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DỰ THẢO 
Đánh giá cấp cơ sở về Quản trị và Công bằng 

Site-level Assessment of Governance and Equity (SAGE) 

Hướng dẫn chung, phiên bản 1.0 
 
Giới thiệu 

SAGE là một phương pháp đánh giá chất lượng quản trị và tính công bằng của các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh 
học, các dịch vụ hệ sinh thái tại một Khu bảo tồn1 (KBT) cũng như của bất kỳ cơ chế hay giải pháp hỗ trợ công tác 
bảo tồn có liên quan nào khác, chẳng hạn như cơ chế chia sẻ lợi ích. Với phương pháp này (SAGE), chính các đối 
tượng có liên quan, những người có trách nhiệm, có quyền và quyền lợi liên quan tại địa điểm đánh giá sẽ thực 
hiện hoạt động đánh giá. SAGE vốn được thiết kế để áp 
dụng cho các KBT. Tuy nhiên, công cụ này cũng có thể 
áp dụng được ở các địa điểm có hoạt động bảo tồn và 
quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững. 
 

Phiên bản này (phiên bản 1) được nhóm soạn thảo phát 
triển trên cơ sở kết quả thử nghiệm phiên bản SAGE đầu 
tiên tại 8 nước trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 
năm 2019.  
 

Đây chỉ mới là bản hướng dẫn chung, cung cấp các 
thông tin cơ bản về cách thức thực hiện một đánh giá 
SAGE, chứ chưa phải là một hướng dẫn chi tiết dành cho 
người mới sử dụng, cũng như chưa được thiết kế riêng 
cho một số nhu cầu cụ thể. Trong vòng 6 tháng tới, 
nhóm soạn thảo sẽ cung cấp các hướng dẫn cụ thể hơn, 
đáp ứng các nhu cầu đánh giá khác nhau thông qua một 
số hoạt động tập huấn trực tuyến và tài liệu hướng dẫn 
đi kèm. 
 

SAGE có 2 mục tiêu. Mục tiêu 1 là giúp các đối tượng có 
quyền, quyền lợi, trách nhiệm liên quan ở cấp cơ sở 
nâng cao chất lượng quản trị và tính công bằng trong 
các hoạt động bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên 
của mình. Mục tiêu 2 là nhằm cung cấp thông tin cho 
các bên liên quan ở cấp cao hơn, giúp các đối tượng này 
giám sát, quản lý, cải thiện hệ thống quản trị (bao gồm 
cả việc chứng nhận Danh lục Xanh của IUCN) và báo cáo 
kết quả bảo tồn cấp quốc gia. 
 

Hướng dẫn này được xây dựng cho các đối tượng, đơn 
vị muốn thực hiện một đánh giá SAGE (từ đây gọi là đơn 
vị thực hiện - convenors) và các thúc đẩy viên 
(facilitators) – những người sẽ hướng dẫn quá trình đánh giá. Phần A mô tả 2 giai đoạn của quá trình đánh giá 
SAGE – giai đoạn chuẩn bị (giai đoạn I) và giai đoạn đánh giá (giai đoạn II). Phần B mô tả giai đoạn III. Giai đoạn 
này không phải là một phần của quá trình đánh giá mà là một phần bổ sung, được thiết kế riêng để tăng cường 
tác động của công tác quản trị và đảm bảo công bằng ở cấp cơ sở. Phần C là một bảng hỏi. Đây là công cụ tự 
đánh giá cơ bản theo phương pháp SAGE. 

 
1 “Site” hay “Protected Area” được hiểu là một khu rừng được bảo vệ vì mục đích bảo tồn. Ở Việt Nam, đây thường là các 
khu rừng đặc dụng và phòng hộ. 

 

❑ Đơn vị thực hiện (convenor):  
▪ Là tổ chức, hay một nhóm các tổ chức lên kế 

hoạch và tổ chức đánh giá, bao gồm đơn vị 
hỗ trợ hậu cần.  

▪ Thường là một trong các bên liên quan, do 
đó sẽ tham gia quá trình đánh giá nhưng 
không đóng vai trò hướng dẫn quá trình 
đánh giá.  

 

❑ Thúc đẩy viên (facilitator): 
▪ 01 Thúc đẩy viên chính – có kinh nghiệm 

trong việc thúc đẩy, hướng dẫn thảo luận tại 
các hội thảo, nhưng không nhất thiết phải là 
chuyên gia về quản trị. 

▪ 2-4 trợ lý: có thể huy động người địa phương 
tại địa bàn đánh giá. 

▪ Các thúc đẩy viên không phải là một trong 
các nhóm có liên quan chính. 

 

❑ Các đối tượng có quyền lợi, quyền, 
trách nhiệm liên quan cấp cơ sở (Site-
level actors) – các tổ chức, các nhóm xã 

hội, trong một số trường hợp có thể là các cá 
nhân sống trong hoặc gần khu vực được bảo 
vệ, có quyền lợi đáng kể đối với tài nguyên 
đa dạng sinh học và/hoặc các dịch vụ hệ sinh 
thái của khu vực được bảo vệ, có tham gia 
thực hiện một hoặc nhiều hoạt động bảo 
tồn. Các đối tượng này bao gồm cả “các bên 
liên quan” (stakeholders) và “người có quyền 
liên quan” (rights-holders). Các đối tượng có 
lợi ích và mối quan tâm gần giống nhau và có 
thể được nhóm chung vào thành “các nhóm 
đối tượng liên quan” (actor groups).  
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Tổng quan về các biến thể của SAGE 

Để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, chúng tôi đưa ra bốn biến thể cho phiên bản 1.0 của công cụ SAGE. Các biến 
thể này khác nhau về phạm vi của các vấn đề quản trị được chọn đưa vào đánh giá và về quá trình/quy trình 
đánh giá, tức là quá trình các bên tham gia đánh giá trả lời bảng hỏi. Về mặt phạm vi, người thực hiện đánh giá 
có hai lựa chọn – Phương án thông thường: trình bày 8 nguyên tắc và 32 câu hỏi để người tham gia trả lời và 
Phương án rút gọn: chỉ chọn 4 nguyên tắc và 16 câu hỏi. Về mặt quá trình, chúng tôi cũng đưa ra hai phương án 
– có thể hướng dẫn các nhóm liên quan trả lời câu hỏi trong 1 hội thảo hoặc thực hiện khảo sát với từng cá nhân 
(ví dụ như sử dụng công cụ khảo sát trực tuyến hoặc sử dụng phương pháp điều tra truyền thống do điều tra 
viên thực hiện tại một số cộng đồng).   

 

“SAGE 16” chỉ bao gồm 4 nguyên tắc chính – 
[mức độ] tôn trọng đối với các bên liên quan, 
[mức độ] tham gia, minh bạch và trách nhiệm 
giải trình. Ngoài ra còn chọn một trong hai 
nguyên tắc: chia sẻ lợi ích một cách công 
bằng hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực. Mỗi 
nguyên tắc có 4 câu hỏi cho người tham gia 
đánh giá. Phiên bản này được thiết kế để sử 
dụng như một phần bổ sung cho hoạt động 
đánh giá hiệu quả quản lý khu được bảo vệ 
hoặc đánh giá xã hội chứ không bao hàm đầy 
đủ tất cả các nguyên tắc quản trị cần xem xét 
trong một hoạt động đánh giá quản trị 
chuyên biệt. “SAGE 32” có thêm bốn nguyên 
tắc quản trị ngoài các nguyên tắc nói trên. 
Các bên tham gia đánh giá ở cấp cơ sở (và 
đôi khi cả ở cấp cao hơn – cấp hệ thống) có 
thể chọn các nguyên tắc để đưa vào đánh giá 
tùy theo ưu tiên của mình.  
 

Ở giai đoạn đánh giá, có thể không cần phải tổ chức một hội thảo để các đối tượng tham gia SAGE tham gia trả 
lời bảng hỏi, nhưng ở bước tổng hợp, khi các nhóm đối tượng khác nhau cùng chia sẻ ý kiến, thì nhất thiết phải 
tổ chức hội thảo để các bên liên quan có thể trao đổi, thảo luận theo cách có tương tác. Tuy nhiên, để có thể tối 
ưu hóa mức độ tham gia của các bên liên quan, đồng thời giảm thiểu chi phí, chúng ta có thể tổ chức hội thảo 
trong 1 ngày (hoặc chỉ cần ½ ngày đối với SAGE 16).   
 

CÁC BIẾN THỂ CỦA SAGE 

Số nguyên tắc/câu hỏi về 
quản trị 

8/32 4/16 
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A Các nhóm đối tượng 
chính (nhóm 
đượcđánh giá) thực 
hiện đánh giá, sau đó 
mời chính các nhóm 
này tham gia hội thảo 
tổng hợp 

SAGE 
32/nhóm 

SAGE 
16/nhóm 

B Thực hiện khảo sát 
đối với cá nhân/đáp 
viên (đáp viên) được 
chọn sau đó mời 
chính các đáp viên 
này tham gia hội thảo 
tổng hợp 

SAGE 
32/đáp viên 

SAGE 
16/đáp viên 

1. Chuẩn bị 
1.1. Giới thiệu SAGE 
1.2. Phân tích các bên liên quan 
1.3. Hồ sơ khu vực được đánh 
giá 
1.4. Lập kế hoạch đánh giá 

2. Đánh giá 
1.1. Tập huấn kỹ năng thúc đẩy 
1.2. Các bên liên quan đánh giá 
1.3. Hội thảo tổng hợp 
1.4. Phân tích số liệu + báo cáo 
cơ bản 

1. Hành động 
1.1. Trao đổi về kết quả đánh giá 
1.2. Lập kế hoạch hành động 
1.3. Hỗ trợ thực hiện kế hoạch 
1.4. Giám sát tiến độ 

Đánh giá cấp cơ sở về Quản trị và Công bằng (SAGE) Tăng cường tác động 
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Nếu hội thảo tổng hợp sử dụng đúng ngôn ngữ của bảng hỏi và có thúc đẩy viên có kinh nghiệm hướng dẫn thảo 
luận thì hội thảo có thể hoàn thành trong 1 ngày. Tuy nhiên, nếu hội thảo cần phiên dịch sang tiếng địa phương 
thì 32 câu hỏi là quá nhiều. Do rất khó để dự đoán trước thời gian thảo luận sẽ kéo dài bao lâu, chúng ta nên sắp 
xếp các nguyên tắc được đưa ra thảo luận theo mức độ ưu tiên, bắt đầu là bốn nguyên tắc trọng tâm, sau đó là 
đến các nguyên tắc khác (cũng xếp theo thứ tự ưu tiên). Như thế, nếu thời gian thảo luận kéo dài hoặc hội thảo 
bắt đầu muộn thì các nguyên tắc quan trọng cũng đã được thảo luận xong.   
 

Về mặt quy trình, nếu các nhóm đối tượng có quan tâm và lợi ích tương tự nhau hiếm khi có cơ hội để nêu ý kiến 
hoặc ngại phát biểu ý kiến trước các đối tượng có quyền lực hơn thì khuyến khích áp dụng phương án nhóm 
đánh giá trả lời bảng hỏi SAGE. Nhưng nếu các bên tham gia đánh giá đã thường xuyên trao đổi, lắng nghe các ý 
kiến khác biệt và đã quen thuộc với khảo sát trực tuyến thì có thể áp dụng phương án khảo sát cá nhân đáp viên 
để tiết kiệm thời gian và kinh phí. 

 
A. Quá trình đánh giá  
 

Một việc quan trọng cần thực hiện trước khi bắt đầu quá trình đánh giá SAGE, đó là kiểm tra tính khả thi của việc 
đánh giá tại khu/địa bàn được chọn. Cần đáp ứng năm điều kiện cốt lõi sau đây nếu muốn đánh giá SAGE đem 
lại kết quả đáng tin cậy và có thể đóng góp cho việc cải thiện chất lượng quản trị và công bằng:  
▪ Hệ thống quản lý và quản trị của khu vực đánh giá đã được thực hiện được ít nhất 2 năm (có nghĩa là đánh 

giá SAGE sẽ đựa vào các kinh nghiệm thực tế khi áp dụng hệ thống này chứ không phải dựa trên mong 
muốn hay lo ngại của người tham gia đánh giá). 

▪ Việc thực hiện đánh giá có rất ít khả năng gây xung đột giữa các nhóm hay trong nội bộ các nhóm tham gia 
tham gia đánh giá. 

▪ Tất cả các đối tượng chính đều có mong muốn tham gia đầy đủ vào giai đoạn đánh giá (giai đoạn II) của 
hoạt động đánh giá SAGE. 

▪ Thúc đẩy viên chính được tất cả các đối tượng tham gia xem là “độc lập”  
▪ Một số nhóm đối tượng chính cam kết sẽ hỗ trợ ít nhất một vài hoạt động không cần chi phí hoặc có chi 

phí thấp ngay sau khi thực hiện đánh giá để giải quyết một số vấn đề rút ra từ kết quả đánh giá. 
 

Trong các phần tiếp theo, Hướng dẫn này mô tả 4 bước chuẩn bị (giai đoạn I) – chủ yếu do (các) đơn vị thực hiện 
(convenor) tiến hành, 4 bước đánh giá (giai đoạn II) – do Thúc đẩy viên chính hướng dẫn và 4 bước không bắt 
buộc của giai đoạn “thúc đẩy tác động”  (giai đoạn III) – có thể do đơn vị thực hiện hoặc thúc đẩy viên hướng 
dẫn. Thực hiện giai đoạn I và II thường mất khoảng 3-6 tuần. Không tính chi phí cho thời gian do đơn vị thực hiện 
phải bỏ ra (6-9 ngày công), chi phí cho giai đoạn I và II thường dao động từ 2.000 đến 8.000 USD tùy theo mức 
chi phí cho thúc đẩy viên, diện tích và mức độ phức tạp của địa bàn đánh giá, chi phí và thời gian cần thiết để di 
chuyển đến và di chuyển trong địa bàn đánh giá.  
 
1.1 Giới thiệu phương pháp SAGE  
Nhóm soạn thảo đang xây dựng một chương trình/module tập huấn on-line để giới thiệu chung về chủ đề quản 
trị, công bằng và SAGE. Module này được thiết kế cho cán bộ của các đơn vị thực hiện đánh giá SAGE và đại diện 
của một số nhóm đối tượng chính sẽ tham gia đánh giá. Chương trình tập huấn kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ 
(4 tiếng nếu có cả phần giới thiệu về Danh lục Xanh IUCN) và bao gồm các nội dung sau: 

▪ Tại sao quản trị và công bằng lại quan trọng 

▪ Các khái niệm chính của quản trị, công bằng và đánh giá quản trị, công bằng  

▪ Giới thiệu tổng quan về phương pháp đánh giá SAGE (giai đoạn I - III) và các ví dụ về kết quả đánh giá 

▪ Rà soát thời gian biểu đánh giá SAGE và các bước tiếp theo 

 

 

 



4 
 

1.2 Phân tích các bên liên quan 
Phân tích các bên liên quan có chất lượng tốt đóng vai trò vô cùng quan trọng để xác định được các đối tượng 
cần tham gia đánh giá. Ở đây, chúng tôi dùng khái niệm “đối tượng” để chỉ cả các bên liên quan lẫn các đối 
tượng có quyền và quyền lợi liên quan. Các đối tượng này có thể là tổ chức, nhóm xã hội, trong một số trường 
hợp còn có thể là các cá nhân có lợi ích và quan tâm đáng kể đến 
một vài khía cạnh của đa dạng sinh học và/hoặc các dịch vụ hệ 
sinh thái của khu vực hay địa bàn đánh giá cũng như đến các hoạt 
động bảo tồn tại khu vực này (ví dụ như: chia sẻ lợi ích, nghiên 
cứu). Một số đối tượng, nhưng không phải tất cả, có thể có một số 
trách nhiệm (người có trách nhiệm) và quyền nhất định (người có 
quyền liên quan).  
 

Bất kỳ ai có kinh nghiệm và có phương pháp phù hợp đều có thể 
thực hiện đánh giá các bên liên quan. Quá trình này bắt đầu bằng 
việc xác định tất cả các đối tượng có quan tâm, sau đó phân tích 
mức độ quan tâm và mức độ ảnh hưởng của từng đối tượng đối 
với quá trình ra quyết định theo thang đánh giá từ mức không 
(zero) lên mức thấp, trung bình và cao.  Khái niệm “các bên liên 
quan chủ chốt” (key actors) được dùng để chỉ tất cả các đối tượng 
hoặc nhóm đối tượng (ví dụ như các NGO bảo tồn, các đối tượng 
sử dụng tài nguyên) có lợi ích gần giống nhau và có mức độ quan 
tâm từ trung bình đến cao. Cần đảm bảo rằng đại diện của các 
nhóm đối tượng chính được mời tham gia bước 2.2 và 2.3 của quá 
trình đánh giá. Phương pháp phân tích các bên liên quan được giới 
thiệu tại tài liệu Hướng dẫn đánh giá quản trị và các vấn đề xã hội 
(Governance and Social Assessment – GAPA) của IIED – xem 
https://pubs.iied.org/17655IIED/.  
 

1.3 Hồ sơ địa bàn đánh giá 
Hồ sơ của Khu được bảo vệ hay hồ sơ địa bàn đánh giá tóm lược 
thông tin về Khu bảo tồn, các đối tượng liên quan chính, tác động của người dân đối với khu bảo tồn và đóng 
góp của khu bảo tồn đối với cuộc sống người dân địa phương. Hồ sơ địa bàn đánh giá thường do đơn vị thực 
hiện SAGE (hoặc do đơn vị thực hiện thuê thúc đẩy viên) xây dựng bằng cách tổng hợp thông tin thứ cấp, sơ cấp 
(thảo luận nhóm hoặc phỏng vấn sâu các đối tượng chính) nếu các thông tin chính yếu bị thiếu hoặc không đáng 
tin cậy.   
 

Các nguồn thông tin sơ cấp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hai nguyên tắc quản trị – tôn trọng quyền và 
chia sẻ lợi ích một các công bằng. Bảng hỏi SAGE cần được điều chỉnh theo bối cảnh cụ thể của khu vực được 
đánh giá bằng cách chọn và liệt kê các ví dụ cụ thể về quyền và lợi ích mà nam giới và phụ nữ trong cộng đồng 
xem là đặc biệt quan trọng đối với họ. Với SAGE 32, thông tin thu thập được từ các cuộc thảo luận nhóm hay 
phỏng vấn sâu các đối tượng chính còn giúp định hướng cho đơn vị thực hiện trong việc chọn bốn nguyên tắc 
quản trị ngoài bốn nguyên tắc chính để đưa vào đánh giá. 
 

Ở mức tối thiểu, chúng tôi đề nghị nên có một cuộc thảo luận nhóm mục tiêu (gồm 8-10 người từ KBT/khu vực 
được đánh giá) cho nam giới và phụ nữ trong cộng đồng, một cuộc phỏng vấn sâu đối cho mỗi nhóm đối tượng 
chính, ví dụ như nhóm cán bộ quản lý Khu bảo tồn, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ, khu vực 
tư nhân. Quá trình này sẽ mất hai ngày nhưng cũng có thể bỏ qua nếu đơn vị thực hiện đã có đủ thông tin cần 
thiết và đáng tin cậy. 
 
Hướng dẫn đưa ra một mẫu Hồ sơ địa bàn đánh giá/Hồ sơ khu bảo vệ. Mẫu này đã được rút gọn so với mẫu 
trong phiên bản SAGE đầu tiên, chỉ lấy các thông tin cần thiết tối thiểu để xây dựng báo cáo đánh giá SAGE và để 
cập nhật bảng hỏi theo đúng bối cảnh của địa bàn đánh giá – xem Phụ lục 2.  
 

Các bên liên quan chủ chốt (Key actors) 
– là các đối tượng hoặc nhóm đối tượng 
(ví dụ như các NGO bảo tồn, các đối 
tượng sử dụng tài nguyên) có lợi ích gần 
giống nhau và có mức độ quan tâm từ 
trung bình đến cao đối với đa dạng sinh 
học và/hoặc các dịch vụ hệ sinh thái của 
Khu được bảo vệ và các hoạt động bảo 
tồn tại địa bàn 
Các nhóm đối tượng chính (Major 
actor groups) – là 4-6 nhóm đối tượng 
được thành lập theo một số tiêu chí 
chính để thực hiện đánh giá SAGE bằng 
cách nhóm các đối tượng chính có lợi 
ích và quan tâm tương tự lại với nhau. 
Ví dụ: nhóm các cán bộ quản lý khu bảo 
tồn, nhóm chính quyền địa phương, 
nhóm các tổ chức phi chính phủ, nhóm 
các đơn vị tư nhân, nhóm nam giới 
trong cộng đồng, phụ nữ trong cộng 
đồng, (hoặc nhóm người dân bản địa và 
người dân không phải bản địa – IPs: 
Indigenous People). 
 

https://pubs.iied.org/17655IIED/
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1.4 Lập kế hoạch đánh giá 
Phần này hướng dẫn lập kế hoạch chi tiết cho giai 
đoạn tiếp theo (bước 2.1 đến 2.4).  Từ thời điểm này, 
thúc đẩy viên chính cần phải tham gia quá trình 
chuẩn bị để có thể thảo luận một cách chi tiết các 
hoạt động thuộc giai đoạn đánh giá. Tuy nhiên, nếu 
có thể, thúc đấy viên chính nên tham gia từ bước 1.2 
và bước 1.3.    
 

