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CÂU CHUYỆN SỐ 1 

Cái gì thấy sai là mình hỏi!  

 

 
Chị Hồ Thị Nghĩa 

 

uổi họp tiếp xúc cử tri hôm đó tại thôn Baze đa số là 
phụ nữ, đàn ông trong làng đi làm xa cả. Gần 60 
người tham dự thì chưa đến 20 là nam giới, chị em 

nói với nhau «Họp thôn mà như họp phụ nữ vậy». Chị Hồ Thị 
Nghĩa cũng được mời tham gia cuộc họp cùng các chị em 
khác trong chi hội phụ nữ và bà con trong thôn ngồi nghe 
đại biểu hội đồng đọc báo cáo từ một văn bản được in sẵn. 
Đại biểu HĐND xã trình bày những thông tin về phát triển 
kinh tế xã hội địa phương, trong đó có nội dung xây dựng 
đường bê tông liên khu sản xuất qua thôn Baze dài khoảng 
300m… Đợi mãi không thấy ai nhắc đến số tiền xây đường 
qua làng mình, chị Nghĩa đã giơ tay xin đặt câu hỏi: «Đề nghị 
đại biểu cho biết đoạn đường qua khu sản xuất thôn Baze 
chi hết bao nhiêu tiền?» 
 

Cho đến giờ, chị Nghĩa không thể quên được hôm đó. Với chị Nghĩa và cả những chị em trong làng, việc đứng lên đặt câu 
hỏi cho đại biểu HĐND là một sự thay đổi rất lớn. 

Ngày trước, dù đã được đi họp tiếp xúc cử tri không ít lần, nhưng như bao chị em khác, chị chỉ ngồi nghe câu được câu 
chăng rồi đợi hết giờ để ra về. Chị cho biết: «Trước đây tiếp xúc cử tri, họ cứ nói mình cứ nghe, rồi họ hỏi “ai có ý kiến gì 
không ?» và không ai có ý kiến gì. Dân không hiểu gì và không tham gia thì về». 

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nghĩa còn cho biết, ở một số cuộc họp trước, chị cũng có vài ba vấn đề muốn hỏi rõ, nhưng 
lại không dám lên tiếng vì sợ hỏi sai. Khi đại biểu nói đến số tiền làm các công trình trong xã, chị nghĩ tiền này là do nhà 
nước cho, mãi sau này mới hiểu đó là tiền do người dân đóng góp vào ngân sách nhà nước.  

Mọi sự thay đổi của chị Nghĩa bắt đầu từ khi chị được Hội Phụ nữ xã mời tham gia một nhóm các chị em để tìm hiểu về 
ngân sách nhà nước gọi là nhóm Cộng đồng Baze (Tháng 09/2016). Từ khi thành lập, nhóm Cộng đồng Baze tháng nào 
cũng tổ chức sinh hoạt, trao đổi về các nội dung liên quan đến công khai minh bạch ngân sách. Vào những ngày đầu sinh 
hoạt, nhóm đã được chị Thủy – cán bộ chương trình của Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI) cùng tham gia hỗ trợ. Chị 
Nghĩa chia sẻ : “Em thích nhất buổi chị Thủy vào chia sẻ chủ đề “Người dân liên quan/tham gia gì đến ngân sách nhà 
nước ». Mọi người tham gia tích cực, bản thân em cũng hiểu được người dân đóng góp gì cho ngân sách nhà nước, trước 
đấy thì mình ko hiểu”. 

Bản thân Nghĩa, sau khi tham gia nhóm cộng đồng, đã tự tin hơn, sẵn sàng tham gia đóng góp các ý kiến của mình trong 
các cuộc họp và tham gia giám sát các hoạt động thực hiện trên địa bàn như công trình liên thôn Cu Đinh - Baze. Các chị 
em trong nhóm của Nghĩa cũng thay đổi nhiều từ khi tham gia nhóm: «Trước đây, ai cũng chỉ biết nhà nước trợ cấp cho 
người nghèo thôi, mình không biết cứ tưởng là tiền đấy của nhà nước…Các chị em khác cũng hỏi như em, trong các cuộc 
họp, họ nói cái gì thấy sai sai, thiếu thiếu thì mình hỏi lại… » 

Càng ngày chị Nghĩa càng thấy các hoạt động của nhóm thiết thực, gắn với cuộc sống của người dân. Chị mong muốn 
Nhóm cộng đồng Baze sẽ được duy trì lâu dài, giúp cho chị em học được nhiều kiến thức mới, cũng như có nhiều buổi tập 
huấn, giao lưu trao đổi hữu ích hơn nữa. 

 

 

B 

Thay đổi từ không đến có - Chị Hồ Thị Nghĩa, từ một người trước kia vẫn tự cho mình là người ngoài cuộc trước 
những kiến thức về ngân sách nhà nước, đã tự tin chất vấn Đại biểu HĐND xã về ngân sách để làm đường bê tông 
liên thôn chỉ sau một thời gian ngắn tham gia dự án.  
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STORY NO. 1 

When something don’t feel right, I question! 

 

 
Ms. Ho Thi Nghia 

 

he meeting with representatives from the Commune 
People's Council on that day in Baze village was 
mostly women since the men was working away. 

There were nearly 60 participants, less than 20 of which 
were male, the women jokingly said: «This village meeting 
should be called the women's meeting». Ho Thi Nghia was 
also invited with others villagers, listening to the council's 
representatives reading the report from a printed 
document. During the meeting, they presented the 
information about the local socio-economic development, 
including the construction of concrete roads crossing Baze 
village which was about 300 meters long… However, no one 
mentioned about the amount of money spent on the roads. 
Couldn’t wait for any longer, Nghia voiced up: "The 
delegates please let us know how much the road through 
the manufacturing area of Baze village cost?» 

Until now, Nghia cannot forget that special day. For someone like Nghia, who used to have no interest in the national 
budget, standing up to ask the delegates of the People's Council was absolutely a significant change.

A while ago, whenever being invited to any meeting-up-with-People’s-representatives kind of meetings, Nghia or other 
women of the village, used to just show up, sit and wait for the meeting to finish. Nghia said: «Before, in the so-called 
‘voters-meetings’, there were people talk so I listened, and then if any one asked «anyone has any comment », everyone 
would be silent. The local people didn’t understand anything and did not engage so they went home». 

Speaking with us, Nghia also shared that she wanted the representatives to clarify some points, but she feared to ask the 
‘wrong question’. When the representatives lightly mentioned the budget for constructions in the village, she thought it 
must be the money provided by the Government. Not until later did she realize it was indeed the people’ money 
contribute to the national budget.  

Everything has changed since September 2016, the Commune Women’s Union asked Nghia to become a member of Baze 
Community, a newly founded group of women come together to learn more about the national budgeting. Since its 
launch, Baze Community holds monthly meetings to discuss and exchange issues related to budget transparency. For the 
few first meetings, the group was supported greatly by Ms. Thuy – an officer of the Centre for Development and 
Integration (CDI). Nghia recalls: «I was really impressed by the topic «What is the relations between the people and the 
national budget? » which was presented by Ms. Thuy. Everyone was actively engaging in the discussion, and thanks to 
that, I now understand how every citizen contributes to the national budget. » 

Moreover, her participation in the community group has truly boosted her confidence to willingly voice up her opinions 
in meetings and supervise activities implemented on her hometown, such as the recent the inter-commune Cu Dinh - 
Baze construction. She has also witnessed other member’s transformation: “They used to simply think that the 
government was financing for poor people, and that was the government’s money… Now everyone would act like me, 
raise their concerns if they see something don’t feel right… » 

The deeper she engages in the group, the more she realizes how necessary and helpful the group’s activities are to the 
people’s lives. She hopes Baze Community will be sustained over time and even expanded among larger population with 
more trainings, exchange and learning activities so that more people can be more informed with such important issues. 

T 

From zero to hero – Ho Thi Nghia, who used to stand aside from anything related to the national budget, was 
confident to raise her questions about the budget for building intercity roads in front of the delegates of the 
Commune People's Council, after just a short time engaging in the project  
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CÂU CHUYỆN SỐ 2 

Ở nhà làm sao mình biết! 
 

 
 
 
 

 

ống ở nông thôn nhưng nhà chị Hằng không có 
đất nông nghiệp, nguồn thu chính của cả gia 
đình đều từ sạp hàng tạp hóa nhỏ ngay trước 

cửa nhà. Dù công việc buôn bán bận rộn nhưng chị 
Hằng luôn cố gắng thu xếp thời gian để tham gia các 
buổi tập huấn hay sinh hoạt với các anh chị em trong 
nhóm Cộng đồng Đoàn Kết của mình. Mỗi lần tham gia 
hoạt động của dự án, chị phải đóng cửa tiệm vì không 
có ai giúp bán hàng. 

 
Chị Lê Thị Thu Hằng (người thứ hai từ trái vào) và nhóm

Thời gian đầu chị vào nhóm, chồng con chị thắc mắc vì thấy chị mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, chị chia sẻ 
với chồng con nhiều hơn về những điều mà dự án mang lại. Chị kể, “Mình đi thì không ai bán hàng, mình phải 
đóng cửa…Đôi khi đi nhiều quá chồng con cũng thắc mắc: “Sao mà Em cứ đi mãi thế?” “Mẹ cứ đi mãi thế?”. 
Một thời gian giải thích thì chồng con cũng hiểu”. Giờ đây, từ những thắc mắc ban đầu, gia đình chị đã hiểu và 
tạo điều kiện hỗ trợ để chị được tham gia dự án. 

Chị vui vẻ kể về khóa tập huấn trên huyện về “Công khai minh bạch ngân sách” và buổi “Đối thoại thu chi ngân 
sách xã”, chị đã cùng nhóm của mình đặt câu hỏi về những khoản thu chi chưa rõ ràng, không biết từ nguồn 
nào và đề nghị UBND xã giải trình cụ thể.  “Mình ở nhà thì mình không biết ngân sách thu chi thế nào, mình đi 
thì mình biết hơn”. 

Giờ đây chị Hằng đã có thể tự tin đóng góp ý kiến của mình về những vấn đề của địa phương, từ việc làm 
đường nông thôn nội đồng đến làm đường điện. Gần đây, chị đã góp ý trong một buổi tiếp xúc cử tri có bàn 
về việc xây dựng cổng làng. Công trình nào ở làng cũng có phần đóng góp của người dân và theo chị Hằng việc 
người dân tham gia là rất cần thiết: “Làng đông dân (800 hộ) nhưng chủ yếu là làm nông nghiệp, kinh tế còn 
khó khăn nên những khoản đóng góp để xây dựng cộng trình công cộng ở địa phương cũng khá nhiều, cần 
phải giải thích rõ ràng cho người dân hiểu và tham gia ý kiến”. 

