
i 
 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP 
DANH MỤC HỢP TÁC KỸ THUẬT CỦA BỘ 

LAO ĐỘNG MỸ (USDOL) VỀ THÚC ĐẨY 

QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 

 

Được tài trợ bởi Bộ Lao Động Hoa Kỳ  
Số Thỏa thuận Hợp tác  

 
IL-22381-11-75-K 
IL-21187-10-75-K 
IL-23743-12-75-K 

 

BÁO CÁO CUỐI CÙNG  

10 THÁNG 12, 2015 



 ii 

MỤC LỤC  

MỤC LỤC ............................................................................................................................... ii 

DANH SÁCH BIỂU BẢNG ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................................... v 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ....................................................... Error! Bookmark not defined. 

TÓM TẮT ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

I. MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ BỐI CẢNH ............................................................................................ 1 
1.1. Thời khắc lịch sử cho quyền của người lao động ở Việt Nam  ................................................1 
1.2. Hợp tác kỹ thuật của USDOL tại Việt Nam (2011-2016) ..........................................................2 

II. MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP  ...................................................................... 6 
2.1. Mục đích Đánh giá ...............................................................................................................6 
2.2. Phương pháp .......................................................................................................................7 

III. CÁC PHÁT HIỆN ........................................................................................................... 10 
3.1.2. Đánh giá các Chiến lược Dự án so với các Ưu tiên đã được xác định ...................................... 12 

3.2. Thiết kế dự án và Giám sát Hiệu quả hoạt động .................................................................. 14 
3.2.1. Cách Thiết kế dựa trên Kết quả của USDOL ............................................................................. 14 
3.2.3. Giám sát Hiệu quả hoạt động ................................................................................................... 19 
3.2.5. Chỉ số Hiệu quả hoạt động của dự án ...................................................................................... 21 
3.2.6. Tuân thủ của các dự án đối với các hướng dẫn và thủ tục của USDOL .................................... 22 

3.3. Tiến độ và hiệu quả ............................................................................................................ 23 
3.3.1. Các chỉ tiêu ............................................................................................................................... 23 
3.3.2. Đánh giá tiến độ dự án ILO và các thành tựu ........................................................................... 24 
3.3.3. Đánh giá tiến độ dự án BWV-UCD và các thành tựu ................................................................ 27 
3.3.4. Đánh giá tiến độ dự án IRPP và các thành tựu ......................................................................... 29 
3.3.5. Đánh giá hiệu quả của các hoạt động FMCS ............................................................................ 30 
3.3.6. Sự phối hợp giữa dự án hoặc các chương trình khác .............................................................. 31 

3.4. Hiệu quả và sử dụng nguồn lực  ......................................................................................... 32 
3.4.1. Mức độ đầy đủ của các nguồn lực dự án ILO-IR ...................................................................... 32 
3.4.2. Mức độ đầy đủ của các nguồn lực dự án BWV-UCD ................................................................ 33 
3.4.3. Mức độ đầy đủ của các nguồn lực dự án IRPP  ........................................................................ 34 
3.4.4. Mức độ đầy đủ của các nguồn lực cho các hoạt động FMCS ................................................... 36 

3.5. Sắp xếp quản lý dự án ........................................................................................................ 36 
3.5.1. Tổng quan về các sắp xếp Quản lý dự án ................................................................................. 36 
3.5.2. Hiệu quả của các cấu trúc quản lý và điều phối với các đối tác Việt ........................................ 37 

3.6. Định hướng tác động và tính bền vững .............................................................................. 38 
3.6.1. Các chiến lược bền vững trong thiết kế dự án ......................................................................... 38 
3.6.2. Các yếu tố góp phần vào tính bền vững ...................................... Error! Bookmark not defined. 
3.6.3. Lập kế hoạch bền vững ............................................................... Error! Bookmark not defined. 
3.6.4. Các hành động bổ sung từ các nhà tài trợ để duy trì các kết quả dự án ... Error! Bookmark not 
defined. 

IV. CÁC KẾT LUẬN ............................................................................................................. 43 



iii 
 

4.1. Sự thích hợp và phù hợp chiến lược ................................................................................... 43 
4.2. Thiết kế dự án và giám sát hiệu quả hoạt động ................................................................... 44 
4.3. Tiến độ và hiệu quả ............................................................................................................ 45 
4.4. Hiệu quả và sử dụng nguồn lực .......................................................................................... 46 
4.5. Sắp xếp quản lý dự án ........................................................................................................ 46 
4.6. Định hướng tác động và tính bền vững .............................................................................. 46 

V. CÁC KHUYẾN NGHỊ ....................................................................................................... 47 

CÁC PHỤ LỤC ....................................................................................................................... 50 
Phụ lục A: Các điều khoản tham chiếu .......................................................................................... 50 
Phụ lục B: Hướng dẫn phỏng vấn .................................................................................................. 63 
Phụ lục C: Danh sách các tài liệu được đánh giá  ........................................................................... 64 
Phụ lục D: Danh sách những người được phỏng vấn ..................................................................... 67 
Phụ lục E: Những người tham gia cuộc họp các bên liên quan ....................................................... 68 
Phụ lục F: Khung logic của Dự án .................................................................................................. 69 
Phụ lục G: Bảng theo dõi dữ liệu/Kế hoạch hiệu quả hoạt động dự án BWV-UCD ........................... 86 
Phụ lục H: Mẫu chiến lược rút đi và tính bền vững USDOL ............................................................ 89 

 



 iv 

DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH  

Bảng 1: Các tổ chức thực hiện, Các điểm đầu mối, Các khoản ngân quỹ, và Khung thời gian hoặc 

Các hoạt động và Các dự án do USDOL tài trợ ở Việt Nam .......................................................... 3 
Bảng 2: Nhóm, Phương pháp, Kích thước mẫu, và Các đặc điểm của mẫu ................................... 8 
Bảng 3: Các ưu tiên IR ba bên, Dự án, và Các chiến lược Dự án Giải quyết Các ưu tiên .... Error! 

Bookmark not defined. 
Bảng 4: Thuật ngữ khung logic và Các định nghĩa/Tiêu chí ........................................................ 15 
Bảng 5: Tính toàn vẹn của thiết kế dự án trong Hạng mục Dự án của USDOL ........................... 16 
Bảng 6: Mẫu kế hoạch giám sát hiệu quả hoạt động từ MPG của USDOL (2015) ...................... 20 
Bảng 7: Các chỉ số hiệu quả hoạt động của các dự án .................................................................. 21 
Bảng 8: Mẫu bảng theo dõi dữ liệu từ MPG 2015 của USDOL ................................................... 23 
Bảng 9: Đánh giá hiệu quả hoạt động Dự án ILO-IR, qua tới tháng Sáu năm 2015 .................... 24 
Bảng 10: Đánh giá Hiệu quả Hoạt động Dự án BWV-UCD, qua tới tháng Sáu năm 2015 ......... 27 
Bảng 11: Các nguồn tài trợ dự án ILO-IR .................................................................................... 33 
Bảng 12: Dự án BWV-UCD (2014-2016) – ................................................................................. 34 
Bảng 13: Phân bổ các nguồn lực cho IRPP (2012-2014) ............................................................. 35 
 

Hình 1: Những sự phối hợp giữa các dự án BWV-UCD và ILO-IR, và Chương trình BWV ...... 32 
Hình 2: 12 nước trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương—Australia, Brunei, Canada, 

Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam .............. 42 
  



v 
 

LỜI CẢM ƠN  

Báo cáo này mô tả chi tiết đánh giá danh mục các dự án do USDOL tài trợ ở Việt Nam. Việc 

đánh giá các dự án được tiến hành từ ngày 14 tới ngày ngày 30 tháng Chín năm 2015. Michele 

González Arroyo, đánh giá viên độc lập, tiến hành đánh giá với sự phối hợp với nhân viên và các 

bên liên quan tới dự án, và soạn báo cáo thẩm định theo các điều khoản trong hợp đồng với Bộ 

Lao Động Mỹ. Bà González Arroyo xin cám ơn chân thành đến tất cả các bên liên quan tới việc 

đánh giá này đã ủng hộ và có những đóng góp giá trị. 

 

 

    

                        

Ngân quỹ cho việc đánh giá này được cung cấp bởi Bộ Lao động Mỹ theo Hợp đồng số DOL-OPS-15-T-00132. 

Quan điểm hay ý kiến trong báo cáo đánh giá này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chính sách của Bộ Lao 

Động Hoa Kỳ, cũng như việc đề cập đến tên thương mại, các sản phẩm thương mại, hoặc các tổ chức hàm ý sự hậu 

thuẫn của Chính phủ Hoa Kỳ. 

 



 vi 

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT 

ACT/EMP Văn phòng Các hoạt động của người sử dụng lao động của ILO 

ACTRAV  Văn phòng Các hoạt động của công nhân của ILO 

APHEDA Người dân Australia vì Y tế, Giáo dục và Phát triển ở nước ngoài 

BWG Công việc Tốt đẹp hơn Toàn cầu 

BWV  Công việc Tốt đẹp hơn cho Việt Nam 

BWV-UCD Thành phần Phát triển/Xây dựng Năng lực Công đoàn BWV 

CBA  Thỏa thuận Thương lượng Tập thể 

CIRD Trung tâm Phát triển Quan hệ Lao động  

CTA  Trưởng Cố vấn Kỹ thuật 

DAI Các lựa chọn Phát triển Hợp nhất 

DOLISA Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Cấp tỉnh) 

EA  Các Cố vấn Doanh nghiệp BWV  

FDI Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài 

FOL  Liên đoàn Lao động (Cấp tỉnh) 

FMCS Cơ quan Hòa giải Liên bang Hoa Kỳ 

FOA Tự do Hội họp 

GoV Chính phủ Việt Nam 

GTU  Công đoàn Cơ sở (công đoàn cấp nhà máy hoặc doanh nghiệp) 

HCMC Thành phố Hồ Chí Minh 

IBN  Đàm phán dựa trên quyền lợi 

ICD Phát triển Hợp tác Quốc tế (MOLISA) 

ILAB Văn phòng Các vấn đề Lao động Quốc tế  

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế  

ILS Các tiêu chuẩn Lao động Quốc tế  

IR Quan hệ Lao động 

IRPP Dự án Thúc đẩy Quan hệ Lao động 

IZTU Công đoàn Khu Công nghiệp (công đoàn cấp quận huyện) 

M&E Giám sát và Đánh giá 

MOLISA  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

MPG  Các hướng dẫn và Thủ tục Quản lý  

NIRC Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia 

OTLA Văn phòng Các vấn đề Lao động và Thương mại  



vii 
 

PMC Ủy ban Giám sát Dự án  

PSC Ủy ban Chỉ đạo Dự án 

PICC Các Ủy ban Tư vấn Cải thiện Hiệu quả hoạt động  

PMP Kế hoạch Giám sát Hiệu quả Hoạt động 

RBM Quản lý Dựa trên Kết quả 

RF Khung kế hoạch 

ToR Các điều khoản tham chiếu 

TPP Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 

TPR Báo cáo Tiến độ Kỹ thuật 

TUSSO  Các tổ chức Ủng hộ Đoàn kết Công đoàn  

ULTU Các công đoàn cấp trên 

USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

USG Chính phủ Mỹ 

USDOL  Bộ Lao động Hoa Kỳ 

USDOS Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 

USTR Đại diện Thương mại Hoa Kỳ 

VCCI  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

VGCL  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 



 viii 

TÓM TẮT 

Ngày 5 tháng Mười năm 2015, Việt Nam đã trở thành một trong mười hai quốc gia châu Mỹ và 

châu Á - Thái Bình Dương ký vào một trong các hiệp định thương mại tự do quan trọng nhất 

trong lịch sử, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). TPP được Đại diện Thương mại 

Hoa Kỳ (USTR) ca ngợi rằng nó có các quy định lao động mạnh mẽ nhất so với bất kỳ thỏa 

thuận thương mại nào trong lịch sử vì đã "đặt quyền lao động cơ bản là điểm cốt lõi của thỏa 

thuận và buộc những quyền lợi đó mang tính cưỡng hành một cách toàn diện."
1
  

 

Là một phần của thỏa thuận TPP, các nước ký kết phải cam kết việc chấp thuận và thực thi các 

tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lõi (ILS), bao gồm cả quyền tự do lập hội và quyền thương lượng 

tập thể. Hiện nay, luật lao động của Việt Nam không cho phép người lao động tổ chức hoặc tham 

gia công đoàn độc lập mà họ muốn. Thương lượng tập thể được cho phép; tuy nhiên, các chuyên 

gia về quan hệ lao động cùng có quan điểm cho rằng vai trò khác biệt giữa người lao động (công 

đoàn) và giới quản lý thường không rõ ràng, do đó ảnh hưởng đến quyền lợi tốt nhất cho người 

lao động khi họ ngồi vào bàn đàm phán. 

 

Các chuyên gia lao động đồng tình rằng việc thay đổi các chính sách và thực tiễn trong quan hệ 

lao động của Việt Nam diễn ra chậm và phức tạp. Đồng thời, trong bối cảnh TPP nhiều khả năng 

sẽ được tất cả các nước ký kết thông qua, Việt Nam hiện đang chịu áp lực phải tuân thủ hoàn 

toàn với các nghĩa vụ lao động đề ra trong TPP. Áp lực này, theo các chuyên gia về quan hệ lao 

động của Việt Nam, chính là điều cần thiết để thúc đẩy tiến trình thay đổi và thăng tiến quyền 

của người lao động ở Việt Nam. 

 

Từ năm 2011 đến năm 2016, Bộ Lao Động Hoa Kỳ (USDOL), Văn phòng Các vấn đề Lao động 

Quốc tế (ILAB), Văn phòng Các vấn đề Lao động và Thương mại (OTLA) cung cấp 5,8 triệu 

đôla Mỹ để tài trợ cho một loạt các dự án hợp tác kỹ thuật về lao động. Các dự án này nhằm giải 

quyết các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan đến quyền của người lao động, ILS và an toàn 

ở nơi làm việc tại Việt Nam. Nguồn vốn bổ sung từ USDOS nâng danh mục đầu tư hợp tác kỹ 

thuật 5 năm lên hơn 6 triệu đôla Mỹ. Danh mục này bao gồm bốn dự án hoặc các hoạt động sau 

đây: 

 

1) Dự án Thực hiện Luật Lao động Việt Nam, hay còn được biết tới với tên gọi dự án Quan 

hệ Lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO-IR)  

2) Dự án Phát triển Năng lực cho Liên đoàn Vì Công việc tốt hơn cho Việt Nam (BWV-

UCD) 

3) Dự án Thúc đẩy Quan hệ Lao động Việt Nam (IRPP hoặc "SIIR," chữ viết tắt của dự án 

này trong giai đoạn trước) 

4) Các hoạt động đào tạo hòa giải được tài trợ bởi USDOS và được thực hiện bởi Cơ quan 

Hòa giải Liên bang (FMCS) 

                                                 
1
 Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt 

Nam 
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Mục đích của việc đánh giá này là đánh giá tổng thể tác động mang tính hệ thống và hiệu quả 

của danh mục đầu tư hợp tác kỹ thuật quốc tế của USDOL để thúc đẩy quyền của người lao động 

tại Việt Nam. Điều này bao gồm đánh giá về hỗ trợ và quyền sở hữu của các dự án và hoạt động 

của các bên liên quan; giá trị và tiện ích của các công cụ và biện pháp can thiệp được các dự án 

nêu ra; và triển vọng cho việc xử lý hoặc chuyển giao kiến thức và các kỹ năng cho các đối tác 

địa phương. Trong bối cảnh này, việc đánh giá giải quyết các vấn đề chính liên quan đến các đặc 

tính của dự án như (1) mức độ phù hợp, (2) thiết kế, (3) giám sát hiệu quả hoạt động, (4) tiến độ 

và hiệu quả, (5) tính hiệu quả, (6) cơ cấu quản lý, và (7) tính bền vững. 

SỰ THÍCH HỢP VÀ PHÙ HỢP CHIẾN LƯỢC  

Xét về mức độ thích hợp, các chiến lược của dự án giải quyết các ưu tiên về quan hệ lao động 

được xác định bởi các bên liên quan gồm ba bên, trong đó bao gồm các vấn đề sẽ làm tăng sự 

tuân thủ của Việt Nam với ILS. Tuy nhiên, một số thiết kế dự án bị coi là mang tính áp đặt đối 

với các quốc gia tiếp nhận thay vì mang tính đồng thuận giữa bên tài trợ và bên nhận. Tuy nhiên, 

các hoạt động FMCS đã hỏi ý kiến đóng góp từ các bên liên quan của Việt Nam về các hoạt 

động đào tạo trung gian theo như đề xuất, nhưng việc triển khai các buổi tập huấn vẫn còn ít, nếu 

không muốn nói là không, mang tính thực tế đối với các nhà hòa giải về lao động của Việt Nam. 

THIẾT KẾ DỰ ÁN VÀ GIÁM SÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Về việc thiết kế dự án, không dự án nào trong danh mục đầu tư hợp tác kỹ thuật đáp ứng đầy đủ 

các tiêu chuẩn thiết kế dự án được nêu ra trong Các hướng dẫn và Thủ tục Quản lý (MPGs) năm 

2010 và 2013 của USDOL. Các dự án BWV-UCD và ILO-IR có các mẫu thiết kế dự án tốt nhất 

về việc đáp ứng các tiêu chí về các thành phần thiết kế khác nhau, và đặt ra mối liên hệ nguyên 

nhân và tác động rõ ràng trong khuôn khổ logic về kết quả. Dự án IRPP cũng đáp ứng tiêu chí 

cho các thành phần thiết kế dự án, và nó phát triển một khung logic. Rất tiếc là dự án IRPP 

không phát triển chỉ số hiệu quả hoạt động. 

Các hệ thống Đánh giá và Giám sát (M&E) dự án, vốn nên bao gồm một kế hoạch giám sát hiệu 

quả hoạt động (PMP), cũng không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thiết kế dự án đề ra trong MPGs 

2010 và 2013.  Dự án BWV-UCD có hệ thống M&E gần hoàn thiện nhất với việc phát triển cả 

Bảng Theo dõi Dữ liệu và PMP. Dự án ILO-IR không hoàn thiện PMP, mặc dù nó có xác định 

các chỉ số hiệu quả hoạt động trong mục tiêu và cung cấp các thông tin cập nhật định kỳ về tiến 

bộ đạt được trong Các báo cáo về Tiến bộ Kỹ thuật công bố sáu tháng một lần. Tuy nhiên, việc 

thiếu một PMP có tổ chức, các dữ liệu dường như có phần rời rạc. Dự án IRPP không có cả PMP 

cũng như không xác định bất kỳ chỉ số hiệu quả hoạt động nào. Điều này có thể một phần do sự 

chậm trễ trong việc khởi động dự án; tuy nhiên, sự thiếu vắng hoàn toàn việc giám sát hiệu quả 

của dự án cản trở bất kỳ nỗ lực nào nhằm xác định một cách khách quan tiến độ dự án.   

HIỆU QUẢ VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  

Cả hai đánh giá định lượng và định tính được tiến hành nhằm xác định hiệu quả của dự án. Một 

đánh giá định lượng triệt để chỉ có thể thực hiện được nếu có các bảng theo dõi dữ liệu hoàn 

thiện. Dự án BWV-UCD là dự án duy nhất có một bảng theo dõi dữ liệu được tổ chức tốt và cập 

nhật định kỳ với chỉ số các giá trị mục tiêu. Các kết quả cho thấy tiến độ ổn định nhằm đạt được 

các mục tiêu của dự án. Dự án ILO-IR đã không phát triển một bảng theo dõi dữ liệu khi bắt đầu 
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dự án; tuy nhiên, với việc cung cấp một bảng theo dõi dữ liệu trong các đánh giá hiện nay, có thể 

xác định rằng dự án của ILO-IR đang đi đúng hướng và nhiều khả năng sẽ đạt được mục tiêu. Dự 

án IRPP không có các chỉ số hiệu quả hoạt động hoặc giá trị mục tiêu tương ứng; vì thế, đánh giá 

định lượng về hiệu quả là điều không thể. 

Đánh giá định tính, mà chủ yếu dựa trên các cuộc phỏng vấn đánh giá, cho thấy dự án BWV-

UCD có mức độ cao của việc tham gia và đồng thuận của bên liên quan. Các bên liên quan nhất 

trí cho rằng các chiến lược dự án, với cơ chế sẵn có nhằm đạt sự bền vững, đạt hiệu quả cao. 

Tính hiệu quả của dự án ILO-IR cũng cho thấy sự đánh giá cao của các bên liên quan về số 

lượng và chất lượng của kết quả và thành tựu của dự án đạt được cho tới nay. Đứng đầu trong số 

đó là các dự án thử nghiệm, vốn mang lại cho Việt Nam các kinh nghiệm về quan hệ lao động 

của riêng mình, các bài học cũng như hoạt động thực tiễn tốt đẹp. Mặt khác, các bên liên quan 

cho thấy rất ít sự đồng thuận và hậu thuẫn đối với các hoạt động của dự án IRPP, và do đó nhận 

thức của họ về tính hiệu quả là tối thiểu. Việc chậm trễ khởi động dự án một cách rộng khắp 

đóng góp vào sự suy giảm đồng thuận và hậu thuẫn đối với dự án, và nhiều khả năng nhất đã làm 

giảm nhận thức của bên liên quan về bất kỳ kết quả tích cực nào mà dự án đạt được.  

Tính hiệu quả của các hoạt động FMCS là khá khác biệt. Tiến trình dẫn tới sự phát triển của các 

hoạt động FMCS gần như là lý tưởng – các bên liên quan ba bên được tham vấn, các thỏa thuận 

đã đạt được, và nội dung đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật dựa trên kết quả của tiến trình này. Tuy 

nhiên, dựa trên nhận thức của người tham gia hội thảo, các hoạt động này được coi là không hiệu 

quả vì nội dung đào tạo có ít hoặc thậm chí không thể áp dụng vào bối cảnh hòa giải lao động 

Việt Nam hiện thời. Điều này chỉ ra một sự thiếu kết nối rõ ràng giữa việc lập kế hoạch phối hợp 

và nội dung đào tạo triển khai trên thực tế.  

 

Cuối cùng, điều quan trọng là phải làm nổi bật sự phối hợp và hợp tác giữa các dự án do 

USDOL tài trợ và chương trình có tên gọi Việc làm Tốt hơn ở Việt Nam (BWV) có quy mô lớn 

hơn. Sự hợp tác và nỗ lực phối hợp giữa dự án BWV-UCD, dự án ILO-IR và chương trình BWV 

dẫn đến các kết quả được cải thiện liên quan tới hoạt động quan hệ lao động ở Việt Nam.  

TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC  

Cả hai dự án ILO-IR và BWV-UCD đều thiếu ngân quỹ để thực hiện tất cả các hoạt động liên 

quan đến dự án. Dự án ILO-IR có được các nguồn lực bổ sung từ hai nguồn kinh phí khác để 

thực hiện các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật mang tính cấp bách liên quan tới các mục tiêu của dự án. 

APHEDA cung cấp một số lượng đáng kể các khoản đóng góp bằng hiện vật và dịch vụ để hỗ trợ 

công việc dự án của mình. Các dự án IRPP, mặt khác, buộc phải chi tiêu phần lớn nguồn vốn dự 

án của mình trong một khoảng thời gian rất ngắn. Các yêu cầu hỗ trợ hoạt động của MOLISA, 

vốn ít liên quan tới việc đạt được các mục tiêu dự án, gây ra mối quan ngại nghiêm trọng về việc 

sử dụng phù hợp ngân quỹ của dự án IRPP. Không thể cung cấp một phân tích chính xác về hiệu 

quả của việc sử dụng chi phí cho các hoạt động của FMCS mà không có các thông tin chi tiết về 

ngân sách dựa trên kết quả cần thiết. Tuy nhiên, các chi phí liên quan đến việc đào tạo của 

FMCS dường như quá đà. 

VIỆC SẮP XẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN  

Một đánh giá về việc sắp xếp quản lý các dự án cho thấy một cấu trúc quản lý sáng tạo đối với 

dự án BWV-UCD, vốn phối hợp với các dự án ILO-IR và chương trình BWV. Điều này góp 
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phần vào sự hợp tác vốn có giữa các dự án do USDOL tài trợ và các chương trình khác về các 

vấn đề quan hệ lao động. Sự hình thành của nhóm tư vấn/các ban điều hành dự án cho các dự án 

ILO-IR và BWV-UCD là một yếu tố đáng kể, dẫn tới việc đồng thuận, hỗ trợ và tham gia nhiều 

hơn của các bên liên quan. Hai dự án chia sẻ các bên liên quan giống nhau trong các ủy ban cố 

vấn, cho nên có sự gia tăng phối hợp. 

Tiến trình phê duyệt dự án liên quan đến Vụ Hợp tác Quốc tế của MOLISA là điều thách thức. 

Tiến trình phê duyệt cho dự án IRPP kéo dài một cách bất thường. Điều này có thể một phần là 

do sự mất lòng tin của tổ chức thực thi, dù dự án đã kết thúc một cách thành công trong giai đoạn 

đầu. Dẫu vậy, tiến trình phê duyệt với các tổ chức thực thi mới hoặc khá mới ít có khả năng được 

MOLISA phê duyệt một cách kịp thời.  Các công đoàn cũng không muốn làm việc với Các tổ 

chức Hỗ trợ Đoàn kết Công đoàn Quốc tế (TUSSOs), tổ chức mà họ chưa từng có mối quan hệ 

lâu dài và có lợi. APHEDA là một trong những tổ chức nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của 

các bên liên quan tới liên đoàn lao động. 

ĐỊNH HƯỚNG TÁC ĐỘNG VÀ TÍNH BỀN VỮNG 

Các chiến lược bền vững của các dự án thì khác nhau, về mức độ mà chúng được tích hợp vào 

các thiết kế dự án lớn hơn. Dự án BWV-UCD cho thấy các chiến lược phát triển bền vững tích 

hợp nhất, trong đó bao gồm các yếu tố như đào tạo cán bộ thường trực của Liên đoàn Lao động 

tỉnh (FOL), những người sau đó có thể tiến hành đào tạo liên tục cho các thành viên của công 

đoàn cơ sở (GTUs); phương pháp tiếp cận thí điểm "từ dưới lên" đối với các tổ chức công đoàn 

mà sau đó có thể được nhân rộng sang các tỉnh khác; và nâng cao nhận thức của Các cố vấn 

Doanh nghiệp BWV về các vấn đề quan hệ lao động mà sau đó có thể đóng góp vào việc đánh 

giá và các dịch vụ cố vấn hiệu quả hơn. Các chiến lược này cho thấy triển vọng rất lớn để đạt 

được tính bền vững và tác động lâu dài từ việc cải thiện quan hệ lao động và tuân thủ với ILS. 

Dự án ILO-IR cũng đặt tính bền vững trong trọng tâm của nhiều chiến lược dự án; tuy nhiên, sự 

mô tả yếu kém về tính bền vững trong Tài liệu Dự án ILO-IR, và sự thiếu vắng một Kế hoạch 

Bền vững khiến khó đánh giá tiến bộ trong lĩnh vực này. Dự án IRPP không bao gồm bất kỳ 

chiến lược phát triển bền vững cụ thể trong Tài liệu Dự án không đầy đủ của mình. Dự án đã 

hoàn thành một loạt các hoạt động như đã nêu trong kế hoạch công việc của mình, nhưng không 

có thông tin cập nhật về các chiến lược thúc đẩy phát triển bền vững. 

 

Không dự án nào phát triển các kế hoạch bền vững, theo yêu cầu trong MPG của USDOL. Tuy 

nhiên, điều này không có ảnh hưởng lớn đến khả năng của dự án BWV-UCD nhằm tích hợp các 

chiến lược bền vững trong thiết kế dự án của mình. Tuy nhiên, dự án ILO-IR sẽ được hưởng lợi 

từ việc tạo ra một kế hoạch bền vững vì các chiến lược bền vững đề cập trong Tài liệu Dự án đã 

không được tích hợp vào tổng thể thiết kế dự án. 

 

Khả năng của dự án nhằm phát triển quyền sở hữu mang tính địa phương đối với các chiến 

lược dự án là một yếu tố quan trọng đóng góp vào sự bền vững của các hoạt động và kết quả. Dự 

án BWV-UCD cho thấy một ví dụ về việc phát triển thành công quyền sở hữu địa phương, mà có 

thể là một việc làm tốt cho các dự án tương tự trong tương lai. Một yếu tố khác có thể góp phần 

vào sự bền vững ở Việt Nam là áp lực quốc tế phải tuân thủ ILS và cụ thể hơn, phải tuân thủ các 

nghĩa vụ về lao động của TPP. Điều này cho thấy một thời điểm thuận lợi để duy trì và tăng 

cường các thành tựu của dự án phù hợp với các nghĩa vụ về lao động của TPP; tuy nhiên, những 

nỗ lực này sẽ cần thêm hậu thuẫn từ nhiều nhà tài trợ. Một trung tâm quan hệ lao động có trụ sở 

tại ILO, theo như gợi ý của nhiều bên liên quan, dường như là một lựa chọn khả thi nhất để dẫn 
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đầu các nỗ lực tuân thủ nghĩa vụ lao động TPP. Ý tưởng này càng được củng cố bởi thực tế rằng 

ILO nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của các bên liên quan ba bên. 

CÁC KHUYẾN NGHỊ 

Các khuyến nghị sau đây được đưa ra dựa trên những phát hiện và kết luận của đánh giá. Hai 

khuyến nghị đầu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến hai dự án hiện thời do USDOL tài trợ ở 

Việt Nam – các dự án ILO-IR và BWV-UCD. Chín khuyến nghị cuối cùng được đưa ra dựa trên 

các bài học kinh nghiệm từ các hoạt động và các dự án đã hoàn thành, và nhằm nâng cao hiệu 

quả của các hoạt động và chương trình hợp tác kỹ thuật trong tương lai của Chính phủ Hoa Kỳ 

(USG) tại Việt Nam. 

 

(1) Ủng hộ các nỗ lực giám sát hiệu quả hoạt động của các dự án trong tương lai: 
USDOL nên cân nhắc hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ dự án ILO-IR khi họ bắt tay thực 

hiện công việc hoàn tất kế hoạch giám sát hiệu quả hoạt động của mình. Nhân viên dự 

án cần được khuyến khích tham khảo MPG năm 2015 để hiểu rõ hơn về các thành 

phần của một PMP hiệu quả. Phát triển một hệ thống M&E toàn diện, bao gồm cả 

một PMP và các bảng theo dõi dữ liệu theo dõi bảng, để dự án ILO-IR có thể trở 

thành một ví dụ tốt cho các dự án tương lai nằm trong chương trình ILO-IR mở rộng. 

USDOL cũng nên cân nhắc hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc tài chính cho APHEDA để có thể 

tiến hành các kế hoạch xây dựng khả năng M&E của những người huấn luyện FOL, 

những người này sau đó có thể tiếp tục giám sát hiệu quả hoạt động ở cấp tỉnh.  

 

(2) Ủng hộ phát triển các chiến lược rút đi và các kế hoạch bền vững của dự án: 
USDOL nên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nỗ lực của dự án ILO-IR nhằm tạo ra 

kế hoạch phát triển bền vững. Các kế hoạch này cần mô tả cách thức các định chế 

quốc gia có ý định tiếp tục các kết quả dự án như thế nào. Mặc dù dự án ILO-IR có 

khả năng sẽ mở rộng thành một chương trình lớn hơn trong tương lai gần, dự án cần 

xây dựng chiến lược rút đi đối với các sáng kiến thí điểm đã có đủ thời gian để chứng 

minh kết quả và phát triển các bước đi rõ ràng mà dự án sẽ thực hiện để giúp duy trì 

bền vững. Mặc dù dự án BWV-UCD bao gồm các chiến lược phát triển bền vững cụ 

thể nêu trong Tài liệu Dự án, dự án cần phát triển một kế hoạch phác thảo các bước 

cần thực hiện trong quá trình thực thi để đảm bảo tính bền vững. Loại kế hoạch phát 

triển bền vững này sau đó có thể dùng làm ví dụ tốt cho cá dự án tương tự trong 

tương lai.  

 

(3) Tạo các thiết kế dự án phù hợp và hiệu quả: USDOL nên tiến hành các cuộc thảo 

luận sâu rộng hơn với các nước nhận viện trợ về việc thiết kế các dự án thích hợp 

trước khi kêu gọi đăng ký thỏa thuận hợp tác. USDOL nên đảm bảo rằng thiết kế của 

dự án phải phù hợp với chiến lược đã được cả bên tài trợ lẫn nước nhận viện trợ cùng 

chia sẻ quan điểm. Đối thoại Lao động Việt – Mỹ thường niên hoặc hai năm một lần 

là điểm khởi đầu tốt đẹp nhằm xác định các quan ngại về quan hệ lao động hiện thời 

của các chính phủ liên quan, nhưng vẫn chưa thành công trong việc thu thập các 

thông tin cụ thể về các thiết kế dự án hay các tiêu chí lựa chọn các tổ chức thực thi dự 

án phù hợp. 
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(4) Mở rộng hỗ trợ kỹ thuật USDOL M&E: USDOL nên cân nhắc mở rộng vị trí điều 

phối viên bán thời gian OTLA M&E hiện thời thành vị trí toàn thời gian hoặc hai vị 

trí bán thời gian. Điều này sẽ cho phép các điều phối viên USDOL M&E có thêm 

trách nhiệm, thay vì chỉ tham gia trong thời gian giữa kỳ dự án và đánh giá chính 

thức. Việc mở rộng vai trò M&E nên bao gồm những điều sau đây: 

a) Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho phía nhận viện trợ trong quá trình phát triển các công cụ 

M&E như PMP, bảng theo dõi dữ liệu và kế hoạch bền vững như được nêu ra trong 

MPG của USDOL. 

  

b) Hỗ trợ kỹ thuật cho các quản lý dự án USDOL trong suốt chu kỳ quản lý – từ giai 

đoạn đánh giá (bao gồm cả các cuộc thăm dò sơ khởi/cuối cùng), tới việc thiết kế (và 

tái thiết kế), triển khai và các giai đoạn giám sát.  

 

(5) Yêu cầu phía nhận viện trợ giao trách nhiệm cho một chuyên gia M&E tận tụy: 
USDOL nên yêu cầu phía nhận viện trợ giao nhiệm vụ cho một chuyên gia M&E tận 

tụy, người sẽ chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì các hệ thống M&E của dự án, và 

trở thành một đầu mối liên lạc và liên hệ giữa các chuyên gia M&E của USDOL và 

dự án. Chuyên gia M&E tối thiểu nên có kinh nghiệm trong việc đo lường hiệu quả 

hoạt động, bao gồm việc lựa chọn chỉ số, thiết lập mục tiêu, báo cáo, quản lý cơ sở dữ 

liệu, và phát triển các kế hoạch giám sát hiệu quả hoạt động. 

 

(6) Bắt buộc phía nhận viện trợ phải phát triển ngân sách dựa trên các kết quả đầu 

ra: USDOL nên yêu cầu phía nhận viện trợ phải phát triển ngân sách dựa trên các kết 

quả như được gợi ý trong MPG 2015, trong đó sẽ liên kết các khoản chi của dự án với 

các hoạt động cụ thể, các kết quả đầu ra và các mục tiêu. Điều này sẽ tạo thuận lợi 

cho vai trò giám sát của các nhà quản lý dự án USDOL trong việc đảm bảo phân bổ 

và chi tiêu phù hợp các nguồn ngân quỹ của dự án. Một ngân sách dựa trên kết quả 

đầu ra cũng sẽ cung cấp thông tin minh bạch cho các bên liên quan về việc phân bổ 

ngân sách và hiệu quả của việc chi tiêu.  

 

(7) Đẩy mạnh việc thành lập và điều phối các ban cố vấn dự án: USDOL nên khuyến 

khích phía nhận viện trợ thành lập một ủy ban tư vấn dự án (PAC) nhằm tăng cường 

đồng thuận và hỗ trợ cho các chiến lược dự án. Trong trường hợp PAC đã tồn tại 

trong một dự án tương tự, phía nhận viện trợ nên được khuyến kích tiếp tục ủy ban cố 

vấn hiện thời bao gồm các bên liên quan tương tự. Thống nhất nhiều dự án liên quan 

dưới một ủy ban tư vấn/điều hành sẽ tăng cường sự phối hợp và hợp tác, cũng như 

thúc đẩy sự tương trợ ở bất kỳ nơi nào có thể được. 

 

(8) Gia tăng trọng tâm của các dự án vào tính bền vững: USDOL phải đảm bảo rằng 

phía nhận viện trợ, hoặc phía nhận viện trợ tiềm năng, cần có miêu tả chi tiết về các 

chiến lược bền vững trong các Hồ sơ Dự án của họ. Điều này cần được theo dõi với 

việc phát triển một kế hoạch bền vững theo như yêu cầu trong MPG 2015 (xem Phụ 

lục H theo mẫu). Kế hoạch bền vững cần phải được coi là một cẩm nang hướng dẫn 

trong suốt thời gian thực hiện dự án để theo dõi sự tiến bộ về các yếu tố mang tính 

bền vững.  
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(9) Hỗ trợ mở rộng chương trình Quan hệ Lao động của ILO: Hỗ trợ mở rộng 

chương trình Quan hệ Lao động của ILO: USDOL nên cân nhắc việc ủng hộ mở rộng 

chương trình quan hệ lao động của ILO, được hỗ trợ bởi nhiều nhà tài trợ. Việt Nam 

tham gia TPP đã dẫn tới một nhu cầu cấp thiết về việc hỗ trợ kỹ thuật để tuân thủ 

hoàn toàn với các nghĩa vụ lao động trong TPP. Các dự án khác nhau trong một 

chương trình quan hệ lao động IR quy mô lớn có thể hợp tác một cách phối hợp để 

giải quyết các vấn đề cụ thể nhằm tăng cường việc thanh tra lao động và hòa giải lao 

động. 

 

(10) Tăng cường công tác giám sát và đánh giá các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật 

FMCS: USDOS nên đảm bảo rằng bất kỳ các hoạt động đào tạo hòa giải FMCS trong 

tương lai cần bao gồm cụ thể các nội dung có thể áp dụng được trong bối cảnh của 

Việt Nam. Nếu có thể được, việc đào tạo do FMCS hỗ trợ nên bao gồm sự tham gia 

của cả các chuyên gia hòa giải người Việt và/hoặc khu vực nhằm tăng cường sự phù 

hợp của nội dung đào tạo. Các hoạt động theo dõi là điều cần thiết để giám sát việc áp 

dụng các kiến thức và kỹ năng có được trong các buổi đào đạo. Điều này có thể giúp 

cải thiện hoạt động đào tạo trong tương lai và giải quyết bất cứ nhu cầu đào tạo tồn tại 

nào. 

 

(11) Thiết lập một cơ chế để bắt thi hành MPG: USDOL nên cân nhắc việc triển 

khai một cơ chế thi hành theo đó yêu cầu phía nhận viện trợ phải tuân thủ các yêu cầu  

MPG và giải quyết các câu hỏi kỹ thuật và các khuyến nghị của USDOL nhằm cải 

thiện thiết kế dự án, việc giám sát hiệu quả hoạt động, sự can thiệp và chiến lược, 

quản lý dự án và tính bền vững. USDOL nên cân nhắc việc thiết lập để thủ tục hoặc 

một giải pháp để áp dụng nếu phía nhận viện trợ liên tục không tuân thủ với các 

hướng dẫn thiết lập trong MPG. Giải pháp này nên bao gồm khả năng ngưng phân bổ 

thêm kinh phí cho cho phía nhận viện trợ cho tới khi nào các khuyến nghị hoặc các 

yêu cầu được giải quyết một cách thỏa đáng.  
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I. MIÊU TẢ DỰ ÁN VÀ BỐI CẢNH 

1.1. Thời khắc lịch sử cho quyền của người lao động ở Việt Nam 

Ngày 5 tháng Mười năm 2015, gần như trùng hợp với đánh giá hiện nay, Việt Nam đã trở thành 

một trong 12 quốc gia
2
 châu Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương ký vào một trong các hiệp định 

thương mại tự do quan trọng nhất trong lịch sử, đó là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 

(TPP). Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) ca ngợi TPP bao gồm các quy định mạnh mẽ nhất 

về lao động so với bất kỳ thỏa thuận thương mại nào trong lịch sử bằng việc “đặt các quyền lao 

động cơ bản làm trọng tâm thỏa thuận và buộc các bên phải tuân thủ toàn diện các quyền đó”.
3
  

Trong khuôn khổ của thỏa thuận TPP, các nước ký kết phải cam kết chấp thuận và thực thi các 

tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lỗi (ILS), bao gồm cả quyền tự do lập hội và quyền thương lượng 

tập thể. Hiện nay, pháp luật lao động Việt Nam không cho phép người lao động tổ chức hoặc 

tham gia công đoàn độc lập theo ý muốn. Thương lượng tập thể được cho phép; tuy nhiên, các 

chuyên gia quan hệ lao động đều cho rằng vai trò tách biệt giữa công nhân (liên đoàn) và giới 

quản lý thường không rõ ràng, và vì thế, gây tổn hại tới lợi ích cốt lõi của các công nhân tại bàn 

đàm phán. 

Nền kinh tế kế hoạch tập trung của Việt Nam dần chuyển hướng sang một "nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN" trong gần 30 năm, bắt đầu từ năm 1986 với chính sách cải cách kinh 

tế gọi là Đổi mới, mở cửa cho đầu tư tư nhân. Sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế năm 

1994, Việt Nam chứng tỏ mình là một quốc gia hấp dẫn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo 

báo cáo về Môi trường Đầu tư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (USDOS) năm 2014, "Việt Nam đã 

thu hút thành công khối lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), duy trì tỷ lệ đầu tư 

khoảng 10-12 tỷ đôla mỗi năm trong vòng sáu năm qua."
4
 

Tuy nhiên, với sự gia tăng FDI và doanh nghiệp đầu tư tư nhân Việt Nam, ngày càng có sự gia 

tăng sự bất mãn trong giới công nhân, với bằng chứng là sự gia tăng các cuộc đình công "tự 

phát", được tổ chức bởi các công nhân nằm ngoài cấu trúc công đoàn. Về mặt kỹ thuật, những 

cuộc đình công này là bất hợp pháp; tới nay, chưa từng có đình công hợp pháp tại Việt Nam.  