Bước lập kế hoạch này phải chọn ra các nguyên tắc 
quản trị và công bằng cần đánh giá từ danh sách các 
nguyên tắc được nêu trong bảng bên phải.  Khung 
đánh giá SAGE có bốn nguyên tắc cốt lõi cần được 
đưa vào tất cả các hoạt động đánh giá SAGE: – Thừa 
nhận và tôn trọng  tất cả các đối tượng liên quan 
cũng như kiến thức của các đối tượng này (nguyên 
tắc 2), tham gia quá trình ra quyết định (nguyên tắc 
3), minh bạch và trách nhiệm (nguyên tắc 4) và một 
trong hai nguyên tắc 7 (giảm thiểu tác động tiêu cực) 
hoặc nguyên tắc 8 (chia sẻ lợi ích công bằng) – tùy 
thuộc vào mức độ quan trọng của hai nguyên tắc này 
đối với khu vực đánh giá. 
 
Ngoài ra, SAGE 32 còn bao gồm thêm bốn trong số 
sáu nguyên tắc còn lại. Việc lựa chọn 4 nguyên tắc bổ 
sung cần phản ánh được các lợi ích và quan tâm ưu 
tiên của các nhóm đối tượng chính được xác định 
thông qua thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu thực 
hiện ở bước trước. Nếu sử dụng SAGE 16 thì chỉ cần 
tập trung vào bốn nguyên tắc cốt lõi. Sau khi các nguyên tắc đã được chọn, thúc đẩy viên chính bắt đầu tự trả lời 
các câu hỏi đã có đủ thông tin (xem các câu hỏi được đánh đấu bằng màu xám trong Bảng 1) từ tài liệu do các 
đối tượng phỏng vấn chính cung cấp hoặc từ kết quả phỏng vấn sâu.  Do thúc đẩy viên đã trả lời câu hỏi về các 
chính sách, chiến lược, thể chế, quy trình hiện có, it nhất là trên giấy tờ, đại biểu tham gia đánh giá có thể dành 
thời gian cho các câu hỏi cần được đại biểu trực tiếp trả lời.  
 
2.1 Tập huấn dành cho thúc đẩy viên  
Đây là chương trình tập huấn dành cho Thúc đẩy viên chính và các thúc đẩy viên hỗ trợ nhằm xây dựng kỹ năng 
thúc đẩy cho các bước 2.2 - 2.4. Trong khi thúc đẩy viên chính phải là người có kinh nghiệm hướng dẫn thảo luận 
tại hội thảo các bên liên quan, thúc đẩy viên hỗ trợ không nhất thiết phải là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực 
này. Thúc đẩy viên hỗ trợ có thể là người địa phương (ví dụ như giáo viên, sinh viên tốt nghiệp đại học, cán bộ 
NGO địa phương), miễn là họ ít có khả năng thiên vị bất kỳ một nhóm nào trong số các đối tượng chính. Ngoài 
ra, chúng tôi khuyến nghị nên cử người ghi chép nội dung thảo luận (thư ký) cho tất cả các nhóm cộng đồng nếu 
họ sử dụng ngôn ngữ địa phương khiến các thúc đẩy viên hỗ trợ khặp khó khăn trong việc vừa hướng dẫn thảo 
luận, vừa ghi chép kết quả thảo luận theo mẫu.  
 
Nhóm soạn thảo đang xây dựng một module tập huấn (là một phần của chương trình tập huấn trực tuyến) cho 
thúc đẩy viên và thư ký hội thảo. Module này bao gồm tám phần: 
▪ Giới thiệu khái niệm quản trị, công bằng, SAGE và mục tiêu tập huấn 

 
2 “Access to justice” có thể được hiểu là “quyền của các đối tượng liên quan được đảm bảo, có cơ chế để ai cũng có thể khiếu nại, khiếu 
kiện, có thể được hướng dẫn về mặt pháp lý” 
3 Fair: công bằng, không thiên vị 

Các nguyên tắc quản trị và công bằng trong khuôn khổ 
đánh giá SAGE 

Công bằng: 
Thừa nhận 

1. Thừa nhận và tôn trọng quyền của tất cả 
các đối tượng liên quan 

2. Thừa nhận và tôn trọng tất cả các đối 
tượng liên quan cũng như kiến thức của 
các đối tượng này 

Công bằng: 
Quy trình 

 

3. Tất cả các đối tượng liên quan tham gia 
đầy đủ và có hiệu quả vào quá trình ra 
quyết định 

4. Minh bạch, chia sẻ thông tin và có trách 
nhiệm khi quyết định hành động hay 
không hành động  

5. Đảm bảo cơ hội tiếp cận công lý (Access 
to justice)2 và có các quy trình xử lý 
tranh chấp một cách hiệu quả  

6. Thực thi pháp luật và các quy định khác 
một cách công bằng3 và có hiệu quả 

Công bằng: 
Phân bổ  

7. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến cộng 
đồng một cách có hiệu quả 

8. Chia sẻ lợi ích công bằng giữa các đối 
tượng liên quan 

Các nguyên 
tắc quản trị 

khác 

9. Đạt được mục tiêu bảo tồn và các mục 
tiêu khác 

10. Điều phối và phối hợp có hiệu quả giữa 
các đối tượng, các ngành và các cấp liên 
quan 
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▪ Giới thiệu mẫu Hồ sơ địa bàn đánh giá (khu bảo vệ được đánh giá) và các vấn đề được đưa vào bảng hỏi 
SAGE. 

▪ Tìm hiểu khái niệm “quản trị” 
▪ Tổng quan về phương pháp SAGE và từng bước thực hiện đánh giá SAGE 
▪ Làm quen với bảng hỏi SAGE và rà soát bản dịch bảng hỏi 
▪ Hoàn thành mẫu ghi chép số liệu SAGE  
▪ Kỹ năng thúc đẩy hội thảo tổng hợp  
▪ Xử lý các vấn để nhạy cảm và giảm thiểu nguy cơ xung đột tại hội thảo 
▪ Chia sẻ kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm 

 

Bảng hỏi SAGE hiện có bản gốc tiếng Anh và bản dịch tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp đã được kiểm tra cẩn thận.  
Nếu tất cả các nhóm đối tượng chính đều có thể sử dụng một trong các ngôn ngữ này thì chương trình tập huấn 
dành cho thúc đẩy viên chỉ cần tối đa 1 ngày. Nếu một số nhóm đối tượng chính muốn làm việc bằng ngôn ngữ 
địa phương và kết quả thảo luận vẫn được ghi chép bằng tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha thì thời gian tập huấn 
có thể kéo dài thêm ½ ngày để các thúc đẩy viên thảo luận và thống nhất cách dịch một số từ, cụm từ khó 
(không cần dịch toàn bộ).  Tuy nhiên, nếu các thúc đẩy viên hỗ trợ không thể đọc, viết bằng tiếng Anh hay Tây 
Ban Nha thì cần phải dịch bảng hỏi ra ngôn ngữ địa phương trước khi tổ chức tập huấn thúc đẩy viên. Bản dịch 
sẽ được kiểm tra từng dòng một trong quá trình tập huấn. Trong trường hợp này, chương trình tập huấn dành 
cho thúc đẩy viên có thể kéo dài đến 2 ngày. 
 

Kinh nghiệm từ vòng thử nghiệm SAGE cho thấy hình thức tập huấn trực tuyến sẽ có hiệu quả nếu Thúc đẩy viên 
chính đã có kỹ năng thúc đẩy hội thảo tốt và có kiến thức về quản trị. Nếu không, chương trình tập huấn buộc 
phải áp dụng hình thức mời chuyên gia SAGE hướng dẫn trực tiếp.  
   
2.2 Các nhóm đối tượng thực hiện đánh giá 
Đây là bước quan trọng trong quá trình đánh giá SAGE theo cách tiếp cận “các nhóm đối tượng chính tự đánh 
giá và thể hiện quan điểm khác nhau về chất lượng quản trị và công bằng cũng như đưa ra các ý kiến khác nhau 
về hành động cần thực hiện để xử lý các thách thức đã được các nhóm này xác định. Tương tự như phương 
pháp đánh giá hiệu quả quản lý Khu bảo vệ (PAME)4, SAGE đưa ra một bảng hỏi chuẩn, trong đó mỗi câu hỏi có 
bốn lựa chọn trả lời. Bốn lựa chọn này được thiết kế để phản ánh theo nghĩa rộng các trạng thái: rất kém (A),  
kém (B), tốt nhưng vẫn có thể cải thiện (C) và rất tốt (D). Tuy nhiên, nhóm soạn thảo mong muốn tránh cách 
đánh giá theo cấp độ này và tránh thảo luận về điểm số. Việc đánh giá theo thang điểm sẽ được giới thiệu sau 
bằng cách chuyển đổi phương án trả lời thành điểm số (ví dụ như A = 0, B = 1, v.v…).   
 

Đại biểu tham gia đánh giá bằng cách chọn câu trả lời (gần) đúng nhất với ý kiến của mình. Tốt nhất là nên nhóm 
các đối tượng có lợi ích gần giống nhau (ví dụ: cán bộ quản lý Khu bảo vệ, chính quyền địa phương, phụ nữ trong 
cộng đồng) vào trong cùng nhóm thảo luận (phương án I). Tuy nhiên, nếu khó tổ chức thảo luận nhóm do các lý 
do khác nhau như thiếu thời gian, chi phí cao hay COVID 19 thì đại biểu có thể điền bảng hỏi theo phương pháp 
điều tra cá nhân, có thể theo cách đáp viên tự điền bảng hỏi trực tuyến hoặc theo cách thúc đẩy viên hỗ trợ 
phỏng vấn từng người và điền vào bảng hỏi theo kiểu truyền thống  (phương án II). 
 

Ngoài việc chọn câu trả lời cho từng câu hỏi, đại biểu (cả đại biểu tham gia thảo luận nhóm và đại biểu trả lời 
bảng hỏi cá nhân) còn được đề nghị cung cấp các thông tin sau đây:  

• Bằng chứng minh họa cho câu trả lời được mình lựa chọn.  Bằng chứng này có thể chỉ là quan sát của 
cá nhân người trả lời chứ không nhất thiết phải là một thông tin khách quan có thể kiểm chứng được. 
Mặc dù vậy, bằng chứng kiểu này vẫn rất có giá trị và có thể được kiểm tra chéo bằng cách đối chiếu 3 
chiều với ý kiến của các đại biểu cùng nhóm khác hoặc tại hội thảo tổng hợp.  

• Ý tưởng, đề xuất hành động cần thực hiện để cải thiện chất lượng quản trị.  Đây là phần liệt kê ý tưởng 
ban đầu về các hành động từ ngắn đến trung hạn (1 đến 3 năm) có thể giúp cải thiện hiệu quả xử lý các 
vấn đề đang thảo luận.  Quy tắc của phần này cần được giải thích cho đại biểu trước khi bắt đầu thảo 
luận rằng đại biểu có thể nêu bất cứ ý tưởng nào và ý tưởng nào cũng sẽ được ghi lại. Tuy nhiên, phải 

 
4 Protected Area Management Assessment (PAMA): Đánh giá hiệu quả quản lý Khu bảo vệ 
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giải thích rõ để tất cả các đại biểu tham gia đánh giá hiểu rằng các tất cả ý tưởng đã nêu sẽ được rà soát 
lại ở bước tiếp theo và chỉ những ý tưởng được nhiều người ủng hộ mới được chọn và đưa vào kế hoạch 
hành động.  Việc để đại biểu liệt kê ý tưởng về hành động cần thực hiện trong các cuộc họp nhóm chứ 
không phải trong phiên họp toàn thể là một biện pháp có chủ ý nhằm hạn chế tình trạng các đại biểu có 
quyền lực hơn lấn át và phủ quyết những ý tưởng mà họ không thích. 

I. Nhóm làm việc / Nhóm thảo luận 
Dựa trên kết quả phân tích các bên liên quan, đơn vị thực hiện mời đại diện của các nhóm đối tượng chính đến 
dự một hội thảo đánh giá kéo dài trong 1 ngày. Như đã nói ở trên, do phần phân tích các bên liên quan thường 
xác định được nhiều hơn sáu nhóm đối tượng liên quan chính, một số nhóm sẽ được ghép chung với nhóm khác 
có lợi ích gần giống thành các “nhóm đối tượng chủ chốt” (major actor groups) để thực hiện hoạt động đánh giá. 
Ví dụ:  

• Nhóm cán bộ quản lý Khu bảo vệ/Khu bảo tồn 

• Nhóm đại diện các NGO và các tổ chức nghiên cứu 

• Nhóm chính quyền địa phương (có thể có số lượng đại biểu khác nhau đáng kể tùy thuộc vào mức độ 
quan tâm và mức độ ảnh hưởng của chính quyền địa phương)  

• Nhóm đại diện khu vực tư nhân (thường là nhóm nhỏ, có tiêu chí khác biệt, không cần nhập với nhóm 
khác) 

• Nhóm đại diện nam giới trong cộng đồng, bao gồm đại diện các tổ chức tại cộng đồng (CBOs) 

• Nhóm đại diện phụ nữ trong cộng đồng, bao gồm đại diện các tổ chức phụ nữ tại cộng đồng  
Nếu địa bàn đánh giá có tình trạng phân nhóm xã hội nào khác đáng lưu ý hơn kiểu phân nhóm theo giới tính thì 
ban tổ chức có thể tiếp tục chia nhóm cộng đồng thành các nhóm nhỏ khác, ví dụ như nhóm dân bản địa và 
nhóm dân từ nơi khác đến định cư, nhóm trẻ-già, hoặc theo vị trí địa lý. Với cách chia nào đi nữa thì đánh giá 
SAGE đặt mục tiêu có ít nhất 2/3 đại biểu tham gia đánh giá là đại diện của cấp cộng đồng. 
 

Phụ lục 1 đề xuất chương trình làm việc nhóm trong 1 ngày tại hội thảo đánh giá. Sau phần giới thiệu và hướng 
dẫn chung, đại biểu sẽ được chia về các nhóm thảo luận riêng, sau đó thảo luận từng câu trong số 4 câu hỏi 
thuộc mỗi nguyên tắc đã chọn. Đại biểu bắt đầu với các câu hỏi thuộc nhóm nguyên tắc cốt lõi, thường là tương 
đối dễ trả lời và ít gây ý kiến trái ngược:  

1. Giải thích câu hỏi và các lựa chọn trả lời từ A-D và “không biết”. 
2. Mời từng đại biểu trong nhóm chọn phương án trả lời gần nhất với quan điểm của họ về hiện trạng của 

vấn đề được hỏi  
3. Nếu tất cả đại biểu đều chọn cùng một phương án, thúc đẩy viên/thư ký nhóm có thể ghi lại câu trả lời 

vào mẫu tổng hợp số liệu SAGE. Tiếp theo, thúc đẩy viên đề nghị đại biểu nêu ít nhất một lý do (tức bằng 
chứng) để giải thích tại sao họ chọn phương án đấy mà không chọn các phương án khác, sau đó ghi lại lý 
do này vào phần “bằng chứng” trong mẫu ghi chép số liệu.  HOẶC 

4. Nếu đại biểu trong nhóm chọn câu trả lời khác nhau thì thúc đẩy viên sẽ phải hướng dẫn đại biểu thảo 
luận để đi đến thống nhất. Thúc đẩy viên có thể bắt đầu bằng cách đề nghị (các) đại biểu đã chọn 
phương án trả lời tích cực nhất nêu lý do tại sao họ chọn phương án đấy. Tiếp theo, hỏi các đại biểu có 
phương án ít tích cực hơn “các anh/chị nghĩ thế nào”.  Nếu họ không đồng ý, tiếp tục đề nghị họ nêu 
một lý do/ví dụ để minh họa cho quan điểm của mình. Tiếp theo, đề nghị cả nhóm thảo luận để thống 
nhất (nếu có thể). Nếu nhóm đạt được đồng thuận thì thúc đẩy viên ghi nhận phương án trả lời cuối 
cùng và bằng chứng đã được tất cả các đại biểu trong nhóm thống nhất. 

5. Nếu cả nhóm không thể đạt được đồng thuận, thúc đẩy viên sẽ ghi lại số lượng đại biểu đã chọn các 
phương án trả lời khác nhau, sau đó dùng mẫu ghi chép số liệu để tính điểm trung bình. Sử dụng cùng 
quy trình như mục IV ở trên để thu thập các thông tin/bằng chứng bổ trợ. Nếu như bằng chứng của 1 
thành viên nào đó trong nhóm bị một thành viên khác phản đối thì cần hỏi thêm ý kiến của các đại biểu 
khác xem họ có đồng tình với ý kiến phản đối hay không. Nếu có thì ghi nhận vào mục bằng chứng. Nếu 
không thì bỏ qua. Quy trình này cần được giải thích trước cho tất cả các đại biểu trong nhóm do phương 
pháp kiểm tra chéo 3 chiều là một phương pháp chuẩn của đánh giá SAGE. 

6. Cuối cùng, hỏi các đại biểu trong nhóm xem họ có ý tưởng cụ thể nào về các hành động mà nhóm đối 
tượng do họ đại diện hoặc các nhóm đối tượng khác cần thực hiện để cải thiện tình trạng của vấn đề 
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đang được thảo luận. Ghi lại các ý tưởng này vào phần “ý tưởng hành động” trong mẫu ghi chép số liệu. 
Không cần thảo luận về các ý tưởng này vì đây chỉ là bước liệt kê ban đầu để đưa ra các  phương án sẽ 
được thảo luận ở cuộc họp sau (bước 3.2). 

7. Lặp lại các bước từ 1 đến 6 cho câu hỏi tiếp theo.  
 

Lưu ý rằng quá trình này sẽ được chia ra thực hiện trong 2 ngày với từ 2-3 nhóm trong ngày đầu và 2-3 nhóm 
trong ngày sau.  Điểm mạnh của phương án này là giảm số lượng thúc đẩy viên cần có. Ngoài ra, phương án này 
cũng cho phép các nhóm làm việc với tiến độ khác nhau, nhóm họp tại các đại điểm khác nhau. Chẳng hạn như 
một nhóm nhỏ các cán bộ quản lý đã quen với cách trả lời câu hỏi với các lựa chọn có thể hoàn thành bảng hỏi 
trong vòng ½ ngày và thích nhóm họp ở phố. Các đại biểu là đại diện cộng đồng có thể sẽ mất nhiều thời gian 
hơn và thích họp gần nhà. Trong trường hợp ở quá xa nhau, các nhóm có thể họp vào các ngày khác nhau, ở các 
địa điểm khác nhau (ví dụ như các cộng đồng ở phía Bắc khu bảo tồn và các cộng đồng ở phía Nam khu bảo tồn).  
Nếu có thể, nên mời đúng các đại biểu là đại diện cộng đồng đã tham gia bước 1.3 để phần giới thiệu về SAGE 
được thực hiện ngay tại phần thảo luận nhóm mục tiêu, nhờ đó đại biểu đã quen thuộc với SAGE trước khi bắt 
các bước đánh giá này.  
 

Nếu các cuộc thảo luận nhóm sử dụng cùng ngôn ngữ với bảng hỏi, theo kinh nghiệm của chúng tôi, thúc đẩy 
viên có thể đồng thời hướng dẫn thảo luận và hoàn thành mẫu số liệu. Nhưng nếu các đại biểu sử dụng ngôn 
ngữ địa phương (ví dụ như trong nhóm nam giới và nhóm phụ nữ cộng đồng), nhóm sẽ cần có một thư ký để hỗ 
trợ thúc đẩy viên. 
 
II. Khảo sát cá nhân (Survey of individuals) 
Có thể áp dụng phương án khảo sát trực tuyến (ví dụ như dùng survey-monkey) nếu đại diện của các nhóm đối 
tượng đã quen với cách làm này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đánh giá SAGE không chỉ có các câu hỏi đi kèm lựa 
chọn trả lời mà còn cần thu thập bằng chứng để làm rõ phương án trả lời được chọn và ý tưởng về các hành 
động cần thực hiện. Do đó, cần nhấn mạnh rằng chúng ta không thể sử dụng các kết quả mà không có bằng 
chứng đi kèm.  Người trả lời có thể mất khoảng 1 tiếng đồng hồ hoặc hơn 1 tiếng đồng hồ để hoàn thành bảng 
hỏi. Cách làm này vẫn nhanh hơn nhiều so với phương án họp nhóm 1 ngày.   
 

Nếu đại diện các nhóm đối tượng không quen với cách điều tra trực tuyến thì có thể thực hiện khảo sát theo 
cách truyền thống: thúc đẩy viên hỗ trợ sẽ đóng vai trò điều tra viên/cán bộ khảo sát. Nếu các điều tra viên ghi 
nhận thông tin trực tiếp vào máy tính bảng/ipad thì 2 thúc đẩy viên hỗ trợ có thể hoàn thành toàn bộ hoạt động 
khảo sát – khoảng 30 đáp viên – trong 4 ngày. 
 