Hơn nữa, chị còn áp dụng những kiến thức có được khi tham gia dự án vào hoạt động kinh doanh của mình. 
Trước đây chị không quản lý cẩn thận các khoản thu chi nên đôi khi chi nhiều, thu bị thiếu hụt cũng không biết 
từ khoản nào. Từ lúc tham gia dự án và được tập huấn chị bắt đầu kiểm soát, ghi chép rõ ràng hơn các khoản 
thu chi và quản lý công việc kinh doanh tốt hơn. 

Trước khi chia tay chúng tôi, chị Hằng chia sẻ niềm hi vọng lớn, rằng nhóm Cộng đồng sẽ được duy trì lâu dài 
và phát triển hơn nữa, “Cần nhân rộng mô hình Nhóm cộng đồng ra các nhóm có sẵn như: phụ nữ, thanh niên, 
nông dân, cựu chiến binh, hoặc chia sẻ kiến thức trong các buổi họp dân để họ biết, họ nắm rõ hơn, sau này 
làng có đưa ra công trình gì đó thì mình dễ làm cho minh bạch hơn thì dân sẽ không thắc mắc”. 

 

 

S 

Không bị chùn bước bởi công việc kinh doanh bận rộn và áp lực gia định, chị Lê Thị Thu Hằng đã tham gia nhóm 
Cộng đồng Đoàn Kết và trở thành một nhóm trưởng đầy nhiệt huyết. Với những kiến thức về công khai, minh 
bạch ngân sách, chị đã dẫn dắt nhóm hỗ trợ cộng đồng cũng như áp dụng kiến thức để phát triển công việc kinh 
doanh của mình. 
 
 
 

 



6 
 

STORY NO. 2 

How to know if I keep staying at home! 
 

 
 
 
 

hile living in the countryside, Hang’s family 
doesn’t make their business agriculture-
oriented. The main income of the whole 

family depends on the small grocery house she has in 
front of her house. Despite the hectic business work, 
Hang can always leave sometime to participate in the 
trainings, discussion sessions and other activities of 
Doan Ket Community. Whenever doing so, she has to 
close her store because there is no one to help. 

 
Le Thi Thu Hang (the second person from the left) and her group

When she first joined the group, her family was indeed concerned seeing her spending too much of her time 
on the group’s activities. On the other hand, Hang tried to share with them the meanings and benefits of the 
project. “There is no one to keep the store open when I go out so I must close it…It happened many times so 
my husband and children was wondering “why you are always away?”, “you are going out again, mommy?”. 
But as I explained my work to them, they finally understood.” No longer questioning Hang, her family has now 
fully understood and even support her so that she can enjoy the project.”  

Hang joyfully talked about the district’s training course on “Budget Transparency” and the Commune’s 
budgeting Dialogue, in which she and her group raised their questions about vague spendings, unknown 
sources and asked the Commune People's Committee to hold accountability and clarify. “If I keep staying at 
home, how comes I know how the national budget is spent!” 

At the moment, Hang is completely confident contributing her ideas about the local issues, from the 
construction of the village’s internal road to the electricity line construction. Recently, she gave her opinions 
in a voters meeting in which they discussed on building the village’s gate. Since the people have their share in 
the establishment of the village’s infrastructures, their engagement is very necessary: “The village is densly 
populated (with 800 households) and the people’s livelihood heavily relies on agriculture, their finance 
situations remain many difficulties. Hence, their contribution to build local infrastructuress is considered 
significant, and it is necessary to elaborate for the people and allow them to speak their thoughts”, Hang 
explains. 

Furthermore, Hang has applied her knowledge gained from the project to develop her own business. She 
wasn’t used to monitoring the expenses go in and out her store and could not find out the cause if there was 
any deficit. Fortunately, the project has provided her with a set of skills as she’s started to record all the 
expenses and better monitor her business. 

Before saying good bye, Hang expressed her big hope dedicated for the long-living and development of the 
Communit Group, “It is necessary to expand Doan Ket Community’s model to existing groupings such as 
women’s union, youth group, farmers and veterians; or share knowledge during the people’s meetings to 
ensure that everyone can understand and to guarantee transparency in the coming construction so that 
there’ll be no doubt”. 

 

W 

Not letting the pressure from the business work and family get in the way, Le Thi Thu Hang joined Doan Ket 
Community and became an energetic leader of the whole group. With her understanding of budget transparency, 
Hang directs the group to support the community as well as utilizes the knowledge in her own business. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 3 

Hành trình còn dài! 
 

 
 

 
 

hôn Đông Tân An, Xã Hải An, Huyện Hải Lăng nơi có 
hơn 300 hộ dân sinh sống, trong đó hơn 200 hộ làm 
nghề đi biển, chủ yếu là đánh bắt gần bờ. Nguồn 

sống chính của người dân nơi đây đều trông vào biển. 
Cuộc sống tưởng chừng an cư lạc nghiệp ấy bỗng chốc tan 
biến bởi thảm họa môi trường do Formosa gây ra khiến 
cho cả trăm con người bỗng chốc mất kế sinh nhai và phải 
vật lộn với cuộc sống. Những thanh niên trẻ thì bỏ quê đi 
làm xa xứ, còn những người trung niên thì tìm việc gần nhà 
để trang trải cuộc sống, những người phụ nữ vốn dĩ trước 
đây chỉ phụ giúp gia đình làm nghề biển và buôn bán hải 
sản thì không tìm được công việc phù hợp cho mình. 

 
Chị Trần Thị Thanh với bài trình bày về Minh bạch ngân sách 

 
Những chuyện ở làng, xã thường là các anh tham gia hội họp còn các chị  thì không mấy quan tâm. Vì thế, việc kêu gọi 
các chị tham gia các hoạt động cộng đồng là rất khó. Tuy nhiên, vẫn có những người phụ nữ từng ngày nỗ lực phấn đấu, 
vượt qua những khó khăn định kiến đó. Một trong số đó là trường hợp của chị Trần Thị Thanh. Trước đây, chị chủ yếu 
phụ giúp chồng làm nghề biển và chăm sóc con cái nên không có nhiều thời gian để tìm hiểu những vấn đề của làng xã. 
Được sự động viên từ hội phụ nữ xã, chị Thanh cùng 14 chị em khác thành lập nhóm Cộng đồng Đông Tân An. Nhóm của 
chị được thôn cho mượn Nhà văn hóa thôn để cùng nhau sinh hoạt.  

Lần đầu được dự án tập huấn những vấn đề về ngân sách, mọi thứ đều quá mới mẻ với các chị. Nhưng rồi, dần dần, với 
sự cố gắng và nhiệt huyết của cán bộ dự án từ các buổi sinh hoạt nhóm cộng đồng, các buổi tập huấn và đối thoại chính 
sách về bảo hiểm y tế hay về chuyển đổi sinh kế cho người dân sau Formosa đã trở nên gần gũi và bổ ích hơn đối với 
mỗi thành viên… Trước đây, Thanh chưa bao giờ hình dung việc mình đóng thuế như thế nào, phải đóng bao nhiêu loại 
thuế, những khoản thu chi ngân sách địa phương làm gì, bảo hiểm y tế cần thiết ra sao, thì bây giờ với những gì được 
học từ dự án chị đã bắt đầu quan tâm và hiểu hơn những nội dung về minh bạch ngân sách, sự tham gia của người dân, 
quy định về thu chi ngân sách, thuế và bảo hiểm y tế…   

Ngoài ra, chị học hỏi cả từ những việc làm cụ thể như đóng góp ý kiến cho các hoạt động tại địa phương. “Trong đợt tiếp 
xúc cử tri vừa rồi, mình đề nghị đại biểu HĐND giải trình tại sao lại tăng thu 2 loại quỹ Bảo trợ trẻ em và Quỹ Tình thương 
từ 15.000vnđ lên 20.000vnđ. Sau đó họ giải trình là làm theo đúng như quy định...”, chị kể. Ấn tượng nhất là Cuộc thi 
Tìm hiểu về ngân sách nhà nước, được tổ chức với 20 xã trong huyện (cả xã ngoài dự án cũng tham gia), Thanh cùng 4 
chị em khác trong nhóm đã xuất sắc giành được giải Nhì.  

Điều mà Thanh trăn trở nhất là dự án chỉ hỗ trợ một vài tháng đầu, không biết liệu sau đó, khi nhóm tự sinh hoạt có còn 
được duy trì hiệu quả hay không. Bởi rằng, nhiều chị em chỉ học hết tiểu học nên khó tiếp thu những kiến thức từ dự án,  
kỹ năng tổ chức các hoạt động không được sôi nổi như cán bộ dự án làm, kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể còn nhiều 
thiếu sót... Thanh mong dự án sau khi kết thúc vẫn có thể hỗ trợ kinh phí phần nào để duy trì hoạt động của nhóm cũng 
như được hỗ trợ tập huấn kiến thức và các kỹ năng nhiều hơn. Ngoài ra nên nhân rộng mô hình nhóm ra các thôn khác, 
thôn nào cũng có thì sẽ lan rộng ra cả cộng đồng. 

Khi được hỏi nếu dự án kết thúc thì Thanh có muốn tiếp tục tham gia không, chị không ngại ngần trả lời rằng chắc chắn 
vẫn tham gia và cố gắng duy trì nhóm để giúp ích cho cộng đồng, có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu; chỉ sợ các chị em 
khác thấy khó quá nên không tham gia nữa thôi! 
  
 
 
 

T 

Những khó khăn bộn bề của cuộc sống mưu sinh sau thảm họa Formosa không ngăn được những người phụ nữ 
học hỏi, tự nâng cao nhận thức cho mình và giúp ích cho cộng đồng.  
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STORY NO. 3 

The journey is long ! 
 

 
 

 
 

ong Tan An Village (Hai An Commune, Hai Lang 
province) is home to more than 300 households, 
200 of which work at sea, mostly fishing near the 

shore. Their livelihoods rely heavily on the sea. However, 
the village’s seemingly peaceful life was one day 
dissipated by the disaster caused by Formosa, causing 
hundreds of people to lose their livelihoods and struggling 
with life. Young people left their hometowns to work 
abroad, while middle-aged ones tried to find whatever 
jobs within the distance to carry on their lives. The 
women, who were only used to working by the sea and 
selling seafood, are the most affected since they hardly 
can find any jobs.  

