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1. Dự án phát triển cộng đồng là gì?

4

Dự án phát triển cộng đồng là dự án có mục tiêu hỗ trợ một (hoặc một vài) cộng đồng 
nhất định thay đổi (hoặc cải thiện) tình trạng hiện tại.



RNKC.2021 - Tài liệu hướng dẫn viết đề xuất dự án 5

Khi viết một dự án phát triển cần phải có những thông tin chính xác, đáng tin cậy và có 
ích thật sự, phản ánh nhu cầu thật của một cộng đồng cụ thể. Do vậy, khi lên kế hoạch 
cho một dự án, không thể đoán mò, ước chừng nhu cầu của người dân, cũng không thể 
dựa vào những chuyên gia hay người lãnh đạo. Nhu cầu phải do chính người dân hoặc 
những người đại diện cho họ xác định. Nội dung hoạt động và mục tiêu dự án phải căn 
cứ vào những nhu cầu thật sự.

2. Tại sao cần xác định vấn đề/ nhu cầu của cộng đồng?

Việc phân tích tình hình hay tìm hiểu bối cảnh của cộng đồng và nhu cầu cộng đồng là 
một bước quan trọng trong dự án phát triển cộng đồng. Nhu cầu của người dân là điều 
mà người dân mong muốn có được, là lợi ích (hoặc nguyện vọng) của họ. Trong ngôn 
ngữ phát triển, nhu cầu là sự “bất cập” giữa “tình trạng hiện nay” và “tình trạng người 
dân trông chờ”. Do đó tìm hiểu nhu cầu là tiến trình xác định và đo lường khoảng cách 
giữa tình trạng hiện nay và tình trạng cải thiện để tìm ra phương cách rút ngắn khoảng 
cách đó.
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3. Các bước xác định vấn đề/ nhu cầu của cộng đồng

6

Bước 1: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG
● Xác định cộng đồng phù hợp với mục tiêu của nhóm/ tổ chức để quyết định cùng 

với địa phương triển khai các hoạt động phát triển hay không.
● Thiết lập quan hệ với lãnh đạo địa phương và nhóm quan tâm (một nhóm nhỏ 

trong cộng đồng có tiềm năng tham gia hoặc thực hiện hoạt động thực tế sau 
này) để lấy được sự ủng hộ và tham gia sau này.

● Thường xuyên cập nhật và chia sẻ các thông tin liên quan với các lãnh đạo địa 
phương và nhóm quan tâm để duy trì và củng cố quan hệ.

Nguyên tắc:
- Nguyên tắc “ba cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm.
- Nguyên tắc bình đẳng trong trách nhiệm và lợi ích chung giữa các bên.
- Xây dựng niềm tin và tôn trọng lẫn nhau dựa trên sự rõ ràng và minh bạch
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Bước 2: HIỂU GIÁ TRỊ, TIỀM NĂNG VÀ KHÓ KHĂN THỰC TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
● Quan sát cộng đồng và thu thập các thông tin sẵn có trong các tài liệu (tình hình 

tự nhiên, mật độ dân cư, địa lý, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, lịch sử của cộng 
đồng và những nguồn lực, những giá trị tiềm ẩn của cộng đồng phục vụ cho sự 
phát triển của địa phương)

● Đưa ra giả thuyết về các giá trị và tiềm năng hiện có của địa phương dựa trên các 
kết quả quan sát và thu thập ở trên

● Kiểm định giả thuyết thông qua phỏng vấn với một số người dân về các giá trị và 
tiềm năng mà bạn đang giả định: Cần tập trung vào các câu hỏi Cái gì (What), Khi 
nào (When), Ở đâu (Where), Ai (Who), Của ai (Whose), Với ai (Whom), Bao nhiêu 
(How many, How much).
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● Họp chung với người dân để lập bản đồ về:
○ Bản đồ các nguồn lực đang có trong cộng đồng: 

■ Chọn nhóm người dân cộng đồng, đại diện cho các thành phần nam, nữ, 
già, trẻ... Số lượng từ 7 đến 10 người.

■ Bắt đầu từ các địa điểm quen thuộc nhất như trường học, chợ, trạm xá 
hay đường đi.

■ Thảo luận về tình hình, thuận lợi, khó khăn, tiềm năng của các địa điểm 
được vẽ.