Thống kê từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) cho biết rằng có khoảng 762 cuộc 

đình công tự phát năm 2008, sau khi có sự suy giảm nhẹ, con số đình công tự phát tăng lên 981 

vụ trong năm 2011. Hơn 80% các cuộc đình công xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn FDI.
5
 

Trong khi số lượng các cuộc đình công tự phát đã dần giảm đáng kể từ năm 2012, sự tồn tại dai 

dẳng của các cuộc đình công này là bằng chứng cho thấy mối quan hệ lao động chưa thực sự 

phản ánh nhu cầu và quyền lợi của các công nhân.  

                                                 
2
 USTR, “Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Dữ liệu Bảo vệ Công nhân,” 5/10/2015, 

https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Protecting-Workers-Fact-Sheet.pdf  
3
 Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam 

4
 Bộ Ngoại giao Mỹ, “Tuyên bố Môi trường Đầu tư 2014,” Hà Nội, 2014, 

http://www.state.gov/documents/organization/229305.pdf  
5
 Schweisshelm, Erwin, “Công đoàn trong giai đoạn chuyển đổi: Thay đổi quan hệ lao động ở Việt Nam,” Cột bình 

luận về lao động toàn cầu, 17/9/2014, http://column.global-labour-university.org/2014/09/trade-unions-in-transition-

changing.html  

https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Protecting-Workers-Fact-Sheet.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/229305.pdf
http://column.global-labour-university.org/2014/09/trade-unions-in-transition-changing.html
http://column.global-labour-university.org/2014/09/trade-unions-in-transition-changing.html


 2 

Các chuyên gia lao động đồng tình rằng việc thay đổi thực tế và chính sách quan hệ lao động ở 

Việt Nam là một tiến trình phức tạp và chậm chạp. Đồng thời, trong bối cảnh TPP có khả năng 

được tất cả các bên ký kết thông qua, Việt Nam hiện đang chịu áp lực phải hoàn toàn tuân thủ 

với các nghĩa vụ lao động trong TPP. Trong cuộc đánh giá hiện tại, một chuyên gia về quan hệ 

lao động người Việt bình luận: "Áp lực đó chính là điều chúng tôi cần." 

 

1.2. Hợp tác Kỹ thuật của USDOL tại Việt Nam (2011-2016) 

Từ năm 2011 đến 2016, Bộ Lao Động Hoa Kỳ (USDOL), Cơ quan Các vấn đề Lao động Quốc tế 

(ILAB), Văn phòng Các vấn đề Lao động và Thương mại (OTLA) đã tài trợ cho một loạt các 

hoạt động và các dự án hợp tác kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý và chính sách liên 

quan tới quyền của công nhân, ILS và an toàn tại nơi làm việc ở Việt Nam. Đối thoại Lao động 

Mỹ - Việt được thiết lập thông qua một biên bản ghi nhớ giữa USDOL và Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA). Nó đã được mở rộng thông qua Văn thư Ghi nhớ ký tháng 

Tám năm 2006, tháng Tám năm 2008 và tháng Tư năm 2012. Do thiếu vắng các điều khoản về 

lao động trong Hiệp định Thương mại Song phương Việt – Mỹ,
6
 Đối Thoại Lao động là một diễn 

đàn thường niên để hai bên thảo luận các vấn đề lao động. 

Khuôn khổ thống nhất của USDOL đối với các nỗ lực hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam tập trung vào 

các kết quả lâu dài nhằm cải thiện sự tuân thủ với ILS bằng cách cải thiện hệ thống hợp tác song 

phương hay ba bên; cải thiện việc thương lượng tập thể; và cải thiện hệ thống xử lý tranh chấp. 

Tuy nhiên, những mục tiêu này nhiều khả năng sẽ thay đổi để phù hợp chặt chẽ hơn với các mục 

tiêu lao động nêu trong Hiệp định TPP như sau: 

1) Bảo vệ quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể;  

2) Ngăn trở việc buôn bán các hàng hoá được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, kể cả của 

lao động trẻ em bị cưỡng bức; và 

3) Thiết lập các cơ chế giám sát và xử lý các mối quan ngại về lao động. 

Từ năm 2011 đến 2016, nguồn tài trợ của USDOL/ ILAB cho chương trình quyền của người lao 

động tại Việt Nam là hơn 5,8 triệu đôla Mỹ, biến USDOL trở thành một trong những nhà tài trợ 

bên ngoài lớn nhất tại Việt Nam cho chương trình liên quan tới lao động. Nguồn tài trợ bổ sung 

từ USDOS nâng danh mục đầu tư hợp tác kỹ thuật kéo dài 5 năm lên tới hơn 6 triệu đôla Mỹ. 

Danh mục này bao gồm bốn dự án hoặc các hoạt động sau đây:  

1) Dự án Triển khai Luật Lao động Việt Nam, hay còn được biết đến với tên gọi dự án Quan 

hệ Lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO-IR)  

2) Dự án Thành phần Phát triển Khả năng Liên đoàn Việt Nam vì Việc làm tốt đẹp hơn 

(BWV-UCD) 

 

                                                 

6
 USDOL/ILAB, “Đối thoại lao động Việt – Mỹ,” http://www.dol.gov/ilab/diplomacy/vietnam.htm  

http://www.dol.gov/ilab/diplomacy/vietnam.htm
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3) Dự án Thúc đẩy Quan hệ Lao động Việt Nam (IRPP hoặc "SIIR," từ viết tắt từ giai đoạn 

trước) 

4) Các hoạt động hòa giải và đào tạo khác được tài trợ bởi USDOS và triển khai bởi Cơ 

quan Hòa giải Liên bang (FMCS) 

Bảng 1 liệt kê các tên dự án, các tổ chức triển khai, các điểm chính, các khoản tài trợ, và khung 

thời gian. Tiếp sau đó là sự mô tả sâu hơn từng dự án hoặc hoạt động. 

Bảng 1: Các tổ chức thực hiện, Các điểm đầu mối, Các khoản ngân quỹ, và Khung thời 

gian hoặc Các hoạt động và Các dự án do USDOL tài trợ ở Việt Nam. 

Tên TC triển khai Điểm chính Khoản tài 

trợ 

Khung thời 

gian 

Chú thích 

ILO-IR ILO  Hỗ trợ kỹ 

thuật – các 

luật lao động 

& ILS  

 Quan hệ lao 

động 

$1,000,000 

   $500,000 

$1,000,000 

   $500,000 

09/12-09/13 

10/13-09/14 

10/14-09/15 

10/15-09/16 

Tổng các khoản ngân 

quỹ dự án gồm 3 triệu 

đôla được chi trong 

vòng 4 năm 

BWV-UCD Chương trình 

công việc tốt 

hơn và Văn 

phòng các hoạt 

động của công 

nhân của ILO 

(ACTRAV) 

 Xây dựng 

năng lực công 

đoàn 

 Đối thoại xã 

hội 

   $640,000 

   $674,000 

09/11-03/14 

07/14-06/16 

Dự án có 3 đối tác 

thực hiện: BWV, 

ACTRAV và ILO. 

APHEDA được coi là 

đối tác thực hiện bên 

ngoài cho ACTRAV. 

IRPP DAI (Công ty 

các giải pháp 

thay thế phát 

triển.) 

 Giám sát lao 

động 

 ILS 

$1,500,000 09/11-09/14 Ngày chính thức bắt 

đầu bị trì hoãn cho tới 

tháng 9 năm 2013  

FMCS Không có  Hòa giải 

 Giải quyết 

tranh chấp  

$228,900 

(nguồn quỹ 

từ USDOS) 

2013-2014 Thỏa thuận liên cơ 

quan giữa USDOS và 

FMCS để thực hiện 

một loạt các hoạt 

động đào tạo và các 

hoạt động hỗ trợ liên 

quan khác.  

Dự án Quan hệ Lao động ILO 

Tháng 9 năm 2012, USDOL đã ký một thỏa thuận hợp tác kéo dài bốn năm với Tổ chức Lao 

động Quốc tế (ILO) để triển khai Dự án Triển khai Luật Lao động Việt Nam, còn được biết đến 

với tên gọi dự án Quan hệ Lao động ILO (ILO-IR). Trung tâm Phát triển Quan hệ Lao động 

(CIRD), cơ quan chuyên về kỹ thuật trong MOLISA, được xác định là đối tác chính phủ của dự 

án hoặc "chủ dự án". Dự án có năm mục tiêu, từ việc phát triển các quy định và hướng dẫn cho 

Luật Liên đoàn Lao động và Luật Lao động mới cho tới giáo dục các đối tác ba bên về các điều 

khoản của các luật lệ, và xây dựng năng lực để thúc đẩy quan hệ lao động tốt đẹp. Một trong năm 

mục tiêu và các hoạt động tương ứng liên kết một mục tiêu và các hoạt động tương ứng từ một 

dự án khác do USDOL tài trợ - dự án Công việc tốt đẹp hơn cho Việt Nam: Phát triển Năng lực 
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Liên đoàn (xem mô tả đầy đủ dưới đây) – nhằm tạo ra sự hợp tác trong các dự án để cải thiện sức 

mạnh tổng hợp của liên đoàn lao động, nhằm đại diện các công nhân một cách hiệu quả hơn. Dự 

án nhận được đợt giải ngân đầu tiên 1 triệu đôla Mỹ từ USDOL năm 2012, và các khoản giải 

ngân tiếp theo gồm 500 nghìn đôla Mỹ năm 2013, 1 triệu đôla Mỹ năm 2014, và 500 nghìn đôla 

năm 2015, với tổng số là 3 triệu đôla Mỹ.   

Chương trình Công việc tốt đẹp hơn cho Việt Nam: Dự án phát triển năng lực công đoàn 

Tháng 9 năm 2011, USDOL đã ký một thỏa thuận hợp tác kéo dài hai năm với chương trình 

Công việc Tốt hơn ILO/IFC và Văn phòng Hoạt động của Công nhân của ILO (ACTRAV) với 

một khoản 640 nghìn đôla nhằm hỗ trợ dự án Công việc tốt đẹp hơn cho Việt Nam: Phát triển 

Năng lực Liên đoàn (BWV-UCD), nhằm cải thiện quan hệ lao động và tăng cường năng lực của 

công đoàn. Dự án này đã có một cách tiếp cận đa chiều liên quan đến ba đối tác triển khai – Hỗ 

trợ Công đoàn ở nước ngoài APHEDA (đối tác triển khai của ACTRAV), dự án ILO-IR, và 

BWV. APHEDA triển khai các hoạt động liên quan trực tiếp đến xây dựng năng lực của các đại 

diện công đoàn trong các Uỷ ban Cố vấn Cải thiện Hiệu quả Công việc (PICC) của BWV, cũng 

như các thành viên ban chấp hành công đoàn ở cấp doanh nghiệp và các liên đoàn lao động cấp 

tỉnh. Như đã đề cập, dự án này giao thoa với dự án ILO-IR và dự án BWV trong các sáng kiến 

của mình để thí nghiệm các cách tiếp cận sáng tạo cho tổ chức công đoàn trong các nhà máy có 

tham gia vào BWV.  

Mục tiêu thứ tư và cuối cùng của dự án BWV-UCD nhằm gia tăng năng lực của Các cố vấn 

doanh nghiệp (EA) của BWV về các vấn đề quan hệ lao động và ILS. Đây cũng là điều giao thoa 

với các hoạt động xây dựng năng lực công đoàn khác được triển khai bởi APHEDA bởi vì các 

EAs chịu trách nhiệm trực tiếp thiết lập các ủy ban PICC trong các nhà máy BWV. 

Vào tháng Bảy năm 2014, USDOL mở rộng hỗ trợ cho dự án BWV-UCD thêm hai năm với 

thêm 674,000 đôla. Giai đoạn thứ hai này vẫn giữ hai mục tiêu đầu tiên của giai đoạn trước, 

nhưng các hoạt động và mục tiêu liên quan đến các sáng kiến thí điểm và xây dựng năng lực EA 

phát triển tới nhóm các hoạt động và kết quả đầu ra mang tính hợp lý tiếp theo: (1) lưu lại các bài 

học đạt được và thúc đẩy các hành động tốt đẹp nhằm gia tăng các nỗ lực tổ chức công đoàn 

sáng tạo, và (2) tích hợp các mối quan hệ lao động với việc đánh giá và các hoạt động cố vấn do 

Các Cố vấn Doanh nghiệp thực hiện.  

Dự án Thúc đẩy Quan hệ Lao động Việt Nam 

Tháng Chín năm 2011, USDOL đã trao cho DAI, Inc. 1,5 triệu đôla cho Dự án Thúc đẩy Quan 

hệ Lao động Việt Nam (IRPP) kéo dài 3 năm nhằm tăng cường việc tuân thủ với ILS ở Việt 

Nam. Đối tác/phe nắm giữ dự án được xác định là Thanh tra Lao động trong MOLISA. Thiết kế 

dự án nhằm mục đích (1) cải thiện việc tuân thủ với các luật lệ lao động hiện thời; và (2) thúc 

đẩy mối quan hệ lao động lành mạnh bằng cách tăng cường năng lực của thanh tra lao động và 

nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động. Đây được coi là một giai 

đoạn hai của dự án trước đó do USAID tài trợ (gọi là dự án SIIR, hoặc tên đầy đủ là Hỗ trợ việc 

Triển khai Các luật lệ Lao động và Thúc đẩy Mối quan hệ Lao động Lành mạnh ở Việt Nam).  

Cơ quan Hòa giải Liên bang: Xử lý Tranh chấp và Đào tạo Hòa giải  
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Vào tháng Ba năm 2012, USDOS ký một Thỏa thuận Liên ngành (IAA) với Cơ quan Hòa giải 

Liên bang (FMCS) với khoản tiền 228,900 đôla để đào tạo cho các thành phần tham gia hòa giải. 

Các tư vấn viên hoặc giảng viên của FMCS đã tổ chức hai buổi huấn luyện kéo dài một tuần hồi 

tháng Năm năm 2013 về quản lý xung đột ở cả Hà Nội và TP HCM (HCMC). Đối tượng của đợt 

đào tạo chủ yếu là các nhân viên MOLISA từ các cục Thanh tra Lao động và cục Lao động và 

Lương.  Các chủ đề đào tạo bao gồm đàm phán, thương lượng dựa trên quyền lợi, và hòa giải. 

Các hoạt động này cũng bao gồm hỗ trợ/tư vấn kỹ thuật nhằm phát triển một cẩm nang về hòa 

giải tranh chấp lao động. 
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II. MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Mục đích đánh giá  

Mục đích của việc đánh giá này là để đánh giá tác động mang tính hệ thống tổng thể và hiệu quả 

của việc hỗ trợ kỹ thuật quốc tế và danh mục hợp tác của USDOL nhằm thúc đẩy quyền của 

người lao động tại Việt Nam. Không giống như hầu hết các đánh giá tập trung vào việc triển khai 

dự án, mục đích không phải là để đánh giá bất kỳ một dự án cụ thể nào được tài trợ bởi USDOL, 

mà để thực hiện những điều sau đây: 

• Đánh giá tác động và hiệu quả tổng thể của việc hỗ trợ tiếp diễn và chồng chéo đối với các dự 

án thúc đẩy quyền của người lao động ở Việt Nam của USDOL.   

• Xem xét phản ứng, hỗ trợ và sở hữu, trong tất cả các dự án này, của chính phủ Việt Nam và các 

bên liên quan. 

• Phân tích các giá trị và tiện ích của các công cụ quan trọng và các biện pháp can thiệp do các 

dự án tạo ra và mức độ mà các hệ thống và công cụ được thúc đẩy hoặc xây dựng bởi các dự án 

đang hạt động với mức độ hỗ trợ từ bên ngoài như hiện nay.  

• Đánh giá triển vọng cho việc sửa đổi hoặc chuyển giao những năng lực này cho các đối tác địa 

phương, các hệ thống và các tiến trình, và đưa ra các khuyến nghị về cách để tăng cường tính 

bền vững ngoài hỗ trợ của nhà tài trợ. 

• Làm nổi bật những phát hiện quan trọng và bài học kinh nghiệm có thể có tầm quan trọng với 

USDOL hoặc các nhà tài trợ khác, những người có thể tài trợ cho các dự án liên quan đến lao 

động trong tương lai ở Việt Nam hoặc ở các nơi khác. 

• Đưa ra các khuyến nghị về việc thiết kế các dự án thúc đẩy ILS trong tương lai và làm thế nào 

để nâng cao hiệu quả từ nguồn tài trợ của USDOL nhằm thúc đẩy ILS trong ngành may mặc và 

giày dép xuất khẩu của Việt Nam nói riêng và cả Việt Nam nói chung. 

• Đánh giá sự tương tác giữa các dự án và với các dự án khác.  

Đánh giá này xem xét mức độ mà hỗ trợ kỹ thuật do USDOL tài trợ và các nỗ lực hợp tác cùng 

phối hợp để thúc đẩy vai trò của USDOL và rộng hơn là các ưu tiên và chính sách của chính phủ 

Mỹ, nhất là khi chúng có liên hệ tới lĩnh vực giầy dép và may mặc xuất khẩu của Việt Nam cũng 

như so sánh/tìm ra sự tương phản giữa các chương trình với các nỗ lực tương tự của chính phủ 

Mỹ và các nhà tài trợ khác. Ngoài ra, việc đánh giá sẽ đánh giá tính hiệu quả của chương trình, 

kết quả, tác động và tính bền vững. Dựa trên những phát hiện của mình, cuộc đánh giá này sẽ 

đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện tính hiệu quả và kết quả của chương trình, tăng cường 

phối hợp và quan hệ đối tác, giảm sự trùng lặp, tăng cường sự phối hợp giữa các chương trình bổ 

sung, và định vị các nỗ lực trong chương trình nhằm mang lại hiệu quả tối đa và bền vững.  

Cần lưu ý rằng đây là một nghiên cứu đánh giá đặc biệt được tiến hành theo yêu cầu của USDOL 

để trả lời các câu hỏi của những bên ra quyết định liên quan tới việc triển khai, các tác động và 

tính bền vững nhằm cải thiện việc hoạch định chương trình và tối đa hóa các kết quả. Do vậy, 
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khán giả chính là Chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là USDOL. Ở một cấp độ thấp hơn, các tổ chức 

triển khai và các đối tác, chính phủ Việt Nam, công đoàn và các bên liên quan khác trong việc 

thực hiện các dự án sẽ sử dụng một cách phù hợp các phát hiện trong cuộc đánh giá cũng như các 

bài học. Kết quả của việc đánh giá, kết luận và khuyến nghị cũng sẽ phục vụ mục đích thông báo 

cho các bên liên quan trong việc thiết kế và triển khai các nỗ lực hợp tác lao động trong tương 

lai. 

USDOL có soạn nhiều câu hỏi để hướng dẫn các phương pháp đánh giá, sẽ được mô tả trong 

phần sau. Các câu hỏi đề cập tới các vấn đề chính trong (1) thiết kế dự án; (2) sự liên quan và 

phù hợp với chiến lược; (2) hiệu quả trong việc đạt được các mục tiêu và kết quả đầu ra; (3) kết 

quả và việc sử dụng các nguồn lực; và (4) hiệu quả của việc quản lý dự án; (5) định hướng tác 

động; và (6) tính bền vững của sự can thiệp của các dự án. Các câu hỏi đánh giá xuất hiện trong 

Các điều khoản tham chiếu (ToR) trong Phụ lục A. 

2.2. Phương pháp 

Các phương pháp dùng để thu thập dữ liệu chủ yếu là định tính. Dữ liệu định lượng được rút ra 

từ các tài liệu và báo cáo của dự án và đã được tích hợp vào việc phân tích. Phương pháp thu 

thập dữ liệu và quan điểm của các bên liên quan đã được đưa vào nhiều câu hỏi nhằm tăng cường 

độ tin cậy và giá trị của các kết quả. Một thủ tục được thiết lập sẵn được tiến hành đối với mỗi 

một người được phỏng vấn, với sự điều chỉnh cho cấp độ tham gia hoặc vai trò cụ thể của mỗi 

người trong các hoạt động dự án.  

Lịch trình đánh giá: Việc đánh giá được tiến hành vào tháng Chín năm 2015. Người đánh giá 

xem xét các tài liệu dự án và soạn các hướng dẫn phỏng vấn trước khi tiến hành tại thực địa ở 

Việt Nam. Hoạt động tại thực địa được tiến hành tại Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 29 tháng 

Chín, tiếp theo là một cuộc họp của các bên liên quan vào ngày 30 với các nhân tố chính của dự 

án có mặt để trình bày và thảo luận về kết quả sơ bộ. Phần lớn các phân tích dữ liệu và viết báo 

cáo được tiến hành từ ngày 5 tới ngày 23 tháng Mười. Toàn bộ khung thời gian tiến hành các 

hoạt động đánh giá có trong phần tham chiếu ToR của Phụ lục A. 

Thu thập và phân tích dữ liệu: Một danh sách tổng thể gồm các câu hỏi đánh giá chính trong 

phần tham chiếu ToR (Phụ lục A) là nền tảng cơ bản cho việc đánh giá. Các câu hỏi được sử 

dụng để phát triển các hướng dẫn và thủ tục cho các cuộc phỏng vấn nắm thông tin chính và 

đánh giá tài liệu. Hướng dẫn phỏng vấn nắm thông tin chính được liệt kê trong Phụ lục B. Các 

phương pháp sau đây được sử dụng để thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. 

 Xem xét tài liệu: Người đánh giá đọc nhiều tài liệu dự án, báo cáo tiến độ kỹ thuật, kế 

hoạch hoạt động, kế hoạch thực hiện giám sát hiệu quả hoạt động, báo cáo công tác 

và kết quả đầu ra của dự án, ví dụ như sách hướng dẫn đào tạo, nghị định, v.v. Phụ 

lục C cho thấy danh sách đầy đủ các tài liệu đã được xem xét. 

 Các cuộc phỏng vấn nắm thông tin chính: Các bên liên quan được phỏng vấn theo 

kiểu cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ. Các cuộc phỏng vấn được tổ chức với đại diện của 

Chính phủ Việt Nam (GoV), USDOL, Đại sứ quán Mỹ, ILO, các hiệp hội sử dụng lao 

động, công đoàn cấp trên (ULTU), công đoàn cơ sở (GTU), các ủy ban BWV PICC, 

giới học thuật, và các cán bộ dự án hiện tại hoặc trước đây. Tổng cộng có 96 người 
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được phỏng vấn, đại diện cho 12 nhóm liên quan chủ chốt của cả bốn dự án hoặc các 

hoạt động trong các danh mục đầu tư hợp tác kỹ thuật USDOL. Một danh sách đầy đủ 

những người được phỏng vấn có lưu trong Phụ lục D. 

Việc xem xét tài liệu và các cuộc phỏng vấn nắm thông tin chính mang lại một khối lượng lớn 

các dữ liệu định tính thô. Người đánh giá sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu định tính, 

bao gồm phân tích ma trận, để phân loại, kiểm tra chéo, tổng hợp và tóm tắt các dữ liệu thô thu 

được từ những điều ghi lại trong các cuộc phỏng vấn. Các kết quả phân tích dữ liệu cung cấp các 

khối thông tin hữu hình, mà người đánh giá sử dụng để viết báo cáo đánh giá. 

 

Phương pháp lấy mẫu : Người đánh giá sử dụng một phương pháp lấy mẫu có mục đích, không 

ngẫu nhiên để lựa chọn người được phỏng vấn. Các cuộc phỏng vấn cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ 

đã được tiến hành với các đại diện của ILO, BWV, MOLISA, công đoàn và các tổ chức sử dụng 

lao động. Ngoài ra, các cuộc phỏng vấn với hai nhóm tập trung đã được tổ chức với các thành 

viên ủy ban PICC tại các nhà máy tham gia BWV gần Hà Nội và TP HCM. Bảng 2 tóm tắt nhóm 

người được phỏng vấn, phương pháp phỏng vấn, cỡ mẫu, và đặc điểm của mẫu. 

Bảng 2: Nhóm, Phương pháp, Kích thước mẫu, và Các đặc điểm của mẫu  

Nhóm Phương pháp 

Quy mô 

mẫu Các đặc tính của mẫu 

ILO (Hà Nội, Bangkok) 
Phỏng vấn cá nhân 

và theo nhóm nhỏ 
7 

Giám đốc Quốc gia; nhân viên từ ILO-IR và các dự 

án Giám sát Lao động; đại diện ACTRAV  

Việc làm tốt đẹp hơn cho 

Việt Nam (BWV) 

Phỏng vấn cá nhân 

và theo nhóm nhỏ 
4 

Quản lý Chương trình và các cố vấn doanh nghiệp, 

những người là một phần của Nhóm cố vấn quan 

hệ lao động  

APHEDA 
Phỏng vấn cá nhân 

và theo nhóm nhỏ 
4 

Quản lý khu vực và các nhân viên dự án BWV-

UCD  

Cựu nhân viên dự án Phỏng vấn cá nhân 3 Cựu nhân viên dự án IRPP và các hoạt động FMCS  

Chính phủ Mỹ 
Phỏng vấn cá nhân 

và theo nhóm nhỏ 
6 

Các nhân viên quan hệ quốc tế USDOL/ILAB, Các 

đại diện Đại sứ quán Mỹ và Lãnh sự quán Mỹ ở Hà 

Nội và TP HCM 

MOLISA  
Phỏng vấn cá nhân 

và theo nhóm nhỏ 
13 

Các đại diện của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, 

Hợp tác Quốc tế, Lương và Lao động, Giám sát 

Lao động, Các vấn đề pháp lý, CIRD 

Tổng liên đoàn Lao động 

Việt Nam (VGCL) 

Phỏng vấn cá nhân 

và theo nhóm nhỏ 
8 

VGCL là công đoàn quốc gia. Các cuộc phỏng vấn 

được tiến hành với các đại diện từ văn phòng tổ 

chức, quan hệ lao động và hợp tác quốc tế   

Các liên đoàn lao động 

(FOL) & Các công đoàn 

khu công nghiệp (IZTU) 

Phỏng vấn cá nhân 

và theo nhóm nhỏ 
16 

FOLs và IZTUs là công đoàn cấp trên tại cấp tương 

ứng là quận và tỉnh  

Công đoàn cấp cơ sở 

(GTU) 

Phỏng vấn theo 

nhóm nhỏ 
5 

GTUs là công đoàn cấp doanh nghiệp hoặc địa 

phương. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện với 

các thành viên của Ủy ban Điều hành của GTUs. 

Các tổ chức người sử 

dụng lao động (VCCI, 

Các hiệp hội doanh 

nghiệp) 

Phỏng vấn cá nhân 

và theo nhóm nhỏ 
10 

Các đại diện VCCI ở Hà Nội và TP HCM; các đại 

diện hội doanh nghiệp ở tỉnh Hưng Yên 
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Các đại diện ủy ban 

PICC tại các nhà máy 

BWV (n=2) 

Các nhóm trọng tâm  16 
Các nhóm trọng tâm tại hai nhà máy sản xuất quần 

áo —một gần Hà Nội và một gần TP HCM 

Khoa đại học (Ton Duc 

Thang) 

Phỏng vấn theo 

nhóm nhỏ 
4 

Phỏng vấn với khoa Công đoàn và quan hệ lao 

động tại Đại học Tôn Đức Thắng ở TP HCM  

Tổng số được phỏng vấn 96  

Hội nghị các bên liên quan: Người đánh giá tiến hành một cuộc họp tổng kết tại Hà Nội vào 

ngày 30 tháng Chín với 28 các bên liên quan tham gia dự án trọng điểm để trình bày những phát 

hiện sơ bộ, tìm hiểu làm rõ, và thu thập thêm ý kiến liên quan đến các ưu tiên và các dự án lao 

động trong tương lai. Một danh sách đầy đủ của những người tham gia cuộc họp các bên liên 

quan có lưu trong Phụ lục E. 

Hạn chế: Phạm vi đánh giá là ba tuần tiến hành thực địa, coi như không đủ thời gian để phỏng 

vấn tất cả các bên liên quan tham gia các hoạt động và bốn dự án. Trong khi người đánh giá tin 

rằng các mẫu mô tả ở bảng trên là đại diện của các bên liên quan của dự án, một nhóm tương đối 

nhỏ những người được phỏng vấn cho cả dự án IRPP và các hoạt động FMCS được hoàn tất vào 

giữa năm 2014. Đáng chú ý nhất, người đánh giá chỉ phỏng vấn được một mẫu tương đối nhỏ 

gồm các nhân viên thanh tra lao động của MOLISA, nhóm mục tiêu chính của dự án IRPP, mặc 

dù nhiều lần yêu cầu muốn được tiến hành các nhóm tập trung ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh. Ngoài ra, thời gian hạn chế số chuyến thăm tới các nhà máy tại địa bàn tỉnh mà tham gia 

vào dự án BWV-UCD hoặc dự án thí điểm ILO-IR. 

Một hạn chế khác là trong thực tế, các phát hiện cho đánh giá này dựa trên các thông tin thu thập 

được từ các tài liệu nền và các cuộc phỏng vấn nắm thông tin chính. Sự chính xác và hữu ích của 

những phát hiện này dựa trên tính toàn vẹn và tính phù hợp của các thông tin cung cấp cho người 

dánh giá từ các nguồn này, và khả năng của người đánh giá nhằm kiểm tra chéo thông tin này. 
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III. CÁC PHÁT HIỆN  

Những phát hiện sau đây được dựa trên các cuộc phỏng vấn thực địa với các bên liên quan trong 

dự án và xem xét các tài liệu và báo cáo dự án. Những phát hiện xử lý các câu hỏi được liệt kê 

trong phần tham chiếu ToR và được sắp xếp theo các lĩnh vực đánh giá sau: phù hợp, thiết kế dự 

án và giám sát hiệu quả hoạt động, hiệu quả, kết quả, quản lý dự án, và định hướng và tính bền 

vững của tác động . 

3.1. Sự thích hợp và phù hợp chiến lược  

Cuộc thảo luận sau đây về sự phù hợp và thích hợp chiến lược của danh mục đầu tư dự án xem 

xét 1) các ưu tiên và nhu cầu của các bên liên quan ba bên; 2) cấp độ mà các dự án/hoạt động có 

liên quan đến các ưu tiên được xác định; và 3) cấp độ mà các dự án/hoạt động được thiết kế để 

bổ sung hoặc tăng cường các sáng kiến hiện tại, tập trung vào việc thúc đẩy quyền của người lao 

động và sự tuân thủ với ILS. 

3.1.1. Nhu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan  

Các nhu cầu/ưu tiên được xác định bởi các bên liên quan ba bên của Việt đã được xác định từ 

nhiều nguồn chính và thứ cấp khác nhau, bao gồm các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan ba 

bên và các tài liệu dự án (xem danh sách đầy đủ các hồ sơ dự án được xem xét trong Phụ lục C). 

Những ưu tiên này đã được xếp thành bảy loại chung (thứ tự không dựa trên mức độ quan trọng). 

 

Công tác chuẩn bị cho tiến trình phê chuẩn các Công ước ILO 87 và 98: Sự tham gia của 

Việt Nam vào TPP đã tạo ra nhu cầu cấp thiết cho hỗ trợ kỹ thuật trong việc chuẩn bị cho việc 

phê chuẩn Công ước ILO 87 (về Tự do Lập hội) và Công ước 98 (về Thương lượng Tập thể). 

Các ưu tiên còn bao gồm việc phân tích khoảng cách và một lộ trình tuân thủ với C87 và C98. 

Nhu cầu liên quan đến TPP không được xác định trong giai đoạn thiết kế của bất kỳ dự án nào 

trong danh mục, dù một số nỗ lực của dự án ILO-IR có liên quan đến vấn đề tuân thủ TPP. Dự 

án ILO-IR có kế hoạch đưa các vấn đề tuân thủ TPP trở thành một trọng tâm lớn hơn trong các 

hoạt động của dự án trong những tháng tới.  

Tạo ra các cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả ở Việt Nam: Ít nhất một nửa của các bên liên quan 

ba bên được phỏng vấn đề cập đến tầm quan trọng của việc phát triển các mô hình/các cơ chế đối 

thoại xã hội Việt Nam giữa người lao động và giới quản lý. Các chuyên gia quan hệ lao động của 

MOLISA nhận xét rằng đối thoại xã hội hoặc các cơ chế đối thoại xã hội là những khái niệm 

tương đối mới ở Việt Nam. Một chuyên gia về quan hệ lao động nói, "Trước đây, các công nhân 

chỉ tự đồng loạt đình công để bày tỏ mối quan ngại của mình." Với việc gần đây triển khai các 

quy định liên quan đến Nghị định 60 (tháng 6 năm 2013)
7
, các nhà tuyển dụng được yêu cầu phải 

tổ chức một cuộc đối thoại thường xuyên với nhân viên của họ ít nhất ba tháng một lần để thảo 

                                                 

7
 Nghị định số 60/2013/ND-CP ngày 19/6/2013 miêu tả chi tiết khoản 3, Điều 63 của Luật Lao động liên quan tới 

việc triển khai các quy định yêu cầu có cơ chế đối thoại xã hội tại nơi làm việc 

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94441&p_country=VNM&p_classification=02
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94441&p_country=VNM&p_classification=02
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luận về sản xuất, điều kiện làm việc và các vấn đề khác. Điều này nâng tầm quan trọng hơn nữa 

đến việc tạo ra các mô hình có thể cho thấy đối thoại xã hội hiệu quả trong bối cảnh Việt Nam. 

Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, được phỏng vấn, nhận thấy rằng nhiều nhà tuyển dụng 

lao động đã quen với việc xem đối thoại xã hội là trách nhiệm của riêng các quản lý về nhân sự. 

Đại diện của công đoàn cơ sở (GTU) nói rằng cho đến khi thực hiện thí điểm đối thoại xã hội, họ 

không bao giờ tưởng tượng ra cảnh ngồi mặt đối mặt với quản lý để đàm phán hoặc thảo luận về 

các quan ngại tại nơi làm việc. 

Gia tăng sự tham gia của công nhân trong tổ chức công đoàn: Chìa khóa để xây dựng mô 

hình đối thoại xã hội hiệu quả ở Việt Nam đang gia tăng sự tham gia của người lao động trong 

công đoàn. Sự tham gia nhiều hơn và dân chủ hơn của người lao động sẽ mang đến sự trình bày 

hiệu quả hơn các mối quan ngại của người lao động. Một bước quan trọng để đạt được điều này 

là cải thiện mối liên kết giữa các công đoàn cấp trên (ULTU) và các công đoàn cơ sở (GTU). 

Xây dựng năng lực của các thành viên công đoàn: Một nhu cầu xác định bởi tổ chức công 

đoàn là xây dựng năng lực của các thành viên GTU để tham gia một cách hiệu quả vào đối thoại 

xã hội. Ngoài ra còn có một nhu cầu đào tạo công nhân và giới quản lý về quyền lao động và các 

vấn đề quan hệ lao động, nhằm tham gia hiệu quả vào các cuộc thảo luận giữa công nhân và giới 

quản lý. 

Tăng cường năng lực thanh tra lao động: Một số quan chức của MOLISA cho rằng tăng 

cường năng lực của thanh tra lao động của bộ này là một mối ưu tiên cao. Các bên liên quan ba 

bên cũng xác định đây là một ưu tiên trong Cuộc họp Đánh giá của Bên liên quan vào ngày 30 

tháng Chín năm 2015. Cơ quan Thanh tra lao động hiện nay đang rất thiếu các thanh tra lao động 

(hiện chỉ có 492 thanh tra trong khi cần hơn 1000). Điều này, theo một quan chức thanh tra, đã 

tạo ra nhu cầu đối với các thanh tra "đa chức năng", những người có thể giải quyết một loạt các 

vấn đề - từ lao động nói chung tới kiểm tra an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mang tính chuyên 

ngành hơn. Ngoài ra, các thanh tra cũng phải chuẩn bị sẵn sàng làm trung gian lao động.  

Phát triển một hệ thống thông tin quản lý: Ngoài việc xây dựng năng lực của thanh tra lao 

động, một số quan chức MOLISA nói rằng có một nhu cầu rất lớn nhằm tăng cường hoặc kiến 

tạo thông tin và công nghệ truyền thông để sử dụng trong thanh tra lao động. Một quan chức 

USDOL được phỏng vấn cũng nói rằng một hệ thống thông tin quản lý hiệu quả (MIS) nên là 

một ưu tiên cao cho bất kỳ hệ thống thanh tra lao động hoạt động tốt nào. Tuy nhiên, ông giải 

thích rằng cho đến nay, có một số kháng cự bên phía chính phủ Việt Nam về việc gia tăng tiếp 

cận dữ liệu, vốn sẽ là kết quả của việc phát triển một MIS. 

Xây dựng năng lực của các hòa giải viên lao động: Vụ Lao động và Tiền lương của MOLISA, 

với các trách nhiệm bao gồm xử lý tranh chấp lao động, xác định rằng hòa giải là một trong 

những ưu tiên cao nhất của họ. Các quan chức của Vụ Pháp chế và CIRD của MOLISA xác nhận 

nhu cầu đào tạo hòa giải. Tuy nhiên, một số quan chức Việt Nam dường như cảm thấy rằng, vì 

một số lý do, Việt Nam có thể chưa sẵn sàng cho vấn đề hòa giải theo đúng nghĩa của từ này. 

Một quan chức lấy ví dụ bằng cách giải thích, "Trong trường hợp xảy ra đình công, ai là các bên 

tranh chấp? Hiện giờ, 100% các cuộc đình công là bất hợp pháp. Chưa bao giờ có một cuộc đình 

công do công đoàn tổ chức. Ta phải thương lượng với ai? " 
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Xây dựng năng lực của các tổ chức thuê lao động: Đại diện tổ chức thuê lao động nói rằng các 

dự án trước đây về quan hệ lao động không tập trung đủ sự chú ý tới việc xây dựng khả năng của 

tổ chức thuê lao động. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nghĩa vụ lao động đặt ra trong 

TPP. Một đại diện nói, "Chúng tôi cần tiếp cận các thông tin đúng. Chúng tôi cần phải biết làm 

thế nào để hướng dẫn các hội viên. Chúng tôi cần phải có định nghĩa rõ ràng về vai trò của người 

sử dụng lao động đối với việc thiết lập quan hệ lao động lành mạnh. Chúng tôi cần phải tham gia 

nhiều hơn vào các dự án để hỗ trợ một cơ chế ba bên." 

3.1.2. Đánh giá Các chiến lược dự án so với Các ưu tiên được xác định 

Các ưu tiên quan hệ lao động được xác định đã được phân tích và mang ra so sánh với các mục 

tiêu và hoạt động của các dự án trong trong danh mục đầu tư để xác định xem liệu các dự án có 

bao gồm các chiến lược để giải quyết các ưu tiên đã được xác định. Bảng 3 cung cấp một so sánh 

giữa các ưu tiên được xác định trong Mục 3.1.1 với các chiến lược chính/các hoạt động của các 

dự án trong danh mục đầu tư hợp tác kỹ thuật.  

Bảng 3: Các ưu tiên IR ba bên, Dự án, và Các chiến lược Dự án Giải quyết Các ưu tiên 

Các ưu tiên IR được xác định Các hoạt động/chiến lược dự án giải quyết các ưu tiên  

1. Công tác chuẩn bị cho tiến trình thông 

qua Các công ước 87 và 98 của ILO 

ILO-IR: Phân tích khoảng cách của Luật Lao động và Luật Công đoàn so 

với các khuyến nghị của ILO; Lộ trình tiến tới việc thông qua Công ước 

C87 và C98 của ILO. 

2. Tạo ra các cơ chế đối thoại xã hội kiểu 

Việt Nam hiệu quả  

ILO-IR: Dự án thí điểm trong các nhà máy BW về thực thi Nghị định 60 

(cơ chế đối thoại xã hội ở nơi làm việc); Các dự án thí điểm về mô hình 

đối thoại trong các nhà máy bên ngoài BWV 

BWV-UCD: Tăng cường khả năng của các thành viên công đoàn PICCs 

để đại diện cho các tiếng nói của các công nhân; Xây dựng năng lực của 

Các cố vấn doanh nghiệp BW để thúc đẩy hiệu quả đối thoại xã hội trong 

các nhà máy; Phát triển các hướng dẫn về đối thoại xã hội trong các nhà 

máy dệt may 

3. Gia tăng sự tham gia của công nhân 

vào công đoàn 

 

BWV-UCD: Tạo ra các sự liên kết mạnh mẽ hơn giữa ULTUs và GTUs 

thông qua nỗ lực xây dựng năng lực 

ILO-IR: Các sáng kiến thí điểm “từ dưới lên” nhằm củng cố sự phối hợp 

và hỗ trợ giữa ULTUs và GTUs 

4. Xây dựng năng lực của các thành viên 

công đoàn 

 

BWV-UCD: Tăng cường khả năng của giới lãnh đạo GTU nhằm đại diện 

các công nhân  

ILO-IR: Thương lượng tập thể thí điểm toàn ngành và thương thảo tiền 

lương tại các nhà máy BWV 

5. Tăng cường năng lực của các giám sát 

viên lao động 

IRPP: Thúc đẩy hệ thống giám sát lao động hiệu quả, sự quản lý nó, các 

điều luật, thu thập dữ liệu và đào tạo  

6. Phát triển hệ thống thông tin quản lý 

trong ban giám sát lao động   

IRPP: Thúc đẩy hệ thống thông tin quản lý là một phần của hệ thống 

giám sát lao động hoạt động tốt   

7. Xây dựng năng lực của các hòa giải 

viên lao động 

 

FMCS: Tổ chức hai tuần đào tạo hòa giải ở TP HCM và Hà Nội; Soạn 

thảo Cẩm nang hòa giải để cải thiện việc cung cấp dịch vụ của các hòa 

giải viên lao động MOLISA  

8. Xây dựng năng lực của các tổ chức sử 

dụng người lao động 

ILO-IR: Hỗ trợ kỹ thuật cho các bên sử dụng người lao động về tuân thủ 

với Nghị định 60 (cơ chế đối thoại xã hội tại nơi làm việc); Hỗ trợ kỹ 

thuật về việc ấn định lương tối thiểu.  
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3.1.3. Tiến trình Thiết lập mối quan hệ Hợp tác với các bên liên quan trong dự án  
 

Như thể hiện trong Bảng 3, về tổng thể, các chiến lược dự án giải quyết các ưu tiên được xác 

định bởi các bên liên quan ba bên. Lý tưởng nhất thì việc hợp tác kỹ thuật cần được cùng thai 

nghén giữa bên viện trợ và các bên liên quan của các nước nhận viện trợ. Đối thoại Lao động 

Việt – Mỹ thường niên giữa USDOL và MOLISA đóng một vai trò quan trọng trong việc xác 

định các ưu tiên quan hệ lao động hiện thời của mỗi chính phủ. Tuy nhiên, một số quan chức cấp 

cao của MOLISA, cũng như các bên liên quan ba bên khác, bày tỏ các ý kiến khác với các kết 

luận có thể đạt được từ việc phân tích trình bày trong Bảng 3. 