Tran Thi Thanh with her presentation on Budget Transparency

 
Meetings at the village, commune are oftentimes filled with men while women have no interest in such thing. Thus, 
calling for women’s participation in community activities is difficult. However, there are still women who exert 
themselves to overcome social prejusdices and actively engaging in social work. One example is the case of Tran Thi 
Thanh. In the past, her main job was either helping out in her husband’s fishing job or doing care work at home. So there 
was not much time left for her to explore the problems of the village. Once encouraged by the Women's Union, Thanh 
and 14 other women of the village gathered and established the Dong Tan An Community Group. Her group has then 
regularly organize events and activities at the Village Cultural House. 

The first training session of the group was on budgeting issues, which was pretty much new to most members. However, 
not so long after, training sessions and policy dialogue on health insurance or the people’s livelihood transfer after the 
Formosa event has become more familiar and useful to each of the members, all thanks to the efforts and enthusiasm 
of the officers from the project. In the past, Hang never grasped the idea of paying tax, the purposes of local budget and 
expenses, not to mention the budget transparency concept with people's participation, regulations on budgeting, tax 
and health insurance, etc. 

Moreover, she picked up some specific skills such as contributing her ideas to local activities. "During the meeting with 
the voters, I inquired the People's Council to explain why the amount which the people were required to donate to Child 
Projection Fund and TYM increased from 15,000 to 20.000VND. Not until then did they elaborate it clearly ... "she said. 
The most impressive was the National Budget Contest held with 20 communes in the district (other communes outside 
the project also participated), Thanh and 4 other sisters in the group excellently won the second prize of the contest. 

What concerns Thanh the most is whether Dong Tan An group would be able to self sustain in the long run since the 
project only supports the group for the first few months. Many members’ education is at primary school level, hence, it 
is not easy for them to acquire knowledge from the project. Furthermore, she’s afraid their organizing skills are not 
adequate enough to facilitate grouping activities comparing to the project’s officers...Thanh hopes the projecy would 
continue to provide some financial support to maintain the operation of the group as well as trainings with more 
knowledge and skills. She also thinks the model should be replicated in other villages, and in turn, to be spread to the 
whole community. 

On the question whether Thanh would continue to engage in the group once the project ends, she confirmed to continue 
to the work to support the community, try to maintain the group as long as other members are willing to do so. 
 
 
 

D 

All the life troubles generated after the Formosa disaster can’t prevent Dong Tan An village’s women from 
learning, raising awareness and supporting their community. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 4 

Công khai minh bạch ngân sách ở cấp cơ sở:  
Nhận thức từ hai phía 
 
 
 
 
 
 

ắt đầu từ những ý kiến thắc mắc, phản ánh của cử 
tri và phụ huynh học sinh về các hoạt động của 
trường mầm non xã Gio Việt, trong đó có những 

vấn đề như: việc xây dựng chưa đủ phòng học và phòng 
chức năng như kế hoạch; cần làm rõ các các khoản đóng góp 
của phụ huynh học sinh từ 2012 đến nay; công khai các 
khoản thu chi khác của nhà trường v.v., cử tri HĐND xã Gio 
Việt đã bàn bạc và quyết định xây dựng một kế hoạch giám 
sát việc thu, chi tiền học phí và các khoản đóng góp của Phụ 
huynh và học sinh để xây dựng các phòng học, các phòng 
chức năng tại trường mầm non Gio Việt. 
 
 

 

 
Ông Lê Khắc Hiếu, đại diện HĐND xã Gio Việt

Việc giám sát của HĐND đối với các đơn vị khác nghe qua tưởng chừng như không có gì mới lạ. Có nhiều ý kiến còn cho 
rằng ở cấp xã thì HĐND chỉ giám sát mang tính hình thức, không hiệu quả. Nhưng nếu nhìn vào cách làm và kết quả mà 
HĐND xã Gio Việt làm được, chắc chắn những suy nghĩ đó sẽ phải thay đổi. Giám sát của HĐND thực sự là một sự sáng 
tạo, vừa phát huy được vai trò giám sát, vừa thúc đẩy thực hiện tốt pháp lệnh Dân chủ cơ sở. HĐND xã Gio Việt đã xây 
dựng một kế hoạch giám sát chi tiết với mục tiêu: 

• Làm rõ nguồn thu, chi khoản thu tiền học phí tại trường Mầm non Gio Việt, Giáo viên có được hổ trợ thêm từ 
nguồn thu học phí này hay không? 

• Làm rõ nguồn thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh để xây dựng các phòng học và các phòng chức năng  
ở trường Mầm Non có đúng theo kế hoạch đề ra  hay không?  

• Giải quyết được những kiến nghị và ý kiến của cử tri đối với các vấn đề liên quan. 

• Thúc đẩy công khai minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước xây dựng các phòng học và các phòng 
chức năng ở trường Mầm Non. 

Thường trực HĐND đã mời các bên liên quan tham gia để hình thành một nhóm cùng tổ chức các hoạt động giám sát, 
cụ thể như: UBND xã, Ban giám hiệu nhà trường, Hội phụ huynh học sinh, MTTQ xã, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, 
Ban Thanh tra nhân dân. 

Căn cứ vào kế hoạch đã được các bên thống nhất, nhóm triển khai một loạt các hoạt động nhằm thu thập những những 
thông tin thực tế như phỏng vấn các bên liên quan là phụ huynh học sinh hay giáo viên trường mầm non; tổ chức họp 
lắng nghe các các cơ quan ban ngành, đối tượng được giám sát báo cáo nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát; khảo 
sát thực tế; tổ chức đối thoại,…  

Từ những thông tin thu thập được và thông qua buổi đối thoại. Trường Mầm Non Gio Việt đã công khai minh bạch 
khoản thu, chi tiền học phí và các khoản đóng góp xây dựng các phòng học và phòng chức năng để các bên liên quan, 
nhất là phụ huynh biết rõ. Việc lập được kế hoạch và giám sát thành công như HĐND xã Gio Việt đã làm là một công 
việc hoàn toàn mới và là thành công ngoài mong đợi với cả HĐND, chính quyền và người dân trong xã. Ông Lê Khắc 
Hiếu, đại diện HĐND xã Gio Việt chia sẻ trước đây HĐND và bản thân rất lúng túng, không biết phải làm thế nào để tổ 
chức giám sát hiệu quả, nhưng nay đã tự tin để xây dựng những kế hoạch giám sát và áp dụng thực hiện hiệu quả khi có 
sự tham gia của người dân. 

 
 
 

B 

HĐND xã Gio Việt Tự tin xây dựng kế hoạch giám sát về công khai minh bạch ngân sách và áp 
dụng hiệu quả. 
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STORY NO. 4 

Transparency in budgeting at the grassroots 
level: A matter of perception 
 
 
 
 
 
 

aving received questions and comments from 
voters and parents on the activities of pre-school 
children in Gio Viet commune, including the 

deficient number of classrooms and functional rooms; 
inquiries on parents’ contributions from 2012 to present; 
the disclosure of the school’s receipts and expenditures, 
etc., the members of the Gio Viet Commune People's 
Council held a discussion in which they decided to develop 
a plan for monitoring the receiving and spending process of 
tuition fees and contributions from parents and students so 
as too build classrooms and functional rooms at Gio Viet 
Kindergarten. 
 
 

 

 
Mr. Le Khac Hieu, a member of Gio Viet Commune People’s Council

There seems to be nothing significant about the supervision of the People's Council for other units. Some even demean 
this role of People’s Council at commune level and said it hasn’t been carried out effectively. In reality, the tangible 
achievements of the Council prove the opposite. The way they implement their supervision role is incredibly creative, 
which does not only alleviate the role of supervision but also helps promote the implementation of the Grassroots 
Democracy Ordinance. Gio Viet commune People's Council has developed a detailed monitoring plan with the following 
objectives: 

• Clarify the expenses, the source of input from students’ tuition fee at Gio Viet Kindergarten, and whether the 
teachers receive additional aid extracted from this source? 

• Clarify whether the parent's contributions to the construction of classrooms and function rooms for the scholl 
are in line with the plan. 

• Resolving the Council's members recommendations and opinions on relevant issues. 

• Promote transparency in publicizing the use of public funds to build classrooms and functional rooms for the 
school. 

Standing Committee of People's Council invited the stakeholders to form a group to organize monitoring activities, such 
as: Commune People's Committee, School Management Board, Parents Association, National Front, Commune 
Supervisory Board for community investment, People's Inspection Board. 

Based on a joint plan, the group conducts a series of activities to collect factual information such as interviewing with 
parents or preschool teachers; holding meetings to review reports acquired by related agencies and stakeholders; 
implementing field survey; organize dialogue; ... 

From the information gathered, Gio Viet Kindergarten has transparently collected tuition fees and the parents’ 
contributions for the school construction. This success of Gio Viet Commune People's Council in planning and was 
absolutely unexpected to both the People's Council, the authorities and the people in the commune. Le Khac Hieu, a 
member of the People's Council of Gio Viet previously shared that the People's Council was initially very confused while 
having no idea on how to organize the supervision effectively, but at the moment they were confident to even develop 
more monitoring plans and implement them with the participation of the people. 

 

 
 

H 

People’s committee of Gio Viet commune assertively established a monitoring plan on 
transparent budgeting which has been successfully carried out. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 5 

Nhân tố thành công 
 

 
 

 
 

 
Anh Nguyễn Đăng Ánh - Phó trưởng ban kinh tế ngân sách - 

HĐND tỉnh Quảng Trị 

 

 

ơn 15 năm qua làm trong lĩnh vực phát triển, được 
tham gia nhiều dự án cộng đồng ở khắp mọi miền 
đất nước, một trong những điều quan trọng nhất 

chúng tôi đúc rút được là sự hợp tác của đối tác địa 
phương là một yếu tố quan trọng để dự án triển khai hiệu 
quả. 

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) với sự điều phối 
của CDI đã triển khai dự án “Thúc đẩy công khai minh 
bạch, sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách 
nhà nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ năm 2015. 
Chúng tôi thật may mắn được cộng tác với những cán bộ 
tận tụy, nhiệt huyết của HĐND tỉnh Quảng Trị. Trong số đó 
người dành nhiều công sức nhất với dự án là anh Nguyễn 
Đăng Ánh (Phó ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh). 

Ngồi trò chuyện với anh Ánh trong phòng làm việc khiêm tốn tại HĐND tỉnh, cùng chia sẻ những suy nghĩ từ khi bắt đầu 
dự án, anh cho biết khi mới triển khai dự án cũng có nhiều băn khoăn vì thấy BTAP có quá nhiều bên tham gia quá (7 đơn 
vị), tài chính ngân sách cũng cũng là lĩnh vực khó lại triển khai nhiều hoạt động ở cộng đồng. Nhưng khi bắt tay vào việc 
thì thấy rõ lợi ích thiết thực cho cộng đồng và cho địa phương. Hầu hết các hoạt động của dự án do anh Ánh cùng chị 
Thủy (Cán bộ dự án CDI) tham mưu để HĐND đề xuất với BTAP đã đáp ứng đúng nhu cầu của địa phương, nguồn lực của 
dự án và của địa phương được cộng hưởng nên các hoạt động đều mang lại hiệu quả cao. Có thể kể đến một số hoạt 
động như: giám sát chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và kinh tế tập thể; tham vấn người dân về phí và lệ 
phí; đánh giá công trình đầu tư công; đối thoại giữa người dân và chính quyền về các chính sách tại địa phương; tham vấn 
cộng đồng về Ngân sách công dân…  

Anh chia sẻ một trong những hoạt động tâm đắc nhất của mình là việc BTAP cùng với chuyên gia phối hợp với HĐND tỉnh 
xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá và tham vấn cộng đồng đánh giá danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, 
trong đó có những tiêu chí rất cụ thể như: phù hợp với quy hoạch; khả năng về vốn; tỷ lệ dân cư hưởng lợi; đảm bảo công 
bằng trong thụ hưởng… Bộ tiêu chí thực sự là một công cụ hữu hiệu để HĐND tỉnh thực hiện tốt vai trò thẩm định, giám 
sát của mình. Sau khi bộ tiêu chí ra đời và áp dụng vào thực tế, sáu tháng đầu năm 2016 HĐND tỉnh đã thẩm định 15 công 
trình cấp tỉnh qua đó đã loại bỏ 3 công trình không đáp ứng các tiêu chí. Sáu tháng cuối năm 2016 HĐND tỉnh tiếp tục 
thẩm định 19 công trình và loại 4 công trình. 

Với cương vị là Phó ban Kinh tế ngân sách của HĐND tỉnh và Trưởng ban Quản lý dự án BTAP, anh còn rất chú trọng đến 
việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ và đại biểu HĐND các cấp. Các hoạt động dự án đều có sự tham gia tích cực 
của cán bộ tỉnh, huyện, xã. Bản thân anh cũng trở thành giảng viên của HĐND tỉnh sau khi tham gia một số khóa tập huấn 
của dự án do các chuyên gia hàng đầu về Tài chính ngân sách giảng dạy. Anh chủ động đề xuất và là giảng viên chính cho 
11 khóa tập huấn về các nội dung: Công khai minh bạch ngân sách nhà nước và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng; Luật 
Ngân sách nhà nước 2015; Luật Giám sát quốc hội và hội đồng nhân dân 2015 và Kỹ năng Giám sát. Tham gia các khóa 
tập huấn là 778 đại biểu HĐND các cấp. Với sự hỗ trợ của dự án trong thời gian tới HĐND tỉnh dự kiến mở tiếp các khóa 
tập huấn để đảm bảo tất cả đại biểu HĐND đều được cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới. 

Dự án vẫn tiếp tục được triển khai, Ánh cho biết anh có nhiều dự định mong muốn được thực hiện trong thời gian tới 
như: tiếp tục nâng cao năng lực cho HĐND các cấp; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chuyên gia của dự án với các hoạt 
động giám sát của HĐND tỉnh; mở rộng hoạt động dự án sang huyện khác… Mong muốn nhiều khó khăn cũng không ít, 
nhưng Ánh tin rằng sự phối hợp chặt chẽ của các đối tác, sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh và cán bộ các cấp ngày càng được 
nâng cao năng lực khi tham các hoạt động dự án là một yếu tố quan trọng đảm bảo sự bền vững của dự án và đây là 
một lợi ích quan trọng nhất mà dự án để lại cho địa phương. 

H 

Những thành công của dự án sau 2 năm hoạt động thật khó đạt được nếu như thiếu đi công sức đóng 
góp của ngọn đuốc Nguyễn Đăng Ánh - chính là nhân tố thành công của dự án của BTAP tại Quảng Trị. 
. 
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STORY NO. 5 

Key to success 
 

 
 

 
 

 
Anh Nguyễn Đăng Ánh - Phó trưởng ban kinh tế ngân sách - 

HĐND tỉnh Quảng Trị 

 
ver 15 years working in development field with 
multiple community projects across the country, 
one of the lessons that we’ve had is the 

importance of local partners’ cooperation in order to 
effectively carry out the project. 

Budget Transparency, Accountability and Participation 
(PTAB) with CDI’s coordination implemented the project 
“Enhancing transparency and the participation of the 
citizensin managing the state budget” in Quang Tri 
province since 2015. We have been so fortunate to have 
the chance to work with conscientious, energetic officers 
of Quang Tri People’s Council. One of them is Mr. Nguyen 
Dang Anh (Deputy Head of Economic and Budget 
Department of Provincial People's Council). 

Talking to us in his modest office, Anh admitted that he had been quite hesitant at the beginning since he noticed the 
project involved so many parties (7 agencies), while its topic - finance and budget were such challenging matters to turn 
into activities for the community. It was not until starting actual work did he start to realize the project’s practical benefits 
to the community. Most project’s activities were under the advisory of Anh and Thuy (CDI Officer) to help the People's 
Council on their proposal to BTAP so as to meet the local needs, the project resources and the local community. Therefore, 
the activities were highly effective, some of which included monitoring of agricultural expansion services, forestry, 
fisheries and collective economy policies; consulting people about fees and charges; evaluating public investment; 
opening dialogue between the citizens and the government on local policies; having public consultation on the Citizen 
Budget, etc. 

Anh shared one of his favorite activities, in which BTAP and the experts coordinating with the Provincial People's Council 
to develop a set of criteria for evaluating and consultating on the medium-term public investment portfolio in period 
2016- 2020, including the very specific criteria such as: being in accordance with planning; capital capacity; the proportion 
of beneficiaries; the equality within the beneficiaries. The criteria has been an effective tool for the Provincial People's 
Council to adequately perform their role of expertisel and supervision. After applying the criteria, in the first six months 
of 2016, the Provincial People's Council appraised 15 provincial projects, 3 of which were disapproved because they didn’t 
meed the requirements. In the second half of 2016, the People's Council continued to evaluate 19 projects 

As a deputy head of the Budget Economics Department and also the head of the BTAP Project Management Board, Anh 
paid much attention to the training and capacity building for the officials and members of the People's Councils at all 
levels. All project activities witnessed the active participation of provincial, district and commune officials. He himself 
became a trainer for the provincial People's Council upon his experience from the trainings of experts in finance and 
budgeting that he had teken part in. He then proactively proposed and served as the main trainer for 11 training courses 
on: Transparent state budget and promoting of community participation; State Budget Law 2015; Parliamentary Assembly 
and People's Council Supervision Act 2015 and Supervisory Skills. Participants in the training courses were 778 delegates 
from People's Councils at all levels. With the up-coming support of the PTAB project, the provincial People's Council plans 
to open more training courses to ensure that all People's Council members are updated with new knowledge and skills. 

While the project continues to be implemented, Anh says he has some ideas that he wants to carry out in the coming 
time such as: increase capacity building for People's Councils at all levels; effectively use the resources and experts of the 
project with monitoring activities of the provincial People's Council; extending the project activities to other districts ... 
Many difficulties are expected, but Anh believes that the close cooperation of the partners, as well the increasing support 
of provincial leaders and officials at all levels is an important element to ensure the sustainability of the project and also 
one of the benefits the project has brought about. 

O 

After 2 years of implemetation, the project would not be able to attain its current success without 
Nguyen Dang Anh, whose contribution has driven the victory of the BTAP’s project in Quang Tri. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 6  
Người dân nào cũng có  quyền được tham gia 
 

 
 
 

ảm nhiệm chức vụ PCT HĐND xã Hải Thượng 
từ năm 2012 đến nay, anh Trần Văn Nhân là 
một trong những cán bộ nòng cốt đầu tiên 

tham gia dự án, anh là người luôn tiên phong trong các 
hoạt động hỗ trợ cộng đồng tham gia các hoạt động do 
Ban quản lý  BTAP thực hiện.  

Những ngày đầu tiếp cận, bản thân anh rất bỡ ngỡ về 
kế hoạch thực hiện từ dự án, đồng thời anh biết là tại 
địa phương mình vẫn có đâu đó chưa hoàn toàn công 
khai minh bạch. Càng tham gia hoạt động anh càng hiểu 
thêm về trách nhiệm của mình trong việc giải trình 
những hoạt động của chính quyền đến người dân và 
tầm quan trọng của việc thúc đẩy người dân tham gia 
vào việc giám sát ngân sách địa phương, phát huy tối 
đa tính dân chủ của nhân dân. 

 

Anh Trần Văn Nhân- Phó chủ tịch HĐND xã Hải Thượng 

Với anh để thực hiện việc công khai 
minh bạch ngân sách và khuyến 
khích sự tham gia của nhân dân 
không phải việc dễ dàng: “Ngân 
sách của địa phương nào cũng thực 
hiện theo Luật. Để người dân tiếp 
cận được không phải đơn giản, phải 
có hướng đi cụ thể, từng bước thực 
hiện tránh trường hợp làm vội làm 
sơ sài, chỉ làm được bề mặt bên 
ngoài. Bước đầu là triển khai hội 
nghị, tập huấn và tổ chức một dự án 
đến một bộ phận nhỏ người dân. 
Chia sẻ, hỗ trợ, từng bước cố gắng 
tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến 
nhân dân những thông tin từ dự án 
để mọi người dễ dàng tiếp cận và 
tìm hiểu về những vấn đề ngân sách 
tại địa phương”. 

Nói thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm 
mới thấy khó khăn chồng chất. Địa 
bàn chỉ có 2 thôn nhưng đông dân 
cư, hơn 5.500 khẩu chia cho 1.500 
hộ lại chỉ có một nhóm nòng cốt, 
thành viên của nhóm đều là phụ nữ, 
không thể cáng đáng nhiều việc 
được. Mặt khác, nhận thức, kĩ năng 
tổ chức hoạt động, thuyết phục còn 
hạn chế. Thế là vừa làm công tác 

tuyên truyền, khuyến khích mọi 
người tham gia dự án, anh Nhân và 
các thành viên nhóm còn phải trau 
dồi thêm các kỹ năng, nâng cao kiến 
thức để hỗ trợ tốt nhất cho chương 
trình. Biết được những hạn chế của 
cán bộ địa phương nên chính quyền 
cơ sở và ban ngành đoàn thể luôn 
tạo điều kiện để cán bộ có thời gian 
tham gia đầy đủ các khóa tập huấn 
và các hoạt động khác của dự án. 
Anh chia sẻ: “Từ chính sự công khai 
minh bạch và khuyến khích người 
dân tham gia đã giúp nâng cao khả 
năng quản trị công của cán bộ địa 
phương. Tính dân chủ được thể hiện 
rõ ràng và phát triển tích cực. Ưu 
tiên nhất là làm sao để người dân 
được tiếp cận và giám sát những 
vấn đề thu chi ngân sách của địa 
phương, công khai minh bạch và 
phổ biến rộng rãi, người dân thoải 
mái đóng góp ý kiến, đưa ra hướng 
giải quyết hay chất vấn những vấn 
đề có dấu hiệu sai sót.” 

Anh Nhân mong muốn chương trình 
tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu 
về công khai minh bạch ngân sách 
đến cấp cơ sở, để người dân dễ 

dàng tham khảo và tiếp cận kiến 
thức mới và họ ứng dụng vào các 
công việc của địa phương mình. 
Ngoài ra hỗ trợ địa phương nâng 
cấp trang thiết bị để hỗ trợ tốt cho 
những hoạt động tập huấn, hội thảo 
thì cần triển khai trực tiếp đến 
người dân nhiều hơn, làm thế nào 
để đưa thông tin đến người dân 
nhanh và chính xác nhất, giúp cho 
người dân hiểu và sẵn sàng tham gia 
vào quản lý ngân sách nhà nước.   

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận 
hỗ trợ từ chương trình, anh Nhân 
đang thúc đẩy tiến hành nghiên cứu 
những sáng kiến để hỗ trợ việc giám 
sát về thu chi ngân sách tại địa 
phương, để có thể ứng dụng lâu dài 
và bền vững, dù sau này dự án có kết 
thúc thì các hoạt động vẫn tiếp tục 
duy trì. “Với anh, chặng đường phía 
trước còn dài, cứ làm hết sức có thể 
thôi .” Cái được nhất của chương 
trình mang lại là đã tạo ra sự thay 
đổi, và những người như anh Nhân 
có niềm tin vững chắc là mọi thứ sẽ 
thay đổi theo hướng tích cực nếu 
mọi người cùng chung tay.

 
 
 

Đ 

Rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền. Người dân được tiếp cận thông tin công khai minh bạch về 
thu chi ngân sách đầy đủ và nhanh nhất! 
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STORY NO. 6  
Every citizen has the right to participate 
 

 
 
 

eing the Vice Chairman of Hai Thuong 
Commune People’s Council since 2012, Tran 
Van Nhan is one of the first members of the 

BTAP project, who always takes the lead in supporting 
community activities. 

During the early days, he was himself confused about 
the project’s implementation plan while being fully 
aware of the lack of transparency in his locality. 
However, the deeper he engaged in the project, the 
more he understood about his own accountability, and 
the people’s participation in superivision of the local 
budgeting to enhance democracy.  

 

Tran Van Nhan- Vice Chairman of Hai Thuong Commune People’s 
Council 

To Nhan, neither implementing 
budget transparency nor 
encouraging the people's 
participation is easy: "Local 
budgeting must be in line with the 
laws. And to involve the citizens in 
such field is not simple. It is 
important to have a step-by-step 
plan, avoid being hasty. The first 
step is to conduct workshops, 
trainings and organize a project for 
a small section of the population. 
Sharing, supporting, propagating 
widely to the people on the 
information of the project so that 
people can easily access and learn 
about local budget issues.” 

It’s always easier said than done as 
the problems built up as soon as the 
project started. The two villages 
were densely populated with more 
than 5,500 people divided into 
1,500 households while there was 
only one core group whose 
members were women. On the 
other hand, their knowledge, 
persuading and organizational skills 

were limited. Therefore, while 
promoting and encouraging people 
to engage, Nhan and his team 
members had to improve their skills 
and knowledge to best support the 
project. Knowing the limitations of 
local officials, local authorities and 
organizations always facilitated the 
officers to participate in the training 
and other activities of the project. 
Nhan said: "The transparency and 
encouragement of the people have 
helped improve the capacity of local 
government officials. Democracy is 
clearly expressed and actively 
developed. The priority is how to 
give the people the access to 
monitor local budget issues 
including expenditures, reporting 
transparently and dissemination, 
people are willing to contribute their 
ideas and solutions, or voice up 
when seeing signs of error. " 

He hopes that the program will 
continue to provide more materials 
on transparency in budgeting to the 
grassroots level so that the people 

can easily access and obtain new 
knowledge as well as apply it to local 
affairs. In addition, it is suggested to 
have modern equipment to better 
support training activities and 
seminars should be implemented 
directly to people considering the 
need to quickly bring accurate 
information to people to 
understand and be ready to 
participate in national budget 
management.   

Beyond just receiving supports from 
the project, Nhan is also promoting 
research initiatives on monitoring 
local budget revenues and 
expenditures, so that they can be 
applied sustainably. Even after the 
project has ended, the activities are 
to continue. "For me, the long run is 
to do the best you can." The best 
thing about the project was that it 
made a difference, and people like 
Nhan have firm belief that 
everything will change positively 
direction if everyone joins hands.

 
 
 
 

 

B 

To bridge the gap between the people and the authority, everyone should have the right to access transparent 
information on the national budgeting. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 7 
Tăng cường sự tham gia của các bên, đảm bảo 
thu ngân sách cho địa phương 

 

 
 

    
Ông Cáp Xuân Tá, Thường trực HĐND huyện Hải Lăng 

 
rong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh 
bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý 
Ngân sách Nhà nước” tại tỉnh Quảng Trị, HĐND 

huyện Hải Lăng - một đơn vị hưởng lợi, đã tham gia chủ 
động hơn vào dự án sau hơn một năm (2015 – 2016) được 
nâng cao năng lực, cập nhật nhiều kiến thức, kỹ năng mới 
về tài chính, ngân sách. Cụ thể, Thường trực HĐND huyện 
đã đề xuất sáng kiến với Ban quản lý Dự án tỉnh về việc 
triển khai một tiểu dự án nhằm đảm bảo công khai minh 
bạch hơn trong hoạt động thu chi ngân sách trên địa bàn 
huyện. 

 
Với mục đích nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng thuế, quản lý và sử 
dụng có hiệu quả các loại phí, quỹ trên địa bàn huyện, 
Thường trực HĐND Huyện đã chủ trì triển khai sáng kiến, 
trong đó có sự tham gia của nhiều đơn vị liên quan để hình 
thành một nhóm cùng triển khai hoạt động, bao gồm: 
Phòng Tài chính kế hoạch, Kho bạc nhà nước, UBMTTQ 
huyện, Chi cục thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung 
tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Hải Xuân, UBND 
xã Hải Lâm. Thông tin ban đầu được nhóm làm việc tổng 
hợp do các đơn vị chức năng cung cấp. Tính đến tháng 10 
năm 2016 tình hình nợ đọng thuế chiếm một tỷ trọng rất 
cao, 6,1 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình 
thu ngân sách của huyện, cũng từ đó ngân sách dành cho 
các khoản chi đều bị cắt giảm làm ảnh hưởng đến tình hình 
kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn năm 2015 – 2016, đặc biệt 
do ảnh hưởng nghiêm trọng của thảm họa môi trường 
biển do Công ty Formosa gây ra tại các tỉnh miền trung đã 
tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của 
nhân dân; nhiều doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh,... đã dẫn đến việc nợ đọng thuế còn 
lớn. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, các nội dung cụ thể đã được 
Nhóm phối hợp triển khai như: Đánh giá những bất cập 
trong chính sách thuế; Công tác quản lý thuế đối với doanh 
nghiệp; Công tác phối hợp thu hồi nợ đọng thuế; Triển 
khai thực hiện các nghị quyết, các đề án, kế hoạch, văn 
bản của huyện về công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng 
thuế; việc thu và quản lý, sử dụng các loại phí, quỹ trên địa 

bàn. Đặc biệt qua trao đổi trực tiếp với các bên, nhóm làm 
việc cũng phát hiện ra nhiều nguyên nhân khác như: 
doanh nghiệp giấu nguồn thu, một số quy định trong luật 
Thuế chưa được tuân thủ và các đơn vị chức năng chưa 
thực sự quyết tâm trong việc đảm bảo nguồn thu. Nhóm 
làm việc đã thường xuyên báo cáo hoạt động triển khai và 
cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Ban quản lý Dự án 
tỉnh. Từ các thông tin thu thập được, các kết quả giám sát 
và đối thoại với các bên liên quan, Nhóm đã đề xuất các 
giải pháp cụ thể trong kế hoạch thực hiện. Sau rất nhiều 
cố gắng của các bên, sáng kiến do Thường trực HĐND 
huyện Hải Lăng đã mang lại kết quả ban đầu ngoài mong 
đợi. Tổng số thu thuế nợ đọng của đơn vị là 4,2 tỷ đồng.  

Mặc dù đây là hoạt động do HĐND chủ động đề xuất 
nhưng thực chất là một việc mới mẻ đối với HĐND huyện. 
Tuy nhiên với sự hỗ trợ của Ban quản lý Dự án tỉnh, HĐND 
tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành liên quan 
tại huyện, hoạt động giám sát về công tác thu hồi nợ đọng 
thuế, quản lý và sử dụng các loại phí, quỹ trên địa bàn 
huyện đã được triển khai đúng kế hoạch và đạt hiệu quả 
cao.  

Bài học từ việc áp dụng sáng kiến của Thường trực HĐND 
huyện không chỉ là kết quả thu thuế nợ đọng 4,2 tỷ, mà đó 
còn là việc chủ động trong công việc với tinh thần trách 
nhiệm cao rất đáng ghi nhận, cũng như sự huy động tốt sự 
tham ra của các bên liên quan để cùng giải quyết một vấn 
đề khó của địa phương với nguồn lực hạn chế là một mô 
hình thực hành tốt rất đáng để nhân rộng ra các địa 
phương khác.

 

 

T 

HĐND huyện Hải Lăng chủ động trong giám sát, đảm bảo thu nợ đọng thuế và góp phần thúc đẩy công khai minh 
bạch thu chi ngân sách trên địa bàn huyện. 
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STORY NO. 7 
Enhance the participation of all parties, ensure 
revenue collection for the locality 

 

 
 

    
Mr. Cap Xuan Ta, Standing People's Council of Hai Lang 

District 

 
nder the project " Budget Transparency, 
Accountability and Participation (PTAB) " in 
Quang Tri Province, Hai Lang District People's 

Council – one of the beneficiaries has become increasingly 
proactive engaging in the project after being trained and 
educated on finance and budgeting during their one year 
participation (2015 - 2016). In particular, the Standing 
People's Council has proposed an initiative with the 
Provincial Project Management Board to implement a 
sub-project to ensure more transparency in budget 
collection and expenditure activities in the district.

 
In order to increase the capacity of the district in collecting 
tax arrears, managing and funding, the Steering 
Committee implemented the initiatives with the 
participation of a number of related units to form a 
Coordination Group which included Planning and Finance 
Department, State Treasury, the district’s Fatherland 
Front, Tax Department, Office Land Registration, District 
Land Development Center, People's Committee of Hai 
Xuan Commune, Hai Lam Commune People's Committee. 
The existing information was provided by functional units. 
As of October 2016, the tax debt accounted for a very high 
proportion, VND 6.1 billion, seriously affecting the 
district's budget revenue resulting in the reduction of the 
budget for all expenditures. This impacted the socio-
economic situation in the area. 

In the challenging economic context of 2015 - 2016, 
especially due to the environmental disasters caused by 
the Formosa Company in the central provinces, people 
and enterprises faced various difficulties in production and 
business, which led to large tax arrears. 

Based on the actual situation, specific actions have been 
implemented by the Coordination Group such as: 
Assessment of shortcomings in tax policy; Tax 
administration for enterprises; Coordination of collection 
of tax arrears; Implementing resolutions, schemes, plans 
and documents of the district on budget collection and 
recovery; Collection and management, Use of fees and 
funds in the area. Especially through direct 

communication with the parties, the group also 
discovered many other causes such as hidden revenue 
sources, some provisions in the Tax Law which weren’t 
complied with and the fact that the functional units 
weren’t determined to ensure revenue. The group 
regularly reported on the implementation of activities 
while receiving meaningful support from the Project 
Management Unit. From collected information, the 
outcomes after the monitoring process and dialogues with 
stakeholders, the Group proposed specific solutions in the 
implementation plan. After many efforts, the initiative of 
Hai Lang District Standing People's Council during its initial 
phase, unexpectedly brought about significant results. The 
total debt collection was 4.2 billion. 

Although being proposed by the People's Council 
themselves, this kind of activity was indeed new to the 
district’s People's Council. However, with the support of 
the Provincial Project Management Board, and close 
coordination of the relevant departments in the district, 
the implementation of monitoring and management of 
funds in the district was in time and effective. 

The reward from this initiative of the People's Council was 
not only 4.2 billion VND, but also the high level of 
accountability in the workplace, the mobilization of 
stakeholder engagement to tackle a local problem with 
limited resources is a good practice which should be 
expanded to other districts.

 

 

U 

People's Council of Hai Lang District proactively monitored, ensuring tax arrear collection and promoting 
transparency in budget revenues and expenditures in the district. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 8  

Đi đến cùng của vấn đề! 
 

 
 

 
ở đầu câu chuyện, anh 
Tương rất hào hứng kể cho 
chúng tôi nghe về những lợi 

ích mà dự án đã mang lại cho cộng 
đồng. Các hoạt động của dự án triển 
khai tại địa phương không chỉ thúc đẩy 
người dân tham gia vào quá trình quản 
lý ngân sách nhà nước mà còn nâng 
cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ, 
anh đánh giá dự án rất hiệu quả và 
thiết thực. 

“…Dự án đã nâng cao nhận thức và 
kiến thức cơ bản nhất cho cán bộ để 
làm việc lâu dài. Nhận thức của người 
dân cũng được nâng lên.Ví dụ như 
mình tổ chức các buổi đối thoại thì 
người dân rất cởi mở. So sánh với 
trước đây thì không bao giờ có, trước 
đây người dân cũng nói cán bộ tiếp thu 
và để đấy. Bây giờ tôi thấy là vấn đề 
đặt ra là được đuổi đến cùng, theo đến 
cùng, tôi thấy rất hiệu quả, nếu tìm ra 
vấn đề rồi bỏ giữa thì không đến đâu 
cả. Trước đây chỉ nói qua, hoặc làm 
nửa chừng, hoặc bỏ. Thứ nhất là hiệu 
quả thấp; thứ 2 là mất lòng tin của 
người dân…” 

Anh Tương chia sẻ: “Công khai minh 
bạch ngân sách địa phương không 
phải để dân khiếu nại khiếu kiện, mà 
đưa ra công khai mục đích là phân tích 
để dân biết, dân hiểu, dân rõ... Mình 

thoải mái hơn vì đã thông qua dân rồi. 
Cái gì thông qua dân, dân nhất trí thì 
mình giải quyết xong ngay”. 

Đặc biệt anh Tương đánh giá cao cách 
tiếp cận của dự án luôn tạo điều kiện 
để người dân được tham gia trực tiếp, 
khác với cách làm truyền thống mà 
anh đã thực hiện. “Cách làm của dự án 
này là công khai cho dân, đặc biệt cho 
dân tham gia trực tiếp, mọi đơn vị 
hoạt động phải thông qua dân. Trước 
đây mọi kế hoạch từ trên xuống, giờ từ 
dưới lên khác hoàn toàn”.  

Như để minh chứng cho tất cả những 
điều anh vừa nói ở trên anh Tương 
chia sẻ với chúng tôi sáng kiến của 
HĐND thị trấn Gio Linh được dự án hỗ 
trợ về việc đảm bảo cho người dân 
được nhận Giấy chứng nhận Quyền sử 
dụng đất (GCNQSDĐ). Câu chuyện bắt 
đầu từ năm 2007, trong quá trình quy 
hoạch và giãn dân tại thị trấn Gio Linh, 
53 hộ dân được di chuyển đến khu ở 
mới gọi là khu phố 11. Sau 10 năm, các 
hộ vẫn chưa nhận được GCNQSDĐ tại 
nơi ở mới, ảnh hưởng rất nhiều đến lợi 
ích của người dân. HĐND thị trấn đã 
tiến hành một số hoạt động để giúp 53 
hộ dân tại đây được cấp GCNQSDĐ 
như: Thu thập nhu cầu người dân qua 
phiếu khảo sát; tổng hợp nhu cầu 
người dân và tổ chức đối thoại giữa 
người dân và chính quyền thị trấn; kết 
luận và đưa vào Nghị quyết của HĐND 
thị trấn về việc đảm bảo cho 53 các hộ 
nhận được GCNQSDĐ. Cụ thể, hộ nào 
đã đủ điều kiện về giấy tờ thủ tục sẽ 
được cấp trong năm 2017, nhưng hộ 
còn lại sẽ được cấp trong năm 2018.  

“…Bà con rất phấn khởi, chưa bao giờ 
giám sát nhiệm vụ của nhà nước mà 
người dân được tham gia trực tiếp, 
trước đây chưa có mà chỉ giám sát 
phòng ban chức năng thực hiện nhiệm 
vụ đó thôi. Đây vừa là phòng ban chức 
năng, cơ quan chủ quản vừa là người 
dân quản lý trực tiếp…” 

Như vậy, thông qua các hoạt động tập 
huấn của dự án và nhất là việc áp dụng 
vào thực tế từ hoạt động hộ trợ người 
dân nhận GCNQSDĐ, năng lực giám sát 
của HĐND thị trấn đã đương nâng cao, 
cán bộ HĐND tự tin áp dụng kiến thức 
vào công việc.  

Một trong những yếu tố quan trọng 
nhất mang lại kết quả tốt của hoạt 
động trên là HĐND đã huy động được 
tối đa sự tham gia của các bên liên 
quan, qua đó tạo được sự đồng thuận 
giữa người dân với chính quyền và nội 
bộ các ban ngành chịu trách nhiệm 
trực tiếp. Những kiến thức về công 
khai minh bạch ngân sách còn được 
anh Tương áp dụng vào thực tế công 
việc mang lại hiệu quả cao. Những 
ngày đầu tham gia dự án, anh hoàn 
toàn không có niềm tin rằng dự án sẽ 
mang lại lợi ích gì cho thị trấn và cộng 
đồng. Nhưng càng tham gia anh càng 
ngấm dần kiến thức, cách làm và áp 
dụng thì thấy thiết thực, hiệu quả. 
“Ban đầu tập huấn 1,2 lần về minh 
bạch ngân sách, mình thấy thấy lơ mơ. 
Tôi nghĩ đến nghe nói qua loa cho vui 
thôi, mà làm như này thì mần răng mà 
làm, khó quá... Sau khi mình ngấm dần 
thì thấy hiệu quả từ 2016. Nhìn thì đơn 
giản, nhưng suy nghĩ rồi đặt tâm vào 
đó thấy vấn đề phức tạp, nhưng mình 
hiểu áp dụng thực tế quá hiệu quả”. 

Đã 15 năm làm tại HĐND nhưng anh 
Tương bây giới mới áp dụng một cách 
làm hiệu quả, bài bản như vậy. Anh 
mong dự án tiếp tục hỗ trợ cho địa 
phương và anh tin cách làm này có thể 
nhân rộng ra các tỉnh khác để nhiều 
nơi được hưởng lợi hơn. 
 
 
 
 

M 

Khi một vấn đề liên quan đến lợi ích của dân được đặt ra thì phải theo đuổi đến cùng, giải quyết bằng được mới 
thực sự mang lại lợi ích và tạo niềm tin với dân. 

 

Anh Nguyễn Đức Tương, PCT HĐND 
Thị trấn Gio Linh 
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To the core of the problem! 
 

 
 

 
pening the story, Mr. Tuong 
excitedly told us about the 
benefits that the project 

brought to the community. The 
project’s activities implemented in the 
locality did not only promote the 
people’s participation in the state 
budget management but also raised 
the officers’ awareness and 
knowledge. He highly valued the 
project to be very effective and 
practical.  

"...The project has raised the 
awareness and basic knowledge on 
the matter for the officials to work 
effectively in the long run. The people's 
awareness has also been increased. 
One evidence is that the people are 
now very open to join dialogues held 
by us. This never happened in the past 
since their opinions were oftentimes 
ignored. Now I can see every problem 
is taken in serious consideration in 
order to be solved entirely, which is 
very effective. It is not ok to just find 
the problem and stop in the middle. 
Previously, the work was either left 
halfway, or given up. This led to, first, 
the ineffectiveness and second, losing 
the people’s trust in the authority...” 

Mr. Tuong shared: “Transparency in 
local budgeting doesn’t mean allow 
the people to complain, but to 
publicize the purpose of the 

expenditures and analyze to make 
them clearly understand... Anything 
approved by the people will be settled 
quickly.” 

In particular, Tuong highly appreciates 
the approach of the project to create 
conditions for people to participate 
directly, different from the traditional 
way he did. "What the project does is 
to be open to the public, especially to 
the people, all units must get the 
people’s validation in order to work. 
Previously all plans were approved 
from the top to bottom, now they are 
from the bottom, which is completely 
different.” 

 As to prove what he had said, Mr. 
Tuong proudly shared with us the 
initiative of the Gio Linh Town’s 
People's Council which was supported 
by the project to ensure the people 
would receive the land use right 
certificate (LURC). Beginning in 2007, 
during the planning and delineation of 
Gio Linh, 53 households were 
relocated to a new residential area 
called Neighborhood 11. After 10 
years, those households had not 
received the LURC at their new place, 
which greatly affected their interests. 
The People's Council then took action 
to help 53 households: gathering 
people's needs through surveys; 
organizing dialogue between the 
people and the authority; concluding 
and including the matter in the 
resolution to ensure 53 households 
receive LURC. Specifically, households 
that were qualified for the LURC would 
receive one in 2017, and the 
remaining would be given in 2018.  

"... Everyone was very excited, they 
had never join such an activity that the 
people can be directly involved, while 
previously they could only supervise 
the functional departments perform 
that task. This involved both a 
functional department, a governing 

body and the people’s direct 
management ...” 

Accordingly, thanks to the project’s 
trainings and especially the practical 
experience in helping people to 
receive LUR certificates, the 
monitoring capacity of the People's 
Council has improved, their 
knowledge has been applied to the 
job. 

One of the most important factors 
contributing to the above 
accomplishment is that the People's 
Council has mobilized the maximum 
participation of stakeholders, thereby 
creating a consensus between the 
people and the government and the 
internal affairs. The knowledge of 
budget transparency is also applied by 
Mr. Tuong in his work. In the early 
days of the project, he didn’t believe 
that the project would benefit the 
town and the community. But the 
more he learned, the clearer he saw it 
to be practical, effective. "The first few 
trainings on budget transparency 
appeared vague to me. I thought I 
would just listen for fun since the 
overall idea seemed difficult to 
implement… But once having 
understood, I had to admit that the 
activities were actually very effective. 
Everything might seem simple at first 
glance but once you put your mind on 
it, it can be very challenging but the 
outcomes are fruitful.” 

Although having working in the 
People's Council for 15 years, this was 
the first time Tuong’s done something 
so methodical and practical. He hopes 
the project would continue to support 
the locality and expand the model to 
other places so that more people can 
benefit from it. 
  

O 

When a problem affect the people’s benefit, it is necessary to take it into full consideration in order to find the 
ultimate solution in the trust and interest of the people. 

Nguyen Duc Tuong, Vice Chairmen of 
Gio Linh People’s Council 
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Công khai minh bạch: Từ nhận thức tới hành động 
 

 
 
 

rong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Quảng Trị (HPN) đã tham gia nhiều dự án với các tổ 
chức phi chính phủ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: 

Truyền thông phòng chống dịch bệnh; Sinh kế cho phụ nữ 
nghèo; Tài chính vi mô… và đều được các đối tác đánh giá 
cao về sự nhiệt huyết và đảm bảo chất lượng công việc. 
Nhưng lần này HPN phối hợp với CDI trong một lĩnh vực 
hoàn toàn mới. Khi mới nghe đến tên dự án: “Công khai 
minh bạch, trách nhiệm giải trình và tăng cường sự tham 
gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước” lãnh 
đạo HPN đều cho rằng đây là lĩnh vực khó mà bản thân lãnh 
đạo Hội chưa thực sự hiểu được, mà còn có gì đó nhạy cảm 
không biết sẽ triển khai như nào? 

Nhiều cán bộ Hội nghĩ rằng đây không phải việc của mình, 
vấn đề ngân sách là của bên tài chính, của chính quyền. Rồi 
khi bắt tay vào triển khai từng hoạt động của dự án mới vỡ 
ra dần, các đối tác và người dân cũng bắt đầu hiểu ra và 
quan tâm hơn. Niềm tin của HPN được củng cố hơn khi các 
chị biết bên cạnh mình có HĐND tỉnh cũng là đối tác chính 
của dự án và là đơn vị HPN rất tin tưởng. 

Qua 2 năm triển khai dự án, trực tiếp tham gia nhiều hoạt 
động HPN nhận thấy các hoạt động của dự án đều thiết thực 
và hiệu quả. Chị Đỗ Thị Lý, Chủ tịch HPN tỉnh Quảng Trị tâm 
huyết nhất với hoạt động Đối thoại chính sách: “…Về với 
người dân việc chọn chủ đề đối thoại phải phù hợp nhu cầu, 
mong đợi của người dân và cả của chính quyền. Thông qua 
đối thoại, mình vừa cung cấp thông tin về chính sách cho 
người dân, nghe ý kiến người dân, đối thoại và trả lời trực 
tiếp các vấn đề. Quan trọng nữa là cam kết của các ngành 
và chính quyền để giải quyết những đề xuất rất thiết thực, 
sau đó các bên cùng thực hiện…” 

 
Chị Đỗ Thị Lý, Chủ tịch HPN tỉnh Quảng Trị 

Tất cả các buổi đối thoại đều theo hình thức trao đổi thẳng 
thắn và mang tính xây dựng, các vấn đề đều được thảo luận 
đến khi thông tỏ. Những vấn đề mới và khó với người tham 
dự, ban tổ chức đưa ra giải pháp là thông tin về chủ đề trước 

để người tham dự suy nghĩ và chuẩn bị câu hỏi. Trong quá 
trình đối thoại thì khuyến khích để cộng đồng tham gia tích 
cực để ban tổ chức nhận được nhiều ý kiến, những người 
chưa mạnh dạn thì được gợi ý động viên.  

Một hoạt động quan trọng khác HPN tham gia trực tiếp là 
việc hình thành 6 nhóm cộng đồng tại 6 xã dự án làm nòng 
cốt. Các nhóm này được tổ chức rất bài bản, có tổ chức sinh 
hoạt định kỳ hàng tháng và được tham gia các khóa tập 
huấn nâng cao nhận thức về công khai minh bạch ngân sách 
và sự tham gia của người dân… từ đó lan tỏa kiến thức ra 
cộng đồng. Ban đầu HPN rất lo lắng vì chủ đề sinh hoạt về 
ngân sách thường được cho khô cứng nhàm chán, người 
điều hành thì chưa chắc nắm được chính sách nhà nước và 
không đủ thông tin. Điển hình như ở thôn Baze, những buổi 
sinh hoạt nhóm đầu tiên đều có cán bộ HPN tỉnh và chị 
Thủy, cán bộ CDI hỗ trợ trực tiếp. Chị em ở đây 100% là 
đồng bào Vân Kiều, lúc đầu cũng rất khó khăn nhưng sau 
một thời gian triển khai chị em chia sẻ: “Chúng em hiểu 
ngân sách nhà nước là của người dân nên chúng em phải 
tham gia vào…“, mộc mạc như vậy nhưng đây là sự thay đổi 
rất lớn về nhận thức.   

Hội thi tìm hiểu về công khai minh bạch ngân sách cũng là 
một hoạt động rất thành công, với sự tham gia tích cực đông 
đảo của cả các xã ngoài dự án. Thành phần các đội thi cũng 
đa dạng, không chỉ đoàn thể, hội, mà có cả cán bộ xã cũng 
nhiệt tình tham gia. Đây là một dịp để các nhóm củng cố lại 
kiến thức và lan tỏa ra cộng động. HPN dự kiến trong thời 
gian tới sẽ mở rộng hội thi ra cả 9 huyện thị của tỉnh.   

Hai năm qua, HPN cùng các đối tác đã đóng góp không nhỏ 
cho thành công của dự án, có lẽ đây là lần đầu tiên chủ đề 
về công khai minh bạch ngân sách và tăng cường sự tham 
gia của người dân được HĐND, HPN và một tổ chức phi 
chính phủ cùng phối hợp triển khai tại Việt Nam. “Chủ đề 
mới nên ngay từ những ngày đầu Hội cố luôn cố gắng làm 
tốt nhất có thể, kể cả hoat động nhỏ nhất, hoặc mình không 
làm trực tiếp Hội vẫn cử người đi để biết thêm hoạt động và 
điều chỉnh hoạt động của mình. Có vấn đề gì cũng trao đổi 
ngay với cán bộ CDI…“.  

HPN cũng đánh giá rất cao năng lực của các cán bộ và 
chuyên gia CDI, một đơn vị  rất chuyên nghiệp, luôn tìm ra 
cách làm mới để có kết quả tốt nhất. Cán bộ dự án CDI rất 
có trách nhiệm với cộng đồng, luôn theo sát từng hoạt động 
và gắn bó với đối tác địa phương. Bản thân HPN qua thời 
gian hợp tác với CDI cũng học hỏi được rất nhiều điều để áp 
dụng vào công việc của Hội, như việc phải đặt mục tiêu 
trước khi triển khai, phải dự báo được các rủi ro,…

T 

HPN tỉnh Quảng Trị đã đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của người dân về ngân sách. Qua đó 
có những hoạt động cụ thể mang lại lợi ích cho cộng đồng. 
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Transparency: From awareness to action 
 

 
 
 
Over the past few years, Quang Tri Women's Union (WU) 
participated in multiple projects with NGOs in various fields 
such as: Promoting disease prevention; Livelihoods for poor 
women; Microfinance, and were highly appreciated by 
partners for their enthusiasm and work quality. However, 
this time, WU collaborated with CDI in a completely new 
field. When first heard of the project’s name: "Budget 
Transparency, Accountability and Participation", WU 
leaders all wondered if it was feasible since the project dealt 
with a very sensitive subject. 

Many members of WU were not sure if they should be 
involved in the project because the budget should be the 
financial department’s job or of the government. But once 
the project started to take off, everyone became more 
interested and understanding. Their belief was even 
strengthened when they found out one of the project 
stakeholders was the Provincial People's Council – a reliable 
agency.  

After 2 years implementing the project, directly 
participating in many activities, the WU realized that the 
project was indeed practical and effective. Do Thi Ly, 
Chairwoman of Quang Nam Women's Union, was always 
passionate about the policy dialogue: "... When working 
with the people, the dialogue’s topic must meet the needs 
and expectations of both the people and the government. 
Through dialogue, we provide the information on policies 
while listening to the people's opinions, and directly 
respond to them. Above all is the commitment of the 
authorities to resolve the issues as well as the participations 
of all parties... ". 
 

 
Do Thi Ly, Chairwoman of Quang Nam Women's Union 

All dialogues were in the principle of open and constructive 
exchanges as every issue was discussed thoroughly. When 
the topic was rather new and complicated, the people 
would be informed beforehand so that they can prepare 
themselves before joining the dialogue. During the event, 

everyone was encouraged to add on ideas and raise 
questions. 

Another important activity of the WU was the 
establishment of six community groups in the six intervened 
communes. These groups were organized in a very 
structured manner as they organized monthly meetings and 
training on budget transparency and public participation 
and then shared out to the people. At the beginning, the 
WU was worried that the budgetary theme didn’t appear 
appealing to the general population, and group leaders 
then didn’t have strong knowledge foundation. For 
example, in Baze, the first group meetings were often held 
with the participation of the provincial WU staff and Ms. 
Thuy, a CDI officer who directly supported the group. All 
members are Van Kieu people, who faced lots of challenges 
engaging in the group, but after some time in the project, 
they shared: "We understand the state budget belongs to 
the people so we have to participate in ... ", such a simple 
statement yet clearly indicating the change in their 
perception. 

The contest on budget transparency and publicity was also 
one of the fruitful activities, with the active participation of 
all communes in and outside the project. The origin of the 
teams also varied from associations, unions to commune 
officials. This is an opportunity for the groups to consolidate 
their knowledge and spread to the community. The WU is 
expecting to expand the contest to all 9 districts of the 
province in the near future. 

Over the past two years, the WU and its partners have 
contributed significantly to the success of the project. This 
is perhaps the first time that the theme of budget 
transparency, publicity and participation has been 
promoted with the engagement of the People's Council, the 
WU, and a non-government organization in Vietnam. "This 
is a new topic so from the early days, the union has exerted 
itself, even in the smallest activity as there is always a officer 
assigned to all activities so that the union can be well-
informed and well-adjusted. If any problem arises, we 
immediately exchange it with CDI officers..." 

The WU highly appreciates the capacity of CDI officers and 
experts, who come from a very professional unit, who are 
trying to find new ways to get the best results. CDI officers 
are very accountable to the community as they closely 
followed each activity with the local partners. The WU, 
through its partnership with CDI, has also learned a lot of 
things to apply to its work, such as setting goals before 
implementation, forecasting risks.

Having contributed significantly to the people’s awareness of transparent budgeting, the Women’s Union of 
Quang Tri province has helped to create more beneficial activities for the community. 



CÂU CHUYỆN SỐ 10 

Giám sát, tại sao không? 

 
 

 
 

 
Chị Phan Thị Gái 

 

gười phụ nữ với dáng vẻ gày gò, nhưng rất 
nhanh nhẹn tháo vát đã toát lên những vất vả 
lo toan cuộc sống hàng ngày. Nhưng điều đó 

không làm mất đi tinh thần hực sáng của chị Phan Thị 
Gái – thôn Trung Đơn xã Hải Thành huyện Hải Lăng tỉnh 
Quảng Trị trong cách nghĩ và hành động.  

Với chị, ban đầu khi chương trình triển khai, nói đến 
ngân sách thì «mình rất ngại ngần, không dám nói chi 
rứa, vì có hiểu mô mà nói », nhưng sau khi tham gia 
các cuộc sinh hoạt nhóm cộng đồng mọi chuyện đã 
thay đổi với chị. 

Đôi mắt trầm tư chị nhớ lại : «Mấy bữa đi sinh hoạt nhóm cộng đồng riết, rồi cũng vỡ ra nhiều thứ, ờ nhỉ, ngân 
sách nhà nước hóa ra của mình. Vậy mà bấy lâu nay mình có biết mô, cứ kệ cho họ làm rồi có khi họ làm sai, 
làm ẩu mình cũng không biết chi hết, bây giờ thì khác rồi, có công trình nào thực hiện là mình tham gia giám 
sát ngay, tại sao không chứ? Tiền của mình mà ». 

Nói là làm, đôi chân thoăn thoắt, nhanh nhẹn rảo bước trên khắp thôn và sẵn sàng tham gia các cuộc họp thôn, 
các vấn đề chung của cộng đồng, chị cùng các chị em khác tham gia tích cực vào quản lý, giám sát các công 
trình đầu tư công trên địa bàn. Chị chia sẻ : «Hồi đó, có con đường liên thôn làm, nghe nói là ngân sách nhà 
nước, khi làm bà con cũng đóng góp công và hiến đất để làm, nay thực hiện thì chị và các thành viên nhóm 
tham gia khi nhà thầu xây dựng công trình, khi họ tiến hành đổ bê tông, chị em chúng tôi ra yêu cầu cho bà 
con xem rõ xi măng loại gì, đá loại gì, cát loại gì…rồi mời Ban giám sát cộng đồng soi xem đúng hay không mới 
cho làm. Nhờ có giám sát mà họ không dám ăn bớt nguyên vật liệu đấy, con đường mới đảm bảo chất lượng 
như thế này đây … Đó là vào thời điểm cuối năm 2016». 

Đây là một sự thay đổi rất lớn trong con người phụ nữ chất phác này, từ việc không quan tâm đến quan tâm 
và tham gia vào giám sát ngân sách nhà nước, đó chính là điều kỳ diệu đến với chị gái. Không chỉ thay đổi về 
suy nghĩ, hành động, đồng hành với chị là các kỹ năng về trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến trong các cuộc 
họp được chị trau dồi và áp dụng với các các công việc chung của cộng đồng.  

Chia tay chị, chúng tôi ra về, luồng gió mang theo hương lúa ngào ngạt thổi vào mặt, hít một hơi thật sâu tôi 
thầm nghĩ «thật ý nghĩa khi có những con người đơn sơ mộc mạc và bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng có nghĩa 
như này». Một hy vọng tương lai tươi sáng hơn về những thời gian tiếp theo được được thực hiện như lời kết 
của chị : « Mềnh cứ năng nổ trước đi, sau sẽ lôi kéo được nhiều người cùng tham gia như mình, sức mạnh tập 
thể bao giờ cũng vững chãi và tư tin hơn. » 

 

 
 
 
 
 
 
 

N 

Thay đổi từ không quan tâm đến quan tâm các vấn đề liên quan đến ngân sách nhà nước. Chị Phan Thị Gái – 
thôn Trung Đơn xã Hải Thành đã trở thành người phụ nữ tiên phong trong giám sát các công trình đầu tư công 
trên địa bàn.  
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STORY NO. 10 

Supervise, why not? 

 
 

 
 

 
Ms. Phan Thi Gai 

 

y just looking at the agile, skinny-figured 
women, anyone could easily tell that this 
women has been through all kinds of worries 

in her life. However, that could not take away the 
bright spirit in her way of thinking and action. We’re 
talking about Ms. Phan Thi Gai Trung of Don village, 
Hai Thanh commune, Quang Tri province. 

Gai recalls the first days of the project, how doubtful 
she was about the national budget: “I was very 
reluctant to speak up because I had no idea about the 
subject”, but after the first group meeting, she 
changed her mind. 

Her eyes projecting to the distance, she remembers: "From time to time attending the community group, I 
started to understand a lot, that the national budget actually belongs to the people. I didn’t know that and just 
let whoever use it use it. But now, if there is any public construction, I will definitely join to supervise. Why not? 
It’s my money.” 

Words accompany actions, she moves from place to place, joining village’s meetings on community issues, 
actively engaging in the management and supervision process of all constructions in the area. She shared: "At 
that time, an inter-village road was going to be built, which we heard to be funded by the state budget. During 
the process, the villiagers contributed their land and also their energy. So when they was about to pour out the 
cement, we women and young people wanted to know what kind of cement, stone type, sand type they were 
using... then we invited the Community Supervision Team to help us review. Thanks to the supervision, they 
didn’t dare to cut materials so that the new road now has good quality like this ... That was in late 2016». 

This is such a big change in this simple woman, from not zero interest to active participation. It is the change 
in her action and her way of thinking. Moreover, her presenting and debating skills were cultivated and 
applied to other tasks. 
 
Before leaving her and the town, we took a moment to enjoy the subtle scent of the rice paddles, took a 
deep breath and thought to ourselves: "It is so meaningful to meet those simple people who are willing to 
create small changes like such.” Let’s end this essay with Gai’s statement: "Just do our part first and then 
engage others. Team effort is always stronger and more robust."  

B 

From the person had no interest in state budget issues, Phan Thi Gai of Trung Don village, Hai Thanh commune, 
has become a pioneer in supervising public constructions of her hometown. 
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THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

“Thúc đẩy công khai, minh bạch 

và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách Nhà nước” 

 
Đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU) 
Đơn vị tiếp nhận tài trợ trực tiếp: Oxfam 
Các đơn vị thực hiện: Liên minh Minh bạch Ngân sách 
(BTAP), CDI là đơn vị điều phối; Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Trị và Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình; Hội nông dân tỉnh Hòa 
Bình  
Thời gian triển khai: 3 năm (2015-2018) 
Địa bàn triển khai: Quảng Trị, Hòa Bình và cấp trung 
ương 
Tổng ngân sách dự án: 810.000 Euros 
 

 
Mục tiêu tổng thể của dự án: Góp phần gia tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của 
người dân vào quản lý ngân sách nhà nước (BTAP) ở Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động phát 
triển cho người dân thuộc cộng đồng còn thiệt thòi ở các tỉnh Hòa Bình và Quảng trị 
 
Mục tiêu cụ thể: Trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức cộng đồng tại hai tỉnh Hòa Bình và 
Quảng Trị nhằm tác động trực tiếp tới quá trình dự toán ngân sách cho hoạt động các chương trình giảm nghèo 
và phát triển (bao gồm cả các vấn đề y tế), và tác động gián tiếp đối với các quy định pháp luật và nghị định 
liên quan. 
 
Các kết quả mong đợi:  

Kết quả 1: Người nghèo, người dân tộc thiểu số và phụ nữ ở địa phương được nâng cao nhận thức về 
hoạt động thu, chi ngân sách và có thể tác động tới quy trình này trong các chương trình giảm nghèo 
và phát triển (bao gồm cả các vấn đề về y tế).  
Kết quả 2: Nhóm hỗ trợ minh bạch về Ngân sách được tăng cường, mở rộng, kết nạp nhiều thành phần 
nhằm thúc đẩy và vận động tính minh bạch trong ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia ở cấp 
Trung ương và địa phương, bao gồm cả trong các nghị định và quy định pháp luật liên quan ở cấp quốc 
gia.  
Kết quả 3: Hội đồng Nhân dân (HĐND) từ cấp xã đến tỉnh hoạt động hiệu quả hơn trong vai trò giám 
sát các quá trình ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân. 
Kết quả 4: UBND từ cấp xã đến cấp tỉnh tạo không gian cho các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức cộng 
đồng tham gia một cách thiết thực vào quá trình xây dựng ngân sách nhà nước và giám sát ngân sách 
của các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển (bao gồm cả y tế). 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP 

 
Địa chỉ: Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: +84 24 3538 0100 
Email: info@cdivietnam.org 
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