Khi áp dụng phương án khảo sát cá nhân, đại diện các nhóm đối tượng vẫn cần được nhóm thành 4-6 nhóm thảo 
luận lớn hơn do phần báo cáo kết quả tại hội thảo tổng hợp (bước tiếp theo) sẽ được tổ chức theo nhóm. Nhược 
điểm của phương án khảo sát cá nhân là các thành viên trong nhóm không có cơ hội thảo luận để đạt đến đồng 
thuận khi có ý kiến không thống nhất. Đạt được một điểm số chung không phải là lý do chính để công cụ SAGE cố 
gắng đạt được đồng thuận giữa các thành viên trong nhóm mà quan trọng hơn là thu thập các thông tin được 
đưa ra thảo luận trong quá trình tiến đến đồng thuận. Do đó, chúng tôi cho rằng việc lấy điểm trung bình từ các 
lựa chọn trả lời của các thành viên khác nhau trong nhóm là hoàn toàn ổn nếu như tiến trình khảo sát có thể 
khiến người trả lời suy nghĩ và đưa ra các lý do tại sao họ chọn câu trả lời đó, đồng thời ghi lại được ít nhất một 
trong các lý do đó.  [Ghi chú: cũng có ý kiến cho rằng nên áp dụng cách làm này cho cả phần đánh giá tại nhóm 
bởi lẽ nếu không bị bắt buộc phải đạt đến đồng thuận thì đại biểu có thể tiết kiệm được thời gian và có thể thảo 
luận hết cả tám nguyên tắc. Phương án này có thể tạo ra một độ lệch chuẩn (standard deviation) được dùng như 
một đơn vị đo mức độ khác biệt giữa các ý kiến. Có nên thử nghiệm cả 2 phương án trong vòng thí điểm tiếp 
theo?]. 
 

Phương án khảo sát cá nhân này sẽ được áp dụng trong vòng thí điểm tiếp theo tại một số Khu bảo vệ không áp 
dụng được phương án thảo luận nhóm do những người đại diện không có thời gian hoặc do COVID 19. 
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2.3 Phiên toàn thể 
Tại Phiên toàn thể SAGE, các ý kiến khác nhau của các nhóm đại diện khác nhau sẽ được tập hợp lại để thảo 
luận. Đây là bước căn bản của khái niệm “đánh giá đa bên” (multi-stakeholder assessment). Hội thảo này cần 
được tổ chức càng sớm càng tốt sau khi hoàn thành bước khảo sát nhóm/cá nhân, lý tưởng nhất là ngay ngày 
hôm sau. 
 

Đồng thời với việc chia sẻ điểm số của từng nhóm các bên liên quan chủ chốt (major actor groups), bước đánh 
giá này còn thu được các thông tin định tính quan trọng, cụ thể là: 
 

• Các điểm khác biệt quan trọng trong quan điểm của các nhóm – đâu là các điểm khác biệt và tại sao có 
các điểm khác biệt đó. Khác biệt “quan trọng” là khi điểm số của các nhóm lệch nhau từ 2 điểm trở lên. 
Theo kinh nghiệm thì số câu hỏi có khác biệt quan trọng thường chiếm không quá 1/3 tổng số câu hỏi.  

• Ý tưởng về hành động cần thiết để làm giảm mức độ khác biệt – đây cũng là một phần liệt kê ý tưởng 
về các hành động mà một hay một số nhóm đối tượng có thể thực hiện để thu hẹp khoảng cách trong 
quan điểm của các nhóm. 

 

So với các nhóm thảo luận, trong đó các thành viên thường có quan điểm khá tương đồng, quan điểm được đưa 
ra tại hội thảo toàn thể có thể rất khác nhau và việc thúc đẩy đại biểu thảo luận để đạt đến đồng thuận thường 
dễ rơi vào tình huống quan điểm của các nhóm quyền lực hơn, đặc biệt là các nhóm nam, sẽ chiếm ưu thế. 
Chính vì vậy, chúng tôi không khuyến nghị thúc đẩy viên phải đạt được điểm số đồng thuận tại phiên họp toàn 
thể. Khi có sự khác biệt về quan điểm, việc quan trọng hợn là phải hiểu tại sao có sự khác biệt đó. Xét về mặt 
quản trị, các hành động giúp thu hẹp quan điểm khác biệt giữa các nhóm – thường là các giải pháp như tăng 
cường đối thoại và minh bạch – cũng có tầm quan trọng tương đương với các hành động giúp nâng điểm trung 
bình về chất lượng quản trị.    
 

Để tận dụng tối đa thời gian hạn hẹp của Hội thảo, quá trình tổng hợp sẽ không nhắc lại các bằng chứng và hành 
động được đề xuất tại các cuộc thảo luận nhóm. Cách làm này là một biện pháp giúp hạn chế các nhóm có quyền 
lực phản đối hoặc thậm chí ngăn cản quan điểm của các nhóm vốn ít hoặc không có tiếng nói.  
 

Đại biểu tham gia hội thảo tổng hợp phải là các đại biểu đã tham gia bước thảo luận nhóm hoặc khảo sát cá 
nhân. Ban tổ chức cũng có thể mời thêm các đối tượng khác đến tham gia hội thảo tổng hợp, nhưng chỉ tham gia 
với vai trò quan sát viên (có nghĩa là đại biểu nào muốn tham gia tích cực vào phiên toàn thể thì cũng phải tham 
gia phần thảo luận nhóm hoặc khảo sát cá nhân trước đó). 
 

Phụ lục 1 gợi ý chương trình làm việc của hội thảo tổng hợp. Hội thảo bắt đầu bằng phần tổng hợp ngắn gọn về 
tiến trình đánh giá cho đến thời điểm hội thảo và phần trình bày tổng quan về tiến trình của hội thảo tổng hợp 
cũng như các mẫu tổng hợp thông tin/kết quả thảo luận (có thể bằng file excel chiếu lên màn hình hay bằng 
bảng trắng, flip charts). Cũng như bước thảo luận nhóm/khảo sát cá nhân, hội thảo tổng hợp đi lần lượt các câu 
hỏi, bắt đầu bằng các nguyên tắc quan trọng nhưng không gây tranh cãi quá nhiều.   

1. Bắt đầu bằng các câu hỏi đã được Thúc đẩy viên trả lời trong giai đoạn chuẩn bị (các câu bôi xám trong 
Bảng 1) và các câu trả lời do thúc đẩy viên chọn. Ghi nhận kết quả trực tiếp vào mẫu số liệu SAGE hoặc 
ghi lên bảng, đánh dấu các câu trả lời theo dạng A=0, B=1, v.v...  

2. Đọc to câu hỏi đầu tiên trong số 4 câu hỏi do nhóm/cá nhân đánh giá ở bước khảo sát. Nếu dùng 
phương pháp thảo luận nhóm thì đề nghị  thành viên trong nhóm đọc to câu trả lời của nhóm mình và 
ghi điểm vào mẫu số liệu. Nếu áp dụng phương pháp khảo sát thì đọc to và ghi điểm trung bình của 
chính nhóm đó. Điểm trung bình này đã được tính sẵn từ kết quả khảo sát.   

3. Nếu tất cả các nhóm đều có điểm giống nhau thì chuyển luôn sang câu sau, không cần thảo luận.   

4. Nếu điểm số giữa các nhóm có khác biệt đến 2 – 3 điểm thì mời đại diện của nhóm có điểm cao nhất và 
nhóm có điểm thấp nhất trình bày ngắn gọn lý do/bằng chứng của nhóm mình. Sau đó hỏi xem có nhóm 
nào muốn thay đổi điểm số theo các bằng chứng vừa được nghe hay không, sau đó điều chỉnh điểm số. 
Tiếp theo, thúc đẩy viên chấm dứt phần thảo luận về điểm số bằng cách mời đại biểu nêu ý tưởng về các 
hành động có thể thực hiện để thu hẹp mức độ khác biệt giữa điểm số của các nhóm khác trong tương 
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lai.  Các ý tưởng này được ghi lại ở phần “ý tưởng hành động” trong mẫu số liệu nhưng sẽ không thảo 
luận xa hơn do đây mới chỉ là bước thu thập ý tưởng để thảo luận trong cuộc họp sau (bước 3.2). 

5. Nếu điểm số của các nhóm chỉ chênh nhau 1 điểm thì thúc đẩy viên có thể chọn đi tiếp, không cần thảo 
luận thêm hoặc lại lặp lại toàn bộ quy trình mô tả lại mục IV ở trên. Thúc đẩy viên có thể đưa ra quyết 
định dựa trên yếu tố thời gian còn lại có đủ cho các vấn đề khác hay không hoặc dựa trên mức độ quan 
trọng của câu hỏi đang thảo luận. 

6. Lặp lại các bước từ 1 – 5 ở trên cho 3 câu hỏi còn lại trong nguyên tắc đã chọn.  
7. Cuối cùng, tính điểm trung bình (trên thang điểm cao nhất là 3 điểm) cho cả 5 câu hỏi của nguyên tắc đã 

chọn (tức là điểm trong bình của nguyên tắc) rồi ghi điểm vừa tính vào flip chart.  
 

Thúc đẩy viên tổng kết kết quả Phiên toàn thể bằng cách trình bày bảng tổng hợp và các đồ thị thể hiện điểm số 
trung bình của từng nguyên tắc. Cần nhấn mạnh rằng các điểm số trung bình này có thể “giấu” mất một số khác 
biệt quan trọng trong quan điểm của các nhóm khác nhau. Các điểm khác biệt này, nếu thực sự quan trọng, có 
thể được minh họa bằng một vài ví dụ. Tuy nhiên, thường thì không đủ thời gian để trình bày hết các điểm khác 
biệt này. Do đó, tốt nhất là tiến hành phần kết luận một cách ngắn gọn. Các chi tiết khác sẽ được đưa vào báo 
cáo đánh giá.   
 
2.4 Phân tích số liệu và Báo cáo cơ bản 
Mẫu nhập liệu SAGE tự động thực hiện phân tích cơ bản đối với các số liệu định lượng và tổng hợp các số liệu 
định tính chính (dẫn chứng, bằng chứng, ý tưởng hành động). Trên cơ sở này, báo cáo đầu ra đầu tiên và quan 
trọng nhất là một bản báo cáo ngắn trong đó tổng hợp các điểm số trung bình cho từng nguyên tắc, các lý 
do/bằng chứng chính để minh họa cho điểm số, và các ý tưởng về các hành động cần thực hiện để cải thiện chất 
lượng quản trị – xem Phụ lục 3 về ví dụ của báo cáo tổng hợp các thông tin chính cho bốn nguyên tắc chính và 
một số đồ thị cho cả tám nguyên tắc. Các báo cáo khác được viết theo kiểu dễ đọc hơn có thể được xây dựng 
cho các nhóm độc giả khác nhau, nếu cần (bước 3.1). 
 

B. Phần tùy chọn: Tăng cường tác động SAGE – Thực hiện các hành động cần thiết 

Bốn bước tiếp theo của giai đoạn III được thiết kế để đẩy mạnh tác động của SAGE tại Khu bảo vệ/địa bàn đã 
đánh giá.  Nếu không có bước bổ sung này, tác động đối với chất lượng quản trị và công bằng sẽ là một quá trình 
có tính tức thời, ngắn hạn, trong đó các đối tượng khác nhau thực hiện các hành động có lợi cho quan điểm của 
mình. Trong khi đó, rất khó để có các hành động do vài nhóm cùng thực hiện và trách nhiệm chung trong việc cải 
thiện chất lượng quản trị và công bằng vẫn yếu như trước.  Để có thể tăng cường tác động của SAGE ở cấp Khu 
bảo vệ, giai đoạn “hành động” cần đầu tư để công tác truyền thông có mục tiêu và hiệu quả hơn, có kế hoạch 
hành động, có hỗ trợ đối với một số hành động quan trọng để nhanh chóng đạt được một số kết quả ban đầu, 
tạo cảm giác tự tin cho các bên liên quan, có giám sát tiến độ thực hiện hành động, qua đó nâng cao tinh thần 
trách nhiệm chung.  
 
3.1 Truyền thông về kết quả  
Giai đoạn “hành động” bắt đầu bằng việc truyền thông có hiệu quả hơn và có mục tiêu về các kết quả đánh giá 
SAGE cho các nhóm khác nhau với mong muốn các nhóm này sẽ sử dụng kết quả SAGE. Có ít nhất 3 nhóm mục 
tiêu truyền thông.  

• Các đối tượng có ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch tại cơ sở (địa bàn đánh giá, Khu bảo vệ), bao 
gồm lập kế hoạch quản lý Khu bảo vệ và các kế hoạch khác có liên quan đến Khu bảo vệ/Khu bảo tồn, có 
liên quan đến các hoạt động bảo tồn và phát triển, ví dụ như: chính quyền địa phương, các tổ chức phi 
chính phủ và/hoặc các công ty du lịch. 

• Những người ra quyết định ở cấp cao, có ảnh hưởng đến việc hỗ trợ chính trị, hỗ trợ tài chính cho 
hoạt động tại cơ sở. Nhóm đối tượng này bao gồm cán bộ quản lý cấp cao của khu bảo vệ/khu bảo tồn, 
lãnh đạo chính quyền địa phương, doanh nghiệp tư nhân lớn, cán bộ của các nhà tài trợ không có cơ hội 
nghe/tiếp nhận toàn bộ kết quả đánh giá.  Báo cáo này cũng cần bao gồm các thông tin cơ bản phục vụ 
việc xây dựng báo cáo cấp quốc gia và báo cáo cho Ban Thư ký Công ước Đa dạng sinh học (CBD). 
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• Các đối tượng khác tại Khu bảo vệ, địa bàn địa phương. Một trong nhưng giải pháp quan trọng để 
cộng đồng hiểu rõ hơn các vấn đề chính trong quản trị rừng và để các đối tượng khác nhau cam kết 
tham gia thực hiện các hành động đã đề xuất là phải chia sẻ các thông tin quan trọng tổng hợp được với 
cả những người không tham gia đánh giá. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong đạo đức nghiên cứu. Các 
loại báo cáo viết thường có hiệu quả truyền thông kém. Do đó chúng ta cần sử dụng các kênh thông tin 
có tính sáng tạo như radio hay mạng xã hội.  

 
3.2 Lập kế hoạch hành động 
Đây là một thành tố rất quan trọng của phương pháp SAGE. Tối thiểu cũng phải đưa được các ý tưởng hành 
động giúp cải thiện chất lượng quản trị và công bằng vào quá trình lập kế hoạch hiện có của các đối tượng chính, 
ví dụ như lập kế hoạch quản lý khu bảo vệ/Khu bảo tồn, kế hoạch hàng năm của chính quyền địa phương, kế 
hoạch của các tổ chức phi chính phủ và các công ty tư nhân. Nếu không thực hiện được điều này, các nỗ lực thực 
hiện đánh giá SAGE sẽ bị lãng phí và thậm chí là phản tác dụng nếu toàn bộ quá trình vốn được thiết kế để cải 
thiện chất lượng quản trị lại không đem về bất kỳ kết quả nào do quản lý hoặc điều hành kém hiệu quả. 
 

Nếu hoạt động lập kế hoạch sẽ được thực hiện không quá lâu sau khi đánh giá SAGE và các bên liên quan có 
mong muốn đưa kết quả đánh giá SAGE cũng như các ý tưởng hành động vào kế hoạch thì lồng ghép SAGE vào 
các quy trình kế hoạch hiện có là cách tiếp cận tốt nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp không có kế hoạch nào 
đang được xây dựng, hoặc trong trường hợp một vài bên liên quan thực sự muốn thực hiện các hành động cải 
thiện chất lượng quản trị, chúng tôi khuyến nghị đơn vị thực hiện đánh giá SAGE và các cơ quan đồng tổ chức 
SAGE đứng ra tổ chức một hội thảo lập kế hoạch 1 ngày trong vòng 3 tháng sau Hội thảo tổng hợp với 2 mục tiêu 
sau: 

1 Rà soát danh mục các ý tưởng hành động và xác định các hành động ưu tiên có thể thực hiện trong 6-12 
tháng tới. Nếu cần, có thể điều chỉnh các ý tưởng hành động cho cụ thể và dễ hiểu hơn. 

2 Xây dựng kế hoạch thực hiện các hành động ưu tiên này theo mẫu kế hoạch thường được sử dụng tại 
địa bàn đánh giá: nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, khi nào, ai chịu trách nhiệm chính, ai hỗ trợ, nguồn lực 
cần có. 

 

Nếu hội thảo lập kế hoạch tập trung vào một số ít các hành động ưu tiên cho 6-12 tháng tới thì hội thảo có thể 
hoàn thành trong vòng 1 ngày. Xem gợi ý về chương trình hội thảo tại Phụ lục 1. Có thể mời càng nhiều đại biểu 
đã tham gia Phiên toàn thể đến dự Hội thảo lập kế hoạch càng tốt. Nếu một số đại biểu có vị trí không đủ cao để 
cam kết thực hiện các hành động được đưa ra thảo luận thì cần mời cấp trên của các đại biểu này, đặc biệt là 
những người có đủ quyền lực để ra quyết định. 
 
3.3 Hỗ trợ hành động  
Rất nhiều loại hành động giúp cảu thiện chất lượng quản trị và công bằng thực ra cần rất ít hoặc thậm chí không 
cần thêm nguồn lực bổ sung, trừ thời gian và cam kết của các đối tượng có liên quan. Ví dụ như các hành động 
chia sẻ thông tin, bầu cử, ghi chép số liệu hay xác định lại cho rõ vai trò, trách nhiệm của một số nhóm đối tượng 
liên quan. Tuy nhiên, vẫn có một số loại hành động khác đòi hỏi phải có kinh phí và ngày công lao động của cán 
bộ, nhân viên cao hơn nhiều so với mức đang có để vận hành ở mức bình thường. Ngoài ra, khi các thách thức 
về quản trị có liên quan đến các vấn đề nhạy cảm hoặc đến các quyền lợi được trao cho một số nhóm đối tượng 
nào đó thì việc thực hiện hành động còn đòi hỏi phải có hỗ trợ về mặt chính trị, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và cần 
có bên thứ ba thúc đẩy. Kinh nghiệm từ các đánh giá đa bên khác cho thấy tác động của SAGE sẽ được nâng cao 
đáng kể nếu (các) đơn vị thực hiện đánh giá SAGE, ngoài việc hỗ trợ thực hiện đánh giá đa bên, còn có thể hỗ trợ 
thực hiện hành động trong tối thiểu 6 tháng sau hội thảo tổng hợp.   
 
3.4 Theo dõi tiến độ  
Theo dõi/giám sát tiến độ là hoạt động thu thập và phân tích số liệu/thông tin định lượng, định tính về mức độ 
thay đổi theo thời gian so với tình trạng ban đầu (tình trạng cơ sở).  Có 4 loại theo dõi tiến độ cơ bản: 
• Theo dõi hoạt động giám sát mức độ thực hiện các hoạt động đã được lên kế hoạch và chất lượng của việc 

thực hiện hoạt động. Việc đo lường tiến độ thực hiện hoạt động có thể dựa trên các báo cáo định lượng và 
định tính về các hoạt động đang thực hiện, ví dụ như các hoạt động tập huấn, đào tạo.  
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• Theo dõi đầu ra giám sát số lượng và chất lượng các kết quả trực tiếp của những hoạt động trong kế hoạch. 
Về cơ bản, các đối tượng thực hiện hoạt động có thể kiểm soát được kết quả đầu ra (thường được gọi là kết 
quả - deliverables) của những hoạt động đang thực hiện. Tiến độ (ví dụ số người được đào tạo) cũng cần 
phải được ghi nhận trong các báo cáo hoạt động. 

• Giám sát kết quả là việc theo dõi hành động của các cá nhân và tổ chức chịu ảnh hưởng từ các hoạt động 
trong kế hoạch và đầu ra của các hoạt động này – đôi khi được gọi là “phản ứng của đối tượng hưởng lợi - 
beneficiary reaction”. Các đối tượng thực hiện hoạt động thường không kiểm soát được kết quả ở cấp độ 
này.  Tiến độ của việc tạo ra kết quả được đo bằng các chỉ số riêng (ví dụ như các hành động mà người được 
đào tạo nên thực hiện sau khi dự chương trình tập huấn/đào tạo).  

• Giám sát tác động đo những thay đổi về an sinh xã hội và/hoặc sức khỏe của hệ sinh thái, đa dạng sinh học 
dự kiến được tạo ra, ít nhất là một phần, từ một hoặc một vài kết quả (ví dụ từ hành động của những người 
được đào tạo).  Thường thì phải mất tối thiểu 5 năm để có thể quan sát được những thay đổi tích cực về an 
sinh xã hội hay sức khỏe của hệ sinh thái. Do đó tác động thường được đánh giá bằng các chỉ số mang tính 
đại diện cho tác động nhưng dễ đo lường hơn, ví dụ như lấy mức thu nhập để đại diện cho phúc lợi, mất 
rừng đại diện cho mất đa dạng sinh học. 

 

Theo dõi hoạt động và đầu ra của SAGE. Khi trình bày kết quả đánh giá SAGE và đề xuất hành động tại hội thảo 
lập kế hoạch chúng ta cần thảo luận nhanh về loại thông tin mà các đối tượng thực hiện có thể thu thập, trình 
bày trong các báo cáo định kỳ thông thường (ví dụ như báo cáo tháng) để ghi nhận các hoạt động có được thực 
hiện hay không, được thực hiện như thế nào, đã thu được đầu ra nào. Ngoài ra, chúng ta cũng cần thảo luận 
xem ai sẽ chịu trách nhiệm thu thập và phân tích số liệu, vào lúc nào. Đây là kế hoạch theo dõi/giám sát cơ bản. 
Giám sát kết quả của SAGE.  Một trong các biện pháp theo dõi kết quả SAGE là tổ chức đánh giá lại SAGE. Tuy 
nhiên, do các hành động trong năm đầu tiên thường tập trung vào một nhóm nhỏ các vấn đề ưu tiên nên tốt 
hơn hết là áp dụng một cách tiếp cận tập trung hơn. Phương án này thường được thực hiện bằng cách xây dựng 
một vài chỉ số trong quá trình lập kế hoạch hoạt động, sau đó phân công một người nào đó thu thập và phân tích 
thông tin liên quan đến các chỉ số này. Một cách tiếp cận khác ít bị sai lệch hơn là sử dụng phương pháp “thu 
hoạch kết quả” (outcome harvesting)5. IIED và các đối tác hiện đang phát triển phương pháp này để áp dụng cho 
SAGE. Phần kết quả của một kế hoạch giám sát sẽ mô tả chi tiết về các chỉ số được chọn và kế hoạch thu thập số 
liệu (thu thập ở đâu, khi nào , như thế nào (phương tiện kiểm chứng) và phương pháp phân tích số liệu. 
 

