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 Sáng: 8:30 – 12:00 

 Chiều: 13:00 – 16:00 
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No Duration  Nội dung PIC 

 10’ Câu hỏi: Quan ngại về tình hợp pháp của dự án? 
Đặt vấn đề với chính quyền địa phương 
Nhờ hướng dẫn để dự án là hợp pháp 
Tránh dung các  từ ngữ nhạy cảm/ làm ảnh hưởng đến uy tín/thành tích của chính quyền địa 
phương  
 
Câu hỏi: Chính quyền hay quan tâm đến vấn đề tài chính 
Quan ngai của chính quyền về vấn đề minh bạch 
 
Bước 3: Tập huấn nhóm nòng cốt: Phát hiện những nhân tố tích cực , đại diện cho dân, có ý thức 
tiến bộ trong cộng đồng. Đưa ra những tiêu chuẩn để lựa chọn nhóm nòng cốt. Chương trình tập 
huần có thể bao gồm các nội dung (làm việc nhóm, truyền thông, lãnh đạo,…), thời gian, địa 
điểm,… 
 
Bước 4: Tham gia tìm hiểu và phân tích cộng đồng.  

 Người nên tham gia là cán bộ địa phương, các bộ dự án hoặc thành viên nhóm nòng cốt.  

 Phương pháp có thể là phỏng vấn sâu, khảo sát dựa vào một bảng hỏi, thu thập số liệu từ 
báo cáo, hồ sơ, báo cáo có sẵn của địa phương ( Những số liệu có thể tìm kiếm trên 
website cục thống kê, hoặc cơ quan chuyên ngành), hoặc dung hương pháp PRA. 

 Thông tin cần tìm hiểu: các chương trình có sẵn, các tiềm năng và lực cản, các mối quan 
hệ tương tác trong cộng đồng, các thông tin tổng quan trong cộng đồng (địa lý, dân số, 
văn hóa, KTXH,…)  

 Câu hỏi gợi ý: Việc gì/Vấn đề gì? Tại sao có vấn đề đó? Địa phương đã làm gì để giải 
quyết vấn đề?  

Bước 5: Thành lập ban phát triển cộng đồng.  

 Thành phần:  

 Cơ cấu hoạt động: chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên,…Quy chế, điều lệ hoạt động 

 Lập kế hoạch hành động: Cần có tầm nhìn về cộng đồng địa phương, đường hướng phát 
triển. V.d (thất bại): Một ban PTCĐ được dựng nên nhưng sau hi báo cáo nhà tài trợ xong 
thì không còn ý tưởng chủ đề sinh hoạt cho các nhóm. V.d (thành công): Triển khai ban 
PTCĐ, tập huấn, tạo được động lực hoạt động cho nhóm. Nhóm sau khi được tập huấn 
đã đạt giải cao trong kỳ thi Khuyến nông 

 Chia sẻ cho nhóm cộng đồng: cần thời gian và sự kiên nhan 
 
Bước 6: Vận động, phát huy tiềm năng nhóm: 

 Quyết định trên vấn đề chung để gắn kết dựa trên nguyên tắc và kỷ luật.  

 Tác viên cần nỗ lực phát huy các sang kiến, tiềm năng của địa phương, học hỏi từ người 
dân địa phương (đốt lò trong điều kiện mưa, cách phòng vệ khi giẫm phải tổ ong 
đất,v.v…) 

 Tác viên cần đi tham quan, học hỏi từ những mô hình, địa phương, dự án mới 

 Tác viên cần khuyết khích nhóm, trao quyền cho nhóm quyết định 

 



 
Bước 7: Đánh giá chương trình và hoạt động của nhóm. Tùy vào  

 Quy trình cải tiên liên tục 

 Đánh giá có sự tham gia, giúp tìm kiếm được giải pháp với chi phí thấp, đơn giản dễ thực 
hiện, không quá khắt khe về các yêu cầu khoa học, và nếu giải pháp đưa ra dựa trên ý 
kiến người tham gia sẽ dễ chấp nhận hơn 

 
Bước 8: Liên kết nhóm (hoạt động mạng lưới - networking) 
V.d: Phát triển hoạt động thể dục – thể thao, văn hóa, văn nghệ để gắn kết và thúc đẩy cộng đồng 
 
Bước 9: Chuyển giao: Khi cộng đồng độc lập, dự án nên báo trước với địa phương, kết thúc sứ 
mệnh của tổ chức trong giai đoạn đó. Dự án có thể chuyển sang một lĩnh vực khác với mô hình và 
cách làm tương tự. 
 
