tại sao đối 
tượng của bạn nên quan tâm tới những gì mà bạn làm. Hãy nghĩ về những gì 
mà một nhà tài trợ cá nhân có thể muốn nghe so với một tổ chức tư nhân. Hãy 
nghĩ xem thông tin nào có thể thay đổi tùy theo đối tượng. 

•	 Luôn chuẩn bị tốt. Hãy tập dượt phần giới thiệu của bạn cho đến khi giống 
như đang đối thoại, không quá cứng nhắc. Hãy cân nhắc việc diễn tập trước 
gương, hoặc trước các đồng nghiệp hoặc bạn bè cho đến khi nó thật tự nhiên, 
chứ không phải học thuộc lòng. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có một cơ hội duy nhất 
để tạo ấn tượng tốt ban đầu.

•	 Luôn tiếp tục. Sau khi bạn đã trình bày xong phần giới thiệu và đạt được mục 
tiêu của mình, hãy chắc chắn rằng bạn vẫn tiếp tục.  Nếu bạn đã có danh thiếp, 
hãy lập tức gửi thư điện tử cho người đó để thiết lập một cuộc gặp và nhắc lại 
các chi tiết bạn đã thảo luận để họ có thể nhớ lại cuộc thảo luận.

 9  CHỮ “C  ” Của mộT “Bài  G iớ i 
TH iệu  CHớP NHoáNG”

Concise - Concise (Ngắn gọn)
Một bài giới thiệu chớp nhoáng hiệu quá 
chứa càng ít từ càng tốt, nhưng không 
quá ngắn.

Clear (rõ ràng)
Thay vì chứa những từ viết tắt và những 
từ dài dòng, một bài giới thiệu chớp 
nhoáng hiệu quả có thể khiến ông bà, 
vợ/chồng và con của bạn hiểu.

Compelling (Hấp dẫn)
Một bài giới thiệu chớp nhoáng hiệu quả 
giải thích vấn đề mà giải pháp của bạn 
đang giải quyết.

Credible (Đáng tin)
Một bài giới thiệu chớp nhoáng hiệu 
quả giải thích lý do tại sao bạn có đủ khả 
năng để tìm ra vấn đề và đưa ra giải pháp 
của mình.

Conceptual (Dựa trên các khái niệm)
Một bài giới thiệu chớp nhoáng hiệu quả 
khá tổng quát và không đi sâu vào các 
chi tiết không cần thiết.

Concrete (Cụ thê)
Ở mức nhiều nhất có thể, một bài giới 
thiệu chớp nhoáng hiệu quả cũng phải 
cụ thể và rõ ràng.

Customized (Tùy theo tình hình)
Một bài giới thiệu chớp nhoáng hiệu quả 
tập trung vào những mối quan tâm và sở 
thích của từng đối tượng.

Consistent (Nhất quán)
Mọi phiên bản của một bài giới thiệu 
chớp nhoáng hiệu quả phải đưa ra cùng 
một thông điệp cơ bản.

Conversational (mang tính đối thoại)
Không tiến tới thỏa thuận, mục đích của 
một bài giới thiệu chớp nhoáng chỉ là 
đưa ra móc câu; để bắt đầu một cuộc đối 
thoại với đối tượng.

Nguồn: Chris O’Leary. 2008.  
http://www.elevatorpitchessentials.com/
essays/ElevatorPitch.html 
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Phần Giới Thiệu Mẫu cho một Cuộc Gặp Tình 
Cờ với một Chủ Doanh nghiệp
Tình huống: Mary Smith, Giám Đốc Điều Hành của YOUR NGO, trong khi đang mua 
sắm tại chợ dành cho nông dân trong vùng, tình cờ gặp người đứng đầu một doanh 
nghiệp nhỏ.

mục tiêu: Chủ doanh nghiệp nổi tiếng. Mục đích tức thời: Bắt đầu một cuộc đối thoại 
mà sẽ dẫn tới một cuộc gặp mặt. Mục đích cuối cùng: Hợp tác và đưa học viên vào tình 
huống công việc.

Những điểm thảo luận mẫu yếu tố cơ bản

Xin chào, tên tôi là Mary Smith từ YOUR 
NGO. Trong ba năm qua, chúng tôi đã thay 
đổi cuộc sống của hàng trăm thanh thiếu 
niên nhiễm HIV dương tính tại THỊ TRẤN 
CủA CHÚNG TA. 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, giáo 
dục và đào tạo nghề cho những người trẻ 
tuổi đã từng thất nghiệp và thường chuyển 
sang đi ăn xin. 

Tiền tài trợ của chúng tôi là của USAID và 
sở y tế địa phương. 

Hãy kể câu chuyện của bạn và sử dụng 
một “lưỡi câu.” Giới thiệu khía cạnh độc 
đáo của sứ mệnh –làm việc cùng với 
thanh thiếu niên. 

Hiểu về đối tượng của mình khi mô tả 
công việc của tổ chức –đào tạo những 
người lao động có khả năng. 

Hãy làm cho nó đơn giản. Không sử dụng 
thuật ngữ (ví dụ, trẻ OVC hoặc các giải 
pháp bền vững.) 

Thở. Lắng nghe. Quan sát các tín hiệu phi 
ngôn ngữ, điều chỉnh khi cần thiết.

Tôi có một vài ý tưởng hay cho doanh 
nghiệp của bạn mà tôi muốn thảo luận 
tại một thời điểm thuận tiện hơn. Cách tốt 
nhất để bố trí một cuộc gặp mặt là gì?

Đặt ra một mục đích trước mắt, nhưng 
luôn nghĩ tới mục đích cuối cùng. Vì đây 
không phải là thời gian hoặc địa điểm 
cho một cuộc trò chuyện dài, hãy đặt 
mục tiêu bắt đầu một cuộc đối thoại để 
dẫn tới một cuộc gặp mặt, không yêu cầu 
bố trí cho một học viên.

Tôi có thể liên lạc với ông/bà bằng cách 
nào? Bằng điện thoại hay thư điện tử? Liệu 
tôi có thể xin một tấm danh thiếp không?

Hãy hỏi thông tin liên lạc –một số điện 
thoại hoặc địa chỉ hòm thư điện tử.

Cảm ơn.

Mỗi ngày chúng ta đều gặp rất nhiều 
người, để giúp ông/bà nhớ tổ chức của 
chúng tôi, tôi muốn cho ông/bà biết rằng 
ba trong số các thợ may của chúng tôi 
đã thiết kế và may tất cả đồng phục cho 
trường tiểu học ABC ở trong vùng. 

Trước khi chia tay, hãy đề cập đến một cái 
gì đó khó quên để củng cố điều gì đó về 
nhiệm vụ và thành tích của tổ chức.

Đây là danh thiếp của tôi. Tôi sẽ liên lạc 
trong vài ngày tới. Rất vui khi được gặp 
ông/bà.

Trước khi đưa danh thiếp của bạn, hãy 
viết một câu ghi chú ngắn ở phía sau –ví 
dụ, “những học viên may đồng phục 
trường ABC”–như là một câu nhắc nhở 
người nhận.

“Điều quan trọng nhất của tất 
cả những người có năng lực là 
không bao giờ sử dụng 2 từ khi 
có thể dùng 1 từ.”
—Thomas Jefferson
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Bài Giới Thiệu Mẫu cho một Cuộc Gặp Tình Cờ 
với một Phóng Viên Địa Phương
Bối cảnh: Mary Smith, Giám Đốc Điều Hành của YOUR NGO, trong lúc đang tham dự 
một cuộc họp hội đồng địa phương tình cờ gặp một phóng viên của một tờ báo hoặc 
đài phát thanh địa phương.

mục tiêu: Phóng viên địa phương. Mục đích tức thời: Bắt đầu một cuộc trò chuyện mà có 
thể dẫn tới một câu chuyện điển hình. Mục đích cuối cùng: Đưa tin truyền thông tích cực.

Những điểm thảo luận mẫu yếu tố cơ bản

Xin chào, tên tôi là Mary Smith từ YOUR 
NGO. Trong ba năm qua, chúng tôi đã thay 
đổi cuộc sống của hàng trăm thanh thiếu 
niên nhiễm HIV dương tính tại THỊ TRẤN CủA 
CHÚNG TA. 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, giáo dục 
và đào tạo nghề cho những người trẻ tuổi đã 
từng thất nghiệp và thường chuyển sang đi 
ăn xin. 