Giám sát tác động của SAGE. Thường thì giả định ở cấp tác động là sinh kế được cải thiện do quản trị công bằng 
hơn sẽ nâng cao mức an sinh xã hội. Đối với đánh giá quản trị thì câu hỏi quan trọng hơn vào thời điểm này là 
liệu có phải quản trị công bằng hơn sẽ khiến bảo tồn có hiệu quả cao hơn? Việc thu thập được bằng chứng 
thuyết phục để trả lời câu hỏi này sẽ giúp củng cố lập luận cho rằng để bảo tồn hiệu quả thì cần đầu tư nhiều 
hơn vào việc tăng cường chất lượng quản trị. Chúng tôi đang phát triển một chương trình nghiên cứu dựa trên 
việc theo dõi cả kết quả của SAGE lẫn kết quả bảo tồn tại nhiều khu bảo tồn để trả lời câu hỏi này. 
 

C. Bảng hỏi SAGE   

Bảng 2 và Bảng 3 giới thiệu tất cả 10 nguyên tắc của quản trị công bằng và các câu hỏi kèm theo. Mỗi nguyên tắc 
có 4 câu hỏi do đại diện các nhóm đối tượng chính trả lời ở bước 2.2. và 1 câu hỏi (đánh dấu bằng màu xám) về 
tình trạng thực tế, do thức đẩy viên trả lời trên cơ sở bằng chứng thu thập được ở bước 1.4.  Các câu hỏi này 
được xây dựng cho Khu bảo vệ/Khu bảo tồn. Nếu áp dụng cho các hình thức bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên 
nhiên khác thì một số câu hỏi (nhưng không phải các nguyên tắc) sẽ cần được điều chỉnh cho phù hợp. Nếu có 1 
nguyên tắc không phù hợp hoặc không liên quan đến khu vực được đánh giá, nguyên tắc này có thể được loại ra 
khỏi hoạt động đánh giá, nhưng không được bỏ các nguyên tắc cốt lõi: tôn trọng các đối tượng liên quan, tham 
gia, minh bạch/đáng tin cậy và chia sẻ lợi ích.  
 
 

 
5 “Thu hoạch kết quả” là một phương pháp theo dõi-đánh giá (M&E) được sử dụng để xác định, mô tả, xác minh và phân tích kết quả. 

“Outcome harvesting” được thiết kế để thu thập bằng chứng về sự thay đổi ('kết quả'), sau đó truy ngược lại để đánh giá xem một tổ 
chức, chương trình hay dự án nào đó có đóng góp vào việc tạo ra thay đổi hay không, và đóng góp như thế nào? 
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Bảng 2 và Bảng 3: Bảng hỏi SAGE 
 

Tô
n

 t
rọ

n
g 

q
u

yề
n

 

1.1 Các quyền sở hữu tài sản liên quan đến KBT (PA/CA) của các chủ thể tại địa phương có được xác định và quy định 
rõ bằng văn bản hay không? 

1.2 Tỷ lệ người trưởng thành trong cộng đồng biết đến quyền [chèn quyền liên quan] của họ? 2 

1.3 Tỷ lệ người trưởng thành trong cộng đồng có quyền nói trên và có thể thực hiện được quyền này? 

1.4 Tỷ lệ người trưởng thành trong cộng đồng biết đến quyền [chèn quyền liên quan] ? 

1.5 Tỷ lệ người trưởng thành trong cộng đồng có quyền nói trên và có thể thực hiện được quyền đó? 

Tô
n

 t
rọ

n
g 

đ
ố

I 

tư
ợ

n
g 

2.1 Có những loại phân tích các bên liên quan nào đã được thực hiện? 

2.2 Cán bộ các KBT nhìn nhận người dân địa phương và lợi ích/ mối quan tâm của họ như thế nào? 

2.3 Người dân địa phương nhìn nhận cán KBT và vai trò của cán bộ KBT như thế nào? 

 2.4 Cán bộ KBT nghĩ gì về kiến thức bản địa và truyền thống của cộng đồng địa phương?  

2.5 Có tồn tại bất kỳ định kiến nào đối với bất kỳ nhóm chủ thể nào hay không? 

Th
am

 g
ia

 r
a 

q
u

yế
t 

đ
ịn

h
 3.1 Các cấu trúc và quy trình quản trị cho việc ra quyết định có được xác định rõ và ghi nhận trong các tài liệu hay 

không? 

3.2 Thành viên thuộc nhóm của anh chị có được tham gia vào quá trình ra quyết định về vấn đề liên quan đến KBT 
không? 

3.3 Khi thành viên trong nhóm của anh chị tham gia các cuộc họp liên quan đến KBT họ có được cung cấp đủ thông tin 
cần thiết để đóng góp ý kiến không? 

3.4 Khi tham gia các cuộc họp liên quan đến KBT Thành viên nhóm của anh/ chị có chia sẻ lại những thông tin về các 
vấn đề đã được thảo luận ở đó không? 

3.5 Các thành viên của cộng đồng có ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định liên quan đến KBT? 

M
in

h
 b

ạc
h

, T
rá

ch
 

n
h

iệ
m

 

4.1 Trách nhiệm liên quan dến các KBT của các chủ thể có được xác định và quy định rõ bằng văn bản không?  

4.2 Tỷ lệ thành viên cộng đồng là người trưởng thành biết về ranh giới địa lý của KBT tại khu vực của họ là bao nhiêu? 

4.3 Nếu người dân địa phương biết về một mối đe dọa từ chính cộng đồng của họ đối với KBT họ có báo cáo việc này 
với {chèn tên của cơ quan chức năng liên quan} không? 

4.4 Nhóm của anh/chị sẽ làm gì nếu lo ngại về chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các chủ thể khác đối với KBT? 

4.5 Nếu ai đó trong nhóm của anh chị không hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng được giao liên quan tới KBT thì sẽ 
xử lý như thế nào? 

G
iả

I q
u

yế
t 

m
âu

 

th
u

ẫn
 

5.1 Các quy trình giải quyết bất đồng/tranh chấp liên quan đến KBT có được quy định rõ ràng bằng văn bản không? 

5.2 Mức độ phù hợp của những quy trình giải quyết bất đồng/tranh chấp trong xử lý những bất đồng / tranh chấp liên 
quan đến KBT như thế nào? 

5.3 Tỷ lệ người trưởng thành trong cộng đồng biết đến cơ chế giải quyết bất đồng/ tranh chấp? 

 5.4 Tỷ lệ người trưởng thành trong cộng đồng có thể sử dụng cơ chế giải quyết bất đồng/ tranh chấp nếu cần?  

5.5. Mức độ hiệu quả của các quy trình giải quyết bất đồng/ tranh chấp trong giải quyết các bất đồng/ tranh chấp liên 
quan tới KBT như thế nào? 

Th
ự

c 
th

i p
h

á
p

 

lu
ật

 

6.1 Các luật, quy định của KBT có được xác định và quy định rõ ràng bằng văn bản không? 

6.2 Cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý KBT và các cơ quan hỗ trợ thực thi pháp luật như thế nào? 

6.3 Các vụ việc vi phạm bị xử lý có tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành không? Và các vụ việc tương tự có 
được xử lý theo cách tương tự không?  

6.4 Hành xử/thái độ của cán bộ thực thi pháp luật của KBT khi làm việc với thành viên của cộng đồng như thế nào?   

6.5 Mức độ hiệu quả của các hoạt động thực thi pháp luật trong việc giảm thiểu/ ngăn chặn các vi phạm pháp luật? 

N
e

ga
ti

ve
 im

p
ac

ts
 

7.1. Gần đây có nghiên cứu nào về tác động tiêu cực của xung đột giữa người và động vật hoang dã lên đời sống của 
người dân địa phương không? 

7.2 Liên quan đến xung đột giữa người và động vật hoang dã (ĐVHD), những người trong cộng đồng của anh/ chị có 
biết trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên quan khác hay không? 

7.3 Các tổ chức có trách giải quyết xung đột giữa người và động vật hoang dã có đầy đủ các kỹ năng và nguồn lực để 
thực hiện việc này không? 

7.4 Khi các tổ chức chịu trách nhiệm giải quyết các xung đột giữa con người và ĐVHD nhận được tin báo, họ có phản 
ứng kịp thời và công bằng không? 

7.5. Mức độ hiệu quả của các biện pháp giải quyết xung đột giữa người và ĐVHD nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực 
lên người dân địa phương là như thế nào? 

C
h

ia
 s

ẻ
 lợ

I í
ch

 

 8.1 Có nghiên cứu nào đánh giá tác động tích cực của KBT lên đời sống của người dân địa phương trong 5 năm qua 
không? 

 8.2 Ai là người đưa ra quyết định về cơ chế chia sẻ lợi ích (chèn loại lợi ích) cho cộng đồng và cơ chế này được thực 
hiện như thế nào? 

8.3 Chất lượng và số lượng của (chèn loại lợi ích) mà cộng đồng được nhận có đúng và đủ như trong các quyết định 
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đã được phê duyệt không? 

 8.4 Ai là người đưa ra quyết định về cơ chế chia sẻ lợi ích (chèn loại lợi ích) cho cộng đồng và quyết định này được 
thực hiện như thế nào? 

8.5 Chất lượng và số lượng của (chèn loại lợi ích) cộng đồng được nhận có đúng và đủ như trong (các) quyết định đã 
phê duyệt không? 

Đ
ạt

 đ
ư

ợ
c 

m
ụ

c 
ti

ê
u

 

9.1 Nhóm chủ thể nào mà các hoạt động liên quan tới KBT của họ xuất hiện trong kế hoạch quản lý của KBT? 

9.2. Nhóm chủ thể nào thường xuyên tham gia vào xây dựng chiến lược và kế hoạch của KBT?   

9.3. Kế hoạch quản lý KBT hiện tại có sử dụng bất kì tri thức bản địa và kiến thức truyền thống nào không? 

9.4 Những khía cạnh nào trong hoạt động quản lý KBT đã thay đổi dựa trên các bài học kinh nghiệm? 

9.5 Mục tiêu bảo tồn nào (một mục quan trọng) đã đạt được? 

Đ
iề

u
 p

h
ố

I,
 p

h
ố

I 

h
ợ

p
 

10.1. Các cấu trúc và quy trình điều phối giữa các bên liên quan có được xác định và quy định rõ ràng bằng văn bản 
không? 

10.2 Có những loại cuộc họp nào đã được tổ chức để bàn về công tác điều phối giữa các đối tượng chủ chốt? 

10.3. Việc chia sẻ thông tin giữa các tổ chức của các bên liên quan chủ chốt ở cấp cơ sở có tốt không? 

10.4 Các hoạt động điều phối thực hiện giữa tổ chức của các bên liên quan ở cấp cơ sở có tốt không?  

10.5. Sự phối hợp và đồng bộ trong chính sách và kế hoạch của các bên liên quan chủ chốt giữa các cấp có tốt không? 



1 

 

 
 Câu hỏi Phương án trả lời Hướng dẫn 

1
.  

R
es

p
ec

t 
fo

r 
ri

gh
ts

 

1.1 Are PA/CA-related 
property rights of local 
actors clearly defined 
and documented?  1 
 
Các quyền sở hữu tài 
sản liên quan đến KBT 
(PA/CA) của các chủ thể 
tại địa phương có được 
xác định và quy định rõ 
bằng văn bản hay 
không? 
 

A Local actors do not have any PA/CA related property rights.  
B Some of these property rights are clearly defined and documented but others are not 
C Most of these property rights are clearly defined and documented.  
D As above, and anyone who wants to see and review this information is able to do so. 

 

 

A Các chủ thể tại địa phương không có bất kỳ quyền nào đối với tài sản của KBT 
B Một số quyền sở hữu tài sản được xác định và quy định rõ ràng bằng văn bản, các quyền khác không được xác đinh 

rõ 
C Phần lớn các quyền sở hữu tài sản được xác định và quy định rõ ràng bằng văn bản 
D Như lựa chọn C và bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể xem và nghiên cứu/ rà soát thông tin về các quyền nói trên   

A list of the relevant rights should be 
developed by facilitators in the preparation 
phase through reviewing documents. Rights 
are of 3 main types: a) property rights (eg 
rights to own or use land or other 
resources), b) procedural rights, (eg right to 
information) and c) substantive human 
rights (eg right to food).  
 
Các thúc đẩy viên cần nghiên cứu tài liệu và 
lập một danh sách các quyền có liên quan 
trực tiếp nhất trong giai đoạn chuẩn bị. Có 3 
loại quyền chính: a) quyền sở hữu (ví dụ 
quyền sở hữu hoặc sử dụng đất hoặc các tài 
nguyên khác), b) quyền thủ tục (ví dụ quyền 
được cung cấp thông tin) và c) các quyền 
con người cơ bản (ví dụ quyền tiếp cận 
lương thực). 
 
To ensure that rights are relevant to as many 
people as possible it is best to define them 
in groups of similar rights (eg right to access 
non-timber resources) rather than very 
specific rights. Where the assessment is by 
survey the rights to be inserted will be 
selected by the convenors/facilitators. With 
the working group approach a summary can 
be given to community participants who 
then vote on the most important from their 
perspective. Either way, select two groups of 
rights which address the interests of 
different social groups, eg 1.2/1.3 could be 
rights that are more important to men and 
1.4/1.5 rights more important for women. 
Alternatively, Indigenous and non-
indigenous peoples.  
 
Để đảm bảo rằng các quyền được liệt kê có 
liên quan đến càng nhiều người càng tốt, 
thúc đẩy viên nên phân loại các quyền này 
theo các nhóm có tính chất tương tự nhau 

1.2 What proportion of 
adults in the community 
are aware of their right 
to [insert a relevant 
right]? 2 
 
Tỷ lệ người trưởng 
thành trong cộng đồng 
biết đến quyền [chèn 
quyền liên quan] của họ  

A Very few (less than 25%) 
B Some (25%-50%) 
C Many (50-75%) 
D Most (more than 75%)  

Leave blank if don’t know 
 

A Rất ít (dưới 25%) 
B Một số (25%-50%) 
C Nhiều (50-75%)  
D Hầu hết (hơn 75%)  

Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

1.3 What proportion of 
community adults who 
have this right can 
exercise it?  3 
 
Tỷ lệ người trưởng 
thành trong cộng đồng 
có quyền nói trên và có 
thể thực hiện được 
quyền này? 

A Very few (less than 25%) who have this right can exercise it owing to serious obstacles   
B Some (25%-50%) who have this right and can exercise it, but many others cannot due to obstacles  
C Many (50-75%) who have this right and can exercise it, but some cannot due to obstacles 
D Most (more than 75%) people who have this right can exercise it without facing any significant obstacles 

Leave blank if don’t know   
 

A Rất ít (dưới 25%) người có quyền và thực hiện được quyền này do nhiều trở ngại khác nhau 
B Một số người (25%-50%) có quyền và có thể thực hiện được quyền này, nhưng nhiều người khác lại không thể do 

các trở ngại khác nhau.  
C Nhiều người (50%-75%) có quyền và có thể thực hiện được quyền này, nhưng một số người khác lại không thể do 

các trở ngại khác nhau.  
D Phần lớn (hơn 75%) người dân có quyền này đều có thể thực hiện quyền mà không gặp phải khó khăn đáng kể nào 

Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

1.4 What proportion of 
adults in the community 
are aware of their right 

A Very few (less than 25%) 
B Some (25%-50%) 
C Many (50-75%) 
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to [insert a relevant 
right]? 2 
 
1.4. Tỷ lệ người trưởng 
thành trong cộng đồng 
biết đến quyền [chèn 
quyền liên quan]? 

D Most (more than 75%)  

Leave blank if don’t know 
 

A Rất ít (10-25% người trưởng thành) 
B Một số (25%-50% người trưởng thành) 
C Nhiều (50-75% người trưởng thành) 
D Phần lớn (Hơn 75% người trưởng thành) 

 

Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

(chẳng hạn như quyền khai thác lâm sản 
ngoài gỗ) thay vì liệt kê các quyền cụ thể. 
Để lựa chọn được các quyền như vậy, thúc 
đẩy viên có thể thực hiện theo: cách 1: chủ 
động lập danh sách các quyền qua quá trình 
khảo sát thực địa hoặc cách 2 trình bày tóm 
tắt toàn bộ các quyền đã được tổng hợp, 
sau đó đại biểu tham gia hội thảo sẽ bỏ 
phiếu chọn ra các quyền theo họ là quan 
trọng nhất. Trong cả hai cách cần đảm bảo 
có 2 nhóm quyền thể hiện lợi ích của các 
nhóm xã hội khác nhau, chẳng hạn như 1.2 / 
1.3 có thể là các quyền có liên quan nhiều 
hơn đối với nam giới và 1.4 / 1.5 có thể là 
các quyền có liên quan nhiều hơn đối với 
phụ nữ hoặc các nhóm đồng bào dân tộc 
thiểu số và đồng bào người Kinh. 
 
“Awareness” means knowing but not 
necessarily understanding.  “Obstacles” 
refers to any factor that makes it hard for 
rights-holders to exercise their rights.  
 
“Biết” có nghĩa là biết đến điều gì đó, nhưng 
không nhất thiết phải hiểu. “Trở ngại” là bất 
cứ yếu tố nào gây khó khăn cho người có 
một quyền nào đấy thực hiện được quyền 
đó. 
 

1.5 What proportion of 
community adults who 
have this right can 
exercise it?  3 
 
Tỷ lệ người trưởng 
thành trong cộng đồng 
có quyền nói trên và có 
thể thực hiện được 
quyền đó? 

0 Community members are not aware of this right 
A Very few (less than 25%) who have this right can exercise it owing to serious obstacles   
B Some (25%-50%) who have this right and can exercise it, but many others cannot due to obstacles  
C Many (50-75%) who have this right and can exercise it, but some cannot due to obstacles 
D Most (more than 75%) people who have this right can exercise it without facing any significant obstacles 

Leave blank if don’t know   
 

0 Người dân địa phương không biết đến quyền này 
A Rất ít (dưới 25%) người thực hiện được quyền này do nhiều trở ngại khác nhau 
B Một số người (25%-50%) có thể thực hiện được quyền này, nhưng nhiều người khác lại không thể do các trở ngại 

khác nhau.  
C Nhiều người (50%-75%) có thể thực hiện được quyền này, nhưng một số người khác lại không thể do các trở ngại 

khác nhau.  
D Phần lớn (hơn 75%) người dân có thể thực hiện quyền này mà không gặp phải khó khăn đáng kể nào 

Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

 2.1 What kind of 
stakeholder analysis 
(SA) already exists? 1 

 
Có những loại phân tích 
các bên liên quan nào 
đã được thực hiện? 
  

A There has been no stakeholder analysis (SA) 
B SA done but the output does not indicate the relative importance of different stakeholder groups, (ie just yes or no). 
C SA done, the output indicates the importance of different stakeholder groups, and no important group is left out.  
D As above AND the analysis of communities separates social groups that have different interests eg men and women 

 

A Chưa có phân tích các bên liên quan nào được thực hiện (SA) 
B Có phân tích các bên liên quan, nhưng kết quả phân tích không thể hiện mức độ quan trọng tương đối giữa các 

nhóm khác nhau 
C Có phân tích các bên liên quan, kết quả phân tích chỉ rõ tầm quan trọng của các nhóm khác nhau, không có nhóm 

quan trọng nào bị bỏ sót 
D Như trên phương án C VÀ phân tích các bên liên quan tại cộng đồng có phân tách các nhóm xã hội có quan tâm/ưu 

tiên khác nhau (ví dụ nhóm nam giới và nhóm phụ nữ) 

Assessed by facilitators in preparation phase 
based on what already exists before SAGE. If 
the response is A or B then the SA must be 
redone as part of SAGE (step 1.2).  
 
Được đánh giá bởi các Thúc đẩy viên trong 
giai đoạn chuẩn bị dựa trên các phân tích đã 
có từ trước. Nếu đại biểu chọn  phương án A 
hoặc B thì thực hiện lại phân tích các bên 
liên quan như là một phần của SAGE (bước 
1.2)  

 2.2 How do people who A Most people who work for the PA/CA do not regard community members as legitimate stakeholders  Legitimate means “allowed according to 
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 Câu hỏi Phương án trả lời Hướng dẫn 

work for the PA/CA 
regard community 
members and their 
interests in the PA? 2 

 
Cán bộ các KBT nhìn 
nhận người dân địa 
phương và lợi ích/ mối 
quan tâm của họ như 
thế nào? 

B Most people who work for the PA regard community members as legitimate stakeholders but do not listen to them 
C Most people who work for the PA regard community members as legitimate stakeholders and usually listen to them  
D As above, and they listen to community members with great respect  
Leave blank if don’t know 

 

 

A Phần lớn cán bộ các KBT không xem người dân địa phương là một bên liên quan hợp pháp. 
B Phần lớn cán bộ các KBT xem người dân địa phương như một bên liên quan hợp pháp, nhưng không lắng nghe ý 

kiến của họ.   
C Phần lớn cán bộ các KBT xem người dân địa phương như một bên liên quan hợp pháp, và thường lắng nghe ý kiến 

của họ.   
D Như phương án C, và các cán bộ thường lắng nghe và tôn trọng ý kiến của họ.  
 

Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

law” or “reasonable and acceptable” 
(Cambridge English Dictionary). In other 
words, even if not recognised in law, a 
stakeholder is considered legitimate if this is 
generally accepted by other stakeholders.  
 
Hợp pháp có nghĩa là “được phép theo quy 
định của pháp luật” hoặc “có lý và có thể 
chấp nhận được” (Từ điển tiếng Anh 
Cambridge). Nói cách khác, ngay cả khi 
không được pháp luật công nhận, một bên 
liên quan được coi là hợp pháp nếu họ được 
phần lớn các bên liên quan khác chấp nhận. 
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 2.3 How do community 
members regard people 
who work for the PA/CA 
and the roles that they 
perform?  2 
 
Người dân địa phương 
nhìn nhận cán KBT và vai 
trò của cán bộ KBT như 
thế nào? 

A Community members do not regard the PA/CA as a legitimate institution.    
B Most community members regard the PA/CA as legitimate but do not have a good opinion of people who work for it  
C Most community members regard the PA/CA as legitimate and have a good opinion of the people who work for it 
D Most community members regard the PA/CA as legitimate and have great respect for the people who work for it  

Leave blank if don’t know 
 

A Người dân địa phương không xem các KBT là một cơ quan/ tổ chức hợp pháp. 
B Phần lớn người dân địa phương xem các KBT là một tổ chức hợp pháp, nhưng không đánh giá cao các cán bộ làm 

việc ở đó. 
C Phần lớn người dân địa phương xem các KBT là một tổ chức hợp pháp, và đánh giá cao các cán bộ làm việc ở đó. 
D Phần lớn người dân địa phương xem các KBT là một tổ chức hợp pháp, và rất tôn trọng các cán bộ làm việc ở đó. 

 

Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

The concept of “people who work for the 
PA” needs to be defined according to the 
context especially when a number of 
different actors are involved. It is important 
that this is clear so that all actors have the 
same understanding.  
 
Khái niệm “cán bộ KBT” cần được xác định 
theo bối cảnh, đặc biệt là khi có nhiều chủ 
thể khác nhau làm việc trong các KBT. Quan 
trọng là các bên có cách hiểu chung thống 
nhất về khái niệm này. 
Giải thích thêm: Tại Việt Nam, “cán bộ KBT” 
là các cán bộ đang làm việc trực tiếp cho KBT 
tại cấp cơ sở bao gồm: Cán bộ KBT, cán bộ 
hợp đồng quản lý và bảo vệ KBT tại cấp cơ 
sở. 

2.4 What do people who 
work for the PA/CA 
think of the local and 
traditional knowledge of 
communities? 3 
 
2.4. Cán bộ KBT nghĩ gì 
về kiến thức bản địa và 
truyền thống của cộng 
đồng địa phương?  
 

A People working for the PA/CA are not aware of traditional knowledge on the PA/CA 
B People working for the PA/CA are aware of some traditional knowledge on the PA/CA but do not take it seriously  
C People working for the PA/CA are aware of some traditional knowledge on the PA/CA and take some of it seriously  
D People who work for the PA/CA are aware of a lot of traditional knowledge on the PA and take it very seriously 

Leave blank if don’t know 
 

A. Các cán bộ KBT không biết về các kiến thức truyền thống của KBT.   
B. Các cán bộ KBT biết về các kiến thức truyền thống của KBT, nhưng không coi trọng nó.   
C. Các cán bộ KBT biết về các kiến thức truyền thống của KBT, nhưng chưa thực sự coi trọng nó. 
D. Các cán bộ KBT biết về các kiến thức truyền thống của KBT, và cực kì coi trọng nó. 

 

In this question “traditional knowledge” is 
understood as including indigenous 
knowledge. 
 
Trong câu hỏi này, “kiến thức truyền thống” 
bao gồm cả “kiến thức bản địa” 
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Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

2.5 Is there any bias 
against any specific 
group of actors? 3 

 
Có tồn tại bất kỳ định 
kiến nào đối với bất kỳ 
nhóm chủ thể nào hay 
không? 

A Discrimination against some groups of actors is common and often severe  
B Discrimination against some groups of actors is quite common and sometimes severe  
C Discrimination against some groups of actors is only occasional and is not severe  
D There is no discrimination against any groups of actors  

Leave blank if don’t know 
 

A. Định kiến đối với một số nhóm chủ thể là phổ biến và thường nghiêm trọng. 
B. Định kiến đối với một số nhóm chủ thể là khá phổ biến và đôi lúc nghiêm trọng. 
C. Định kiến đối với một số nhóm chủ thể hiếm khi tồn tại và thường không nghiêm trọng. 
D. Không tồn tại định kiến với bất kỳ nhóm chủ thể nào. 

 

Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

In some situations, the word 
“discrimination” may be used if appropriate. 
“Severe” should be interpreted in context 
but, in general means excluded or outcast 
(meaning that the affected minority are 
considered by the majority as not part of 
their community). 
 
Trong một số trường hợp, có thể dùng từ 
“kỳ thị” nếu hợp lý. Từ “nghiêm trọng” cũng 
nên được giải thích theo bối cảnh thích hợp, 
nhưng nói chung có nghĩa là “bị loại trừ” 
hoặc “bị vứt bỏ” (có nghĩa là một nhóm 
thiểu số bị nhóm đa số không coi là một 
phần của cộng đồng)   
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3.1 Are the governance 
structures and 
processes for decision-
making clearly defined 
and documented? 1 
 
3.1. Các cấu trúc bộ máy 
và quy trình quản trị cho 
việc ra quyết định có 
được xác định rõ và ghi 
nhận trong các tài liệu 
hay không? 
 

A Structures and processes for PA/CA related decision-making are not clearly defined and not documented  
B Structures and processes for PA/CA related decision-making are known by those involved but not documented  
C Structures and processes for PA/CA related decision-making are clearly defined and documented 
D As above, and anyone who wants to see and review this information is able to do so.  

 

A Các cấu trúc bộ máy và quy trình quản trị cho việc ra quyết định không được xác định và quy định rõ bằng văn bản  
B Các cấu trúc bộ máy và quy trình quản trị cho việc ra quyết định không được quy định rõ bằng văn bản nhưng vẫn 

được biết đến bởi những người liên quan  
C Các cấu trúc bộ máy và quy trình quản trị cho việc ra quyết định được xác định và quy định rõ bằng văn bản  
D Như lựa chọn C, và bất kỳ ai cũng có thể tìm hiểu và rà soát thông tin này.  

 

 

To be assessed by facilitators during the 
prep phase based on review of documents 
and KIIs. D means information is available to 
all on request and in some cases may be on 
public display (eg on a noticeboard, website) 
 
Đánh giá được thực hiện bởi thúc đẩy viên 
trong quá trình chuẩn bị thông qua rà soát 
tài liệu và phỏng vấn những người chủ chốt/ 
am hiểu. Lựa chọn D có nghĩa là thông tin sẽ 
được cấp theo yêu câu và trong một số 
trường hợp thông tin được công khai (vd. 
trên bảng tin, cổng thông tin điện tử) 

3.2 Are people from 
your actor group (your 
people) involved in any 
PA/CA-related decision-
making? 1 
 
Thành viên thuộc nhóm 
của anh chị có được 
tham gia vào quá trình 
ra quyết định về vấn đề 
liên quan đến KBT 
không? 
  

A. People from our group are never involved in decision-making on PA/CA-related issues 
B. People from our group are involved in decision-making on specific issues when PA/CA managers want our input 
C. People from our group are regularly involved in decision-making, but not on all the PA/CA-related issues that 

we have an interest in 
D. People from our group are regularly involved in decision-making on all the PA-CA-related issues that we have 

an interest in 
Leave blank if don’t know 

 

A. Thành viên của nhóm chúng tôi không bao giờ được tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề có liên 
quan đến KBT.  

B. Thành viên của nhóm chúng tôi được tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề có liên quan đến KBT 
khi ban quản lý KBT mời tham vấn.  

This is about the range of decisions on 
which actors have an input, ranging from 
only where PA managers want input, to 
being fully involved in all decisions that are 
of interest to them. “Regularly” means 
according to an agreed plan. PA/CA manage-
ment planning is excluded as covered by 9.3 
 
Đây là câu hỏi về phạm vi các quyết định mà 
các chủ thể có đóng góp ý kiến với các mức 
độ khác nhau: từ khi chỉ được tham gia khi 
lãnh đạo KBT cần tham vấn, đến khi được 
tham gia đầy đủ vào tất cả các quyết định 
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C. Thành viên của nhóm chúng tôi được tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề có liên quan đến KBT, 
nhưng không phải tất các các vấn đề mà họ quan tâm.   

D. Thành viên nhóm chúng tôi thường xuyên được tham gia vào quá trình ra quyết định về tất cả các vấn đề liên 
quan đến KBT mà chúng tôi quan tâm   

 
Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

mà họ quan tâm. “Thường xuyên” có nghĩa 
là theo một kế hoạch đã được thống nhất.  
 
Việc lập kế hoạch quản lý KBT sẽ được đề 
cập ở câu 9.3   

3.3 When your people 
attend PA/CA-related 
meetings, do they have 
the information they 
need to be able to 
contribute? 2 
 
Khi thành viên trong 
nhóm của anh chị tham 
gia các cuộc họp liên 
quan đến KBT họ có 
được cung cấp đủ thông 
tin cần thiết để đóng 
góp ý kiến không?  

A No-one from our actor group attends PA/CA related meetings 
B Some people attend PA/CA related meetings but usually lack information that they need to effectively contribute 
C Some people attend PA/CA related meetings and usually have the information they need to effectively contribute. 
D As above and the information is made available before the meeting so that people attending the meeting can 

consider and discuss the issues in advance  

Leave blank if don’t know 
 

A Thành viên trong nhóm chúng tôi không tham gia bất cứ cuộc họp nào liên quan đến KBT.  
B Một số thành viên trong nhóm chúng tôi đã tham gia các cuộc họp liên quan đến KBT nhưng thường không được 

nhận đủ thông tin cần thiết  để đưa ra góp ý có hiệu quả.  
C Một số thành viên trong nhóm chúng tôi đã tham gia các cuộc họp liên quan đến KBT và thường có đủ thông tin cần 

thiết để đóng góp ý kiến có hiệu quả. 
D Như lựa chọn C và thông tin được cung cấp trước cuộc họp vì vậy người tham gia có thể cân nhắc và thảo luận trước 

về các vấn đề.   

Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

In this context, “effective” means 
contributing to the objectives of the 
meeting, including the actors’ own 
objectives. This question refers to their actor 
group and the SAGE process requires that 
groups (but not plenary) reach consensus.  
 
 
Trong trường hợp này “hiệu quả” có nghĩa là 
có đóng góp cho mục tiêu của cuộc họp, bao 
gồm cả mục tiêu riêng của nhóm. Cây hỏi 
này dành cho nhóm chủ thể này và quá trình 
SAGE đòi hỏi phải đạt được sự đồng thuận 
giữa các nhóm. 

3.4 Do your people who 
attend PA/CA-related 
meetings share 
information on the 
matters discussed?  2 
 
Khi tham gia các cuộc 
họp liên quan đến KBT 
Thành viên nhóm của 
anh/ chị có chia sẻ lại 
những thông tin về các 
vấn đề đã được thảo 
luận ở đó không? 

A People from our actor group do not attend any PA/CA related meetings or attend but do not share any information. 
B Most people who attend PA/CA-related meetings share information on the matters discussed with just a few others 
C Most people who attend PA/CA-related meetings share information on the matters discussed with many others  
D As above, and they encourage the people with who they share information with to give feedback to guide their 

contributions to future meetings  

Leave blank if don’t know  
 

A Thành viên trong nhóm chúng tôi không tham gia bất cứ cuộc họp nào liên quan đến KBT hoặc tham gia nhưng 
không chia sẻ lại bất cứ thông tin gì 

B Hầu hết thành viên trong nhóm chúng tôi tham gia các cuộc họp liên quan đến KBT và chia sẻ lại thông tin về các vấn 
đề đã thảo luận nhưng chỉ với một số ít người.  

C Hầu hết thành viên trong nhóm chúng tôi tham gia các cuộc họp liên quan đến KBT và chia sẻ lại thông tin về các vấn 
đề đã thảo luận cho nhiều người khác nữa.  

D Như trên lựa chọn C và họ khuyến khích những người được chia sẻ thông tin đưa ra góp ý để họ có thể đóng góp ý 
kiến cho các cuộc họp sau này.   

Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

We avoid using the term saying “stakeholder 
representatives” as they may not have been 
formally selected and designated for this 
purpose but are informally performing this 
role.  
 
 
Chúng ta tránh dùng cụm từ “đại diện của 
bên liên quan”, bởi vì có thể họ không chính 
thức giữ vị trí đại diện mà chỉ thực hiện vai 
trò này một cách không chính thức. 

3.5 How much influence 
do community members 
have on PA/CA-related 
decision-making? 3 

A Views of community members have no influence on any PA/CA-related decisions 
B Views of community members sometimes influence PA/CA-related decisions but generally they have little influence 
C Views of community members often influence PA/CA-related decisions, but PA/CA managers have the final say 
D Views of community members usually have a lot of influence over PA/CA-related decisions 

In the assessment (step 2.2) the community 
groups should focus on how much their 
group has influence over issues that are 
most important to them (ie women’s top 
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Các thành viên của cộng 
đồng có ảnh hưởng như 
thế nào đến việc ra 
quyết định liên quan 
đến KBT? 

Leave blank if don’t know 
 
 

A Ý kiến của thành viên cộng đồng không ảnh hưởng tới bất cứ quyết định nào liên quan đến KBT.  
B Ý kiến của thành viên cộng đồng đôi khi có ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến KBT, nhưng không đáng kể  
C Ý kiến của thành viên cộng đồng thường ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến KBT, nhưng BQL KBT sẽ đưa ra 

quyết định cuối cùng  
D Ý kiến của thành viên cộng đồng thườngcó ảnh hưởng lớn đến các quyết định của KBT. 

Bỏ trống nếu anh/chị không biết 

priorities for a women’s group). 
 
Trong đánh giá (bước 2.2), nhóm cộng đồng 
nên tập trung vào đánh giá mức độ ảnh 
hưởng của nhóm tới các vấn đề quan trọng 
nhất với họ (vd. một nhóm phụ nữ nhìn 
nhận như thế nào về những vấn đề quan 
trọng hàng đầu đối với phụ nữ)   

4
.  
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4.1 Are the PA/CA-
related responsibilities 
of key actors clearly 
defined and 
documented?  1 
 
Trách nhiệm liên quan 
dến các KBT của các chủ 
thể có được xác định và 
quy định rõ bằng văn 
bản không?  
 

A Responsibilities are not clearly defined and documented 
B Some responsibilities are clearly defined and documented 
C Most responsibilities are clearly defined and documented 
D As above, and anyone who wants to see and review this information is able to do so  

 

A Trách nhiệm không được xác định và quy định rõ trong văn bản.  
B Một số trách nhiệm được xác định và quy định rõ trong văn bản.  
C Hầu hết trách nhiệm được xác định rõ ràng và quy định trong văn bản 
D Như lựa chọn C và bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và rà soát thông tin nếu muốn.  

 

To be assessed by the facilitators in 
preparation phase. D means that the 
information is available to all on request 
and in some cases may be on public display 
(eg on a noticeboard, website) 
 
Được thực hiện bởi thúc đẩy viên trong quá 
trình chuẩn bị. Phương án D có nghĩa là 
thông tin được cấp theo yêu cầu và trong 
một số trường hợp có thể được công bố 
công khai (vd. trên bảng tin, cổng thông tin 
điện tử). 

4.2 What proportion of 
adults in the community 
know the location of 
PA/CA boundaries in 
their area?      3 
 
Tỷ lệ thành viên cộng 
đồng là người trưởng 
thành biết về ranh giới 
địa lý của KBT tại khu 
vực của họ là bao 
nhiêu? 
 

A Very few (0-25%) 
B Some (25%-50%) 
C Many (50-75%) 
D Most (more than 75%)  

Leave blank if don’t know 
 

A Rất ít (0-25%) 
B Một số (25-50%) 
C Nhiều (50-75%) 
D Hầu hết (trên 75%) 

Bỏ trống nếu không biết 

This question looks at the effectiveness of 
PA/CA related information sharing using 
awareness of PA boundaries as an indicator. 
Also an accountability question as rights and 
duties change at the PA/CA boundary.  
 
Câu hỏi này đánh giá tính hiệu quả của KBT 
trong công tác chia sẻ thông tin, sử dụng 
mức độ hiểu biết về ranh giới KBT của cộng 
đồng như là một chỉ số. Đây cũng là một câu 
hỏi mang tính giải trình vì quyền và nghĩa vụ 
thường thay đổi theo ranh giới KBT. 

4.3 If local people know 
of a threat to the PA/CA 
from their community 
do they report this to 
{insert name of the 
relevant authority]? 2 
 
Nếu người dân địa 

A No – they keep quiet  
B Sometimes it is reported but most times not  
C Most times it is reported although sometimes not.  
D Almost always reported with very few exceptions. 

Leave blank if don’t know 
 

A Không- Họ giữ im lặng 
B Thỉnh thoảng họ có báo cáo, nhưng hầu như không 

This question focuses on threats that local 
people are likely to be aware of that come 
from their own community (which makes 
this an issue of transparency). It should be a 
serious threat that communities could be 
expected to report if transparency is good. 
 
Câu hỏi này nhằm tìm hiểu mối đe dọa từ 
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 Câu hỏi Phương án trả lời Hướng dẫn 

phương biết về một mối 
đe dọa từ chính cộng 
đồng của họ đối với KBT 
họ có báo cáo việc này 
với {chèn tên của cơ 
quan chức năng liên 
quan} không? 

C Hầu như họ đều báo cáo, nhưng thỉnh thoảng không 
D Họ hầu họ luôn báo cáo, chỉ trừ một số ít trường hợp 

  

chính cộng đồng của người dân địa phương 
mà họ có thể đã biết (nhằm tìm hiểu về mức 
độ minh bạch). Mối đe dọa ở đây thường 
nghiêm trọng và cộng đồng địa phương cần 
phải báo cáo lại nếu tính minh bạch được 
đảm bảo.  
 
 

4.4 What does your 
actor group do if 
concerned about how 
another actor is 
performing its PA/CA-
related responsibility? 2 

 
Nhóm của anh/chị sẽ 
làm gì nếu lo ngại về 
chất lượng thực hiện 
nhiệm vụ của các chủ 
thể khác đối với KBT? 

 

A We keep quiet  
B The issue is discussed privately with the actor in question whose performance is concerning us  
C The issue is raised and discussed at a meeting of key actors  
D As #3 above and the issue is raised at a public event (eg AGM) where the actor must explain their actions  

Leave blank if don’t know 
 

A Chúng tôi giữ im lặng 
B Vấn đề sẽ được thảo luận riêng với nhóm liên quan nếu chất lượng thực hiện nhiệm vụ của họ liên quan đến chúng 

tôi.  
C Vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của các bên liên quan chính.  
D Như phần 3 và vấn đề được đưa ra trong các sự kiện đại chúng (như họp thường niên- AGM) khi các bên liên quan 

phải giải trình các hoạt động của họ 

Bỏ trống nếu không biết 

This question focuses on the processes 
through which one actor can hold another 
to account if their performance is poor.  
Each actor group should respond from their 
own perspective.  
 
Câu hỏi này nhằm tìm hiểu quá trình mà một 
bên liên quan có thể yêu cầu bên khác giải 
trình nếu kết quả thực hiện nhiệm vụ của họ 
không tốt. Từng nhóm nên đưa ra giải thích 
dựa trên quan điểm riêng của họ. 

4.5 What happens if 
someone in your own 
actor group is 
performing poorly on an 
important PA/CA-
related responsibility? 3 
 
Nếu ai đó trong nhóm 
của anh chị không hoàn 
thành một nhiệm vụ 
quan trọng được giao 
liên quan tới KBT thì sẽ 
xử lý như thế nào?  

A There is no monitoring of how we perform our responsibilities  
B Poor performance is usually reported but there is very rarely any improvement in performance  
C Poor performance is reported and there is sometimes an improvement in performance  
D Poor performance is reported, and there is often an improvement in performance 

Leave blank if don’t know 
 
 

A Không có ai giám sát hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi 
B Việc không hoàn thành nhiệm vụ được giao thường được báo cáo nhưng rất hiếm khi được cải thiện  
C Việc không hoàn thành nhiệm vụ được giao thường được báo cáo và đôi khi được cải thiện 
D Việc không hoàn thành nhiệm vụ được giao thường được báo cáo và cải thiện  

Bỏ trống nếu không biết 

Looks at internal accountability processes 
within an actor group. Action to improve 
performance can be disciplinary and/or 
supportive (eg more resources, capacity 
building). Each actor group should respond 
from their own perspective.  
 
Câu hỏi này nhằm tìm hiểu các quá trình giải 
trình giữa các thành viên trong một nhóm 
chủ thể với nhau. Hành động nhằm cải thiện 
chất lượng có thể là áp dụng kỷ luật và/hoặc 
mang tính hỗ trợ (ví dụ: cấp thêm nguồn 
lực, tăng cường năng lực). Các nhóm chủ 
thể thường giải trình dựa trên quan điểm 
riêng của họ.    

5
.  
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  5.1 Are the existing 
PA/CA-related dispute 
resolution processes 
clearly documented?  1 
 
Các quy trình giải quyết 

A There are no processes for dispute resolution (DR) 
B Some of the relevant dispute resolution processes are clearly documented but others are not 
C Most of the relevant dispute resolution processes are clearly documented  
D As above, and anyone who wants to see and review this information is able to do so 

 

A list of customary and statutory DR 
processes is developed by the facilitators in 
preparation phase based on document 
review and Key Informant Interviews (KIIs). 
 