Một quan chức MOLISA, người tham gia việc  việc thiết lập các thỏa thuận hợp tác giữa Chính 

phủ Việt Nam và các nhà tài trợ, nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt ra khỏi khuôn khổ của các 

cuộc đối thoại chính, với bình luận, "Nước tiếp nhận nên tham gia vào việc phát triển thiết kế dự 

án và thậm chí nêu ý kiến đối với việc lựa chọn đơn vị thực hiện dự án... Đôi khi thiết kế dự án 

khác xa so với nhu cầu mà chúng tôi đề đạt".Một đại diện của USDOL quan sát thấy rằng tiến 

trình đấu thầu và mua sắm có thể không cho phép sự tham gia kiểu đó của chính phủ nước nhận 

viện trợ; tuy nhiên, sẽ là điều hữu ích để đạt được thỏa thuận trước về các tiêu chí liên quan đến 

việc thực hiện dự án. Các đại diện của VGCL tuyên bố rằng họ có nhiều mối quan hệ hợp tác với 

Các tổ chức Hỗ trợ Đoàn kết Công đoàn (TUSSOs), nhưng đây là các TUSSO mà họ chia sẻ "sự 

tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau đối với hệ thống pháp luật, cấu trúc chính trị của mỗi bên, cũng 

như việc không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi bên”. Sự tin tưởng và tôn trọng lớn nhất 

là với TUSSOs mà họ đã có các mối quan hệ lâu dài như APHEDA. 

3.1.4. Tiến trình thành lập Mối quan hệ Hợp tác giữa FMCS và các bên liên quan ba bên 

Việt Nam  

FMCS đã có một tiến trình khác biệt để đạt được thỏa thuận với các bên liên quan ba bên tại Việt 

Nam, dẫn tới việc cung cấp đào tạo về hòa giải lao động và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật khác. 

Các sự kiện dẫn đến một thỏa thuận về các dịch vụ như sau:  

 Tháng 12 năm 2011: Các đại diện FMCS gặp các bên liên quan ba bên của Việt Nam để 

tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo hòa giải lao động và năng lực. Các kết quả của cuộc 

họp khẳng định nhu cầu về đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, cũng như sự quan tâm và sẵn sàng 

hợp tác với FMCS.  

 Tháng 1 năm 2012: Các đại diện FMCS trao đổi Các lá thư bày tỏ Ý định với MOLISA 

để củng cố cam kết tiến hành một chương trình nhiều giai đoạn về hợp tác và hỗ trợ kỹ 

thuật, tập trung vào vấn đề hòa giải. 

 Tháng 6 năm 2012: MOLISA ICD yêu cầu một cuộc gặp mặt trực tiếp với FMCS để thảo 

luận về “cơ chế triển khai tốt nhất cho các dự án hợp tác”. FMCS đã chấp nhận lời mời, 

coi đó là cách thức tốt nhất để xây dựng lòng tin và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác.  

 Ngày 23, 24, & 27 tháng Tám năm 2012: Phái đoàn FMCS tổ chức các cuộc họp với 

nhiều đại diện của MOLISA để thảo luận về thiết kế và nội dung chương trình đào tạo 

trong tương lai. Hai bên cũng nhất trí thành lập một ToR, coi đó là cách hiệu quả nhất để 

bảo đảm việc cung cấp các chương trình đào tạo thử nghiệm trước cuối năm 2012. Các 

cuộc họp riêng rẽ khác cũng được tổ chức với VCCI và VGCL để thông tin cho các đối 

tác ba bên về công việc tiềm năng của FMCS ở Việt Nam. 
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 Tháng 12 năm 2012: Các quan chức FMCS và MOLISA ký ToR cuối cùng cho các hoạt 

động hợp tác.  

 

 Tháng Năm năm 2013: FMCS triển khai hoạt động đầu tiên theo ToR: hai tuần đào tạo và 

tư vấn kỹ thuật về hòa giải tranh chấp lao động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

(một tuần ở mỗi thành phố). 

 Tháng Năm năm 2013: MOLISA yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật để phát triển một cẩm nang cho 

các hòa giải viên lao động tại Việt Nam. 

 Tháng 1 năm 2014: Các quan chức FMCS và MOLISA đã họp bàn trong hai ngày và 

soạn thảo Cẩm nang Hòa giải để cải thiện việc cung cấp các dịch vụ của các hòa giải viên 

lao động của MOLISA. 

 Tháng 6 năm 2014: Cẩm nang về Hòa giải Tranh chấp Lao động, một nỗ lực chung giữa 

FMCS và MOLISA hoàn tất.  

Dù dường như tiến trình dẫn tới mối quan hệ hợp tác giữa FMCS và MOLISA là phù hợp, các 

bên liên quan ba bên được phỏng vấn nhiều lần đề cập rằng việc đào tạo của FMCS “không áp 

dụng được trong bối cảnh Việt Nam”. Các đại diện của MOLISA cũng nói rằng cẩm nang hòa 

giải mà MOLISA và FMCS cùng nhau phát triển đã không được sử dụng để đào tạo các hòa giải 

viên lao động. Lời giải thích duy nhất cho cho thiếu sử dụng là sản phẩm cuối cùng đã không đáp 

ứng mong đợi của họ. Xem thêm Phần 3.3 về Tính hiệu quả, để có chi tiết. 

3.2. Thiết kế dự án và giám sát hiệu quả hoạt động 

Phần sau đây xem xét các yêu cầu của USDOL đối với việc thiết kế dự án và giám sát hiệu quả 

hoạt động như được đề ra trong Các hướng dẫn và Thủ tục Quản lý (MPGs) cho các Thỏa thuận 

hợp tác USDOL và so sánh chúng với các thiết kế và các kế hoạch giám sát hiệu quả công việc 

(PMPs) của ba dự án trong danh mục đầu tư hợp tác kỹ thuật . Dựa trên sự so sánh đó, việc quan 

sát được thực hiện liên quan đến hiệu quả của các mẫu thiết kế dự án và hệ thống giám sát hiệu 

quả hoạt động đối với từng dự án. 

3.2.1. Cách tiếp cận Thiết kế dựa trên kết quả của USDOL 

Các hướng dẫn thiết kế dự án đã thay đổi với mỗi lần cập nhật MPG của USDOL. Những cập 

nhật này được tiến hành từ 2-3 năm một lần. Điều không thay đổi trong bản cập nhật hướng dẫn 

thiết kế dự án năm 2010 và 2013 là quá trình lập kế hoạch nhấn mạnh mối liên hệ giữa nguyên 

nhân và hệ quả, và cung cấp các hướng dẫn cho việc giám sát dự án nhằm theo dõi tiến bộ hướng 

tới kết qua. Tuy nhiên, một sự thay đổi trong MPG gần đây nhất (năm 2015) là nó vạch ra một 

cách tiếp cận thiết kế quản lý dựa trên kết quả (RBM) cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật. Cách tiếp 

cận này chuyển đổi các thiết kế dự án sao cho tập trung nhiều hơn vào các kết quả, và tập trung ít 

hơn vào các hoạt động và năng suất.  

Các MPGs năm 2010, 2013 và 2015 yêu cầu các dự án sử dụng cách tiếp cận Khung Kết quả 

(RF) để mô tả bằng đồ họa các giả thuyết dự án là một chuỗi các sự kiện nguyên nhân và hệ quả, 

bao gồm các hoạt động, năng suất, kết quả và mục tiêu chung. MPG gần đây nhất (2015) sử dụng 

các thuật ngữ hơi khác cho các thành phần của RF hơn từng được tìm thấy trong các phiên bản 

trước đó, nhưng tiến trình và mục đích vẫn như nhau. Mỗi một dự án trong danh mục đầu tư hợp 
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tác kỹ thuật bao gồm một khung thiết kế, còn được gọi là khung logic, nhưng đã có một số thay 

đổi liên quan đến các thuật ngữ và các thành phần bao gồm trong đó. Đây có thể là kết quả của 

các thuật ngữ và các định nghĩa khác nhau được sử dụng trong cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn. 

Sự tương đồng quan trọng trong các khuôn khổ là chúng sử dụng logic nguyên nhân và hệ quả để 

tổ chức mục tiêu, kết quả, đầu ra, và các hoạt động. 

Bảng 4 cung cấp một sự so sánh thuật ngữ khung logic cùng với định nghĩa hoặc các tiêu chí. 

Bao gồm trong bảng 4 là các giả định quan trọng và các chỉ số hiệu quả hoạt động, vốn cũng là 

những thành phần thiết yếu của một khung logic. 

Bảng 1: Thuật ngữ Khung Logic và Các định nghĩa/Tiêu chí
8
 

Thuật ngữ Khuôn 

khổ USDOL  

Thuật ngữ Khuôn 

khổ ILO  

Định nghĩa/Tiêu chí 

Kết quả đầu ra lâu 

dài 

Mục tiêu phát triển Kết quả đầu ra Lâu dài là sự thay đổi mà dự án muốn đạt được – 

tác động của nó. Bản thân một mình dự án có lẽ không thể đạt 

được các kết quả được xác định lâu dài, nhưng nó nên đóng góp 

đáng kể nhằm đạt được điều đó. Ví dụ: Để cải thiện cuộc sống và 

điều kiện làm việc của công nhân may mặc thông qua năng lực 

được nâng cao của hệ thống thanh tra lao động. 

Các mục tiêu trung 

hạn 

Các mục tiêu vừa 

tầm 

Các mục tiêu trung hạn và vừa tầm  là kết quả đại diện cho những 

thay đổi/cải tiến trong các chính sách, kiến thức, kỹ năng, hành vi 

hoặc các thực hành mà một dự án dự kiến sẽ hoàn thành và sẽ dẫn 

đến kết quả lâu dài. Ví dụ: kỹ năng kỹ thuật cải tiến của các thanh 

tra lao động nhằm tiến hành các hoạt động thanh tra tại nơi làm 

việc. 

Các mục tiêu ngắn 

hạn 

Các mục tiêu hơi 

vừa tầm hoặc trước 

mắt  

Các mục tiêu ngắn hạn là những cột mốc nhỏ hơn cần đạt được khi 

chuyển sang một mục tiêu trung hạn hoặc kết quả lâu dài. Ví dụ: 

Kiến thức pháp luật lao động quốc gia của các thanh tra lao động, 

vốn là điều cần thiết để cải thiện các kỹ năng kỹ thuật của thanh 

tra viên lao động nhằm tiến hành các cuộc thanh tra nơi làm việc. 

Các kết quả đầu ra Các kết quả đầu ra Kết quả đầu ra là các kết quả cụ thể, hoặc các sản phẩm, dịch vụ 

hoặc hệ thống cụ thể dẫn đến việc đạt được các mục tiêu trung 

hạn. Dự án phải có trách nhiệm tạo ra các kết quả để hỗ trợ cho cả 

các mục tiêu trung hạn và ngắn hạn. Ví dụ: Các thủ tục hoặc danh 

sách kiểm tra thanh tra.  

Các hoạt động Các hoạt động Các hoạt động là những hành động cụ thể mà dự án thực hiện để 

tạo ra kết quả đầu ra. Ví dụ: Cung cấp đào tạo cho thanh tra lao 

động về Bộ luật Lao động mới và Luật Công đoàn. 

Các chỉ số hiệu quả 

hoạt động 

Các chỉ số Các chỉ số là các đo lường hoặc các tiêu chuẩn để xác định xem dự 

án đã đạt được các mục tiêu hay tạo ra các hiệu xuất một cách 

thành công hay không. Các chỉ số cần thực tế,  có thể kiểm chứng 

được, và có liên kết rõ ràng với một mục tiêu hoặc kết quả. Ví dụ: 

Ít nhất 50% các thanh tra lao động đang áp dụng các thủ tục kiểm 

tra mới trong các hoạt động thanh tra lao động của mình.  

Các giả định quan 

trọng 

Các giả định quan 

trọng 

Các giả định quan trọng là những điều kiện chung, mà theo đó các 

giả thuyết hoặc chiến lược để đạt được kết quả của dự án sẽ luôn 

                                                 

8
 Các nguồn: (1) USDOL ILAB, Hướng dẫn và Các thủ tục Quản lý: Các thỏa thuận hợp tác, 2015; (2) ILO, Áp 

dụng quản lý dựa trên kết quả trong ILO: Sách hướng dẫn, Phiên bản 2, 2011.  
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Thuật ngữ Khuôn 

khổ USDOL  

Thuật ngữ Khuôn 

khổ ILO  

Định nghĩa/Tiêu chí 

đúng. Chúng là các sự kiện hay các quyết định mà vượt ra ngoài 

khuôn khổ kiểm soát của dự án, nhưng là điều quan trọng hoặc cần 

thiết cho thành công của dự án. Ví dụ: Việc cam kết của chính phủ 

nhằm cải thiện hệ thống thanh tra lao động sẽ luôn phù hợp.  

3.2.2. Tính toàn vẹn của Các thiết kế Dự án trong Danh mục USDOL  

Một sự so sánh được thực hiện giữa mỗi khung logic của dự án so với các tiêu chí khung logic 

được nêu ra trong Bảng 4. Có một số giới hạn trong việc tiến hành cuộc phân tích này, bao gồm 

những điều sau đây:   

 Các thành phần khung logic (các mục tiêu, các kết quả, các hoạt động và các chỉ số) khác 

nhau, trong một số trường hợp giữa khung logic trong Các hồ sơ Dự án (ProDoc) và Các 

bảng Theo dõi Dữ liệu (kèm theo Các báo cáo Tiến bộ Kỹ thuật), vì các lý do không rõ 

ràng.   

 Các mẫu thiết kế dự án không nhất thiết phải phân biệt giữa các mục tiêu trung hạn/vừa 

tầm và các mục tiêu ngắn hạn/trước mắt và/hoặc pha trộn các sự phân loại đúng đắn. 

 Thiết kế dự án được mô tả trong tài liệu dự án IRPP gốc rất khác so với khung logic sửa 

đổi đề tháng Tư năm 2013 do việc khởi động dự án chậm trễ gần hai năm. (Các thông tin 

chi tiết liên quan đến việc chậm trễ dự án IRPP có trong Mục 3.3 về tiến độ và hiệu quả 

của dự án.) 

Sự phân tích sau đây (Bảng 5) xem xét các yêu cầu của USDOL đối với thiết kế dự án và so sánh 

chúng với các mẫu thiết kế của ba dự án trong danh mục đầu tư hợp tác kỹ thuật để đánh giá tính 

hiệu quả của các thiết kế dự án cho từng dự án. Bảng 5 chỉ bao gồm một mẫu các hoạt động của 

từng dự án, các kết quả và các mục tiêu. Các khung logic dự án hoàn chỉnh có thể được tìm thấy 

trong Phụ lục F.  

Bảng 2: Tính toàn vẹn của thiết kế dự án trong Hạng mục Dự án USDOL
9
 

Mục tiêu phát triển/Kết quả đầu ra dài hạn được 

xác định 

Phân tích liệu các kết quả đầu ra dài hạn có đáp ứng 

các yêu cầu của USDOL  

ILO-IR: Đến năm 2016, hệ thống tiền lương tối thiểu 

của Việt Nam được cải cách và các cơ chế cũng như 

cơ quan về quan hệ lao động nhằm thúc đẩy đối thoại 

xã hội đã được hoàn thiện và năng lực của các bên liên 

quan được tăng cường thông qua đối thoại xã hội. 

ILO-IR: Kết quả lâu dài này không đáp ứng các tiêu 

chuẩn MPG nhằm giải quyết các tác động lâu dài mà 

dự án dự được trông đợi sẽ có. Nó được cấu trúc như ba 

mục tiêu trung gian hơn là giải quyết thay đổi mà dự án 

mong muốn đóng góp. 

BWV-UCD: Để cải thiện cuộc sống và điều kiện làm 

việc của công nhân may mặc tại Việt Nam thông qua 

sự phát triển của một phong trào lao động có mang 

BWV-UCD: Kết quả dài hạn đáp ứng tiêu chuẩn MPG 

nhằm giải quyết sự thay đổi mà dự án mong đạt được: 

cuộc sống và điều kiện làm việc của công nhân may 

                                                 

9
 Các nguồn: (1) USDOL ILAB, Các hướng dẫn và Thủ tục quản lý: Các thỏa thuận hợp tác, 2013 và 2015; (2) Các 

Hồ sơ dự án (ProDoc) và/hoặc các khung logic cho mỗi dự án trong danh mục hợp tác kỹ thuật USDOL. 
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tính đáp ứng và đại diện mạnh mẽ, và cải thiện việc 

tuân thủ các luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn 

lao động quốc tế. 

mặc tại Việt Nam được cải thiện. 

IRPP: Cải thiện việc tuân thủ luật và quy định lao 

động và thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh thông 

qua việc năng nâng cao khả năng của hệ thống thanh 

tra lao động và các bên trong quan hệ lao động. 

IRPP: Kết quả dài hạn đáp ứng tiêu chuẩn MPG nhằm 

giải quyết sự thay đổi mà dự án mong đạt được: cuộc 

sống và điều kiện làm việc của công nhân may mặc tại 

Việt Nam được cải thiện. 

Các ví dụ về các mục tiêu trung hạn/vừa tầm được 

xác định 

Phân tích liệu các mục tiêu trung hạn của dự án có 

đáp ứng các yêu cầu của USDOL hay không 

ILO-IR: (1) Triển khai các nghị định, văn bản hướng 

dẫn, công cụ và cơ quan quản lý cho luật Lao động 

mới và Luật Công đoàn được thông qua nhằm thực thi 

một cách hiệu quả, và các thành phần ba bên và công 

chúng được thông báo về những thay đổi mới; (2) Các 

tổ chức công nhân và tổ chức sử dụng lao động có ảnh 

hưởng lớn hơn, mang tính đại diện hơn, và cung cấp 

các dịch vụ mới, mang tính cải thiện hơn, cho các 

thành viên của họ; (3) Các cơ quan và cơ chế về quan 

hệ lao động được tăng cường và các quy định liên 

quan đến quan hệ lao động được cải thiện và thực 

hiện. 

ILO-IR: Các mục tiêu trước mắt được liệt kê đáp ứng 

các tiêu chuẩn MPG về những thay đổi trong các chính 

sách, kiến thức, kỹ năng, hoặc các hành động thực tiễn 

mà dự án dự kiến sẽ hoàn thành. 

BWV-UCD: Không được liệt kê BWV-UCD: Không được liệt kê, dù các mục tiêu ngắn 

hạn được xác định đưới đây đáp ứng các tiêu chí cho 

các mục tiêu trung hạn. 

IRPP: (1) Tăng cường năng lực thanh tra lao động để 

thực thi pháp luật và nâng cao nhận thức của người lao 

động và người sử dụng lao động về pháp luật và các 

quy định về lao động; (2) Tăng cường mối quan hệ 

hợp tác để thúc đẩy mối quan hệ lao động lành mạnh. 

IRPP: Mục tiêu trung hạn đầu tiên trong danh sách đáp 

ứng các tiêu chí của MPG về việc cụ thể giải quyết sự 

thay đổi trong các kỹ năng mà dự án dự kiến sẽ hoàn 

thành. Mục tiêu thứ hai thiếu sự cụ thể trong việc xác 

định tổ chức nào cần được nhắm mục tiêu làm quan hệ 

đối tác. 

Các ví dụ về các mục tiêu trước mắt/ngắn hạn 

được xác định 

Phân tích liệu các mục tiêu ngắn hạn của dự án có 

đáp ứng các yêu cầu của USDOL hay không 

ILO-IR: (1) Hỗ trợ việc thúc đẩy triển khai các nghị 

định về Luật Lao động và Luật Công đoàn mới; (2) 

Thúc đẩy giáo dục và nâng cao nhận thức của Bộ luật 

Lao động và Luật Công đoàn mới cũng như các quy 

định và hướng dẫn trong đó; (3) Nâng cao năng lực 

công đoàn để có thể đại diện công nhân một cách hiệu 

quả và dân chủ, đặc biệt là ở cấp doanh nghiệp và phối 

hợp với các tổ chức công đoàn quốc gia, theo Bộ luật 

Lao động và Luật Công đoàn mới  

ILO-IR: Mục tiêu đầu tiên không đáp ứng các tiêu 

chuẩn MPG về các mục tiêu ngắn hạn vì nó được tuyên 

bố là một hoạt động (hỗ trợ) đóng góp vào một đầu ra 

(nghị định). Các mục tiêu thứ hai và thứ ba đáp ứng các 

tiêu chuẩn MPG cho các mục tiêu ngắn hạn vì chúng có 

thể được nhìn nhận là các cột mốc nhỏ hơn, đóng góp 

vào các mục tiêu lớn hơn. 

BWV-UCD: (1) Các thành viên công đoàn của PICCs 

trong BWV có lẽ sẽ tăng cường năng lực của mình 

nhằm đóng góp vào tiến trình cải thiện sự tuân thủ của 

nhà máy; (2) GTUs, công đoàn công nhân dệt may và 

FOLs công nhân may mặc và FOLs tại các tỉnh nhắm 

mục tiêu vào BWV có lẽ sẽ tăng cường năng lực để 

đại diện công nhân hiệu quả hơn tại những nơi làm 

BWV-UCD: Những điều này không đáp ứng các tiêu 

chuẩn MPG về các mục tiêu ngắn hạn.  Những điều này 

đủ điều kiện là các mục tiêu trung hạn vì chúng xác 

định những thay đổi trong chính sách, kiến thức, kỹ 

năng, hành vi hoặc thông lệ mà dự án dự kiến sẽ hoàn 

thành. 
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việc hướng tới việc xuất khẩu trong ngành may mặc; 

(3) Các TUs có lẽ sẽ tăng cường năng lực của mình để 

đại diện cho lợi ích của các thành viên công đoàn/công 

nhân trong cuộc đối thoại và thương lượng tập thể, và 

trong việc áp dụng các thử nghiệm sáng tạo cho tổ 

chức công đoàn trong các nhà máy BWV mở rộng.  

IRPP: (1) Tăng cường năng lực lập kế hoạch chiến 

lược một cách hiệu quả và quản lý các nguồn lực; (2) 

Tăng cường năng lực phát triển các công cụ thi hành 

luật lao động và; (3) Tăng cường năng lực của hệ 

thống đào tạo thanh tra lao động  

IRPP: Những điều này đáp ứng các tiêu chuẩn cho các 

mục tiêu ngắn hạn vì chúng xác định các cột mốc nhỏ 

hơn để đạt được mục tiêu lớn hơn. 

Các ví dụ về các kết quả đầu ra liên quan tới các 

mục tiêu chính  

Phân tích liệu các kết quả đầu ra đáp ứng các yêu 

cầu của USDOL  

ILO-IR: (1) Các công cụ và cơ quan quản lý nhằm 

triển khai hiệu quả các luật lệ được cải thiện theo Luật 

Lao động và Luật Công đoàn năm 2012; (2) Các đối 

tác ba bên ở các cấp độ khác nhau được thông báo về 

những thay đổi và có thể hoạt động hiệu quả theo quy 

định mới; (3) Năng lực đại diện các tổ chức công đoàn 

được tăng cường bằng cách cải thiện việc trao quyền 

của công nhân và vai trò của công đoàn cấp trên. 

Kết quả đầu ra đầu tiên đáp ứng các tiêu chuẩn MPG vì 

nó xác định một sản phẩm và có một mối liên hệ hệ quả 

trực tiếp tới một hoặc nhiều các kết quả quan trọng 

được liệt kê ở trên. Các kết quả thứ hai và thứ ba không 

đáp ứng các tiêu chí vì chúng không xác định được kết 

quả hữu hình. 

BWV-UCD: (1) Cải thiện khả năng của các thành viên 

công đoàn của PICCs để đại diện cho tiếng nói của 

công nhân về các vấn đề PICC đã được thể hiện; (2) 

Công đoàn cấp huyện và cấp tỉnh tại các tỉnh mục tiêu 

có khả năng tốt hơn để hỗ trợ công đoàn cấp độ nhà 

máy; (3) Các thông lệ và bài học rút ra được từ các 

sáng kiến thí điểm trước đây về tổ chức công đoàn từ 

dưới lên được củng cố nhằm phổ biến, áp dụng và thể 

chế hóa rộng rãi hơn. 

Những kết quả đầu ra này không đáp ứng các tiêu chí 

của MPG vì chúng không xác định được các kết quả 

hữu hình (như các sản phẩm, dịch vụ, hoặc hệ thống). 

 

IRPP: Một loạt các báo cáo gồm các đề nghị gửi 

MOLISA bao gồm các chủ đề sau: (1) kế hoạch tổng 

thể về nâng cao năng lực của hệ thống thanh tra lao 

động nộp cho MOLISA để cân nhắc; (2) cải thiện khả 

năng phát triển các công cụ thi hành luật và các quy 

định về lao động; (3) chiến lược tích hợp nhằm thúc 

đẩy quan hệ lao động lành mạnh hướng đến năm 2020 

được trình lên MOLISA. 

Những kết quả đầu ra đáp ứng các tiêu chuẩn MPG vì 

chúng xác định các kết quả hữu hình (các báo cáo) liên 

quan về mặt hệ quả đối với các mục tiêu dự án ngắn 

hạn.   

Các chỉ số hiệu quả hoạt động Phân tích các chỉ số hiệu quả hoạt động của các dự 

án 

Một mẫu về chỉ số hiệu quả hoạt động có trong Bảng 

7.  

Phân tích hiệu quả hoạt động của dự án có trong Bảng 

7. 

Ví dụ về các giả định chính  được xác định Phân tích liệu các giả định của các dự án có đáp ứng 

các yêu cầu USDOL hay không 

ILO-IR: (1) Các đối tác xã hội và chính phủ sẽ tiếp 

tục các cam kết cải cách quan hệ lao động; (2) Mỗi đối 

tác cam kết thực hiện đầy đủ chu trình xác định sự cần 

thiết phải thực hiện các nỗ lực cải cách đáng kể, tiến 

hành các sáng kiến thí điểm để thử nghiệm hoặc đưa 

Các giả định quan trọng xác định các hoàn cảnh cụ thể 

nằm ngoài sự kiểm soát của dự án nhưng rất quan trọng 

cho sự thành công của nó. 
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ra các biện pháp cải cách cụ thể, và áp dụng các bài 

học từ các hoạt động thí điểm. 

 

BWV-UCD: (1) Sẽ không có doanh thu thường xuyên 

cho các thành viên PICC; (2) Những người đào tạo 

FoL cấp tỉnh sẽ giám sát các sáng kiến để thúc đẩy sự 

tham gia tích cực vào chương trình; (3) Các nhà máy 

sẽ sẵn sàng để tham gia vào đào tạo PICC.  

Các giả định quan trọng các xác định hoàn cảnh cụ thể 

nằm ngoài sự kiểm soát của dự án nhưng rất quan trọng 

cho sự thành công của nó. 

IRPP: (1) Cam kết mạnh mẽ của GoV nhằm tăng 

cường khả năng thực thi để cải thiện sự tuân thủ về lao 

động sẽ được duy trì; (2) Các bên liên quan ba bên sẽ 

vẫn cam kết thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh tại 

nơi làm việc. 

Những giả định quan trọng mang tính chung chung, 

nhưng chúng xác định các tình huống nằm ngoài sự 

kiểm soát của dự án và quan trọng cho sự thành công 

của nó. 

Những phát hiện trong Bảng 5 cho thấy dự án BWV-UCD có thiết kế dự án mạnh nhất nếu xét 

về độ chính xác mà nó đáp ứng đối với các định nghĩa của một loạt các thành phần thiết kế, sau 

đó là dự án ILO-IR. Tuy nhiên, không dự án nào xác định chính xác tất cả các thành phần thiết 

kế dự án như đã nêu trong MPG của USDOL.  

3.2.3. Giám sát Hiệu quả hoạt động  

Một kế hoạch giám sát hiệu hỏa hoạt động (PMP) được yêu cầu đối với tất cả các dự án USDOL 

ILAB/OTLA. PMP là một công cụ để hỗ trợ trong việc thiết lập và quản lý tiến trình theo dõi, 

phân tích, đánh giá và báo cáo tiến độ nhằm đạt được các tiêu dự án đề ra. Một PMP được thiết 

kế tốt cho phép các dự án so sánh dữ liệu theo thời gian bằng cách định nghĩa rõ ràng các chỉ số 

và xác định cụ thể các phương pháp và tần suất thu thập dữ liệu và các bên chịu trách nhiệm thu 

thập và phân tích dữ liệu. 

Các MPGs năm 2010 và 2013 cung cấp hướng dẫn chung đối với việc phát triển một Kế hoạch 

Giám sát Hiệu quả Hoạt động (PMP), nhưng chúng không bao gồm các mẫu PMP cụ thể.Một 

mẫu PMP không được đưa ra trong MPG cho đến năm 2015. Trước năm 2015, người được cấp 

vốn dự kiến sẽ phát triển và nộp một PMP trong vòng 3-6 tháng kể từ thời điểm được trao dự án, 

và sau đó được yêu cầu hoàn thành PMP với ý kiến kỹ thuật từ Quản lý Dự án USDOL. Bắt đầu 

với MPG 2015, người được cấp vốn dự kiến sẽ bao gồm các PMP như là một phần của dự thảo 

ban đầu của Gói Tài liệu Dự án dự thảo để phát triển các mục tiêu chỉ số (xem Phần 3.3), và báo 

cáo về những tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu chỉ số này trong các Báo cáo tiến độ kỹ 

thuật(TPRs) mỗi 6 tháng. 

Bảng 6 cho thấy các mẫu PMP mà bây giờ được bao gồm trong năm 2015 MPG. Các thành phần 

PMP đều giống nhau như những thành phần có trong MPGs trước đó: chỉ số kết quả, định nghĩa 

chỉ số và đơn vị đo lường, nguồn dữ liệu, tần suất thu thập dữ liệu, và người hoặc văn phòng chịu 

trách nhiệm thu thập dữ liệu. Các mẫu cho phép người được cấp vốn hiểu rõ hơn cách cung cấp 

thông tin cho USDOL. Mẫu PMP 2015 cũng bao gồm một chỗ cho người được cấp vốn mô tả 

cách họ áp dụng các kết quả trong quản lý dự án.   
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Bảng 3: Mẫu kế hoạch giám sát hiệu quả hoạt động từ MPG của USDOL (2015)
10

 

Chỉ số hiệu quả hoạt 

động 

Định nghĩ chỉ số/ 

Đơn vị đo lường 

Nguồn dữ liệu Tần suất báo 

cáo 

Trách nhiệm Phân tích/sử 

dụng dữ liệu 

Kết quả đầu ra lâu dài của dự án: 

Chỉ số: 

 

     

Mục tiêu trung hạn 1: 

Chỉ số: 

 

     

Chỉ số: 

 

     

Mục tiêu ngắn hạn 1.1: 

Chỉ số:  

 

     

Chỉ số: 

 

     

3.2.4. P Các kế hoạch Giám sát Kết quả Dự án  

ILO-IR: Không PMP nào đã được phát triển cho dự án của ILO-IR, nhưng các chỉ số hiệu quả 

hoạt động đã được xác định trong khung logic. Quản lý dự án USDOL cung cấp ý kiến kỹ thuật 

liên quan đến các chỉ số hiệu quả hoạt động và khung logic của dự án, nhưng điều này không bao 

giờ dẫn đến việc hoàn thành một PMP. Giám đốc dự án ILO-IR, vốn bắt đầu vào đầu năm 2014, 

đã tuyên bố rằng những nỗ lực để phát triển một PMP vào cuối năm 2014 với sự giúp đỡ của một 

nhà tư vấn M&E đã không thành công; tuy nhiên, dự án đã gần đây đã thuê một nhà tư vấn để 

tạo thuận lợi cho việc hoàn thành các PMP. Sự thiếu vắng PMP không loại bỏ các dự án ILO-IR 

khỏi việc thu thập dữ liệu, như chứng minh bằng các Bảng Theo dõi Dữ liệu trong TPRs nửa 

năm, nhưng bản thân TPRs vẫn thiếu các thành phần quan trọng, chẳng hạn như việc xác định 

các mục tiêu chỉ số cho mỗi một chỉ số hiệu quả hoạt động được xác định. Sự thiếu vắng một 

PMP được phát triển tốt vào lúc khởi động dự án đã gây khó khăn cho việc xác định khách quan 

tiến độ dự án, hoặc làm thế nào dữ liệu có sẵn có thể được sử dụng đối với các quyết định quản 

lý dự án được thông báo trước. 

                                                 

10
 Nguồn: USDOL ILAB/OTLA, Các hướng dẫn và thủ tục quản lý: Các thỏa thuận hợp tác, 2015. 
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BWV-UCD: Trong số ba dự án trong danh mục, dự án BWV-UCD có PMP đầy đủ nhất, và nhân 

viên dự án gửi dữ liệu hiệu quả hoạt động trong một bảng dữ liệu theo dõi. Tuy nhiên, các số liệu 

báo cáo chủ yếu là việc đo lường các kết quả đầu ra, dựa trên phần lớn các chỉ số hiệu quả hoạt 

động hướng tới kết quả đầu ra (Mục 3.2.5 cung cấp việc thảo luận tiếp tục về các chỉ số hiệu quả 

hoạt động). Một trong những đối tác thực hiện, APHEDA, đã thực sự quan tâm tới việc đo lường 

các mục tiêu dự án. Họ đã phát triển công cụ khác nhau để đo lường hiệu quả của việc tổ chức 

đào tạo và làm thế nào thông tin này được áp dụng tại nơi làm việc. Nhân viên APHEDA đề cập 

tới việc quan tâm xây dựng năng lực M&E của những nhân viên đào tạo FOL để giám sát liên 

tục kết quả và kết quả đầu ra. 

IRPP: Dự án IRPP, kết thúc vào năm 2014, không có PMP và không xác định bất kỳ các chỉ số 

hiệu quả hoạt động nào. Các TPRs IRPP chỉ cung cấp thông tin định tính về tiến độ dự án, và 

chủ yếu liên quan đến việc đạt được các hoạt động và kết quả đầu ra. Các nhân viên dự án và đại 

diện của USDOL cho rằng chủ yếu do sự thiếu vắng một PMP dẫn  đến sự chậm trễ gần hai năm 

trong quá trình phê duyệt dự án của GoV. Nhân viên dự án cho biết, "Chúng tôi đã lên kế hoạch 

phát triển một PMP khi dự án bắt đầu; chúng tôi đã lên kế hoạch về việc này với MOLISA. 

Nhưng sau một thời gian dài chờ đợi việc phê duyệt dự án, việc phát triển PMP không phải là 

một ưu tiên cho cả MOLISA lẫn dự án. Chúng tôi đã xác định các mục tiêu dự án, và chúng tôi 

chỉ muốn bắt đầu thực thi các hoạt động". Thật không may, vì sự thiếu vắng một dự án PMP và 

các chỉ số hiệu quả hoạt động, nên không có tiến trình nào để khách quan xác định tiến độ dự án 

nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. 

3.2.5. Chỉ số Hoạt động Hiệu quả của dự án 

Việc giám sát hiệu quả hoạt động của dự án dựa vào việc xác định các chỉ số hiệu quả hoạt động 

thích hợp. Theo quy định tại Bảng 4, các chỉ số hiệu quả hoạt động là việc đo lường hay các tiêu 

chuẩn nhằm xác định xem liệu, hoặc ở mức độ nào, dự án đã hoàn thành các mục tiêu một cách 

thành công hoặc tạo ra các kết quả đầu ra. Một chỉ số hiệu quả hoạt động tốt phải mang tính thực 

tế, có thể kiểm chứng được, và được liên kết rõ ràng với một mục tiêu hoặc kết quả đầu ra. Có 

khuyến cáo rằng mỗi một mục tiêu trung hoặc ngắn hạn nên có ít nhất một chỉ số. 

Bảng 7 cung cấp một mẫu chỉ số hiệu quả hoạt động cho từng dự án trong danh mục đầu tư.  

Những chỉ số này được so sánh với các tiêu chí về chỉ số hiệu quả hoạt động được nêu ra trong 

Bảng 4. Một danh sách đầy đủ các chỉ số hiệu quả hoạt động của các dự án có thể được tìm thấy 

trong các khung logic của các dự án trong Phụ lục F.   

Bảng 4: Các chỉ số hiệu quả hoạt động của các dự án
11

 

Các ví dụ của các chỉ số hiệu quả hoạt động được 

xác định 

Phân tích liệu các chỉ số hiệu quả hoạt động của 

các dự án có đáp ứng các yêu cầu của USDOL hay 

không 

ILO-IR: Các chỉ số theo định hướng kết quả đầu 
ILO-IR: Các chỉ số này là những ví dụ tốt đẹp của cả 

                                                 

11
 Các nguồn: (1) USDOL ILAB, Các hướng dẫn và thủ tục quản lý: Thỏa thuận hợp tác, 2013 và 2015; (2) Các tài 

liệu Dự án (ProDoc) và/hoặc các khung logic cho mỗi dự án trong danh mục hợp tác kỹ thuật của USDOL. 



 22 

ra: (1) GoV thông qua các nghị định thực hiện có liên 

quan và các văn bản hướng dẫn cho Luật Lao động và 

Luật Công đoàn mới; (2) Các thành phần ba bên phát 

triển thông tin và các tài liệu giáo dục/đào tạo đa dạng 

về Luật Lao động và Luật Công đoàn mới.  

Các chỉ số kết quả đầu ra: (1) Các công cụ quy định 

hiện tại được thay thế bằng các văn bản mới; (2) 3-5 

công đoàn FOL và IZ được lựa chọn để thực hiện bốn 

thử nghiệm.  

các chỉ số theo định hướng kết quả và kết quả đầu ra. 

Nhìn chung, dự án đã có một sự cân bằng tốt giữa cả 

hai loại chỉ số. 

BWV-UCD: Các chỉ số theo định hướng kết quả 

đầu ra: (1) Số lượng các nhà máy áp dụng các cách 

thực hành tốt, như đã được các thí điểm xác định; (2) 

Số lượng công đoàn cơ sở thể hiện các đặc tính về sinh 

hoạt công đoàn “từ dưới đi lên.” 

Chỉ số kết quả đầu ra: (1) Số lượng công đoàn cơ sở 

tham gia vào các khóa đào tạo; (2) Số lượng giảng 

viên đào tạo từ IZTUs và FOLs được đào tạo để đào 

tạo công đoàn trong các lĩnh vực chính về công đoàn ở 

cấp độ nhà máy.  

BWV-UCD: Các chỉ số này là những ví dụ tốt của cả 

hai chỉ số theo định hướng kết quả và  kết quả đầu ra. 

Tuy nhiên, phần lớn các chỉ số được xác định là theo 

định hướng kết quả đầu ra. 

 

IRPP: Không IRPP: Không có các chỉ tiêu đã được xác định trong cả 

tài liệu dự án gốc (ProDoc) hoặc khung logic dự án 

điều chỉnh,  hay cũng không được bao gồm trong 

TPRs đệ trình lên USDOL. 

Cả hai dự án ILO-IR và BWV-UCD đáp ứng yêu cầu USDOL về việc xác định các chỉ số hiệu 

quả hoạt động thích hợp. Dự án ILO-IR đã có một sự cân bằng tốt của cả hai chỉ số theo định 

hướng kết quả và kết quả đầu ra, trong khi dự án BWV-UCD có chủ yếu các chỉ số theo định 

hướng kết quả đầu ra. Các chỉ số kết quả mạnh hơn vì chúng mô tả dự án hoạt động tốt như thế 

nào để đạt được sự thay đổi theo dự kiến. Dự án IRPP đã không xác định bất kỳ các chỉ số nào 

theo hiệu quả hoạt động vì các lý do thảo luận trong phần 3.2.3. 

3.2.6. Tuân thủ của dự án đối với Các hướng dẫn và Thủ tục Quản lý của USDOL  

MPG của USDOL cung cấp hướng dẫn về thiết kế dự án và giám sát hiệu quả hoạt động nhằm 

đáp ứng thông lệ quốc tế tốt nhất. Tuy nhiên, như các kết quả cho thấy, chỉ có dự án BWV-UCD 

đáp ứng các tiêu chí MPG thiết lập cho thiết kế và giám sát hiệu quả hoạt động của dự án. Có thể 

là người được cấp vốn có thể không rõ ràng liên quan đến thiết kế dự án và giám sát thực hiện 

các yêu cầu cụ thể. Các MPG gần đây nhất (năm tài chính 2015) 
12

 có bao gồm các hướng dẫn rõ 

ràng nhất cho việc phát triển một thiết kế dự án toàn diện và hệ thống M&E, nhưng các phiên 

bản trước đó ít chi tiết hơn đáng kể. Điều này có thể giải thích phần nào những thiếu sót phát 

hiện trong các các dự án ở Việt Nam. 

Thêm vào những điểm yếu của MPGs trước đó, Văn phòng Các vấn đề Thương mại và Lao động 

của USDOL đã không có nhân viên kỹ thuật chuyên trách hỗ trợ các nỗ lực giám sát và đánh giá. 