Có lẽ anh/chị đã nghe về “Our Town 
United”…Đó là câu lạc bộ bóng đá sau giờ 
học của chúng tôi – một trong những cách 
chúng tôi làm việc với những thanh niên khó 
tiếp cận. 

Kể câu chuyện của bạn và sử dụng một 
“lưỡi câu.” Giới thiệu khía cạnh độc đáo 
của sứ mệnh – làm việc cùng với thanh 
thiếu niên. 

Hiểu đối tượng của bạn khi mô tả hoạt 
động của tổ chức – tìm kiếm những mẩu 
tin thú vị trong khu vực. 

Hãy làm cho nó đơn giản. Không sử 
dụng thuật ngữ (ví dụ, trẻ OVC hoặc các 
giải pháp bền vững.) Hãy kể câu chuyện 
của bạn và sử dụng một “lưỡi câu.” Giới 
thiệu khía cạnh độc đáo của sứ mệnh – 
làm việc cùng với thanh thiếu niên. 

Thở. Lắng nghe. Quan sát các tín hiệu 
phi ngôn ngữ, điều chỉnh khi cần thiết.

Đội đã thắng 3 trong tổng số 4 trận trong 
mùa giải này. Nhưng đó không phải là tất cả, 
họ cũng đã học được cách đưa ra quyết định 
tốt ở trên sân và ngoài sân bóng, đặc biệt là 
làm thế nào để phòng chống HIV. Khác với 
nhiều tin tức khác, đây là một tin tức hay về 
những bạn trẻ của chúng tôi.

Đặt ra một mục đích trước mắt, nhưng 
luôn nghĩ tới mục đích cuối cùng. Do 
đây không phải là thời gian hoặc địa 
điểm cho một cuộc đối thoại dài, hãy 
đặt mục tiêu bắt đầu một cuộc đối thoại 
mà sẽ dẫn tới một cuộc gặp mặt.

Tôi có thể liên lạc với ông/bà bằng cách nào? 
Bằng điện thoại hay thư điện tử? Liệu tôi có thể 
xin một tấm danh thiếp không? 

Hãy hỏi thông tin liên lạc – một số điện 
thoại hoặc địa chỉ hòm thư điện tử.

Cảm ơn. 

Trước khi đi…chúng tôi cũng rất vui vì [Tên 
của người hùng bóng đá trong vùng] đã 
đồng ý huấn luyện cho đội.

Hy vọng anh/chị sẽ cân nhắc việc tham dự 
một buổi luyện tập để xem cách chúng tôi 
kết hợp bóng đá với phòng chống HIV và sau 
đó anh/chị có thể chia sẻ câu chuyện này với 
độc giả (hoặc thính giả) của mình. 

Trước khi chia tay, hãy đề cập đến một 
cái gì đó khó quên để củng cố điều 
gì đó về nhiệm vụ và thành tích của 
tổ chức. 

 Nếu phóng viên nói rằng anh ta không 
chịu trách nhiệm về mảng y tế, thể thao 
hoặc câu chuyện thú vị về con người, 
hãy xin tên của một đồng nghiệp chịu 
trách nhiệm về lĩnh vực đó, sau đó, hãy 
liên hệ với người ấy. 

(Điều chỉnh bài giới thiệu ngắn của bạn 
cho những cuộc trò chuyện ngắn ban 
đầu trên điện thoại.)

Đây là danh thiếp của tôi. Tôi sẽ liên lạc trong 
vài ngày tới. Rất vui được gặp anh/chị.

Trước khi đưa danh thiếp của bạn, hãy 
viết một ghi chú ngắn ở mặt sau – ví dụ 
“bóng đá và phòng chống HIV” – như là 
một ghi nhớ cho người nhận.

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Bài Giới Thiệu Chớp Nhoáng 101
www.elevatorpitchessentials.com

Bài Giới Thiệu Chớp Nhoáng (Hoàn Hảo)
http://www.businessweek.com/ 
careers/content/jun2007/
ca20070618_134959.htm
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Hỏi Câu chuyện thành công là gì? Chúng ta có thể viết 
một chuyện về chương trình của chúng ta như thế 
nào?

Đáp
Câu chuyện thành công cho biết tổ chức của bạn đang thay đổi cuộc sống của 
mọi người như thế nào. Không chỉ là một danh sách các sự kiện hoặc các hoạt 
động, nó mô tả một sự thay đổi tích cực và cho thấy sự thay đổi đó giúp các đối 
tượng hưởng lợi và người dân trong cộng đồng của bạn như thế nào.  

Kể chuyện là một phần quan trọng trong kế hoạch tiếp thị và giao tiếp của tổ chức của 
bạn. Tại sao? Bởi những câu chuyện và những hình ảnh là những cách cách hữu hiệu 
giúp các nhà tài trợ, các đối tác tiềm năng và công chúng biết về các chương trình của 
bạn đồng thời thể hiện giá trị của chúng đối với cộng đồng. Trong quá trình này, việc 
kể chuyện của bạn giúp tăng lòng tin của các nhà tài trợ và giúp tiếp cận với nhiều nhà 
tài trợ tiềm năng hơn. Hãy cân nhắc việc xây dựng và phổ biến ít nhất một hoặc hai câu 
chuyện thành công về mỗi chương trình mà bạn thực hiện.

Có nhiều loại câu chuyện thành công khác nhau. Loại phổ biến nhất cho phép độc giả 
cảm thông với vấn đề hoặc thách thức mà các đối tượng hưởng lợi của tổ chức của bạn 
phải đối mặt. Tuy nhiên, các câu chuyện về sự thành thành công cũng có thể làm nổi 
bật một sự kiện cụ thể hoặc thảo luận về một công cụ hoặc cách tiếp cận sáng tạo mà 
chương trình của bạn đã sử dụng. Một câu chuyện thành công hay bổ sung và/hoặc mở 
rộng thông tin được cung cấp trong các báo cáo chuyên môn của bạn, đem lại hình ảnh 
ấn tượng cho phạm vi đối tượng rộng lớn hơn. 

Chìa khóa của nhiều câu chuyện thành công hay là khả năng của bạn trong việc biến các 
dữ liệu cung cấp bằng chứng về kết quả chương trình của bạn thành một câu chuyện 
cá nhân hấp dẫn. Ví dụ, câu chuyện thành công của Trung Tâm Wema (http://www.
wemacentre.org/) được đăng trên trang web NGOConnect (http://www.ngoconnect.net/
wema) nhấn mạnh thành công của WEMA trong việc cứu và phục hồi các trẻ em đường 
phố ở Kenya bằng cách kể câu chuyện của một đứa trẻ đã tham gia trong chương trình 
và sau đó có một công việc và thay đổi cuộc sống của mình. Câu chuyện này đặt hình 
ảnh một con người trên bằng chứng số liệu về ảnh hưởng của chương trình Wema.

Tìm Một Câu Chuyện hay 

Những thành công và ý tưởng cho câu chuyện có thể đến bất cứ lúc nào trong quá trình 
thực hiện, do đó, nên ghi chúng lại khi chúng xuất hiện và lưu thành một tập tài liệu mà 
bạn có thể tham khảo sau này khi bạn soạn thảo câu chuyện của mình. Một vài cách để 
tìm ra những câu chuyện hay: 

•	 đề nghị nhân viên và các tổ chức nhận tài trợ phụ của bạn gợi ý những đối 
tượng hưởng lợi trong chương trình của bạn mà bạn có thể đưa vào một câu 
chuyện thành công;

•	 Ghi lại một cách tiếp cận sáng tạo mà chương trình của bạn đã sử dụng cho 
phép bạn tiếp cận với những người mới hoặc giải quyết một nhu cầu mà trước 
đây chưa được đáp ứng;

•	 thảo luận về một sự kiện mà cho phép bạn vượt qua mục tiêu của mình;
•	 hãy dựa vào những tin tốt về chương trình của bạn mà đã được lưu truyền 

trong văn phòng và tiếp thêm sinh lực cho các nhân viên; và
•	 chuẩn bị kỹ càng một câu chuyện bạn thường kể với đồng nghiệp hoặc các 

nhà tài trợ mà thu hút sự chú ý của họ.