Hầu hết các tổ chức NPO của LIN tham gia workshop đang triển khai dự án của mình trong giai 
đoạn từ 1 đến 6, đã có CEPORER đã hoàn thành bước 9 cho dự án Cây nước ở Long An (dự án 
do NTG tài trợ). 
 

  Kỹ thuật phân tích cây vấn đề (Problem Tree): Sauk hi thu thập các thông tin cơ bản => Xác định 
được các vấn đề ưu tiên giải quyết => Đi sâu vào phân tích vấn đề (nguyên nhân, tác động) 

 Xác định vấn đề hiện tại (Không phải là vấn đề thiếu giải pháp mà là tình trạng tiêu cực ở 
hiện tại (nếu vấn đề không giải quyết thì hậu quả là như thế nào)) 

 Xây dựng cây vấn đề: xác định nguyên nhân trực tiếp và lớn; hậu quả trực tiếp và lớn; chỉ 
ra mối liên quan giữa nguyên nhân và hiệu quả; rà soát lại vấn đề.  

V.d: Cây vấn đề: Vần đề: Tai nạn xe buýt thường xuyên => Nguyên nhân (tại sao): lái xe ẩu, 
phương tiên xấu, đường xuống cấp => Hậu quả: hành khách bi thương/từ vong, mất lòng tin 

o Phải cùng với người dân địa phương (tổ trưởng tổ dân phố, chính quyền) để đặt 
vấn đề, tìm ra vấn đề 

Câu hỏi: Làm sao xác định được vấn đề trọng tâm?  

 Tìm kiếm vấn đề nào đang có tác động tiêu cực trong cộng đồng 

 Tham khảo ý kiến của người dân, chính quyền địa phương 
 

 

 15’ Tea-break  

  Chia nhóm xây dựng cây vấn đề  
Nhóm 1:  

 Vấn để: Thanh niên thất nghiệp ở phường 12, Q.8, TP.HCM 

 Nguyên nhân: Thiếu sức khỏe, Trình độ hạn chế - không bằng cấp ( do gia đình thiếu 
thốn, thiếu các hoạt động khởi nghiệp ), dính vào tệ nạn xã hội ( do thiếu sự quan tâm của 
ba mẹ, ít quan tâm của lực lượng chức năng, và đặc thu địa bàn tập trung nhiều người 
tham gia tệ nạn, cạnh tranh công việc, tâm lý lười biếng, thích hưởng thụ 

 Hậu quả: Gia tăng tì lệ trộm cắp,tệ nạn xã hội, lệ thuộc gia đình ( trờ thành gánh nặng 
kinh tế), thiếu hụt lao động và làm trì trệ kinh tế địa phương 

Nhóm 2: 
Vấn đề: Trẻ em bỏ học 
Nguyên nhân:  

- Hoàn cảnh khó khăn: nghèo, mồ côi, bố mẹ li hôn 
- Điều kiện bản thân: nhận thức kém, khuyết tật, ham chơi… 
- Điều kiện địa phương: trường xa, giáo viên dạy không hiệu quả 

HẬu quả: 
- Bản thân: sức khỏe, bị bóc lột 
- Xã hội: tệ nạn xã hội, thu nhập thấp, gia tăng dân số 
- Cộng đồng: 

Góp ý nói rõ trẻ em ở địa phương nào, độ tuổi nào ?, chú trọng nguyên nhân lớn, trực tiếp ảnh 
hưởng nhất, càng cụ thể thì càng dễ xây dựng kết quả. 