■ Ghi tên của những người dân tham gia.
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Bản đồ nguồn lực nơi công nhân đang sống tại huyện Bến Cát 4/2012

Nguồn: Đề tài ”Hiện trạng tiếp cận mức độ phúc lợi xã hội của công nhân tỉnh Bình Dương và đề xuất mô hình hợp lý“

9
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○ Sơ đồ lát cắt để cung cấp các hình ảnh, thông tin về tình hình cây trồng, vật 
nuôi, tiềm năng cũng như khó khăn của từng vùng.

10
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Bước 3: PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ
● Họp riêng với các nhóm dân nhỏ hơn (cần phân loại hộ theo các tiêu chí của 

người dân tự đề xuất hoặc theo tiêu chí của Nhà nước) để:
○ Xếp loại các vấn đề khó khăn thông qua một trong các cách sau:

■ Để từng thành viên tự chấm điểm 
vào các vấn đề cần so sánh (cần 
thống nhất thang điểm); hoặc

■ Để các thành viên giơ tay biểu 
quyết (có rủi ro ý kiến của mỗi cá 
nhân có thể bị ảnh hưởng bởi ý 
kiến của người khác); hoặc

■ Lập bảng so sánh cặp để xếp loại 
ưu tiên:
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○ Lập sơ đồ nguyên nhân - hậu quả cho 
một (hoặc các) vấn đề được ưu tiên để 
xác định nguyên nhân cội nguồn của 
vấn đề:

○ Xác định các hoạt động có thể giải 
quyết các nguyên nhân gốc rễ trên

○ Xác định các hoạt động mà nhóm/ tổ 
chức của bạn có thể cùng họ giải quyết 
và hỏi mức độ quyết tâm của họ trong 
việc dành thời gian để làm. Nếu họ đồng 
tình thì bạn tiếp tục.

○ Thành lập nhóm nòng cốt hay nhóm tiên phong (một nhóm nhỏ những người dân 
thích làm với bạn để thử nghiệm các giải pháp đó) và hẹn thời gian làm việc với nhóm 
nòng cốt để xây dựng kế hoạch hoạt động.
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CÁCH XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN, 
CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG, 
PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
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MỤC TIÊU 
TỔNG QUÁT

MỤC TIÊU 
CỤ THỂ 1

KẾT QUẢ 1

Để giải quyết vấn đề lớn đã xác định với cộng đồng.

 Là mục tiêu nhỏ cần đạt được để tiến đến mục tiêu tổng 
quát, được viết theo tiêu chí:

S – Specific (Cụ thể)
M – Measurable (Đo lường được)
A – Attainable (Có thể đạt được)
R – Realistic (Thực tế)
T – Time-bound (đạt được trong thời gian nhất định)

- Số lượng: Bao nhiêu? Làm sao thống kê được?
- Chất lượng: Như thế nào? Làm sao kiểm tra chất lượng 
được?
- Thời gian: Khi nào hoàn thành?
- Địa điểm: ở đâu?

- Hoạt động 1
- Hoạt động 2
- Hoạt động 3

Nguồn lực tài chính: 
Bao nhiêu tiền? Từ 

ai?

Nguồn lực kỹ thuật 
(hoặc chuyên môn): 
Chuyên môn gì? Từ 

ai?

Nguồn lực thời gian: 
Khi nào bắt đầu? Khi 

nào kết thúc?

Nguồn lực con người: 
Ai làm? Ai quyết 

định?

Các hoạt động cần thực hiện để đạt kết 
quả trên.

Các nguồn 
lực cần có

MỤC TIÊU 
CỤ THỂ 2

KẾT QUẢ 2
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Chỉ số cho biết thông tin nào cần thu thập nhằm trả lời các câu hỏi chính về tiến độ dự 
án thực hiện được  so với mục tiêu đã đề ra. 
Các chỉ số sẽ liên quan đến các câu hỏi sau:
● Chúng ta đã làm được bao nhiêu? Chúng ta đã sử dụng bao nhiêu nguồn lực để 

đạt được điều này? (hiệu suất)
● Chúng ta có đạt được mục tiêu cụ thể chúng ta đã đề ra không? (hiệu quả)
● Người hưởng lợi đánh giá thế nào về công việc của chúng ta? (phù hợp)
● Dự án có đáp ứng được nhu cầu thực sự hay không? (hiệu quả và phù hợp)
● Công việc chúng ta đang làm có đạt được mục đích không? (tác động)
● Những lợi ích đối với người dân có mang tính lâu dài, sau khi dự án kết thúc hay 

không? (bền vững)

15

1. Xây dựng chỉ tiêu (chỉ số) đo lường kết quả:
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Tiêu chí SMART Nội dung chỉ số: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thảm họa

