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BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ NHANH THỂ CHẾ CÓ SỰ THAM GIA VÀ CÔNG TÁC

LẬP KẾ HOẠCH (PRIAP) TẠI ACDC

Tháng 4 năm 2014 (Đánh giá lần 2 sau 2 năm hoạt động của Trung tâm)

1. Khái quát vể tổ chức

1.1. Sơ lược về quá trình hình thành

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộ ng đồng (gọi tắt là trung tâm ACDC) là

tổ chức phi chính phủ địa phương làm việc vì và của NKT và người yếu thế Việt Nam.

Trung tâm chính thức có quyết định phê duyệt thành lập với tư cách pháp nhân

theo quyết định số 857/QD_TWH trực thuộc Trung ương Hội n ghiên cứu khoa học về

Đông Nam Á của Việt Nam và được sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho phép hoạt

động kể từ ngày 27/12/2011

1.2. Nhiệm vụ và mục tiêu

Tầm nhìn

1.Là một tổ chức chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ về tư vấn pháp luật; trợ giúp

Hội/nhóm của NKT, người yếu thế nhằm phát triển tổ chức...

2. Là cầu nối tin cậy của các cơ quan chính phủ, các tổ chức Phi chính phủ và các

doanh nghiệp  với NKT, người yếu thế.

3 Là một tổ chức uy tín, trách nhiệm dành cho người khuyết tật tại Việt Nam

Sứ mệnh

Vì một xã hội không vật cản và vì quyền của NKT Việt Nam

Tôn chỉ mục đích:

Chúng tôi tồn tại vì sự phát triển bền vững của cộng đồng NKT và người yếu thế Việt

Nam.
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1.3. Đội ngũ nhân viên và chuyên môn

Đội ngũ Cán bộ và nhân viên của trung tâm là những thành viên cùng chung tâm huyết
hoạt động vì cộng đồng. Đội ngũ Cán bộ và nhân viên của Trung tâm ACDC đều tốt
nghiệp Đại học và sau Đại học, giám đốc và phó giám đốc là những người có chuyên

môn về Khuyết tật, quản trị kinnh doanh, ngoại ngữ và Luật học. Đội ngũ cán bộ của
trung tâm gồm:

- 02 cán bộ có bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh/ cử nhân ngoại ngữ

- 01 Luật sư/ cử nhân ngoại ngữ

- 02 cử nhân Luật, đang trong quá trình tập sự hành nghề Luật sư

- 01 cử nhân báo chí

- 01 cử nhân xã hội học

- 01 cử nhân công tác xã hội (đang hoàn thiện thạc sĩ CTXH)

- 01 cử nhân văn học

- 01 cử nhân kế toán

- 01 kỹ sư

- 01 cử nhân ngoại ngữ

- 02 cố vấn chuyên môn (làm việc bán thời gian): 1 Tiến sĩ Luật học; 1 tiến sĩ
Nhân quyền

Tổng số cán bộ của trung tâm làm việc toàn thời gian: 12 người

Nền tảng cơ bản của tổ chức được thể hiện qua 5 khía cạnh:

 Con người (People): Đội ngũ cán bộ nòng cốt phục vụ các lĩnh vực hoạt động là

nguồn vốn lớn nhất của Trung tâm. Tinh thần cầu thị giúp Trung tâm không ngừng

phát triển nhờ những kinh nghiệm tích luỹ được, qua đó nâng cao và mở rộng năng

lực của tổ chức.

 Sự tham gia (Participation): Trung tâm khuyến khích sự tham gia tối đa của đội

ngũ cán bộ, các đối tác và người khuyết tật trong tất cả các hoạt động mà chúng tôi

thực hiện. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng là mấu chốt cho

thành công của Trung tâm.

 Tâm huyết (Passion): Trung tâm là một tổ chức nhỏ với đội ngũ bao gồm những

cá nhân có tâm huyết, làm việc không chỉ với tài năng mà còn bằng cả trái tim

nhằm nỗ lực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người khuyết tật Việt Nam.

 Chuyên nghiệp (Professional): Là một tổ chức trong nước, Trung tâm mong muốn

học hỏi, áp dụng những tiêu chuẩn, kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất từ các tổ chức
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trong nước và quốc tế khác. Hơn thế, Trung tâm phấn đấu luôn duy trì những tiêu

chuẩn cao nhất về mặt tổ chức quản lý và hoạt động chuyên môn.

 Hợp tác (Partnership) : Trung tâm làm việc thông qua xây dựng mối quan hệ hợp

tác với các tổ chức xã hội dân sự, doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền nhằm

đạt được mục tiêu của tổ chức, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong tất cả những

hoạt động mà chúng ta thực hiện.