 



Nhóm 3: Người nghèo ở đô thị 
Nguyên nhân: 

- VĂn hóa yếu kém:  
- không được hưởng chính sách hỗ trợ,  
- không có hộ khẩu 

HẬu quả: 
- Con cái thất học 
- Không được thu nhập ổn định 
- MỨc sống thấp: chỗ ở không đảm bảo 
- Kinh tế khó khan 
- Tệ nạn xã hội tăng 
- MÔi trường sống 

Góp ý: 
- Nêu rõ thực trạng cụ thể, địa bàn 
- Nên xác định lại vấn đề trung tâm cho cụ thể và chính xác: VD: Người nhập cư ở phường 

1, quận 8 thiếu việc làm/thất nghiệp/có thu nhập thấp 
- Xác định những hậu quả rõ rang 

Nhóm 4: Khó khan của người khuyết tật khi tham gia giao thông công cộng 
Nguyên nhân: 

- Cơ sở hạ tầng không đáp ứng được (khoong có sàn thấp, lối đi hẹp, nhà chờ…) 
- Thái độ phục vụ bên nhà xe (basc tài, tiếp vieen0 – nguyên nhân: cuộc sống khó khăn, 

căng thẳng 
- Người hỗ trợ không có những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ NKT 
- Tâm lý tự ti sợ kỳ thị 

Hậu quả: 
- NKT không tiếp cận được phương tiện giao thông công cộng  thu mình lại, ít đi và 

không đi luôn  không hòa nhập  
- Tai nạn  thiệt hại sức khỏe, kinh tế 
- Ảnh hưởng đến những người xung quanh  thiệt hại kinh tế 

Góp ý: 
- Giao thông công cộng là những phương tiện hay là NKT tham gia đi trên đường đến chỗ 

tham gia giao thông công cộng  tham gia phương tiện giao thông công cộng 
- Có thể tập trung vào loại hình khuyết tật như sinh viên khiếm thị, hoặc khuyết tật vận động 
- Có thể chia thành nhiều dự án nhỏ cụ thể hơn 
- Nên bổ sung lý do kỹ năng của người khuyết tật 
- Cây vấn đề là cơ sở để xây dựng cây mục tiêu  phải phân tích cây vấn đề thấu đáo, cụ 

thể. Khi thực hiện dự án ta có thể chọn một nhánh nào đó để thực hiện, chứ khó để mà 
giải quyết toàn bộ cây vấn đề tùy thuộc vào nguồn lực, sự cho phép của chính quyền địa 
phương, nhà tài trợ… 

 

  Mối liên hệ giữa cây vấn đề và cây mục tiêu  



 
 
Chuyển thành cây mục tiêu (đổi mệnh đề phủ định thành khẳng định) 

 
Nếu phân tích cây vấn đề cặn kẽ, thấu đáo thì sẽ tăng tính thuyết phục cho đề xuất dư án 

  TÁC VIÊN CỘNG ĐỒNG 
- Nhiều tên gọi: community facilitator, community development officer 
- Vai trò của tác viên: 

o Mang tính xúc tác, cần được trang bị các kỹ năng tối thiểu (truyền thông, lãnh 
đạo) 

o Huấn kuyeejn viên 
o Nghiên cứu viên 
o Vận động – biện hộ người dân cùng tham gia 
o Hỗ trợ lập kế hoạch chứ không lamg giùm 

 

Hậu quả 1 

Vấn đề 
trung tâm 

Nguyên 
nhân 1 

Nguyên 
nhân 2 

Nguyên 
nhân 3 

Hậu quả 2 Hậu quả 3 

Mục tiêu lâu 
dài 

Mục tiêu cụ 
thể/ngắn hạn 

Kết quả 
mong đợi 1 

Kết quả 
mong đợi 1 

Kết quả 
mong đợi 3 

Mục tiêu lâu 
dài 

Mục tiêu lâu 
dài 



- Chi tiết 
o Xúc tác: tập hợp người dân, tạo điều kiện thuận lợi 
o Biện hộ: đại diện cho nhóm cộng đồng đến cấp thẩm quyền, cung cấp thông tin 

cho cộng đồng. Nên có nhiều bên tham gia vào quá trình, VD: Xây dựng bản tin, 
người dân cùng tham gia  nhiều người đóng góp họ mới có trách nhiệm 

o Nghiên cứu: cùng với nhiều người trong cộng đồng thu thâp, tim hiểu, phân tích 
thế mạnh, yếu, vấn đề, tiềm năng trong cộng đồng.  