Những câu chuyện và bức ảnh 
là những cách hữu hiệu để giới 
thiệu cho các nhà tài trợ, đối 
tác tiềm năng và cộng đồng về 
những chương trình của bạn và 
chứng minh giá trị của chúng 
đối với cộng đồng.

Kể những Câu Chuyện Thành Công 
Của Chương Trình

7.5
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Viết Chuyện
Một câu chuyện thành công hay phải ngắn gọn, giàu chi tiết và dễ nhớ. Mặc dù không có 
công thức nào để bạn phải theo, có những yếu tố tạo nên một câu chuyện hấp dẫn. Bạn 
không cần phải đưa vào tất cả, nhưng đây là một số yếu tố có thể làm cho câu chuyện 
của bạn thú vị hơn.

•	 Sử dụng trích dẫn và các bức ảnh. Sử dụng từ ngữ và hình ảnh của những 
người trong câu chuyện của bạn có thể làm cho câu chuyện mang tính cá 
nhân hơn và hấp dẫn độc giả hơn. (Hãy xem thanh bên cạnh “Xin Phép.”)

•	 Nói về Điều Trước Đó, Sau Đó và Tương Lai.Một cách tuyệt vời để chứng 
minh tác động là giải thích vấn đề mà chương trình của bạn hy vọng sẽ giải 
quyết bằng cách chia sẻ quan điểm về cuộc sống trước khi chương trình của 
bạn bắt đầu. Sau đó câu chuyện của bạn cho thấy cách bạn đã giải quyết 
thách thức đó, bằng cách mô tả những gì đã xảy ra sau khi chương trình của 
bạn được thực hiện. Bạn cũng có thể muốn nói về tương lai, về những kế 
hoạch mở rộng hoặc duy trì chương trình của mình. 

•	 Đừng quên các dữ liệu. Mặc dù các câu chuyện này thường tập trung vào 
một cá nhân hoặc nhóm người đối với khía cạnh của "câu chuyện", đừng hoàn 
toàn bỏ qua bức tranh lớn hơn mà dữ liệu của bạn đưa ra. Hãy nhớ rằng, câu 
chuyện đề cập đến một người để chứng minh tác động của chương trình của 
bạn, nên có thể bạn cũng muốn đưa ra các dữ liệu. Hãy cân nhắc việc sử dụng 
một đồ thị hoặc biểu đồ để làm cho dữ liệu định lượng của bạn có ý nghĩa hơn 
với người đọc.

•	 Tạo niềm tin. Chương trình của bạn sẽ không thể được tiến hành nếu không 
có sự hỗ trợ của chính phủ nước sở tại, các nhà tài trợ, các đối tác và nhân viên 
trong tổ chức. Hãy đảm bảo tạo niềm tin cho các đối tượng đã ủng hộ chương 
trình của bạn. Điều này có thể được thực hiện thông qua hình thức kể chuyện, 
hoặc bằng cách đưa biểu tượng của các nhà tài trợ và các tổ chức khác có liên 
quan vào trong bản in hoặc bản điện tử của câu chuyện.

•	 Cung cấp thông tin liên lạc. Các câu chuyện thành công thường ngắn—một 
hoặc hai trang (200 đến 500 từ). Do đó, có thể bạn không có đủ chỗ để nói 
nhiều thông tin trong câu chuyện. Việc cung cấp thông tin liên lạc cho phép 
những người quan tâm đến câu chuyện của bạn có thể liên lạc với bạn để biết 
thêm chi tiết.

quảng bá Câu Chuyện
Khi viết xong câu chuyện, hãy chia sẻ với một số đối tượng khác nhau để truyền tải 
những thành công của bạn càng rộng càng tốt. Hãy bắt đầu bằng cách chia sẻ câu 
chuyện với các nhà tài trợ của bạn (xem thanh bên, "Phối Hợp với Nhà Tài Trợ"). Sau đó, 
hãy chia sẻ câu chuyện với đối tác, người hưởng lợi của bạn, chính phủ nước sở tại và 
công chúng nói chung. 

Hãy xem xét các chiến lược sau đây để chia sẻ câu chuyện của bạn:

•	 Đăng câu chuyện trên một trang web - của bạn, đối tác và/hoặc các nhà tài trợ 
của bạn.

•	 Soạn thảo bản tin và chia sẻ câu chuyện với truyền thông địa phương.
•	 In và dán câu chuyện và các bức ảnh ở những địa điểm thực hiện chương trình 

(nếu phù hợp).
•	 Gởi các bản sao cho các cán bộ chính quyền địa phương.
•	 Gửi câu chuyện của bạn cho các hội nghị và diễn đàn NGO, nơi bạn có thể 

được yêu cầu phổ biến thêm chi tiết về chương trình của bạn với các đối 
tượng thực hiện khác.

•	 Sử dụng thông tin làm cơ sở cho bài thuyết trình tại các hội nghị chuyên môn. 
•	 Phổ biến câu chuyện với các đối tác và nhân viên của bạn. Đây là một cách hay 

để thu hút thêm nhiều câu chuyện từ nhóm của bạn.

NHỮNG Đ iều  CầN CâN NHắC

Xin Phép
Việc sử dụng tên, lời nói và hình ảnh 
của những người trong câu chuyện của 
bạn sẽ tạo cho câu chuyện mang tính cá 
nhân và hấp dẫn hơn. Mặc dù mọi người 
thường hạnh phúc khi chia sẻ những 
câu chuyện của mình, cần phải tôn trọng 
sự riêng tư của (các) cá nhân trong câu 
chuyện của bạn. Hãy đảm bảo sẽ nói cho 
mọi người một cách chính xác dự định 
của bạn trong việc sử dụng câu chuyện 
(đăng trên mạng hoặc phổ biến với báo 
chí địa phương, các nhà tài trợ hoặc các 
đối tượng khác) và xin phép họ bằng văn 
bản bằng cách đề nghị họ ký vào mẫu 
cho phép bạn sử dụng tên và ảnh của họ. 

Phối Hợp với Nhà Tài Trợ
Khi bạn bắt đầu soạn thảo câu chuyện 
thành công của mình, hãy liên hệ với AOR 
hoặc Quản Lý Hoạt Động của bạn. Một 
số nhà tài trợ có thể muốn xem lại câu 
chuyện trước khi nó được phổ biến, và có 
thể họ có những yêu cầu khác đối với việc 
công khai ghi lại chương trình mà họ tài 
trợ. Quá trình này giúp các nhà tài trợ có 
cơ hội tham gia vào câu chuyện. Xét cho 
cùng, cũng giống như việc bạn tự hào về 
sự thành công của chương trình của bạn, 
họ cũng vui mừng khi ủng hộ việc làm tốt.

Ví Dụ Về Những Câu Chuyện Thành Công
Có nhiều câu chuyện thành công được 
đăng trên web có thể giúp bạn bắt 
đầu suy nghĩ về những gì bạn có thể 
muốn nói về chương trình của mình, và 
cách các tổ chức khác đã kể những câu 
chuyện của họ. Những câu chuyện mẫu 
trên các trang web này:
•	 trang web NGOConnect 

http://www.ngoconnect.net/success
•	 trang web NPI-Connect  

http://www.npi-connect.net/success
•	 USAID http://www.usaid.gov/our_work/

global_health/aids/ 
•	 Câu Chuyện về Hy Vọng của PEPFAR  

http://www.pepfar.gov/press/docs/
c19597.htm

Tà i  L i ệ u  THam  kHảo

Truyền Đạt Sứ Mệnh của Bạn Qua Ảnh – 
Những lời khuyên liên quan tới ảnh  
http://www.photoshare.org/photo-tips
 
Đạo Đức về việc Sang và DùngTranh Ảnh
http://www.photoshare.org/resources/
development-photography-ethics