1.4. Lĩnh vực hoạt động, địa bàn hoạt động

Lĩnh vực hoạt động:

1. Tăng cường năng lực cho tổ chức Hội của NKT, phụ nữ khuyết tật, thanh niên

khuyết tật.

2. Tham vấn tới các cơ quan của chính phủ về các chính sách dành cho NKT.

3. Tư vấn pháp luật miễn phí cho NKT.

4. Truyền thông về NKT thông qua các kênh như truyền hình, báo, tạp chí, bản

tin, diễn đàn, website...

5. Nghiên cứu và đưa ra các gợi ý về cách thức làm việc với NKT, sự đa dạng

trong nghề nghiệp...

6. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân có cùng mục tiêu vì sự phát triển bền vững của

NKT và những người yếu thế khác trong cộng đồng.

7. Một số hoạt động cộng đồng khác.

Địa bàn hoạt động:

Địa bàn hoạt động của ACDC trải dài các tỉnh trên cả nước. , ví dụ như Cao Bằng, Thái
Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình …

1.5. Thành tựu

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đang triển khai một số dự án, cụ thể:

Cập nhật đến tháng 4 năm 2014

TT Tên dự án Nhà tài trợ Thời gian Địa bàn

Hỗ  trợ cho con
của phụ nữ khuyết

MHIVN Tháng 2 –
tháng 12/

Các huyện Ngoại thành
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tật đơn thân 2012 HN.

Hỗ trợ thanh niên
khuyết tật khám
phá và hoàn thiện
bản thân

MHIVN Tháng 2 –
tháng 12/
2012

Sinh viên trường đại
học khoa học xã hội và
nhân văn + Đại học
bách khoa

Xương rồng vẫn
nở hoa

HIWC Tháng
9/2012- 2015

Hà Nội (3 huyện thị);
Quảng Bình

Tư vấn pháp luật
miễn phí cho
NKT Việt Nam

JIFF Tháng 2/2013
– 5/2015

10 tỉnh thành: Cao
bằng, Thái Nguyên; Hà
Nội; Hà Nam; Hải
Phòng; Quảng Bình;
Quảng Nam; Đà Nẵng;
Vũng Tàu; HCM

Tăng cường năng
lực cho NKT tiếp
cận Công ước
quốc tế về Quyền
của NKT

UNDP Tháng
9/2013-
Tháng
11/2015

20 Tỉnh thành: Cao
bằng, Thái Nguyên; Hà
Nội; Hà Nam; Hải
Phòng; Quảng Bình;
Quảng Trị; TT Huế;
Quảng Nam; Đà Nẵng;
Đồng Nai; Lâm Đồng;
Vũng Tàu; HCM…..

Tăng cường năng
lực cho NKT khu
vực ASEAN

Quỹ
JAIF/APCD

Tháng
12/2012-
6/2016

Ba Vì, Hà Nội

Tham vấn cộng
đồng, góp ý kiến
cho dự thảo ngân
sách nhà nước

Oxfam Hòa Bình; Vũng  Tàu;
Nam Định và Quảng
Trị

Chuyên đề Ảnh
tiếng nói từ người
dân về Luật ngân
sách

Oxfam Tháng 2/2014
Tháng 1/2015

4 tỉnh: Hòa  Bình; Nam
Định; Quảng  Trị và
Vũng  Tàu.

Nghiên cứu về
giới và NKT

USAID/VNAH Tháng 3-
7/2013

Hà Nội và Đà Nẵng

Nghiên cứu Bài
học Kinh nghiệm
việc làm dành cho

USAID/CRS Tháng 1-
7/2014

Hà Nội; Hải Dương; Đà
Nẵng; Quảng Nam;
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NKT tại các
doanh nghiệp.

Đồng Nai và Tp HCM

Nghiên cứu về
tiếp cận pháp lý
dành cho NKT tại
Việt Nam

JIFF Năm 2013 3 miền Bắc – Trung –
Nam

Nghiên cứu tiếp
cận công lý dành
cho NKT Việt
Nam

UNDP 2014 3 miền Bắc – Trung -
Nam

1.6. Định hướng và tầm nhìn

Định hướng phát triển

- Đưa hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho NKT đi vào hoạt động thường

niên của trung tâm ACDC.

- Liên kết chặt chẽ với các hội/ nhóm của NKT trên phạm vi cả nước

- Là thành viên nòng cốt của mạng lưới các tổ chức hoạt động về Vận động

chính sách, cùng chia sẻ thông tin và những cơ hội hợp tác.