o Huấn luyện: giúp các nhóm trong cộng đồng hiểu mục đích, chiến lược của dự 
án. Câu chuyện: người dân mình phải làm cầu nối, dự án làm nhiều nam do tổ 
chức A tài trợ, mà khi hỏi người dân thì họ không biết ai là người mang về  
người dân không có thông tin. Tac viên giúp huấn luyện vào đào tạo cho người 
dân trong cộng đồng. Góp ý bồi dưỡng giá trị, thái độ hợp tác và tôn trọng sự 
tham gia, sự tự quyết của người dân. Nói cho họ hiểu đây là việc chung của cộng 
đồng 

o Hỗ trợ kế hoạch hành động: sắp đặt các hoạt động cho hệ thống. Chú ý không 
làm thay 

 Nghỉ 
trưa 

  

  Phẩm chất của tác viên cộng đồng: 

 Phải qua huần luyện đào tạo để tạo niềm tin cho người dân. Trải qua tập huấn và đánh 
giá tập huấn trước, trong suốt quá trình làm việc. 

 Hòa đồng, hòa nhập (sử dụng ngôn ngữ cho phù hợp với bối cảnh địa phương)và trung 
thực với người dân và với chính mình 

 Biết lắng nghe và đồng cảm với người dân. Cần chứng tỏ, xây dựng lòng tin, tích lũy uy 
tín của mình với cộng đồng người dân địa phương  

 Khiêm tốn, không khoe khoan, hứa bừa  

 Khách quan, cho phép mâu thuẫn diễn ra, sau đó quan sát,phân tích, nắm bắt những mâu 
thuẫn đển tháo gỡ 

 Có cuộc sống đạo đức phù hợp với các giá trị, mẫu mực của xã hội 
Mối quan hệ:  

 Tác viên làm việc với ai? – Với chính quyền, nhà tài trợ, cơ sở cung cấp, người dân,… 

 Lịch sử nhã nhặn trong giao tiếp, quan tâm đến các giá trị văn hóa của cộng đồng 

 Họp thường xuyên với nhóm, kiên nhẫn 

 

  Kỹ thuật PRA là một loạt các cách tiếp cận và phương pháp khuyến khích, lôi cuốn người dân 
tham gia chia sẻ, thảo luận, phân tích 
Vai trò của PRA: 

 Học hỏi từ người dân, cùng người dân và bằng người dân 

 Là người thúc đây giúp người dân địa phương tự phân tích, lập kế hoạch và thực hiện. 
Lấy dân làm gốc, lấy cộng  đồng làm cơ sở 

V.d: Người tập huấn không chuyên về hải dương học, không biết độ mặn ở Côn Đảo và Nha 
Trang khác nhau. Người tập huấn có ý đưa dự án sinh kế trồng tảo từ Nha Trang về Cô đảo 
nhưng đươc người dân thông tin là không trồng được vì độ mặn ở Côn Đảo rất mặn. => học từ 
người dân 

 Nguyên tắc: học hỏi, linh hoạt, lắng nghe, kiểm tra chéo thông tin, trao quyền cho 
cộngđộng, chịu trách nhiệm trong công việc 

Các ứng dụng của PRA: 

 Giáo dục – tập huấn 

 Lập kế hoạch thực hiện, đánh giá 
Phương pháp PRA:  
Theo không gian:  

 Phương pháp không gian: 1 nhóm 6-8 người đi quan sát và ghi chú lại 
o Bản đồ xã hôi => xây dựng bức tranh tồng thể, xác định nguồn tài nguyên cộng 

đồng đó có được 
o Điều tra theo tuyến và xây dựng sơ đồ mặt cắt: Hiện trạng là gì, mong muốn, kế 

 



hoạch 
 Ứng dụng trong các lĩnh vực khác ngoài nông/lâm: có thể ứng dụng trong 

vấn đề rác thải. Cắt một lát trong hẻm …., khoanh vùng cụ thể, xác định 
hộ nào bán ma túy, hộ nào chích, xác định coi tổ dân phòng nằm ở đâu, 
công an phường nằm ở đâu…những vụ đâm chém diễn ra ở đâu. Nói 
chung, người sử dụng phải linh hoạt khi sử dụng, mình có thể thay đổi 
tiêu chí trong bảng lát cắt. 

 Hoặc ô nhiễm môi trường tại phường 16, quận 8: cắt ở kênh nước thải: 
có những kênh nước thải tốt/xấu. Từ lát cắt đó, xác định vấn đề là gì, vấn 
đề xả ra ở đâu, khi sự cố xảy ra thì đơn vị nào hỗ trợ được.  