Kể Câu Chuyện Của Bạn. Hướng dẫn của 
USAIDhttp://www.usaid.gov/stories/
guidelines.html
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a-122—Thông Tư về Ngân Sách và Quản Lý của Văn 
Phòng Hoa Kỳ—“Các Nguyên Tắc Về Chi Phí dành cho 
<linebreak/>Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận”—thiết lập các 
nguyên tắc để xác định chi phí của khoản tài trợ, hợp 
đồng và các thỏa thuận khác với các tổ chức phi lợi nhuận. 
Các nguyên tắc này được tạo ra để quy định rằng Chính 
phủ Mỹ chịu trách nhiệm đóng góp chi phí công bằng 
ngoại trừ trong các trường hợp bị hạn chế hoặc bị cấm 
theo quy định của pháp luật. 

a-133—Thông Tư của Cơ Quan Ngân Sách và Quản Lý của Hoa 
Kỳ—“Kiểm Toán Nhà Nước, Chính Quyền Địa Phương và 
Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận”—đưa ra các tiêu chuẩn để tạo 
ra sự thống nhất và đồng nhất giữa các cơ quan của Chính 
Phủ Hoa Kỳ (USG) khi tham gia vào việc kiểm toán của 
Tiểu Bang, chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi 
nhuận sử dụng tiền trợ cấp của USG. Hiện nay, đối với các 
tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ, ngưỡng của kiểm toán A-133 
là $500.000 mỗi năm và đối với các tổ chức không có trụ 
sở tại Hoa Kỳ, ngưỡng là $300.000 mỗi năm. 

aDS—Hệ Thống Hướng Dẫn Tự Động (ADS) bao gồm toàn bộ 
các cơ quan quản lý của USAID. Bên cạnh đó, nó bao gồm, 
được gợi ý nhưng không bắt buộc, các thủ tục và liên kết 
tới các kiểu mẫu về những biện pháp tốt nhất. 

ảnh hưởng—Những kết quả có thể xác định, có thể đo lường 
được của các hoạt động của dự án.

aPr—Báo Cáo Hiệu Quả Hoạt Động Hàng Năm. Báo cáo sau 
khi kết thúc việc thực hiện kế hoạch làm việc hàng năm 
của bạn. Xem thêm phần SAPR.

B

Ban Giám Đốc—Nhóm mà giám sát <linebreak/>một tổ chức, 
đảm bảo rằng tổ chức đó hoàn thành các sứ mệnh, thực 
hiện theo các giá trị của mình và duy trì cho tương lai.

Báo Cáo Tài Chính Liên Bang (FFr)—Còn được gọi là mẫu SF-
425, một mẫu báo cáo tài chính mới của USG mà thay thế, 
và tổng hợp vào một mẫu duy nhất, hai báo cáo tài chính 
phổ biến nhất của USG – Báo Cáo Tình Trạng Tài Chính và 
Báo Cáo Giao Dịch Tiền Mặt Liên Bang.

Báo Cáo Thuế Ở Nước Ngoài—Báo cáo mà tất cả các đối 
tượng của USG phải hoàn thành hàng năm để báo cáo 
Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) đã được nộp cho chính phủ 
nước sở tại. Những báo cáo này được sử dụng để đảm bảo 
rằng khoản hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ không bị đánh 
thuế.

Bộ Tài Liệu kiểm Toán—Một bộ tài liệu gồm các mẫu và 
thông tin bao gồm các phát hiện của một đợt kiểm toán 
và một kế hoạch hành động khắc phục để giải quyết từng 
phát hiện trong báo cáo của kiểm toán.

C

Các Điều khoản Tiêu Chuẩn Bắt Buộc—Một loạt các quy tắc 
và quy định mà các tổ chức nhận tài trợ của USAID phải 
tuân thủ. (Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://
www.usaid.gov/policy/ads/300/303mab.pdf)

Các Hạng mục Bị Cấm—Hàng hóa hoặc dịch vụ không được 
phép mua trong bất kỳ trường hợp nào. Xem thêm phần 
các Hạng Mục Bị Hạn Chế.

Các Hạng mục Bị Hạn Chế (hoặc Các Hàng Hóa Bị Hạn 
Chế)—Các hàng hóa hoặc dịch vụ mà không thể mua 
nếu không có văn bản đồng ý trước. Xem thêm phần Các 
Hạng Mục Bị Cấm.

Các Loại kinh Phí Tiêu Chuẩn—Chín loại tiêu chuẩn mà USG 
muốn tất cả các tổ chức nhận tài trợ sử dụng, bao gồm 
Nhân Sự, Phụ Cấp Ngoài, Đi Lại, Thiết Bị, Vật Dụng, Hợp 
Đồng, Xây Dựng (đôi khi được thay thế bằng “các chi phí 
chương trình” đối với các dự án không có phần xây dựng), 
Chi Phí Gián Tiếp và Chi Phí Khác (NICRA).

Các Thủ Tục kế Toán Thường Được Chấp Nhận (GaaP)—
Một khung chuẩn các hướng dẫn dành cho hoạt động 
kế toán và báo cáo tài chính.  Khung này gồm có các tiêu 
chuẩn, quy ước và quy tắc mà kế toán phải tuân thủ trong 
quá trình ghi chép và tổng kết các giao dịch, và trong việc 
chuẩn bị báo cáo tài chính.

Cán Bộ Hợp Đồng (ao)—Cán bộ của USAID có quyền tham 
gia, quản lý, chấm dứt và/hoặc kết thúc các thỏa thuận và 
thay mặt tổ chức đưa ra các quyết định và phát hiện có 
liên quan.

CaP—Chương Trình Đối Tác Có Năng Lực. CAP hoạt động 
để tăng cường năng lực tổ chức và chuyên môn của các 
tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức dựa vào cộng 
đồng (CBOs), các tổ chức dựa vào niềm tin (FBOs), tổ chức 
hỗ trợ trung gian (ISOs) và mạng lưới NGO trên các lĩnh 
vực chuyên môn. CAP cung cấp hỗ trợ chuyên môn, đào 
tạo và quản lý tài trợ cho Đoàn Công Tác của USAID và các 
đơn vị điều hành để tăng cường các chương trình NGO 
của họ. Được tài trợ có cạnh tranh bởi USAID Washington 
cho chương trình FHI360, không cần thêm cạnh tranh để 
thực hiện một Tài Trợ Hợp Tác thuộc CAP.

CBo—Tổ chức dựa vào cộng đồng.

CDC—Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Dịch (một 
cơ quan thuộc HHS).

CFr—Bộ Luật Liên Bang Hoa Kỳ, việc lập các quy định chung 
và cố định được công bố trong Sổ Đăng Ký Liên Bang bởi 
các bộ và cơ quan điều hành của USG.

Chi Phí Có Thể Phân Bổ—Chi phí phát sinh đặc biệt để hỗ 
trợ và thúc đẩy các mục tiêu của khoản tài trợ của bạn mà 
USG (hoặc USAID) sẽ cho phép bồi hoàn.

Chi Phí Dự án Chung—Các hàng hóa và dịch vụ phục vụ 
nhiều dự án và theo đó một bên bán hàng không gửi hóa 
đơn riêng cho từng dự án; do đó, chi phí được tính cho 
từng dự án hưởng lợi dựa trên một công thức đã được 
thông qua từ trước.

Thuật Ngữ



Chi Phí Được Cho Phép—Chi phí phát sinh được xác định là 
khoản phí có thể chấp nhận được đối với USG.

Chi Phí Gián Tiếp—  Chi phí cần thiết để tiến hành một dự án, 
nhưng khó để tính cho một dự án cụ thể, như điện hoặc 
nhân viên hỗ trợ hành chính. Trong trường hợp lập một 
NICRA (Thỏa Thuận Mức Chi Phí Gián Tiếp Đã Được Đàm 
Phán), hãy đưa ra mức chi phí và cách tính toán mức chi 
phí đó. Đồng thời cũng nêu rõ liệu NICRA là mức tạm thời 
hay cuối cùng.

Chi Phí Hợp Lý—Một chi phí thường được công nhận là bình 
thường và cần thiết mà một người cẩn thận sẽ phải chịu 
trong khi tiến hành kinh doanh bình thường.