- Là thành viên nòng cốt của mạng An ninh lương thực và giảm nghèo

(CIFPEN).

- Đẩy mạnh những mối quan hệ liên quan tới lĩnh vực hỗ trợ pháp luật. Hợp

tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan nhà nước thúc

đẩy việc ban hành, giám sát những chính sách liên quan tới NKT.

Tầm nhìn

Đến cuối năm 2016 ACDC sẽ là một tổ chức chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ về

tư vấn, phản biện và vận động chính sách dành cho NKT, trẻ em khuyết tật, người có

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, Trung tâm là cầu nối tin cậy của các cơ quan

Nhà nước, các tổ chức Phi chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước về các

vấn đề khuyết tật tại Việt Nam và khu vực hướng tới tầm nhìn “vì một xã hội không

vật cản và vì quyền của NKT”.
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2. Phương pháp đánh giá:
2.1. Tóm lược các bước thực hiện trong quá trình nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu định tính: Thực hiện 2 cuộc phỏng vấn, một là lãnh đạo Tổ
chức một phụ trách tài chính.
- Phương pháp nghiên cứu định lượng: Trung tâm đã tổ chức cuộc họp gồm 12 bộ cán
bô có mặt.
- Giới thiệu bảng hỏi và phương pháp, sau đó các thành viên của Trung tâm hoàn
thiện bảng hỏi và gửi lại bảng hỏi để tiến hành tổng hợp.

2.2. Thanh viên tham gia đánh giá
Về phía tổ chức tham gia gồm có 12 thành viên:

 Nguyễn Thị Lan Anh

 Nguyễn Ngọc Lan

 Đàm Việt Hà

 Trịnh thị Lê

 Mai Thị Liên

 Trần Ngọc Tuyết Mai

 Trần Thị Minh

 Đỗ Hồng Thuận

 Nguyễn Thị Quý

 Cao thị Thanh Huyền

 Nguyễn Thị Bình

 Trần Thu Hoài

2.3. Công cụ sử lý số liệu và bảng điểm chuẩn.

Công cụ xử lý số liệu được lựa chọn là phần mềm tổng hợp và phân tích số liệu của
chuyên gia đánh giá thể chế do tổ chức CHF thiết kế để vào số liệu bảng theo số người
trả lời tức số bảng hỏi thu được. Sau đó sẽ tiến hành chạy chương trình để có kết quả,
đọc kết quả theo bảng điểm tổng hợp và đọc kết quả trên biểu đồ. Việc đọc k ết quả
trên bảng theo thang điểm năng lực và và điểm đồng thuận. Theo đó điểm năng lực
dưới 60 là dưới mức chấp nhận và 60-70 là chấp nhận được, trên 70 -80 đạt trên mức
yêu cầu và trên 80-100 vựơt xa yêu cầu. Điểm đồng thuận dưới 60 điểm là thấp và 60-
70 chấp nhận được, 71-80 trên mức yêu cầu và 81 -100 điểm là mức đồng thuận
cao.(xem  bảng Điểm chuẩn cho năng lực và đồng thuận ).
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Điểm tiêu chuẩn Diễn giải

20-39 CSO có ít hoặc không có khả năng trong lĩnh vực này.

40-59 Các năng lực của CSO dưới mức chấp nhận được

theo tiêu chuẩn thực thi trong lĩnh vực này

60-70 Các năng lực của CSO tương đối chấp nhận được

theo tiêu chuẩn thực thi trong lĩnh vực này

71-80 Các năng lực của CSO trên mức yêu cầu

theo tiêu chuẩn thực thi trong lĩnh vực này

81-100 Các năng lực của CSO vượt xa mức yêu cầu

theo tiêu chuẩn thực thi trong lĩnh vực này

Điểm đồng thuận Diễn giải

20 – 39 Mức đồng thuận rất thấp

40 – 59 Mức đồng thuận thấp

60 – 70 Mức đồng thuận khiêm tốn

71 – 80 Mức đồng thuận cao

81 – 100 Mức đồng thuận rất cao

3. Kết quả đánh giá
Thuận lợi:

Ban lãnh đạo ACDC nhận thức được rõ ràng tầm quan trọng của hoạt động đánh giá
thể chế tổ chức, có cái nhìn tổng thể và rõ r àng về tình hình của tổ chức, từ đó tìm ra
những giải pháp tối ưu cho sự phát triển của tổ chức. Bên cạnh đó, toàn bộ tập thể cán
bộ nhân viên của ACDC với trình độ chuyên môn đồng đều và nhận thức rõ vấn đề
nên đã tạo điều kiện thuận lợi để nhóm chuyên gia đánh giá thể chế tổ chức hoàn thành

nhiệm vụ của mình.