 Tùy thuộc vào mục tiêu dự án mà áp dụng các phương pháp PRA phù 
hợp 

 Theo thời gian 

 Theo mối quan hệ: Sơ đồ Venn,  

  Phỏng vấn bán cấu trúc (semi-structured interview): Ngoài những câu hỏi đóng, còn có những câu 
hỏi mở. VD: Anh có thích ngôi nhà đó không, nếu thích thì thích như thế nào? 
Phỏng vấn có cấu trúc (structured interview): câu trả lời hoặc có hoặc không 

 Phỏng vấn bán cấu trúc được thực hiện trong môi trường mở, giao tiếp 2 chiều (face-to-
face) 

 Được sử dụng để cho và nhận thông tin 

 Có được thông tin cụ thể từ một đối tượng nào đó 

 Lợi ích: giao tiếp 2 chiều, xác nhận lại những gì đã biết. Dễ trao đổi những vấn đề nhạy 
cảm (thu nhập, giới tính, quan hệ tình dục, tôn giáo, chính tri. Giúp cán bộ cộng đồng làm 
quen dễ dàng 

 Hướng dẫn: 
o Chào hỏi và nói rõ mục đích của việc phỏng vấn 
o Bắt đầu câu hỏi bằng việc nói đến người nào hoặc việc gì có thể nhìn thấy được. 

Mục đích để tạo mối tin tưởng, bắt chuyện ban đầu (ice-breaker), giúp cho người 
được hỏi thoải mái. VD: Cha, bức tranh nhà anh đẹp quá. 

o Thực hiện phỏng vấn 1 cách thân mật, trộn các câu hỏi với việc thảo luận 
o Cởi mở và khách quan 
o Nhạy cảm và tôn trọng. VD: Chúng ta vào phỏng vấn đúng vào giờ phụ nữ đang 

phải nấu cơm cho nhà ăn, mà anh cứ phỏng vấn hoài thì người đó sẽ bị phàn 
nàn. Còn không chúng ta phải nói rõ thời gian cần để phỏng vấn. Hoặc chúng ta 
không báo trước thời gian, hoặc giả sử còn 15 phút nữa mà vẫn chưa xong thì 
phải báo. Càng ép thì ta càng không có thông tin tốt, hoặc ngta không muốn nói 
nữa. 

o Chú ý các cử chỉ 
o Không nên thực hiện phỏng vấn cá nhân quá 60 phút 
o Phỏng vấn nhóm không nên quá 2 tiếng 
o Lý tưởng: cần 2 người phỏng vấn: 1 người hỏi - 1 người ghi chép. Trong trường 

hợp ghi âm ta phải xin phép. Ghi âm có lợi và bất lợi: nếu ngta biết thì có thể sẽ 
mất tự nhiên, nhưng khi mình phỏng vấn sâu thì ghi âm rất tốt vì mình không ghi 
kịp, nhưng cần hỏi trước sự đồng ý. 

 Các lỗi thường gặp: 
o Không lắng nghe một cách hiệu quả 
o Lặp lại các câu hỏi 
o Giúp người được phỏng vấn trả lời câu hỏi 
o Không kiểm tra chéo câu trả lời. Thường các câu hỏi về thu nhập, đôi khi mình hỏi 

về thu nhập, mình cần kiểm tra chéo để có thông tin chính xác. VD: Phỏng vấn 
những người nông dân làm lúa, thì họ trả lời 1 số, chúng tôi hỏi một số câu như 
năng suất lúa bao nhiêu, đất bao nhiêu… thì thấy câu trả lời không hợp lý. 

o Hỏi câu hỏi mang tính dẫn dắt. VD: Nhà anh chị đã sửa rồi phải không 
o Thực hiện phỏng vấn quá dài. Có những người họ nói luyên thuyên, lệch qua chủ 

đề khác. 

 



o Khái quát hóa. MÌnh tổng quát hóa cả cộng đồng là như thế, chỉ có 1 hiện tượng 
mà đi quy kết cho cả tổng thể. 

o Loại bỏ các thông tin không khớp với ý kiến hoặc định kiến với người phỏng vấn.  
o Ghi chép không đầy đủ. Cần ghi chép tại chỗ, thông tin để trong não mình càng 

ngày càng quên.  
 