Thúc đẩy viên cần chuẩn bị trước một danh 
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 Câu hỏi Phương án trả lời Hướng dẫn 

bất đồng/tranh chấp 
liên quan đến KBT có 
được quy định rõ ràng 
bằng văn bản không?  

A Hiện không có bất kỳ quy trình giải quyết bất đồng/tranh chấp nào 
B Có một số quy trình giải quyết tranh chấp/bất đồng được quy định rõ ràng bằng văn bản, nhưng các quy trình khác 

thì không.  
C Hầu hết các quy trình giải quyết bất đồng/tranh chấp đã được quy định rõ ràng bằng văn bản 
D Như lựa chọn C và bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể xem và rà soát các quy định đó 

 

Bỏ trống nếu không biết 

sách những quy trình giải quyết bất đồng / 
tranh chấp theo luật và luật tục qua dựa 
trên kết quả của quá trình rà soát tài liệu và 
phỏng vấn những người chủ chốt/ am hiểu 
(Key Informant Interview- KIIs) 

5.2 How suitable are 
these dispute resolution 
processes for resolving 
disputes related to the 
PA/CA?   1           
 
Mức độ phù hợp của 
những quy trình giải 
quyết bất đồng/tranh 
chấp trong xử lý những 
bất đồng / tranh chấp 
liên quan đến KBT như 
thế nào? 

A There are no processes for dispute resolution  
B There are dispute resolution processes, but they are not suitable for solving PA/CA-related disputes  
C There are dispute resolution processes which are suitable for some PA/CA-related disputes but not others  
D There are dispute resolution processes which are suitable for most types of PA/CA related disputes 

Leave blank if don’t know 
 

A Hiện không có bất kỳ quy trình giải quyết bất đồng/tranh chấp nào.  
B Hiện có quy trình giải quyết bất đồng/ tranh chấp, nhưng chưa phù hợp để giải quyết những bất đồng/tranh chấp 

liên quan đến KBT.  
C Hiện có quy trình giải quyết bất đồng/tranh chấp nhưng chỉ phù hợp để giải quyết một số loại bất đồng/tranh chấp 

liên quan đến KBT.    
D Hiện có các quy trình giải quyết bất đồng/tranh chấp phù hợp để giải quyết hầu hết các loại bất đồng/tranh liên 

quan đến KBT. 

Bỏ trống nếu không biết 

This is about whether the DR process(es) are 
of suitable type(s) to address the range of 
different PA/CA-related disputes. It is about 
what they should be able to do in principle, 
not how often they succeed in reality. 
 
Câu hỏi này nhằm tìm hiểu về mức độ phù 
hợp của các quy trình giải quyết bất đồng/ 
tranh chấp này với những loại bất 
đồng/tranh chấp khác nhau lên quan đến 
KBT. Đánh giá này tập trung vào nguyên tắc 
thực hiện quy trình, chứ không dựa trên 
hiệu quả giải quyết bất đồng/tranh chấp 
trên thực tế.  

5.3 What proportion of 
adults in the community 
are aware of these 
dispute resolution 
processes? 2 
 
Tỷ lệ người trưởng 
thành trong cộng đồng 
biết đến cơ chế giải 
quyết bất đồng/ tranh 
chấp? 

A Very few (less than 25%), or no-one because there are no dispute resolution processes  
B Some (25-50%)  
C Many (50-75%)  
D Most (> 75%)  

Leave blank if don’t know 
 

A Rất ít (ít hơn 25%), hoặc không ai 
B Một vài (25-50%) 
C Nhiều (50-75%) 
D Hầu hết (>75%) 

Bỏ trống nếu không biết 

Question 5.3 and 5.4 look from the 
community perspective at common barriers 
facing actors who want to use dispute 
resolution processes. Question 5.3 is about 
whether they aware of the processes (ie if 
they know about them). Then question 5.4 
looks at whether they are, in reality, able to 
use the processes. This is about access 
(which may require money or political 
support), and then having the information 
and skills needed to use them effectively.  
 
Câu hỏi 5.3 và 5.4 nhằm tìm hiểu về những 
rào cản chung mà người dân địa phương có 
thể đang phải đối mặt khi muốn sử dụng các 
quy trình giải quyết bất đồng/ tranh chấp 
nhìn từ góc độ cộng đồng.  Câu hỏi 5.3 
nhằm đánh giá mức độ hiểu biết của họ về 
các quy trình giải quyết bất đồng/ tranh 
chấp (tức là họ có biết về các quy trình này 
hay không?). Sau đó, câu hỏi 5.4 xem xét 

5.4 What proportion of 
adults in the community 
are able to use a dispute 
resolution process if 
they want to?  2 
 
Tỷ lệ người trưởng 
thành trong cộng đồng 
có thể sử dụng cơ chế 

A Very few (less than 25%), or no-one because there are no dispute resolution processes  
B Some (25-50%)  
C Many (50-75%) 
D Most (more than 75%)  

Leave blank if don’t know 
 

A Rất ít (ít hơn 25%), hoặc không ai 
B Một vài (25-50%) 
C Nhiều (50-75%) 



9 

 

 Câu hỏi Phương án trả lời Hướng dẫn 

giải quyết bất đồng/ 
tranh chấp nếu cần?  
 

D Hầu hết (>75%) 

Bỏ trống nếu không biết 

liệu trên thực tế, họ có thể sử dụng các quy 
trình hay không nhằm đánh giá về khả năng 
tiếp cận (đôi khi hỗ trợ về mặt tài chính và 
chính sách là cần thiết); và liệu họ có đủ 
thông tin và kỹ năng cần thiết để thực hiện 
các quy trình này không?   
 

5.5 How often do 
dispute resolution 
processes succeed in 
resolving PA/CA-related 
disputes? 3 
 
Mức độ hiệu quả của 
các quy trình giải quyết 
bất đồng/ tranh chấp 
trong giải quyết các bất 
đồng/ tranh chấp liên 
quan tới KBT như thế 
nào?  

A Almost never as very few people are aware of the processes and are able to use them 
B Some disputes are resolved (eg up to 1/3 of disputes) but most remain unresolved  
C Most disputes are resolved but often there are some stakeholders who remain dissatisfied  
D Almost all disputes are resolved and normally all stakeholders in the dispute are satisfied with the outcome 

Leave blank if don’t know 
 

A Gần như chưa bao giờ vì hầu hết mọi người không biết đến và không thể sử dụng các quy trình này  
B Một số bất đồng/ tranh chấp được giải quyết (ví dụ khoảng 1/3 các bất đồng/ tranh chấp) nhưng phần lớn vẫn 

chưa được giải quyết.  
C Hầu hết bất đồng/tranh chấp được giải quyết, nhưng thường thì một vài bên liên quan không hài lòng với kết quả 

hòa giải 
D Hầu hết bất đồng/ tranh chấp được giải quyết và các bên liên quan hài lòng với kết quả hòa giải 

Bỏ trống nếu không biết 

This question looks at the outcomes of 
dispute resolution across all processes that 
exist. Firstly, whether the dispute is 
resolved, and secondly if stakeholders are 
satisfied with the outcome which is key to 
minimise risk of a recurrence. 
 
Câu hỏi này đánh giá hiệu quả của quy trình 
giải quyết bất đồng/ tranh chấp dựa trên tất 
cả các quy trình hiện có. Thứ nhất, liệu bất 
đồng/ tranh chấp đã được giải quyết hay 
chưa? Thứ hai, liệu tất cả các bên có bất 
đồng/ tranh chấp có hài lòng với kết quả 
hòa giải. Đây là yếu tố quan trọng để giảm 
thiểu sự tái diễn của các bất đồng/ tranh 
chấp 

 

6.1 Are PA/CA-related 
laws and regulations 
clearly defined and 
documented? 1 
 
Các luật, quy định của 
KBT có được xác định và 
quy định rõ ràng bằng 
văn bản không? 

A PA/CA-related laws and regulations are not clearly defined and documented 
B Some PA/CA-related laws and regulations are clearly defined and documented but there are some important gaps 
C Most PA/CA-related laws and regulations are clearly defined and documented with no important gaps 
D As above, and anyone who wants to see and review this information is able to do so 

 

A Luật và các quy định không được xác định và quy định rõ ràng bằng văn bản. 
B Một số luật và quy định được xác định và quy định rõ ràng bằng văn bản; nhưng vẫn thiếu một số điểm quan trọng  
C Phần lớn luật và các quy đinh được xác định và quy định rõ ràng bằng văn bản; và không có điểm quan trọng nào bị 

bỏ qua.  
D Như lựa chọn C và bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể xem và rà soát các quy định đó. 

Bỏ trống nếu không biết 

To be assessed by the facilitators in the 
prep. phase by looking at what information 
exists and what is available to different 
types of actor.  
 
Được thực hiện bởi thúc đẩy viên trong quá 
trình chuẩn bị dựa trên kế quả rà soát các 
thông tin hiện có và các thông tin nào có sẵn 
đối với các nhóm chủ thể khác nhau.  

 6.2 How good is the 
coordination between 
PA/CA management and 
other actors who assist 
with law enforcement?2 
 
Cơ chế phối hợp giữa cơ 
quan quản lý KBT và các 

A There is no coordination 
B There is some effort to coordinate but this does not work well  
C Coordination is good but with some occasional problems 
D Coordination is very good  

Leave blank if don’t know 
 

A Chưa có sự phối hợp/ hợp tác giữa các bên 
B Các bên cũng đã nỗ lực hợp tác/ phối hợp nhưng chưa mang lại kết quả như mong muốn 

Coordination on law enforcement may 
include patrols but could also be assisting 
PA/CA management in other ways, eg 
prosecuting offenders. Remember there are 
PAs with community governance type 
where the managers are the communities. 
 
Phối hợp trong thực thi pháp luật không chỉ 
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 Câu hỏi Phương án trả lời Hướng dẫn 

cơ quan hỗ trợ thực thi 
pháp luật như thế nào? 

C Các bên hợp tác/ phối hợp tốt nhưng một số vấn đề vẫn xảy ra.  
D Các bên hợp tác/phối hợp tốt 

Bỏ trống nếu không biết 

là hoạt động phối hợp tuần tra mà còn hỗ 
trợ quản lý KBT bằng nhiều cách khác nhau, 
vd: cung cấp/chia sẻ thông tin, truy tố tội 
phạm. Lưu ý là có những KBT có mô hình 
quản trị cộng đồng trong đó những người 
quản lý KBT chính là cộng đồng địa phương. 

6
.  

Fa
ir

 a
n

d
 e

ff
ec

ti
ve

 la
w

 e
n

fo
rc

em
en

t 

6
.  

Fa
ir

 a
n

d
 e

ff
ec

ti
ve

 6.3 Are incidents of law-
breaking dealt with 
according to what the 
law says and treating 
similar cases in the same 
way? 2 
 
Các vụ việc vi phạm bị 
xử lý có tuân thủ các 
quy định của pháp luật 
hiện hành không? Và các 
vụ việc tương tự có 
được xử lý theo cách 
tương tự không?    

A Prosecution of law breakers is very arbitrary and often does not follow the law  
B Some incidents are handled according to the law, but irregularities are common   
C Most incidents are handled according to the law, but there are occasional irregularities 
D All incidents are properly handled according to the law 

Leave blank if don’t know 
 

A Việc truy tố người vi phạm pháp luật mang tính tùy tiện và thường không tuân theo quy định pháp luật 
B Một số vi phạm được xử lý theo pháp luật, tuy nhiên tình trạng thiếu đồng nhất vẫn khá phổ biến  
C Hầu hết vi phạm được xử lý theo pháp luật, nhưng đôi khi vẫn thiếu đồng nhất.  
D Tất cả các vị phạm đều được xử lý tuân theo pháp luật.  

Bỏ trống nếu không biết 

This is about the compliance mechanisms – 
customary as well as statutory. Terms for 
“law -breaking” vary from one country to 
another and may be a sensitive. Use the 
term normally used eg violations of the law, 
illegal activities 
 
Câu hỏi này nhằm đánh giá cơ chế tuân thủ- 
áp dụng cho cả thông lệ cũng như luật định 
(pháp luật quy định). Thuật ngữ mô tả 
“hành vi vi phạm pháp luật” có thể mang 
hàm ý khác nhau giữa các nước và đôi khi 
nhạy cảm khi dùng. Nên sử dụng các thuật 
ngữ phổ biến, ví dụ như vi phạm pháp luật, 
hoạt động bất hợp pháp.  

6.4 How is the conduct 
of people responsible 
for enforcing PA/CA 
laws when interacting 
with community 
members? 3 
 
6.4 Hành xử/thái độ của 
cán bộ thực thi pháp 
luật của KBT khi làm việc 
với thành viên của cộng 
đồng như thế nào?   

A Conduct of law enforcement staff is generally aggressive with frequent cases of inappropriate conduct  
B Conduct of law enforcement staff is generally OK but there is some inappropriate conduct from time to time  
C Conduct of law enforcement staff is generally good and cases of inappropriate conduct are rare.   
D Conduct of law enforcement staff is generally very good and there are no cases of inappropriate conduct  

Leave blank if don’t know         
 
 

A Hành xử của cán bộ thực thi pháp luật nhìn chung khá hống hách/ cửa quyền và thường không đúng mực; 
B Hành xử của cán bộ thực thi pháp luật nhìn chung là được nhưng đôi khi vẫn không đúng mực; 
C Hành xử của cán bộ thực thi pháp luật nhìn chung là tốt, và hiếm khi không đúng mực; 
D Hành xử của người thực thi pháp luật rất tốt. 

Bỏ trống nếu không biết 

This is about the conduct of law 
enforcement agents when they interact 
with communities. This reflects concerns, in 
some countries, around conduct being 
aggressive, sometime to the point of 
breaking the law and violating human rights. 
 
 
Đây là hành xử của cơ quan thực thi pháp 
luật khi làm việc với cộng đồng. Câu hỏi này 
nhằm phản ánh tình trạng hống hách/ cửa 
quyền của cán bộ thực thi pháp luật tại một 
số quốc gia. Đôi khi những hành vi này vi 
phạm pháp luật/hoặc vi phạm nhân quyền. 
 

6.5 How effective are 
law enforcement 
activities in reducing 
law-breaking? 3 
 
6.5 Mức độ hiệu quả 

A There are no law enforcement activities to stop law breaking   
B Law enforcement activities are partially effective, but law breaking is still common  
C Law enforcement activities are generally effective but there are still occasional cases of law breaking  
D Law enforcement activities are very effective and so law breaking is very rare 

Leave blank if don’t know 
 

Although this is normally considered an 
issue of PA/CA management rather than 
governance, it is included here to ensure 
balance between the two key aspects of the 
principle, ie both the fairness and 
effectiveness of law enforcement. 
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 Câu hỏi Phương án trả lời Hướng dẫn 

của các hoạt động thực 
thi pháp luật trong việc 
giảm thiểu/ ngăn chặn 
các vi phạm pháp luật? 

A Chưa có có hoạt động phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nào được thực hiện; 
B Hoạt động thi hành pháp luật phần nào mang lại hiệu quả, nhưng tình trạng vi phạm pháp luật vẫn diễn ra thường 

xuyên.  
C Hoạt động thi hành pháp luật nhìn chung có hiệu quả, nhưng tình trạng vi phạm pháp luật thỉnh thoảng vẫn diễn ra.    
D Hoạt động thi hành pháp luật rất hiệu quả và vi phạm pháp luật hiếm khi xảy ra.  

Bỏ trống nếu không biết 

 
Mặc dù điều này thường được coi là một 
vấn đề trong quản lý hơn là quản trị của 
KBT, nhưng nó được đề cập ở đây nhằm 
đảm bảo sự cân bằng giữa hai khía cạnh 
quan trọng của nguyên tắc, ở đây là giữa 
tính công bằng và hiệu quả của thực thi 
pháp luật.   
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7.1 Have there been any 
recent studies of the 
negative impacts of 
human wildlife conflict 
on the wellbeing of local 
people?  1 
 
7.1. Gần đây có nghiên 
cứu nào về tác động tiêu 
cực của xung đột giữa 
người và động vật 
hoang dã lên đời sống 
của người dân địa 
phương không?  

A No studies of negative impacts of human wildlife conflict (HWC) on the well-being of local people 
B One or more studies of negative impacts of HWC but with no community input on the design of the study 
C One or more studies of negative impacts of HWC with substantial community input on the design of the study  
D As above, plus the study (ies) explored differences in how the different impacts of HWC affect men vs. women  

 

 

A Chưa có nghiên cứu nào về tác động tiêu cực của xung đột giữa người và động vật hoang dã lên đời sống của người 
dân địa phương được thực hiện; 

B Một hoặc vài nghiên cứu đã được thực hiện, tuy nhiên không tham vấn cộng đồng địa phương trong quá trình thiết 
kế nghiên cứu; 

C Một hoặc vài nghiên cứu đã được thực hiện, cộng đồng địa phương có đóng góp đáng kể trong quá trình thiết kế 
nghiên cứu; 

D Như lựa chọn C, ngoài ra các nghiên cứu này còn đánh giá tác động khác biệt của xung đột giữa người và động vật 
hoang dã lên nam giới và nữ giới.   

To be determined by the facilitators in the 
preparation phase. The issue of community 
input in designing the study is important as, 
without this, the people doing the study 
may overlook, underestimate or exaggerate 
some impacts. 
 
Đánh giá này được thực hiện bởi thúc đẩy 
viên trng quá trình chuẩn bị. Đánh giá mức 
độ tham gia của cộng đồng địa phương 
trong quá trình thiết kế nghiên cứu đóng vai 
trò quan trọng. Bởi vì, nếu cộng đồng địa 
phương không được tham vấn, người thực 
hiện nghiên cứu có thể bỏ qua, đánh giá 
thấp, hoặc phóng đại một số tác nhân.  

7.2 For human wildlife 
conflict, do members of 
your actor group know 
the responsibilities and 
rights of different 
actors? 2  

 

7.2 Liên quan đến xung 
đột giữa người và động 
vật hoang dã (ĐVHD), 
những người trong cộng 
đồng của anh/ chị có 
biết trách nhiệm và 
quyền hạn của các bên 
liên quan khác hay 
không? 

 

A We have no idea which organisations are responsible for dealing with human wildlife conflict  
B We know which organisations are responsible, but not who is supposed to do what, or the rights of people affected 
C We know which organisations are responsible and who is supposed to do what but not the rights of people 

affected  
D We are fully informed on both who is supposed to do what, and the rights of the people affected.  

Leave blank if don’t know 
 
 

A Chúng tôi không biết cơ quan/ tổ chức nào chịu trách nhiệm giải quyết xung đột giữa người và ĐVHD; 
B Chúng tôi biết các cơ quan/tổ chức chịu trách nhiệm giải quyết những xung đột này, nhưng không biết rõ vai trò 

của từng bên hoặc quyền lợi của người bị ảnh hưởng; 
C Chúng tôi biết các cơ quan/tổ chức có trách nhiệm giải quyết những xung đột này và vai trò của từng bên, nhưng 

không biết rõ quyền lợi của người bị ảnh hưởng; 
D Chúng tôi có đầy đủ thông tin về cơ quan/ tổ chức có trách nhiệm giải quyết những xung đột này và quyền của 

người bị ảnh hưởng. 

Bỏ trống nếu không biết 

This principle focuses on human wildlife 
conflict that harms people and/or their 
property. It does cover opportunity costs 
(eg loss of access to PA/CA resources).  If 
there is no human wildlife conflict, exclude 
all these 5 questions.  
 
Nguyên tắc này tập trung vào đánh giá xung 
đột giữa người và ĐVHD. Các xung đột này 
có tác động to lớn tới con người hoặc tài 
sản của KBT mà không quan tâm tới chi phí 
cơ hội (vd. mất quyền tiếp cận tài nguyên). 
Nếu xung đột này không tồn tại, bỏ qua 5 
câu hỏi này. 
 
Question 7.2 is about the awareness of 
different actor groups of the specifics of 
HWC policies including rights of different 
actors and responsibilities - legally binding 
and any voluntary commitments. Question 

7.3 Do the organisations 
responsible for dealing 

A There is no organisation that has the responsibility for dealing with human wildlife conflict 
B The responsible organisations do not have the skills and resources to do the job at all  
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with human wildlife 
conflict have the skills 
and resources to do the 
job? 2 

 
7.3 Các tổ chức có trách 
giải quyết xung đột giữa 
người và động vật 
hoang dã có đầy đủ các 
kỹ năng và nguồn lực để 
thực hiện việc này 
không? 

C The responsible organisations have the skills and resources to deal with some, but not all, important incidents  
D The responsible organisations have the skills and resources to deal with all the important incidents  

Leave blank if don’t know 
 

A Không có tổ chức nào 
B Các tổ chức có trách nhiệm không có đủ các kỹ năng và nguồn lực để thực hiện công việc này 
C Các tổ chức có trách nhiệm có đủ kỹ năng và nguồn lực để giải quyết một số nhưng không phải tất cả các xung đột 
D Các tổ chức có trách nhiệm có đủ kỹ năng và nguồn lực để giải quyết tất cả các xung đột 

Bỏ trống nếu không biết 

 

7.3 looks at constraints of capacity. 
 
Câu hỏi 7.2 đánh giá mức độ hiểu biết của 
các nhóm chủ thể khác nhau về một chính 
sách cụ thể nhằm giải quyết xung đột giữa 
người và ĐVHD bao gồm quyền hạn và trách 
nhiệm của các nhóm chủ thể khác nhau- 
đánh giá dựa trên các ràng buộc pháp lý và 
cam kết tự nguyện. Câu 7.3 nhằm tìm hiểu 
về các hạn chế trong năng lực.  

