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LỜI CẢM ƠN 
Tiến sĩ Ian Wilderspin, Giám đốc công ty tư vấn Sen Asia, 
đã thực hiện đánh giá này và xin cảm ơn các cơ quan, 
cá nhân dưới đây:   

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) cấp tỉnh, huyện, xã tại các tỉnh 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi và Hội Phụ nữ (PN) cấp tỉnh, huyện, 
xã/phường tại tỉnh Quảng Trị đã dành thời gian, sắp xếp 
công tác hậu cần, và hỗ trợ tổ chức chuyến thực địa kéo 
dài năm ngày. 

Các kỹ sư của UNDP tại các tỉnh dự án, bao gồm ông 
Trương Ngọc Khiêm (Quảng Bình), ông Lê Tuấn Vũ 
(Quảng Trị), ông Nguyễn Đức Toàn (Thừa Thiên Huế), bà 
Ngô Thị Nga (Quảng Ngãi) và bà Nguyễn Thị Thùy Dung 
(Quảng Nam), những người đã đi cùng chuyên gia tư 
vấn trong các chuyến thực địa tại các tỉnh phụ trách. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân xã thuộc 
năm tỉnh Dự án đã tạo điều kiện cho chuyên gia tư vấn 
quốc tế đến thực địa, đồng thời đã hỗ trợ và quan tâm 
đến quá trình đánh giá, đặc biệt là ở các xã, phường mà 
chuyên gia đã đến thăm. 

Các thành viên của ba mươi hộ gia đình (HGĐ) nơi 
chuyên gia đã có vinh dự được gặp gỡ ở năm tỉnh, và 
200 đại diện HGĐ tham gia các cuộc Thảo luận nhóm 
Trọng tâm. 
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Một người phụ nữ đã nhận được sự hỗ 

trợ thông qua dự án để sửa chữa ngôi 

nhà của mình theo hướng an toàn.  

(Ảnh: UNDP Việt Nam) 
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TÓM TẮT 
BỐI CẢNH 
Hàng loạt cơn bão với cường độ lớn, lũ lụt và sạt lở đất 
đã xảy ra tại miền Trung Việt Nam từ ngày 05 tháng 10 
năm 2020. Lũ chủ yếu tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và 
Quảng Ngãi. Theo báo cáo, có hơn 235 người đã chết 
hoặc mất tích. Ít nhất 380.000 ngôi nhà bị ngập, bị phá 
hủy hoặc bị thiệt hại do gió bão, tổng ước tính khoảng 
17 nghìn tỷ đồng (734,67 triệu USD). Theo ba Nhóm 
đánh giá liên ngành đến thăm các khu vực bị ảnh 
hưởng từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10, mức độ lũ lụt và 
bão lớn chưa từng có, gây thiệt hại trên diện rộng về 
nhà cửa và hoa màu của người dân, làm chết hoặc gây 
thiệt hại cho gia súc gia cầm, và ảnh hưởng đến cuộc 
sống của hơn 1,5 triệu người. 

Hậu quả của bão lũ là hàng vạn HGĐ thuộc diện dễ bị 
tổn thương, là những đối tượng chịu thiệt hại nặng nề 
nhất. Nhiều người nghèo và cận nghèo không có đủ 
phương tiện để đầu tư sửa chữa, xây dựng lại nhà hay 
mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu. UNDP tại Vệt Nam 
đã huy động tài chính để thực hiện các hoạt động hỗ 
trợ nhân đạo khẩn cấp, gồm 01 triệu USD từ Quỹ Ứng 
phó Khẩn cấp Trung ương của Liên hợp quốc (CERF), hỗ 
trợ cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để sửa chữa nhà và 
cung cấp bộ đồ dùng gia đình có tính đến nhu cầu giới.  

 

 

ĐÁNH GIÁ 
Hợp phần do CERF tài trợ có mục tiêu là "nhanh chóng 
cải thiện các điều kiện sống đang đe dọa đến tính 
mạng của các HGĐ dễ bị tổn thương nhất bởi lũ lụt". 
Theo đó, hợp phần này mong muốn đạt được hai kết 
quả như sau:   

1) Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 3.323 HGĐ bằng tiền 
mặt để đảm bảo cuộc sống an toàn sau thiên 
tai; 

2) Đáp ứng các nhu cầu cơ bản của 3.323 HGĐ 
thông qua các bộ đồ dùng gia đình có tính đến 
nhu cầu giới;  

Cả hai kết quả trên đều đưa ra yêu cầu tối thiểu là 20% 
HGĐ hưởng lợi có phụ nữ làm chủ hộ. 

Báo cáo này tóm tắt các phát hiện, kết luận và 
khuyến nghị chính của đợt đánh giá hợp phần do 
CERF tài trợ trong khuôn khổ dự án Ứng phó với 
thiên tai do UNDP triển khai các khu vực bị ảnh 
hưởng. Mục đích của Báo cáo là đưa ra một cái 
nhìn tổng thể, độc lập đối với hiệu quả, hiệu suất 
và tác động của các hoạt động đã triển khai cho 
UNDP, đối tác địa phương, cơ quan, ban ngành 
liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một cán bộ của UNDP gặp gỡ một gia đình hưởng lợi trẻ của dự án. (Ảnh: UNDP Việt Nam) 
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NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH 
Thực hiện dự án 

Việc theo dõi và đánh giá 
Mục tiêu của dự án là phù hợp và đáp ứng các tiêu 
chuẩn Quản lý dựa trên kết quả. Dự án đã đạt được các 
chỉ tiêu cho cả hai kết quả – bao gồm hỗ trợ tiền mặt để 
sửa chữa nhà ở cho 3.323 HGĐ và cung cấp bộ đồ dùng 
gia đình có tính đến nhu cầu giới cho 3.571 HGĐ (vượt 
248 hộ so với yêu cầu).  

Cơ quan Thực hiện Dự án - UNDP - đã phối hợp chặt 
chẽ với hai đối tác dự án là Hội CTĐ cấp tỉnh tại năm 
tỉnh và Hội PN tỉnh Quảng Trị. Hội CTĐ có trách nhiệm 
theo dõi, giám sát hàng ngày và hỗ trợ việc sửa chữa 
nhà, chủ yếu do các thợ xây tại địa phương và các HGĐ 
hưởng lợi, họ hàng, bạn bè và hàng xóm của họ thực 
hiện. Bên cạnh đó, ở 4/5 tỉnh (trừ Quảng Trị, nơi Hội PN 
chịu trách nhiệm), Hội CTĐ đã giám sát việc lựa chọn 
các HGĐ thụ hưởng, mua sắm và phân phát các bộ đồ 
dùng gia đình. 