  THẢO LUẬN NHÓM: 

 Việc thu thập thông tin từ một nhóm người cho một vấn đề hoặc một mục tiêu cụ thể. Lý 
tưởng: 8-10 người/nhóm 

 Lý tưởng cần có giấy, bảng viết – Để ở vị trí mọi người có thể thấy. Ghi thẳng lên bảng, 
chứ đừng ghi vào sổ riêng 

 Cần có 2 người: 1 người điều phối, 1 người ghi chú: giới thiệu trước mọi người 

 Giới thiệu hôm nay nội dung là gì, những điểm chính gì, và tổng kết  

 Các lợi ích 
o Tiếp cận với 1 lượng người đông trong thời gian ngắn 
o Gắn kết những người cùng có chung một vấn đề nào đó, những người ngại hoặc 

không thể phát biểu trước đám đông (như một số nhóm phụ nữ, dân tộc thiểu số 
o Thúc đẩy kỷ luật nhóm 
o Cung cấp một diễn đàn cho việc ra quyết định cụ thể 

 Những điều cần nhớ: 
o Kiểm tra các phương tiện cần thiết 
o Môi trường thoải mái 
o Có thể có đồ ăn nhẹ 
o Giới thiệu ngắn gọn, rõ rang về mục đích của buổi thảo luận và đặt mục đích đó 

vào ngữ cảnh của các sự kiện ở quá khứ, hiện tại, và tương lai 
o Bắt đầu buổi thảo luận đúng giờ đã quy định, còn nếu muốn dời thì phải hỏi ý kiến 

toàn bộ nhóm 
o Bắt đầu bằng những vấn đề dễ đạt được sự đồng thuận. VD: HÔm trước chúng 

ta đã làm được những việc này rất tốt… 
o Cho phép mâu thuẫn được diễn ra và cố gắng giải quyết những mâu thuẫn này.  
o Tóm tắt nội dung cuộc họp, phác họa các quyết định đã thực hiện và xác định các 

bước đi tiếp theo. Hai người điều hành và ghi chú phải hỗ trợ nhau để tránh thiếu 
sót, như người dân nói mà anh kia ko ghi đầy đủ, thì anh điều hành phải chinh 
sửa một cách khéo léo để mọi người cảm thấy thoải mái. 

o Cố gắng kết thúc bằng những ý mang tính tích cực.  

 

   
THỰC HÀNH THẢO LUẬN NHÓM 

 

  Tình huống sắm vai 

 1 Facilitator, 1 trợ lý/ thư ký 

 Vấn để thảo luận: Cử nhân thất nghiệp 

 Các thành viên nhóm cộng đồng giới thiệu về bản thân, tình trạng công việc 

 Câu hỏi 1: Nguyên nhân thất nghiệp: kinh nghiệm cho công việc và  

 Câu hỏi 2: Giải pháp: Chuyển ngành, làm những việc tạm thời nhằm đảm bảo tài chính, 
đang băn khoăn về vấn đề sinh kế 

 Câu 3: Mong mỏi từ nhóm cộng đồng: trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tìm việc, trợ cấp vấn đề 
hồ khẩu, pháp lý. 

 
Đóng góp ý kiến từ các quan sát viên: 
Nhận xét: 

 Ưu điểm: Có phần giới thiệu mở đầu, đặt câu hỏi mở, cười khích lệ cho những người 
phát biểu đang ngập ngừng 

 Hạn chế: Cách đặt câu hỏi chưa hợp lý, từ “ok” có thể khá nhạt cảm. TÌnh huống khá bối 
rối là đang thảo luận hay phỏng vấn, ghi chép quá ngắn gọn, chưa chính xác, cách xưng 
hô chưa phù hợp,  

 



 Câu hỏi: Nên tách nhóm phỏng vấn hay gom một nhóm tất cả các thành phần? Cách đặt 
vấn để  

 Bài học rút ra:  
o Chú trọng quá trình ice-break,  
o Nhóm điều phối cần trình bày mục đích của buổi thảo luận, lấy ý kiến 
o Nhóm điều hành cần có nhiệm vụ thúc đẩy những người ít trình bày và khéo léo 

tiết chế những người trình bày quá nhiều 
o Không giaoe kỳ vọng: Đừng để thành viên quá kỳ vọng vào những yêu câu, đòi 

hỏi qua cao của thành viên cộng đồng 
o Mời thêm những thành viên trong cộng đồng đã có việc làm, những người liên 

quan để có thêm cái nhìn đa chiều. 
o Có chuẩn bị những câu hỏi chủ chốt (và những câu hỏi phụ để  giải quyết vấn đề) 
o Nên tách nhóm trong trường hợp yêu cầu cần có những thông tin độc lập 

  Phương pháp theo thời gian: Lược sử cộng đồng: các mốc thời gian quan trọng cho thấy sự phát 
triên/ thoài triển qua thời gian 
 
Xây dựng thời vụ/ mùa vụ: V.d: Lịch thời vụ, lịch mùa vụ 
 
Phương pháp theo mối quan hệ ( phân oại, cho điểm, xếp hạng) 

 Mục đích quan trọng nhất là phân loại đối tượng thụ hưởng để lựa chọn nhóm đối tượng 
thụ hưởng cần nhất. 

 Phân loại,  xếp hạng, cho điểm các nhu cầu trong cộng đồng để xếp thứ tự ưu tiên 
o Nói rõ mục tiêu/ mục đích 
o Cho bà con lựa chọn   
o Công bố kết quả lựa chọn vấn đề ưu tiên của bà con, tuy nhiên cần nhấn mạnh, 

kết quả cuối cùng sẽ được công bố trên cơ sở tổng hợp các kết quả của các 
nhóm khác. 

 
Sơ đồ Venn:  

 Mục đích 
o Làm quen với cộng đồng 
o Mối liên hệ giữa cộng động với các đối tượng, tổ chức liên quan và ảnh hưởng 

của họ tới cộng đồng 
o Cùng cộng đồng xác nhận các mối quan hệ với các tổ chức có mối quan hệ, tác 

động đến dự án 

 Thời gian: Một dự án khảo sát PRA có thể kéo dài 7 – 10 ngày 
 Phương pháp có sự tham gia không thể thay thế cho các phương pháp kha học khác 

 Khó khăn: 
o Tác viên chưa được đào tạo bài bản nên thông tin thu được chưa tốt, chưa tin 

tưởng khả năng cộng đồng 
o Người dân thường e dè, ngại thay đổi, cộng đồng chưa đồng nhất, tính gia 

trưởng, tính thông trị 
o MỨc độ xã hội: Còn phải phụ thuộc vào chính quyền 

 Thuận lợi:  
o Cá nhân: người Việt cần cù, ham học hỏi 
o Quản lý: Lấy dân làm gốc, nỗ lực cải thiện đời sống cộng đồng 
o Đào tạo: cho nhiều cán bộ viên chức 
o Sự đóng góp của nhiều ban ngành, các tổ chức NGO trong và ngoài nước. 

Câu hỏi: Tiến hành đánh giá nhu cầu khi nào trong vòng đời dự án? – vòng đời dự án: Đặt vấn đề 
- xây dựng dự án – thẩm định – tài trợ - thực hiện – đánh giá. Bản thân tổ chức cần có những 
nguồn lực cơ bản để tiến hành đánh giá nhu cầu. Một vài trường hợp khi tổ chức đã có ý tưởng 
phác thảo có thể tận dụng thông tin có sẵn hoặc xin thêm thông tin. 
Câu hỏi: Phần khảo sát PRA ở đâu trong đề xuất dự án? – Trong phần trình bày bối cảnh địa 
phương.  
 

 



Câu hỏi: Nhà tài trợ có chịu trả lại chi phí khảo sát nhu cầu hay không? Tùy vào nhà tài trợ. Tuy 
nhiên nhà tài trơ sẽ chi cho khảo sát ban đầu (baseline) để nắm được thực trạng ban đầu để có 
căn cứ cho đánh giá cuối dự án 
 
Câu hỏi: Có thể dung lại số liệu của PRA cho Baseline được không? Có thể, nều còn chính xác, 
tuy nhiên phải làm lại khảo sát nếu thông tin không còn được cập nhật 
 
Câu hỏi: Có cách nào kiểm chứng các đề xuất can thiệp phù hợp hay không? – Dựa trên thực 
nghiệm và các lý thuyết khoa học 

 

 

 