7.4 When organisations 
responsible for human 
wildlife conflict get a 
report, is their response 
timely and fair 2 
 
7.4 Khi các tổ chức chịu 
trách nhiệm giải quyết 
các xung đột giữa con 
người và ĐVHD nhận 
được tin báo, họ có 
phản ứng kịp thời và 
công bằng không? 

A They do not respond, or the response comes too late to reduce the negative impacts on the affected people 
B The response is sometimes timely, but it does not necessarily prioritise those most people affected by the impacts 
C The response is generally timely, and they try to prioritise those people who are most affected by the impacts 
D The response is generally timely, and they make a major effort to prioritise those people most affected by the 

impacts  

Leave blank if don’t know 
 

A Họ không phản ứng hoặc phản ứng quá chậm nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên người bị ảnh hưởng; 
B Họ đôi khi phản ứng kịp thời, nhưng nhóm người bị ảnh hưởng nhất không nhất thiết là nhóm được ưu tiên;    
C Họ phản ứng kịp thời, và cố gắng ưu tiên những người bị ảnh hưởng nhất; 
D Phản ứng kịp thời, có hiệu quả, và nỗ lực hết sức để ưu tiên những người bị ảnh hưởng nhất. 

Bỏ trống nếu không biết 

In terms of fairness, this question addresses 
the situation where, if capacity is limited, 
mitigation efforts may be biased towards 
more powerful people rather than those 
most negatively affected (equivalent to elite 
capture of benefits) 
 
Nhằm đánh giá sự công bằng, câu hỏi này đề 
cập tới tình huống khi nguồn lực bị hạn chế, 
liệu các biện pháp giảm thiểu tác động có 
ưu tiên người có quyền lực hơn những 
người bị ảnh hưởng nhất không (tương tự 
việc nhóm nào đó được hưởng lợi ích ưu 
đãi) 

7.5 How effective are 
the responses to human 
wildlife conflict in 
reducing the negative 
impacts on local people? 
3 
 
7.5. Mức độ hiệu quả 
của các biện pháp giải 
quyết xung đột giữa 
người và ĐVHD nhằm 
giảm thiểu tác động tiêu 
cực lên người dân địa 
phương là như thế nào?  

A The response is effective for less than 25% of reported cases (ie it is largely ineffective) 
B The response is effective for 25-50% of reported cases 
C The response is effective for 50-75% of reported cases 
D The response is effective for >75% (ie most) reported cases  

Leave blank if don’t know 
 

A Phản ứng có hiệu quả chiếm ít hơn 25% các trường hợp được báo cáo (vd phần lớn không hiệu quả) 
B Phản ứngng có hiệu quả chiếm 25-50% trường hợp được báo cáo 
C Phản ứng có hiệu quả chiếm 50 – 75% trường hợp được báo cáo 
D Phản ứng hiệu quả chiếm > 75% (hầu hết) các trường hợp được báo cáo 

Bỏ trống nếu không biết 

This question is looking at the effectiveness 
of the overall programme of trying to 
reduce human wildlife conflict considering 
the PA/CA as a whole, not the effectiveness 
of specific control measures or specific 
locations/zones.  
 
Câu hỏi này nhằm đánh giá tính hiệu quả của 
toàn bộ chương trình giảm thiểu xung đột 
giữa con người và ĐVHD trong phạm vi toàn 
bộ KBT, không phải tính hiệu quả của các 
biện pháp cụ thể hoặc địa điểm/ khu vực cụ 
thể.   

8
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8.1 Have there been any 
recent studies of the 

A No studies of positive impacts of the PA/CA on the well-being of local people 
B One or more studies of negative impacts but with no community input on deciding which positive impacts to study 

To be determined by the facilitators in the 
preparation phase. The issue of community 
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positive impacts of the 
PA/CA on the wellbeing 
of local people?  1 
 
Có nghiên cứu nào đánh 
giá tác động tích cực của 
KBT lên đời sống của 
người dân địa phương 
trong 5 năm qua không? 
 
 

C One or more studies of negative impacts with substantial community input on deciding which impacts to study  
D As above, plus the studies explored differences in how these positive and negative impacts affect men versus 

women  

 

A Không có nghiên cứu nào 
B Một hoặc nhiều nghiên cứu đã được thực hiện, nhưng cộng đồng không được tham vấn để chọn ra các tác động 

tích cực cần nghiên cứu. 
C Một hoặc nhiều nghiên cứu đã được thực hiện, ý kiến tham vấn từ cộng đồng được tích cực tiếp thu cho phép chọn 

ra các tác động tích cực cần nghiên cứu.    
D Như lựa chọn C, ngoài ra nghiên cứu còn đánh giá sự khác biệt của các tác động tích cực và tiêu cực này đối với 

nam giới và nữ giới như thế nào 

Bỏ trống nếu không biết 

input on deciding which positive impacts to 
study is important since without this the 
people doing the study may overlook some 
key impacts. 
 
Đánh giá này nên được thực hiện bởi Thúc 
đẩy viên trong giai đoạn chuẩn bị. Tham vấn 
ý kiến cộng đồng mang tính chất quyết định 
trong việc chọn ra các tác động tích cực để 
nghiên cứu. Nếu không tham vấn, người 
thực hiện nghiên cứu có thể bỏ qua một số 
tác động chính. 

8.2 How and by whom 
are decisions made on 
the allocation of [insert 
a type of benefit] to 
communities?  2 
 
8.2 Ai là người đưa ra 
quyết định về cơ chế 
chia sẻ lợi ích (chèn loại 
lợi ích) cho cộng đồng và 
cơ chế này được thực 
hiện như thế nào? 
 

A Decisions on allocation of this benefit is made by those who manage the benefit with no input from communities  
B Decisions on allocation of this benefit is made by those managing the benefit and some individuals from 

communities 
C Decisions on allocation of this benefit is made by those managing the benefit and community representatives 
D As above, and ensuring that community representation includes a men and woman and other key social groups  

Leave blank if don’t know 
 

A  Những quyết định về cơ chế chia sẻ lợi ích được đưa ra bởi người quản lý nguồn lợi và không tham vấn ý kiến từ 
cộng đồng; 

B  Những quyết định về cơ chế chia sẻ lợi ích được đưa ra bởi người quản lý nguồn lợi và một vài cá nhân trong cộng 
đồng; 

C Những quyết định về cơ chế chia sẻ lợi ích được đưa ra bởi người quản lý nguồn lợi và và đại diện của cộng đồng; 
D Như lựa chọn C, và cần đảm bảo rằng nhóm đại điện cộng đồng cần có đại diện là nam, đại diện là nữ, và những 

nhóm đoàn thể chính để tham gia vào quá trình ra quyết định. 
 

Bỏ trống nếu không biết 

In the preparation phase the facilitators 
develop a list and ranking of the more 
important benefits from the perspective of 
men and women based key informant 
interviews and/or focus group discussions. 
 
Tại khâu chuẩn bị, Thúc đẩy viên xây dựng 
một danh sách và xếp hạng những lợi ích 
quan trọng dựa trên quan điểm của cả nam 
và nữ tổng hợp từ kết quả phỏng vấn nhóm 
nòng cốt và/ hoặc thảo luận nhóm nòng cốt.  
 
At the start of the actor-led assessment 
process community men and women vote 
on the most important PA/CA-related 
benefits from this list. Questions 8.3 and 8.4 
focus on the men’s top priority and 
questions 8.5 and 8.6 focus on the women’s 
top priority.  
 
Ngay khi hội thảo đánh giá bắt đầu, các 
thành viên cộng đồng là nam và nữ bỏ phiếu 
cho các lợi ích/ quyền liên quan đến KBT mà 
họ cho là quan trọng nhất từ danh sách mà 
thúc đẩy viên đã chuẩn bị sẵn. Câu hỏi 8.3 
và 8.4 tập trung vào những ưu tiên hàng đầu 
đối với nam và 8.5 và 8.6 đối với nữ. 
 
Questions 8.4 and 8.6 do not cover the 
reasons for the quantity or quality of 
benefits being less than was decided/ 

8.3 Is the quality and 
quantity of [insert a type 
of benefit] received by 
communities in line with 
the decision(s)?  3 
 
8.3 Chất lượng và số 
lượng của (chèn loại lợi 
ích) mà cộng đồng được 
nhận có đúng và đủ như 
trong các quyết định đã 
được phê duyệt không? 
3 
 

A Benefit has never been received by the intended beneficiaries 
B Benefit is received by the intended beneficiaries, but quality and/or quantity is much less than what was decided. 
C Benefit is received by the intended beneficiaries, but some aspects of quality/quantity are less than was decided.  
D Benefit is received by the intended beneficiaries and is fully in line, or even better, than what was decided.   

Leave blank if don’t know 
 

A Đối tượng hưởng lợi chưa nhận được lợi ích nào; 
B Đối tượng hưởng lợi nhận được lợi ích như dự kiến, tuy nhiên chất lượng và/hoặc số lượng ít hơn nhiều so với 

quyết định đã phê duyệt; 
C Đối tượng hưởng lợi nhận được lợi ích như dự kiến, nhưng một số khía cạnh về chất lượng/số lượng lại thấp hơn 

so với quyết định đã phê duyệt.   
D Đối tượng hưởng lợi nhận được lợi ích như dự kiến, hoặc thậm chí tốt hơn so với những quyết định đã được phê 

duyệt 

Bỏ trống nếu không biết 
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8.4 How and by whom 
are decisions made on 
the allocation of [insert 
a type of benefit] to 
communities?  2 
 
 
8.4 Ai là người đưa ra 
quyết định về cơ chế 
chia sẻ lợi ích (chèn loại 
lợi ích) cho cộng đồng và 
quyết định này được 
thực hiện như thế nào? 
 
 
  

A Decisions on allocation of this benefit are made by those who manage it with no input from communities  
B Decisions on allocation of this benefit are made by those managing it and some individuals from communities 
C Decisions on allocation of this benefit is made by those managing the benefit and community representatives 
D As above, and ensuring that community representation includes a men and woman and other key social groups  

Leave blank if don’t know 
 
 

A Những quyết định về cơ chế chia sẻ lợi ích được đưa ra bởi người quản lý nguồn lợi, không tham vấn ý kiến từ cộng 
đồng.    

B Những quyết định về cơ chế chia sẻ lợi ích được đưa ra bởi người quản lý nguồn lợi và một vài cá nhân trong cộng 
đồng.   

C Những quyết định về cơ chế chia sẻ lợi ích được đưa ra bởi người quản lý nguồn lợi và và những đại diện của cộng 
đồng 

E Như lựa chọn C và đảm bảo rằng nhóm đại điện cộng đồng cần có đại diện là nam, đại diện là nữ, và những nhóm 
đoàn thể chính để tham gia vào quá trình ra quyết định. 

Bỏ trống nếu không biết  

expected but this may well come up in the 
supporting evidence.  The reasons may just 
be weak and inefficient management but 
may also include corruption. Corruption 
takes a variety of different forms including 
bias in benefit allocation towards powerful 
elites and their families/friends, inflated 
profits by suppliers, and outright theft.   
 
Câu hỏi 8.4 và 8.6 không trực tiếp đề cập tới 
những lý do vì sao chất lượng hoặc số lượng 
những lợi ích nhận được lại ít hơn so với 
quyết định/mong đợi ban đầu. Điều này có 
thể được thể hiện rõ hơn thông qua các ví 
dụ/ bằng chứng cung cấp. Lý do có thể là do 
quản lý yếu kém, không hiệu quả, và không 
loại trừ tham nhũng. Có nhiều hình thức 
tham nhũng khác nhau bao gồm thiên vị 
trong phân bổ lợi ích cho các nhóm cộng 
đồng liên quan tới quyết định đó.    

8.5 Is the quality and 
quantity of [insert a type 
of benefit] received by 
communities in line with 
the decision(s)?  3 
 
Chất lượng và số lượng 
của (chèn loại lợi ích) 
cộng đồng được nhận 
có đúng và đủ như trong 
(các) quyết định đã phê 
duyệt không? 

A Benefit has never been received by the intended beneficiaries (ie it disappears en route to the community)  
B Benefit is received by the intended beneficiaries, but quality and/or quantity is much less than what was decided. 
C Benefit is received by the intended beneficiaries, but some aspects of quality/quantity are less than was decided.  
D Benefit is received by the intended beneficiaries and is fully in line, or even better, than what was decided.   

Leave blank if don’t know 
 

A Đối tượng hưởng lợi chưa nhận được lợi ích nào; 
B Đối tượng hưởng lợi nhận được lợi ích như dự kiến, tuy nhiên chất lượng và/hoặc số lượng ít hơn nhiều so với 

quyết định đã phê duyệt; 
C Đối tượng hưởng lợi nhận được lợi ích như dự kiến, nhưng một số khía cạnh về chất lượng/số lượng lại thấp hơn 

so với quyết định đã phê duyệt.   
D Đối tượng hưởng lợi nhận được lợi ích như dự kiến, hoặc thậm chí tốt hơn so với những quyết định đã được phê 

duyệt 

Bỏ trống nếu không biết 
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9.1 Which actors have 
their PA/CA-related 
activities included in the 
PA/CA management 
plan? 1 
 
Nhóm chủ thể nào mà 
các hoạt động liên quan 
tới KBT của họ xuất hiện 
trong kế hoạch quản lý 
của KBT?  

A There is no management plan, or the plan expired more than 2 years ago.  
B The plan only includes the activities of the PA/CA management  
C The plan includes activities of PA/CA management and PA/CA-related activities of some other actors but there are 

significant gaps.  
D The management plan includes the PA/CA-related activities of all key actors  

Leave blank if don’t know 
 

A. Không có kế hoạch quản lý nào, hoặc kế hoạch đã hết hiệu lực từ hơn 2 năm trước; 
B. Có kế hoạch, nhưng kế hoạch này chỉ bao gồm các hoạt động quản lý KBT; 
C. Kế hoạch bao gồm các hoạt động quản lý KBT và các hoạt động khác liên quan tới KBT của một số bên khác, nhưng 

có sự khác biệt lớn giữa các hoạt động này; 
D. Kế hoạch quản lý bao gồm hoạt động liên quan tới KBT của tất cả các bên liên quan.  

Principle 9 is about the engagement of 
different actors in achieving the objectives 
of the PA/CA. This first question – assessed 
by facilitators – focuses on whether the 
PA/CA management plan includes PA/CA 
related activities led by other actors 
alongside those of PA/CA managers 
 
Nguyên tắc 9 là về sự tham gia của các bên 
liên quan để đạt được mục tiêu của KBT. Đây 
là câu hỏi đầu tiên-đánh giá được thực hiện 
bởi thúc đẩy viên- tập trung vào tìm hiểu 
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Bỏ trống nếu không biết liệu kế hoạch quản lý KBT có bao gồm hoạt 
động liên quan tới KBT của các bên khác tồn 
tại song song với kế hoạch của ban quản lý 
KBT không?  

9.2 Which actors are 
regularly involved in 
developing PA/CA 
strategies and plans? 2 
 
9.2. Nhóm chủ thể nào 
thường xuyên tham gia 
vào xây dựng chiến lược 
và kế hoạch của KBT?   

A PA/CA managers alone 
B PA/CA managers and some other actors, but one or more key actors are not included  
C PA/CA managers and all key actors but with some of these actors having little influence on the plans  
D All key actors, and with all key actors being able to have some influence on the plans 

Leave blank if don’t know 
 

A Chỉ có các nhà quản lý KBT mới được tham gia xây dựng; 
B Có sự tham gia nhà quản lý KBT và một số bên liên quan khác, tuy nhiên một hoặc một vài bên liên quan chủ chốt 

không được tham gia; 
C  Có sự tham gia của các nhà quản lý KBT và các bên liên quan khác, tuy nhiên một vài bên có ảnh hưởng rất nhỏ lên 

quá trình lên kế hoạch; 
D Có sự tham gia của tất cả các bên liên quan chủ chốt, và tất cả các bên có thể tác động lên quá trình xây dựng kế 

hoạch.  

Bỏ trống nếu không biết  

Involvement of other actors could be 
through a consultation process rather than 
stakeholder workshops. Either way, we seek 
evidence of them having some influence 
although how much influence will depend 
on PA/CA governance type 
 
Đánh giá về sự tham gia của các bên liên 
quan nên được thực hiện thông qua quá 
trình tham vấn hơn là tổ chức hội thảo tham 
vấn. Dù bằng cách nào, mục tiêu ở đây là tìm 
kiếm bằng chứng về việc họ có một số ảnh 
hưởng lên quá trình lên kế hoạch của KBT, 
cho dù mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào 
loại hình quản trị của KBT.  

9.3 Does the existing 
PA/CA management 
plan make use of any 
local and traditional 
knowledge? 2 
 
9.3. Kế hoạch quản lý 
KBT hiện tại có sử dụng 
bất kì tri thức bản địa và 
kiến thức truyền thống 
nào không? 

A There is no management plan, or a plan exists but does not use any local or traditional knowledge. 
B The management plan has a few examples of using local and traditional knowledge but is largely blind to it.  
C The management plan has many examples of activities that have been informed by local or traditional knowledge  
D As above, and the plan includes activities that have been mainly inspired/guided by local and traditional knowledge  

Leave blank if don’t know 
 

A. Không có kế hoạch quản lý nào, hoặc kế hoạch quản lý hiện tại không sử dụng bất kì tri thức bản địa hoặc truyền 
thống nào;   

B. Vài ví dụ về việc sử dụng tri thức bản địa và kiến thức truyền thống được đề cập tới trong kế hoạch quản lý, nhưng 
hiểu biết về các tri thức này rất hạn chế;  

C.  Có rất nhiều ví dụ về các hoạt động sử dụng tri thức bản địa và truyền thống trong kế hoạch quản lý;  
D. Như lựa chọn C, ngoài ra kế hoạch này có rất nhiều hoạt động được xây dựng dựa trên cảm hứng/ hướng dẫn bởi 

các tri thức bản địa và truyền thống.   

Bỏ trống nếu không biết 

This focuses on the management plan and 
the extent to which it makes use of 
local/traditional knowledge (TK) of 
communities. #4 goes beyond elements of 
the plan being informed by TK to elements 
of the plan being driven by TK. 
 
Câu hỏi này tập trung vào kế hoạch quản lý 
và đánh giá mức độ sử dụng tri thức bản 
địa/ truyền thống của cộng đồng địa 
phương. Lựa chọn D nhằm thể hiện việc các 
tri thức bản địa/ truyền thống này không chỉ 
được nhắc tới trong các kế hoạch mà còn là 
nhân tố thúc đẩy xây dựng các hoạt động 
trong kế hoạch.  
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9.4 Have there been 
changes in PA/CA 
management activities 
in response to learning? 
2 
 
Những khía cạnh nào 
trong hoạt động quản lý 
KBT đã thay đổi dựa 
trên các bài học kinh 
nghiệm? 

A There have been no changes in PA/CA management in response to learning.  
B Most learning is not acted upon to improve PA/CA management. Much more could be done to apply learning.  
C Most learning is being acted upon in some way to improve PA/CA management, 
D As above, and there are regular meetings to reflect on experience and research findings and adapt plans as 

necessary. 

Leave blank if don’t know 
 

A. Không có thay đổi nào; 
B. Hầu hết các bài học kinh nghiệm không được sử dụng để cải thiện hoạt động quản lý KBT; 
C. Hầu hết các bài học kinh nghiệm được sử dụng theo một cách nào đó nhằm cải thiện hoạt động quản lý KBT;  
D. Như lựa chọn C, và các cuộc họp được tổ chức thường xuyên để rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch nếu 

cần thiết;  

Bỏ trống nếu không biết 

This question focuses on whether PA/CA 
management is being adapted in response 
to learning. Learning may come from 
experience or research and monitoring. 
Response #4 represents institutionalisation 
of learning and adaptive management. 
 
Câu hỏi này nhằm xác định liệu kế hoạch 
quản lý của KBT có được điều chỉnh dựa trên 
các bài học. Các bài học này có thể từ kinh 
nghiệm thực tế hoặc qua nghiên cứu và 
giám sát. Câu trả lời 4 thể hiện rõ việc thể 
chế hóa các bài học và mô hình quản lý thích 
ứng. 
 

9.5 Is the objective of 
[insert an important 
conservation objective] 
being achieved? 3 
 
Mục tiêu bảo tồn nào 
(một mục quan trọng) 
đã đạt được? 

A No progress towards achieving this conservation objective  
B No evidence of progress towards this objective, but the relevant activities are being implemented  
C Measurable progress towards this objective in line with the expectations of key actors  
D Measurable progress towards this significantly exceeds expectations 

Leave blank if don’t know 
 

A Chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sẽ đạt được mục tiêu bảo tồn để ra;  
B Chưa có bất kỳ bằng chứng nào thấy sẽ đạt được mục tiêu, nhưng các hoạt động liên quan đang được thực hiện; 
C Có tiến triển trong thực hiện mục tiêu đề ra phù hợp mong đợi của các bên liên quan chủ chốt;   
D Tiến độ để đạt được mục tiêu bảo tổn đề ra vượt quá mong đợi. 

Bỏ trống nếu không biết 

If there is a current management plan, then 
the conservation objective can be taken 
from this. Facilitators select the objective 
during the preparation phase in consultation 
with key actors including communities.  
 
Nếu KBT đã có một kế hoạch quản lý, thì 
mục tiêu bảo tồn có thể được lấy từ đây. 
Thúc đẩy viên nên lựa chọn mục tiêu trong 
quá trình chuẩn bị có tham vấn các bên liên 
quan chủ chốt, bao gồm cả cộng đồng. 