Chi Phí không Được Cho Phép—Một chi phí phát sinh mà bị 
tổ chức kiểm toán nghi ngờ là USAID đã không đồng ý để 
tính vào chi phí của chính phủ.

Chi Phí không Được Phép—Các chi phí mà không thể được 
bồi hoàn do quy định hoặc do chi phí đó không hợp lý 
hoặc phù hợp.

Chi Phí Phụ—Các chi phí phát sinh trong quá trình đi lại, như 
tiền thưởng và tiền boa cho các dịch vụ, giặt là, các vật 
dụng dùng khi tắm giặt.

Chi Phí Theo Đơn Vị—Chi phí thực tế của chương trình của 
bạn được phân chia theo số lượng mục tiêu thực tế đạt 
được. Ví dụ, một chương trình phòng chống $100.000 tiếp 
cận 1.000 người có chi phí đơn vị là $100 cho một người 
được tiếp cận.

Chi Phí Trực Tiếp—Hàng hoá và dịch vụ đặc biệt được mua để 
phục vụ lợi ích riêng của một dự án mà được tính chi phí 
cho dự án đó. 

Chỉ số—Một mốc dữ liệu cụ thể mà bạn theo dõi nhằm giám 
sát tiến độ của chương trình. Có các chỉ số tiêu chuẩn 
PEPFAR, các chỉ số chuẩn trong nước và chỉ số của riêng 
chương trình của bạn. Ít nhất, bạn phải theo dõi và báo cáo 
tất cả các chỉ số chuẩn của PEPFAR và trong nước phù hợp 
với chương trình của bạn. Ví dụ về một chỉ số là “Số lượng 
phụ nữ mang thai đã được tư vấn, xét nghiệm HIV để dự 
pḥng lây truyền HIV từ mẹ sang con (PMTCT) và nhận được 
kết quả xét nghiệm của mình.”  Xem thêm Mục tiêu.

Cơ Quan Thanh Toán Bù Trừ kiểm Toán Liên Bang—Một cơ 
quan trong USG phụ trách việc tiếp nhận, xử lý, và phân 
phối bộ tài liệu báo cáo Kiểm Toán Độc Lập của hàng ngàn 
tổ chức nhận tài trợ của USG cho các cơ quan USG. 

Cơ sở—Dữ liệu được thu thập về các chỉ số cụ thể trước khi bắt 
đầu một hoạt động can thiệp, đóng vai trò như điểm khởi 
đầu để đo lường sự thay đổi.

Cor—Đại Diện của Cán Bộ Hợp Đồng, cán bộ của HHS chịu 
trách nhiệm về các khía cạnh chương trình và chuyên môn 
của một thỏa thuận. 

D

Đại Diện của Cán Bộ Hợp Đồng (aor)—Theo hợp đồng, vị trí 
này được gọi là COR, hoặc Đại Diện của Cán Bộ Hợp Đồng). 
Cán bộ của USAID có trách nhiệm giám sát tiến độ của 
một tổ chức nhận tài trợ trong việc đạt được mục tiêu của 
thỏa thuận và đóng vai trò như người liên lạc chuyên môn 
giữa bên nhận tài trợ và Cán Bộ Hợp Đồng (AO). AO sẽ xác 
định và giao các trách nhiệm cụ thể cho AOR được nêu tên 
trong Thỏa Thuận Hợp Tác. 

Đánh Dấu—Sử dụng logo hoặc các đặc trưng nhận diện bằng 
đồ họa trên các tài liệu chương trình hoặc thiết kế sử 
dụng hình ảnh của dự án để công nhận một cách rõ ràng 
những người có đóng góp; nhận dạng các tổ chức hỗ trợ 
hoạt động. 

DEC—Cơ Quan Thu Thập và Phân Phối Thông Tin về Kinh 
Nghiệm Phát Triển của USAID, nguồn tài liệu chương trình 
và chuyên môn trực tuyến lớn nhất do USAID tài trợ.

Điều hành— Quá trình đưa ra tầm nhìn, phương hướng, mục 
tiêu và giám sát tổng thể cho một tổ chức thông qua một 
cấu trúc – một Ban Giám Đốc – khác với việc quản lý hàng 
ngày của tổ chức đó. 

Điều khoản Tham Chiếu—(TOR) Các điều khoản mô tả mục 
đích và cơ cấu của một dự án, thường được tạo ra trong 
giai đoạn đầu của quản lý dự án. Còn được gọi là Phạm Vi 
Hoặc Bản Công Bố Công Việc (SOW).

Đi Lại Quốc Tế—Bất cứ việc đi lại nào giữa hai quốc gia.

Đối tác—Một tổ chức mà là một phần của một liên minh nhằm 
tối đa hóa những đóng góp của tất cả các tổ chức tham gia 
nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động trong quá 
trình thực hiện các mục đích của dự án.

Đối tượng hưởng lợi—Một cá nhân hoặc tổ chức được trực 
tiếp hỗ trợ, cải thiện hoặc trợ giúp bởi dự án của bạn.

Đóng Góp Hiện Vật—Các nguồn không phải bằng tiền mặt 
được đóng góp cho một dự án; có thể bao gồm các dịch 
vụ của tình nguyện viên, trang thiết bị hoặc tài sản. 

E

EiN—Số Đăng Ký Nhà Tuyển Dụng, được các tổ chức nhận 
tài trợ của US sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thanh toán của một khoản tài trợ.

Quan Hệ Đối Ngoại—Đề cập tới những nỗ lực của một tổ 
chức trong việc tăng cường liên lạc, thúc đẩy mối quan hệ 
và xây dựng sự hiểu biết và hỗ trợ của công chúng dành 
cho tổ chức và hoạt động của tổ chức. 

F

Far—Các Quy Định về Mua Sắm Liên Bang, tập hợp các luật lệ 
của Hoa Kỳ chi phối quá trình mua sắm của USG.

FBo—Tổ chức dựa vào niềm tin. 

Fm (hoặc Fmo)—Phòng Quản Lý Tài Chính của Tổ Chức 
Của Bạn. 

G

Gây quỹ—Quá trình kêu gọi và thu thập các khoản đóng góp 
(tiền hoặc các nguồn khác), thông qua việc kêu gọi quyên 
góp từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, hoặc 
các cơ quan chính phủ.

Giai Đoạn Ngân Sách—Khoảng thời gian được phê duyệt của 
khoản tài trợ, thường là một tập hợp con của toàn bộ giai 
đoạn của dự án. 

Gia Hạn không Chi Phí—Khi tổ chức nhận tài trợ yêu cầu và 
được cho thêm một khoảng thời gian sau ngày kết thúc 
tài trợ để sử dụng các khoản chưa được tiêu dùng trong 
khoản tài trợ ban đầu để hoàn thành các hoạt động.

Giám Sát và Đánh Giá (m&E)—Quá trình thu thập và phân 
tích dữ liệu và thông tin nhằm mục đích xác định và đo 
lường tác động của dự án.

Giao tiếp—Quá trình truyền tải ý tưởng và thông tin về bản 
chất của tổ chức của bạn và các vấn đề mà nó giải quyết. 
Một hoạt động chính, đang diễn ra là yếu tố quan trọng để 
duy trì một tổ chức. Xem thêm phần Tiếp Thị. 
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Hàng hóa—Bất kỳ hạng mục nào mà có thể được mua hoặc 
bán, thường là một sản phẩm hoặc nguyên vật liệu thô 
(gỗ, lúa mì, cà phê, kim loại).

Hệ Thống Danh Sách Các Đơn Vị không Đủ Điều kiện—Một 
cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm, cung cấp một danh sách 
toàn diện về các cá nhân, công ty và tổ chức không đủ 
điều kiện nhận tài trợ của USG. Các tổ chức nhận tài trợ có 
trách nhiệm sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến này để kiểm 
tra các nhà cung cấp trước khi ký hợp đồng cung cấp dịch 
vụ hoặc mua sắm bất kỳ cái gì.