Chuyên gia đánh giá thể chế được đào tạo bài bản và có tính hợp tác cao nên luôn thể
hiện được tinh thần trách nhiệm và vai trò giúp phía trung tâm thấy được năng lực của
tổ chức mình trong suốt quá trình đánh giá.

Khó khăn

3.1.Kết quả đánh giá về 5 nhóm năng lực của tổ chức.
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Biểu đồ 1; Điểm năng lực của 5 nhóm năng lực

Phân tích số liệu:

Theo số liệu thu được, 5 nhóm nội dung đánh giá đều nằm ở mức trên 90 điểm. Điều
này chứng tỏ năng lực của tổ chức nằm ở mức đạt và trên mức yêu cầu của một CSO
và là một CSO có năng lực cao. Các điểm số cũng chỉ ra rằng, mặc dù là một đơn vị
mới thành lập, nhưng ACDC đã có những bước đi ban đầu mang tính hệ thống, thể
hiện tính chuyên nghiệp ngay từ ban đầu cho bản thân tổ chức cũng như cho chính các
thành viên trong trung tâm.

Biểu đồ 2: Điểm đồng thuận 5 nhóm năng lực
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Phân tích số liệu:
Các nhóm năng lực Quản trị và quản lý chiến lược và Quản Lý nguồn nhân lực, quản
trị và quản lí tài chình có số điểm năng lực cao, các thành viên có sự đồng thuận rất
cao (trên 90 điểm). Điều này cho thấy ngay từ khi mới thành lập tổ chức đã có chiến
lược phát triển rõ ràng, cũng như chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực, đảm bảo về
mặt tài chình để phát triển tốt. Xét trong bối cảnh hiện nay, việc tổ chức xây dựng
chiến lược như vậy là hoàn toàn hợp lí, thể hiện cái nhìn có sự cân nhắc và bước đi
chắc chắn của tổ chức.

3.2.1 Nhóm quản lý chiến lược

Số liệu của nhóm Quản trị và quản lí chiến lược

Các nhóm năng lực
Năng
lực

Đồng
thuận

1. Quản trị và quản lý chiến lược 98.1 93.7
1.1 Sứ mệnh, tầm nhìn 97.8 89.1
1.2 Tính pháp lý 98.3 85.6
1.3 Ban lãnh đạo 98.3 92.5

Biểu đồ 3: Năng lực nhóm quản lý chiến lược
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Phân tích số liệu:
Nhìn vào biểu đồ này, khía cạnh quản trị và quản lý chiến lược của ACDC rất tốt. Các
thành viên đánh giá cao sứ mệnh tầm nhìn của tổ chức mình. Đặc biệt, tính pháp lý của
tổ chức đã được các nh ân viên ACDC coi trọng nhất trong nhóm nội dung quản lý
chiến lược. Có được điều này là do các hoạt động của ACDC đều có các giấy tờ
chứng nhận hợp lệ thông qua các quy tắc, quy định cụ thể của trung tâm, cán bộ nhân
viên được tiếp cận với toàn bộ hồ sơ (Ví dụ: hồ sơ thành lập trung tâm).

Ban lãnh đạo ACDC là những người có kinh nghiệm và chuyên môn sâu về lĩnh vực
NKT cũng như lĩnh vực điều hành tổ chức. Trong chiến lược phát triển của tổ chức,
bất cứ nhân sự nào của tổ chức (kể cả nhân sự mới) đều được tiếp cận với chiến lược,
hay hồ sơ pháp lí của tổ chức; tổ chức coi đây là một trong những bước để cán bộ nhân
viên hiểu mục tiêu sứ mệnh của tổ chức và để tìm kiếm sự đồng lòng từ phía cán bộ
nhân viên của tổ chức

Chị Nguyễn Thị Lan Anh_giám đốc tổ chức chia sẻ: ACDC thành lập với tôn chỉ
mục đích hỗ trợ cho cộng đồng người yếu thế và cộng đồng NKT Việt Nam, vì vậy
chúng tôi luôn muốn mỗi nhân viên của tổ chức hiểu rõ về tổ chức mà mình đang làm
việc, cũng như tạo điều kiện để nhân viên đóng góp cho sự phát triển chung của tổ
chức.

Biểu đồ 4: Điểm đồng thuận nhóm quản lý chiến lược
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Phân tích số liệu:
Nhìn vào bảng đánh giá sự đồng thuận của các cán bộ ACDC, các thành viên nhất trí
cao với những nội dung liên quan tới quản trị và quản lí chiến lược . Điểm đồng thuận
thấp nhất trong nhóm này liên quan tới Tính pháp lí của tổ chức thì cũng đã đạt được
tới 85.6 điểm (nằm trong mức đồng thuận từ 81- 100: Tính đồng thuận rất cao). Điều
này chứng tỏ các nhân viên của tổ chức đều có cái nhìn giống nhau về tính pháp pí của
tổ chức.