 

10.1 Are the structures 
and processes for 
coordination between 
actors clearly defined 
and documented? 1 
 
10.1. Các cấu trúc và 
quy trình điều phối giữa 
các bên liên quan có 
được xác định và quy 
định rõ ràng bằng văn 
bản không?  

A Structures and processes for coordination between actors are not defined and documented 
B Some structures and processes for coordination between actors are defined and documented 
C Most responsibilities are clearly defined and documented 
D As above, and anyone who wants to see and review this information is able to do so  

 

A Các cấu trúc và quy trình điều phối giữa các bên liên quan không được xác định và quy định rõ ràng bằng văn bản; 
B Một vài cấu trúc và quy trình điều phối giữa các bên liên quan được xác định và quy định rõ ràng bằng văn bản; 
C Hầu hết các trách nhiệm được xác định và quy định rõ ràng bằng văn bản;  
D Như lựa chọn C, và bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể xem và rà soát các quy định đó. 

To be assessed by facilitators during the 
prep phase based on a review of documents 
and KIIs. This is about mechanisms that are 
supposed to be in place according to policy/ 
law/regulations, not if they actually work. 
 
Đánh giá được thực hiện bởi thúc đẩy viên 
trong quá trình chuẩn bị thông qua rà soát 
tài liệu và phỏng vấn những người chủ chốt/ 
am hiểu. Câu hỏi này nhắm vào các quy trình 
nên có theo luật định, chứ không phải để 
đánh giá liệu chúng có thực sự hiệu quả 
không.  
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10.2 What kind of 
meetings actually take 
place for coordination 
between key actors?  1 
 
Có những loại cuộc họp 
nào đã được tổ chức để 
bàn về công tác điều 
phối giữa các bên liên 
quan chủ chốt? 

A. There are no coordination meetings for PA/CA-related activities of different actors 
B. There are coordination meetings for PA/CA-related activities, but they only take place if there is a problem to solve 
C. There are regular coordination meetings for PA/CA-related activities, but some key actors do not participate  
D. There are regular coordination meetings for PA/CA-related activities and all key actors usually participate  

  
Leave blank if don’t know 
 

A. Không có cuộc họp điều phối nào được tổ chức tại KBT cho các nhóm chủ thể khác nhau; 
B. Các cuộc họp điều phối được tổ chức chỉ khi có một vấn đề cần giải quyết; 
C. Các cuộc họp điều phối được tổ chức thường xuyên, nhưng một vài bên chủ chốt không tham dự;  
D. Các cuộc họp điều phối được tổ chức thường xuyên và tất cả các bên chủ chốt tham gia đầy đủ.  

Bỏ trống nếu không biết 

This question focuses on meetings to 
coordinate the planning and implementation 
both of activities that may benefit the PA/CA 
and/or its communities and any activities 
that might cause harm to the PA/CA and/or 
its communities.  
 
Câu hỏi này tập trung vào những cuộc họp 
điều phối lập kế hoạch và thực hiện hoạt 
động. Các cuộc họp không chỉ giới hạn ở 
những hoạt động mang lại lợi ích cho KBT 
và/ hoặc cộng đồng địa phương; các hoạt 
động có thể gây ra tác động tiêu cực tới KBT 
và/ hoặc cộng đồng địa phương cũng được 
mang ra bàn luận.  
 

10.3 How good is 
information sharing 
between organisations 
of key actors at site 
level? 2 
 
10.3. Việc chia sẻ thông 
tin giữa các tổ chức của 
các bên liên quan chủ 
chốt ở cấp cơ sở có tốt 
không?  

A. There is little or no sharing of information between actors’ organisations at site level. 
B. Some actor’s organisations share some information on their plans and activities, but this is not common. 
C. Most actor’s organisations share information on their plans and activities  
D. As above, and they share information not just on their plans/activities but also on the results (eg progress reports)  

 Leave blank if don’t know 
 

A. Không có hoặc có rất ít thông tin được chia sẻ giữa tổ chức/ cơ quan của các bên liên quan tại cấp cơ sở 
B. Tổ chức/ cơ quan của một số bên liên quan chia sẻ một số thông tin về kế hoạch hoạt động của họ, nhưng không 

phổ biến 
C. Hầu hết tổ chức/ cơ quan đều chia sẻ thông tin về kế hoạch hoạt động của họ 
D. Như lựa chọn C, và họ còn chia sẻ thông tin về tiến độ và kết quả thực hiện hoạt động 

 
Bỏ trống nếu không biết 

Questions 10.3-10.5 relate to the interaction 
of organisations of key actors, eg PA/CA 
management, government sectoral 
agencies, NGOs, research organisations.  
 
Câu hỏi 10.3-10.5 nhằm tìm hiểu về sự 
tương tác qua lại giữa các tổ chức/ cơ quan 
của các bên liên quan chủ chốt như: ban 
quản lý KBT, các cơ quan ban ngành của 
chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, và các 
tổ chức nghiên cứu.  
 
Coordination is where actors work together 
but towards different objectives. Basic 
coordination is about avoiding negative 
interactions that undermine the efforts of 
one or both organisations or waste 
resources, while effective coordination 
enables one or both organisations achieve 
better results than they would have without 
coordination.  
 
“Điều phối” nghĩa là khi các bên liên quan 
làm việc với nhau nhưng hướng tới các mục 
tiêu khác nhau. Điều phối ở cấp cơ sở nhằm 
tránh các tác động tiêu cực có thể làm suy 
yếu nỗ lực của một hoặc cả 2 tổ chức hoặc 

10.4 How good is coord-
ination of activities 
between the 
organisations of key 
actors at site level?  3 
 
10.4 Các hoạt động điều 
phối thực hiện giữa tổ 
chức của các bên liên 
quan ở cấp cơ sở có tốt 
không?  
 
 

A. Little or no coordination of activities 
B. Some coordination of activities but with weaknesses leading to waste of resources or conflict 
C. Effective coordination of activities although the different actors have different objectives  
D. Effective coordination of activities and the different actors have at least one objective in common  

 

Leave blank if don’t know 
 

A. Không có hoặc rất ít hoạt động điều phối được thực hiện; 
B. Một vài hoạt động điều phối được thực hiện nhưng vẫn còn yếu kém kém dẫn đến lãng phí nguồn lực hoặc xung 

đột; 
C. Các hoạt động điều phối được thực hiện hiệu quả mặc dù các bên liên quan khác nhau có mục tiêu khác nhau; 
D. Các hoạt động điều phối được thực hiện rất hiệu quả và các bên liên quan khác nhau có ít nhất một mục tiêu chung 
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 Câu hỏi Phương án trả lời Hướng dẫn 

Bỏ trống nếu không biết làm lãng phí nguồn lực. Khi điều phối hiệu 
quả cho phép một hoặc cả 2 tổ chức đạt 
được kết quả tốt hơn so với khi không có sự 
điều phối.  
 
 
Collaboration is where organisations 
coordinate their work towards a common 
objective. Information sharing should 
include both activities and results of these 
(eg learning & research reports)  
 
“Hợp tác” nghĩa là khi các bên liên quan 
cùng làm việc với nhau hướng tới một mục 
tiêu chung. Cơ chế chia sẻ thông tin ở đây 
nên bao gồm chia sẻ cả thông tin về hoạt 
động và kết quả đầu ra của những hoạt động 
này (vd. bài học kinh nghiệm và báo cáo 
nghiên cứu).   
 

10.5 How good is the 
alignment of policies 
and plans between 
organisations of key 
actors at lower and 
higher levels?  3 
 
10.5. Sự phối hợp và 
đồng bộ trong chính 
sách và kế hoạch của các 
bên liên quan chủ chốt 
giữa các cấp có tốt 
không? 
 
  

A. Little or no alignment of policies and plans between actors at lower and higher levels 
B. Some alignment of policies and plans between lower and higher levels but with disconnects/gaps in some key areas 
C. Good alignment of policies and plans between lower and higher levels but with still some room for improvement 
D. Very good alignment of policies and plans between lower and higher levels  

Leave blank if don’t know 

 

A. Không có hoặc có rất ít sự phối hợp và đồng bộ trong chính sách và kế hoạch của các bên liên quan ở cấp thấp và 
cấp cao hơn.  

B. Có sự phối hợp và đồng bộ về chính sách và kế hoạch của các bên liên quan ở cấp thấp và cấp cao hơn, nhưng vẫn 
còn yếu kém; 

C. Phối hợp và đồng bộ chính sách và kế hoạch giữa các cấp tốt, nhưng một số chỗ vẫn cần phải cải thiện; 
D. Phối hợp và đồng bộ tốt về chính sách và kế hoạch của giữa các cấp.  

Bỏ trống nến không biết 
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Phụ lục 1: Chương trình hội thảo  

ĐANG XÂY DỰNG 
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Phụ lục 2: Ví dụ mẫu Hồ sơ đánh giá SAGE cho Khu bảo vệ/Khu bảo tồn 
 

HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ KHU BẢO VỆ/KHU BẢO TỒN 

Tên của Khu bảo vệ/Khu bảo tồn/Khu khác  Mulobezi Game Management Area (GMA) 

Số WDPA6 (nếu có) WDPA reference number 4089 

Các loại sinh cảnh/hệ sinh thái 

Habitat/ecosystem types 

Sinh cảnh đồng cỏ Savannah. Thảm thực vật bao gồm: rừng, 
rừng gỗ, gò mối và đồng cỏ. Rừng gỗ được chia thành 
Miombo, Mopane, Kalahari và Munga. 

Cơ chế quản lý 

Management category 

Khu bảo tồn quốc gia  

IUCN category VI 

Hình thức quản trị / Governance type Chia sẻ / Shared 

Diện tích và phân vùng / Area and zones (km2) Tổng diện tích : 3,430 Km2 

Diện tích vùng đệm: 465 Km2  

DT khu bảo tồn, hạn chế sử dụng: 2038 Km2  

DT khu bảo vệ nghiêm ngặt: 178 Km2 

DT khu được phát triển: 904 Km2 

Các giá trị bảo tồn chính  

Key conservation values 

Tương tự như VQG Kafue (liền kề GMA) 

Similar to Kafue National Park which borders the GMA 

Các mối đe dọa chính từ người dân 

Key threats from people 

Săn bắt, canh tác nông nghiệp trong vùng bảo tồn   

Poaching, farming in the conservation zone 

Các lợi ích chính cho cộng đồng (3 lợi ích quan 
trọng nhất)/Key benefits to communities (top 3) 

Cơ sở hạ tầng / Infrastructure  

Nguồn lương thực / Source of Food Employment 

Các tác động tiêu cực chính (3 loại tác động tiêu 
cực nhất) 

Key negative impacts on communities (top 3) 

Xung đột người – ĐVHD / Human-Wildlife Conflict  

Mất mùa / Loss of Crops 

Hạn chế đi lại / Restricted Movements 

Chủ rừng / Owner Nhà nước / State 

Nhà quản lý / Managers Cục quản lý ĐVHD và Vườn quốc gia / Department of Wildlife and 
National Parks (DWNP) 

Các nhóm chủ thể chính khác (từ phân tích các 
bên liên quan, chọn đại diện tham gia quá trình 
đánh giá) 

Phòng Kế hoạch huyện, Phòng nông nghiệp huyện, Phòng 
Bảo tồn thiên nhiên, nam giới trong cộng đồng, phụ nữ cộng 
đồng, cơ sở xẻ gỗ Mulobezi, thợ săn tại Mulobezi safari, tộc 
trưởng, Ban quản lý tài nguyên cộng đồng Mulobezi 

QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ 

(Các) ngày đánh giá 

Date(s) of the assessment 

7-8/1/2020 

Tên, giới tính của Thúc đẩy viên chính 

Name and gender of lead facilitator 

Donald C. Chikumbi (Nam) 

Tên, giới tính của các Thúc đẩy viên hỗ trợ 
Names and gender of assistant facilitators 

Sandra Ngoma (Nữ) và Choolwe Namakobo (Nam) 

Thành viên nhóm thảo luận  

Working groups participants 

Nam < 30 t 

Men < 30yrs 

Nữ < 30 t 

Women < 30 

Nam > 30 t 

Men > 30yrs 

Nữ > 30 t 

Women > 30 

- Cán bộ của các tổ chức quản lý KBT 

Staff of organisations managing the site 

  5 (nhóm 2)  

- Cán bộ chính quyền địa phương  

Local government staff 

- Cán bộ các tổ chức phi chính phủ/cộng đồng 0 0 4 (nhóm 1) 0 

 
6 WDPA: World Database on Protected Areas 
 

https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/quality-and-effectiveness/world-database-protected-areas-wdpa
https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/quality-and-effectiveness/world-database-protected-areas-wdpa
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NGOs/CBOs staff 

- Các nhà nghiên cứu  

Researchers/academics 

0 0 0 0 

- Nhân viên các công ty tư nhân  

Private sector staff 

0 0 0 0 

- Đại diện cộng đồng (không phải dân bản địa) 

Community representatives (non-IPs) 

0 2 (nhóm 3) 12 (nhóm 4) 4 (nhóm 3) 

- Đại diện cộng đồng (dân bản địa) 

Community representatives (IPs) 

0 0 0 0 

- Phương pháp để đánh giá 

Method (s) used for the assessment 

Các nhóm thảo luận / Working groups 

- Phương pháp tổng hợp 

Method (s) used for the synthesis 

Thảo luận trong phiên toàn thể/ Plenary discussion  
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Phụ lục 3: Ví dụ một báo cáo cơ bản cho 4 nguyên tắc cốt lõi và đồ thị minh họa 8 nguyên tắc 

 
Tôn trọng các nhóm chủ thể và kiến thức của họ 

Các vấn đề 
chính/ lý do 
điểm thấp hay 
cao. 

▪ Cộng đồng không có bất kỳ ý niệm nào về 
quyền sở hữu đối với KBT và tài nguyên 
trong KBT 

▪ Cộng đồng đánh giá thấp các cơ quan chức 
năng liên quan đến quản lý LBT 

▪ Thiếu thừa nhận kiến thức sinh thái 
địa phương, truyền thống 

▪ Tồn tại sự kỳ thị với một số nhóm chủ thể…. 

 

 

Các câu hỏi có 
điểm số của các 
nhóm khác 
nhau đáng kể  

Thái độ của cán bộ KBT đối với cộng đồng là khá 
tốt (2 điểm) nhưng vẫn còn nhiều điểm khác biệt 
quan trọng, đặc biệt là trong việc thừa nhận kiến 
thức địa phương. Cả nhóm nam giới cộng đồng và 
cán bộ chính quyền đều cho điểm thấp đối với vấn 
đề này. 

Ý tưởng về 
các hành 
động giúp 
cải thiện 
tình hình  

▪ Tạo điều kiện để các nhóm chủ thể thực hiện các quyền mà họ có   
▪ Tài liệu hóa kiến thức và thể chế địa phương/truyền thống về hệ sinh thái và sử 

dụng các kiến thức này trong quản lý, quản trị. 
▪ Cho phép người dân tiếp cận các địa điểm văn hóa, tính ngưỡng quan trọng. 
▪ Lưu ý đến quyền sở hữu để thay đổi quan điểm cho rằng tài nguyên đang bị lấy mất  

Góp ý khác Việc thừa nhận rằng kiến thức, giá trị và thể chế của tất các các đối tượng liên quan là quan 
trọng và cần thiết , đặc biệt là trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực về mặt xã hội và giảm 
thiểu nguy cơ đối với KBT. 

 
 

Tham gia vào quá trình ra quyết định 

Các vấn đề 
chính/ lý do 
điểm thấp hay 
cao. 

▪ Thiếu một diễn đàn chung để tất cả các bên liên 
quant ham gia trao đổi   

▪ Mất cân bằng về tỷ lệ đại diện của nam – 
nữ tại các diễn đàn đang có  

▪ Một số ý kiến và mối quan tâm của các đối 
tượng liên quan không được xem xét, thực hiện  

▪ Có quan điểm cho rằng một số đối tượng 
không có vai trò quan trọng trong vấn đề 
quản trị KBT  

▪ Chính quyền lấn át khi ra các quyết định 
liên quan đến KBT 

 

 

Các câu hỏi có 
điểm số của các 
nhóm khác 
nhau đáng kể  

Không có khác biệt đáng kể 

Ý tưởng về 
các hành 
động giúp 
cải thiện 
tình hình  

▪ Thành lập 1 diễn đàn chung cho tất cả các bên liên quan để tất cả các bên đều thấy 
mình có liên quan, có vai trò quan trọng, từ đó điều phối chương trình, hoạt động 
thuận lợi hơn 

▪ Chia rõ và đảm bảo tính đại diện của 2 giới ở các diễn đàn khác nhau 
▪ Có phản hồi cho tất cả các đối tượng liên quan về các quyết định đối với quản trị khu bảo tồn 

Góp ý khác Cần có sự tham gia có hiệu quả của tất cả các đối tượng do một số đối tượng cảm thấy mình 
không liên quan vì họ chứng kiến các đối tượng khác tự dưa ra các quyết định có ảnh hưởng 
đến cuộc sống của họ. 

Tôn trọng các đối tượng liên quan – Điểm 
trung bình của các nhóm đánh giá 

Tham gia – Điểm trung bình của các nhóm 
đánh giá 
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Minh bạch và trách nhiệm 

Các vấn đề 
chính/ lý do 
điểm thấp hay 
cao. 

▪ Thiếu luồng thông tin và công bố thông 
tin ở cấp cộng đồng (thôn) về sử dụng 
kinh phí  

▪ Đa số thành viên cộng đồng không biết các 
mối đe dọa đối với Khu bảo tồn 

▪ Thiếu quan hệ giữa cơ quan quản lý và các 
thành viên cộng đồng bình thường 

▪ Có can thiệp từ một số thành viên trong 
cộng đồng, đặc biệt là từ lãnh đạo truyền 
thống 

 

 

Các câu hỏi có 
điểm số của các 
nhóm khác 
nhau đáng kể  

Có khác biệt đáng kể về điểm số giữa các nhóm, 
đặc biệt là về điều gì sẽ xảy ra nếu một người 
không thực hiện nhiệm vụ của mình. Đại diện chính 
quyền cho 0 điểm (không có gì xảy ra) trong khi các 
đại biểu khác cho 2-3 điểm, tức là đôi khi (2) hoặc  
thường (3) có xử lý và có cải thiện trong việc thực 
hiện nhiệm vụ. 

Ý tưởng về 
các hành 
động giúp 
cải thiện 
tình hình  

▪ Tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo kế hoạch để phổ biến thông tin, đặc biệt là về việc sử 
dụng kinh phí 

▪ Thuê/tuyển kiểm soát viên/kiểm toán cộng đồng  
▪ Bảo vệ người đưa tin, cảnh báo và xây dựng quy định cụ thể về trách nhiệm của cộng đồng  

Góp ý khác Đại biểu đồng thuận về việc làm cho quá trình cung cấp thông tin, sử dụng kinh phí và ra quyết 
định được minh bạch hơn để tạo niềm tin đối với các cán bộ quản lý khu bảo tồn 

 
 

Giảm thiểu tác động tiêu cực  

Các vấn đề 
chính/ lý do 
điểm thấp hay 
cao. 

▪ Không đủ kỹ năng, nhân lực và các nguồn lực 
cần thiết khác (phương tiện, thiết bị hiện 
trường) để quản lý một khu vực rộng lớn 

▪ Thiếu đánh giá thường xuyên 
▪ Cách xử lý đôi khi thiên vị một số người 

 

 

Các câu hỏi có 
điểm số của các 
nhóm khác 
nhau đáng kể  

Có khác biệt đáng kể về điểm số giữa các nhóm, đặc 
biệt là về: 

▪ Có đánh giá nào về lợi ích và chi phí hay 
không. TNC biết vì có tham gia thực hiện, 
nhưng không có đối tượng nào khác biết về 
nghiên cứu này 

▪ Liệu KBT có ưu tiên những người bị ảnh 
hưởng nhiều nhất do xung độit giữa người và 
ĐVHD. Phụ nữ cho rằng không có ưu tiên 
kiểu này. 

Ý tưởng về 
các hành 
động giúp 
cải thiện 
tình hình  

▪ Tăng cường năng lực (Nâng cao kỹ năng, cấp đủ nguồn lực) 
▪ Đánh giá thường xuyên hoặc theo kế hoạch với sự tham gia tích cực của cộng đồng và công 

bố kết quả đánh giá này cho tất cả các bên 
▪ Thường xuyên xem xét, thực hiện các cơ chế phòng ngừa và các biện pháp giảm thiểu tác động 

tiêu cực 
▪ Đáp ứng nhu cầu một cách kịp thời hơn và tránh thiên vị 

Góp ý khác Cần phê duyệt kế hoạch quản lý chung và đưa vào thực hiện. 

Minh bạch và trách nhiệm – Điểm trung 
bình của các nhóm đánh giá 

Giảm thiểu tác động tiêu cực – Điểm 
trung bình của các nhóm đánh giá 
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Điểm số cho từng câu hỏi theo từng nhóm đối tượng tham gia đánh giá 

So sánh điểm trung bình và điểm cao nhất của từng nguyên tắc So sánh điểm trung bình và điểm cao nhất  
của các yếu tố công bằng 

Tôn trọng quyền 

Tôn trọng các bên 
liên quan 

Tham gia 

Minh bạch 

Đạt mục tiêu 

Chia sẻ lợi ích 

Giảm thiểu tác 
động tiêu cực  

Thực thi pháp luật 

Thừa nhận 

Phân phối Thủ tục 