Hệ Thống kế Toán Dựa Trên Dòng Tiền mặt—Một phương 
pháp kế toán ghi lại các sự kiện tài chính dựa trên dòng 
tiền mặt và tình trạng sẵn có của tiền mặt. Doanh thu 
được ghi nhận khi tiền được nhận, và chi phí được ghi 
nhận khi tiền được thanh toán. Trong kế toán dựa trên 
dòng tiền, doanh thu và chi phí còn được gọi là việc nhận 
và thanh toán tiền mặt. Kế toán dựa trên dòng tiền không 
ghi nhận các khoản hứa hẹn sẽ thanh toán hoặc những 
kỳ vọng nhận tiền hoặc dịch vụ trong tương lai, như các 
khoản phải trả, các khoản phải thu và chi phí trả trước 
hoặc tích luỹ. Điều này đơn giản hơn cho các cá nhân và 
tổ chức không có số lượng giao dịch lớn, hoặc khi khoảng 
thời gian giữa lúc bắt đầu giao dịch và lưu thông tiền mặt 
là rất ngắn. Xem thêm Hệ Thống Kế Toán Tích Lũy.

Hệ Thống kế Toán Tích Lũy—Một phương pháp kế toán ghi 
lại các sự kiện tài chính dựa trên hoạt động kinh tế chứ 
không phải là hoạt động tài chính. Theo hệ thống kế toán 
tích lũy, cần ghi lại doanh thu khi được nhận và thực hiện, 
bất chấp lúc nào nhận được chi trả thật. Hãy xem phần Hệ 
Thống Kế Toán Dựa Trên Dòng Tiền.

HiV/aiDS—HIV—Vi-rút gây Suy Giảm Miễn Dịch Ở Người, một 
loại vi-rút có thể lây nhiễm từ người sang người, phá hủy 
hệ thống miễn dịch của họ, cơ chế chống nhiễm trùng 
của cơ thể. AIDS—Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc 
Phải, căn bệnh được gây ra do sự mất khả năng chống 
nhiễm trùng của cơ thể.

Hoạch Định Chiến Lược—Quá trình của một tổ chức nhằm 
xác định hướng đi hoặc chiến lược của mình và đưa ra 
các quyết định liên quan tới việc theo đuổi chiến lược đó. 
Theo điều chỉnh từ Hướng Dẫn Thực Địa đối với Tạo Điều 
Kiện Thuận Lợi và Hoạch Định Chiến Lược Phi Lợi Nhuận,  
“Được xác lập một cách đơn giản, hoạch định chiến lược 
xác định một tổ chức sẽ phát triển thế nào trong năm 
tiếp theo hoặc hơn nữa, làm thế nào để nó đạt được mục 
tiêu đó và làm thế nào để tổ chức đó biết liệu mình đã đạt 
được điều đó hay chưa.”

Hợp đồng—Cơ chế mà USG sử dụng để trao tài trợ mua sắm.

Hỗ trợ—Tài trợ của USG dành cho một cá nhân hoặc tổ chức 
nhằm đạt được một mục đích công cộng. Xem thêm 
Mua Sắm.

HrSa—Cơ Quan Quản Trị Dịch Vụ Và Nguồn Lực Y Tế 
(một cơ quan của HHS). 

J

JSi—John Snow, Inc.

k

kế Hoạch Làm Việc—Tài liệu vạch ra các hoạt động đã định, 
các nguồn lực cần thiết và mục tiêu.

kết Quả—Bất kỳ lỗi, trường hợp ngoại lệ, sai lệch hoặc thiếu 
sót nào được kiểm toán viên phát hiện từ việc kiểm tra 
bằng chứng kiểm toán. Các kết quả thu được thường liên 
quan tới (a) việc tuân thủ các chính sách, thủ tục và yêu 
cầu của pháp luật, (b) tính phù hợp và hiệu quả của các 
hoạt động giám sát, và/hoặc (c) tính hữu hiệu và hiệu quả 
của việc quản trị. 

kết Thúc—Giai đoạn cuối cùng của một dự án trong đó các 
hoạt động được hoàn tất và các công việc hành chính 
được hoàn thành.

kiểm toán—Việc xem xét và kiểm tra độc lập các hoạt động 
và hồ sơ hệ thống.

khoản Phí Đóng Góp—Phần chi phí của dự án hoặc chương 
trình mà không được chi trả bởi USG.  Nó có thể dưới 
dạng tiền mặt hoặc đóng góp hiện vật. Xem thêm Quỹ 
Đối Ứng.

kinh phí chưa dùng—Số tiền cam kết nhưng chưa được 
dùng. Nó được tính bằng cách cộng tất cả các khoản bạn 
đã chi tiêu tới nay và lấy tổng số tiền cam kết trừ đi số 
tiền đó. 

L

Lập Lại Dự Toán Đáng kể—Việc chuyển tiền giữa các loại 
ngân sách trên một ngưỡng nhất định được đưa ra bởi cơ 
quan tài trợ của bạn.

Liên Bang—Liên Quan đến Chính Phủ Hoa Kỳ. 

m 

mã  Địa Lý—Mã mà USAID quy định cho các tổ chức nhận tài 
trợ để xác định các quốc gia cụ thể mà họ được phép mua 
hàng hóa và dịch vụ.

m&E—Giám sát và đánh giá.

m&iE—Chi Phí Ăn Uống và Các Chi Phí Phụ phát sinh trong 
quá trình đi lại như ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tiền thưởng 
và tiền bồi dưỡng cho các dịch vụ, giặt là, vật dụng dùng 
trong khi tắm giặt.

miễn trừ—Văn bản cho phép cần thiết để chấm dứt các yêu 
cầu của một chính sách cụ thể. Cá nhân có thẩm quyền, 
như AO và AOR, có thể cấp miễn trừ để đáp ứng nhu cầu 
cụ thể của dự án.

mou—Biên Bản Ghi Nhớ.

mua Sắm—Một hành động mua hoặc hợp đồng của USG 
để có được cái gì đó để sử dụng riêng. Bao gồm các sản 
phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ. Xem thêm phần Hỗ Trợ.

mua sắm—Mua hàng hóa và dịch vụ một cách công bằng, 
minh bạch theo các quy tắc và quy định được áp dụng.

mục Tiêu Chi Phí—  Giới hạn chi phí cho một hoạt động trong 
các giới hạn về ngân sách. Một dự án không thể vượt quá 
mục tiêu chi phí đã được đưa ra. 

mục tiêu—Số lượng người hưởng lợi ước tính mà bạn mong 
tiếp cận đối với một chỉ số cụ thể trong một khoảng thời 
gian xác định.
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Năm Tài Chính—Đôi khi được gọi là năm tài chính hoặc năm 
ngân sách. Một khoảng thời gian được sử dụng cho việc 
tính toán các báo cáo tài chính hàng năm (“thường niên”) 
của các doanh nghiệp và các tổ chức khác. Nó có thể 
hoặc không tương ứng với năm theo lịch, được tính từ 01 
tháng 1 đến 31 tháng 12. Năm tài chính của USG bao gồm 
12 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 và kết thúc ngày 
30 tháng 9.  

Nhân Sự—Nói đến số lượng nhân viên do các tổ chức quản lý, 
hoặc nói đến phòng nhân sự chịu trách nhiệm vai trò đó.

Nhân Sự Chủ Chốt—Nhân sự trực tiếp chịu trách nhiệm về 
việc quản lý hợp đồng hoặc những người có kỹ năng 
chuyên môn/kỹ thuật được chứng nhận bởi AOR/COR là 
cần thiết cho sự thực hiện thành công của chương trình. 

Nhóm mục Tiêu Hỗ Trợ—Nhóm của USAID mà đưa ra quyết 
định sơ bộ về thời gian và loại công cụ tài trợ.

NiCra—Thỏa Thuận Mức Chi Phí Gián Tiếp Đã Được Đàm 
Phán (đó là một mức đã được thỏa thuận riêng giữa một 
tổ chức và USG để tính chi phí gián tiếp.) 

NGo—Tổ chức phi chính phủ. 

Ngăn cản—Hành động của một cán bộ ngăn cản không cho 
một nhà thầu ký kết hợp đồng và hợp đồng phụ được 
Chính phủ thông qua với Chính phủ trong một khoảng 
thời gian xác định, hợp lý; một nhà thầu bị ngăn cản như 
vậy được gọi là “bị ngăn cản”. 