Không những tầm nhìn sứ mệnh rõ ràng, tính pháp lí đầy đủ mà đội ngũ ban lãnh đạo
của ACDC cũng được đánh giá rất cao. Điểm năng lực cho nội dung này là 98.3 điểm
và điểm đồng thuận ở đây là 92.5 điểm. Sở dĩ như vậy là do thành viên ban lãnh đạo là
những người có kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phương pháp vận hành tổ chức tốt.
Và đặc biệt, tổ chức có Hội đồng chủ tịch. Hội đồng chủ tịch là những người đã tham

gia góp sức sáng lập ra tổ chức, đứng đầu là Chủ tịch Trung tâm. Chủ tịch trung tâm
không phải là giám đốc, giữ vai trò cố vấn, hỗ trợ cho ban giám đốc vận hành tổ chức.
Việc tổ chức có Hội đồng trung tâm đã góp phần tạo nên sự minh bạch trong việc quản
lí tổ chức, cũng như có chiến lược, kế hoạch phát triển tổ chức rõ ràng và bền vững.

3.2.2 –Nhóm thực hiện chương trình

Số liệu nhóm Thực hiện chương trình

2. Thực hiện chương trình 95.7 90.7
2.1 Lập kế hoạch và thiết kế dự án 95.2 87.0
2.2 Vấn đề giới 96.0 88.6
2.3 Giám sát tiến độ đạt được 94.6 89.8
2.4 Báo cáo và trao đổi thông tin 97.1 87.5



12

2.5 Tham gia và gắn kết 97.1 91.9
2.6 Chuyên môn và tính bền vững 94.7 84.4

Biểu đồ 5: Năng lực nhóm thực hiện chương trình

Phân tích số liệu:
ACDC được thành lập cuối năm 2011, nhưng tới nay ACDC có khá nhiều hoạt động.
ACDC luôn tạo điều kiện để mỗi nhân sự của ACDC đều phát huy thế mạnh và năng
lực của mình trong tất cả các hoạt động cũng như trong các bước của quá trình lập kế
hoạch hoạt động. Thông qua bảng số liệu có thể thấy rõ, các cán bộ thực hiện chương
trình có năng lực rất cao (95.2 điểm) và điểm đồn g thuận cũng rất cao (87 điểm).

Chị Nguyễn Thị Quý_cán bộ điều phối chương trình chia sẻ: Tôi được tham gia vào

việc lập kế hoạch dự án và cả việc lập kế hoạch phát triển tổ chức. Hàng tháng, Ban
giám đốc có tổ chức họp toàn thể văn phòng để lập kế hoạch hoạt động chung sẽ diễn
ra trong tháng tới, cũng như các kế hoạch cụ thể của từng dự án. Tôi thấy phương
pháp này rất tốt vì tôi có thể nắm bắt chung được tình hình của các hoạt động/ dự án
khác nhau và chúng tôi có cơ hội để chia sẻ công việc cũng như những hỗ trợ với
nhau.

Hàng tháng, các cán bộ chương trình chịu trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động mà
mình chịu trách nhiệm điều phối với ban giám đốc và chia sẻ với các bộ phận khác.
Thêm vào đó là chế độ họp giao ban được duy trì đều đặn, gi úp các thành viên chia sẻ
thông tin, gắn kết quan hệ và tình đoàn kết. Từ đó cũng giúp cán bộ của ACDC được
nâng cao năng lực và tính chuyên môn. Điều này được đánh giá rất cao qua điểm năng
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lực (95.2 điểm đối với Lập kế hoạch v à thiết kế dự án; 97.1 điểm đối với Báo cáo và
trao đổi thông tin).

Các chương trình, hoạt động của ACDC chủ yếu hướng tới các nhóm đối tượng yếu
thế, vì vậy, các nhóm yếu thế luôn được đề cập trong tất cả các dự án mà ACDC thực
hiện. Thông qua các kế hoạch hoạt động, mối quan hệ tốt với đối tác địa phương và
liên kết chặt chẽ với các nhóm yếu thế là một thế mạnh cần phát huy của ACDC.