Thêm chất lượng cụ thể Người dân thực hành các biện pháp phòng ngừa thảm họa được xác định trong kế hoạch quản 
lý thảm họa của cộng đồng

Thêm địa bàn/nhóm đối 
tượng đích cụ thể

Người dân ở huyện X thực hành các biện pháp phòng ngừa thảm họa được xác định trong kế 
hoạch quản lý thảm họa của cộng đồng

Thêm số lượng có thể đo 
lường được

% người dân ở huyện ích có thể thực hành 5 hoặc nhiều hơn biện pháp phòng ngừa thảm họa 
được xác định trong kế hoạch quản lý thảm họa của cộng đồng

Đảm bảo thông tin có thể 
đo lường được

(Thông tin có thể được thu thập thông qua đợt khảo sát hộ gia đình)

Đảm bảo thông tin phù hợp (“Thực hành các biện pháp phòng ngừa” phù hợp với “phòng ngừa thảm họa”)

Đặt giới hạn thời gian % người dân ở huyện X có thể thực hành 5 hoặc nhiều hơn biện pháp phòng ngừa thảm họa 
được xác định trong kế hoạch quản lý thảm họa của cộng đồng trong 2 năm

Đặt mục tiêu sau khi có 
khảo sát trước can thiệp

80% người dân trong cộng đồng được lựa chọn ở huyện X có thể thực hành 5 hoặc nhiều hơn các 
biện pháp phòng ngừa thảm họa được xác định trong kế hoạch quản lý thảm họa của cộng đồng 
trong 2 năm

16

2. Ví dụ về tiêu chí xây dựng chỉ số: Dựa trên tiêu chí “SMART":
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3. Phương pháp thu thập thông tin để đánh giá việc đạt được các 
chỉ số:

3.1. Xác định các phương pháp thu thập thông tin và nguồn thu thập thông tin 
tương ứng:
● Nghiên cứu sơ cấp: 

○ Quan sát:
■ Quan sát cá thể: Quan sát từng cá thể hay từng hoạt động riêng biệt để 

đánh giá sự thay đổi sau khi có dự án tác động.
■ Quan sát tổng hợp: Quan sát tổng thể sự thay đổi của địa phương, đòi 

hỏi phải có sự hiểu biết và kiến thức tổng hợp đối với nhiều ngành, nhiều 
lĩnh vực.

○ Khảo sát qua bảng hỏi

17
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○ Phỏng vấn
■ Phỏng vấn theo bảng hỏi (cấu trúc) là phương pháp phỏng vấn dựa vào 

bảng câu hỏi đã xây dựng trước. 
■ Phỏng vấn sâu (bán cấu trúc) là phương pháp phỏng vấn dựa vào nội 

dung được phác thảo trong bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi chỉ xây dựng 
những nội dung chính, người phỏng vấn có thể phát triển các câu hỏi phụ 
để làm rõ thêm các nội dung cần quan tâm.

■ Phỏng vấn mở (không cấu trúc) là loại phỏng vấn không được chuẩn bị 
trước về nội dung câu hỏi. Căn cứ vào tình hình và môi trường của việc 
trao đổi mà bạn đưa ra các câu hỏi mở nhằm thu thập thông tin.

○ Thảo luận nhóm, v.v.

● Nghiên cứu thứ cấp từ nguồn tài liệu có sẵn (ví dụ: các số liệu hành chính, báo cáo 
tiến độ, số liệu thống kê chính thức,...)

18
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3.2. Xác định tần suất thu thập thông tin như thế nào (như hàng tháng, quý, năm,...)
3.3. Xác định người phụ trách thu thập thông tin và người phân tích thông tin

19

Nếu phương tiện kiểm chứng cho thấy rằng việc thu thập thông tin cho một chỉ số nào 
đó quá phức tạp và tốn kém, thì cân nhắc xem có nên thay thế chỉ số khác để dễ đo 
lường hơn, có thể là chỉ số gián tiếp. VD: rất khó để đo lường mức tăng thu nhập thực 
sự ở cộng đồng bởi vì không thể tiếp cận được sổ ngân hàng của từng cá nhân. Tuy 
nhiên, chúng ta có thể dễ dàng đo được sự thay đổi về tài sản của hộ gia đình (số 
lượng xe mới mua hoặc nhà được nâng cấp) trong cộng đồng thông qua phỏng vấn 
nhóm hoặc quan sát, đây là một cách đo lường gián tiếp hiệu quả về mức thu nhập của 
hộ gia đình trong cộng đồng đó.
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NHỮNG LƯU Ý KHI XÂY DỰNG NGÂN SÁCH 
DỰ ÁN VÀ MỘT VÀI LƯU Ý KHÁC
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1.1. Ngân sách dự án là gì
Ngân sách là một kế hoạch tài chính của một dự án/chương trình. Hay nói cách khác, 
ngân sách là kế hoạch hoạt động mà được biểu hiện dưới dạng số tiền.
1.2. Những lưu ý khi xây dựng ngân sách:
● Căn cứ vào các hoạt động của dự án
● Tham khảo giá của sản phẩm/dịch vụ ở những nơi uy tín và so sánh chất lượng, 