                                                 
12

 USDOL ILAB, Các hướng dẫn và Các thủ tục quản lý: Các thỏa thuận hợp tác, Năm tài khóa 2015. 
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Trong đầu năm 2014, có thêm một vị trí điều phối viên bán thời gian để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 

cho các quản lý cũng như những bên được cấp vốn của chương trình USDOL. Tuy nhiên, ngay 

cả với sự hỗ trợ kỹ thuật M&E thêm này, các quan chức USDOL nói rằng trách nhiệm của bên 

được cấp vốn là phải tuân thủ các hướng dẫn được thành lập trong MPG. Các cán bộ dự án 

USDOL nói rằng họ thường thảo luận về các vấn đề thiếu hụt với bên được cấp vốn, nhưng điều 

này không nhất thiết dẫn đến việc bên được cấp vốn hoàn thiện tất cả các yếu tố như được quy 

định trong MPG. Hiện nay không có biện pháp pháp lý nào để sử dụng khi bên được cấp vốn 

không tuân thủ. 

3.3. Tiến độ và hiệu quả  

Phần này cung cấp một đánh giá định lượng và định tính về tính hiệu quả của các dự án bằng 

cách kiểm tra các mục tiêu chỉ số hiệu quả hoạt động và trình bày việc đánh giá tính hiệu quả của 

các bên liên quan. Phần này cũng xác định sự phối hợp giữa các dự án và các chương trình bên 

ngoài danh mục đầu tư hợp tác kỹ thuật.  

3.3.1. Các mục tiêu chỉ số 

Kiểm tra các mục tiêu chỉ số của một của dự án cung cấp một cách khách quan để xác định sự 

tiến bộ của dự án hướng tới việc đạt được các kết quả đầu ra và kết quả đã nêu. Thiết lập mục 

tiêu là một phần quan trọng của quá trình hoàn thiện PMP, như các mục tiêu được liệt kê theo 

khoảng thời gian trong Bảng theo dõi dữ liệu PMP. Các bảng theo dõi dữ liệu này nên được gắn 

vào TPRs mỗi sáu tháng một lần. Các chỉ số hiệu quả hoạt động xác định các đơn vị đo lường, 

trong khi mục tiêu xác định giá trị và khung thời gian,  ví dụ, bao nhiêu lần hoặc mức độ thường 

xuyên như thế nào trong khoảng thời gian nào. Những mục tiêu chỉ số định kỳ này cũng được 

gọi là "các cột mốc chỉ số." 

Lý tưởng nhất, tất cả các dự án nên tiến hành điều tra cơ bản để thiết lập các giá trị mục tiêu vào 

lúc bắt đầu dự án và sau đó liên tục cập nhật tiến độ tiến tới đạt được chúng trong suốt dự án. 

MPG của USDOL đã bao gồm một mẫu Bảng Theo dõi Dữ liệu từ năm 2010 với rất ít thay đổi 

trong vòng 5 năm qua. Bảng 8 cho thấy mẫu Bảng Theo dõi Dữ liệu mới nhất tìm thấy trong 

MPG 2015.  

Bảng 5: Mẫu bảng theo dõi dữ liệu từ MPG 2015 của USDOL 
13

 

Chỉ số hiệu 

quả hoạt 

động 

Cơ bản Mục tiêu/ 

Thực tế 

Giai đoạn 1 

Tháng 9.-

Tháng 11. 

Giai đoạn 2 

Tháng 12.-

Tháng 2. 

Giai đoạn 3 

Tháng 3.-

Tháng 5 

Giai đoạn 4 

Tháng 6-

Tháng 8. 

Tổng cộng  

(nếu có) 

  Mục tiêu      

  Thực tế      

  Mục tiêu      

  Thực tế      

                                                 

13
 Nguồn: USDOL ILAB/OTLA, Các hướng dẫn và thủ tục quản lý: Các thỏa thuận hợp tác, 2015. 
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  Mục tiêu      

  Thực tế      

3.3.2. Đánh giá Tiến độ Dự án ILO và các thành tựu 

Dự án ILO-IR phát triển hai bảng theo dõi dữ liệu để cung cấp kết quả định lượng về sự tiến bộ 

và thành tựu của dự án. Một bảng cung cấp danh sách các kết quả đầu ra và tỷ lệ hoàn thành so 

với kế hoạch công việc, nhưng các giá trị mục tiêu không được liệt kê (một số trong số này được 

tìm thấy trong Tài liệu Dự án). Bảng kia liệt kê các chỉ số hiệu quả hoạt động kết quả và kết quả 

đầu ra và một số, chứ không phải toàn bộ, gồm các giá trị cơ quản tương ứng, các giá trị mục tiêu 

trung hạn (các cột mốc) và/hoặc các mục tiêu cuối dự án. Nếu không có thông tin đầy đủ trong 

bất kỳ một bảng theo dõi dữ liệu nào, khó xác định được tiến độ chính xác hoặc việc đạt được 

các mục tiêu chỉ số. Người đánh giá yêu cầu rằng các dữ liệu được sắp xếp và hoàn thiện trong 

một bảng để đánh giá tốt hơn hiệu quả hoạt động của dự án. Bảng 9 cho thấy các chỉ số, sắp xếp 

bởi mục đích trước mắt tương ứng (IO), cùng với các mục tiêu chỉ số cuối dự án và thành tích 

thực tế cho tới ngày 30 tháng Sáu năm 2015 (khoảng 69% sự hoàn thiện dự án). 

Bảng 6:  Đánh giá hiệu quả hoạt động Dự án ILO-IR, qua tới tháng Sáu năm 2015
14

 

Các chỉ số 
Các mục tiêu 

cuối dự án 

Tổng số thực sự 

tháng Sáu năm 

2015 

Phần 

trăm các 

mục tiêu 

đạt được 

Hiện trạng 

IO 1: Hỗ trợ phát triển các 

nghị định triển khai cho 

Luật lao động và Công 

đoàn mới  

Chỉ số IO:    93%  

Các nghị định được phát triển để hiểu về 

Luật Lao động và Luật Công đoàn mới. 

5 nghị định 

thông tư 

13 Nghị định +  

1 Thông tư 
280% Hoàn thành 

Lộ trình cho việc thông qua trong tương lai 

của C87 & C98 ILO  
1 0 0% Theo kế hoạch 

Một lộ trình trung hạn về những thách thức 

chính sách và khuyến nghị cho các chương 

trình nghị sự trong tương lai thông qua bởi 

Quốc hội 

1 0 0% Theo kế hoạch 

IO 2: Nâng cao nhận thức 

về Luật Lao động và Luật 

Công đoàn mới 

Chỉ số IO:    68%  

Hướng dẫn luật lao động cho các công nhân 1 
Dự thảo lần 2 + 5 

tờ rơi 
75% Quý 4 2015 

Phân tích về khoảng cách giữa luật lệ và  

hiện trạng so với ILS 
1 

2 báo cáo + 2 hội 

thảo cấp cao 
200% Hoàn thành 

Sổ tay về quyền công đoàn và các thông lệ 1 0 0% Đúng tiến độ Quý 4 

                                                 

14
 Chuẩn bị bởi các nhân viên dự án ILO-IR, 2/11/2015. 
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lao động không công bằng, được in và phát 

cho các cơ quan lao động  

2015 

Đánh giá Luật lao động sửa đổi bởi NA 

(and MOLISA) 
1 0 0% 2016 

IO 3: Nâng cao năng lực 

công đoàn trên tất cả 4 cấp 

độ để đại diện cho các 

thành viên (thúc đẩy tiến 

trình từ dưới lên) 

Chỉ số IO:  15  226%  

Số công đoàn được thành lập hoặc tái cấu 

trúc vì các thử nghiệm về các cách tiếp cận 

mới đối với tổ chức công đoàn  

8 

19 phương pháp từ 

dưới lên của các 

công đoàn mới 

 

237% Hoàn thành 

Số lượng công cụ được phát triển để hỗ trợ 

việc tổ chức, thương lượng hoặc giải quyết 

tranh chấp theo cách thức mới từ dưới lên 

3 5 166% Hoàn thành 

Số các sự vụ nơi các công cụ đã được sử 

dụng  
3 8 266% Hoàn thành 

Số các công nhân được tổ chức thông qua 

chiến dịch vận động từ dưới lên của 8 GTU 
5000 3006 60% Tiếp diễn 

CBA với các luật lệ trên thông qua việc 

đàm phán thực chất và được đăng ký với 

các cơ quan liên quan  

6 26 433% Hoàn thành 

GTU không hoạt động hiệu quả được tái tổ 

chức thông qua các cách tiếp cận mới  
10 50 500% Hoàn thành 

Số các thí điểm cấp tỉnh về thương lượng 

tập thể có phối hợp gồm nhiều doanh 

nghiệp  

2 5 (7 nhóm ngành) 250% Hoàn thành 

Số các thỏa thuận về lương là kết quả của 

các cuộc đàm phán có phối hợp về lương 

đạt được ở 25 doanh nghiệp 

25 0 0 
 

Qúy 4 2015 

Số FOL công đoàn cấp tỉnh IZ tham gia vào 

các hoạt động thí điểm 
4 5 125% Hoàn thành 

IO 4: Tạo điều kiện cho 

việc xác định và sửa đổi 

lương bổng một cách bền 

vững và hiệu quả, Hội đồng 

Lương Quốc gia (NWC) 

Chỉ số IO:    92%  

Một hội đồng lương quốc gia được thiết lập 

và vẫn hoạt động 
1 1 100% Hoàn thành 

Số lượng khóa đào tạo cho VGCL và VCCI 

về các cách tiếp cận dựa trên bằng chứng 

đối với việc cân nhắc lương tối thiểu  

2 2 100% Hoàn thành 

Bốn đối tác xã hội đưa ra và đệ trình các đề 

nghị lương dựa trên bằng chứng tới NWC 

mỗi năm  

4 4 100% Hoàn thành 

Số lượng các nghiên cứu liên quan được 

thực hiện và sử dụng cho các cân nhắc của 

NWC 

3 5 160% Hoàn thành 
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Một luật mới về lương tối thiểu được soạn 

thảo với sự hỗ trợ của ILO 
1 0 0 

Luật bị trì hoãn 

2016-2020 

IO 5: Thúc đẩy thương 

lượng tập thể 
Chỉ số IO:   103% Hoàn thành 

Số các kế hoạch IR cấp tỉnh được phát triển 

và chấp thuận 

 

5 6 120% 

Tỉnh Bình Phúc 

cũng chấp thuận IR 

MP 

Số lượng các biện pháp can thiệp tiến trình 

hòa giải đình công cấp tỉnh 
2 3 150% Hoàn thành 

Số lượng các doanh nghiệp thí điểm các cơ 

chế đối thoại xã hội cải thiện 
25 32  128% Hoàn thành 

Ba tổ chức sử dụng nhân công hoạt động 

trong Thí điểm IR  
3 3 100% Hoàn thành 

Hướng dẫn người sử dụng lao động về cả 

SD, CBA được phát triển và thông qua bởi 

VCCI 

1 Bản thảo SD 75% Đúng tiến độ 

Các bản tin IR được xuất bản 4 10 250% Hoàn thành 

Số các hội thảo chuyên gia IR 8 10 125% Hoàn thành 

Một bản nghiên cứu về cơ cấu tổng thể của 

việc quản lý chính quyền trong IR trong bối 

cảnh kinh tế thị trường  

1 0 0 
Ngày dự kiến hoàn 

thành:  15/12/2015 

Số các tiểu sử IR được hoàn thành trong các 

doanh nghiệp 
20 18 90% Đúng tiến độ 

Một phúc trình xem xét về hiện trạng của 

CB 
1 0 0 2016 
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Việc chuẩn bị một bảng theo dõi dữ liệu có tổ chức (Bảng 9) tạo điều kiện rất nhiều cho việc 

đánh giá khách quan của người đánh giá tiến độ và hiệu quả của dự án. Như đã thể hiện trong 

Bảng 9, dự án ILO-IR đã đạt được tiến bộ đáng kể dưới mỗi mục tiêu trước mắt và dự kiến sẽ đạt 

được tất cả các mục tiêu cuối cùng của dự án vào tháng Sáu năm 2016. Các dữ liệu định tính thu 

thập được củng cố tính hiệu quả của dự án. Các bên liên quan ba bên cho thấy sự quan tâm lớn 

về số lượng và chất lượng của các kết quả dự án cho tới nay. Đáng chú ý nhất trong số các thành 

tựu này là vai trò trung tâm của dự án trong việc thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia, các 

văn bản chính sách và sự giải thích pháp lý của Luật Lao động và Luật Công đoàn mới, và sự 

đóng góp của các chương trình thử nghiệm nhằm chứng tỏ các cách tiếp cận hiệu quả và sáng tạo 

đối với tổ chức công đoàn và quan hệ lao động. 

3.3.3. Đánh giá Tiến độ và Thành tự Dự án BWV-UCD  

BWV-UCD: Dự án BWV-UCD cung cấp các bảng theo dõi dữ liệu được sắp xếp tốt đã được 

trình lên TPRs sáu tháng một lần. Điều này tạo điều kiện nhiều cho việc phân tích khách quan 

tiến độ dự án. Các chỉ số hiệu quả hoạt động bao gồm cả các giá trị mục tiêu lẫn cơ bản phù hợp 

với các mục tiêu và các kết quả đầu ra tức thời của dự án. Phụ lục G bao gồm bảng theo dõi dữ 

liệu BWV-UCD, mà nên được coi là một "thông lệ tốt" về định dạng và sự bao gồm tất cả các 

thành phần cần thiết để phân tích tiến độ, tiến tới việc đạt được các mục tiêu chỉ số. Tuy nhiên, 

như đã đề cập ở mục 3.2.4, chỉ số hiệu quả hoạt động của dự án chủ yếu là theo định hướng kết 

quả đầu ra. 

Dự án BWV-UCD có tổng cộng 24 chỉ số kết quả đầu ra và kết quả. Bảng 10 cho thấy các chỉ số, 

được sắp xếp bởi mục tiêu tức thời tương ứng (IO), cùng với các chỉ số mục tiêu cuối cùng của 

dự án và thành tích thực tế cho đến nay. Các kết quả hiệu quả hoạt động mới nhất trong Bảng 10 

tính tới ngày 30 Tháng Sáu 2015 (vào khoảng 69% thời gian của dự án). 

Bảng 7: Đánh giá Hiệu quả Hoạt động dự án BWV-UCD, qua tới tháng Sáu 2015
15

 

Các chỉ số 

Các 

mục 

tiêu 

cuối dự 

án 

Tổng số 

cụ thể 

Tháng 

sáu năm 

2015 

Phần 

trăm 

mục tiêu 

đạt được 

IO 1: Các thành viên công đoàn của 

PICCs trong BWV sẽ có lẽ tăng cường 

năng lực của mình nhằm đóng góp vào 

quá trình cải tiến sự tuân thủ của nhà 

máy 

 

Chỉ số IO: % đại diện công đoàn 

PICC cải thiện năng lực để đóng 

góp tích cực cho tiến trình cải 

thiện sự tuân thủ nhà máy 

 

75   

Số người đào tạo từ các liên đoàn và công đoàn cấp quận được đào tạo để 
12 15 125% 

                                                 

15
 Nguồn: Báo cáo Tiến bộ Kỹ thuật cho dự án BWV-UCD, 30/6/2015. 
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thực hiện việc đào tạo PICC 

Số vị trí đào tạo các đại diện công đoàn PICC được cung cấp 1408 343 24% 

Số các đại diện công đoàn PICC được khảo sát và % tăng cường khả năng 

giải quyết vấn đề của họ 
75 30 40% 

Số công đoàn cơ sở tham gia các khóa đào tạo 230 112 49% 

Số các thành viên PICC gia tăng sự hiểu biết của họ về trách nhiệm về đào 

tạo 
120 44 37% 

IO 2: Các công đoàn cấp độ nhà máy, 

các công đoàn công nhân may mặc và 

FOLs tại các tỉnh mục tiêu của BWV sẽ 

có lẽ tăng cường khả năng của họ nhằm 

đại diện hiệu quả các công nhân tại các 

nơi làm việc có định hướng xuất khẩu 

trong ngành dệt may.  

 

Chỉ số IO: % các công đoàn 

tham gia chứng tỏ khả năng tăng 

cường trong việc đại diện một 

cách hiệu quả 

 

80   

Số người đào tạo từ các liên đoàn và các công đoàn được đào tạo trong việc 

cung cấp đào tạo công đoàn tại các vùng công đoàn cấp nhà máy quan trọng 

mà cần việc thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp.  

16 2 13% 

Số được khảo sát và % các thủ lĩnh công đoàn đã gia tăng năng lực thông 

qua đào tạo về đàm phán, giao tiếp, giải quyết tranh chấp, OSH, vv... 
>75 30 40% 

% số công nhân liên kết với các công đoàn cơ sở trong các nhà máy tham gia >85 80 94% 

% các nhà máy tham gia UCD đăng ký >76 72 95% 

Số công đoàn cơ sở đã đào tạo đại diện 42 6 14% 

Số địa điểm đào tạo (điểm) 900 16 2% 

IO 3: Các công đoàn có lẽ sẽ tăng 

cường năng lực của mình để đại diện 

cho các quyền lợi của các thành viên 

công đoàn/công nhân trong cuộc đối 

thoại và thương lượng tập thể, và trong 

việc áp dụng các thử nghiệm sáng tạo 

cho tổ chức công đoàn trong các nhà 

máy BWV mở rộng.  

 

Chỉ số IO: Số công đoàn nhà 

máy BWV tham gia chứng tỏ sự 

gia tăng khả năng và nhận thức 

trong việc đại diện hiệu quả các 

quyền lợi của các thành viên 

trong việc thương lượng tập thể, 

PICC và đối thoại xã hội một 

cách chung chung hơn. 

15   

Số GTUs tham gia vào các thí điểm từ ngành dệt may/giày dép 10 10 100% 

Số FOL / VGCL mà theo đó thông lệ tốt được phổ biến 15 0 0% 

Số nhà máy áp dụng thông lệ tốt được xác định thông qua các thí điểm 200 25 8% 

Số GTUs áp dụng hệ thống phục vụ xưởng 5 0 0% 

Số GTUs chứng minh các đặc điểm cho các hoạt động công đoàn "từ dưới 

lên" 
8 4 50% 

IO 4: BWV EAs sẽ có thể thúc đẩy hiệu 

quả đối thoại xã hội và tự do hội họp 

trong các nhà máy tham gia.  

Chỉ số IO: Số BWV EAs thúc 

đẩy hiệu quả đối thoại xã hội và 

tự do hội họp trong các nhà máy 

tham gia 

15 14 93% 
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Số ngày EAs được đào tạo/huấn luyện hoặc trao đổi thông tin về IR 65 84 133% 

Số các chuyến thăm học hỏi kinh nghiệm trong các nhà máy  21 15 71% 

Số các hoạt động/sự kiện chung với FOLs 5 6 120% 

Số các cuộc thảo luận với các bên liên quan trên toàn quốc về việc thúc đẩy 

quan hệ lao động và đối thoại xã hội 
21 7 33% 

Một đánh giá định tính dự án BWV-UCD dựa trên việc xem xét và phỏng vấn của người đánh 

giá với các bên liên quan dự án cho thấy một mức độ cao về sự tham gia và đồng thuận trong 

việc phát triển và triển khai các hoạt động của dự án. Các bên liên quan nhất trí xem các chiến 

lược dự án, có các cơ chế có sẵn để đạt sự bền vững, là đạt hiệu quả cao. Các bên liên quan nhất 

trí về các chiến lược hiệu quả nhất của dự án như sau: 

 Đào tạo những người đào tạo từ ULTUs những người sau đó đã đào tạo các thành viên 

công đoàn PICC và các thành viên Ban chấp hành GTU. Điều này đã được ghi nhận là 

một chiến lược có tính bền vững cao. 

 Xây dựng năng lực của các thành viên công đoàn PICC để tăng cường sự tham gia của họ 

trong các cuộc họp PICC. 

 

 Xây dựng năng lực của Ban Chấp hành GTU nhằm tăng cường sự tham gia của họ trong 

các cuộc đàm phán về quản lý lao động. 

 Tăng cường năng lực của các BWV EAs để họ có thể áp dụng các kỹ năng và kiến thức 

IR mới có được đối với việc đánh giá và công tác tư vấn. 

3.3.4. Đánh giá Các thành tựu và Tiến độ dự án IRPP 

IRPP: Như đã nêu trong mục 3.2, IRPP đã không đáp ứng các tiêu chí về việc giám sát hiệu quả 

hoạt động bao gồm trong USDOL MPGs. Nguồn duy nhất về việc ghi lại theo định kỳ và thường 

xuyên về tiến độ dự án là các TPRs, mặc dù đây là các phát hiện định lượng cơ bản. Hai báo cáo 

đánh giá nội bộ cuối cùng đã được sản xuất - một báo cáo được ủy nhiệm bởi bên tiến hành dự 

án, DAI, và một được ủy nhiệm bởi MOLISA. Cả hai báo cáo tập trung vào việc đạt được các 

hoạt động và kết quả đầu ra như đã được nêu ra trong khung logic điều chỉnh (Phụ lục F) và đã 

có kết luận về việc đạt được các mục tiêu dự án. 

Bằng cách so sánh và kiểm tra chéo các báo cáo cuối cùng của IRPP và TPRs, có thể thấy rằng 

phần lớn các hoạt động đã được hoàn thành, nhưng không rõ chúng đóng góp vào các mục tiêu 

dự án như thế nào. Nếu không có một hệ thống M&E để theo dõi tiến trình, không thể xác định 

được mức độ đạt được các kết quả đầu ra và các mục tiêu. Các dữ liệu duy nhất có sẵn là một 

danh sách các hoạt động dự án, trong đó bao gồm tổng cộng 20 cuộc hội thảo, 11 cuộc tập huấn, 

và 39 buổi gặp gỡ (hội nghị bàn tròn, thuyết trình, và các cuộc họp). 
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Các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan ba bên, cựu cán bộ dự án IRPP và các quan chức 

USDOL cung cấp các quan điểm khác nhau về hiệu quả của dự án. Các quan chức MOLISA từ 

bộ phận thanh tra lao động, cơ quan lao động và tiền lương, ICD và CIRD nói rằng dự án IRPP 

đã không thực sự đạt được hiệu quả. Ý kiến của họ dựa trên việc thiếu vắng sự đồng thuận của 

GoV và quyền sở hữu của các kết quả đầu ra IRPP, cũng như tính bền vững của bất kỳ kết quả 

nào. Một quan chức MOLISA đã nói: "Dự án IRPP không được quy hoạch với việc đặt trọng 

tâm vào quyền lợi tốt nhất của Việt Nam. Dự án này là hoàn toàn lãng phí tiền bạc." Các cựu 

nhân viên dự án và các quan chức USDOL phản bác lại với các tuyên bố rằng dự án đã được 

thiết kế lại để đáp ứng danh sách hoạt động “mong muốn”, mà một số trong đó ít dính dáng tới 

các mục tiêu dự án. Việc chậm trễ khởi động dự án rộng khắp gần như chắc chắn ảnh hưởng tới 

sự đồng thuận và hậu thuẫn dự án, và có lẽ tác động tới cảm nhận của bên liên quan về bất kỳ các 

kết quả tích cực nào mà dự án có thể đã có được. 

3.3.5. Đánh giá Hiệu quả của các hoạt động FMCS 

FMCS thực hiện hai hoạt động chính: 1) hai đợt đào tạo kéo dài một tuần cho những người Việt 

về hòa giải lao động và các chủ đề hòa giải và kỹ thuật; và 2) hỗ trợ kỹ thuật cho sự phát triển 

của một cẩm nang về hòa giải với tựa đề "Cẩm nang về Hòa giải Tranh chấp Lao động." Như đã 

được miêu tả trong Phần 3.2, tiến trình dẫn đến việc phát triển các hoạt động này gần như lý 

tưởng – các bên liên quan ba bên đã được tham vấn, các thỏa thuận đã đạt được, và sau đó nội 

dung đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật dựa trên kết quả của quá trình này. 

Các hoạt động không được kèm theo bởi bất kỳ một sự giám sát nào để khách quan đánh giá hiệu 

quả của các hoạt động; do đó, người đánh giá phải dựa trên những phản hồi có được trong các 

cuộc phỏng vấn các bên liên quan. Có sự thống nhất giữa các thành viên ba bên là nội dung đào 

tạo có ít hoặc không có ứng dụng trong bối cảnh hòa giải lao động Việt Nam hiện hành. Một 

người tham gia từ MOLISA đã thậm chí còn nói rằng những người tham dự rốt cuộc đã cảm thấy 

bị xúc phạm bởi “cách tiếp cận thiếu nhạy cảm”, và “sự áp đặt” của hệ thống FMCS. Chỉ có các 

bên liên quan đại diện cho giới học thuật của các đại học thấy nội dung “thú vị” vì nó gắn liền 

với một hệ thống nước ngoài. 

Người đánh giá hỏi xin một số cơ quan thuộc MOLISA một bản copy cẩm nang hòa giải được 

sản xuất vào tháng Sáu năm 2014 với sự hỗ trợ kỹ thuật của FMCS. Nhưng chỉ có một cơ quan 

cung cấp một bản sao, nhưng lại nói thêm rằng nó không được sử dụng một cách có ý nghĩa 

trong bất kỳ công việc hàng ngày nào của các hòa giải viên về lao động.  

Như là một điểm so sánh, dự án ILO-IR bao gồm một dự án thí điểm nhỏ về phương pháp tiếp 

cận mới để hòa giải. Điều này hiện đang được thực hiện ở cấp tỉnh với sự hỗ trợ của các chuyên 

gia quan hệ lao động từ CIRD của MOLISA. Một sự so sánh quan trọng là một dự án có tiềm 

năng vượt ra khỏi khuôn khổ của các hoạt động đào tạo mà thường chấm dứt khi đợt đào tạo kết 

thúc. Một dự án có thể tích hợp trong thiết kế mình cơ hội cho những người tham gia đào tạo 

nhằm áp dụng các kiến thức và kỹ năng thu được thông qua đào tạo đồng thời cung cấp sự theo 

dõi cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng khi thúc đẩy các cách tiếp cận sáng tạo mà có thể 

không có đủ bằng chứng về tính hiệu quả của chúng. Nếu không có bằng chứng về tính hiệu quả, 

sẽ không chắc rằng những nỗ lực nhân rộng quy mô sẽ thành công. 
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3.3.6. Sự phối hợp giữa các dự án hoặc các chương trình khác 

Một phát hiện chính của đánh giá này là sự phối hợp tồn tại giữa các dự án do USDOL tài trợ và 

Chương trình BWV lớn hơn. Thiết kế của dự án BWV-UCD bổ sung và tăng cường các dự án và 

chương trình hiện tập trung vào việc cải thiện quyền và tuân thủ với ILS của người lao động. Tài 

liệu dự án BWV-UCD (ProDoc) cẩn thận vạch ra cách thức mà dự án sẽ phối hợp với dự án ILO-

IR, cũng như chương trình BWV lớn hơn để nâng cao kết quả của dự án. Sự phối hợp này và kết 

quả đạt được mô tả dưới đây và mô tả trong Hình 1.  

 Các nhà máy tham gia BWV cung cấp sự tiếp cận trực tiếp đến người lao động và ban 

quản lý và đóng vai trò như là nền tảng cho các sáng kiến về quan hệ lao động của hai dự 

án khác trong danh mục đầu tư. 

 

 Ban cố vấn doanh nghiệp BWV thành lập Ủy ban Tư vấn Cải thiện Hiệu quả hoạt động 

(PICCs) trong từng doanh nghiệp. Các ủy ban này thiết lập một cơ chế đối thoại xã hội đã 

trở thành nền tảng cho các dịch vụ tư vấn BWV. 

 Dự án BWV-UCD cung cấp đào tạo để tăng cường năng lực của các thành viên công 

đoàn trong các ủy ban PICC và các ban chấp hành GTU để tăng cường khả năng nhằm 

tham gia vào các cuộc đối thoại xã hội và đàm phán. 

 Dự án BWV-UCD triển khai tập huấn những người đào tạo cho FOLs và IZTUs để họ có 

thể cung cấp việc đào tạo cho các thành viên GTU trong các nhà máy BWV cũng như các 

doanh nghiệp bên ngoài. 

 Một số nhỏ các nhà máy tham gia BWV đã được lựa chọn để tham gia vào sáng kiến thí 

điểm dự án ILO-IR tập trung vào cách tiếp cận từ dưới lên đối với các chức năng, cơ cấu 

và tổ chức công đoàn. Công việc này đã giúp tạo ra các mối liên kết chặt chẽ hơn giữa 

ULTUs và GTUs, đặc biệt là trong lĩnh vực thương lượng tập thể. 

 

 Các Cố vấn Doanh nghiệp BWV là những người hưởng lợi trực tiếp những nỗ lực xây 

dựng năng lực toàn cầu BW về các vấn đề quan hệ lao động. Điều này sẽ cho phép EAs 

thực hiện các dịch vụ cố vấn được thành lập trên các cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả. 

 Sự hợp tác và nỗ lực phối hợp giữa các dự án/chương trình dẫn đến kết quả đầu ra nâng 

cao liên quan tới các thông lệ quan hệ lao động được cải thiện ở Việt Nam. 
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Hình 1: Những sự phối hợp giữa các dự án BWV-UCD và ILO-IR và chương trình BWV  

 

3.4. Tính hiệu quả và việc sử dụng nguồn lực 

Phần này cung cấp một đánh giá định tính về tính hiệu quả của các dự án, dựa trên sự đầy đủ các 

nguồn tài chính và nhân lực có liên quan đến phạm vi và chiều rộng của kết quả đầu ra của dự 

án, cũng như nhận thức của các bên liên quan về hiệu quả của dự án. 

3.4.1. Mức độ đầy đủ các nguồn lực của dự án ILO-IR  

Tháng 9 năm 2011, USDOL cung cấp tổng cộng 3 triệu đôla tài trợ cho dự án ILO-IR. Tuy 

nhiên, Hiệp định hợp tác đề ra một khoản tiền nghĩa vụ ban đầu là 1 triệu đôla với số 2 triệu đôla 

còn lại “phụ thuộc vào sự sẵn có hay không”.   Điều này dẫn đến một số bất an, và ILO đã không 

có sự lựa chọn nào khác là phải chuẩn bị cho một khoảng trống tiền tài trợ. Các biện pháp của 

ILO bao gồm việc giảm các hoạt động theo kế hoạch và cố ý trì hoãn thay thế Trưởng Cố vấn Kỹ 

thuật của dự án (CTA), người đã rời đi tháng Bảy năm 2013 nhưng vị trí đó không được thay thế 

cho tới tháng Một năm 2014. Trong khi khoảng trống tiền tài trợ này là điều không thể tránh 

được, cán bộ dự án cũng như các bên liên quan ba bên nhận xét rằng sự bất an này đã có một tác 

động tiêu cực đến tiến độ dự án. Các quan chức USDOL hiểu tình trạng khó khăn của dự án; tuy 

nhiên, giải thích rằng điều này là do các nguồn quỹ hạn chế và không thể đoán trước mà OTLA 

đã được dành riêng cho các nguồn tài trợ về quyền của công nhân mỗi năm – không quá 6 triệu 

đôla trong những năm gần đây, mà dự kiến sẽ chi trả cho các dự án hợp tác kỹ thuật của OTLA 

trên toàn thế giới. 

 

Các nhà máy BWV được sử dụng làm ví dụ chứng 
minh cho các sáng kiến quan hệ lao động của các 

dự án BWV,  BWV-UCD và ILO-IR 

Các cuộc đào tạo 
BWV-UCD xây dựng 
năng lực của cách 

thành viên 
TU tại PICCs  để 

tham gia nhiều hơn 
vào đối thoại xã hội 

Xây dựng năng lực  EAs 
BWV nhằm tăng cường các 
dịch vụ cố vấn với cơ chế 

đối thoại xã hội 

Các kết quả đầu ra tăng cường 
- Tạo cơ chế đối thoại xã hội làm nền tảng cho các dịch vụ cố 
vấn BWV 
- Tăng cường năng lực của các thành viên GTU để tham gia 
vào PICCs và tham gia vào đối thoại xã hội 
- Các mối quan hệ chặt chẽ giữa TUs cấp cơ sở và cấp trên 

 

 
Các sáng kiến thí điểm ILO-
IR được tiến hành tại các 
nhà máy BWV để chứng 

minh cách tiếp cận từ dưới 
lên để tổ chức công nhân 
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Hồ sơ tài chính của dự án ILO-IR cho thấy rằng tính đến tháng Bảy năm 2015, đó là khi khoảng 

75% thời gian của dự án, 63% tổng số tiền tài trợ của USDOL đã được chi tiêu và một phần đáng 

kể của phần còn lại đã được cam kết hoàn thành các hoạt động còn lại trong kế hoạch làm việc. 

Vì có nhiều yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ các bên liên quan ba bên liên quan đến quá trình phê 

chuẩn C87 và C98, các văn phòng dự án ILO tại Geneva và Bangkok dành riêng các khoản bổ 

sung với số tiền là 461,645 đôla. Dự án ILO-IR cũng đã được trao 101,600 đôla theo dự án 

BWV-UCD để hỗ trợ các chiến lược chung theo Mục tiêu 3 của cả hai dự án. Bảng 11 tóm tắt 

các nguồn tài trợ hiện tại của dự án ILO-IR. 

 

Dù ILO đã cố gắng để mở rộng tài trợ cho phạm vi các hoạt động ngày càng gia tăng của dự án, 

cán bộ dự án và các bên liên quan ba bên dự đoán nhu cầu lớn hơn về hỗ trợ kỹ do các yêu cầu 

phải tuân thủ lao động liên quan tới TPP. Văn phòng Quốc gia ILO tại Hà Nội đang tìm kiếm 

thêm tài trợ để hỗ trợ thêm cho việc gia tăng nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật về quan hệ lao động như dự 

báo và cân nhắc tính khả thi của việc mở rộng dự án IR thành một bộ phận quan hệ lao động 

được nhiều nhà tài trợ cung cấp ngân quỹ.   

 

Bảng 8: Các nguồn tài trợ dự án ILO-IR  

Nguồn tài trợ Số tiền (Đôla Mỹ) 

USDOL 3,000,000 

Các văn phòng ILO ở Geneva và Bangkok 461,645 

USDOL (là một phần của ngân quỹ dự án BWV-

UCD) 

101,600 

Tổng 3,563,245 

3.4.2. Mức độ đầy đủ của Các nguồn lực Dự án BWV-UCD  

Chương trình Công việc Tốt hơn ILO/IFC và Văn phòng Các hoạt động của công nhân ILO 

(ACTRAV) nhận được hai lần tài trợ từ USDOL để triển khai dự án BWV-UCD. Nguồn tài trợ 

đầu tiên tổng cộng là 640.000 đôla và chi trả cho khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2011 đến 

tháng 3 năm 2014. Khoản tài trợ thứ hai là 673,000 đôla cho giai đoạn từ tháng 7 năm 2014 đến 

tháng 6 năm 2016. 

Ba chương trình hoặc tổ chức thực thi - ILO ACTRAV và đối tác địa phương APHEDA, ILO Hà 

Nội/dự án IR, và BW Global/BWV – chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các hoạt động được liên 

kết với bốn mục tiêu. Bảng 12 cho thấy sự phân chia các nguồn lực tài chính giữa ba chương 

tình/tổ chức thực hiện các chương trình như sau: 

 ACTRAV/APHEDA thực hiện các hoạt động theo Các mục tiêu 1 & 2, với một ngân 

sách 314,700 đôla, tương đương gần 47% tổng ngân sách. Những hoạt động này sử dụng 

nhiều nguồn lực, vì chúng liên quan đến một số lượng lớn các khóa tập huấn cho các 

thành viên công đoàn PICC, các thành viên của các Ban chấp hành GTU, và FOLs cấp 

tỉnh. 
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 ILO-IR thực hiện các hoạt động theo Mục tiêu 3, với một khoản ngân sách 101,600 đôla, 

tương đương khoảng 15% tổng ngân sách. Mục tiêu tập trung vào thí điểm/áp dụng các 

cách tiếp cận từ dưới lên trong tổ chức công đoàn trong các nhà máy tham gia BWV.    

 BW Global/BWV thực hiện Mục tiêu 4, với một ngân sách 103,700 đôla, hoặc chỉ hơn 

15% tổng ngân sách. Mục tiêu này tập trung vào việc xây dựng năng lực của các BWV 

EAs để thúc đẩy hiệu quả các vấn đề quan hệ lao động. 

Bảng 9: Dự án BWV-UCD (2014-2016) –  

Chia sẻ trách nhiệm và các nguồn lực tài chính  

Đối tác thực hiện Các trách nhiệm 
Số lượng (Đôla 

Mỹ) 

% Tổng số ngân 

sách 

 

ILO ACTRAV/APHEDA 

 

Các mục tiêu 1&2 

Các hoạt động và phát triển 

chương trình đào tạo 

 

314,700 

 

47% 

ILO-IR 

Mục tiêu 3 

Các chương trình thí điểm về các 

cách tiếp cận từ dưới lên trong 

các nhà máy BWV  

101,600 15% 

 

BW Global/BWV 

 

Đối tác 4 

Xây dựng năng lực EAs BWV  

 

103,700 

 

15% 

 

Các chi phí gián tiếp 

 

 153,000 23% 

 

Tổng 

 

 673,000 100% 

Nhân viên dự án từ APHEDA nhận xét rằng APHEDA đóng góp một cách đáng kể bằng cách 

chi trả tiền lương của các nhân viên hỗ trợ giám sát, thi hành và quản lý dự án. Dù huấn luyện 

viên chính từ Úc là một tình nguyện viên, APHEDA chi trả cho nơi ở, chi phí sinh sống và bảo 

hiểm y tế của ông này. Việc làm trong khoảng 30 ngày của quản lý quốc gia và 20 ngày của quản 

lý khu vực được chi trả bởi APHEDA. Những đóng góp theo kiểu này tổng cộng là  52,870 đôla 

mỗi năm. APHEDA hiện đang tìm kiếm tài trợ thêm để tiếp tục xây dựng năng lực của những 

người đào tạo FOL để họ có thể thực hiện việc giám sát và đánh giá bền vững các hoạt động đào 

tạo. 

 

3.4.3. Mức độ đầy đủ của Các nguồn lực Dự án IRPP  

Tháng 9 năm 2011, USDOL trao cho DAI 1,5 triệu đôla trong khoảng thời gian hai năm để thực 

hiện Dự án Thúc đẩy Quan hệ Lao động (IRPP), với sự thấu hiểu rằng việc thực hiện dự án sẽ 

không bắt đầu cho đến năm 2012.  Tuy nhiên, dự án này đã không nhận được sự chấp thuận 

chính thức từ GoV cho đến tháng 9 năm 2013. Do sự chậm trễ này, USDOL cho phép dự án mở 

rộng không có chi phí trong sáu tháng, cho đến tháng 3 năm 2014, để thực hiện các chiến lược 
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của dự án. Các khoản ngân quỹ dự án đã được phân bổ cho năm khoản chi phí chính, như thể 

hiện trong Bảng 13. 

Bảng 10: Phân bổ các nguồn lực cho IRPP (2012-2014) 

Nội dung Ngân sách (Đôla 

Mỹ) 

% Tổng ngân 

sách 

Hỗ trợ kỹ thuật 523,972 35% 

Chi phí quản lý 364,394 24% 

Chi phí đi lại và công tác phí 197,369 13% 

Hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động được 

thực hiện bởi các bên liên quan địa phương 

300,000 20% 

Hỗ trợ của Văn phòng DAI  114,265 8% 

Tổng 1,500,000 100% 

Khoản chi phí thứ tư và lớn nhất là các chi phí cho việc hỗ trợ thực hiện các hoạt động được tiến 

hành bởi các bên liên quan ở địa phương, là một khoản chi phí bất thường, trừ khi nó được liên 

kết trực tiếp để đạt được các mục tiêu dự án. Thông tin chi tiết về các loại hoạt động địa phương 

được hỗ trợ và các chi phí liên quan đã có sẵn trong báo cáo đánh giá cuối cùng được DAI thực 

hiện. Trong số 300.000 đôla được giải ngân, tổng cộng 224.811 đôla đã được giải ngân cho các 

đối tác dự án để hỗ trợ các hoạt động của các bên liên quan, chẳng hạn như các cuộc họp và các 

hội nghị quốc gia, trong đó có thể đã đề cập đến các chủ đề liên quan đến dự án nhưng không 

hoàn toàn dành riêng cho những vấn đề này. Thanh tra Lao động của MOLISA đã nhận được 

106.159 đôla, hoặc 47% trên tổng số tiền dành cho việc phân bổ này. Một số các khoản chi này 

dường như hiếm khi biện minh được cho những đóng góp của chúng đối với kết quả dự án. Ví 

dụ, 30.000 đôla đã được chi cho hai cuộc họp hoặc "các lễ ra mắt" của "Kế hoạch tổng thể." Đây 

chỉ là một ví dụ về các hoạt động của bên liên quan tại địa phương với sự biện minh đầy nghi 

vấn chỉ trong khoảng thời gian thực hiện ngắn ngủi 6 tháng.
16

  

Mặc dù việc sử dụng đầy nghi vấn các khoản quỹ, các quan chức MOLISA được phỏng vấn 

dường như tin rằng họ nhận được khoản phân bổ ngân quỹ thiếu hụt. Các quan chức MOLISA 

bình luận rằng họ "rất thất vọng" về tỷ lệ phần trăm nhỏ các khoản quỹ trong dự án trực tiếp hỗ 

trợ các hoạt động nâng cao năng lực của MOLISA. Một quan chức nhận xét, "Chúng tôi cần phải 

cải thiện tính minh bạch tài chính của dự án. Tất cả những điều chúng tôi biết đó là dự án trị giá 

tới 1,5 triệu đôla và chúng tôi chỉ trực tiếp được hưởng lợi từ khoảng 200.000 đôla, hoặc 15%. 