Biểu đồ 6. Điểm đồng thuận nhóm thực hiện chương trình

3.2.3.Nhóm quản lý nguồn lực

Số liệu nhóm Quản lí nguồn lực

3. Quản lý nguồn nhân lực 96.8 92.8
3.1 Chính sách, kế hoạch và quy trình quản lý nhân sự 97.7 92.2
3.2 Số lượng và chất lượng nhân viên 93.3 80.5
3.3 Lương, quyền lợi và thăng tiến 96.1 85.0
3.4 Đào tạo 97.2 94.0

Biểu đồ 7: Năng lực nhóm quản lý nguồn nhân lực
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Phân tích số liệu:
Về chính sách, kế hoạch và quy trình quản lý nhân sự, trung tâm đã có chính sách đào
tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thường xuyên. Trung tâm đã xây dựng nên một
chính sách quản lý nhân lực rõ ràng, được thể hiện bằng văn bản, lưu tại trung tâm.
Mỗi nhân viên khi được nhận vào làm việc tại trung tâm đều được lưu giữ hồ sơ và
được bổ sung, theo dõi thường kỳ. Tất cả nhân cán bộ công nhân viên của ACDC đều
được trung tâm tạo điều kiện đóng bảo hiểm, đảm bảo các chính sách có liên quan.

Mọi nhân viên đều c ó cơ hội thăng tiến như nhau.

Các thành viên tham gia đánh giá đặc biệt quan tâm đến việc xem xét đánh giá số
lượng và chất lượng của đội ngũ nhân viên thuộc trung tâm. Theo đánh giá, s ố lượng
và chất lượng của nhân viên cũng phần nào ứng được yêu cầu của tổ chức. Trung tâm
nên có thêm những đào tạo đội ngũ nhân viên đúng chuyên môn tương ứng với vị trí
công tác.

Nhân viên của trung tâm đều có quyền lợi cơ hội thăng tiến ngang nhau. Trung tâm đã
tạo điều kiện để các nhân viên có cơ hội được cử đi học, đào t ạo bên ngoài cũng như
mời các chuyên gia về đạo tạo cho đội ngũ nhân viên của tổ chức.

Có thể thấy qua biểu đồ nhân sự, chính sách, kế hoạch và quy trình quản lí nhân sự của
ACDC được đánh giá rất cao (97.7 điểm). Điều này hoàn toàn đúng với thực tế quản lí
nhân sự của ACDC, từ việc mỗi cán bộ của tổ chức có mô tả công việc cụ thể, với quy
trình quản lí hồ sơ nhân sự chặt chẽ, logic.
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Biểu đồ 8: Điểm đồng thuận nhóm quản lý nguồn nhân lực

Phân tích số liệu:
Các mức đồng thuận ở nội dung này đều cao thể hiện sự nhìn nhận khách quan của các
thành viên trong việc đánh giá số lượng và chất lượng nhân viên thấp cũng như cơ hội
được đào tạo cao tại ACDC. Cụ thể, với chính sách và kế hoạch quy trình quản lí nhân
sự và nội dung đào tạo được đánh giá đồng thuận r ất cao (92.8 điểm và 94.0 điểm), rất
tương đồng với điểm năng lực ở hai nội dung này (97.7 điểm và 97.2 điểm). Có thể
nói, trung tâm ACDC đã có chiến lược phát triển tổng thể rất rõ ràng cũng như chiến
lược phát  triển từng nội dung cụ thể rất khả thi, đặc biệt trung tâm luôn quan tâm tới
khía cạnh bồi dưỡng nghiệp vụ năng lực cho đội ngũ nhân viên.

3.2.4.Nhóm Quản trị và quản lý tài chính :

Số liệu nhóm Quản lí tài chính

4. Quản trị và quản lý tài chính 96.6 91.8
4.1 Ngân sách 95.2 85.6
4.2 Tài trợ 95.0 88.1
4.3 Hiệu quả chi phí 97.5 78.3
4.4 Trách nhiệm giải trình 96.7 80.5
4.5 Báo cáo tài chính 96.7 83.7
4.6 Các thủ tục hành chính, làm việc nhóm và quản lý tri thức 98.6 95.2
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Biểu đồ 9: Điểm năng lực nhóm quản trị và quản lý tài chính

Phân tích số liệu:
Mặc dù mới thành lập nhưng ACDC có chiến lược quản tổ chức và q uản lí nhân sự rõ
ràng. Việc nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ của ACDC cũng luôn được
ban lãnh đạo lưu ý và được Hội đồng trung tâm luôn quán triệ t tinh thần. Do đó, đội
ngũ cũng như năng lực của tổ chức trong việc quản lí tài chính và hành chính tổ chức
khá bài bản và đạt hiệu quả cao. Điểm năng lực của tổ chức trong nội dung này rất cao,
đều trên 90 điểm.

Ban lãnh đạo trung tâm cùng hội đồng trung tâm luôn thảo luận và l ập kế hoạch cụ thể
quy trình phân bổ ngân sách phù hợp với các hoạt động của tổ chức, cũng như đảm
bảo những biện pháp tài chính dự phòng. Hàng tháng, bộ phận tài chính tổ chức luôn
tiến hành hoạt động kiểm kê tiền mặt cũng như những khoản tài chính khác v à báo cáo
kịp thời với ban lãnh đạo.

Đặc biệt, tổ chức có hệ thống văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính luôn cập nhật, hệ
thống lưu giữ văn bản đồng bộ. Các quyết định của tổ chức được áp dụng theo phương
pháp công khai và có sự tham gia của các thành viên trong tổ chức; cũng như áp dụng
phương pháp làm việc nhóm hiệu quả. Việc xây dựng biểu mẫu công văn đi/đến thống
nhất ngay từ ngày đầu và lưu trữ đầy đủ giúp công tác hành chính đạt được điểm số
năng lực cao. Hoạt động nhóm cũng được trung tâm duy trì thư ờng xuyên giúp công
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tác quản lý tri thức chung của ACDC mang lại hiệu quả cao. Điều này được đánh giá
điểm năng lực rất cao (98.6 điểm)

.

Trung tâm mới thành lập nhưng đã tiến hành kiểm toán độc lập và kiểm toán năm.
Hơn thế nữa, việc trung tâm đã đăng ký mã số thuế và nộp thuế đúng quy định của
pháp luật đã thể hiện khả năng quản lý tài chính và tính minh bạch trong quản lý. Ngay
từ khi mới thành lập, trung tâm đã sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp, giúp kế
toán trung tâm có thể kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, xây dựng báo cáo định kỳ lên
Hội đồng trung tâm và Ban giám đốc trung tâm, đảm bảo quy trình quản lý của tổ
chức. Hoàn toàn có thể thấy đánh giá của tập thể nhân viên ACDC về năng lực này của
tổ chức hoàn toàn hơp lí (96. 7 điểm)

Giám đốc Trung tâm, chị Lan Anh chia sẻ: ngay từ ngày đầu thành lập chúng tôi đã
đặt mục tiêu minh bạch trong tài chính lên hàng đầu vì vậy, mặc dù còn nhiều khó
khăn nhưng chúng tôi đã quyết định mua phần mềm kế toán quản lý chuyên nghiệp và
có kế hoạch báo cáo tài chính cũng như kiểm toán độc lập.

Biểu đồ 10: Điểm đồng thuận nhóm quản trị và quản lý tài chính

Phân tích số liệu:
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Điểm đồng thuận ở các mục 4.1; 4.2 và 4.6 rất cao đã khẳng định các đánh giá về ngân
sách và tài trợ của trung tâm là đúng. Hiểu được điều này để có chiến lược phát triển
ngân sách và tài trợ phù hợp là điều cần phải quan tâm. Việc triển khai các biện pháp
tăng cường nguồn lực tài chính bằng hoạt động tư vấn, xây dựng k ế hoạch gây quỹ từ
các cá nhân cũng là một bước đi sáng tạo của ACDC trong bối cảnh hiện nay.

Chị Trần Ngọc Tuyết Mai_Cán bộ hành chính chia sẻ: Hiện nay cơ quan chúng tôi có
phần phềm kế toán, có hệ thống tài chính nghiêm ngặt cũng như quy định chi tiêu chi
tiết nên tôi thấy rất dễ dàng làm việc cả trong nội bộ tổ chức cũng như bên ngoài với
các đối tác.

3.2.5.Nhóm mạng lưới và liên minh

Số liệu nhóm mạng lưới và liên minh bên ngoài

5. Các mạng lưới và liên minh bên ngo ài 96.5 89.5
5.1 Các bên liên quan tham gia 98.3 90.3
5.2 Quan hệ đối tác với các NGOs, mạng lưới, công ty, cơ quan
chính phủ 94.2 82.5
5.3 Truyền thông 99.2 92.8

Biểu đồ 11: điểm năng lực nhóm các mạng lưới và liên minh với bên ngoài

Phân tích số liệu:
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Ngay từ đầu mới thành lập, trung tâm đã có quan hệ khăng khít, bền vững và có sự
cam kết rõ ràng với các hội nhóm của người khuyết tật. Đây vừa là nhóm hưởng lợi từ
các dự án, và cũng là đối tác của ACDC. Trong các sự kiện đặc biệt được tổ chức, luôn
có sự hiện diện của nhóm này. Việc trao đổi thông tin 2 chiều luôn được duy trì và giữ
vững.

Mạng lưới hợp tác với các NGOs luôn được trung tâm đặc biệt quan tâm. ACDC đã có
quan hệ tốt với CIFPEN, Liên hiệp hội NKT, nhóm vận động chính sách, nhóm Nhân
quyền,… ngay từ những ngày đầu thành lập. Trung tâm cũng luôn chủ động liên lạc và

tham gia đóng góp ý kiến với các đối tác khi có cơ hội.

Trong lĩnh vực truyền thông, ACDC đã có website riêng, trang fan page riêng và các
mạng xã hội khác, thường xuyên được cập nhật. Trung tâm duy trì 2 loại bản tin: Bản
tin pháp luật và Bản tin hội nhóm NKT nhằm cung cấp thông tin tới cộng đồng NKT
và những đối tác quan tâm tới lĩnh vực khuyết tật. Có được điều này, không thể thiế u
cán bộ truyền thông có chuyên môn và kinh nghiệm.

Biểu đồ 12: điểm đồng thuận nhóm các mạng lưới và liên minh với bên ngoài

Phân tích số liệu:
Điểm đồng thuận ở mục 5.1 với 90.3 đã khẳng định việc tham gia của các bên liên

quan là hoạt động thực chất và có chất lượng cao. Tất cả các thành viên đều nhận thấy
điều này và có đánh giá cao.
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Rào cản về tuổi đời của tổ chức đã ảnh hưởng ít nhiều đến điểm đồng thuận từ các
thành viên đến quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ khác, các mạng lưới,
công ty và cơ quan chính phủ. Đây là khía cạnh của các tổ chức mới thành lập cần chú
trọng hơn để phát triển các mối quan hệ này và cần có giải pháp chiến lược để thúc
đẩy, xóa nhòa điểm yếu này trong tương lai không xa.

Trung tâm ACDC đã xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả ngay từ những ngày
đầu thành lập. Chiến lược này được nhìn nhận lại hàng năm và có sự điều chỉnh phù
hợp với thực tế. Với sự nắm bắt và tìm hiểu kỹ về xã hội, mảng truyền thông của
ACDC ngày một hoàn thiện hơn và truyền tải tiếng nói cũng như hình ảnh của mình
tới đống đảo bạn bè và mạng lưới các CSO khác trong và ngoài nước. Cán bộ truyền
thông chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, chuyên môn cao, với phương pháp tiếp
cận dựa trên sự tham gia của mọi người, với chiến lư ợc đi trước đón đầu đã giúp
truyền thông của ACDC ngày càng khởi sắc. Các sản phẩm t ruyền thông được chuyển
tới tay đông đảo bạn đọc qua nhiều kênh khác nhau với đa dạng sản phẩm. Năng lực
của tổ chức trong mảng này đạt 99.2 điểm và điểm đồng thuận là 92. 8 điểm, đã phản
ánh đúng thực chất của tổ  chức.

4. KẾT LUẬN

Trong 5 nhóm nội dung đánh giá, tất cả điểm năng lực đều nằm ở mức trên 90 điểm.
Điều này chứng tỏ năng lực của tổ chức nằm ở mức rất cao và trên mức yêu cầu của
một CSO. Các điểm số cũng chỉ ra rằng, mặc dù là một đơn vị mới thành lập, nhưng
ACDC đã có những bước đi ban đầu mang tính hệ thống, thể hiện tính chuyên nghiệp
ngay từ ban đầu cho bản thân tổ chức cũng như cho chính các thành viên trong trung
tâm.

Các nhóm đều có điểm năng lực và điểm đồng thuận khá cao. Điều này chứng tỏ cơ
cấu tổ chức ACDC đoàn kết, đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn và năng lực, cũng như
có sự am hiểu về hoạt động. Việc ngoài ban giám đốc, có Hội đồng trung tâm cố vấn
cho ban giám đốc của ACDC là hoàn toàn hợp lí. Không chỉ cố vấn giúp đỡ ACDC
phát triển mà còn thể hiện sự minh bạch trong quan lí.

Có thể nói, ACDC là một tổ chức có chiến lược phát triển tốt ngay từ ban đầu. Trung
tâm có đầy đủ năng lực để thực hiện những chương trình lớn với thời gian dài. Với
năng lực và sự đồng lòng đoàn kết của cán bộ ACDC, chiến lược rõ ràng, tài chính ổn
định, hệ thống quản trị tốt, ACDC là một tổ chức tin cậy với các đối tác khác.

Người viết báo cáo:

Bùi Khắc Vư – Chuyên gia đánh giá độc lập

Hà Nội, Tháng 4 năm 2014