giá cả để lựa chọn  sản phẩm/dịch vụ tối ưu nhất
● Ước tính chi phí cho từng hoạt động ở mức chi tiết nhất có thể để không bỏ sót 

các hạng mục chi phí, tránh tình trạng thiếu kinh phí sau này, đặc biệt lưu ý bao 
gồm các chi phí:
○ Chi phí nhân sự (lương cho cán bộ dự án)                    
○ Chi phí in ấn, chuyển phát thư/tài liệu
○ Chi phí đi lại
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1. Xây dựng ngân sách dự án: 

○ Văn phòng phẩm
○ Chi phí dự phòng (dự phòng 

tăng giá hoặc phát sinh)
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2. Các lưu ý khác khi viết đề xuất tài trợ dự án: 

2.1. Tính liên kết: Lý do - Mục tiêu - Hoạt động
Thông tin rõ ràng thể hiện được:

Mục tiêu

giải quyết được những tác 
động tiêu cực mà vấn đề ban 
đầu gây ra (mục đích cuối cùng 
của dự án cần đạt được)

Lý do Hoạt động

Vấn đề/ nhu cầu mà cộng đồng 
đang gặp phải và hậu quả nếu        

không được giải quyết

Giải quyết được một/ một vài 
vấn đề đã nêu trong lý do
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2.2. Hoạt động xin tài trợ có thể là gì?
● Hoạt động xin tài trợ liên quan đến ít nhất một trong các chủ đề:

○ Xoá nghèo
○ Giáo dục chất lượng
○ Chăm sóc sức khỏe/ phúc lợi xã hội tốt
○ Đảm bảo nước sạch/ điều kiện vệ sinh
○ Chống biến đổi khí hậu

● Hoạt động xin tài trợ giải quyết vấn đề/ nhu cầu thực của cộng đồng
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2.3. Lồng ghép giới trong các hoạt động như thế nào?

● Hoạt động tạo cơ hội và đảm bảo tỷ lệ tham gia hợp lý giữa nam, nữ và LGBTQI+ 
trong tiến trình giải quyết các vấn đề và nhu cầu (tham dự, nêu ý kiến, đề xuất, 
triển khai, và quyết định).

● Hoạt động tạo cơ hội và đảm bảo tỷ lệ tham gia hợp lý giữa nam, nữ và LGBTQI+ 
trong việc hưởng lợi từ hoạt động.
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Tài liệu tham khảo:

1. Lê Thị Mỹ Hiền, Lê Chí An, Công tác Xã hội Nhập môn, Đại học Mở TP.HCM: link
2. Lê Văn An, Ngô Tùng Đức, Sổ tay Hướng dẫn Phát triển Cộng đồng, NXB Thanh 

Niên, Hà Nội 2016: link
3. Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Sổ tay hướng dẫn Lập Kế 

hoạch/Chương trình, Geneva, 2010: link
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Hãy liên hệ với đội ngũ Chương trình để được hướng dẫn nếu bạn cần hỗ trợ qua 
Email: narrowthegap@linvn.org | Số điện thoại: +84 (0) 7304 6884 (Ext: 102)

https://drive.google.com/file/d/1fyZLBSPLkkrYip-xZXhoWJNKLR9wHGLT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tb3kRfhddRd3p3xMSxADZhffSm0ajEIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1roVFK2Tx-LJW-_qVSEnIzQ8Q_O4o3SY4/view?usp=sharing
mailto:narrowthegap@linvn.org


CHÚC CÁC DỰ ÁN THÀNH CÔNG!

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Người phụ trách: Mộng Quỳnh - Trợ lý Chương trình
Email: narrowthegap@linvn.org
Hotline: 0888.807.929

mailto:narrowthegap@linvn.org