Vì vậy, câu hỏi của chúng tôi là, ‘tất cả số tiền còn lại đi đâu?’’’. 

Cựu cán bộ dự án IRPP và các quan chức USDOL nói rằng dự án cung cấp cho MOLISA nhiều 

thông tin liên quan đến việc phân bổ và chi tiêu ngân sách hơn, so với những gì bình thường 

được cung cấp. Họ gán bất kỳ ý kiến tiêu cực liên quan đến việc phân bổ và chi tiêu cho dự án là 

                                                 

16
 Để có thêm thông tin chi tiết về chi phí liên quan tới các hoạt động dự án, xin hãy đọc báo cáo tháng 5 năm 2014 

của DAI có tựa đề “Báo cáo đánh giá cuối cùng về hỗ trợ triển khai luật lao động và thúc đẩy giám sát lao động lành 

mạnh ở Việt Nam.”  
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do "mối quan hệ căng thẳng" và vội vàng thực hiện các hoạt động dự án, chứ không phải do bất 

kỳ sự thiếu minh bạch nào. 

3.4.4. Sự đầy đủ các nguồn lực cho các hoạt động của FMCS 

Trong tháng 3 năm 2012, USDOS phân bổ 228.900 đôla để hỗ trợ các hoạt động của FMCS tại 

Việt Nam thông qua một thỏa thuận liên ngành. Các khoản ngân quỹ này được sử dụng giữa năm 

2013 và năm 2014 để tiến hành đánh giá nhu cầu của các bên liên quan ba bên Việt Nam, thảo 

luận về các nội dung của hội thảo đào tạo và hướng dẫn về hòa giải, thực hiện hai đợt tập huấn 

kéo dài bốn ngày về quản lý xung đột ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và cung cấp hỗ 

trợ kỹ thuật thêm nữa để hoàn thành Cẩm nang về hòa giải tranh chấp lao động tại Việt Nam. 

Hội thảo đào tạo tại Hà Nội có tổng cộng 24 người tham gia và một ở TP Hồ Chí Minh có 29 

người tham gia. Nếu đây là đợt đào tạo duy nhất, có nghĩa phải chi 4.318 đôla cho mỗi người 

tham gia đào tạo. Thậm chí nếu 50% của các quỹ này dành để phát triển Cẩm nang Hòa giải và 

tham vấn kỹ thuật, thì việc việc đào tạo 4 ngày sẽ được phân bổ một khoản tiền tương đương 

2.159 đôla cho mỗi người tham gia. 

Người đánh giá không được tiếp cận với một ngân sách dựa trên kết quả đầu ra, liên kết chi phí 

với những gì được cung cấp; vì thế, một đánh giá khách quan hiệu quả sử dụng các nguồn lực 

của FMCS là điều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, đại diện của MOLISA tham dự các 

khóa đào tạo nhận xét rằng các chi phí liên quan với việc có chuyên gia tư vấn quốc tế cung cấp 

việc đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật có thể là tốt hơn nếu được sử dụng để thuê các chuyên gia hòa 

giải khu vực, những người có thể cung cấp và tư vấn về mô hình trung gian thích hợp hơn, và 

cung cấp các cuộc tham vấn tiếp theo. Mặc dù FMCS là một thực thể của chính phủ Mỹ, nhận 

thức của các bên liên quan của GoV cho rằng đó là một tổ chức vì lợi nhuận. Một bên liên quan 

của GoV bình luận rằng, “FMCS là doanh nghiệp. Họ có khoản tài trợ; họ cần phải tiêu tiền; họ 

đã hưởng lợi”.  

3.5. Sắp xếp Quản lý dự án 

Phần này đưa ra một tổng quan về sắp xếp quản lý – cơ cấu nhân viên và trách nhiệm - được sử 

dụng bởi các dự án do USDOL tài trợ tại Việt Nam. Tiếp sau đó là một đánh giá định tính về sự 

đầy đủ và tính hiệu quả của cơ cấu quản lý và sự phối hợp với các đối tác Việt Nam. 

3.5.1. Tổng quan về Sắp xếp Quản lý dự án 

Cả dự án ILO-IR và dự án IRPP sử dụng cách sắp xếp quản lý tương tự. Cả hai đều bổ nhiệm 

một người nước ngoài làm Cố vấn trưởng về kỹ thuật (CTA), là người đã được hỗ trợ bởi đội 

ngũ nhân viên kỹ thuật của Việt Nam. Dự án ILO-IR, vốn có phạm vi công việc lớn hơn so với 

dự án IRPP, cũng phụ thuộc vào hai điều phối viên chương trình kỹ thuật để thực hiện các hoạt 

động theo mục tiêu cụ thể và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bên liên quan ba bên. Các CTAs 

của mỗi dự án dự kiến quản lý dự án và làm chuyên gia cố vấn về một loạt các vấn đề quan hệ 

lao động rộng lớn tại Việt Nam. Cả dự án của ILO-IR và các dự án IRPP dựa vào các tư vấn bên 

ngoài để thực hiện nghiên cứu cụ thể hoặc đào tạo. Trong trường hợp dự án ILO-IR, phần lớn 

các chuyên gia tư vấn là các chuyên gia pháp lý Việt Nam, những người cung cấp các phân tích 

hoặc diễn giải cho việc thực hiện Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012. Dự án IRPP chủ 

yếu là sử dụng chuyên gia tư vấn nước ngoài để đào tạo và tư vấn kỹ thuật về các vấn đề liên 
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quan đến việc cải thiện thanh tra lao động của MOLISA. Trong nhiều dịp, USDOL đóng góp 

nhân lực cho các khóa tập huấn và tư vấn kỹ thuật. 

Một yếu tố phân biệt giữa IRPP và các dự án ILO-IR là dự án ILO-IR thành lập Ban chỉ đạo dự 

án (PSC), trong khi dự án IRPP thì không. PSC bao gồm các bên liên quan ba bên Việt Nam đại 

diện cho GoV, các tổ chức sử dụng người lao động và công đoàn. Các thành viên PSC chịu trách 

nhiệm đại diện cho các lợi ích của các thành phần của họ, cung cấp ý kiến đóng góp trực tiếp vào 

kế hoạch dự án và giám sát tiến độ dự án. 

Dự án BWV-UCD có một sự sắp xếp quản lý rất khác so với ILO-IR và các dự án IRPP. Đứng 

đầu trong số những khác biệt này là thực tế rằng ba tổ chức thực thi khác nhau chịu trách nhiệm 

về các hoạt động và phân phối theo bốn mục tiêu của dự án: ILO ACTRAV và đối tác điều phối 

địa phương APHEDA chịu trách nhiệm cho mục tiêu 1 và 2; Dự án ILO-IR ở Hà Nội chịu trách 

nhiệm cho mục tiêu 3; và Better Work Global/BWV thực hiện các trách nhiệm theo Mục tiêu 4. 

Better Work Global tại Geneva đảm nhận vị trí điều phối viên dự án tổng thể, có nhiệm vụ bao 

gồm việc thu thập và phân tích các dữ liệu giám sát hiệu quả hoạt động. 

Dự án BWV-UCD có hai ủy ban điều phối và/hoặc tư vấn. Một là Ủy ban Giám sát Dự án 

(PMC), làm điều phối bao trùm cho ba tổ chức thực hiện và các đối tác địa phương của họ. PMC 

giúp giám sát việc cung cấp tổng thể về các kết quả dự án và phối hợp giữa tất cả bốn mục tiêu 

và đối tác thực hiện. PMC cũng đã có hai thành viên ủy ban từ VGCL, bên liên quan quốc gia 

chính của dự án. Một ủy ban cố vấn thứ hai, còn được gọi là Ban Chỉ đạo Dự án (PSC), bao gồm 

21 thành viên từ VGCL, FOLs, dự án ILO-IR và APHEDA. PMC chỉ gặp nhau mỗi năm một 

lần, trong khi PSC gặp nhau theo quý (qua đường truyền video cũng như qua một cuộc họp trực 

tiếp mỗi năm), theo đó cho phép giám sát tốt hơn các hoạt động hàng tháng. 

Tổ chức Hỗ trợ Đoàn kết Công đoàn Úc, APHEDA, đã trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện phần 

lớn trong tổng số các hoạt động của dự án, mà rơi vào các Mục tiêu 1 & 2. Văn phòng địa 

phương APHEDA tại Hà Nội đã có ba nhân viên người Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối tất 

cả các hoạt động dự án hàng ngày ngày. APHEDA cho thấy cam kết đối với dự án bằng cách 

cung cấp phần lớn hỗ trợ quản lý từ điều phối viên khu vực của APHEDA, cũng như chuyên 

môn đào tạo từ người đào tạo công đoàn khu vực của họ. 

3.5.2. Hiệu quả của Các cấu trúc quản lý và điều phối với các đối tác Việt Nam 

Các dự án ILO-IR và BWV-UCD phần lớn đã thành công trong việc hoàn thành các hoạt động 

của họ và đạt được các kết quả và kết quả đầu ra mục tiêu. Một yếu tố chung giữa hai dự án này 

là cả hai đều có ban cố vấn dự án, đó là chìa khóa để tăng cường sự đồng thuận và tham gia của 

bên liên quan. Cả hai dự án đều đánh giá cao tầm quan trọng của sự tham gia của các bên liên 

quan, và tích cực tìm kiếm đóng góp ý kiến của các bên liên quan thông qua các cuộc họp và 

tham vấn định kỳ có cơ cấu. Người đánh giá có thể quan sát sự sở hữu công đoàn và tham gia 

của các bên liên quan ở địa phương trong cả hai dự án tại một sự kiện có tên gọi “bài học kinh 

nghiệm” kéo dài cả ngày hôm 27/9/2015, khi cả hai dự án trình bày tiến độ và các kết quả của 

các thành phần dự án mà công đoàn trực tiếp tham gia. 

Dự án IRPP đã không có một ủy ban tư vấn dự án, cũng không có bất kỳ sự đề cập đến kế hoạch 

hoặc nỗ lực để thành lập một ủy ban như vậy. Từ khi bắt đầu dự án, có thể thấy rõ ràng rằng 
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không có đủ sự đồng thuận và hỗ trợ từ các bên liên quan, cụ thể là MOLISA, và vì thế mà dẫn 

đến tiến trình thông qua dự án kéo dài một cách bất thường. Có sự khác biệt lớn về quan điểm về 

những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến việc thiếu hỗ trợ cho các dự án IRPP. Sau đây là quan điểm 

của các cựu cán bộ dự án, USDOL và MOLISA. 

Cựu cán bộ dự án IRPP và quan chức USDOL có lý do để tin rằng có thể đã có sự cố ý trì hoãn 

việc phê duyệt dự án, có lẽ để ngăn DAI tiến về phía trước và để dọn đường cho ILO tiến vào để 

thực hiện. Người đánh giá đã có thể xác nhận rằng vào cùng khoảng thời gian, dự án IRPP được 

dự kiến bắt đầu, các quan chức MOLISA trước đó đã yêu cầu một đánh giá nhu cầu của Hệ 

thống Thanh tra Lao động của Việt Nam từ ILO, mặc dù tăng cường năng lực của thanh tra lao 

động là trọng tâm rõ ràng của dự án IRPP. ILO hoàn thành đánh giá nhu cầu này và xin tài trợ từ 

chính phủ Hà Lan để thực hiện dự án kéo dài hai năm "Gia tăng sự tuân thủ ở nơi làm việc thông 

qua Thanh tra Lao động" từ năm 2013 đến năm 2015. Điều này củng cố thêm nghi ngờ của các 

cựu nhân viên dự án rằng MOLISA đã cố tình trì hoãn dự án IRPP với hy vọng USDOL quyết 

định trao dự án cho ILO. Bằng cách đó, sẽ chỉ có một dự án lớn hơn chứ không phải là hai dự án 

nhỏ hơn tập trung vào việc tăng cường thanh tra lao động. Không có sự phối hợp giữa hai dự án 

trong giai đoạn chồng chéo (2014). 

Các quan chức MOLISA xác nhận rằng họ có lẽ thích làm việc với ILO là bên triển khai thực 

hiện dự án IRPP. MOLISA coi ILO là "bên triển khai đáng đáng tin cậy mà họ có mối quan hệ 

làm việc tốt." Các quan chức MOLISA nhận xét rằng các bước dẫn đến ngân quỹ của dự án IRPP 

đã yếu kém  ngay từ đầu. Theo các quan chức MOLISA, DAI đã thất bại trong việc thực hiện các 

bước cần thiết để tạo ra việc sở hữu dự án và đồng thuận của các bên liên quan. Tỷ lệ tương đối 

nhỏ ngân quỹ được phân bổ cho các hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho các bên liên quan 

của MOLISA dẫn đến các quan chức yêu cầu minh bạch hơn các khoản chi ngân sách. Hơn nữa, 

một quan chức MOLISA nói rằng họ muốn có sự tham gia đầy đủ trong thiết kế dự án và trong 

việc lựa chọn bên thực hiện dự án. Các quan chức USDOL bác bỏ quan điểm cho rằng bên thực 

hiện dự án là mới đối với MOLISA, vì họ đã làm việc với họ trong giai đoạn đầu của dự án được 

USAID tài trợ. Ngoài ra, các quan chức USDOL tuyên bố rằng họ đã cung cấp một số lượng lớn 

các thông tin tài chính cho MOLISA để giải quyết các mối quan tâm của MOLISA về sự thiếu 

minh bạch. 

3.6. Định hướng tác động và tính bền vững 

Phần sau đây đánh giá: (1) các chiến lược duy trì tính bền vững của dự án và tiềm năng của 

chúng trong việc thúc đẩy quyền của người lao động và thúc đẩy việc tuân thủ ILS tại Việt Nam; 

(2) các yếu tố góp phần phát triển bền vững; và (3) các hành động bổ sung có thể được thực hiện 

bởi USDOL hay các nhà tài trợ khác để duy trì kết quả dự án. 

3.6.1. Các chiến lược duy trì tính bền vững trong thiết kế dự án 

Các chiến lược duy trì tính bền vững là một thành phần cơ bản đối với việc thiết kế một dự án 

toàn diện. Tất cả các dự án hợp tác kỹ thuật USDOL được yêu cầu phải mô tả các chiến lược 

phát triển bền vững trong Tài liệu Dự án, như đã nêu trong MPG các năm 2010, 2013 và 2015. 

Người đánh giá xem xét các chiến lược phát triển bền vững và rút đi trong mỗi một trong ba Hồ 

sơ Dự án (ProDocs). Sau đây là một bản tóm tắt của những phát hiện này. 
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ILO-IR: Dự án ILO-IR cung cấp một mô tả chung về các chiến lược bền vững trong tài liệu dự 

án của mình. Những chiến lược này cho rằng các bên liên quan dự án cấp quốc gia - MOLISA, 

VGCL và VCCI - sẽ có mọi sáng kiến để duy trì các kết quả mang tính thể chế của dự án. Các 

bên liên quan cấp quốc gia dự kiến sẽ tiếp tục huy động thêm nguồn lực để duy trì các hoạt động 

và các hệ thống đã được thiết lập. 

BWV-UCD: Dự án BWV-UCD tích hợp các chiến lược bền vững trong tất cả thiết kế dự án của 

mình. Những chiến lược này tập trung vào việc xây dựng năng lực của các tổ chức công đoàn và 

Các cố vấn Doanh nghiệp BWV (EAs), chuyển giao các chương trình xây dựng năng lực cho 

công đoàn cấp tỉnh và cấp huyện (IZTUs và FOLs), và đưa các thông lệ về quan hệ lao động tốt 

trong các nhà máy BWV và rộng hơn là trong ngành may. Cụ thể hơn, dự án BWV-UCD thúc 

đẩy bền vững bằng cách tích hợp các chiến lược sau đây trong thiết kế của nó: 

Xây dựng năng lực của các đại diện công đoàn ở cấp nhà máy: Dự án thực hiện việc đào tạo 

để xây dựng năng lực của các đại diện công đoàn PICC cũng như các thành viên của Ban Chấp 

hành GTU. Điều này sẽ giúp tạo điều kiện cho sự hội nhập của các thông lệ đối thoại xã hội tốt, 

mà PICC đã chứng minh, vào các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa GTUs và ban quản lý nhà 

máy. 

Đào tạo người đào tạo: Dự án đã đào tạo người đào tạo công đoàn ở cấp huyện và cấp tỉnh 

(IZTUs và FOLs) để cung cấp các chương trình đào tạo cho các GTUs. Mô hình đào tạo những 

người đào tạo này làm tăng khả năng duy trì các hoạt động đào tạo vượt ra khỏi khuôn khổ của 

dự án. 

Các sáng kiến thí điểm: Các sáng kiến thí điểm tập trung vào phương pháp tiếp cận từ dưới lên 

đối với tổ chức công đoàn. Các kết quả thử nghiệm đã chứng minh những thay đổi có ý nghĩa, 

mà theo đó sẽ cung cấp một nền tảng cho VGCL để chuẩn bị và thực hiện một chương trình toàn 

diện hơn nhằm đổi mới và cải cách. 

Xây dựng năng lực của Các cố vấn Doanh nghiệp BWV: Cố vấn Doanh nghiệp BWV là các 

nhân viên tham gia ở cấp quốc gia, vốn có thể tiếp tục áp dụng kiến thức của họ về các vấn đề 

quan hệ lao động trong đánh giá của họ và công việc tư vấn trong các nhà máy BWV, và nhiều 

khả năng là trong lĩnh vực may mặc rộng lớn hơn của Việt Nam. 

Dự án IRPP: Dự án IRPP không bao gồm bất kỳ chiến lược phát triển bền vững cụ thể trong dự 

thảo Tài liệu Dự án. Hơn nữa, không có cập nhật định kỳ về phát triển các chiến lược bền vững 

trong thời gian thực hiện ngắn ngủi. Dự án đã hoàn thành một loạt các hoạt động như đã nêu 

trong kế hoạch hoạt động của mình, nhưng không có trọng tâm rõ ràng về chiến lược nhằm thúc 

đẩy bền vững. 

 

3.6.2. Các yếu tố đóng góp vào sự bền vững 

Trong cuộc họp ngày 30/9 với các bên liên quan, các bên liên quan ba bên đã xác định hai yếu tố 

chính là công cụ để đạt được tính bền vững trong những nỗ lực của dự án. Những yếu tố bền 

vững này bao gồm: (1) quyền sở hữu địa phương của các hoạt động dự án; và (2) áp lực phải 

tuân thủ ILS để tham gia như là một quốc gia thành viên của TPP. Chiến lược đầu tiên được ghi 

lại kỹ càng trong văn bản theo đó đánh giá các yếu tố thúc đẩy tính bền vững của các dự án phát 
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triển. Tuy nhiên, yếu tố thứ hai rất cụ thể đối với môi trường triển khai hiện nay ở Việt Nam mà 

nên được coi là một thời điểm thuận lợi cho việc duy trì và xây dựng trên những thành tựu của 

dự án. 

Quyền sở hữu địa phương: Một yếu tố quan trọng để phát triển bền vững là tạo ra quyền sở 

hữu địa phương đối vơi các chiến lược dự án, các hoạt động và kết quả. Một quan chức MOLISA 

xác định quyền sở hữu địa phương bằng cách nói rằng, "Chúng tôi cùng xây dựng các chiến lược 

dự án; chúng tôi được tư vấn trong suốt thời gian thực hiện; chúng tôi điều chỉnh; và sau đó là 

các dịch vụ, kiến thức và các công cụ được chuyển giao cho các đối tác địa phương.” 

Đa số các bên liên quan trong dự án ILO-IR xác định các sáng kiến thí điểm là một lĩnh vực có 

sự sở hữu địa phương đáng kể, và rằng nhiều trong số các sáng kiến này, những cái tập trung vào 

cách tiếp cận từ dưới lên một cách sáng tạo đối với tổ chức công đoàn, có thể được nhân rộng lên 

mà không có sự hỗ trợ thêm về dự án. Tuy nhiên, các nhân viên dự án khác vẫn thận trọng trước 

bất kỳ quyết định rút lại sự ủng hộ dự án vào lúc này. Một số thí điểm, như những thí điểm tập 

trung vào thương lượng tập thể đa doanh nghiệp, cần thêm thời gian để chứng minh kết quả. 

Tích hợp các chiến lược bền vững của dự án BWV-UCD trong suốt quá trình thực hiện đã đóng 

góp lớn vào việc sở hữu địa phương của các hoạt động và chiến lược của dự án. Những chiến 

lược này bao gồm đào tạo các thành viên ULTU để họ có thể cung cấp các khóa đào tạo liên tục 

cho các thành viên công đoàn PICC và các thành viên Ban Chấp hành GTU. Các đại diện FOL từ 

năm tỉnh khác nhau coi đó là chương trình đào tạo "của họ" và thảo luận các bước tiếp theo trong 

việc mở rộng các hoạt động sang các tỉnh khác. 

Áp lực phải tuân thủ ILS: Các bên liên quan ba bên được phỏng vấn đã nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc củng cố những thành tựu dự án để nâng cao hơn nữa quan hệ lao động và thực 

hiện đầy đủ ILS. Chủ đề TPP đã được đề cập bởi gần như tất cả các bên liên quan trong các cuộc 

phỏng vấn đánh giá vào tháng 9 năm 2015. Một quan chức MOLISA nhận xét: "Việt Nam sẽ 

không thay đổi nếu không có áp lực ... điều kiện để tuân thủ với ILS đang tạo ra một sự quan tâm 

chưa từng có trong các vấn đề quan hệ lao động." Trong khi áp lực phải tuân thủ có thể không 

được coi là một chiến lược phát triển bền vững chính thống, quan chức MOLISA trên nhận xét 

tiếp, "Chúng ta phải nắm bắt cơ hội." 

Các đại diện Chính phủ Hoa Kỳ nhận xét rằng các lợi ích kinh tế tiềm năng cho Việt Nam từ việc 

tham gia TPP rất lớn đến nỗi cả phe bảo thủ cũng không có sự lựa chọn nào khác là phải ủng hộ 

nó. Giới lãnh đạo cộng sản vẫn tìm cách giảm thiểu bất kỳ cải cách nào, nhưng áp lực với Việt 

Nam để tuân thủ ILS sẽ chỉ có mạnh lên. Một đại diện của ILO nói thêm rằng người sử dụng lao 

động cũng sẽ bắt đầu thực hiện các thay đổi khi có thêm nhiều áp lực từ TPP và các thương hiệu 

toàn cầu. 

3.6.3. Hoạch định để bền vững 

USDOL cũng yêu cầu các bên được cấp tài trợ nộp một bản kế hoạch về tính bền vững chi tiết 

hơn trong thời hạn bảy tháng kể từ ngày bắt đầu dự án. Kế hoạch này mô tả các hoạt động chính 

mà dự án hy vọng sẽ làm cho bền vững, các bước sẽ được thực hiện để tạo điều kiện duy trì sự 

bền vững của các kết quả của dự án, và một chiến lược rút đi rõ ràng mô tả cách thức các bên 

liên quan có ý định xây dựng trên những thành tựu của dự án. Kế hoạch phát triển bền vững là 
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một tài liệu tồn tại lâu dài, có cập nhật định kỳ kèm theo TPRs một năm hai lần. Để tạo thuận lợi 

cho quá trình lập kế hoạch bền vững, MPG 2015 của USDOL bao gồm một mẫu kế hoạch phát 

triển bền vững, mà có thể được tìm thấy trong Phụ lục H. 

Dự án ILO-IR đã không phát triển một chiến lược rút đi vào thời điểm này, nhưng có những kế 

hoạch để phát triển một chiến lược trong những tháng tới. Đồng thời, trong bối cảnh có các thỏa 

thuận TPP gần đây và nhu cầu cấp thiết để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về các vấn đề liên quan đến 

tuân thủ ILS, một sự “rút đi” hoàn toàn có thể không phải là điều được mong muốn. Có một sự 

đồng thuận rộng rãi giữa các bên liên quan và các chuyên gia bên ngoài rằng nhu cầu của Việt 

Nam đối với sự hỗ trợ kỹ thuật IR sẽ chỉ tăng lên trong những năm tới.
17

  Một số quan chức ILO 

đề cập tới sự quan tâm mở rộng dự án ILO-IR thành một chương trình lớn hơn, bao gồm nhiều 

dự án tập trung vào các vấn đề quan hệ lao động cụ thể, ví dụ, tự do lập hội, thương lượng tập 

thể, thanh tra lao động, đối thoại xã hội,  vân vân. ILO sẽ tìm kiếm ngân quỹ từ nhiều nhà tài trợ 

để hỗ trợ nỗ lực mở rộng này. 

Dự án BWV-UCD cũng không phát triển một kế hoạch bền vững, nhưng nó có các yếu tố bền 

vững mạnh mẽ trong thiết kế dự án của mình. Một kế hoạch bền vững có thể đã giúp tập trung ít 

nhất là một phần của các cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án định kỳ để đánh giá sự tiến bộ hay những 

rào cản trong việc đạt được chiến lược bền vững được nêu trong kế hoạch. 

3.6.4. Các hành động Bổ sung từ các nhà tài trợ để Duy trì các kết quả dự án 

Sự tham gia của Việt Nam trong hiệp định thương mại TPP gồm 12 quốc gia (Hình. 3) sẽ cần 

thêm hỗ trợ từ nhiều nhà tài trợ. Các bên liên quan đề cập sự cần thiết tăng cường hỗ trợ từ các 

quốc gia giàu có hơn trong TPP, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Nhật Bản, nhằm có thể tuân thủ đầy 

đủ các nghĩa vụ lao động của TPP. Sau đây là bản tóm tắt các hành động bổ sung được đề xuất 

bởi các bên liên quan trong quá trình phỏng vấn đánh giá và các cuộc họp đánh giá của các bên 

liên quan được tổ chức vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. Thêm các khuyến nghị được cung cấp 

trong Phần 5. 

 Hậu thuẫn trung tâm quan hệ lao động đặt tại ILO, với sự tham gia của nhiều nhà tài trợ, 

nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho việc tuân thủ với ILS.  

 Phát triển các thử nghiệm mới, có thể cung cấp mô hình thực hiện các chiến lược nhằm 

tuân thủ với các nghĩa vụ lao động của TPP. 

 Hỗ trợ các hành động nêu trong Kế hoạch Tổng thể về Thanh tra lao động, bao gồm cả 

đào tạo cho thanh tra lao động và triển khai một hệ thống thông tin quản lý. 

 Hỗ trợ đào tạo có liên quan cho các hòa giải viên, có tính đến bối cảnh hiện nay của Việt 

Nam, cũng như những thay đổi cần thiết như theo các yêu cầu của TPP. 

                                                 

17
 Bradsher, Keith, “Cải cách lao động ở Việt Nam, gắn với Thỏa thuận Thương mại Thái Bình Dương, phụ thuộc 

vào hành động tiếp theo của Hà Nội,” The New York Times, 5/11/2015, 

http://www.nytimes.com/2015/11/06/business/international/vietnam-tpp-trade-agreement-labor 

reaction.html?action=click&contentCollection=International%20Business&module=RelatedCoverage&region=Mar

ginalia&pgtype=article 

http://www.nytimes.com/2015/11/06/business/international/vietnam-tpp-trade-agreement-labor-reaction.html?action=click&contentCollection=International%20Business&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article
http://www.nytimes.com/2015/11/06/business/international/vietnam-tpp-trade-agreement-labor-reaction.html?action=click&contentCollection=International%20Business&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article
http://www.nytimes.com/2015/11/06/business/international/vietnam-tpp-trade-agreement-labor-reaction.html?action=click&contentCollection=International%20Business&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article
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Hình 2: 12 nước trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - Australia, Brunei, 

Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và 

Việt Nam
18

 

 

 

                                                 

18
 Nguồn: The Globe and Mail, 16/10/2015. http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-

business/what-is-tpp-understanding-the-new-pacific tradedeal/article26648948/ 

 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/what-is-tpp-understanding-the-new-pacific%20tradedeal/article26648948/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/what-is-tpp-understanding-the-new-pacific%20tradedeal/article26648948/
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IV. KẾT LUẬN  

Các kết luận sau đây cho thấy những gì mà người đánh giá rút ra từ việc phân tích các kết quả. 

Chúng được sắp xếp theo 6 phần đánh giá: thiết kế dự án; sự phù hợp mang tính chiến lược; tiến 

độ và hiệu quả; hiệu quả; quản lý dự án và giám sát hiệu quả hoạt động; và định hướng tác động 

và tính bền vững. 

4.1. Sự phù hợp mang tính chiến lược 

Các ưu tiên của bên liên quan: Các chiến lược dự án giải quyết các ưu tiên về quan hệ lao 

động, được xác định bởi các bên liên quan ba bên, trong đó bao gồm các vấn đề làm tăng sự tuân 

thủ của Việt Nam với ILS. Tuy nhiên, các bên liên quan nhận thức rằng một số thiết kế dự án 

được áp đặt lên quốc gia tiếp nhận hơn là cùng nhau thai nghén giữa các nhà tài trợ và nước nhận 

viện trợ. Cuộc Đối thoại Lao động Việt Nam thường niên hoặc hai năm một lần giúp xác định 

các mối quan ngại về quan hệ lao động hiện thời của Việt Nam, nhưng nó là một cuộc đối thoại 

chính sách cấp cao và không phải là một kênh tốt nhất cho việc thu thập các ý kiến trực tiếp về 

các thiết kế dự án hoặc các tổ chức thực thi phù hợp.  

Các hoạt động FMCS: Dù có tài liệu cho thấy rằng FMCS mưu tìm các ý kiến đóng góp từ các 

bên liên quan phía Việt Nam về việc đề nghị các hoạt động đào tạo về trung gian, các buổi đào 

tạo được triển khai thực hiện là không phù hợp với bối cảnh Việt Nam và nếu có sử dụng, thì các 

thông tin và tài liệu từ các cuộc đào tạo này rất ít khi được áp dụng trong thực tiễn bởi các hoà 

giải viên lao động Việt Nam. 

4.2. Thiết kế dự án và Giám sát hiệu quả hoạt động 

Thiết kế dự án: Ba dự án trong danh mục đầu tư hợp tác kỹ thuật không đáp ứng đủ các tiêu 

chuẩn thiết kế dự án cung cấp trong MPGs năm 2010 và năm 2013. Các dự án BWV-UCD và 

ILO-IR có các mẫu thiết kế dự án mạnh nhất, đáp ứng các tiêu chí cho các thành phần thiết kế 

khác nhau, và đặt ra mối liên hệ nguyên nhân và hệ quả rõ ràng trong khuôn khổ kết quả/logic. 

Dự án IRPP cũng đáp ứng tiêu chuẩn cho các thành phần thiết kế dự án, và dự án đã phát triển 

một khung logic. Thật không may, dự án IRPP không phát triển chỉ số hiệu quả hoạt động. 

Giám sát hiệu quả hoạt động: Hệ thống M&E của dự án không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí 

giám sát hiệu quả hoạt động cung cấp trong MPGs năm 2010 và năm 2013. Các kết luận cụ thể 

hơn về các hệ thống M&E cho từng dự án được nêu ra dưới đây: 

 Dự án BWV-UCD có hệ thống M&E đầy đủ nhất, với việc phát triển cả PMP và các 

Bảng Theo dõi Dữ liệu. Điều này rất thuận lợi cho việc báo cáo và giám sát tiến độ dự án. 

Nhược điểm lớn nhất của nó là các chỉ số chủ yếu theo định hướng các kết quả đầu ra; 

nếu không, hệ thống BWV-UCD M&E nên được coi là một thông lệ tốt cho các dự án 

tham khảo trong tương lai.  

 Dự án ILO-IR không hoàn thành PMP, mặc dù nó đã xác định chỉ số hiệu quả hoạt động 

cho các mục tiêu của mình và cung cấp thông tin cập nhật định kỳ về tiến độ trong Báo 

cáo Tiến độ Kỹ thuật định kỳ hai lần một năm. Tuy nhiên, với sự thiếu vắng của một 

PMP có tổ chức, các dữ liệu có phần rời rạc.  
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 Dự án IRPP không có một PMP cũng như không xác định bất kỳ các chỉ số hiệu quả hoạt 

động nào. Điều này một phần là do sự chậm trễ trong việc khởi động dự án; tuy nhiên, sự 

thiếu vắng hoàn toàn việc giám sát hiệu quả hoạt động cản trở bất kỳ nỗ lực nào nhằm 

xác định một cách khách quan tiến độ dự án.   

Vai trò và trách nhiệm của USDOL: Sự bất nhất và các lỗi được tìm thấy trong các mẫu thiết 

kế dự án và hệ thống M&E của dự án trong danh mục đầu tư ở Việt Nam một phần là do các 

hướng dẫn yếu kém được tìm thấy trong các phiên bản trước đó của MPG của USDOL (2010 và 

2013). Tuy nhiên, sự thiếu vắng của một hệ thống M&E, chẳng hạn như trong trường hợp của dự 

án IRPP, là điều vô lý. Những cải tiến được tìm thấy trong MPG năm 2015, cùng với sự bổ sung 

của một điều phối viên M&E cho USDOL/ILAB OTLA trong năm 2014, nên giúp tránh loại 

giám sát này trong các dự án trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi được trao dự án, bên nhận tài trợ 

vẫn có trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ với MPG của USDOL. 

4.3. Tiến độ và hiệu quả 

Đánh giá Định lượng: Dự án BWV-UCD là dự án duy nhất có một bảng theo dõi dữ liệu được 

tổ chức tốt và cập nhật định kỳ với những giá trị muc tiêu có chỉ dấu. Kết quả cho thấy tiến độ ổn 

định nhằm đạt được các mục tiêu dự án. Các dự án ILO-IR đã không phát triển một bảng theo 

dõi dữ liệu khi bắt đầu dự án hoặc cập nhật định kỳ, làm cho nó khó khách quan đánh giá tiến độ 

và hiệu quả. Tuy nhiên, với việc cung cấp một bảng theo dõi dữ liệu trong các đánh giá hiện nay, 

phân tích định lượng xác định rằng các dự án ILO-IR đang đi đúng hướng và có khả năng sẽ đạt 

được mục tiêu của mình. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển một hệ thống 

M&E hoàn thiện vào lúc bắt đầu dự án, nhằm đề ra một kế hoạch rõ ràng cho việc thu thập và 

báo cáo dữ liệu định lượng. Dự án IRPP không có các chỉ số hiệu quả hoạt động hoặc các giá trị 

mục tiêu tương ứng; vì thế, một đánh giá định lượng hiệu quả là điều không thể làm được. 

Đánh giá Định tính: Một đánh giá định tính về hiệu quả của dự án BWV-UCD cho thấy một 

mức độ cao việc các bên liên quan đồng thuận và tham gia vào việc phát triển và thực hiện các 

hoạt động dự án. Các bên liên quan nhất trí xem xét các chiến lược dự án, với cơ chế tích hợp 

cho sự bền vững, đạt hiệu quả cao. Một đánh giá định tính về tính hiệu quả của các dự án của 

ILO-IR cũng tiết lộ sự đánh giá cao của các bên liên quan về số lượng và chất lượng của các kết 

quả đầu ra và thành quả đạt được của dự án cho tới nay. Đứng đầu trong số đó là các dự án thí 

điểm, vốn đã cung cấp cho Việt Nam các kinh nghiệm về quan hệ lao động riêng, các bài học và 

các thông lệ tốt. Mặt khác, các bên liên quan cho thấy rất ít sự đồng thuận và hỗ trợ cho các hoạt 

động của dự án IRPP, và do đó, nhận thức của họ là tính hiệu quả đạt được là ít. Việc chậm trễ 

khởi động dự án dẫn tới việc giảm đồng thuận và sự ủng hộ đối với dự án, và nhiều khả năng 

giảm nhận thức của bên liên quan về bất kỳ các kết quả đầu ra hiệu quả mà dự án có thể có. 

Tính Hiệu quả của các hoạt động FMCS: Tiến trình dẫn đến việc phát triển các hoạt động 

FMCS gần như là lý tưởng – các bên liên quan ba bên đã được tham vấn, các thỏa thuận đã đạt 

được, và sau đó hỗ trợ kỹ thuật và nội dung đào tạo được dựa trên kết quả đầu ra của quá trình 

này. Tuy nhiên, dựa trên nhận thức của người tham gia hội thảo, các hoạt động này được coi là 

không hiệu quả vì nội dung đào tạo ít thực tế hoặc không thể ứng dụng trong bối cảnh hòa giải 

lao động Việt Nam hiện hành. Điều này cho thấy việc thiếu gắn kết giữa việc lập kế hoạch phối 

hợp và nội dung đào tạo thực tế được triển khai. 
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Sự phối hợp: Sự phối hợp tồn tại giữa các dự án do USDOL tài trợ và chương trình BWV rộng 

lớn hơn. Sự hợp tác và nỗ lực phối hợp giữa các dự án/chương trình dẫn đến các kết quả nâng 

cao liên quan tới các thông lệ quan hệ lao động được cải thiện ở Việt Nam. 

4.4. Tính hiệu quả và việc sử dụng nguồn lực 

Sự đầy đủ các nguồn lực cho dự án: Cả các dự án ILO-IR và BWV-UCD thiếu hụt ngân quỹ 

để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến dự án. Dự án ILO-IR tìm thêm được các nguồn 

lực bổ sung từ hai nguồn kinh phí khác để thực hiện yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cấp thiết liên quan 

đến các mục tiêu của dự án. APHEDA cung cấp một số lượng đáng kể các khoản đóng góp để hỗ 

trợ công việc dự án của mình. Trong khi đó, dự án IRPP buộc phải tiêu phần lớn nguồn vốn dự 

án của mình trong một khoảng thời gian rất ngắn. Các yêu cầu của MOLISA về việc hỗ trợ cho 

các hoạt động liên quan ít tới việc đạt được các mục tiêu dự án làm tăng mối lo ngại nghiêm 

trọng về việc sử dụng hợp lý nguồn vốn dự án IRPP. 

Các hoạt động FMCS: Không thể cung cấp một phân tích chính xác về việc chi tiêu hiệu quả 

đối với các hoạt động của FMCS mà không có các thông tin chi tiết cần thiết về ngân sách dựa 

trên kết quả đầu ra. Tuy nhiên, các chi phí liên quan đến việc đào tạo của FMCS dường như lại 

quá mức. 

 

4.5. Sắp xếp Quản lý Dự án  

Cấu trúc quản lý: Các cơ cấu quản lý sáng tạo có sự tham gia của một số tổ chức triển khai thực 

hiện, như của dự án BWV-UCD, góp phần vào sự phối hợp từng tồn tại giữa dự án do USDOL 

tài trợ và các dự án/chương trình khác về các vấn đề quan hệ lao động. 

Uỷ ban Tư vấn dự án: Sự hình thành của các ủy ban tư vấn/chỉ đạo dự án cho các dự án ILO-IR 

và BWV-UCD là một yếu tố rõ ràng dẫn đến nhiều hơn sự đồng thuận, hỗ trợ và tham gia của 

các bên liên quan. Hai dự án chia sẻ một số các bên liên quan trong cùng một ủy ban cố vấn, 

giúp gia tăng sự phối hợp. 

Tiến trình phê duyệt dự án: Quá trình phê duyệt dài bất thường đối với các dự án IRPP có thể 

do một sự mất lòng tin của các tổ chức thực hiện, dù dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Tuy 

nhiên, quá trình phê duyệt các tổ chức triển khai mới, hoặc tương đối mới ít có khả năng được 

MOLISA thông qua kịp thời. Công đoàn cũng không muốn làm việc với Các tổ chức Hỗ trợ 

Đoàn kết Công đoàn Quốc tế mà họ đã không có một mối quan hệ lâu dài và có lợi. APHEDA là 

một trong những tổ chức như vậy và nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của các bên liên quan 

là các tổ chức công đoàn. 

4.6. Định hướng Tác động và Tính bền vững 

Các chiến lược bền vững: các chiến lược phát triển bền vững của các dự án khác nhau nếu xét 

về mức độ mà chúng được tích hợp vào các thiết kế dự án lớn hơn. Dự án BWV-UCD cho thấy 

các chiến lược bền vững tích hợp nhất, trong đó bao gồm các yếu tố như đào tạo cán bộ thường 

trực của Liên đoàn lao động cấp tỉnh (FOL), những người sau đó có thể tiếp tục cung cấp đào tạo 

cho các thành viên của tổ chức công đoàn cơ sở (GTUs); thí điểm phương pháp tiếp cận "từ dưới 

lên" cho tổ chức công đoàn mà sau đó có thể được nhân rộng sang các tỉnh khác; và nâng cao 

nhận thức về Các cố vấn Doanh nghiệp BWV về các vấn đề quan hệ lao động mà sau đó có thể 
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đóng góp vào việc cung cấp hiệu quả hơn trong việc đánh giá và cố vấn.  Những chiến lược này 

cho thấy triển vọng rất lớn để đạt được tính bền vững và tác động lâu dài của việc quan hệ lao 

động và việc tuân thủ với ILS được nâng cao. Dự án ILO-IR cũng có tính bền vững trong cốt lõi 

của nhiều chiến lược dự án của mình; tuy nhiên, việc mô tả yếu kém về sự bền vững trong Hồ sơ 

Dự án ILO-IR và sự thiếu vắng Kế hoạch Bền vững khiến khó có thể đánh giá sự tiến bộ trong 

lĩnh vực này. Dự án IRPP không bao gồm bất kỳ chiến lược phát triển bền vững cụ thể trong Hồ 

sơ Dự án chưa hoàn thiện. Dự án đã hoàn thành một loạt các hoạt động như đã nêu trong kế 

hoạch công việc của mình, nhưng không có thông tin cập nhật về các chiến lược thúc đẩy tính 

bền vững. 

Các kế hoạch phát triển bền vững: Không dự án nào trong số các dự án phát triển các kế hoạch 

bền vững như theo yêu cầu MPG của USDOL. Tuy nhiên, điều này không có ảnh hưởng lớn đến 

khả năng của dự án của BWV-UCD nhằm tích hợp các chiến lược phát triển bền vững trong thiết 

kế dự án của mình. Tuy nhiên, dự án ILO-IR có lẽ sẽ được hưởng lợi từ việc tạo ra một kế hoạch 

bền vững vì chiến lược phát triển bền vững được đề cập trong Hồ sơ Dự án đã không được tích 

hợp vào thiết kế dự án lớn hơn. 

Các thành phần bền vững đầy hứa hẹn: Khả năng của dự án nhằm thúc đẩy quyền sở hữu địa 

phương của các chiến lược của dự án là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển bền 

vững của các hoạt động và các kết quả đầu ra. Dự án BWV-UCD cung cấp một ví dụ về việc 

thúc đẩy thành công sở hữu địa phương mà nên được coi là một thông lệ tốt cho các dự án tương 

tự trong tương lai. Một yếu tố khác có thể góp phần vào sự bền vững ở Việt Nam là áp lực quốc 

tế để phải tuân thủ ILS và cụ thể hơn là với các nghĩa vụ lao động của TPP. Việc này mang lại 

một thời cơ thuận lợi cho việc duy trì và củng cố những thành tựu dự án phù hợp với nghĩa vụ 

lao động TPP; tuy nhiên, những nỗ lực này sẽ cần thêm hỗ trợ từ nhiều nhà tài trợ. Một trung tâm 

quan hệ lao động đặt trụ sở tại ILO, theo đề nghị của nhiều bên liên quan, dường như là lựa chọn 

khả thi nhất cho những nỗ lực tuân thủ các nghĩa vụ lao động của TPP. Ý tưởng này được củng 

cố bởi thực tế rằng ILO nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của các bên liên quan ba bên. 
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V. CÁC KHUYẾN NGHỊ 

Các khuyến nghị sau đây được dựa trên những phát hiện và các kết luận của đánh giá. Hai kiến 

nghị đầu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến hai dự án hiện thời mà USDOL tài trợ ở  Việt 

Nam – các dự án ILO-IR và BWV-UCD. Chín khuyến nghị cuối cùng được dựa trên các bài học 

kinh nghiệm từ các dự án và các hoạt động đã hoàn thành, và nhằm cải thiện tính hiệu quả của 

các chương trình và các hoạt động hợp tác kỹ thuật của chính phủ Mỹ (USG) tại Việt Nam. 

1. Các nỗ lực giám sát hiệu quả hoạt động trong tương lai của các dự án hỗ trợ: USDOL 

nên xem xét hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ dự án ILO-IR khi họ bắt tay vào công việc hoàn 

thành kế hoạch giám sát hoạt động. Nhân viên dự án cần được khuyến khích tham khảo 

2015 MPG để hiểu rõ hơn về các thành phần của một PMP hiệu quả. Phát triển một hệ thống 

M&E toàn diện, bao gồm cả một PMP và các bảng theo dõi dữ liệu, cho dự án của ILO-IR 

có thể cung cấp một thông lệ tốt cho các dự án trong tương lai mà có thể nằm trong chương 

trình ILO-IR mở rộng. USDOL cũng nên xem xét hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc tài chính để 

APHEDA có thể thực hiện các kế hoạch củng cố năng lực M&E của những người đào tạo 

FOL mà sau đó thể cung cấp việc giám sát hiệu quả hoạt động ở cấp tỉnh. 

 

2. Hỗ trợ việc phát triển các kế hoạch bền vững và các chiến lược rút đi của các dự án: 
USDOL nên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nỗ lực của dự án ILO-IR để lập ra kế hoạch 

bền vững. Các kế hoạch này cần mô tả cách thức các tổ chức quốc gia có ý định tiếp tục 

thực hiện các kết quả của dự án. Mặc dù dự án ILO-IR có khả năng sẽ mở rộng thành một 

chương trình lớn hơn trong tương lai gần, dự án cần xây dựng chiến lược rút lui cho các 

sáng kiến thí điểm đã có đủ thời gian để chứng minh kết quả và phát triển các bước rõ ràng 

mà dự án sẽ thực hiện để hỗ trợ sự bền vững. Dù dự án BWV-UCD bao gồm các chiến lược 

bền vững cụ thể trong Hồ sơ Dự án của mình, cần phát triển một kế hoạch phác thảo các 

bước cần thực hiện trong suốt thời gian thực hiện để đảm bảo tính bền vững. Loại kế hoạch 

bền vững này sau đó có thể được coi như là một thông lệ tốt cho các dự án tương tự trong 

tương lai. 

 

3. Tạo các thiết kế dự án có liên quan và hiệu quả: USDOL nên tiến hành các cuộc thảo 

luận sâu rộng hơn với các nước nhận tài trợ về thiết kế dự án thích hợp trước khi chào mời 

việc nộp đơn tham gia các thỏa thuận hợp tác. USDOL nên đảm bảo rằng thiết kế của dự án 

phải phù hợp với các chiến lược đã được cùng nhau thai nghén giữa nước trao và nhận tài 

trợ. Đối thoại Lao động Việt – Mỹ hàng năm hoặc hai năm một lần là một điểm khởi đầu tốt 

đẹp để xác định các mối quan tâm quan hệ lao động hiện thời của mỗi nước, nhưng lại 

không thành công để có được các ý kiến đóng góp chi tiết về các thiết kế dự án hoặc các tiêu 

chí để lựa chọn các tổ chức thực hiện phù hợp. 

 

4. Mở rộng hỗ trợ kỹ thuật USDOL M&E: USDOL nên xem xét mở rộng vị trí điều phối 

viên OTLA M&E bán thời gian hiện tại sang một vị trí toàn thời gian hoặc hai vị trí bán thời 

gian. Điều này sẽ cho phép các điều phối viên USDOL M&E gia tăng các trách nhiệm vượt 

ra ngoài sự tham gia trong các cuộc đánh giá dự án giữa kỳ hoặc cuối cùng. Vai trò mở rộng 

của M&E nên bao gồm những điều sau đây: 



 

49 
 

 Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các bên nhận viện trợ phát triển các công cụ M&E 

như PMP, các bảng theo dõi dữ liệu và kế hoạch bền vững như được nêu trong 

MPG của USDOL. 

 Hỗ trợ kỹ thuật cho các quản lý dự án USDOL trong suốt chu kỳ quản lý dự án, từ 

giai đoạn đánh giá (bao gồm các cuộc điều tra cơ bản/tác dodobngj của dự án), tới 

giai đoạn thiết kế (và tái thiết kế), thực hiện và giai đoạn theo dõi. 

5. Yêu cầu các bên nhận viện trợ giao nhiệm vụ cho một chuyên viên chỉ phụ trách M&E 

: USDOL nên yêu cầu các bên được cấp vốn giao nhiệm vụ cho một chuyên viên M&E tận 

tâm, và người này sẽ chịu trách nhiệm đối với việc thiết lập và duy trì hệ thống M&E của dự 

án, và là đầu mối liên lạc và liên hệ giữa các chuyên gia M&E của USDOL và dự án. Ở mức 

tối thiểu, các chuyên gia M&E nên có kinh nghiệm trong đo lường hiệu quả hoạt động, bao 

gồm lựa chọn chỉ số, thiết lập mục tiêu, báo cáo, quản lý cơ sở dữ liệu, và phát triển các kế 

hoạch giám sát hiệu quả hoạt động. 

6. Bắt buộc bên nhận viện trợ phải phát triển ngân sách dựa trên các kết quả đầu ra: 
USDOL nên yêu cầu các bên được cấp viện trợ phải phát triển một ngân sách dựa trên các 

kết quả đầu ra, như được đề xuất trong MPG năm 2015, trong đó sẽ liên kết chi tiêu dự án 

với các hoạt động cụ thể, các kết quả đầu ra và các mục tiêu. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho 

vai trò giám sát của các nhà quản lý dự án USDOL trong việc đảm bảo phân bổ phù hợp và 

chi tiêu các ngân quỹ của dự án. Một ngân sách dựa trên các kết quả đầu ra sẽ cung cấp các 

thông tin minh bạch cho các bên liên quan về việc phân bổ ngân sách và hiệu quả chi phí. 

7. Đẩy mạnh việc thành lập và điều phối các ủy ban cố vấn dự án: USDOL nên khuyến 

khích các bên được cấp viện trợ nên thiết lập một ủy ban tư vấn dự án (PAC) để cường sự 

đồng thuận và hậu thuẫn cho các chiến lược của dự án. Trong trường hợp một PAC đã tồn 

tại đối với một dự án tương tự, các bên được nhận viện trợ nên được khuyến khích sử dụng 

tiếp tục ban cố vấn hiện có bao gồm các bên liên quan tương tự. Thống nhất nhiều dự án liên 

quan dưới một ủy ban tư vấn/chỉ đạo nên tăng cường sự phối hợp và hợp tác, và phát huy sự 

phối hợp ở bất cứ nơi nào có thể. 

 

8. Gia tăng sự tập trung của dự án vào tính bền vững: USDOL phải đảm bảo rằng các bên 

được viện trợ, hoặc các bên nhận viện trợ tiềm năng, phải mô tả chi tiết các chiến lược bền 

vững của họ trong hồ sơ dự án. Điều này cần được theo dõi với sự phát triển của một kế 

hoạch bền vững như được yêu cầu trong MPG năm 2015 (xem mẫu trong Phụ lục H). Kế 

hoạch bền vững cần phải được coi là một hướng dẫn trong suốt thời gian thực hiện dự án để 

theo dõi sự tiến bộ về các yếu tố bền vững. 

9. Hỗ trợ cho một Chương trình Quan hệ Lao động ILO mở rộng: USDOL nên xem xét 

việc hỗ trợ chương trình quan hệ lao động ILO mở rộng, được hỗ trợ bởi nhiều nhà tài trợ. 

Việc Việt Nam tham gia TPP đã tạo ra một nhu cầu cấp thiết cho việc hỗ trợ kỹ thuật nhằm 

tuân thủ toàn diện các nghĩa vụ lao động TPP. Các dự án khác nhau trong một chương trình 

IR lớn hơn có thể làm việc một cách có phối hợp để giải quyết các vấn đề cụ thể đối với việc 

tăng cường thông lệ hòa giải lao động và thanh tra lao động.  

 

10. Tăng cường việc giám sát và đánh giá các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật FMCS: USDOS 

nên đảm bảo rằng các hoạt động đào tạo hòa giải FMCS trong tương lai nên bao gồm các 
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nội dung cụ thể mà có thể áp dụng trong bối cảnh Việt Nam. Trong phạm vi có thể, đào tạo 

hỗ trợ FMCS nên bao gồm sự tham gia của các chuyên gia hòa giải khu vực và/hoặc Việt 

Nam để tăng cường sự phù hợp của nội dung đào tạo. Các hoạt động theo dõi tiếp là điều 

cần thiết để giám sát việc áp dụng các kiến thức và kỹ năng có được trong các đợt đào tạo. 

Điều này có thể giúp cải thiện các hoạt động đào tạo trong tương lai và giải quyết bất cứ nhu 

cầu đào tạo còn tồn tại nào. 

11. Thiết lập một cơ chế để thực thi sự tuân thủ MPG: USDOL nên xem xét việc phát triển 

một cơ chế thực thi, theo đó sẽ yêu cầu các bên được cấp viện trợ tuân thủ các yêu cầu MPG 

và giải quyết câu hỏi kỹ thuật và các khuyến nghị USDOL nhằm cải thiện thiết kế dự án, 

giám sát hiệu quả hoạt động, sự can thiệp và các chiến lược, quản lý dự án và tính bền vững. 

USDOL nên xem xét thành lập một thủ tục hoặc giải pháp để áp dụng khi có những vấn đề 

dai dẳng liên quan tới việc bên được cấp viện trợ không tuân thủ các hướng dẫn lập ra trong 

MPG. Giải pháp này nên bao gồm khả năng tạm dừng phân bổ thêm kinh phí cho bên được 

cấp viện trợ cho tới khi các khuyến nghị hoặc các yêu cầu được giải quyết thỏa đáng.   
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CÁC PHỤ LỤC 

Phụ lục A: Các điều khoản tham chiếu 

Các điều khoản tham chiếu 

Đánh giá đa dự án Việt Nam 

I. Giới thiệu và lý do đánh giá 

Nhiệm vụ của Văn phòng Các vấn đề Lao động Quốc tế (ILAb) của Bộ Lao động Mỹ (USDOL) 

là cải thiện điều kiện làm việc toàn cầu, nâng cao đời sống, bảo vệ khả năng của người lao động 

để thực hiện các quyền của họ, và giải quyết việc bóc lột trẻ em và những người dễ bị tổn thương 

khác tại nơi làm việc. Nỗ lực của ILAB nhằm giúp đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho các 

công nhân Mỹ và đóng góp vào các thị trường xuất khẩu mạnh mẽ cho các mặt hàng được sản 

xuất ở Hoa Kỳ. 

Như đã mô tả trong Kế hoạch Hoạt động năm tài chính 2015 của ILAB, ILAB đang ngày càng 

thực hiện cách tiếp cận "lặn sâu" liên quan tới nhiệm vụ của mình ở cấp quốc gia, liên quan tới 

việc xác định và giải quyết các mối quan tâm nhất định, rất cụ thể tại các nước ưu tiên cao. Chiến 

lược này nhằm đảm bảo rằng các nguồn lực hạn chế được sử dụng một cách có phối hợp và toàn 

diện nhằm giải quyết các quan ngại cụ thể tại các nước được coi là có tiềm năng lớn đối với sự 

thay đổi tích cực.  Việc hỗ trợ mạnh mẽ về kỹ thuật trong các dự án kéo dài nhiều năm cũng như 

các cuộc trao đổi và phối hợp kỹ thuật trực tiếp tạm thời cũng là đặc tính của chiến lược này. 

Trong một số trường hợp, hỗ trợ kỹ thuật tập trung chủ yếu vào 1-3 ngành có định hướng xuất 

khẩu mà có đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ thương mại song phương với chính phủ 

Mỹ và các nghĩa vụ với một quốc gia cụ thể. Một lĩnh vực mà ILAB đã đầu tư mạnh với các đối 

tác thương mại chính là ngành dệt may. Đặc biệt thông qua hỗ trợ của chương trình ILO/IFC 

Better Work của USDOL, chiến lược này đã được chứng minh dẫn đến sự tham gia lao động 

thành công ở một số nước ưu tiên cao, trong đó có Việt Nam. 

Trong mười năm qua, ILAB đã tích cực tham gia với Chính phủ Việt Nam (GoV), người lao 

động và các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, Mỹ và các nhà bán lẻ, người mua quốc tế và các 

bên liên quan khác trong nỗ lực giải quyết các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan đến quyền 

của người lao động, các tiêu chuẩn lao động quốc tế (ILS) và an toàn nơi làm việc. Các nỗ lực 

hợp tác kỹ thuật gần đây của USDOL tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực may mặc, giày dép xuất 

khẩu, mà còn trong lĩnh vực nông nghiệp, và mối quan tâm rộng lớn hơn liên quan đến cơ chế 

luật lao động của Việt Nam. Phần lớn công việc này nằm trong khuôn khổ các cuộc họp song 

phương cấp cao hàng năm của USDOL với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam 

(MOLISA), thường được gọi là Đối thoại Lao động Việt – Mỹ, được thành lập thông qua một 

biên bản ghi nhớ (MoU) giữa chính phủ hai nước vào năm 2000. Biên bản ghi nhớ đã được mở 

rộng thông qua Văn thư Ghi nhớ được ký tháng Tám năm 2006, tháng Tám năm 2008 và tháng 

Tư năm 2012. Cuộc đối thoại được thiết lập để cung cấp một diễn đàn cho hai bên thảo luận về 

các vấn đề lao động, do sự thiếu vắng các quy định lao động trong Hiệp định Thương mại song 

phương Việt- Mỹ.  

Trong những năm gần đây, những họp bàn cấp bộ trưởng này đã tập trung vào những cải cách cụ 
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thể cần thiết để luật lao động của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, và tập trung vào 

việc hỗ trợ kỹ thuật và thay đổi thể chế cần thiết để hỗ trợ và thực hiện những cải cách đó. 

Ngoài ra, trong bối cảnh của Việt Nam tham gia các cuộc đàm phán trong Hiệp định Đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP), USDOL đã xem xét và phân tích pháp luật và thông lệ lao động 

của Việt Nam để đánh giá sự thống nhất với ILS và việc thực thi trong thực tế. ILAB đã làm việc 

chặt chẽ với Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Bộ Ngoại giao Mỹ (USDOS) 

để trao đổi với Việt Nam về các lĩnh vực quan tâm, nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi luật 

pháp và các thông lệ lao động của Việt Nam để tuân thủ với các nghĩa vụ về lao động trong TPP. 

Khi Việt Nam chuyển tiếp từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang một ‘nền kinh tế thị trường 

xã hội chủ nghĩa mở,' có một nhu cầu lớn hơn tập trung vào các vấn đề quan hệ lao động. Các 

ngành công nghiệp may mặc (và giày dép) là ngành công nghiệp xuất khẩu lớn nhất tại Việt 

Nam, sử dụng nhiều hơn hai triệu người lao động chủ yếu là người trẻ. Sự phát triển to lớn của 

lĩnh vực này đã trùng hợp với con số gia tăng tranh chấp lao động và đình công. Đồng thời, công 

nhân thường không nhận thức được bất kỳ loại cơ chế đối thoại xã hội nào để nói lên mối quan 

ngại của họ. Trong năm 2013, USDOL thêm hàng may mặc từ Việt Nam vào Danh sách các 

hàng hóa được sản xuất bởi lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức, dựa trên bằng chứng rằng 

hàng may mặc được sản xuất bởi lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, vi phạm các tiêu chuẩn 

quốc tế. 

Kể từ khi Văn thư Ghi nhớ mới nhất được ký kết vào năm 2012 và trước tình hình Việt Nam nỗ 

lực gia nhập TPP, ILAB đã tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam, ngành công 

nghiệp, người lao động và các nhóm xã hội dân sự khác, và các bên liên quan khác để đảm bảo 

rằng tăng trưởng kinh tế và lợi ích từ thương mại đi đôi với tôn trọng quyền của người lao động 

và cải thiện an toàn tại nơi làm việc. Hợp tác kỹ thuật của ILAB với Việt Nam mang tính sâu 

rộng, tăng cường về nguồn lực và tập trung vào các mục tiêu của chính phủ và các đối tác xã hội. 

Dự án Công việc tốt hơn nói riêng là một điểm khởi đầu cho việc hợp tác kỹ thuật đáng kể, bao 

gồm cả ngân quỹ của dự án bổ sung để xây dựng năng lực tổ chức lao động và cải thiện hệ thống 

pháp luật lao động và quan hệ lao động. Để bổ sung cho công việc này, USDOS cũng tài trợ đào 

tạo cho các tổ chức ba bên về lĩnh vực hòa giải và giải quyết tranh chấp thông qua các dịch vụ 

của Cơ quan Hòa giải Liên bang Hoa Kỳ (FMCS). Hỗ trợ kỹ thuật ILAB đã được hướng dẫn bởi 

một khuôn khổ thống nhất, tập trung vào mục tiêu cải thiện sự tuân thủ với tiêu chuẩn lao động 

quốc tế (ILS) bằng cách theo đuổi ba mục tiêu bổ sung: 

1. Cải thiện các hệ thống hợp tác ba bên và song phương  

2. Cải thiện các hệ thống thương lượng tập thể  

3. Cải thiện hệ thống giải quyết tranh chấp, bao gồm xét xử và giải quyết tranh chấp thay 

thế (ADR) 

Ngân quỹ của ILAB dành cho chương trình quyền của người lao động tại Việt Nam trong vòng 

bốn năm qua là hơn 5,5 triệu đôla. Nếu xét sự phân bổ hàng năm của ILAB chỉ là khoảng 6 triệu 

đôla mỗi năm, thì việc đầu tư cải thiện quyền của người lao động tại Việt Nam là rất lớn. Từ năm 

2011, danh mục đầu tư hợp tác kỹ thuật USDOL tại Việt Nam đã được mở rộng mỗi năm. Đáng 

chú ý, trong tháng 9 năm 2011 USDOL cung cấp 640.000 đôla để hỗ trợ chương trình Công việc 

Tốt đẹp hơn cho Việt Nam (BWV), được thực hiện bởi Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong 

thời hạn hai năm, nhằm hỗ trợ việc làm tốt trong lĩnh vực dệt may bằng cách tăng cường năng 

lực của tổ chức công đoàn, nhằm đại diện một cách hiệu quả cho người lao động tại nơi làm việc 
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dệt may xuất khẩu. Vào tháng Bảy năm 2014, USDOL mở rộng hỗ trợ cho phần xây dựng năng 

lực công đoàn của dự án này thêm hai năm nữa, với một khoản ngân quỹ thêm là 674.000 đôla. 

Vào tháng Chín năm 2011, USDOL trao 1,5 triệu đôla cho DAI, Inc. để thực hiện Dự án Thúc 

đẩy Quan hệ Lao động Việt Nam (IRPP) kéo dài 3 năm, nhằm tăng cường sự tuân thủ với ILS tại 

Việt Nam, đặc biệt tập trung vào việc cải thiện quản lý lao động, xây dựng năng lực tổ chức công 

đoàn/công nhân, và thúc đẩy thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp. Đây được coi là một 

giai đoạn hai của dự án trước đó do USAID tài trợ và được hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp bởi ILAB. 

Trong tháng 9 năm 2012, USDOL trao thêm 1 triệu đôla để ILO thực hiện Dự án Triển Khai 

Luật Lao động Việt Nam kéo dài 4 năm, nhằm mục đích phát triển các quy định về pháp luật lao 

động mới, phù hợp với ILS, giáo dục các đối tác ba bên về các quy định của pháp và xây dựng 

năng lực của họ để thúc đẩy quan hệ lao động tốt đẹp. Dự án nhận được đợt bổ sung kinh phí từ 

USDOL là 500.000 đôla vào năm 2013, 1 triệu đôla trong năm 2014, và 500.000 đôla trong năm 

2015, tổng cộng 3 triệu đôla. Cuối cùng, trong giai đoạn 2013-2014, USDOS cung cấp kinh phí 

cho FMCS để đào tạo cho các bên ở Việt Nam về hòa giải. Danh mục kết hợp của các dự án này 

biến USDOL (và Chính phủ Hoa Kỳ) thành một trong những nhà tài trợ bên ngoài lớn nhất tại 

Việt Nam liên quan tới các chương trình về lao động. 

Vào tháng Bảy năm 2015, USDOL ký hợp đồng với O'Brien & Associates International, Inc 

(OAI), để thực hiện một đánh giá đa dự án độc lập nhằm đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư 

hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào ngành dệt may và giày dép xuất khẩu. Danh 

mục đầu tư này bao gồm bốn dự án và các hoạt động được tài trợ trong vòng bốn năm qua sau 

đây:  

1. Chương trình Việc làm tốt hơn cho Việt Nam (BWV) – Thành phần Phát triển Năng lực 

Công đoàn (UCD) (thực hiện bởi ILO / IFC) 

2. Dự án Triển khai Luật Lao động Việt Nam, còn được gọi là Dự án Quan hệ Lao động 

Việt Nam (IR) (thực hiện bởi ILO) 

3. Dự án Thúc đẩy Quan hệ Lao động Việt Nam (IRPP), kết thúc vào năm 2014 (thực hiện 

bởi DAI, Inc.) 

4. Hòa giải & các đợt đào tạo khác được tài trợ bởi USDOS (thực hiện bởi  FMCS) 

II. Bối cảnh của các dự án 

1. Chương trình Việc làm Tốt hơn cho Việt Nam (BWV) - Thành phần Phát triển Năng lực 

Công đoàn (UCD) (2011-2016) 

Dự án BWV-UCD được tài trợ bởi USDOL và cùng triển khai bởi ba đối tác thực hiện: Văn 

phòng các hoạt động của người lao động (ACTRAV), Dự án Quan hệ Lao động của ILO (ILO 

IR) tại Hà Nội, và chương trình Việc làm tốt hơn cho Việt Nam. Cơ quan đoàn kết quốc tế của 

Hội đồng Công đoàn Úc, Hỗ trợ Công đoàn nước ngoài APHEDA, được coi là đối tác triển khai 

của ACTRAV tại Việt Nam. 

Mục tiêu của dự án này là để hỗ trợ việc làm tốt trong lĩnh vực dệt may bằng cách tăng cường 

năng lực của các công đoàn nhằm đại diện hiệu quả hơn cho các công nhân làm việc trong các 

nhà máy dệt may xuất khẩu. Mục tiêu trước mắt thành phần UCD là những điều sau đây: 
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1. Năng lực tăng cường của các thành viên công đoàn của Các ủy ban tư vấn Cải thiện Hiệu 

quả Hoạt động (PICCs) trong BWV để đóng góp vào quá trình cải tiến. 

2. Năng lực tăng cường của các công đoàn cấp doanh nghiệp, các công đoàn công nhân 

ngành dệt may và Liên đoàn Lao động tại các tỉnh đặt mục tiêu BWV để đại diện hiệu 

quả cho người lao động tại nơi làm việc định hướng xuất khẩu trong ngành may mặc. 

3. Năng lực tăng cường của các tổ chức công đoàn Việt Nam bằng cách thí điểm các sáng 

kiến cải tiến tổ chức công đoàn trong số các nhà máy tham gia BWV mở rộng.   

4. Năng lực tăng cường của đội ngũ các Cố vấn Doanh nghiệp về các vấn đề quan hệ lao 

động và tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

2. Dự án Triển khai Luật Lao động Việt Nam, còn được gọi là "Dự án Quan hệ Lao động 

Việt Nam (IR)" (2012-2016) 

Dự án Quan hệ Lao động Việt Nam (IR), được thực hiện bởi ILO, nhằm hỗ trợ sự phát triển của 

các quy định về pháp luật lao động mới phù hợp với ILS, giáo dục các đối tác ba bên về các quy 

định của pháp luật, và xây dựng năng lực của họ nhằm thúc đẩy quan hệ lao động tốt đẹp với 

việc áp dụng các điều khoản mới trong thực tiễn. Mục tiêu trước mắt của dự án IR là những điều 

sau đây: 

1. Tạo điều kiện cho việc soạn thảo và áp dụng các quy định hướng dẫn, bao gồm cả các 

Nghị định, Thông tư và các cơ chế và các công cụ khác - cho Luật Lao động và Luật 

Công đoàn mới 

2. Nâng cao nhận thức về Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 và các quy định và 

hướng dẫn chi tiết của chúng. 

3. Nâng cao năng lực tổ chức công đoàn của các công nhân đại diện hiệu quả và dân chủ, 

đặc biệt là ở cấp doanh nghiệp và vai trò phối hợp của các tổ chức công đoàn cấp trên và 

cấp quốc gia, về việc triển khai Luật Công đoàn và Luật Lao động. 

4. Tạo điều kiện phát triển hệ thống xác định và sửa đổi mức lương cơ bản.   

5. Đẩy mạnh việc sử dụng thương lượng tập thể, dẫn đến các thỏa thuận thương lượng tập 

thể đã được ký kết theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. 

3. Dự án Thúc đẩy Quan hệ Lao động Việt Nam, giai đoạn II (2011-2014) 

DAI triển khai thực hiện Dự án Thúc đẩy Quan hệ Lao động (IRPP) trong hai giai đoạn. Giai 

đoạn đầu (2009-2010) được tài trợ bởi USAID, và giai đoạn thứ hai (2011-2014) được tài trợ bởi 

USDOL. 

 

Mục tiêu tổng quát của dự án là tăng cường sự tuân thủ ILS ở Việt Nam, đặc biệt tập trung vào 

việc cải thiện quản lý lao động, xây dựng năng lực tổ chức công đoàn/công nhân, và thúc đẩy 

thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp. Các mục tiêu trước mắt của dự án như sau: 

1. Thúc đẩy việc thực thi hiệu quả luật lao động, với việc tập trung vào hệ thống thanh tra 

lao động, quản lý, quy định, thu thập dữ liệu, đào tạo, nghiên cứu và các lĩnh vực liên 

quan.  

2. Sự phát triển các hệ thống giải quyết tranh chấp trong luật mới đối với các tranh chấp dựa 

trên quyền lợi. 
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3. Thúc đẩy thương lượng tập thể và quan hệ lao động lành mạnh và ngăn ngừa và giải 

quyết các tranh chấp tập thể bằng cách phát triển các cách tiếp cận có hợp tác với các tổ 

chức công đoàn/tổ chức công nhân, cơ quan sử dụng lao động và MOLISA. 

4. Xây dựng năng lực trong các tổ chức công nhân để tổ chức và đại diện hiệu quả cho 

người lao động trong lĩnh vực tư nhân. 

4. Đào tạo Hòa giải và Giải quyết tranh chấp được thực hiện bởi Cơ quan Hòa giải Liên 

bang Hoa Kỳ (FMCS) 

Các hỗ trợ kỹ thuật của FMCS nhằm mục đích xây dựng năng lực địa phương cho các hệ thống 

quan hệ lao động có hiệu quả, bao gồm thanh tra lao động, thương lượng tập thể, hòa giải và giải 

quyết tranh chấp. FMCS tiến hành các hoạt động sau đây trong năm 2013-2014: 

1. Đánh giá quan hệ lao động và nhu cầu giải quyết xung đột ở Việt Nam bằng cách tham  

vấn với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, các 

lãnh đạo công đoàn và doanh nghiệp, các chuyên gia nguồn nhân lực, các viện nghiên 

cứu lao động, các tổ chức NGO, và xếp hạng và các công nhân quan trọng để xác định 

các hệ thống và các kỹ năng cần thiết để giảm thiểu và/hoặc loại bỏ các cuộc đình công tự 

phát. 

2. Gặp gỡ và phối hợp với các quan chức chính phủ và các bên liên quan phù hợp để đảm 

bảo sự “đồng thuận” trong việc thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp. 

3. Xây dựng tài liệu đào tạo, bao gồm các bài giảng ngắn, những sự mô phỏng, việc sắm 

vai, tài liệu văn bản, video, các phân tích và tài liệu báo cáo. 

4. Xây dựng một "bộ quy tắc ứng xử" cho các nhà trung gian sẽ giúp tạo niềm tin và sự tự 

tin trong quá trình giải quyết tranh chấp. 

5. Cung cấp các hội thảo đào tạo cho chính phủ, cơ quan sử dụng lao động, người lao động, 

công đoàn, và các bên liên quan khác. 

6. Xây dựng năng lực thể chế trong chính phủ và các bên liên quan phù hợp khác đối với 

việc tiếp tục đào tạo trong các cuộc đàm phán, hòa giải và giải quyết xung đột thông qua 

chương trình đào tạo người đào tạo (ToT). 

7. Sửa đổi một tài liệu "để lại" cho tất cả các bên liên quan về các yếu tố chủ chốt của đàm 

phán, hòa giải, và quy trình giải quyết xung đột trong bối cảnh một hệ thống quan hệ lao 

động hiện đại. 

III. Mục đích, phạm vi và người đọc đánh giá Mục đích 

Mục đích của việc đánh giá là để đánh giá tác động hệ thống tổng thể và hiệu quả của các danh 

mục đầu tư hợp tác kỹ thuật nêu trên để thúc đẩy quyền của người lao động tại Việt Nam. Không 

giống như hầu hết các đánh giá tập trung vào việc thực hiện dự án, mục đích không phải là để 

đánh giá bất kỳ một dự án cụ thể nào được tài trợ bởi USDOL, mà là để đánh giá hiệu quả và 

đóng góp tổng thể của các danh mục đầu tư. Các dự án trong danh mục đầu tư này đã mang lại 

nhiều thông tin về nghiên cứu và dữ liệu, báo cáo tiến độ thường xuyên, báo cáo đánh giá cuối 

kỳ và giữa kỳ, các trường hợp nghiên cứu thông lệ tốt, các ấn phẩm và tài liệu đào tạo, các quy 

định hướng dẫn, các công cụ, và các sản phẩm khác. Kết quả là, chúng cung cấp một cơ hội tuyệt 

vời để: 
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1. Đánh giá tác động tổng thể và hiệu quả hỗ trợ chồng chéo và liên tục của USDOL đối với 

các dự án quyền của người lao động tại Việt Nam. 

2. Xem xét các phản ứng, hỗ trợ và sở hữu, trong suốt thời gian thực hiện tất cả các dự án 

này, của chính phủ Việt Nam và các bên liên quan của nước khác. 

3. Phân tích giá trị và công dụng của các công cụ chính và biện pháp can thiệp được đề ra 

bởi các dự án và mức độ mà các hệ thống và công cụ được nâng cao hoặc được xây dựng 

bởi các dự án đang vận hành (với mức độ hỗ trợ bên ngoài hiện nay). 

4. Đánh giá các triển vọng cho việc đưa vào hoặc chuyển giao các năng lực cho các đối tác 

địa phương, các hệ thống và các quá trình và đưa ra khuyến nghị về cách để tăng cường 

tính bền vững (ngoài hỗ trợ của nhà tài trợ). 

5. Nêu bật các phát hiện quan trọng và các bài học kinh nghiệm có thể có tầm quan trọng 

đối với USDOL hoặc các nhà tài trợ khác, những bên có thể tài trợ cho các dự án liên 

quan đến lao động trong tương lai ở Việt Nam hoặc ở nơi khác. 

6. Đưa ra các khuyến nghị về thiết kế các dự án thúc đẩy ILS trong tương lai và về cách 

thức nâng cao hiệu quả của việc cấp vốn của USDOL nhằm thúc đẩy ILS trong lĩnh vực 

may mặc xuất khẩu và ngành giày dép của Việt Nam nói riêng và cả nước nói chung.  

7.  Đánh giá sự tương tác giữa các dự án và các dự án khác. 

Tóm lại, việc đánh giá sẽ xem xét mức độ mà danh mục đầu tư này của chương trình đã làm việc 

với nhau để thúc đẩy ILAB và nhiệm vụ của USDOL, cũng như các ưu tiên và chính sách rộng 

hơn của USG, đặc biệt là khi chúng liên quan đến lĩnh vực dệt may và giày dép xuất khẩu của 

Việt Nam; cũng như để so sánh/đối chiếu những chương trình với những nỗ lực tương tự của 

chính phủ Hoa Kỳ và các nhà tài trợ khác; và đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của chương trình 

và tính bền vững. Các khuyến nghị này được đưa ra để nâng cao hiệu quả chương trình, tăng 

cường sự phối hợp và định vị các nỗ lực chương trình quan hệ đối tác, làm giảm sự trùng lặp, 

tăng cường sự phối hợp giữa các chương trình bổ sung, và định vị những nỗ lực của chương trình 

nhằm mang lại tác động và tính bền vững tối đa. 

Người đọc  

Đây là một nghiên cứu đánh giá đặc biệt, được ủy quyền thực hiện theo yêu cầu của một tổ chức 

tài trợ để trả lời câu hỏi của những người đưa ra quyết định liên quan tới việc thực hiện, tác động 

và tính bền vững nhằm nâng cao hợp tác kỹ thuật và tối đa hóa kết quả. Như vậy, đối tượng 

người đọc chính của việc đánh giá hiện này là Chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Bộ Lao động và Bộ 

Ngoại giao. Ở một mức độ thấp hơn, các tổ chức thực hiện và các đối tác, chính phủ Việt Nam, 

ILO, các thành phần ba bên và các bên liên quan khác trong việc thực hiện các dự án sẽ sử dụng 

một cách thích hợp các kết quả đánh giá và bài học kinh nghiệm. Các kết quả, kết luận và 

khuyến nghị của đánh giá cũng được sử dụng để thông báo cho các bên liên quan trong việc thiết 

kế và thực hiện các nỗ lực hợp tác lao động trong tương lai. 

IV. Các tiêu chí và câu hỏi đánh giá 

Trọng tâm mang tính phân tích của đánh giá này sẽ là học hỏi và xác định xem những yếu tố nào 

hoạt động hiệu quả, những cái thiếu hiệu quả và lý do vì sao, và những nơi mà các nỗ lực hợp tác 

kỹ thuật của USDOL có tác động nhiều nhất. Để phục vụ cho những mục đích đó, đánh giá đa dự 

án này sẽ xem xét các vấn đề xung quanh tính hợp lệ, phù hợp, hiệu quả, tính bền vững và tác 
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động của danh mục đầu tư của cả nước nói chung. Các tiêu chí này được giải thích chi tiết dưới 

đây bằng cách giải quyết các câu hỏi có liên quan. 

Tính hợp lệ của việc thiết kế dự án  

1. Ở mức độ nào, danh mục các chương trình hợp tác kỹ thuật có liên quan đến các ưu tiên 

và nhu cầu hiện nay của các nhóm đối tượng mục tiêu và các bên liên quan ở địa 

phương? 

2. Danh mục các chương trình có được thiết kế để bổ sung, tăng cường và củng cố dựa trên 

các hoạt động hiện, tại tập trung vào việc cải thiện quyền của người lao động và sự tuân 

thủ với các tiêu chuẩn lao động quốc tế được thực thi bởi chính phủ hoặc các tổ chức/các 

nhà tài trợ khác? 

Sự thích hợp và phù hợp chiến lược 

3. Ở mức độ nào danh mục các dự án này hỗ trợ các chiến lược của chính phủ Việt Nam để 

thúc đẩy quyền của người lao động và sự tuân thủ với các tiêu chuẩn lao động quốc tế? 

4. Thiết kế của các chương trình có xác định rõ ràng các kết quả, các kết quả đầu ra và các 

chỉ số hiệu quả hoạt động với các mục tiêu? 

5. Các chương trình có được thiết kế với các mục tiêu và kết quả thực tế? 

6. Các thiết kế dự án có bao gồm một chiến lược tích hợp và thích hợp cho phát triển bền 

vững? 

Tính hiệu quả  

7. Ở mức độ nào danh mục các dự án chồng chéo và tiếp diễn của USDOL tại Việt Nam đã 

thúc đẩy các quyền của công nhân và sự tuân thủ với ILS trong lĩnh vực may mặc và giày 

dép, và khắp cả nước nói chung? 

8. Các nỗ lực có bị trùng lặp hay không khi nhiều dự án được USDOL tài trợ đồng thời ở 

Việt Nam? 

9. Các dự án USDOL có được phân bổ đủ nguồn lực (ví dụ như thời gian và tài chính) để 

đạt được các mục tiêu như thiết kế? 

10. Liệu có các cách thức mà USDOL và các đối tác có thể cải thiện hiệu quả? Những yếu tố 

nào góp phần vào việc đạt được hay không đạt được các mục tiêu đó? 

11. Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của USDOL có sự chồng chéo và phối hợp gì với các 

chương trình tương tự do USG tài trợ, lĩnh vực tư nhân, và/hoặc các nhà tài trợ khác, nếu 

có, và những đóng góp độc đáo của USDOL là gì? 

Hiệu quả của các sắp xếp quản lý  

12. Các biện pháp đo lường hiệu quả họat động và các hệ thống giám sát của các chương 

trình có cung cấp một đánh giá khách quan về hiệu quả hoạt động của chương trình?   

13. USDOL có thể cải thiện tính hiệu quả của chương trình như thế nào? 

14. Các chương trình này có hiệu quả về mặt chi phí như thế nào trong việc đạt được các mục 

tiêu? 

15. Cơ cấu quản lý hiện nay của các chương trình này có phải là là cách tiếp cận hiệu quả 

nhất? 
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 Định hướng tác động và tính bền vững  

16. Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của USDOL có tác động gì đối với môi trường lao động 

ở Việt Nam và trong ngành dệt may và giày dép xuất khẩu nói riêng? Có bất kỳ sự thay 

đổi nào đối với môi trường tạo điều kiện (ví dụ như chính sách và luật lệ) vì sự can thiệp 

của USDOL? 

17. Năng lực có được tăng cường nhằm thúc đẩy quyền của người lao động và thúc đẩy việc 

tuân thủ ILS trong chính phủ (cấp quốc gia và địa phương), ở cấp độ chính sách, ở cấp độ 

tổ chức, và ở cấp cộng đồng? 

18. Những hành động bổ sung nào có thể được USDOL (hoặc các đối tác khác) thực hiện để 

đảm bảo rằng tác động của những nỗ lực hợp tác kỹ thuật được duy trì? Số lượng và loại 

nguồn lực nào cần thiết để thực hiện đầy đủ hơn trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật của USDOL 

hoặc để bảo đảm quyền sở hữu địa phương? 

19. Có thể nói gì về sự cam kết của các bên liên quan dự án để tiếp tục cung cấp các dịch vụ 

được cung cấp hoặc sử dụng những kiến thức/công cụ có được trong thời gian dự án? Ở 

cấp độ nào họ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động khởi sự bằng các dự án mà không có tài 

trợ của USDOL? Sẽ phải cần gì để họ có thể tiếp tục áp dụng các kỹ năng đạt được hoặc 

thực hiện các hoạt động trong tương lai?  

V. Quản lý và Hỗ trợ Đánh giá 

Michele Gonzalez Arroyo sẽ là người thực hiện đánh giá cho bản đánh giá này. Hơn 13 năm qua, 

Michele đã tiến hành 22 đánh giá giữa kỳ, cuối cùng và chuyên đề của dự án xây dựng năng lực 

lao động ở Mỹ Latinh và Đông Nam Á, được tài trợ bởi các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các tổ 

chức hợp tác quốc tế khác. Ngoài công việc của mình như là một người đánh giá, Michele có 

nhiều kinh nghiệm làm người đào tạo và hỗ trợ, đã lên kế hoạch và thực hiện hơn 75 cuộc hội 

thảo về sức khỏe nghề nghiệp, giáo dục, và các vấn đề lao động. Những người tham gia đại diện 

cho các tổ chức cộng đồng, các trường đại học, lao động, các lĩnh vực kinh doanh và chính phủ. 

O'Brien and Associates sẽ cung cấp hỗ trợ hậu cần, và hành chính cho người đánh giá, bao gồm 

việc sắp xếp đi lại và tất cả các vật liệu cần thiết để cung cấp các dịch vụ được đề ra cụ thể trong 

Các điều khoản tham chiếu. O'Brien và Associates International cũng sẽ chịu trách nhiệm cung 

cấp sự giám sát kỹ thuật cần thiết để đảm bảo tính thống nhất của phương pháp và các tiêu chuẩn 

kỹ thuật. 

VI. Vai trò và trách nhiệm 

Người đánh giá có trách nhiệm tiến hành đánh giá theo các điều khoản tham chiếu (TOR). 

Bà/ông ấy sẽ: 

 Xem xét các TOR và cung cấp ý kiến đóng góp, nếu cần 

 Xem xét các tài liệu nền tảng của dự án 

 Xem lại các câu hỏi đánh giá và hoàn thiện các câu hỏi, nếu cần 

 Phát triển và triển khai một phương pháp đánh giá (ví dụ như điều tra, phỏng vấn, xem 

xét các tài liệu) để trả lời các câu hỏi đánh giá, trong đó có một cuộc thảo luận chi tiết về 

hạn chế được tạo ra bởi tính chất hồi tố của phương pháp đánh giá và thu thập dữ liệu 

này, và làm thế nào những khó khăn có thể tránh được trong các dự án trong tương lai. 
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 Tiến hành Các cuộc họp Hoạch định, nếu cần, với USDOL và tổ chức thực hiện 

 Quyết định thành phần của các cuộc phỏng vấn ở thực địa để đảm bảo tính khách quan 

của việc đánh giá 

 Trình bày bằng lời các phát hiện sơ bộ với các nhân viên dự án ở thực địa và các bên liên 

quan khác như được xác định trong cuộc tham khảo ý kiến với USDOL và dự án 

 Chuẩn bị bản thảo báo cáo đánh giá ban đầu và chia sẻ với USDOL và các dự án thích 

hợp 

 Chuẩn bị báo cáo cuối cùng 

Quản lý dự án USDOL có trách nhiệm: 

 Thảo ra TOR ban đầu 

 Hoàn thiện TOR với ý kiến đóng góp từ người triển khai và người đánh giá, nếu cần.  

 Xem xét các giấy tờ về nghiệp vụ của người đánh giá được đề nghị  

 Cung cấp văn bản nền dự án tới người đánh giá (trách nhiệm được chia sẻ với các cán bộ 

dự án) 

 Xin phép nước tới đánh giá 

 Thông báo cho các nhân viên ở hiện trường dự án về chuyến thăm sắp tới và làm việc với 

họ để đảm bảo sự phối hợp và chuẩn bị cho người đánh giá 

 Xem xét và cung cấp ý kiến của bản thảo báo cáo đánh giá  

 Phê duyệt bản thảo cuối cùng của báo cáo đánh giá 

 Tham gia vào cuộc trình bày thông tin sau chuyến đi  

 Bao gồm hợp đồng đánh giá COR của USDOL về tất cả các thông tin liên lạc với người 

đánh giá TOR với ý kiến từ người triển khai và đánh giá nếu cần 

 Tổ chức thực hiện có trách nhiệm: 

 Xem xét TOR và cung cấp các ý kiến, nếu cần 

 Cung cấp các tài liệu nền dự án cho người đánh giá như được yêu cầu 

 Tham gia vào bất kỳ cuộc họp lập kế hoạch của nhóm 

 Chuẩn bị một danh sách những người đề nghị phỏng vấn 

 Lập các cuộc họp cho các chuyến thăm thực địa và phối hợp hậu cần theo yêu cầu 

 Xem xét và cung cấp ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá 

 Tổ chức và tham gia vào các cuộc họp cập nhật thông tin của các bên liên quan 

 Bao gồm Văn phòng Chương trình USDOL vào tất cả các thông tin liên lạc với quản lý 

và/hoặc người đánh giá Chương trình USDOL  

VII. Các phương pháp đánh giá  

Hiệu quả hoạt động sẽ được đánh giá về sáu tiêu chí: sự liên quan và phù hợp về mặt chiến lược;  

giá trị của thiết kế dự án; tiến độ và hiệu quả dự án; hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực; định 

hướng tác động và tính bền vững của dự án; và hiệu quả của các sắp xếp dự án. 

 

Việc đánh giá sẽ sử dụng sáu phương pháp: 1) xem xét các tài liệu, 2) xem xét các dữ liệu tài 

chính và hoạt động, 3) các cuộc phỏng vấn với những người cung cấp thông tin thông tin chính, 

4) các chuyến thăm thực địa, 5) một cuộc họp cung cấp thông tin ở trong nước với bên liên quan, 

và 6) một cuộc họp sau chuyến đi. 
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Xem xét tài liệu: Người đánh giá sẽ xem xét các tài liệu sau đây trước khi tiến hành bất kỳ cuộc 

phỏng vấn hoặc các chuyến đi tới khu vực. 

 Tài liệu dự án 

 Các báo cáo tiến độ theo quý 

 Báo cáo về các hoạt động dự án cụ thể 

 Các tài liệu đào tạo 

 Báo cáo chuyến đi, các chuyến thăm thực địa, các cuộc họp, các đánh giá nhu cầu và các 

báo cáo khác 

 Khung Chiến lược, PMP, và các chỉ số hiệu quả hoạt động 

 Các kế hoạch làm việc 

 Bất kỳ các tài liệu liên quan khác 

Xem xét các dữ liệu hoạt động và tài chính 

Các cuộc phỏng vấn với những người báo tin chính: Các cuộc phỏng vấn được tiến hành với các 

bên liên quan chính của chương trình (bằng điện thoại hoặc trực tiếp) bao gồm (nhưng không 

giới hạn vào): 

 BW Global và nhân viên BWV, bao gồm CTA và các cố vấn doanh nghiệp (EAs) 

 Các đại diện và các nhân viên liên quan dự án ILO, với trọng tâm đặt vào Chương trình 

quan hệ Lao động ILO ở Hà Nội, và các đại diện ACTRAV tại Geneva và/hoặc Bangkok. 

Các đại diện ILO khác có thể bao gồm những người từ Geneva (LAB/ADMIN, 

DIALOGUE) và Văn phòng tiểu vùng ILO ở Thái Lan, và văn phòng quốc gia ILO tại 

Việt Nam 

 Các nhân viên dự án DAI liên quan, các đại diện và các đối tác thực hiện 

 Các đại diện của tổ chức Hỗ trợ Công đoàn nước ngoài Việt Nam 

 Đại diện các bên liên quan tới tổ chức công đoàn (Liên đoàn Công đoàn Quốc tế, và các 

tổ chức công đoàn quốc tế chính khác) 

 Các thành viên của VGCL và Liên đoàn Lao động đã tham gia vào hoặc đã quen thuộc 

với việc thực hiện chương trình 

 Các quan chức của các tổ chức sử dụng lao động có liên quan 

 Các đại diện PICC có tham gia hoặc tương tác với các dự án (công nhân và các đại diện 

quản lý) 

 Quản lý dự án USDOL và các quan chức USDOL hoặc USDOS khác theo yêu cầu 

 Các tùy viên lao động của đại sứ quán Mỹ 

 Các đại diện các nhà tài trợ khác đã tham gia vào các dự án 

 Các đại diện công đoàn cấp doanh nghiệp  

 Các đại diện người mua/thương hiệu quốc tế tham gia vào việc tìm nguồn cung ứng từ 

Việt Nam 

Hoạt động thực địa tại Việt Nam: Người đánh giá cũng nên có kế hoạch gặp gỡ với đại diện 

người lao động và chính phủ bên ngoài thực địa, ngoài các cuộc họp tại thực địa, mà thường 

được thực hiện tại các nhà máy. Người đánh giá dự kiến sẽ gặp với một loạt các bên liên quan, 

trong đó có các cá nhân từ các công đoàn hoạt động trong và xung quanh các cơ sở được lấy 

mẫu, người lao động của các doanh nghiệp này, thanh tra chính phủ, các hiệp hội sử dụng lao 

động và các tổ chức xã hội dân sự. Người đánh giá sẽ căn cứ đánh giá của mình chủ yếu vào 
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thông tin thu được qua các chuyến đi thực địa và phỏng vấn. Người đánh giá cần lưu ý cách thức 

những người cung cấp thông tin chính được lựa chọn và cách thức sự lựa chọn có thể tác động 

tới các phát hiện. 

Hành trình chính xác sẽ được xác định sau, dựa trên việc lập thời biểu và thời gian của người 

được phỏng vấn. Các cuộc họp sẽ được sắp xếp trước chuyến đi thực địa của các cán bộ dự án, 

điều phối bởi các cán bộ dự án được chỉ định, phù hợp với yêu cầu của người đánh giá và phù 

hợp với các điều khoản tham chiếu. Người đánh giá cần tiến hành các cuộc họp mà không có sự 

tham gia của bất cứ nhân viên dự án nào. 

Cập nhật thông tin về bên liên quan tại hiện trường: Trước khi khởi hành từ Việt Nam, người 

đánh giá sẽ tiến hành một hội thảo và cập nhật thông tin với các nhân viên và các bên liên quan 

chính từ các dự án để trình bày những phát hiện sơ bộ, tham khảo với USDOL và tùy thuộc vào 

thời biểu của người đánh giá. 

Cuộc họp và cuộc cập nhật thông tin hậu chuyến đi: Sau khi trở về từ Việt Nam, người đánh giá 

sẽ tiến hành một buổi cập nhật thông tin hậu chuyến đi bằng điện thoại hoặc trực tiếp cho các 

nhân viên phù hợp của USDOL để chia sẻ những phát hiện ban đầu và tìm kiếm bất kỳ hướng 

dẫn làm rõ nào cần để chuẩn bị báo cáo. Sau khi hoàn thành báo cáo, người đánh giá sẽ cung cấp 

một cuộc trao đổi với nhân viên USDOL về các phát hiện đánh giá, các kết luận, các khuyến 

nghị cũng như tiến tình đánh giá. Trong thảo luận về quá trình đánh giá, người đánh giá sẽ mô tả 

rõ những hạn chế được tạo ra bởi tính chất hồi tố của phương pháp đánh giá và thu thập dữ liệu 

này và làm thế nào những khó khăn có thể tránh được trong các dự án trong tương lai. 

VIII. Khoảng thời gian và các cột mốc đánh giá 

Hoạt động Ngày Các sản phẩm/Bình luận 

Chuẩn bị TOR 24 tháng Tám Bản thảo TOR 

Tiến hành gọi điện trước cuộc gặp với USDOL 31 tháng Tám Bằng điện thoại 

Chuẩn bị: Xem xét hồ sơ, phương pháp và các công cụ thu 

thập dữ liệu 

10/8-12/9 -Các câu hỏi đánh giá cuối cùng 

-Phần phương pháp 

-Các công cụ 

Thực địa ở Việt Nam 14/9-29/9 Không có 

Cuộc gặp với các bên liên quan tới dự án 30/9 Bản trình bày các bên liên quan 

Gọi điện thông tin cho USDOL 5/10 Không có 

Bản phân tích và viết báo cáo 5/10-23/10 Bản thảo báo cáo 

Gửi bản thảo báo cáo đầu tiên cho USDOL xem xét trong 

48 giờ 

26/10 Bản thảo báo cáo 1 

Hết hạn xem xét trong 48 giờ 28/10  

Phân phát bản thảo báo cáo số 2 cho bên nhận tài trợ và 

cho các bên liên quan chính xem xét trong 2 tuần  

30/10 Bản thảo báo cáo 2 

Hết hạn bình luận xem xét trong hai tuần 13/11  
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Gửi báo cáo cuối cùng 20/11 Báo cáo cuối cùng 

IX. Sự chuyển giao 

A. Hoàn tất TOR, 4/9. 

B. Phương pháp sử dụng trong chuyến đi thực địa, bao gồm cả lịch trình, 12/9. 

C. Họp/gọi điện trước chuyến đi, hạn chót là ngày 10/9.  

D. Hội thảo của các bên liên quan (trong đó có các slide về những phát hiện ban đầu), hạn chót là 

ngày 30/9. 

E. Gọi điện thông báo, 5/10. 

F. Bản thảo báo cáo hạn chót là ngày 26/10.   

G. Đệ trình báo cáo cuối cùng cho USDOL và những bên nhận viện trợ hạn chót là ngày 20/11. 

X. Báo cáo 

Người đánh giá sẽ hoàn thành một bản thảo báo cáo đánh giá theo phác thảo dưới đây và sẽ chia 

sẻ nó với các quản lý dự án USDOL COR, USDOL, và tổ chức việc xem xét 48 giờ ban đầu. Sau 

khi người đánh giá nhận được ý kiến, cô sẽ thực hiện những thay đổi cần thiết và nộp báo cáo 

sửa đổi. USDOL và các bên liên quan khác sẽ có hai tuần (mười ngày làm việc) để đóng góp ý 

kiến về bản thảo báo cáo sửa đổi. Người đánh giá sẽ tạo ra một bản dự thảo thứ hai kết hợp các ý 

kiến từ các bên liên quan, nếu phù hợp, và cung cấp một phiên bản cuối cùng trong vòng ba ngày 

kể từ khi nhận được ý kiến chính thức. 

Phiên bản cuối cùng của báo cáo sẽ theo định dạng dưới đây (chiều dài trang bằng phần chỉ minh 

họa) và không dài quá 40 trang, không bao gồm các phụ lục: 

Báo cáo 

 Trang nhan đề (1) 

 Mục lục (1) 

 Các từ viết tắt (1) 

 Tóm tắt (2) 

 Bối cảnh và Mô tả dự án (02/01) 

 Mục đích của đánh giá (1) 

 Phương pháp đánh giá (1)
19

 

 Tình hình dự án (1) 

 Các phát hiện, kết luận và Khuyến nghị (không quá 30 trang) 

                                                 

19
 Phần này nên bao gồm cuộc thảo luận về cách thức các dự án trong tương lai với bản chất như thế này có thể được 

triển khai để cho phép các phương pháp đánh giá có thể đưa vào các tác động hệ quả. 
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Phần này cần được tổ chức xung quanh các vấn đề chính TOR và bao gồm các phát hiện, kết 

luận và khuyến nghị cho mỗi việc. 

Phụ lục 

  Điều khoản tham chiếu 

  Khung chiến lược 

 Dự án PMP và bảng dữ liệu 

 Dự án Kế hoạch hoạt động 

 Danh sách các cuộc họp và phỏng vấn 

 Các tài liệu liên quan khác  
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Phụ lục B: Hướng dẫn phỏng vấn 

Đánh giá nhiều dự án USDOL ở Việt Nam 

Hướng dẫn phỏng vấn chung  

Người được phỏng vấn:  

Ngày:  

1. Các dự án/hoạt động có liên quan đến các ưu tiên và nhu cầu hiện thời cuả các bên liên quan 

ba bên? Nếu không, những vấn đề lớn hơn mà không được giải quyết là gì? 

2. Những kết quả nào có thể được quy trực tiếp cho các dự án/hoạt động? Bạn có thấy bất kỳ 

sự phối hợp hoặc trùng lặp giữa các dự án USDOL tài trợ? Bằng cách nào có thể củng cố sự 

phối hợp và tránh sự trùng lặp? 

3. Bạn nghĩ rằng các dự án/các hoạt động X tác động như thế nào đối với môi trường lao động 

Việt Nam và ngành may mặc và ngành giày dép xuất khẩu nói riêng? 

4. Bạn coi những bài học nào là quan trọng nhất rút ra từ việc thực hiện dự án/các hoạt động 

X? 

5. Bạn mô tả như thế nào về hiệu quả của cơ cấu quản lý trong dự án X? 

6. Các đầu tư hoặc dự án trong tương lai nào mà USDOL nên đầu tư vào/hỗ trợ? 

7. Bạn nghĩ làm thế nào USDOL có thể cải thiện hiệu quả của các chương trình hợp tác kỹ 

thuật của mình ở Việt Nam? 

8. Bạn nghĩ làm thế nào USDOL có thể nâng cao hiệu quả của các chương trình của mình? 

9.  Những hành động bổ sung có thể được thực hiện bởi USDOL để đảm bảo rằng các tác động 

của các dự án được duy trì là gì? 
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Phụ lục C: Danh sách các tài liệu được xem xét  

Các tài liệu tham khảo chung  

1. USTR, “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Bảng dữ liệu về Bảo vệ Công nhân,” 

5/10/ 2015, http://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Protecting-Workers-Fact-Sheet.pdf 

2. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, "Tuyên bố môi trường đầu tư 2014," Hà Nội, năm 2014, 

http://www.state.gov/documents/organization/229305.pdf. 

3. Schweisshelm, Erwin, "Các công đoàn trong chuyển đổi: Thay đổi quan hệ lao động ở Việt 

Nam," Bình luận Lao động Toàn cầu, 17 Tháng 9 2014, http://column.global-labour-

university.org/2014/09/trade-unions-in-transition-changing.html. 

4. Nghị định số. 60/2013/ND-CP ngày 19/6/2013 cho biết chi tiết khoản 3, Điều 63 của 

Luật Lao động liên quan tới việc triển khai các điều luật yêu cầu một cơ chế đối thoại 

lao động tại nơi làm việc.  

5. USDOL ILAB, Thủ tục và hướng dẫn Quản lý: Các thỏa thuận hợp tác, 2010, 2013 và 2015. 

6. ILO, Áp dụng Việc quản lý dựa trên kết quả trong ILO: Sách hướng dẫn, phiên bản 2, 2011. 

7. Bradsher, Keith, "Cải cách lao động tại Việt Nam, gắn với thỏa thuận thương mại Thái Bình 

Dương, phụ thuộc vào bước đi tiếp của Hà Nội," The New York Times, 05 Tháng Mười Một 

2015, http://www.nytimes.com/2015/11/06/business/international/vietnam-tpp-trade-

agreement-labor 

reaction.html?action=click&contentCollection=International%20Business&module=R

elatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article 

Dự án ILO-IR 

Tài liệu dự án, kế hoạch hoạt động và TPRs 

1. Tài liệu Dự án (PRODOC), "Hỗ trợ phát triển trong quan hệ lao động, sửa đổi lương, và năng 

lực và các định chế triển khai luật lao động ở Việt Nam," 2012 

2. Kế hoạch hoạt động Dự án năm 2015 

3. Báo cáo Tiến độ kỹ thuật (bảy báo cáo từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015) 

Đánh giá / giám sát nội bộ 

4. Báo cáo Đánh giá Giữa kỳ, tháng 9 năm 2015 (được ủy quyền bởi đơn vị đánh giá ILO) 

5. Bài học kinh nghiệm từ các sáng kiến thí điểm, tháng 9 năm 2015 

6. Báo cáo tiến độ Ban chỉ đạo Dự án, tháng 10 2015 

Nghiên cứu/Công cụ/Truyền thông 

7. Phân tích kẽ hở của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn Việt Nam, cũ và mới, đối với các 

khuyến nghị của ILO 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94441&p_country=VNM&p_classification=02
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94441&p_country=VNM&p_classification=02
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94441&p_country=VNM&p_classification=02
http://www.nytimes.com/2015/11/06/business/international/vietnam-tpp-trade-agreement-labor-reaction.html?action=click&contentCollection=International%20Business&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article
http://www.nytimes.com/2015/11/06/business/international/vietnam-tpp-trade-agreement-labor-reaction.html?action=click&contentCollection=International%20Business&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article
http://www.nytimes.com/2015/11/06/business/international/vietnam-tpp-trade-agreement-labor-reaction.html?action=click&contentCollection=International%20Business&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article
http://www.nytimes.com/2015/11/06/business/international/vietnam-tpp-trade-agreement-labor-reaction.html?action=click&contentCollection=International%20Business&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article
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8. Danh sách kiểm tra đối với các hoạt động, tổ chức, thiết lập công đoàn theo hình thức 'từ dưới 

lên', tháng 1 năm 2013. 

9. Bản tin IR 6 & 8 (tháng tám và tháng 12 năm 2014) 

Dự án BWV-UCD 

Tài liệu dự án, kế hoạch hoạt động và TPRs 

1. Tài liệu dự án (PRODOC), "Công việc Tốt đẹp Hơn cho Việt Nam: Phát triển năng lực Công 

đoàn - Giai đoạn II" 

2. Kế hoạch Hoạt động dự án - 2014-2016 

3. Kế hoạch Giám sát Hiệu quả hoạt động (PMP) 

4. Các báo cáo về Tiến độ Kỹ thuật (sáu báo cáo từ tháng Một năm 2014 đến tháng Bảy năm 

2015.) 

Đánh giá/giám sát nội bộ 

5. Báo cáo Đánh giá Giữa kỳ Độc lập, tháng 4 năm 2013 (USDOL tài trợ) 

6. Báo cáo đánh giá độc lập, tháng 3 năm 2014 (được ủy quyền bởi dự án BWV-UCD) 

Các Tài liệu đào tạo 

7. Bộ dụng cụ về Quan Hệ Công Nghiệp  

8. Kỹ năng chính cho các lãnh đạo Công đoàn Cơ sở tại Việt Nam 

9. Các khóa đào tạo I và II PICC 

10. Khóa đào tạo Thỏa thuận Thương lượng tập thể  

11. Khóa đào tạo Kỹ năng đàm phán 

12. Khóa học các kỹ năng đào tạo cho những người đào tạo công đoàn 

Các ấn phẩm tham khảo khác 

13. Công việc tốt hơn cho Việt Nam, Công việc tốt hơn cho Việt Nam: Báo cáo tổng hợp về sự 

tuân thủ thứ 6 trong ngành dệt may, tháng 5 năm 2013 

14. Công việc tốt hơn cho Việt Nam, Công việc tốt hơn cho Việt Nam: Báo cáo tổng hợp về sự 

tuân thủ thứ 7 trong ngành dệt may, tháng 7 năm 2014 

15. Công việc tốt hơn cho Việt Nam, Công việc tốt hơn cho Việt Nam: Báo cáo tổng hợp về sự 

tuân thủ thứ 8 trong ngành dệt may, tháng 7 năm 2015 
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Dự án IRPP 

Tài liệu dự án, kế hoạch hoạt động và TPRs 

1. Tài liệu dự án, tháng 9 năm 2011 

2. Khung logic (phiên bản sửa đổi), ngày 12 tháng 8 năm 2013 

3. Các báo cáo Tiến độ kỹ thuật (9 báo cáo từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 6 năm 2014) 

Đánh giá/giám sát nội bộ 

4. Báo cáo tổng kết đánh giá về Hỗ trợ triển khai các luật Lao động và thúc đẩy cuộc Thanh tra 

Lao động lành mạnh tại Việt Nam, phiên bản soạn tháng bảy năm 2014 (được ủy quyền bởi 

DAI) 

5. Báo cáo dự án IRPP cuối cùng cho MOLISA, tháng 6 năm 2014 

Trình bày và Ấn phẩm 

 

6. Wheeler, Jeff, "Tổng quan về thanh tra lao động Việt Nam," trình bày Power Point, tháng 3 

năm 2011 

 

7. Wheeler Jeff, "Quản lý Hệ thống thông tin và thanh tra lao động," trình bày Power Point 

 

8. Wheeler, Jeff "Hỗ trợ kỹ thuật USDOL tại Việt Nam" trình bày Power Point, tháng 11 năm 

2011 

 

9. Wheeler, Jeff, "Đánh giá hệ thống Thanh tra Lao động của Việt Nam", tháng 10 năm 2010 

 

Các hoạt động FMCS 

1. Xây dựng các kỹ năng quản lý xung đột và hòa giải trong các nền kinh tế chuyển đổi, Báo cáo 

cuối cùng cho USDOS/DRL, tháng 11 năm 2014 

 

2. Sunoo, Jan Jung-Min, Phân tích yếu tố chính để giải quyết tranh chấp lao động thành công, 

tháng 11 năm 2012 

 

3. Cẩm nang về hòa giải tranh chấp lao động, tháng 6 năm 2014 

 

4. Báo cáo chuyến đi Việt Nam, tháng 8 năm 2012, tháng 5 năm 2013 

 

5. Báo cáo chuyến đi cẩm nang hòa giải Việt Nam, tháng 1 năm 2014 January 2014 
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Phụ lục D: Danh sách những người được phỏng vấn 
 

Trang này đã được cố ý để trống theo Đạo luật Quản lý An ninh Thông tin Liên bang (FISMA) 

năm 2002, Luật công 107-347. 
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Phụ lục E: Những người tham gia cuộc họp của các bên liên quan 

Trang này đã được cố ý để trống theo Đạo luật Quản lý An ninh Thông tin Liên bang (FISMA) 

năm 2002, Luật công 107-347. 
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Phụ lục F: Khung Logic của Dự án  

 

Khung logic của dự án ILO-IR 

Mục tiêu trung hạn 1. Các nghị định thi hành, các văn bản hướng dẫn, và các công cụ  và thể 

chế quản lý cho Bộ luật Lao động mới và Luật Công đoàn được thông qua để thực thi hiệu quả, 

và các thành phần ba bên và công chúng được thông báo về những thay đổi mới, đặc biệt là liên 

quan đến quyền, bảo vệ và thủ tục của họ. 

Kết quả Đầu ra 1.1. MOLISA và các bên liên quan tham gia vào sự phát triển của các nghị định 

thực thi đã thành lập chương trình thực thi có hiệu quả cho Luật Lao động và Công đoàn mới, 

dựa trên các thông tin so sánh và nghiên cứu dựa trên thông lệ, bao gồm các khuyến nghị của 

ILO, và các cuộc tham vấn và hợp tác với các bên liên quan và các chuyên gia một cách sâu 

rộng. 

Các Hoạt động 1.1.1. Hỗ trợ việc phát triển các nghị định thực thực thi và các chương trình 

chính, mà đảm bảo các nguyên tắc lồng ghép giới, bằng cách tài trợ các sáng kiến nghiên cứu 

dựa trên thông  lệ và mang tính so sánh, các cuộc họp với chuyên gia, và các hội thảo tham vấn 

và cung cấp phân tích của chuyên gia và bình luận cho các văn bản được đề xuất. 

Kết quả đầu ra1.2. Thành phần ba bên được chuẩn bị để thực hiện có hiệu quả Luật Lao động và 

Luật Công đoàn mới trên cơ sở các nỗ lực nâng cao nhận thức, giáo dục và đào tạo, và các 

chương trình xây dựng năng lực sâu rộng. 

Các Hoạt động 1.2.1. Mỗi thành phần ba bên được hỗ trợ để phát triển và thực hiện các hoạt 

động nâng cao nhận thức và giáo dục/đào tạo cho các thành viên của họ để thúc đẩy sự hiểu biết 

về những thay đổi trong Luật Lao động và Công đoàn, và chuẩn bị cho việc triển khai có hiệu 

quả, bao gồm cả các hoạt động giám sát, xem xét và đánh giá việc thực thi các luật mới. 

Kết quả đầu ra 1.3. Người lao động, người sử dụng lao động, công chúng nói chung, và truyền 

thông đều nhận thức được những thay đổi quan trọng trong Luật Lao động và Luật Công đoàn 

mới. 

 

Các hoạt động 1.3.1. Hỗ trợ nội dung về luật lao động đối với Luật Lao động và Công đoàn sửa 

đổi bằng cách nâng cao nhận thức của công chúng, tập trung vào các khái niệm và thay đổi mới, 

bao gồm cả các vấn đề liên quan đến giới tính và phân biệt đối xử, thông qua việc xuất bản và 

phân phối các áp phích và tài liệu, và thông qua truyền thông. 

Mục tiêu trung hạn 2. Đến cuối dự án, các tổ chức công nhân và người sử dụng lao động có ảnh 

hưởng lớn hơn, mang tính đại diện hơn và cung cấp các dịch vụ mới và được cải thiện cho các 

thành viên của họ. 

Kết quả Đầu ra 2.1. Các tổ chức của công nhân đã mở rộng thêm sự đại diện của họ đến cấp địa 

phương, có thể cung cấp các dịch vụ cải thiện và mới cho các tổ chức và các thành viên cấp 

dưới, có một nền tảng cải tiến về việc thương lượng tập thể và tham vấn song phương, và tham 

gia nhiều hơn với các nhà hoạch định chính sách thông qua đối thoại xã hội, cố gắng bảo đảm 
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bình đẳng giới cả về sự tham gia/đại diện và các vấn đề ở những khía cạnh khác nhau của công 

việc. 

Các hoạt động 2.1.1. Hỗ trợ việc phát triển thêm và mở rộng  các sáng kiến thí điểm tổ chức 

công đoàn từ dưới lên ở cấp doanh nghiệp, bao gồm cả tập trung vào nhu cầu cụ thể của những 

nơi làm việc, nơi công nhân nữ chiếm đa số, trong đó có cấu trúc công đoàn có nhiều nơi làm 

việc, giải quyết các nhu cầu xây dựng các cấu trúc thích hợp cho công tác tổ chức tại công đoàn 

cấp trên và nâng cao năng lực cho các nhà lãnh đạo công đoàn và nhà hoạt động ở các cấp trên 

và cấp cơ sở, và đảm bảo việc phổ biến các kết quả thí điểm và bài học thông lệ ở cấp độ rộng 

hơn và phát triển các chương trình cấp quốc gia, từ đó thúc đẩy việc phát triển chính sách dựa 

trên bằng chứng  ở cấp quốc gia. 

Các hoạt động 2.1.2. Hỗ trợ phát triển và triển khai chương trình thí điểm để phát triển và tăng 

cường các hoạt động và năng lực của công đoàn cấp trên trực tiếp hỗ trợ đối thoại xã hội công 

đoàn cơ sở, thương lượng tập thể, đàm phán lương, và các hoạt động khác, bao gồm cả việc giải 

quyết các vấn đề về phân biệt đối xử và bình đẳng giới. 

Các hoạt động 2.1.3. Hỗ trợ phát triển chính sách công đoàn cấp quốc gia, chương trình và các 

hướng dẫn về tổ chức các hoạt động tổ chức nhạy cảm về giới, thương lượng tập thể và đàm 

phán về lương, và quản lý dân chủ (và/hoặc) đối thoại xã hội tại cấp doanh nghiệp, thông qua 

việc nghiên cứu và phổ biến kinh nghiệm so sánh quốc tế có liên quan.  

Kết quả Đầu ra 2.2. Các tổ chức sử dụng lao động đã mở rộng thêm sự đại diện của họ cho các 

tỉnh và có thể cung cấp các dịch vụ mới và được cải thiện đối với một nhóm cụ thể những người 

sử dụng lao động, cải thiện các hoạt động kết nối và khả năng hỗ trợ chung trong các hoạt động 

quan hệ lao động, và quan hệ công chúng, có một nền tảng cải thiện về thương lượng tập thể và 

các tham vấn song phương, và tham gia nhiều hơn với các nhà hoạch định chính sách thông qua 

đối thoại xã hội, bảo đảm bình đẳng giới trong các khía cạnh khác nhau của công việc. 

Các hoạt động 2.2.1. Hỗ trợ phát triển chương trình tổ chức sử dụng lao động ở cấp quốc gia 

trong việc liên lạc với nhiều hiệp hội sử dụng lao động/kinh doanh khác nhau [mà nằm bên ngoài 

cơ cấu tổ chức hiện tại] để củng cố khả năng đại diện, thông qua các cuộc hội thảo, nghiên cứu, 

và tham vấn về các vấn đề cùng quan tâm, chẳng hạn như đàm phán lương, và các biện pháp 

chống phân biệt đối xử, và sự tham gia có hiệu quả trong đối thoại xã hội cấp quốc gia và quá 

trình sửa đổi luật pháp. 

Các hoạt động 2.2.2. Hỗ trợ các hoạt động tổ chức người sử dụng lao động cấp dưới trong việc 

phát triển chương trình đàm phán lương, chiến lược thương lượng tập thể, và các hoạt động trong 

việc phát triển các vấn đề năng suất, bao gồm cả chính sách tiền lương, các chính sách thăng 

chức, và các chính sách chống phân biệt đối xử đối với việc xây dựng lực lượng lao động nội bộ 

năng động, thông qua các nghiên cứu, khảo sát, đào tạo, và tham vấn. 

Các hoạt động 2.2.3. Hỗ trợ phát triển các dịch vụ tổ chức của người sử dụng lao động trong việc 

phát triển và chia sẻ các chính sách nguồn nhân lực và các thông lệ (tiền lương, đào tạo thăng 

chức, chính sách chống phân biệt đối xử và các thông lệ, vv) nhằm thúc đẩy việc tăng cường lực 

lượng lao động thông qua các nghiên cứu chuyên sâu và phát triển các hoạt động đào tạo. 
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Các hoạt động 2.2.4. Hỗ trợ thúc đẩy các cơ chế và thông lệ IR, bao gồm cả thương lượng tập thể 

và đối thoại xã hội, theo các hình thức khác nhau của các doanh nghiệp hợp tác/đơn vị, thông 

qua các nghiên cứu và các sáng kiến có thể thí điểm. 

Kết quả đầu ra 2.3. Sự tham gia của các tổ chức sử dụng người lao động và các tổ chức công 

nhân trong cơ chế đối thoại ba bên và hai bên ở cấp địa phương (thương lượng tập thể, tư vấn, 

vv) đã được tăng cường, trong đó có việc giải quyết các vấn đề về phân biệt đối xử và bình đẳng 

giới, với sự tham gia bình đẳng/đại diện của lao động nữ giới và nam giới. 

Các hoạt động 2.3.1. Hỗ trợ thí điểm cho việc thương lượng tập thể và đàm phán lương trong 

ngành/khu vực, kể cả trong các lĩnh vực/ngành mà lao động nữ chiếm ưu thế. 

Các hoạt động 2.3.2. Hỗ trợ hoạt động thí điểm song phương nhằm thúc đẩy thương lượng tập 

thể giữa các bên trên cơ sở một thỏa thuận khung, cung cấp môi trường thuận lợi dựa trên trên sự 

đồng thuận và cam kết tôn trọng các quyền (với sự hỗ trợ của bên thứ ba), bao gồm các cơ chế 

giải quyết khiếu nại và thủ tục giải quyết tranh chấp. 

Các hoạt động 2.3.3. Các cơ quan tư vấn (cơ chế đối thoại xã hội) ở cấp doanh nghiệp và tỉnh/địa 

phương/ngành được thí điểm nhằm cải thiện thông lệ đối thoại xã hội và giảm tranh chấp lao 

động, hướng tới việc cải thiện quan hệ lao động và thúc đẩy đại diện bình đẳng của phụ nữ và 

nam giới ở nơi làm việc. 

Mục tiêu trung hạn 3. Đến cuối của dự án, các thể chế và cơ chế quan hệ lao động được tăng 

cường và các quy định liên quan đến quan hệ lao động được cải thiện và thực thi. 

Kết quả đầu ra 3.1. Năng lực của Trung tâm Phát triển Quan hệ Lao động trong chính sách quan 

hệ lao động và các dịch vụ hỗ trợ đã được cải thiện.   

Các hoạt động 3.1.1. Hỗ trợ cải thiện thu thập dữ liệu (chia theo giới tính) và phát triển các 

trường hợp nghiên cứu trong việc giám sát, phân tích và đánh giá các khía cạnh quan trọng trong 

quan hệ lao động, chẳng hạn như: sự phát triển của tổ chức công đoàn, phát triển trong thương 

lượng tập thể và đàm phán lương, phát triển và đổi mới trong việc giải quyết tranh chấp, và các 

cuộc đình công, với sự chú ý cụ thể đến sự khác biệt giới tính xét về sự tham gia, các vấn đề, và 

các kết quả. 

Các hoạt động 3.1.2. Hỗ trợ cải thiện việc thu thập dữ liệu  nhạy cảm về giới và các trường hợp 

nghiên cứu về giám sát và đánh giá các vấn đề khác về phát triển quan hệ lao động, chẳng hạn 

như tác động của các hình thức phát triển của các vấn đề quan hệ lao động, phân biệt đối xử, và 

giới tính. 

Các hoạt động 3.1.3. Nghiên cứu hoạt động của cơ chế đối thoại xã hội nơi làm việc để phổ biến 

nhằm hỗ trợ các sáng kiến và nỗ lực của người lao động và công đoàn. 

Các hoạt động 3.1.4. Phát triển các chương trình xây dựng năng lực cho dịch vụ và hỗ trợ cho 

các thể chế IR cấp tỉnh. 

Các hoạt động 3.1.5. Xuất bản và phổ biến thường xuyên các nghiên cứu quan hệ lao động nhạy 

cảm về giới và nghiên cứu được hỗ trợ.   
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Kết quả đầu ra 3.2. Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NIRC) là có nhiều khả năng hơn để mở 

rộng và thực hiện nhiệm vụ của mình và phát triển các mạng lưới địa phương ở cấp tỉnh. 

Các hoạt động 3.2.1. Hỗ trợ cho sự phục hồi của NIRC, bao gồm cả việc xem xét nhiệm vụ của 

mình, điều khoản tham chiếu, cấu trúc và thành phần nhằm thường xuyên hóa các cuộc họp và 

các hoạt động. 

Các hoạt động 3.2.2. Hỗ trợ việc phát triển ban thư ký NIRC nhằm sản xuất các thông tin nền về 

chương trình nghị sự của Ủy ban và phối hợp các công việc chuẩn bị và triển khai của tất cả các 

bên tham gia. 

Các hoạt động 3.2.3. Hỗ trợ sự tham gia hiệu quả của các đối tác xã hội trong NIRC để phát triển 

các góp ý cho đối thoại, kể cả trong việc giải quyết các vấn đề về bình đẳng giới và phân biệt đối 

xử. 

 

Kết quả đầu ra 3.3. Các dịch vụ trọng tài, hòa giải và cố vấn về quan hệ lao động đã được phát 

triển và cải thiện. 

Các hoạt động 3.3.1. Hỗ trợ trực tiếp cho các sáng kiến thí điểm để phát triển các thể chế IR cấp 

tỉnh bằng cách xem xét các thông lệ hiện tại, phân tích khoảng cách và phát triển các hoạt động, 

và cung cấp việc đào tạo, hỗ trợ IR hiệu quả. 

Các hoạt động 3.3.2. Hỗ trợ thí điểm các chương trình và hoạt động về tích cực hoà giải và việc 

tạo điều kiện cho việc hòa giải tập thể, bao gồm cả trong các lĩnh vực/ngành mà lao động nữ 

chiếm ưu thế, bởi các cơ quan quản lý IR cấp tỉnh và địa phương. 

Các hoạt động 3.3.3. Hỗ trợ việc phân tích khoảng cách/nhu cầu sơ bộ và nghiên cứu khả thi để 

cải thiện cơ cấu quản lý tổng thể của chính phủ về quan hệ lao động, bao gồm cả khả năng về 

khuôn khổ pháp lý và thể chế mới cho hệ thống quan hệ lao động. 

Kết quả đầu ra 3.4. Các cơ chế tranh chấp lao động cá nhân, trong đó có liên quan đến các vấn 

đề về phân biệt đối xử và bình đẳng giới, phát triển và tăng cường, thông qua việc giám sát được 

cải thiện, bao gồm cả các cải cách của Tòa Lao động và phát triển Luật về Tiến trình của Tòa 

Lao động.  

Các hoạt động 3.4.1. Hỗ trợ việc giám sát và phân tích các tranh chấp lao động cá nhân liên quan 

tới tiền lương, bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động, phân biệt đối xử, và các vấn đề chấm dứt hợp 

đồng bởi Tòa Lao động với sự hỗ trợ của đơn vị liên quan thuộc Bộ. 

Các hoạt động 3.4.2. Hỗ trợ giám sát các trường hợp vi phạm quyền công đoàn, trong đó có các 

thông lệ lao động không công bằng/các vấn đề phân biệt đối xử chống công đoàn bởi Tòa Lao 

động với sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan thuộc Bộ. 

Các hoạt động 3.4.3. Các thẩm phán Tòa án Lao động hỗ trợ thông qua các cuộc hội thảo về các 

vấn đề luật lao động được lựa chọn, bao gồm cả các mối quan hệ lao động, hợp đồng lao động và 

phân biệt đối xử. 
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Các hoạt động 3.4.4. Hỗ trợ kiểm tra trường hợp xử lý tranh chấp cá nhân với ý định chuẩn bị 

cho một cẩm nang về điều đó. 

Các hoạt động 3.4.5. Hỗ trợ cho sự phát triển của Luật về Tiến trình của tòa án. 

Kết quả đầu ra 3.5. Việc giám sát tính hiệu quả của cơ quan lập pháp và khả năng phân tích nhu 

cầu của các thể chế làm luật được cải thiện.   

Các hoạt động 3.5.1. Hỗ trợ Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội giám sát, đánh giá việc 

triển khai một số quy định mới trong Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bao gồm các vấn đề liên quan 

đến quan hệ lao động và phân biệt đối xử và bình đẳng giới, nhằm cải thiện việc lập pháp. 

Các hoạt động 3.5.2. Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và năng lực của Ủy ban các vấn đề xã 

hội/cơ quan của Quốc hội về các vấn đề lao động và quan hệ lao động liên quan. 

Kết quả đầu ra 3.6. Năng lực nghiên cứu và phát triển cộng đồng được hỗ trợ, chú ý đến sự cần 

thiết phải thúc đẩy bình đẳng giới, tham gia hiệu quả hơn trong chương trình phát triển IR. 

Các hoạt động 3.6.1. Hỗ trợ các hội thảo nghiên cứu thường xuyên và chia sẻ/cùng phát triển các 

nhà nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu nhằm thúc đẩy cộng đồng nghiên cứu IR. 

Các hoạt động 3.6.2. Việc xuất bản và phổ biến các nghiên cứu IR có liên quan, thông tin so 

sánh, và nghiên cứu tiếng Việt, để thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về các vấn đề trong quan hệ lao 

động, chẳng hạn như, đại diện, thương lượng tập thể, tranh chấp, tiền lương, phân biệt đối xử và 

bình đẳng giới, và đối thoại xã hội, vv, đặc biệt là trong các nhóm lập chính sách và truyền 

thông. 

Mục tiêu trung hạn 4. Đến cuối của dự án, các đối tác xã hội được hỗ trợ và được tăng cường 

vai trò trong việc bảo đảm sự tham gia có hiệu quả trong hệ thống sửa đổi lương tối thiểu và xác 

định tiền lương, trong đó có sự tham gia trong phát triển của luật tiền lương tối thiểu. 

Kết quả đầu ra 4.1. Chính sách tiền lương tối thiểu được cải cách, luật lệ được phát triển và tiền 

lương thiết lập thông qua đối thoại hiệu quả giữa các đối tác xã hội, bao gồm các khái niệm thù 

lao bình đẳng cho phụ nữ và nam giới, và được thúc đẩy thông qua phát triển năng lực của các 

bên thiết lập tiền lương. 

Các hoạt động 4.1.1. Hỗ trợ xây dựng sự đồng thuận về phát triển chính sách tiền lương mới, bao 

gồm cả hệ thống chính sách tiền lương tối thiểu bằng cách tài trợ nghiên cứu về các vấn đề chính 

(bao gồm cả xem xét các phương thức can thiệp của chính phủ trong vấn đề tiền lương trong môi 

trường kinh tế thị trường), cùng rút kinh nghiệm mang tính so sánh của các chuyên gia quốc tế, 

và tạo điều kiện phổ biến và tham vấn. 

Các hoạt động 4.1.2. Hỗ trợ phát triển một luật về lương tối thiểu mới; cho ý kiến kỹ thuật về dự 

thảo luật; tài trợ các sự kiện phổ biến. 

Các kết quả đầu ra 4.2. Cơ chế ấn định mức lương tối thiểu được cải tổ và thiết lập, các thể chế 

thực hiện và cơ sở kỹ thuật hỗ trợ cần thiết được tăng cường. 
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Các hoạt động 4.2.1. Hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Hội đồng tiền lương tối thiểu phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc tế (Công ước ILO số 131 về Ấn định Mức lương Tối thiểu) và thông lệ 

tốt nhất cùng với các ban thư ký hỗ trợ. 

Các hoạt động 4.2.2. Hỗ trợ sự tham gia hiệu quả của các đối tác xã hội trong hoạt động ấn định 

mức lương tối thiểu, với một định hướng cụ thể để giải quyết những thách thức của việc trả thù 

lao một cách công bằng, bằng cách cung cấp các hoạt động nâng cao năng lực đào tạo trong hoạt 

động của các cơ chế ấn định mức lương tối thiểu. 

Các hoạt động 4.2.3. Hỗ trợ xây dựng năng lực điều phối giữa MOLISA và cơ quan thống kê của 

chính phủ (GSO). 

Các hoạt động 4.2.4. Tiến hành phân tích và điều tra về năng lực cơ sở hạ tầng thông tin, và theo 

dõi kết luận về các hoạt động xây dựng năng lực. 

Kết quả đầu ra 4.3. Các cơ chế thực thi đối với các mức lương tối thiểu, kể cả đối với những nơi 

làm việc mà lao động nữ chiếm ưu thế, được phát triển và thực thi hiệu quả. 

Các hoạt động 4.3.1. Hỗ trợ cho chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng, bao gồm cả tập 

trung vào những nơi làm việc mà nhân công nữ chiếm ưu thế, thông qua các ấn phẩm, đưa tin 

trên báo chí, và các phương tiện thích hợp khác được xác định với các đối tác xã hội. 

Các hoạt động 4.3.2. Hỗ trợ các biện pháp sáng tạo để đảm bảo mở rộng phạm vi mức lương tối 

thiểu có hiệu quả đến những nơi khó tiếp cận, các vùng nông thôn, "khu vực không chính thức", 

vv, nơi các lao động nữ chiếm ưu thế. 

Kết quả đầu ra 4.4. Các thông lệ về đàm phán lương, trong đó bao gồm cả việc xử lý mục tiêu 

đạt được thù lao như nhau, trong thương lượng tập thể đã được phát triển một cách hiệu quả. 

Các hoạt động 4.4.1. Hỗ trợ phát triển tầm nhìn chính sách tiền lương và thông lệ của các tổ chức 

sử dụng lao động và các công đoàn thông qua nghiên cứu, khảo sát và phát triển các hướng dẫn 

tư vấn thương lượng lương nhạy cảm về mặt giới tính trong cuộc đàm phán lương cấp dưới.  

Mục tiêu trung hạn 5. Đến cuối dự án, năng lực của các thành viên ba bên được cải thiện hỗ trợ 

hội nhập quốc tế. 

Kết quả đầu ra 5.1. Năng lực của các đối tác ba bên được cải thiện để thực hiện các nhiệm vụ 

của một thành viên mới trên danh nghĩa trong Cơ quan chủ quản ILO. 

Các hoạt động 5.1.1. Đánh giá với MOLISA nhu cầu của mình trong việc hỗ trợ thành viên Việt 

Nam tại Cơ quan chủ quản ILO và theo dõi các sáng kiến xây dựng năng lực thích hợp. 

Kết quả đầu ra 5.2. Các phản ứng thích hợp được phát triển để đánh giá những tác động của sự 

hội nhập kinh tế quốc tế đôi với vấn đề việc làm, phân biệt đối xử và bình đẳng giới, và an sinh 

xã hội. Thường xuyên xem xét luật lao động Việt Nam theo các yêu cầu tiêu chuẩn lao động 

quốc tế được hỗ trợ. 
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Các hoạt động 5.2.1. Hỗ trợ được đưa ra thông qua hỗ trợ nghiên cứu và phổ biến, và các hoạt 

động xây dựng năng lực khác để cho phép các đối tác xã hội có thể đánh giá tác động của các 

thỏa thuận thương mại và đầu tư về các vấn đề lao động, mô hình việc làm trong nước và thị 

trường lao động, đặc biệt tập trung vào tác động của việc phân biệt đối xử và cụ thể về giới tính. 

Kết quả đầu ra 5.3. Hiệp ước về Tư vấn Ba bên (Các tiêu chuẩn Lao động Quốc tế) năm 1973, 

(số 144) đã được thi hành hiệu quả hơn. 

Các hoạt động 5.3.1. Hỗ trợ cho việc phê chuẩn và thực thi các Công ước ILO lớn, và các 

chương trình để mang lại tác động đối với các hiệp ước được phê chuẩn, trong đó có việc phân 

tích khoảng cách liên quan tới các Công ước số 95, 100, 111, 131, 98, và 29 và 105 và các 

khuyến nghị liên quan. 

Các hoạt động 5.3.2. Hỗ trợ tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo theo điều 19 và 22 thuộc Hiến chương 

ILO, bao gồm hỗ trợ cho các đối tác xã hội để họ có thể tham gia hiệu quả vào tiến trình báo cáo 

và ứng dụng, với sự chú ý tập trung vào các phát triển và tác động về giới; và đánh giá tác động 

của việc tham vấn và đối thoại xã hội về các vấn đề thuộc các tiêu chuẩn lao động quốc tế về 

thông lệ quan hệ lao động. 
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Tác động phát triển: Để cải thiện cuộc sống và điều kiện làm việc của công nhân may mặc tại Việt Nam 
thông qua sự phát triển của phong trào lao động mạnh mẽ, mang tính đại diện, đáp ứng và cải thiện sự 
tuân thủ luật lao động quốc gia và tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

Mục tiêu trước mắt 1: Các thành viên công đoàn PICCs trong BWV có lẽ sẽ tăng cường năng lực của 
mình để đóng góp vào quá trình cải thiện sự tuân thủ của nhà máy 

Kết quả đầu ra 1.1. Cải thiện khả năng của các thành viên công đoàn của PICCs để đại diện cho tiếng nói 
của người lao động liên quan tới các vấn đề PICC đã được chứng minh.  

 Tạo ra các địa điểm đào tạo cho các đại diện công đoàn PICC 

 Thiết lập thông số cơ bản và theo dõi cuộc thăm dò của đại diện công đoàn PICC 

 Cung cấp chương trình đào tạo người đào tạo cho những người đào tạo cốt lõi của các khóa 
PICC 

 Sản xuất các cẩm nang huấn luyện PICC và sách hướng dẫn PICC 

 Tuyển dụng và phân bổ các cố vấn kỹ thuật/người đào tạo 

 Tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo và giám sát dự án 

 Xây dựng tài liệu huấn luyện giữa các thành viên công đoàn PICC 

 Duy trì hệ thống giám sát và quản lý 

 Tiến hành đánh giá nội bộ và học tập  

 

Mục tiêu trước mắt 2: Công đoàn cấp nhà máy, công đoàn công nhân may mặc và Liên đoàn Lao 
động tại các tỉnh nhắm mục tiêu vào BWV có lẽ sẽ tăng năng lực nhằm đại diện hiệu quả cho các công 
nhân làm việc tại những nơi có định hướng xuất khẩu trong ngành may mặc. 

Kết quả đầu ra 2.1. Các công đoàn cấp tỉnh và cấp huyện tại các tỉnh nhắm mục tiêu có khả năng tốt 
hơn để hỗ trợ công đoàn cấp nhà máy.  

 Đào tạo người đào tạo mới về phương pháp giảng dạy từ PFOLs tham gia 

 Hỗ trợ những người được đào tạo áp dụng các kỹ năng đã học trước đó trong việc đào tạo tại 
nơi làm việc, xây dựng sự hỗ trợ đồng đẳng và xem xét và đào tạo về nội dung và phương 
pháp cho các buổi cung cấp thông tin 

 Hỗ trợ các hệ thống học hỏi người được đào tạo (cấp tỉnh) 

 Thành lập nhóm người đào tạo chủ chốt để dẫn dắt việc phát triển chương trình giảng dạy và 
tư vấn một cách bền vững hậu dự án 

 Tuyển dụng và phân bổ những người đào tạo/cố vấn kỹ thuật 
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Kết quả đầu ra 2.2. Năng lực công đoàn trong việc tổ chức các công nhân trong các nhà máy may mặc 
theo định hướng xuất khẩu được nâng cao và các công đoàn hiểu rõ hơn về cơ chế và chiến lược để đại 
diện tốt hơn quyền lợi của người lao động. 
 

 Tiến hành đánh giá các nhu cầu đào tạo và khảo sát cơ bản cho các nhà lãnh đạo công đoàn 
trong các nhà máy mục tiêu (các lãnh đạo nhóm và điều hành) trong các nhà máy và các thử 
nghiệm 

 Đào tạo lãnh đạo công đoàn từ các nhà máy (từ PFOLs) thông qua các khóa học một ngày 

 Hỗ trợ, theo dõi và cung cấp các lời khuyên sau đào tạo cho ban công đoàn cấp độ nhà máy 

 Thực hiện các buổi thông tin cho 12.600 công nhân tại các nhà máy 

 Duy trì hệ thống quản lý và giám sát  
  

Mục tiêu trước mắt 3: Các công đoàn có lẽ sẽ tăng cường năng lực của mình để đại diện cho quyền 
lợi của các thành viên công đoàn/công nhân trong cuộc đối thoại tập thể và thương lượng, và trong 
việc áp dụng các thí điểm cho tổ chức công đoàn trong các nhà máy BWV được mở rộng. 

Kết quả đầu ra 3.1. Các thông lệ tốt và các bài học kinh nghiệm từ các sáng kiến thí điểm trước đây về 
tổ chức công đoàn từ dưới lên đã được củng cố để phổ biến, ứng dụng và thể chế hóa rộng rãi hơn.  
 

 Phát triển bản tóm tắt và sự củng cố thông lệ tốt và bài học kinh nghiệm từ về thương lượng 
tập thể phối hợp, với sự hỗ trợ của công đoàn cấp trên. 

 Tổ chức một cuộc hội thảo để phổ biến và thảo luận về thông lệ tốt và bài học kinh nghiệm từ 
công tác công đoàn trong hoạch định chính sách cấp quốc gia, chiến lược và hành động (phối 
hợp với các hoạt động 1.1.9). 

Kết quả đầu ra 3.2: Sáng kiến thí điểm công đoàn được thực hiện tại các nhà máy Việc làm Tốt hơn đã 
tồn tại và tiềm năng. 
 
Tiến hành điều tra cơ bản tại các nhà máy thí điểm. 

 Khởi động các sáng kiến thí điểm để tăng cường sự phối hợp của công đoàn cấp trên trong 
việc hỗ trợ công đoàn cơ sở một cách hiệu quả hiệu quả (thành phố Hồ Chí Minh) 

 Khởi động sáng kiến thí điểm về các cuộc thương lượng tập thể và đàm phán về lương có phối 
hợp trong các nhà máy Công việc Tốt hơn (Bình Dương) 

 Tiến hành đánh giá các sáng kiến thí điểm của VGCL và tất cả các đơn vị tham gia thí điểm 
(đánh giá nội bộ của từng đơn vị thực hiện) 

  Tiến hành đánh giá hàng quý và việc lập kế hoạch của các đơn vị thí điểm 
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 Tổ chức các nhóm tập trung trao đổi về sự phát triển công đoàn và quan hệ lao động. Thách 
thức EA/Trao đổi nhóm tập trung Các hoạt động thí điểm ở Khu công nghiệp - các cuộc họp 
thường niên với chủ đề khác nhau với mối quan tâm cao 
 

Kết quả đầu ra 3.3: Các hướng dẫn hoạt động để thực thi hiệu quả các hướng VGCL quan trọng về công 
đoàn và phát triển quan hệ lao động trong bối cảnh của Luật Lao động mới và Luật Công đoàn mới 
được phát triển và phổ biến. 

 Phát triển sổ tay hướng dẫn về bảo vệ quyền công đoàn 

 Phát triển sổ tay hướng dẫn công đoàn về việc tăng cường công đoàn nhà máy thông qua cơ 
chế PICC 

 Xuất bản và phổ biến cuốn sổ tay hoạt động 

 Cung cấp việc đi lại cho các nhân viên liên quan (ý kiến kỹ thuật và Giám sát ILO) và hỗ trợ 
nhân viên quản trị (CO Hà Nội) 

 Chỉ định một đầu mối từ mỗi một dự án thí điểm để tham gia một PSC có phối hợp 

 

Mục tiêu trước mắt 4: Các cố vấn doanh nghiệp Việc làm Tốt hơn (EA) sẽ có thể phát huy hiệu quả đối 
thoại xã hội và tự do hội trong các nhà máy tham gia. 

Kết quả đầu ra 4.1. Các cố vấn doanh nghiệp được trang bị thêm công cụ và kiến thức để thúc đẩy mối 
quan hệ lao động lành mạnh ở cấp nhà máy. 

 Cung cấp các khóa đào tạo nâng cao về Đối thoại xã hội và quan hệ lao động (sử dụng các cố 
vấn trong nước và quốc tế) 

 Cung cấp việc phát triển năng lực cho EAs về Luật Công đoàn mới và nghị định và hướng dẫn 
thực thi luật này 

 Tiến hành các cuộc hội thảo học hỏi chia sẻ với dự án ILO IR  

 Tiến hành các cuộc hội thảo học hỏi chia sẻ với VGCL và FOLs  

 Cung cấp huấn luyện tại văn phòng và tại thực địa cho các EAs 

 Cung cấp huấn luyện cho người học từ xa IR (EAs) 

 Cung cấp đào tạo EA về Tự do lập hội 

 Cung cấp xây dựng năng lực cho đầu mối chính về quan hệ lao động (BWV) 

 Công bố bộ công cụ quan hệ lao động để hỗ trợ các dịch vụ tư vấn BWV 
 

Kết quả đầu ra 4.2. Tăng cường sự hỗ trợ đảm bảo chất lượng về quan hệ lao động cho Các cố vấn 
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Doanh nghiệp Việc làm Tốt hơn  

 Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo cho EAs (được cung cấp bởi các chuyên gia ILO) 

 Cung cấp tư vấn kỹ thuật cho đội ngũ EA BWV (được cung cấp bởi chuyên gia quan hệ lao động 
ILO Hà Nội) 

 Tổ chức dịch vụ tư vấn "thăm và học hỏi" cho lãnh đạo nhóm EA 

 Tổ chức các chuyên thăm quan sát PICC cho những người đào tạo FOL 

 Tham gia các khóa đào tạo APHEDA để có thông tin phản hồi và cải tiến liên tục  

Kết quả Đầu ra 4.3. Sự tham gia gia tăng của Liên đoàn Lao động (FOLs) trong việc cung cấp các dịch vụ 
tư vấn BWV 

 Tổ chức các hoạt động trong nhà máy giữa Việc làm tốt hơn cho Việt Nam và Liên đoàn Lao 
động 

 Tham gia VGCL và FOL trong các hội thảo Công việc Tốt hơn và chia sẻ hội thảo học hỏi 

 Tiến hành các hội thảo chung GRTU-FOL  

 Tổ chức hội thảo học tập chia sẻ cho các thành viên PICC và với GRTU và Liên đoàn Lao động 
  

Kết quả đầu ra 4.4. Tăng cường Đối thoại Xã hội ở cấp nhà máy, phối hợp với các bên liên quan  

 Phát triển các hướng dẫn về Đối thoại Xã hội cho các nhà máy may mặc 

 Phát triển các hướng dẫn để giúp PICCs phù hợp với yêu cầu Luật Lao động về đối thoại xã hội 

 Sản xuất các tài liệu ủng hộ và truyền thông cho các cuộc bỏ phiếu PICC 

 Thiết lập một cơ chế hỗ trợ các cuộc bỏ phiếu PICC cấp nhà máy với Liên đoàn Lao động khu 
Công nghiệp và Tỉnh  
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KHUNG LOGIC GIAI ĐOẠN II CỦA IRPP – Phiên bản sửa đổi, tháng 4 năm 2013 

Mục tiêu Dài hạn của dự án: Cải thiện việc tuân thủ luật lao động và các quy định lao động, thúc đẩy quan hệ 

lao động lành mạnh thông qua nâng cao năng lực của hệ thống thanh tra lao động và các bên trong quan hệ lao 

động. 

Các mục tiêu tức thời của dự án: 

 Tăng cường năng lực thanh tra lao động để thi hành luật, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao 

động và công nhân về luật và các quy định về lao động; 

 Tăng cường quan hệ đối tác để thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh. 

Các thành phần 
Ngân 

sách 
Thời gian 

Bên 

chịu 

trách 

nhiệm 

Giả định 

Thành phần 1 

Tăng cường năng lực thanh tra lao động 

để thi hành luật, nâng cao nhận thức của 

người sử dụng lao động và công nhân về 

luật và các quy định về lao động. 

60% 

180,000 

 

Tháng 11 

2012 – 

Tháng 12  

2013 

L1 

Cam kết mạnh mẽ của Chính 

phủ Việt Nam đối với việc 

tăng cường khả năng thi hành 

đối với việc tuân thủ lao động 

được cải thiện (theo đuổi các 

nguyên tắc của pháp luật, ILO 

C. 81) 

Tiểu thành phần 1.1 

Năng lực tăng cường đối với việc lập kế 

hoạch chiến lược và quản lý các nguồn lực 

hiệu quả 

 

Kết quả đầu ra 1.1.1 

Một báo cáo khuyến nghị cho một kế 

hoạch tổng thể đã được nộp lên các lãnh 

đạo MOLISA để cân nhắc 

 

25% 

75,000 

Tháng 11 

2012 -

Tháng 12 

2013 

LI 

Kế hoạch hoạt động năm 2012 

của Chính phủ Việt Nam cho 

thấy cam kết của MOLISA về 

việc nộp đề xuất chiến lược 

cho PM vào cuối tháng 6 năm 

2013 

Các hoạt động 

Lập kế hoạch tổ chức các hội thảo về 

thanh tra lao động và các chiến lược tuân 

thủ 

10,000 

Tháng 11 

2012 - 

Tháng 12 

2013 

LI Cố vấn quốc tế 

Các hội thảo tư vấn về phát triển chiến 

lược toàn phần và các từng phần nhằm 

nâng cao năng lực của các hệ thống thanh 

tra lao động 

10,000 
Tháng 6 

2013 
LI   

Một tour đi nghiên cứu ở nước ngoài về 

các hệ thống thanh tra lao động (đến Mỹ 

hoặc một nước châu Á có những kinh 

nghiệm thích hợp) 

40,000 
Tháng 11 

2013 
LI 

Sẽ được thảo luận với USDOL 

và USDOS 

Lên kế hoạch hội thảo về kế hoạch hành 

động để thực hiện kế hoạch tổng thể về 

nâng cao năng lực của hệ thống 

LISA/thanh tra lao động 

15,000 

Tháng 9 -

Tháng 10 

2013 

LI 
Khi được thông qua bởi PM 

 

Tiểu thành phần 1.2 

Khả năng tăng cường để phát triển luật lao 

động và các công cụ thực thi quy định 
 

Kết quả đầu ra 1.2.1 
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Khả năng tăng cường để phát triển luật lao 

động và các công cụ thực thi quy định  

5% 

15,000 

Tháng 9 – 

Tháng 11 

2013 

LI 

Cam kết mạnh mẽ của Chính 

phủ Việt Nam đối với việc 

tăng cường khả năng thi hành 

đối với việc tuân thủ lao động 

được cải thiện (theo đuổi các 

nguyên tắc của pháp luật, ILO 

C. 81) 

Các hoạt động 

Phát triển và nâng cao công cụ thực thi 

pháp luật lao động (các hình thức thanh 

tra lao động, định dạng báo cáo doanh 

nghiệp, hình thức tự đánh giá, kiểm tra 

danh sách, vv) 

5,000 
Tháng 9 

2013 
LI   

Lên kế hoạch các cuộc hội thảo về các 

công cụ thực thi và hỗ trợ tiêu chuẩn hóa 

và tuân thủ luật lao động 

10,000 
Tháng 11 

2013 
LI Cố vấn quốc tế 

Tiểu thành phần 1.3 

Tăng cường năng lực của hệ thống đào tạo 

thanh tra lao động 
 

Kết quả đầu ra 1.3.1 

Một báo cáo khuyến nghị cho chiến lược 

tăng cường năng lực tiêu chuẩn hóa các hệ 

thống đào tạo lao động được trình lên lãnh 

đạo MOLISA để cân nhắc  

 

20% 

60,000 

Tháng 5 -12 

2013 
LI 

Cam kết mạnh mẽ của Chính 

phủ Việt Nam đối với việc 

tăng cường khả năng thi hành 

đối với việc tuân thủ lao động 

được cải thiện (theo đuổi các 

nguyên tắc của pháp luật, ILO 

C. 81) 

Các hoạt động 

Lập kế hoạch hội thảo về việc tiêu chuẩn 

hóa các hệ thống đào tạo thanh tra lao 

động 

 10,000 
Tháng 9 

2013 
LI Cố vấn quốc tế 

Các cuộc thảo luận bàn tròn, hội nghị 

tham vấn và hội thảo về quản lý và tiêu 

chuẩn của hệ thống đào tạo thanh tra lao 

động 

 10,000 
Tháng 9-11 

2013 
LI   

Phát triển và thử nghiệm/thí điểm hướng 

dẫn thanh tra lao động để kiểm tra việc 

điều tra tai nạn, thanh tra về OSH, tiền 

lương và hợp đồng việc làm 

 7,000 
Tháng 5 – 8 

2013 
LI  

Hình thành và xuất bản một cuốn sổ tay 

các câu hỏi thường gặp về thanh tra lao 

động và một số trường hợp xử lý các 

khiếu nại lao động, tố cáo lao động  

 3,000 
Tháng 7-8 

2013 
LI  

Các hội thảo đào tạo thí điểm về thanh tra 

lao động có chủ đề cụ thể  
 20.000 

Tháng 7 -8 

2013 
LI   Cố vấn quốc tế 

Thành lập một phòng đào tạo thanh tra lao 

động với các thiết bị nghe nhìn cần thiết 

cho đào tạo của thanh tra lao động 

10,000 
 Tháng 10 

2013 
LI 

Có kế hoạch thành lập một 

trung tâm đào tạo tối tân cho 

các thanh tra dưới Ban Thanh 

tra MOLISA trong quy hoạch 

tổng thể Ban thanh tra 

MOLISA 

Tiểu thành phần 1.4 

Tăng cường sự nhận thức của công nhân 

và người sử dụng lao động về pháp luật và 

quy định lao động và tăng cường khả năng 
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hợp tác giữa các đối tác xã hội để thúc đẩy 

thực hiện pháp luật. 

Kết quả đầu ra 1.4.1 

Một báo cáo khuyến nghị về quan hệ đối 

tác tăng cường để thúc đẩy việc thực thi 

pháp luật được trình lên cho các lãnh đạo 

MOLISA và NIRC xem xét 

10% 

30,000 
 

LD và 

LI 

Cam kết của các bên liên quan 

ba bên đối với việc thúc đẩy 

các quan hệ lao động lành 

mạnh tại nơi làm việc (Quyết 

định số 1129/QĐ-TTg, Luật 

Lao động, Luật Công đoàn) 

Các hoạt động 

Lập kế hoạch về việc giáo dục luật lao 

động 
 15,000 

Tháng 5 

2013 
LD  

Chuẩn bị các hướng dẫn đối với luật và 

quy định lao động của Việt Nam tại nơi 

làm việc cho người sử dụng lao động và 

người lao động 

 5,000 
Tháng 2-5 

2013 
LD  

Lập kế hoạch hội thảo về quan hệ đối tác 

xã hội để thúc đẩy việc thực hiện pháp 

luật bền vững 

 10,000 
Tháng 10 

2013 
LI Cố vấn quốc tế 

Thành phần 2 

Tăng cường quan hệ đối tác để thúc đẩy 

quan hệ lao động lành mạnh 

40% 

150,000 

Tháng 1 -12 

2013 

LWD, 

LI, 

ICD 

Cam kết của các bên liên quan 

ba bên nhằm thúc đẩy quan hệ 

lao động lành mạnh tại nơi làm 

việc (Quyết định số. 1129/QD-

TTg, Luật Lao động, Luật 

Công đoàn) 

Tiểu thành phần 2.1 

Tăng cường năng lực quản lý chiến lược 

để thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh 

và đa dụng lao động thương lượng tập thể 

và thỏa thuận 

15% 

45,000 

Tháng 1 - 

12 2013 

LWD, 

VGCL, 

VCCI, 

ICD, 

LI, 

ULSA 

Cam kết của các bên liên quan 

ba bên nhằm thúc đẩy quan hệ 

lao động lành mạnh tại nơi làm 

việc (Quyết định số. 1129/QD-

TTg, Luật Lao động, Luật 

Công đoàn) 

Tiểu thành phần 2.2 

Tăng cường năng lực quản lý chiến lược 

để thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh 
 

Các kết quả đầu ra 2.2.1 

Một bản báo cáo khuyến nghị về một 

chiến lược tích hợp nhằm thúc đẩy mối 

quan hệ lao động lành mạnh tới năm 2020 

được trình lên các lãnh đạo MOLISA và 

ủy ban quan hệ lao động quốc gia (NIRC) 

10,000 
Tháng 1 - 

12 2013 

LWD, 

VGCL, 

VCCI 

 

Các hoạt động 

Lập kế hoạch hội thảo về đánh giá quá 

trình triển khai kéo dài 5 năm đối với Chỉ 

thị số 22-CT/TW về xây dựng quan hệ lao 

động ổn định, hài hòa và tiến bộ tại các 

doanh nghiệp  

 
Tháng 8 - 9 

2013 

LWD, 

VGCL, 

VCCI 

 

Họp các chuyên gia về chiến lược dự thảo 

nhằm thúc đẩy quan hệ lao động lành 

mạnh  

 
Tháng 10 

2013 

LWD, 

VGCL, 

VCCI 

 

Lập kế hoạch hội thảo ba bên của quốc gia 

về thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh 

cho tới năm 2020 

 
Tháng 11 

2013 

LWD, 

VGCL, 

VCCI 

 

Tiểu thành phần 2.3 
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Tăng cường năng lực quản lý chiến lược 

để thúc đẩy nhiều người sử dụng lao động 

CBA 

 

Kết quả đầu ra 2.3.1 

Nhiều người sử dụng lao động CBA trong 

ngành dệt may đã được thí điểm và mở 

rộng  

35,000  

LWD, 

VGCL, 

VCCI 

 

Các hoạt động 

Chuẩn bị báo cáo đánh giá nhanh chóng 

về việc thúc đẩy các mô hình và các thông 

lệ CBA  

5,000 
Tháng 8 - 9 

2013 

LWD, 

VGCL, 

VCCI 

 

Các hội thảo lập kế hoạch cấp tỉnh về 

thương lượng tập thể gồm nhiều người sử 

dụng lao động tại một số địa điểm được 

lựa chọn  

10,000 
Tháng 5 - 8 

2013 

VGCL, 

LWD, 

VCCI 

Cố vấn quốc tế (Jan Sunoo) 

Các đợt họp bàn đàm phán tập thể tại một 

số địa điểm được lựa chọn  
13,000 

Tháng 8 - 9 

2013 

VGCL, 

LWD, 

VCCI 

 

Giám sát và tạo điều kiện cho các thành 

viên tham gia vào các tiến trình thương 

lượng   

2,000 
Tháng 5 - 9 

2013 

LWD, 

VGCL, 

VCCI 

 

Hội thảo ba bên trên toàn quốc về các mô 

hình và thông lệ CBA  
5,000 

Tháng 9 

2013 

LWD, 

VGCL, 

VCCI 

Cố vấn quốc tế (Leanna, 

Hollis) 

Tiểu thành phần 2.4 

Năng lực tăng cường của IR và giáo dục 

việc xử lý tranh chấp lao động  
 

Kết quả đầu ra 2.4.1 

Một báo cáo đánh giá về các nỗ lực hỗ trợ 

kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực của giáo 

dục trong IR và việc xử lý các tranh chấp 

lao động đã được nộp cho MOLISA và 

NIRC bao gồm các chương trình đào tạo 

CBA và ADR, các tài liệu đào tạo và bộ 

công cụ 

10% 

30,000 

Tháng 7 - 

12 2013 
ULSA  

Cam kết của các bên liên quan 

ba bên đối với việc thúc đẩy 

quan hệ lao động lành mạnh ở 

nơi làm việc (Quyết định số 

1129òaQĐ-TTg, Luật Lao 

động, Luật Công đoàn) 

 

Các hoạt động 

Lập kế hoạch hội thảo về năng lực tăng 

cường của việc phát triển đào tạo các kỹ 

năng của CBA và ADR  

2,000 
Tháng 7 

2013 

ULSA, 

VTU, 

TDTU 

 

Các cuộc họp và hội thảo cố vấn về phát 

triển các chương trình đào tạo và các tài 

liệu về CBA và ADR 

15,000 
Tháng 8 - 9 

2013 

ULSA, 

VTU, 

TDTU 

 

Các hội thảo đào tạo về các kỹ năng CBA 

và ADR  
10,000 

Tháng 10 - 

11 2013 

ULSA, 

VTU, 

TDTU 

Cố vấn quốc tế (Leanna, 

Hollis, Dick) 

Hội thảo đánh giá về năng lực tăng cường 

của giáo dục IR và ADR 
3,000 

Tháng 11 -

12 2013 
 

TDTU, VTU, cố vấn quốc tế 

(Leanna, Hollis, Dick) 

Tiều thành phần 2.5 

Nâng cao năng lực thực hiện các cam kết 

quốc tế và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến 

về thanh tra lao động và thúc đẩy quan hệ 

lao động lành mạnh 

 

Kết quả đầu ra 2.5.1 

Một báo cáo khuyến nghị về việc thực thi 

các cam kết khu vực và quốc tế và các 

15% 

45,000 
 ICD  



 

85 
 

sáng kiến về thanh tra lao động và thúc 

đẩy mối quan hệ lao động lành mạnh đã 

được trình lên lãnh đạo của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội 

Các hoạt động 

Nghiên cứu, rà soát các cam kết khu vực 

và quốc tế, bài học kinh nghiệm và thông 

lệ tốt liên quan đến thanh tra lao động và 

thúc đẩy các mối quan hệ lao động lành 

mạnh 

15,000 
Tháng 12 

2013 
ICD  

Hội thảo chia sẻ các nghiên cứu nói trên 

và đề xuất các khuyến nghị về việc thực 

hiện các cam kết quốc tế và các sáng kiến 

liên quan đến thanh tra lao động và thúc 

đẩy quan hệ lao động lành mạnh 

20,000 
Tháng 1 

2014 
ICD  

In ấn, tuyên truyền, và phổ biến các cam 

kết, các sáng kiến, các thông lệ tốt và các 

khuyến nghị liên quan 

10,000 
Tháng 1 

2014 
ICD  
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Trang này cố ý để trống theo Đạo luật Quản lý An ninh Thông tin Liên bang (FISMA) 2002, 

Luật công 107-347. 
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Phụ lục G: Bảng theo dõi dữ liệu/Kế hoạch Hiệu quả Hoạt động Dự án BWV-UCD  

Kế hoạch Hiệu quảHoạt động  

Việt Nam  

30.6.2015        

Tác động phát triển: Để cải 

thiện cuộc sống và điều kiện 

làm việc của công nhân may 

mặc tại Việt Nam thông qua 

sự phát triển của phong trào 

lao động mạnh mẽ mang tính 

đại diện và đáp ứng, và sự 

tuân thủ được cải thiện đối với 

luật lao động quốc gia và tiêu 

chuẩn lao động quốc tế. 

Các chỉ số Cơ bản Tháng 6-

12 2014 20 
 

Mục tiêu/ 

Thực tế 

Tháng 

1-6 2015 

 

 Mục 

tiêu/ 
Thực tế 

Tháng 

7-12 

2015  
 

Mục 
tiêu/ 

Thực tế 

Tháng 

1-6 

2016  
 

Mục 
tiêu/ 

Thực tế 

Tháng 

7-9 

2016 

 

Mục 
tiêu/ 

Thực tế 

Cuối dự án 

 

Mục tiêu/ 

Thực tế 

Mục tiêu tức thời 1: Các thành 

viên công đoàn PICCs trong 

BWV sẽ tăng cường năng lực 

của mình để đóng góp vào quá 

trình cải thiện sự tuân thủ của 

nhà máy 

% của đại diện công 

đoàn PICC cải thiện 

năng lực để đóng 
góp tích cực cho 

tiến trình cải thiện 

tuân thủ nhà máy 

 75 75 75 75 75 75 

Kết quả đầu ra 1.1. Sự cải thiện 

khả năng của các thành viên 

công đoàn của PICCs để đại 
diện cho các tiếng nói của 

người lao động về các vấn đề 

PICC đã được chứng minh. 

Số người đào tạo từ 

các công đoàn cấp 

quận hoặc liên đoàn 
được đào tạo để tiến 

hành đào tạo 

0 12/15 12/15 12 12 

 

0 

12 

Số nơi đào tạo các 
đại diện công đoàn 

PICC được cung 

cấp 

0 16/20 496/323 352 352 192 1408 

Số các đại diện 

công đoàn PICC 

được khảo sát và % 
tăng khả năng xử lý 

vấn đề  

0 0 30/30 30 30 

 

30 

75 

Số các công đoàn 
cơ sở tham gia vào 

các đợt đào tạo  

0 6/6 73/106 68 57 
 
26 230 

Số các thành viên 
PICC gia tăng sự 

hiểu biết về trách 

nhiệm về đào tạo  

0 20/20 30/24 30 30 

 
10 

120 

Mục tiêu tức thời 2: Các công 

đoàn cấp nhà máy, công đoàn 

công nhân may mặc và Liên 

đoàn Lao động tại các tỉnh mà 

BWV nhắm mục tiêu sẽ tăng 

khả năng của họ để đại diện 

một cách hiệu quả cho các 

công nhân tại các nơi làm việc 

có định hướng xuất khẩu 

trong ngành may mặc. 

% của các công 

đoàn tham gia 

chứng tỏ sự năng 
lực gia tăng trong 

việc đại diện hiệu 

quả 
 80 80 80 80 

 

 

80 

80 

Kết quả đầu ra 2.1. Các công 

đoàn cấp tỉnh và cấp quận ở các 
tỉnh được nhắm mục tiêu có thể 

Số người đào tạo từ 

công đoàn quận và 
liên đoàn được đào 

24 0 40/2 40 16 

 

 
16 

40 

                                                 

20
 Việc triển khai các mục tiêu 1&2 bắt đầu từ ngày 1/10/2014 
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hỗ trợ tốt hơn cho các liên đoàn 
cấp nhà máy. 

tạo để thực hiện 
việc đào tạo công 

đoàn cấp nhà máy 

trong các vấn đề có 
nhu cầu như thương 

lượng tập thể và 

giải quyết tranh 
chấp. 

Số được khảo sát và 

% các thủ lĩnh liên 
đoàn tăng cường 

khả năng của họ 

thông qua đào tạo 
về đàm phán, giao 

tiếp, giải quyết 

tranh chấp, OSH 

vân vân 

0 

 

0 
 

30/30 30 30 15 >75 

Các kết quả đầu ra 2.2. Năng 
lực công đoàn trong việc tổ 

chức công nhân trong các nhà 

máy may mặc xuất khẩu được 
tăng lên và các công đoàn hiểu 

rõ hơn về các cơ chế và các 

chiến lược để đại diện tốt hơn 
cho quyền lợi của người lao 

động. 

 
 

 

 
 

% các công nhân 
tham gia công đoàn 

tại các nhà máy 

tham gia 

0 

 
75 

 
80/80 

 
85 

 
85 

 
85 

>85 

% các nhà máy 

tham gia UCB đăng 

ký BWV 

38 95 76/72 76 76 

 

76 >76 

Số công đoàn cơ sở 

đã có các đại diện 

được đào tạo  

0 0 42/06 42 42 

 

42 42 

Số các địa điểm đào 

tạo 
0 0 225/16 225 225 225 900 

Mục tiêu tức thời 3: Các công 

đoàn có lẽ sẽ tăng cường khả 

năng đại diện cho quyền lợi 

của các thành viên công 

đoàn/các công nhân trong các 

cuộc đối thoại và thương 

lượng tập thể, và trong việc áp 

dụng các thí điểm sáng tạo 

cho tổ chức công đoàn trong 

một số nhà máy BWV mở 

rộng. 

Số các công đoàn 

nhà máy tham gia 

tổ chức Công việc 

tốt hơn chứng tỏ 

năng lực và nhận 

thức tăng lên trong 

việc đại diện hiệu 

quả cho quyền lợi 

của các thành viên 

trong việc thương 

lượng tập thể, 

PICC và đối thoại 

xã hội nói chung 

 15 15 15 15 

 

15 

Kết quả Đầu ra 3.1. Các thông 

lệ thực tiễn và bài học tốt học 

được từ các sáng kiến thí điểm 
trước đây về tổ chức công đoàn 

từ dưới lên được củng cố để 

định chế hóa, áp dụng và phổ 
biến rộng hơn.  

 

Số GRU tham gia 

các thí điểm từ lĩnh 

vực dệt may/giầy 
dép  

0 10 10/10 0 0 

 

10 

Số FOL/VGCL mà 

thông lệ tốt được 
phổ biến  

0 0 0/0 0 15 

 

15 

Số nhà máy áp dụng 

tiêu chuẩn tốt được 
xác định thông qua 

các thí điểm  

0 0 50/25 75 75 

 

200 

Kết quả đầu ra 3.2 Các sáng 
kiến thí điểm công đoàn trong 

các nhà máy tiềm năng hoặc 

hiện tham gia chương trình 
Công việc Tốt hơn 

Số các công đoàn 
cơ sở mà đã giới 

thiệu hệ thống phục 

vụ cửa hàng  

5 0 2/0 2 1 

 

10 
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Kết quả đầu ra 3.3: Các hướng 
dẫn hoạt động để thực hiện hiệu 

quả các chỉ đạo VGCL chính 

về việc phát triển quan hệ lao 
động và công đoàn trong bối 

cảnh Luật lao động và Luật 

Công đoàn mới được phát triển 
và phổ biến 

Số công đoàn cơ sở 
để chứng minh 

những đặc điểm cho 

các hoạt động công 
đoàn "từ dưới lên" 

0 0 4/0 4 0 

 

8 

Mục tiêu tức thời 4: Các cố 

vấn Doanh nghiệp Công việc 

Tốt hơn (EAs) sẽ có thể thúc 

đẩy hiệu quả đối thoại xã hội 

và tự do hội họp ở các nhà 

máy tham gia.  

Số các cố vấn 

Doanh nghiệp 

Công việc Tốt hơn 

(EAs) sẽ có thể 

thúc đẩy hiệu quả 

đối thoại xã hội và 

tự do hội họp ở các 

nhà máy tham gia. 

10 14/14 18 21 25 

 

25 

Kết quả đầu ra 4.1. Các cố vấn 

doanh nghiệp được trang bị 
thêm các công cụ và kiến thức 

để thúc đẩy các mối quan hệ 

lao động lành mạnh cấp nhà 
máy.  

Số ngày EAs được 

đào tạo/huấn luyện 
hoặc trao đổi thông 

tin về IR  
119 34/34 50/ 62 50 50 

 

184 

Kết quả đầu ra 4.2. Tăng cường 

hỗ trợ bảo đảm chất lượng về 
quan hệ lao động cho Các cố 

vấn Doanh nghiệp Công việc 

Tốt đẹp hơn  

Số các chuyến thăm 

học hỏi kinh 
nghiệm ở nhà máy 14 5/ 5 10/ 10 10 10 

 

35 

Kết quả đầu ra 4.3. Sự tham gia 

gia tăng của Các liên đoàn Lao 

động (FOLs) trong việc cung 
cấp các dịch vụ cố vấn BWV  

Số các sự kiện/các 

hoạt động chung 

với các liên đoàn 
lao động  

5 3/2 3/ 4 2 2 

 

10 

Đầu ra 4.4. Tăng cường đối 

thoại xã hội ở cấp nhà máy, 
phối hợp với các bên liên quan 

toàn quốc 

Số các cuộc thảo 

luận với các bên 
liên quan quốc gia 

về việc thúc đẩy 

quan hệ lao động và 
đối thoại xã hội  

0 3/2 6/ 5 6 6 

 

21 
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Phụ lục H: Mẫu chiến lược rút đi và Sự bền vững USDOL  

 

Ma trận bền vũng cho:  

Tên dự án:  

Số viện trợ: 

 

Ngày chuẩn bị ban đầu:  

  

Ngày của bản này:  

 

Thành 
phần dự án  

Các điều kiện 
bền vững  

Hành động tiếp theo 
bởi Các thể chế và 

các Đối tác liên quan 

Tiến trình giám sát tiến 
độ về các thành tố bền 

vững  

Hiện trạng 
về các thành 
tố bền vững 

Chiến lược 
rút đi 

      

 

 


