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1.Giới thiệu về tổ chức ACDC
1.1.Tổ chức: Trung tâm ACDC là một tổ chức Phi chính phủ Việt Nam,

được thành lập vào cuối năm 2011 theo quyết định số 857/QD_TWH của Trung
ương Hội nghiên 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 hoạt động
trong lĩnh vực người  khuyết tật với tôn chỉ mục đích là “Chúng tôi tồn tại vì sự
phát triển của cộng đồng NKT Việt Nam”.
1.2. Định hướng và tầm nhìn

- 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 phát triển tổ chức…
- Là cầu nối tin cậy của các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các
doanh nghiệp với NKT, những người yếu thế
- Là tổ chức uy tín và t rách nhiệm dành cho NKT và cộng đồng yếu thế khác tại
Việt Nam
1.3. Nguồn nhân lực

Đội ngũ Cán bộ và nhân viên của Trung tâm ACDC Tổng số 8 người trong
đó  2 thạc sỹ và 6 cán bộ có trình độ đại học về 1 Luật. ngoại ngưc, báo chí, xã
hội học, kinh tế. Lãnh đạo Trung tâm có chuyên môn về khuyết tật

.4.Lĩnh vực hoạt động:

- Xây dựng sự phát triển bền vững vì một xã hội không vật cản với NKT và

các nhóm đối tượng yếu thế khác trong xã hội, thông qua những hoạt động như
tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ khuyết tật trong nước và quốc tế; Hỗ trợ
xây dựng câu lạc bộ Đôi bạn giữa thanh niên khuyết tật với thanh niên tình
nguyện.



Dự án “Tăng cường Năng lực cho các VNGO nhằm Phát triển toàn diện có sự tham gia (VNIPD)”

2

- Xây dựng mạng lưới của cộng đồng NKT vững mạnh

- Nâng cao năng lực và tạo cơ hội phát triển toàn diện cho thanh niên khuy ết tật
- Hợp tác với các cá nhân tổ chức có cùng mục tiêu, ví dụ như tham gia các hoạt
động của mạng lưới Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng của khu vực Châu
Á Thái Bình Dương, tham gia mạng An ninh lương thực và giảm nghèo, mạng
lưới các tổ chức có hoạt động về vận động chính sách.

- Cung cấp thông tin cho công chúng về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến
NKT

- Bảo vệ lợi ích của NKT và các nhóm đối tượng yếu thế trong các hoạt động vì
NKT thông qua hình thức tư vấn pháp luật miễn phí cho NKT và những n hóm
yếu thế khác.

Địa bàn hoạt động:

Địa bàn hoạt động chủ yếu của ACDC là khu vực phía bắc và miền trung Việt
Nam, ví dụ như ở Hà Nam, Ba Vì, Sơn Tây, Hà tây, Hà Nội, Ninh Bình, Huế,
Đã Nẵng

1.5.Mốt số dự án thực hiện:

-Hỗ  trợ cho con của phụ nữ khuyết tật đơn thân Tháng 2 – tháng 12/ 2012.
2,500,000euro

- Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khám phá và hoàn thiện bản thân. Tháng 2 –
tháng 12/ 2012 Sinh viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn + Đại học
bách khoa kinh phí 2,500,000euro

2.Phương pháp
- Nhóm tiếp cận lãnh đạo TT thông qua chủ trương và lịch đánh giá. Nhóm đã
có cuộc tiếp súc với các thành viên trong Trung tâm.phổ biến phương pháp đánh
giá và triển khai- Nhóm đánh giá giới  thiệu bảng hỏi, các thành viên có thời
gian nghiên cứu kỹ. Sau khi nhóm giới thiệu bảng hỏi và giải thích thêm những
phần thành viên tham gia đánh giá chưa rõ. Có 5 thành viên tham gia đánh giá
đã nghiên cứu trả lời bảng hỏi và nhóm thu lại và vào chương trình sử lý số liệu
.
Bảng điểm tiêu chuẩn
Điểm tiêu chuẩn năng lực 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
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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

Đồng thuận
Điểm đồng thuận tiêu chuân 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.
Kết quả đánh giá  định lượng 5 nhóm năng lực

Kết quả đánh giá 5 nhóm năng lực của trung tâm điểm năng lực là khá cao và
điểm đồng thuận rất cao . Trung tâm cho biết sau 1 năm hoạt động cán bộ trung
tâm đã có nhiều tiến bộ và tổ chức đi vào hoạt động ổn định do đó các nhóm
năng lực đã có bước tiến vững. (xem Bo và biểu đồ)
Bo. Điểm chung của 5  nhóm năng lực

Các nhóm năng lực
Năng
lực

Đồng
thuận

1. Quản trị và quản lý chiến lược 94.9 86.26
2. Thực hiện chương trình 87.2 90.21
3. Quản lý nguồn nhân lực 93.9 95.29
4. Quản trị và quản lý tài chính 86.3 88.35
5. Các mạng lưới v à liên minh bên ngoài 95.5 93.15

Biểu đồ điểm các nhóm năng lực
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3.1. . Quản trị và quản lý chiến lược
Điểm năng lực và đồng thuận của nhóm cao, đặc biệt là tính pháp lý là cao

nhất và đồng thuận cũng là cao nhất . Mọi thành viên đều đánh giá tính pháp lý
của tổ chức là yếu tố mạnh làm cơ sơ cho các hoạt động triển khai vì là đơn vị
mới thành lập trung tâm cũng tập trung vào hoàn thiện mục tiêu chiến lược, sứ
mệnh tầm nhìn và trong đó điểm năng lực ban lãnh đạo rất cao nhưng đồng
thuận ở mức điểm 7-80 khá  đã thể hiện năm qua. (xem B1 và biểu đồ).
B1. Quản trị và quản lý chiến lược

Các nhóm năng lực
Năng
lực

Đồng
thuận

1. Quản trị và quản lý chiến lược 94.9 86.3
1.1 Sứ mệnh, tầm nhìn 94.7 81.7
1.2 Tính pháp lý 100.0 100.0
1.3 Ban lãnh đạo 93.3 79.6



Dự án “Tăng cường Năng lực cho các VNGO nhằm Phát triển toàn diện có sự tham gia (VNIPD)”

5

BD.Điểm năng lực
Quản trị và quản lí chiến lược

80

100

1.1 Sứ mệnh, tầm nhìn 1.2 Tính pháp lý 1.3 Ban lãnh đạo

BD. Điểm đồng thuận
Quản trị và quản lý chiến lược

0

20

40

60

80

100

1.1 Sứ mệnh, tầm nhìn 1.2 Tính pháp lý 1.3 Ban lãnh đạo

3.2. Thực hiện chương trình
Nhìn chung điểm năng lực và đồng thuận nhóm cao đạt trên 80 điểm cả điểm

đồng thuận tuy nhiên trong thực tế thảo luận của tru ng tâm thấy hoạt động ở các
chương trình nhỏ hiện tại đáp ứng yêu cầu, nếu thực hiện chương trình lớn phức
tạp hơn đòi hỏi năng lực cao hơn sẽ cần phải nâng cao năng lực ( Xem B2. và
biểu đồ)
B2. Thực hiện chương trình
2. Thực hiện chương trình 87.2 90.2
2.1 Lập kế hoạch và thiết kế dự án 88.6 81.1
2.2 Vấn đề giới 86.0 85.6
2.3 Giám sát tiến độ đạt được 82.2 83.3
2.4 Báo cáo và trao đổi thông tin 91.0 83.7
2.5 Tham gia và gắn kết 91.4 82.5
2.6 Chuyên môn và tính bền vững 87.2 91.6

BD.Điểm năng lực
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3.3. Quản lý nguồn nhân lực
Điểm chung nhóm rất cao cả về năng lực và đồng thuận. xét trong điều kiện

thực tế của trung tâm về số lượng và chất lượng còn phải bàn về sự đồng đều
cũng như chất lượng của từng nhân viên thể hiện sự đồng thuận chưa cao 72,6
mới vượt qua mức chấp nhận điều này được anh chị em trung tâm giải thích
năng lực thực hiện  ở mức thực hiện dự án nhỏ, các dự án lớn sẽ có khó khăn.
(xem B3 và BĐ )

B3. 3. Quản lý nguồn nhân lực
3. Quản lý nguồn nhân lực 93.9 95.3
3.1 Chính sách, kế hoạch và quy trình quản lý nhân sự 94.0 91.6
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3.2 Số lượng và chất lượng nhân viên 88.0 72.6
3.3 Lương, quyền lợi và thăng tiến 93.3 88.2
3.4 Đào tạo 96.0 96.3
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3.4 Đào tạo

3.4. Quản trị và quản lý tài chính
Về quản lý tài chính nhìn chung điểm nhóm cao , riêng tiểu mục tài trợ điểm

năng lực và sự đồng thuận chưa cao so với các tiểu mụ c khác. Thực tế trung tâm
hiện đang có nguồn tài trợ nhưng cũng đang tìm kiếm nguồn tài trợ tiếp cho sau
2012 vì vậy sự đánh giá như vậy là đúng với thực trang của trung tâm. (xem B4
và biểu đồ).



Dự án “Tăng cường Năng lực cho các VNGO nhằm Phát triển toàn diện có sự tham gia (VNIPD)”

8

B4. Quản trị và quản lý tài chính
4. Quản trị và quản lý tài chính 86.3 88.4
4.1 Ngân sách 84.6 88.0
4.2 Tài trợ 78.0 74.1
4.3 Hiệu quả chi phí 86.0 77.6
4.4 Trách nhiệm giải trình 84.0 77.6
4.5 Báo cáo tài chính 86.0 77.6
4.6 Các thủ tục hành chính, làm việc nhóm và quản lý
tri thức 93.1 81.4
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3.5. Các mạng lưới và liên minh bên ngoài
Điểm chung rất cao, tiểu mục truyền thông tuy điểm cao nhưng điểm đồng

thuận là thấp nhất. So với các tiểu mục khác. Thực tế trung tâm cũng đánh giá
đây là điểm yếu trong thực tế, là trung tâm mới thành lập nhiều tổ chức trong
mạng CIFPEN  chưa hoặc mới biết đến gần đây và công việc truyền thông mở
rông quảng bá hình ảnh Trung tâm là cần thiết. ( xem B5 và biểu đồ)
B5 Các mạng lưới và liên minh bên ngoài
5. Các mạng lưới và liên minh bên ngoài 95.5 93.2
5.1 Các bên liên quan tham gia 98.0 88.8
5.2 Quan hệ đối tác với các NGOs, mạng lưới, công ty,
cơ quan chính phủ 98.0 93.2
5.3 Truyền thông 88.0 79.1
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4.KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC
Trung tâm đã chọn 3 vấn đề để xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực , đây là tiểu mục tuy có điểm năng lực
không thấp nhưng thực tế  cần nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.

Vấn
đề

Điểm Mục tiêu Các hoạt động Chỉ số Người dẫn dắt Thời gian
dự kiến

2.1 88,6 Nâng cao kỹ năng
quản lý dự án: thực
hiện và giám sát đánh
giá dự án

- Tập huấn kỹ năng về quản lý,
thực hiện, giám sát, đánh giá dự
án

- 01 khóa tập
huấn cho lãnh
đạo và cán bộ tổ
chức

Cifpen, CHF
Trách nhiệm
Nguyễn Thị
lan Anh

2012-2013

4.5 86.0 Nâng cao kỹ năng
quản lý tài chính

- Lập dự toán, quản lý thu – chi,
sử dụng tài chính hiệu quả;
- Báo cáo và giải trình: tài
chính, thuế…
- Kiểm toán nội bộ

01 khóa tập
huấn

Cifpen, CHF
Trách nhiệm
Nguyễn Thị
Lan Anh

2012-2013

5.3 88 NCNL Truyền thông
hình ảnh tổ chức để
tiếp cận các tổ chức
mạng lưới bên ngoài

- Tập huấn về kỹ năng, phương
pháp truyền thông: Thông điệp
TT, thiết kế ấn phẩm TT; Tư
liệu hóa tài liệu TT

- 01 khóa tập
huấn về TT
- Có 1 tờ rơi mới
giới thiệu về tổ
chức.
- Nâng cấp và
hoàn thiện trang
Web

-Dẫn  dắt
mạng Cifpen,
CHF
- Trách nhiệm
Nguyễn Thị
Lan Anh

Năm
2012.-
2013
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5. Phụ lục
Một số ảnh hoạt
động tại trung tâm.

TM nhóm DGTC
ThS. Bùi Khắc Vư
Tháng 11/2012