Tổ chức Hội thảo Phát triển Pháp (DWF) đóng vai trò 
thiết yếu trong việc tiến hành đào tạo kỹ thuật tại năm 
tỉnh cho cán bộ Hội CTĐ cấp tỉnh và các bên khác tham 
gia giám sát công việc sửa chữa nhà và đánh giá chất 
lượng sửa chữa nhà ở năm tỉnh Dự án.  

Thêm vào đó, UNDP đã giao cho sáu Kỹ sư cấp tỉnh (mỗi 
tỉnh một kỹ sư và một Kỹ sư trưởng đóng ở Quảng Trị) 
thực hiện giám sát kỹ thuật việc sửa chữa nhà tại năm 
tỉnh. Ngoài việc giám sát công việc của các Kỹ sư tại 
tỉnh, Kỹ sư trưởng có trách nhiệm chung trong việc sử 
dụng công cụ KoBo để theo dõi tiến độ toàn Dự án. 

Công cụ theo dõi KoBo đã được cán bộ UNDP, các Kỹ sư 
cấp tỉnh của UNDP, các thành viên của các đối tác dự 
án và Đoàn Thanh niên sử dụng một cách hiệu quả. 

UBND xã/phường đóng vai trò quan trọng trong việc 
lựa chọn các HGĐ được sửa chữa nhà ở và được cung 
cấp bộ đồ dùng gia đình. Chính quyền xã cùng với các 
Trưởng thôn đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ Hội CTĐ 
cấp tỉnh và xã. Ở một số tỉnh, Sở Lao động Thương binh 
và Xã hội (Sở LĐTBXH) đóng vai trò quan trọng trong 
việc lựa chọn các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đoàn 
Thanh niên cũng cử các tình nguyện viên trẻ tham gia 
đánh giá nhu cầu của các HGĐ (sửa nhà hoặc bộ đồ 
dùng gia đình), theo dõi việc sửa chữa nhà và phân phát 
bộ đồ dùng gia đình có tính đến nhu cầu giới. 

Việc đánh giá độc lập được một chuyên gia tư vấn quốc 
tế do UNDP hợp đồng và đã tiến hành nhanh chóng 
trong vòng một tháng sau khi dự án được hoàn thành. 

Việc triển khai bởi Cơ quan thực hiện (UNDP) 
UNDP đã phối hợp với UBND các tỉnh và được hỗ trợ 
mọi mặt trong quá trình thực hiện dự án (đánh giá nhu 
cầu, chia sẻ thông tin, thẩm định và phê duyệt dự án, bố 
trí cơ quan đầu mối, thực hiện và giám sát). Dự án này 
khẳng định khả năng và trách nhiệm của UNDP trong 
việc thực hiện sứ mệnh nhân đạo trị giá 01 triệu USD, 
bao gồm các hoạt động sửa chữa nhà cửa và hỗ trợ các 
đồ dùng phi lương thực trong một khoảng thời gian 
ngắn. Năng lực chuyên môn của UNDP giúp làm tăng 
niềm tin của nhà tài trợ để thực hiện các dự án tương tự 
khác trong tương lai.  

 

1 Ký kết vào năm 2019.   

Việc thực hiện của các Cơ quan đầu mối 
Hội CTĐ và Hội PN đã thực hiện dự án ở cấp tỉnh, huyện 
và xã. Các đối tác đã làm việc tốt và hiệu quả, với sự 
tham gia của các HGĐ hưởng lợi, phối hợp tốt với các cơ 
quan chức năng tại địa phương và các tổ chức đoàn thể 
khác. Mặc dù quá trình triển khai được  tiến hành trong 
khung thời gian 04 tháng, bao gồm nhiều bước và hoạt 
động, nhưng điều này thể hiện sự hợp tác và phối hợp 
tốt với vai trò và trách nhiệm rõ ràng của các bên liên 
quan khác nhau. 

Kết quả của dự án 

Sự phù hợp 

❖ Các ưu tiên của Chính phủ 
Dự án phù hợp với lời kêu gọi hỗ trợ của Ban chỉ đạo 
Trung ương về Phòng chống Thiên tai. UNDP và các 
đối tác dự án đã làm việc chặt chẽ với UBND tỉnh. 

❖ Chức năng nhiệm vụ của UNDP 
Việc ứng phó phù hợp với vai trò và nhiệm vụ mà UNDP 
đã và đang thực hiện tại Việt Nam trong thời gian xảy 
ra thiên tai là hỗ trợ nhân đạo và đảm bảo rằng "không 
ai bị bỏ lại phía sau". Bên cạnh đó, UNDP còn có chức 
năng nhiệm vụ trong Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai 
tại Việt Nam, được ký kết giữa UNDP và Ban chỉ đạo 
Trung ương về Phòng chống Thiên tai 1. UNDP giúp nâng 
cao năng lực của các sở ban ngành địa phương trong 
việc lãnh đạo và quản lý các nỗ lực ứng phó tại 5 tỉnh bị 
ảnh hưởng nặng nề nhất là các tỉnh Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi và các 
đối tác của dự án (Hội CTĐ và Hội PN cấp tỉnh). 

Các hoạt động Ứng phó nêu trên đã giúp giải quyết 
những nhu cầu cấp bách nhất của người dân bị ảnh 
hưởng sau bão lũ liên tiếp, đó là sửa chữa nhà có khả 
năng chống chịu và cung cấp đầy đủ các mặt hàng 
phi lương thực (NFI) có tính đến nhu cầu giới dành 
cho các HGĐ. 

❖ Nhu cầu của các HGĐ bị ảnh hưởng 
Các đối tác của dự án đã hợp tác chặt chẽ với UBND cấp 
xã và với Sở LĐTBXH để xác định và lựa chọn kỹ lưỡng 
các hộ nghèo và cận nghèo có nhà bị thiệt hại từ 30% 
đến 70%. Trong số này, các đối tác đã tập trung vào các 
HGĐ dễ bị tổn thương bao gồm người cao tuổi, người 
khuyết tật, phụ nữ đơn thân hoặc HGĐ có phụ nữ làm 
chủ hộ, các gia đình thiếu lao động hoặc có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. UNDP và đối tác dự án đã thực hiện 
một quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi theo cách công 
bằng và minh bạch.  

Trong số 3.323 ngôi nhà cần được sửa chữa, dự án đã 
chọn những ngôi nhà bị thiệt hại từ 30% đến 70%. Tất 
cả những người dân địa phương được phỏng vấn đều 
rất vui với sự hỗ trợ này. Nhiều nhà đã được thay thế 
mái, gia cố mái, thay cửa ra vào và cửa sổ, xây gác lửng 
có thang lên, và gia cố kết cấu tường, cải tạo móng, sửa 
chữa hoặc thay thế hệ thống điện. Đây là những nhu 
cầu cấp thiết nhất trong "kế hoạch sửa chữa nhà an 
toàn" của họ. 
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Dự án lồng ghép các vấn đề xuyên suốt vào các kế 
hoạch và hành động nhấn mạnh thực tế là "nhu cầu 
của phụ nữ và nam giới là khác nhau và cần hỗ trợ 
phù hợp cho các HGĐ đặc biệt dễ bị tổn thương". 3.571 
HGĐ đã nhận được bộ đồ dùng gia đình có tính đến 
nhu cầu giới khá đầy đủ, bao gồm các vật dụng dành 
riêng cho phụ nữ, trong đó có nồi cơm điện để tiết kiệm 
sức lao động của họ (tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế).  

Hiệu quả 

❖ Kết quả mong đợi của Dự án  
Dự án đã sửa chữa thành công 3.323 ngôi nhà và cung 
cấp 3.571 bộ đồ dùng gia đình cho các hộ nghèo và cận 
nghèo trước khi kết thúc dự án. Việc giám sát quá trình 
sửa chữa nhà của các Kỹ sư cấp tỉnh của UNDP2 đã giúp 
đảm bảo chất lượng công trình. Việc sửa chữa nhà được 
hoàn thành sau bốn tháng kể từ khi thiên xảy ra 
(tháng 10 năm 2020), hầu hết việc sửa chữa nhà đều 
được thực hiện trước Tết Nguyên đán vào đầu tháng Hai. 

Các sở ban ngành địa phương đã đồng ý với quy trình 
lựa chọn hộ hưởng lợi mà theo họ là minh bạch và công 
bằng, đảm bảo lựa chọn đúng người. UBND mời các 
Trưởng thôn tham gia quá trình lựa chọn hộ. Tại Quảng 
Ngãi, UBND phối hợp với Sở LĐTBXH và Hội CTĐ để hỗ 
trợ lựa chọn các đối tượng hưởng lợimột cách cẩn thận. 

Tại 4/5 tỉnh, Hội CTĐ tỉnh nhận trách nhiệm sửa chữa nhà 
và phân phát bộ đồ dùng gia đình. Tại Quảng Trị, Hội PN 
tỉnh chịu trách nhiệm phân phát bộ đồ dùng gia đình. Sự 
tham gia của Hội CTĐ là hiệu quả đối với tất cả các kết 
quả mong đợi của dự án. Với quy mô và thời gian thực 
hiện chặt chẽ của dự án, lẽ ra Hội PN nên được UBND 
tỉnh giao trách nhiệm phân phát bộ đồ dùng gia đình 
có tính đến nhu cầu giới ở cả năm tỉnh. Như vậy sẽ tạo 
điều kiện cho Hội CTĐ tập trung hoàn toàn vào việc sửa 
chữa nhà và giảm bớt khối lượng công việc cho Hội CTĐ.   

 

2 Một vài kỹ sư trước đây đã có kinh nghiệm với dự án GCF của 
UNDP. 

3 Dự án được phê duyệt vào tháng 12 năm 2020. Đến tháng 03 năm 
2021, các đối tác của dự án giám sát việc lựa chọn HGĐ, đánh giá 
nhu cầu sửa chữa nhà và nhu cầu về các mặt hàng phi lương thực, 
tạo thuận lợi cho việc đào tạo về sửa chữa nhà có khả năng chống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do quá trình đấu thầu, mua sắm công cần thực hiện 
qua hệ thống điện tử kéo dài, các HGĐ chỉ nhận được 
các mặt hàng phi lương thực là các bộ đồ dùng gia 
đình3 trong tháng 3. Các thủ tục mua sắm tập trung 
của Chính phủ gần đây đã chuyển sang hệ thống mua 
sắm điện tử. Cả Hội CTĐ và Hội PN tỉnh Quảng Trị đều 
không có kinh nghiệm hay chứng chỉ cần thiết để thực 
hiện hình thức mua sắm này. Các đối tác địa phương đã 
quyết định thuê chuyên gia tư vấn có chuyên môn 
được chính phủ cấp chứng chỉ, để hỗ trợ các đối tác 
dự án trong suốt quá trình mua sắm4. Các giải pháp 
thay thế, chẳng hạn như thiết lập ‘chợ mua sắm' ở cấp 
tỉnh (với các nhà cung cấp được phê duyệt trước) không 
thể thực hiện được do không có danh sách các nhà 
cung cấp. Hơn nữa, việc hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho 
các HGĐ sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí, và quan 
trọng là đảm bảo rằng các HGĐ có thể tự mua những 
đồ dùng này một cách nhanh chóng. 

❖ Thực hiện đào tạo 
UNDP đã thận trọng và thực tế khi chọn Tổ chức hội 
thảo phát triển Pháp (DWF) làm tư vấn kỹ thuật cho việc 
sửa chữa nhà. DWF đã hướng dẫn đánh giá và sửa chữa 
nhà, thúc đẩy các buổi tập huấn ở mỗi tỉnh, xây dựng tài 
liệu hướng dẫn kỹ thuật và tiến hành khảo sát 10% số nhà 
đã được sửa chữa để đánh giá chất lượng. Các Kỹ sư cấp 
tỉnh của UNDP cũng tham gia quá trình này. DWF đã đào 
tạo 151 người về kiến thức kỹ thuật sửa chữa nhà có khả 
năng chống chịu. Trong số những người tham dự, có 92 
nam giới và 59 phụ nữ. DWF đã xây dựng các tài liệu 
hướng dẫn phù hợp để phân phát rộng rãi. 

Sau đào tạo, các cán bộ Hội CTĐ và các Kỹ sư cấp tỉnh 
của UNDP đã thúc đẩy hàng chục buổi đào tạo kéo dài 
nửa ngày tại các tỉnh cho các HGĐ hưởng lợi và các thợ 
xây địa phương. Trong số các hộ được phỏng vấn, một số 
hộ đã thể hiện là họ có kiến thức và kỹ năng về sửa chữa 
nhà có khả năng chống chịu. Khóa tập huấn giúp các 

chịu, giám sát và hoàn thành toàn bộ quá trình sửa chữa nhà và 
phân phối bộ dụng cụ gia đình. 

4 Việc thuê các chuyên gia tư vấn này để thực hiện quá trình mua 
sắm “tập trung” từ trụ sở của Hội Chữ thập đỏ (hoặc Hội PN) có thể 
là một lựa chọn (và có thể giúp giảm chi phí thông qua việc mua số 
lượng lớn mỗi mặt hàng). Tuy nhiên, có thể tốn nhiều thời gian hơn. 

Cán bộ dự án hỗ trợ một hộ gia đình ở Quảng Ngãi thông qua hoạt động đánh giá. (Ảnh: UNDP Việt Nam) 
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HGĐ giám sát việc xây nhà dựa trên kiến thức và hiểu 
biết mới của họ. 

DWF đã 'đào tạo thực hành' trực tiếp cho các thợ xây 
địa phương, dựa trên bài học và kinh nghiệm rút ra từ 
hoạt động ứng phó này và các thực tiễn tốt trong việc 
sửa chữa và xây dựng nhà ở tại các nơi khác, mang lại 
nhiều kiến thức thực tế cho các thợ xây và các kỹ sư 
giám sát xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh để họ duy trì và 
sử dụng những kiến thức này trong tương lai. 

❖ Sử dụng các Biện pháp tiếp cận sáng tạo 
Việc áp dụng công cụ KoBo để giám sát quá trình sửa 
chữa nhà là một nét độc đáo của dự án. Công cụ này đã 
được sử dụng hiệu quả bởi các kỹ sư có kinh nghiệm, 
Hội CTĐ và các tình nguyện viên trong việc giám sát 
quá trình sửa chữa nhà ở mỗi tỉnh. Công cụ này rất dễ 
sử dụng để thu thập thông tin và rất linh hoạt trong 
việc đáp ứng các nhu cầu và nội dung khác nhau5. Các 
bên liên quan đến dự án ở tỉnh và ở Hà Nội có thể kiểm 
tra thông tin do công cụ này rất minh bạch và giúp 
dễ lưu trữ hồ sơ. Bên cạnh đó, người dùng đề cập đến 
một số khó khăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt 
và khi hoạt động ở vùng sâu vùng xa. Việc sử dụng 
công cụ cần được cải thiện hơn nữa để vượt qua những 
khó khăn này. 

❖ Cơ chế phản hồi 
Được thiết lập riêng cho người dân thực hiện các cuộc 
gọi trực tiếp cho cán bộ UNDP tại Hà Nội qua ‘đường 
dây nóng’, qua Zalo hoặc qua email để đảm bảo tính 
bảo mật và báo cáo mọi khiếu nại và thắc mắc về kỹ 
thuật. Các áp phích về cơ chế phản hồi được in và dán 
tại các điểm thực hiện dự án. Đồng thời, các cán bộ Hội 
CTĐ đã hướng dẫn bằng lời cho từng HGĐ về cơ chế 
này. UNDP đã nhận được các cuộc gọi/phản hồi từ 
người dân địa phương, hỏi về thời điểm nào họ sẽ nhận 
được hàng. Điều này cho thấy hệ thống hoạt động tốt 
và giúp UNDP theo dõi mọi phản hồi từ hộ hưởng lợi. 
UNDP cho biết họ không nhận được bất kỳ phản hồi 
tiêu cực nào.  

 Hiệu suất 

❖ Hiệu suất về chi phí 
Dự án đã hỗ trợ 200 USD bằng tiền mặt để sửa chữa 
nhà ở cho 3.323 HGĐ (với tổng chí phí là 664.600 USD) 
và 50 USD cho 3.571 bộ đồ dùng gia đình có tính đến 
nhu cầu giới. Tổng số hộ hưởng lợi là 6.894, tương 
đương với 27.576 người. Ít nhất 83% nguồn vốn tài trợ 
của CERF (1 triệu USD) đã trực tiếp tới được các hộ 
nghèo và cận nghèo, với tổng chi phí là 830.750 USD. 

Dự án hỗ trợ 200 USD để sửa chữa nhà. Một số chính 
quyền địa phương cho rằng số tiền này còn ít để sửa 
chữa nhà. Mặc dù vậy, số tiền này nhằm đóng góp một 
phần vào tổng chi phí sửa chữa, giúp các HGĐ có thể 
sửa chữa hoặc khắc phục gấp một vài hạng mục thiết 
yếu. Khi HGĐ có thể thu xếp tài chính, họ sẽ sửa chữa 
các hạng mục khác trong ‘kế hoạch sửa nhà an toàn’. 
Nhiều chủ hộ được phỏng vấn cho biết số tiền này 
đóng vai trò là chất xúc tác để họ thực hiện sửa chữa 
thêm. Tuy nhiên, khoảng 95% số hộ phải vay một số tiền 
nhỏ từ 70 đến 140 USD từ người thân. Thông thường, 
hầu như tất cả các gia đình đều đi vay tiền để sửa 
chữa (và xây dựng) nhà ở mọi tỉnh thành ở Việt Nam.  

 

5 Câu hỏi đánh giá được dịch sang tiếng Việt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến hành sửa chữa nhà kiên cố tại 
tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 1/2021. 
(Ảnh: UNDP Việt Nam) 
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Đại dịch COVID-19 cũng đã tác động đến nhiều người 
dân dễ bị tổn thương ở các tỉnh miền Trung, có thể làm 
gia tăng tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng. Sự hỗ 
trợ này đã giúp các HGĐ sử dụng nguồn lực hiện có của 
họ cho các nhu cầu khác, làm giảm tác động của 
COVID-19 và giúp họ phục hồi sau 'cuộc khủng hoảng 
kép' này và giúp đảm bảo rằng 'không ai bị bỏ lại phía 
sau.' 

❖ Quy trình tài chính 
Cả đối tác dự án và các HGĐ hưởng lợiđều không báo 
cáo bất kỳ vấn đề nào về quy trình tài chính vì quy 
trình tài chính đã rõ ràng và kịp thời. 

❖ Sử dụng các nguồn lực của dự án 
Một kế toán chuyên trách của đối tác dự án ở mỗi tỉnh 
chịu trách nhiệm về nguồn vốn của dự án, duy trì các tài 
khoản chi tiết và thực hiện chế độ báo cáo tài chính cho 
trụ sở chính của họ và UNDP. Nguồn vốn đã được sử 
dụng đúng mục đích và được cung cấp thông qua 
UNDP cho các đối tác của dự án. Nhiệm vụ của chuyên 
gia tư vấn lần này không được yêu cầu kiểm tra tài 
chính. Lẽ ra nên phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho 
Hội CTĐ và Hội PN địa phương để thực hiện các hoạt 
động hành chính và giám sát. Trong các dự án tương 
lai với UNDP, cần xem xét lại các định mức chi tiêu cho 
đối tác. 

Năm kỹ sư cấp tỉnh do một Kỹ sư trưởng đóng tại 
Quảng Trị quản lý đã thực hiện tốt vai trò điều phối 
chung trong bối cảnh tương đối khó khăn. 

Tác động 

❖ Trong dự kiến hoặc ngoài dự kiến 
Dự án đáp ứng nhu cầu của 6.894 hộ nghèo và cận 
nghèo sinh sống tại 380.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở 5 tỉnh 
bị ảnh hưởng nặng nề nhất6. Ước tính có khoảng 27.576 
người được hưởng lợi trực tiếp từ dự án, và hơn 1,5 triệu 
người có thể được tiếp cận thông tin dự án qua các 
phương tiện truyền thông đại chúng. 

Các HGĐ bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến chính phủ, 
UNDP và các đối tác của dự án. Nhiều người nói rằng 
cuộc sống của họ đã được cải thiện đáng kể sau thiên tai 
sau khi nhà được sửa chữa. Hơn nữa, sự hỗ trợ của dự án 
và ảnh hưởng của dự án ở các địa phương trong việc 
thúc đẩy người dân sửa chữa, xây dựng nhà có khả năng 
chống chịu, là rất đáng kể. 

Hầu hết các HGĐ đều được hưởng lợi từ các khóa đào 
tạo về sửa chữa nhà có khả năng chống chịu, mặc dù 
không phải ai cũng tham gia và số lượng thợ xây tại địa 
phương tham gia cũng chưa được nhiều. Việc tập trung 
nhiều hơn vào nhóm này ở mỗi tỉnh để cung cấp kiến 
thức về thiết kế và sửa chữa nhà an toàn, có khả năng 
chống chịu thể hiện lợi ích của dự án và giúp tăng số 
lượng nhà an toàn, có khả năng chống chịu trong 
tương lai.  

❖ Những thay đổi có thể xác minh ở các khu vực bị 

ảnh hưởng 
Tất cả các HGĐ hưởng lợi khi được hỏi đã mô tả những 
cải thiện trong điều kiện sống của họ từ cuối năm 
ngoái đến Tết 2021. Đầu tiên là nhà của họ trở nên an 
toàn hơn. Những ngôi nhà được sửa chữa mà chúng tôi 

 

6 Không rõ có bao nhiêu trong tổng số nhà bị thiệt hại là HGĐ nghèo 
và cận nghèo.   

đã tới thăm bao gồm cửa ra vào và cửa sổ mới, lỗ thông 
gió đã được bịt kín, mái nhà được gia cố và khả năng 
liên kết giữa mái và tường được cải thiện. 

❖ Ổn định xã hội 
Tất cả các HGĐ hưởng lợi khi được hỏi đều nói rằng họ 
có thể ngủ ngon hơn và ít lo lắng hơn. Nhiều người 
cho biết giờ đây họ đã có thể tập trung phát triển kinh 
tế và ổn định cuộc sống. 
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KẾT LUẬN

Dự án đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu và đạt được kết 
quả, sửa chữa 3.323 ngôi nhà thuộc hộ nghèo và cận 
nghèo, bị thiệt hại từ 30% đến 70% do bão lũ xảy ra liên 
tiếp tại 5 tỉnh miền Trung trước khi dự án kết thúc. Bên 
cạnh đó, các bộ đồ dùng gia đình có tính đến nhu cầu 
giới đã được phân phát cho 3.571 HGĐ khác.  

Các đối tác của dự án, Hội CTĐ và Hội PN, đã hợp tác 
chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương để hỗ trợ các 
HGĐ nghèo và cận nghèo có nhà bị thiệt hại do bão lũ 
liên tiếp, với trọng tâm là những người có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. UNDP, thông qua các đối tác, đã 
thực hiện dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân 
sách.  

Việc thực hiện dự án được hưởng lợi từ mối quan hệ đối 
tác hiệu quả giữa UNDP, Ban chỉ đạo Trung ương về 
Phòng chống Thiên tai và UBND của 5 tỉnh dự án. Mối 
quan hệ này hình thành một nền tảng vững chắc cho 
sự hợp tác trong tương lai. Sự tham gia sâu rộng của 
các đối tác dự án và sự hỗ trợ của Sở LĐTBXH, Đoàn 
thanh niên và Mặt trận Tổ quốc là những yếu tố quyết 
định cho sự thành công này. 

DWF đã thực hiện đào tạo hiệu quả về sửa chữa nhà có 
khả năng chống chịu. DWF đã hỗ trợ Hội CTĐ tỉnh thực 
hiện đánh giá ban đầu và lên kế hoạch sửa chữa nhà. 
Các kỹ sư cấp tỉnh của UNDP và Kỹ sư trưởng tại Quảng 
Trị cùng với các đối tác của dự án và chính quyền địa 
phương đóng vai trò quan trọng trong sự thành công 
của dự án.  

Công cụ giám sát KoBo được chứng minh là có giá trị 
trong việc giám sát tiến độ thực hiện sửa chữa nhà theo 
thời gian thực. Ngoài ra, cơ chế phản hồi được áp dụng 
thành công và do đó nên được nhân rộng trong các 
hoạt động ứng phó nhân đạo trong tương lai để đảm 
bảo các nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải 
trình.  

Nhìn chung, có tiềm năng lớn để mở rộng quy mô và 
nhân rộng việc sửa chữa nhà an toàn, có khả năng 
chống chịu ở các khu vực tương tự trong tương lai dựa 
trên thành công của dự án này. 
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 ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ DỰ ÁN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Dựa trên những phát hiện và kết luận chính đã nêu, chúng tôi đưa ra các khuyến nghị sau đây, bên cạnh việc đánh giá 
tổng thể cho từng tiêu chí, sử dụng thang đánh giá bắt buộc trong Phụ lục 1 của ToR. 

Đánh giá 
1. Cơ chế giám sát và phản hồi Đánh giá 2. Cơ quan triển khai & thực hiện Đánh giá 

Thiết kế ban đầu 5: Rất hài lòng  
Chất lượng thực hiện của UNDP - 
Cơ quan thực hiện  

5: Rất hài lòng  

Lập kế hoạch thực hiện 4: Hài lòng  
Chất lượng triển khai - Cơ quan 
triển khai  

5: Rất hài lòng  

Chất lượng tổng thể 4: Hài lòng  
Chất lượng tổng thể của việc Thực 
hiện/Triển khai 

5: Rất hài lòng  

3. Kết quả Đánh giá 4. 4. Tác động Đánh giá 
Sự phù hợp 2: Phù hợp  Tác động đến người thụ hưởng 3: Đáng kể  
Hiệu quả 4: Hài lòng  Những thay đổi trong cộng đồng 2. Tối thiểu 
Hiệu suất 4: Hài lòng  Đánh giá tác động tổng thể 2. Tối thiểu 

Đánh giá kết quả tổng thể 4: Hài lòng    

Khuyến nghị 
SỰ PHÙ HỢP 

KN1 
Đánh giá về triển vọng cho các can thiệp tương tự để sửa chữa và xây dựng nhà ở an toàn, phù hợp với các chương 
trình nhà ở của chính phủ tại miền Trung Việt Nam. 

KN2 Nên khám phá các cơ hội nâng cao năng lực ở cấp địa phương về nhà ở an toàn, có khả năng chống chịu nhằm đảm 
bảo 'không ai bị bỏ lại phía sau'. 

KN3 
Cân nhắc tăng mức hỗ trợ tài chính cho sửa chữa nhà, do lạm phát giá vật liệu xây dựng và tiền lương do hậu quả của 
thiên tai hoặc tác động của biến đổi khí hậu. 

KN4 Tiếp tục đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ của phụ nữ và nam giới thông qua các hỗ trợ đã được điều chỉnh để đảm bảo sự 
khác biệt và phù hợp, cho phép linh hoạt trong việc xác định danh sách các đồ dùng phi thực phẩm.  

HIỆU QUẢ 

KN5 Tiếp tục cùng với Sở LĐTBXH lựa chọn các hộ nghèo và hộ cận nghèo được hưởng lợitừ các hoạt động ứng phó nhân 
đạo trong tương lai. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội khác. 

KN6 
Tiếp tục nâng cao năng lực cho Hội PN ở các tỉnh miền Trung, bao gồm đào tạo và nâng cao nhận thức về 'Bảo vệ 
khỏi bị bóc lột và lạm dụng tình dục'. 

KN7 Tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác với DWF để nâng cao năng lực cho các thợ xây địa phương ở các tỉnh bị thiên 
tai. 

KN8 
Tìm kiếm cơ hội đào tạo và nâng cao năng lực cho các Hội CTĐ trong việc sửa chữa và xây dựng nhà ở an toàn, có khả 
năng chống chịu. 

HIỆU SUẤT 

KN9 Vận động chính phủ áp dụng các thủ tục mua sắm nhanh cho các dự án khẩn cấp vì mục đích nhân đạo khẩn cấp.  

KN10 
Tìm kiếm các giải pháp thay thế cho việc mua sắm các đồ dùng phi thực phẩm, tốt nhất là hỗ trợ tiền mặt trực tiếp 
cho các HGĐ, điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo các HGĐ có thể mua các mặt hàng cần thiết 
một cách kịp thời. 

KN11 
Nghiên cứu các phương án để tăng hiệu quả nhằm giảm bớt các thủ tục giấy tờ mà các đối tác dự án yêu cầu đối với 
các hoạt động trong tương lai. 

KN12 Tăng mức hỗ trợ cho cán bộ của đối tác dự án và các tình nguyện viên trong các hoạt động trong tương lai. 

KN13 Xem xét tác động của đại dịch Covid-19 đang diễn ra tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong phạm vi CERF. 

TÁC ĐỘNG 

KN14 
Tiếp tục làm việc với chính phủ, các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, 
khu vực tư nhân và các tổ chức khác để hỗ trợ các chương trình nhà ở có khả năng chống chịu ngoài thời gian xảy ra 
thiên tai, nhằm tăng số lượng HGĐ được sống trong những ngôi nhà an toàn và có khả năng chống chịu. 

HỆ THÔNG GIÁM SÁT KOBO 

KN15 Thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin, chẳng hạn như công cụ KoBo, để giám sát hiệu quả các hoạt động ứng 
phó nhân đạo trong nước. 

CƠ CHẾ PHẢN HỒI 

KN16 
Thúc đẩy cơ chế phản hồi trong các hoạt động ứng phó nhân đạo trong tương lai của các đối tác phát triển, các tổ 
chức phi chính phủ quốc tế, các cơ quan của Liên hợp quốc và chính phủ để đảm bảo nguyên tắc minh bạch và trách 
nhiệm giải trình. 
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BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ 

Đại diện thường trú của UNDP tại Việt 
Nam- Bà Caitlin Wiesen gặp gỡ những 
người hưởng lợi dự án tại một sự kiện 
sửa nhà vào tháng 11 năm 2020. 
(Ảnh: UNDP Việt Nam) 
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1. GIỚI THIỆU 
BỐI CẢNH 
Một loạt cơn bão với cường độ mạnh, lũ lụt và sạt lở đất 
đã ảnh hưởng đến miền Trung Việt Nam từ ngày 05 
tháng 10 năm 2020, ảnh hưởng đến cả Campuchia và 
Lào. Lũ tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa 
Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Lũ 
lụt chủ yếu do gió mùa gây ra, mặc dù bị gia tăng 
cường độ bởi 9 cơn bão nhiệt đới - Linfa, Nangka, Ofel, 
Saudel và Molave, đã tấn công các khu vực miền Bắc và 
miền Trung, mang theo mưa to, gió lớn. Lần đầu tiên 
Việt Nam ban bố cảnh báo thiên tai cấp IV do mưa lớn 
và lũ lụt sau bão. Vào ngày 05 tháng 11, bão Goni đã suy 
yếu, đi vào Biển Đông và đổ bộ vào miền Trung Việt 
Nam, hai ngày sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 
Cơn bão Etau đổ bộ vào cùng khu vực này ba ngày sau 
đó. Vào ngày 12 tháng 11, bão Vamco đã đến gần bờ biển 
Việt Nam và mạnh dần lên cấp IV. 

Hơn 235 người được đưa tin đã chết hoặc mất tích. Ít 
nhất 380.000 ngôi nhà bị ngập lụt hoặc bị phá hủy và 
thiệt hại do gió to với ước tính khoảng 17 nghìn tỷ đồng 
(734,67 triệu USD).7 

Theo phát hiện của 03 Đoàn đánh giá liên ngành8, 
cường độ bão lũ mạnh chưa từng có, gây thiệt hại nhà 
và hoa màu của người dân trên diện rộng, gia súc bị 
chết hoặc thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế 
của hơn 1,5 triệu người. 

Sau bão lũ, hàng chục nghìn HGĐ dễ bị tổn thương là 
những đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều nhà 
bị mất gần như tất cả tài sản, và nhiều người trở nên vô 
gia cư. Hầu hết người nghèo và người cận nghèo không 
có đủ phương tiện để đầu tư sửa chữa, xây dựng lại nhà 
ở hoặc mua sắm nhu yếu phẩm. 

UNDP đã huy động tài chính để hỗ trợ nhân đạo khẩn 
cấp, bao gồm 01 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp 
Trung ương của Liên hợp quốc (CERF). Trong khuôn 
khổ dự án do CERF tài trợ, các tỉnh mục tiêu bao gồm 
05 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. 
Việc hỗ trợ chủ yếu để sửa chữa nhà và phân phát các 
đồ dùng gia đình có tính đến nhu cầu giới. 

MỤC ĐÍCH 
Đợt đánh giá kiểm tra mức độ đáp ứng các mục tiêu và 
kết quả của dự án về: 

• Hỗ trợ sửa chữa nhà cho 3.323 HGĐ thông qua 
hỗ trợ tiền mặt (4,6 triệu đồng, khoảng 200 

 

7 https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-reckons-october-
disaster-damage-at-734-mln-4186451.html  

USD cho mỗi hộ) để đảm bảo cuộc sống an 
toàn và ổn định. 

• Các nhu cầu cơ bản của 3.323 HGĐ được đáp 
ứng thông qua việc phân phát bộ đồ dùng gia 
đình có tính đến nhu cầu giới (mỗi bộ trị giá 1,2 
triệu đồng, khoảng 50 USD).  

Đối với đợt đánh giá này, UNDP Việt Nam muốn 
học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm các lựa chọn để 
tăng cường các biện pháp tiếp cận chương trình 
khẩn cấp của UNDP để có thể nhân rộng các can 
thiệp ứng phó với thiên tai trong tương lai. 

Với tính chất độc lập của hoạt động này, các phát 
hiện trong đợt đánh giá nhằm xây dựng một cơ sở 
minh bạch cho các biện pháp can thiệp tương tự 
của UNDP, Chính phủ Việt Nam, các cơ quan chính 
quyền cấp tỉnh và các nhà tài trợ tiềm năng đối với 
các thiên tai trong tương lai, có thể cần đến các 
biện pháp can thiệp tương tự. 

Báo cáo này dành cho các bên liên quan như sau::   

• Các nhà quản lý của UNDP và các cơ quan 
thuộc hệ thống LHQ tại Việt Nam. 

• Các cán bộ của Tổng cục Phòng chống Thiên 
tai Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn và các Bộ ngành khác. 

• Các cán bộ chính quyền địa phương, các cán 
bộ của Hội CTĐ và Hội PN các tỉnh Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi (và các tỉnh bị thiên tai khác). 

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI 
Mục tiêu tổng thể của việc đánh giá là:  

1. Đánh giá hiệu quả của dự án trong việc đạt được 
các mục tiêu và chỉ tiêu. 

2. Kiểm tra các tác động (tích cực hay tiêu cực, trong 
dự kiến hoặc ngoài dự kiến) thông qua đóng góp 
của dự án. 

3. Thống kê các bài học kinh nghiệm và các cơ hội 
tiềm năng cung cấp thông tin cho các chương 
trình ứng phó khẩn cấp trong tương lai và các 
chương trình của Chính phủ và các đối tác phát 
triển ở miền Trung Việt Nam nhằm nâng cao khả 
năng chống chịu của nhà ở.   

Đánh giá bao gồm hai kết quả của Dự án, được thực 
hiện từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 04 năm 2021 tại 
năm tỉnh.

8 Đoàn đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng từ ngày 21 đến 23 
tháng 10.   

https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-reckons-october-disaster-damage-at-734-mln-4186451.html
https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-reckons-october-disaster-damage-at-734-mln-4186451.html
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2. BIỆN PHÁP TIẾP CẬN                                   
VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

BIỆN PHÁP TIẾP CẬN 
Biện pháp tiếp cận chung được áp dụng là lồng ghép 
giới, bao trùm xã hội và có sự tham gia. Các chuyên gia 
tư vấn đã thực hiện theo Biện pháp tiếp cận định lượng, 
sử dụng kết hợp các công cụ thu thập dữ liệu, bao gồm 
phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung (FGD) và quan sát 
từ các chuyến thăm thực địa dự án. 

Các chuyên gia tư vấn đã áp dụng Biện pháp tiếp cận 
điều tra phản ánh, dựa trên điểm mạnh và đánh giá, tận 
dụng đa dạng các ý kiến và thông tin đầu vào để đánh 
giá toàn diện dự án do các bên liên quan thực hiện: 

• Có sự tham gia và bao trùm: chuyên gia tư 
vấn đã làm việc chặt chẽ với các bên liên quan 
chính, bao gồm các cán bộ của UNDP và 
UBND cấp tỉnh, cấp huyện và xã của các tỉnh 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam và Quảng Ngãi, Tổng cục Phòng 
chống Thiên tai. Biện pháp tiếp cận hợp tác để 
trao đổi kiến thức và kinh nghiệm này đã giúp 
xây dựng các tài liệu có cơ sở và phù hợp hơn. 

• Lồng ghép giới và bao trùm xã hội: các tài 
liệu đánh giá tích hợp các biện pháp tiếp cận 
lồng ghép giới và bao trùm xã hội: ở mức độ tối 
đa và phù hợp với các bên liên quan chính. 

• Dựa trên điểm mạnh: thay vì tập trung vào 
những thiếu sót hoặc điểm yếu, chuyên gia tư 
vấn tập trung vào việc khai thác thông tin về 
tài sản, năng lực, kỹ năng và điểm mạnh hiện 
có. 

PHƯƠNG PHÁP 
Theo quy định trong Điều khoản tham chiếu9, chuyên 
gia tư vấn đã sử dụng các tiêu chí của Ủy ban Hỗ trợ 
Phát triển thuộc Ủy ban Hỗ trợ Phát triển Hợp tác Kinh 
tế (OECD/DAC) để xem xét/đánh giá hành động nhân 
đạo (EHA)10. Đây là những tiêu chí đánh giá được tham 
khảo nhiều nhất và là nền tảng vững chắc cho việc 
đánh giá phát triển quốc tế kể từ năm 1991. Quá trình 
đánh giá đã xem xét bốn trong năm lĩnh vực đánh giá 

 

9 Xem Phụ lục 1 Điều khoản tham chiếu.  
10 https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-

dec-2019.pdf 
11 Chuyên gia tư vấn đã sử dụng hướng dẫn ALNAP để áp dụng DAC 

trong EHA nhằm đưa ra: 1) bài học kinh nghiệm, trách nhiệm giải 
trình và đánh giá; định nghĩa rõ ràng cho các tiêu chí DAC của 

DAC -  bao gồm mức độ liên quan, hiệu lực, hiệu quả và 
tác động (ngoại trừ tính bền vững) để thiết lập tiêu 
chuẩn cho những hành động đã được xem xét và đo 
lường. 11 

Quá trình đánh giá cũng xem xét công cụ sáng tạo 
KoBo12, để theo dõi tiến độ Dự án và cơ chế phản hồi. 

Chuyên gia tư vấn đã thống nhất với cán bộ đầu mối 
của UNDP về phương pháp và cách tiếp cận để mang 
lại câu trả lời đáng tin cậy cho các câu hỏi đánh giá. 
Phương pháp này nhằm mục đích đảm bảo thông tin 
thu thập được là hợp lệ, đáng tin cậy và đủ để đáp ứng 
các mục tiêu đánh giá và phân tích đạt tiêu chí logic, 
mạch lạc và đầy đủ. Ngoài ra, tư vấn đã áp dụng các 
nguyên tắc tam giác (sử dụng nhiều nguồn dữ liệu và 
phương pháp) để thẩm định các phát hiện và sau đó 
đưa ra kết luận và các khuyến nghị dựa trên các nguyên 
tắc này. 

Sau đánh giá là phần xếp hạng dựa trên các tiêu chí 
hoạt động như được quy định trong Điều khoản tham 
chiếu cho đánh giá. 

1. Rà soát tài liệu 
Chuyên gia tư vấn đã rà soát các thông tin, bao gồm các 
báo cáo đánh giá thiên tai, tài liệu dự án, báo cáo và hồ 
sơ, đồng thời nghiên cứu các chiến lược, các văn bản 
luật pháp của Chính phủ Việt Nam và các chương trình 
nâng cao khả năng chống chịu của các hộ nghèo và dễ 
bị tổn thương trước thiên tai thông qua xây dựng nhà 
có khả năng chống chịu.13  

2. Các bên liên quan 
Chuyên gia tư vấn đã gặp gỡ các bên liên quan ở địa 
phương, bao gồm: 

• Đại diện đối tác dự án của UNDP - Hội CTĐ tại 
tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi và Hội PN tỉnh 
Quảng Trị.  

OECD kèm theo giải thích, các vấn đề cần xem xét và các ví dụ về 
thực hành tốt; 3) hướng dẫn ngắn gọn để thực hành tốt các 
phương pháp EHA. Xem https://www.alnap.org/help-
library/evaluating-humanitarian-action-using-the-oecd-dac-criteria  

12 https://www.kobotoolbox.org/ 
13 Annex V List of documents reviewed. 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
https://www.alnap.org/help-library/evaluating-humanitarian-action-using-the-oecd-dac-criteria
https://www.alnap.org/help-library/evaluating-humanitarian-action-using-the-oecd-dac-criteria
https://www.kobotoolbox.org/
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• Đại diện UBND cấp tỉnh, huyện và xã. Trưởng 
các thôn, và đại diện của Đoàn thanh niên, Sở 
LĐTBXH. 

• Năm kỹ sư tại tỉnh của UNDP. 

Ngoài ra, tham gia các cuộc thảo luận nhóm và thăm 
các HGĐ: 

• Hơn 200 HGĐ được hưởng lợi trực tiếp, được 
dự án sửa chữa nhà hoặc được nhận bộ đồ 
dùng gia đình có tính đến nhu cầu giới. 

• Thợ xây địa phương. 

Ở cấp quốc gia: 
• Cán bộ UNDP chịu trách nhiệm thực hiện Dự 

án 'Ứng phó Thiên tai tại Việt Nam'. 

3. Hoàn thiện kế hoạch đánh giá 
Chuyên gia tư vấn đã gặp gỡ cán bộ đầu mối của 
UNDP, người đã đồng ý lên kế hoạch làm việc với 5 Hội 
CTĐ và Hội PN tỉnh Quảng Trị. Các chuyến thăm đã diễn 
ra ở năm tỉnh, mỗi tỉnh hai xã, tập trung hỏi về việc sửa 
chữa nhà ở một xã và phân phát bộ đồ dùng gia đình ở 
xã còn lại. Các chuyến thăm được thực hiện từ ngày 12 
đến ngày 16 tháng 04, mỗi tỉnh một ngày. 14 

4. Thu thập dữ liệu thông qua phỏng 

vấn bán cấu trúc và thảo luận nhóm 

trọng tâm 
Chuyên gia tư vấn đã làm việc chặt chẽ với UNDP, Hội 
CTĐ tỉnh và xã/phường ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, và Hội 
PN tỉnh Quảng Trị. 

Chuyên gia tư vấn đã tiến hành phỏng vấn bán cấu trúc sử 
dụng một bộ câu hỏi hướng dẫn với tổng số gần 50 người 
tham gia.15 Chuyên gia tư vấn đã thảo luận trọng tâm với 
khoảng 20 đại diện HGĐ ở mