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I. GIỚI THIỆU CHUNG
Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm) ở thời điểm hiện tại là

tổ chức đang trong giai đoạn phát triển. Đội ngũ cán bộ, nhân viên là nguồn lực cơ bản để
Trung tâm phấn đấu trở thành một trong những tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận có uy
tín, có tiềm lực, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp hòa nhập không vật cản và vì quyền của
người khuyết tật Việt Nam trong những năm sắp tới. Trung tâm mong muốn xây dựng được
một tập thể trẻ, nhiệt huyết, chuyên môn vững chắc, làm việc hết mình sẽ giúp Trung tâm đạt
được mục tiêu đó.

Trung tâm được chính thức có quyết định phê duyệt thành lập Trung tâm có tư cách
pháp nhân theo quyết định số 857/QD_TWH trực thuộc 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 ph ép
hoạt động kể từ ngày 27/12/2011. Trung tâm là thành viên tập thể của Liên hiệp Hội về NKT
của Việt Nam kể từ tháng 8 năm 2012.

Các thành viên đầu tiên tham gia xây dựng Trung tâm

1. Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Trung tâm
2. Nguyễn Ngọc Lan – Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Chính sách và Nghiên cứu.
3. Đàm Việt Hà – Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng truyền thông.
4. Trần Ngọc Tuyết Mai – Cán bộ Hành chính
5. Mai Thị Liên – Cán bộ kế toán
6. Trịnh Thị Lê – Cán bộ dự án
7. Trần Thị Minh – Cán bộ truyền thông.

II. SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – CƠ CẤU TỔ CHỨC
A. SỨ MỆNH
Trung tâm tồn tại vì sự phát triển bền vững của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

B. TẦM NHÌN
1. Từ nay đến hết năm 2016, ACDC có nguồn kinh phí ổn định để duy trì và phát triển tổ

chức. Nhân viên của ACDC có trình độ chuyên môn ổn định và có khả năng tự viết dự án,

thực hiện dự án tốt.

2. ACDC là một tổ chức chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ về tư vấn, phản biện và vận

động chính sách; trợ giúp Hội/nhóm của NKT phát triển tổ chức.
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C. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.1 Sơ đồ tổ chức

3.2 Hội đồng trung tâm:
1. Bà Đặng Huỳnh Mai – Chủ tịch Hội đồng Trung tâm

2. Ông Nguyễn Tuấn Giang – Phó chủ tịch Hội đồng Trung tâm

3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Phó chủ tịch Hội đồng Trung tâm kiêm Giám đốc Trung
tâm.

4. Bà Nguyễn Ngọc Lan - Ủy viên.

5. Bà Đàm Việt Hà - Ủy viên

3.3 Ban Giám đốc: Gồm 03 thành viên, đồng thời là sáng lập viên của Trung tâm:

 Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc
 Nguyễn Ngọc Lan, Phó Giám đốc
 Đàm Việt Hà, Phó Giám đốc

3.4 Ban Cố vấn: Bao gồm các nhà khoa học có kinh nghiệm và uy tín do Trung tâm mời
tham gia đóng góp ý kiến về mặt chiến lược và phương hướng phát triển tổ chức cũng
như các khía cạnh chuyên môn.

- Cố vấn Cao cấp của Trung tâm/Chủ tịch Hội đồng Trung tâm: Tiến sĩ, nhà giáo
Nhân dân: Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ
tịch Liên hiệp Hội về NKT Việt Nam.
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- Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Vụ trưởng Vụ phi chính phủ, Bộ Nội Vụ, ủy
viên Ban cố vấn. Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về NKT Việt Nam.

- Bà Công Thị Minh Lợi, Trưởng Ban Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Tp
Hà Nội.

3.4 Các phòng ban: Xem sơ đồ tổ chức

3.5 Tình nguyện viên – Thực tập sinh: là những người tình nguyện làm việc cho các phòng
ban của Trung tâm mà không được trả lương theo thang bậc lương của Trung tâm. Tình
nguyện viên có thể được trả một khoản phụ cấp hoặc chi phí hỗ trợ nhỏ.

D. GIÁ TRỊ VÀ NGHIÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Giá trị của Trung tâm ACDC

(Nền tảng giá trị cơ bản của tổ chức được phản ánh ở sáu khía cạnh (5P):

 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 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.

Giới hạn hoạt động

Để các chương trình, hoạt động có trọng tâm và tạo ra hiệu quả thống nhất, cũng như đảm
bảo việc tuân thủ tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức, Trung tâm xác định giới hạn tham gia của
mình như sau:

Những việc có thể làm

 Tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các biện pháp xây dựng sự phát triển bền vững vì một xã
hội không vật cản với NKT và các nhóm đối tượng yếu thế.

 Ủng hộ và hỗ trợ những nỗ lực tích cực của Chính phủ cũng như chính quyền địa phương
trong các chương trình nhằm tăng cường năng lực cho NKT và các nhóm đối tượng yếu
thế tại Việt Nam

 Hợp tác với các tổ chức, cá nhân có cùng mục tiêu vì NKT và các nhóm đối tượng yếu thế;
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 Cung cấp thông tin cho công chúng về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến NKT như
luật pháp, chính sách công, hòa nhập, tiếp cận…

 Cố gắng bảo vệ lợi ích của NKT và các nhóm đối tượng yếu thế trong các hoạt động vì
NKT và các nhóm đối tượng yếu thế tại cộng đồng.

Những việc không làm

 Không ủng hộ việc bất bình đẳng với NKT và các nhóm đối tượng yếu trong cộng đồng.
 Không ủng hộ thương mại hoặc kinh doanh bất bình đẳng, đặc biệt các hoạt động ảnh

hưởng đến NKT và các nhóm đối tượng yếu thế;
 Không ủng hộ và tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

III. MỤC TIÊU 5 NĂM LẦN THỨ NHẤT (2012-2016)
A. Mục tiêu 1: 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”.

Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2016, ACDC có ít nhất 3 nhà tài trợ thường niên, cộng tác với 03
tổ chức cũng thực hiện hoạt động dự án trong thời gian dài

- Có ít nhất 01 chuyên gia nước ngoài hỗ trợ hoạt động đối ngoại
- 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).
- Đa dạng hóa nhà tài trợ từ khối doanh nghiệp. Có khoảng 3 -5 doanh nghiệp

cam kết hỗ trợ những hoạt động của trung tâm liên quan tới NKT
- 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.

Chi tiết xem thêm chiến lược đối ngoại của Trung tâm trong phần annex.

B. Mục tiêu 2: ACDC có nguồn kinh phí ổn định để duy trì và phát triển tổ chức.
Nhân viên của ACDC có trình độ chuyên môn ổn định và có khả năng tự viết dự
án, thực hiện dự án tốt.

1. Mục tiêu chung:

Đảm bảo về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển của
tổ chức nhằm đem lại một xã hội không rào cản vì NKT và những người có hoàn cảnh
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khó khăn.

2.  Mục tiêu cụ thể:

- Đến hết năm 2015, ACDC có ít nhất 3 thạc sĩ về chuyên ngành luật; quản trị kinh
doanh và phát triển xã hội. Có 10 nhân sự giỏi chuyên môn về lĩnh vực phát triển
cộng đồng đặc biệt tập trung vào lĩnh vực phát triển dành cho NKT.

- ACDC có cán bộ chuyên trách riêng về Vận động chính sách với tối thiểu 1 điều phối,
1 cán bộ dự án. Những cán bộ này có trình độ, kinh nghiệm và mối quan hệ thực hiện
được các chương trình Vận động chính sách của tổ chức và dự án, đưa vận động chính
sách thành mảng hoạt động mạnh của tổ chức.

- ACDC có cán bộ chuyên trách riêng về truyền thông cho tổ chức và các hoạt động
của tổ chức với tối thiểu 1 điều phối, 1 cán bộ truyền thông.  Các cán bộ này có trình
độ, kinh nghiệm liên quan đến truyền thông, báo chí. (có thể kết hợp với mảng vận
động chính sách nếu giai đoạn đầu thiếu nhân sự).

- Đội ngũ cán bộ gây quỹ và dự án của ACDC có đủ năng lực viết, gây quỹ và thực
hiện được ít nhất 5 dự án lớn với tổng ngân sách mỗi dự án là 2 tỷ VND trở lên. Có ít
nhất 3 nhân viên viết dự án chuyên nghiệp.

Xem chi tiết chiến lược nhân sự đính kèm.
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Annex 1:
CHIẾN LƯỢC ĐỐI NGOẠI

1. Lịch sử hình thành ACDC

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm) ở thời điểm hiện tại là

tổ chức đang trong giai đoạn phát triển. Đội ngũ cán bộ, nhân viên là nguồn lực cơ bản để

Trung tâm phấn đấu trở thành mộ t trong những tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận có uy

tín, có tiềm lực, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp hòa nhập không vật cản và vì quyền của

người khuyết tật Việt Nam trong những năm sắp tới. Trung tâm mong muốn xây dựng được

một tập thể trẻ, nhiệt huyết, chuyên môn vững chắc, làm việc hết mình sẽ giúp Trung tâm đạt

được mục tiêu đó.

Trung tâm được chính thức có quyết định phê duyệt thành lập Trung tâm có tư cách

pháp nhân theo quyết định số 857/QD_TWH trực thuộc 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. Trung tâm là thành viên tập thể của Liên hiệp Hội về NKT

của Việt Nam kể từ tháng 8 năm 2012.

2. Mục tiêu chung

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”.

3. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2016, ACDC có ít nhất 3 nhà tài trợ thường niên, cộng tác với 03 tổ
chức cũng thực hiện hoạt động dự án trong thời gian dài

- Có ít nhất 01 chuyên gia nước ngoài hỗ trợ hoạt động đối ngoại
- 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).
- Đa dạng hóa nhà tài trợ từ khối doanh nghiệp. Có khoảng 3 -5 doanh nghiệp cam

kết hỗ trợ những hoạt động của trung tâm liên quan tới NKT
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- 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.

4. Hoạt động cụ thể:
a. Ổn định và duy trì những mối quan hệ đôi ngoại hiện có

- Hoàn thiện chiến lược đối ngoại (refresh chiến lược đối ngoại hàng năm)
- Tổ chức gặp mặt những đối tác là các hội nhóm của NKT 1 lần/ quý
- Tiếp tục tham gia vào các hoạt động của Mạng an ninh lương thực và giảm nghèo,

mạng lưới các tổ chức làm về vận động chính sách. Cán bộ của trung tâm là thành
viên của nhóm chuyên gia nòng cốt mạng CIFPEN tiếp tục đẩy mạnh vai trò của
mình đối với các hoạt động của mạng để tiếp tục gắn kết các hoạt động của mạng
với hoạt động của trung tâm

- Tham gia các diễn đàn, hội thảo để giới thiệu về trung tâm và đẩy mạnh các mối
quan hệ hợp tác

- Giúp việc cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong những công việc liên
quan tới chính sách cho NKT

b. Mở rộng hoạt động đối ngoại

- Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp thông qua việc mời cộng tác trong
những hoạt động của trung tâm

- Có thêm thành viên trong nhóm để thực hiện các hoạt động thuộc mảng đối ngoại
- Trao đổi chia sẻ thông tin với những tổ chức khác để tìm kiếm sự hợp tác lâu dài
- Cộng tác với ít nhất 03 văn phòng luật sư có uy tín trong cả nước để triển khai và

thực hiện những hoạt động liên quan cũng như tìm ki ếm nguồn tài trợ mới

-
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Annex 2: Kế hoạch chiến lược nhân sự của Trung tâm
CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ ACDC

2. Mục tiêu chung:

Đảm bảo về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển của
tổ chức nhằm đem lại một xã hội không rào cản vì NKT và những người có hoàn cảnh
khó khăn.

2.  Mục tiêu cụ thể:

- Đến hết năm 2015, ACDC có ít nhất 3 thạc sĩ về chuyên ngành luật; quản trị kinh
doanh và phát triển xã hội. Có 10 nhân sự giỏi chuyên môn về lĩnh vực phát triển
cộng đồng đặc biệt tập trung vào lĩnh vực phát triển dành cho NKT.

- ACDC có cán bộ chuyên trách riêng về Vận động chính sách với tối thiểu 1 điều phối,
1 cán bộ dự án. Những cán bộ này có trình độ, kinh nghiệm và mối quan hệ thực hiện
được các chương trình Vận động chính sách của tổ chức và dự án, đưa vận động chính
sách thành mảng hoạt động mạnh của tổ chức.

- ACDC có cán bộ chuyên trách riêng về truyền thông cho tổ chức và các hoạt động
của tổ chức với tối thiểu 1 điều phối, 1 cán bộ truyền thông.  Các cán bộ này có trình
độ, kinh nghiệm liên quan đến truyền thông, báo chí. (có thể kết hợp với mảng vận
động chính sách nếu giai đoạn đầu thiếu nhân sự).

- Đội ngũ cán bộ gây quỹ và dự án của ACDC có đủ năng lực viết, gây quỹ và thực
hiện được ít nhất 5 dự án lớn với tổng ngân sách mỗi dự án là 2 tỷ VND trở lên. Có ít
nhất 3 nhân viên viết dự án chuyên nghiệp.

3.  Hoạt động cụ thể
3.1 Ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có:

- Hoàn thiện các quy chế, chính sách hiện đang có. Nội quy cơ quan được đưa vào thực
tế để từng nhân sự biết và thực hiện.
- Chế độ đãi ngộ (lương và chế độ đãi ngộ, phúc lợi) 1 lần/năm
- Chính sách giữ nhân viên: sẽ được quy định trong hợp đồng lao động về thời gian làm
việc, tạo ra cơ hội thăng tiến cho nhân viên từ 2 năm làm việc trở lên
- Cải thiện môi trường làm việc.
- Sắp xếp và ổn định lại nhân sự, đảm bảo bố trí nhân sự đúng người, đúng việc.
- Cải tiến phương thức làm việc, giảm thiểu các công đoạn không tạo ra giá trị gia tăng,
đảm bảo tính chuyên nghiệp cao trong môi trường làm việc.
- Tiến hành phân tích tình trạng nguồn nhân lực thường xuyên để đánh giá và cơ cấu lại
sơ đồ tổ chức – hoạt động trong từng giai đoạn nhằm đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái
hoạt động hiệu quả nhất.
- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong từng vị trí công việc để mọi nhân viên có
thể phát huy tối đa năng lực của bản thân.
- Khuyến khích các nhân viên giúp đỡ nhau trong công việc
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- Tạo môi trường làm việc thân thiện: tổ chức family lunch hoặc bia hơi mỗi tháng hoặc
quý một lần:
- Team building
- Giới thiệu lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức ACDC

3.2 Đào tạo năng lực nhân viên:
- Tăng cường nâng cao năng lực cho nhân viên theo yêu cầu công việc. Tối thiểu mỗi nhân

viên sẽ được tham gia 4 khóa đào tạo/ 1 năm. 3 nhân viên được đào tạo thạc sĩ về chuyên

ngành luật; quản trị kinh doanh và phát triển xã hội.

- Hình thúc nội dung và các chương trình đào tạo: Tập huấn,

- Lĩnh vực đào tạo: Luật; quản trị kinh doanh, phát triển xã hội, Vận động chính sách, Viết dự

án, Giới, Phụ nữ...

- Học hỏi kinh nghiệm: Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm theo chuyên đề. Cử nhân viên

tham gia hội thảo, hội nghị (nhằm giới thiệu ACDC, học cách tổ chức điều hành hội thảo, hội

nghị, thu thập thông tin chuyên môn từ hội thảo). Đóng góp ý kiến cụ thể và chi tiết cho từng

nhân viên về công việc mà họ đang làm nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

- Tổ chức “Tuần lễ học hỏi” 1 lần/năm.

3.3 Phát triển đội ngũ nhân viên mới:

- Tuyển dụng nhân viên có trình độ chuyên môn cao (về kiến thức, viết dự án, quan hệ

công chúng, tài chính, luật, có TOR. Có được profile của cộng tác viên, chuyên gia, TNV

- Phát triển mạng lưới cộng tác viên và các chuyên gia: có quan hệ và cộng tác với các

chuyên gia trong hoạt động dự án. Duy trì các chương trình thực tập và tình nguyện viên

- Hình thức tiêu chuẩn trình tự thực hiện: Tuyển dụng, chương trình thực tập, chương

trình cộng tác viên, chương trình chuyên gia với quy trình nghiêm nghiêm ngặt.
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Annex 3: Thuận lợi và thách thức của Trung tâm trong giai đoạn 5 năm lần
thứ 1.

Điểm mạnh: Có quan hệ làm việc tốt với tổ chức Hội của NKT và NKT (quản lý diễn đàn

NKT Việt Nam). Nhân sự trẻ, năng động, trình độ ngoại ngữ tốt, giàu kinh nghiệm trong các

lĩnh vực pháp lý, hỗ trợ NKT, quản lý tài chính, quản lý hoạt động. Liên kết mạng lưới tốt với

các tổ chức xã hội (trong và ngoài nước), Hội của NKT, Chính phủ, Doanh nghiệp và giới

truyền thông. Là tổ chức có uy tính và tiếng nói trong cộng đồng về công tác trợ giúp NKT và

phát triển cộng đồng. Có kinh nghiệm huy động nguồn lực từ cộng đồng. Hoạt động nghiên

cứu về NKT, việc làm dành cho NKT, pháp luật... Bộ máy tổ chức và hoạt động quản lý ổn

định, kết cấu chặt chẽ. Văn phòng đặt tại trung tâm Hà Nội, tiếp cận cho NKT, dễ liên lạc và

kết nối với các bên liên quan. Có hệ thống tình nguyện viên (trong và ngoài nước), cộng tác

viên đông đảo, đa dạng. Nhạy bén trước tốc độ phát triển kinh tế xã hội để có thể tham gia

nhiều lĩnh vực, hoạt động có liên quan.

Điểm yếu: Công tác quản lý hồ sơ dữ liệu (quản lý hợp đồng tư vấn) chưa hệ thống. Quản lý

rủi ro trong hoạt động còn chưa được đề cập tới. Nguồn lực tài chính còn hạn hẹp. Kinh

nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh còn ít. Thiếu sự trao đổi kinh nghiệm với các tổ

chức hoạt động cùng lĩnh vực. Kinh nghiệm trong vận động chính sách. Kỹ năng kinh

nghiệm trong các hoạt động truyền thông (truyền thông xã hội (maketing) còn hạn chế), bỏ

sót khách hàng. Chưa có giấy phép cho hoạt động tư vấn pháp luật. Tư vấn vận động chính

sách thì vẫn chưa có hình thứ c thu phí. Cần định hướng đến mô hình phát triển bền vững.

Cơ hội: Xu thế trách nhiệm xã hội đang dần được tăng lên. Vai trò của CSOs trong phát triển

kinh tế xã hội ngày càng được công nhận (Chiến lược quốc gia 1019, quy định của Chính

phủ...). Luật NKT đã được ban hành và thực thi. Có nhiều chính sách và quy định của pháp

luật đề cập tới yếu tố trách nhiệm của xã hội đối với NKT. Ít tổ chức chuyên làm trong lĩnh

vực NKT. Cơ hội được trao đổi kiến thức với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đang

thực hiện.

Thách thức: Quan niệm của xã hội về CSOs vẫn còn chưa cởi mở. Kinh nghiệm trong việc

thuê chuyên gia phù hợp với từng hoạt động. Xu thế tài trợ đang giảm dần. Kinh tế thế giới

và Việt Nam vẫn còn suy thoái. Luật và chính sách chưa rõ ràng, thực thi còn nhiều bất cập.

Sự cạnh tranh với CSOs và các tổ chức chính trị xã hội trong cùng lĩnh vực. Yêu cầu chất

lượng dịch vụ ngày càng cao. Chưa có cơ chế giám sát, đánh giá thực thi chính sách của NKT