Nghiên Cứu Trước khi Tài Trợ—Việc xem xét hệ thống tài 
chính của một tổ chức để xem hệ thống đó có đáp ứng 
các yêu cầu tối thiểu của cơ quan tài trợ của bạn hay 
không trước khi được tài trợ.

Nguồn Gốc—Nơi mà một vật được trồng hoặc sản xuất từ ban 
đầu. Xem thêm phần Xuất Xứ.

Ngưỡng mua Sắm Nhỏ—Số tiền tổ chức của bạn đặt ra theo 
đó quá trình mua sắm của bạn có thể được đơn giản hóa. 
Ví dụ, nếu ngưỡng mua sắm nhỏ của bạn là $1.000, bạn có 
thể  phải đảm bảo ít nhất ba hồ sơ dự thầu cho các hạng 
mục lớn hơn số tiền đó, chứ không phải các hạng mục 
bằng hoặc thấp hơn số tiền đó.  Không có quy định nào 
của USG về số tiền đó. 

Nguồn Bị Cấm—Bất cứ người nào tìm kiếm hành động chính 
thức của cơ quan của nhân viên USG, hoặc những người 
kinh doanh hoặc tìm cách kinh doanh với cơ quan của 
nhân viên đó. 

o 

oVC—Trẻ Mồ Côi và Trẻ Dễ Bị Tổn Thương.

P  

Phạm vi—Khoảng thời gian mà một tổ chức sẽ xem xét trong 
tương lai khi chuẩn bị một kế hoạch chiến lược.

Phê Duyệt Trước—Văn bản ủy quyền từ nhà tài trợ trước khi 
một hành động được thực hiện.  

Phương tiện—“Các phương tiện [t]ự hành có khả năng vận 
chuyển hành khách, như xe tải, xe khách và buýt, xe mô tô, 
xe gắn máy, xe đạp có gắn động cơ và xe tiện ích” (22 Bộ 
Luật Liên Bang Hoa Kỳ 228.13 [b]).

PmTCT—Phòng Chống Lây Truyền từ Mẹ sang Con. 

Q 

Quảng bá—Bất kỳ loại chiến thuật nào khác ngoài quảng cáo 
(ví dụ, sự kiện đặc biệt, áp phích, áo phông, tờ rơi) được sử 
dụng bởi một bên tiếp thị (ví dụ, một NGO) để nâng cao 
nhận thức về một sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng của các 
đối tượng mục tiêu cụ thể. 

Quà tặng—Bất kỳ khoản tiền thưởng, ân huệ, chiết khấu, giải 
trí, tiếp đãi, khoản cho vay, sự cho hoãn nợ nào hoặc bất 
cứ thứ gì khác có giá trị tiền bạc. Nó cũng bao gồm các 
dịch vụ như quà tặng cho tập huấn, đưa đón, đi lại trong 
nước, chi phí thuê phòng và các bữa ăn, dù là được cung 
cấp bằng hiện vật, qua mua vé, việc thanh toán trước hoặc 
bồi hoàn sau khi đã phát sinh chi phí đó. 

Quản lý— Hoạt động hàng ngày của tổ chức. Xem thêm phần 
Điều Hành. 

Quản Lý Hoạt Động hoặc “Quản Lý Hoạt Động Thực 
Địa”— Đối với NPI, đại diện của USG được bổ nhiệm để 
hoạt động như một đầu mối liên lạc trong nước của một 
tổ chức. Người này có thể từ bất kỳ cơ quan nào của USG 
mà có liên quan tới việc thực hiện PEPFAR ở một quốc gia.

Quyết Định Quản Lý—Việc đánh giá khuyến nghị của ban 
quản lý và quyết định dựa trên tiến trình hành động 
phù hợp. 

Quỹ Đối Ứng—Một số lượng hoặc tỉ lệ cố định các nguồn lực 
không phải của USG mà một số nhà tài trợ yêu cầu các tổ 
chức nhận tài trợ phải đóng góp cho một dự án để có đủ 
điều kiện nhận tài trợ của USG. Xem thêm phần Khoản Phí 
Đóng Góp.

S 

SaPr—Báo Cáo Hiệu Quả Hoạt Động Nửa Năm Một Lần (đôi 
khi cũng được đọc là “Sapper”). Báo cáo 6 tháng một lần 
trong quá trình thực hiện kế hoạch làm việc hàng năm của 
bạn giúp cập nhật tiến độ dự án của bạn cho USG. Xem 
thêm phần APR. 

SF-270—Mẫu 270 Chuẩn Yêu Cầu Tạm Ứng, được sử dụng để 
yêu cầu các khoản tài trợ hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác.

SF-425—Mẫu 425 Chuẩn Báo Cáo Tài Chính Liên Bang, được 
sử dụng để chuẩn bị các báo cáo tài chính cho một khoản 
tài trợ hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác. 

SoW—Phạm vi (hoặc Bản Công Bố) Công Việc. Hãy xem Điều 
Khoản Tham Chiếu.

Số DuNS—Một số gồm chín chữ số được cấp miễn phí cho tất 
cả các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh với Chính Phủ 
Hoa Kỳ liên quan tới hợp đồng hoặc các khoản tài trợ (hãy 
xem http://fedgov.dnb.com/webform). 

Số Tiền Cam kết (hoặc Sự Cam kết)—Số tiền mà USG đã cam 
kết cho chương trình. USG không đảm bảo sẽ bồi hoàn 
cho tổ chức nhận tài trợ bất kỳ khoản chi phí nào vẢợt quá 
số tiền cam kết. See also Award Amount. 

T

Ta—Hỗ Trợ Chuyên Môn. 

Tài Trợ Tối Đa—Tổng số tiền ước tính sẽ được sử dụng bởi 
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USG trong suốt thời gian của một khoản tài trợ.  

Tài trợ phụ—Tài trợ được cấp cho một tổ chức thông qua một 
bên trung gian quản lý tài trợ cho nhà tài trợ ban đầu.

Thẩm Định—Việc đánh giá cần thiết đối với hiệu quả hoạt 
động trong quá khứ, danh tiếng và các kế hoạch tương lai 
của một đối tác tiềm năng hoặc đối tượng khác, liên quan 
tới các biện pháp và nguyên tắc kinh doanh khác nhau. 
Hoạt động này thường liên quan tới, ít nhất là, kiểm tra các 
sổ sách ghi chép về xã hội, môi trường và tài chính của họ. 

Thỏa Thuận Hợp Tác—Một trong hai biện pháp mà USG sử 
dụng cung cấp hỗ trợ.  USG sử dụng biện pháp này khi 
muốn duy trì sự tham gia đáng kể vào một dự án. Xem 
thêm phần Tài Trợ. 

Thu Nhập của Chương Trình—Số tiền kiếm được bằng một 
chương trình vì lợi ích của chính chương trình đó. Ví dụ, 
thu nhập chương trình từ việc thu phí các dịch vụ hoặc 
từ việc bán hàng. Nó cũng có thể được tạo ra thông qua 
việc bán các thiết bị đã được mua bằng nguồn vốn của 
chương trình mà không còn cần thiết nữa. Các chương 
trình PEPFAR hiếm khi có thu nhập chương trình. Lưu ý: 
Thu nhập của chương trình khác với các hoạt động tạo thu 
nhập, trong đó những đối tượng hưởng lợi của chương 
trình tiếp tục có thu nhập. 

Thương Hiệu—Sự thể hiện bằng hình ảnh của sản phẩm hoặc 
dịch vụ, như một logo hoặc đồ họa mà có thể nhận biết 
một cách dễ dàng. Đó là “chữ ký”của chương trình hoặc dự 
án của bạn.

Tiếp thị—Các quy trình và các hoạt động góp phần xây dựng 
hình ảnh công cộng của tổ chức của bạn mà, khi đã được 
xây dựng một cách hiệu quả - và được củng cố bằng việc 
làm tốt của nhân viên của bạn – sẽ giúp tạo dựng niềm tin 
và sự tin tưởng của những người hưởng lợi, lãnh đạo địa 
phương và các nhà tài trợ. Xem thêm phần Giao Tiếp. 

Tốc Độ Chi Tiêu—Tốc độ một tổ chức chi tiêu tài các khoản tài 
trợ của mình trong một khoảng thời gian định kỳ, thường 
là hàng tháng. 

Tổ Chức Nhận Tài Trợ Chính—Một tổ chức nhận hỗ trợ tài 
chính trực tiếp (tài trợ hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác) để thực 
hiện một hoạt động hoặc chương trình; thường được biết 
đến như là một đối tượng nhận tài trợ chính. 

Tổ chức nhận tài trợ phụ—một tổ chức nhận hỗ trợ tài chính 
để thực hiện một hoạt động hoặc chương trình thông qua 
một tổ chức nhận tài trợ chính (hoặc tổ chức nhận tài trợ 
phụ khác). Xem thêm Tổ Chức Nhận Tài Trợ Chính. 

Tổng Số Tiền Tài Trợ (hoặc Tài Trợ)—Tổng số tiền dự kiến 
được sử dụng trong suốt thời gian thực hiện dự án. Xem 
thêm phần Số Tiền Cam Kết. 

Tổng Dự Toán—Tổng chi phí dự kiến cho dự án của bạn được 
nêu trong Thỏa Thuận Hợp Tác của bạn. 

Trợ Cấp Hàng Ngày—Số tiền tối đa mà USG cho phép một cá 
nhân được bồi hoàn mỗi ngày để trang trải tiền ăn nghỉ và 
các chi phí phụ khác (M&IE) trong quá trình đi lại khi đại 
diện cho một dự án. 

u

uSaiD—Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ.

uSG—Chính Phủ Hoa Kỳ. 

V

VaT—Thuế Giá Trị Gia Tăng, đánh vào việc mua các hàng hóa 
và dịch vụ, tương tự như thuế bán hàng ở Hoa Kỳ.

VCT—Tư Vấn và Xét Nghiệm Tự Nguyện. 

Việc Tham Gia Đáng kể—Quyền mà USAID giữ lại để duy trì 
sự kiểm soát nhất định trong một dự án được tài trợ thông 
qua một Thỏa Thuận Hợp Tác. Quyền này thường bao 
gồm khả năng phê duyệt kế hoạch làm việc, ngân sách, 
Nhân Sự Chủ Chốt, giám sát và đánh giá các kế hoạch và 
các tổ chức nhận tài trợ phụ. Các khía cạnh tham gia đáng 
kể được nêu cụ thể trong Thỏa Thuận. 

X 

Xây Dựng Năng Lực—Tăng cường năng lực của một tổ chức 
trong việc tự quản lý và đạt được sứ mệnh một cách hiệu 
quả. 

Xây dựng thương hiệu—Quá trình phát triển một đặc trưng 
nhận diện cho một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách sử 
dụng hình ảnh và từ ngữ, ví dụ logo và khẩu hiệu, để gợi 
lên một phản ứng cảm xúc tích cực trong các đối tượng 
mục tiêu. 

Xuất Xứ—Nơi bạn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ, bất kể nó 
được sản xuất ban đầu ở đâu. Đây thường là địa điểm của 
người bán hàng. Xem thêm Nguồn Gốc.
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các tổ chức dựa vào niềm tin (FBOs)
 hợp tác với USG, 78-79
 các biện pháp bảo vệ việc tuyển dụng, 46
quản lý tài chính 
 vai trò và trách nhiệm, 14
 các yêu cầu tối thiểu của USG, 14 
Đạo Luật Hàng Không Hoa Kỳ, 108  

các chỉ số
 hiệu quả hoạt động, 56-58
 dự án, 65-66, 123-125, 126-131
chi phí gián tiếp, 22, 94
quản lý tài sản/danh sách kiểm kê, 85 

các mục tiêu SMART, 123
báo cáo hiệu quả hoạt động nửa năm một lần, 76
nhân viên
 quá trình đánh giá hiệu quả hoạt động, 54-56
 giám sát, 51-53
các bên liên quan, 74
hoạch định chiến lược, 8
những tổ chức nhận tài trợ phụ
 khoản phí đóng góp, 21 
 quá trình lựa chọn, 67
 kết thúc, 68, 81
 hồ sơ và tài liệu, 68, 83
câu chuyện thành công, 148
phân tích SWOT, 9

cẩm nang nhân viên, 48-49
Đánh Giá Tác Động Môi Trường (EIA), 117-119
tỉ giá hối đoái 
 biến động, 17-18
 bình quân gia quyền, 17, 18
Hệ Thống Danh Sách Các Đơn Vị Không Đủ Điều Kiện 

(EPLS), 101, 103, 106-107 

chất lượng dữ liệu, 128, 130, 131
các hạng mục cần bàn giao, 71, 73, 141-142
chi phí trực tiếp, 22, 94 
các nhà tài trợ
 giành được lòng tin của họ, 71
 duy trì quan hệ với, 71-73
chính sách về nơi làm việc không có ma túy, 46 

 danh sách kiểm kê tài sản cuối cùng, 82, 85
 yêu cầu tài trợ cuối cùng, 84
 mẫu SF-425 cuối cùng, 84
 báo cáo VAT cuối cùng, 84
 thư gửi USAID, 86
 lưu giữ hồ sơ, 86
 tài trợ còn lại, 85
 các tổ chức nhận tài trợ phụ, 81, 86
 thời biểu và danh sách kiểm tra, 80-83
giao tiếp
 với các nhà tài trợ, 71
 mục tiêu, 136
 lập kế hoạch, 135
sự tham gia của cộng đồng, 74 
khoản phí đóng góp 
 đóng góp bằng hiện vật, 20
 báo cáo, 21 

đánh giá cơ sở, 126-128, 132
Ban Giám Đốc
 trách nhiệm, 3, 5, 14
 mô tả vị trí mẫu, 6
xây dựng thương hiệu. Hãy xem thêm phần đánh dấu. 
 đặc trưng nhận dạng bằng đồ họa, 139
 các quy định của USAID, 141 
tốc độ chi tiêu, 15-16, 29, 70, 81

đánh giá hiệu quả hoạt động, 54-56
kế hoạch quản lý hiệu quả hoạt động (PMP), 126, 128
chi phí chưa dùng, 15-16, 19
giới thiệu, 144-147
mua sắm
 mua của Mỹ, 101, 103
 đấu thầu cạnh tranh, 95-96
 tài liệu và lưu trữ hồ sơ, 90, 97
 ngưỡng mua sắm nhỏ, 90
 các giai đoạn, 92-93
 các chính sách, 89
 hàng hóa bị cấm, 99
 hạn chế về nguồn gốc/xuất xứ, 101-103
 những yêu cầu về tài trợ phụ, 100
 phương tiện, 104
chu trình dự án, 74, 123 

kết thúc
 gia hạn tài trợ, 81
 kiểm toán cuối kỳ, 84
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mục tiêu, 18-19, 51, 65, 70, 76-77 
 thuộc PEPFAR,129-131
đi lại
 chính sách, 111-112
 tài liệu, 113
 Đạo Luật Hàng Không Của Hoa Kỳ, 108-109 

mã địa lý, 94, 101-103
điều hành, 3-4, 5-7 

mẫu SF-270, 29-33 
mẫu SF-425, 34-36 

nhân sự, 
 các chính sách cần thiết, 45-46
 chính sách về nơi làm việc HIV/AIDS, 46

Nhân Sự Chủ Chốt, 57

sổ tay
 nhân sự (nhân viên) – mục  

lục mẫu, 48-49
 quản lý tài chính—mục lục mẫu,13
đánh dấu
 các hạng mục cần bàn giao, 142
 trường hợp ngoại lệ, 142
 kế hoạch, 139, 141
 các quy định của USAID, 143
trợ cấp M&IE (Chi Phí Ăn Uống và Các Khoản Phụ Khác), 

108, 111-114
trách nhiệm quản lý, 3-4

số tiền cam kết, 15
tiếp cận, 75

tạm ứng, 29-33, 35, 70, 85
kiểm tra về khả năng được chấp nhận, 94
kiểm toán
 các yêu cầu hàng năm, 38-40
 cuối kỳ, 83
 bộ tài liệu, 40-41
 các quy định đối với tổ chức nhận tài trợ phụ, 39 

Ph
ụ

 L
ụ
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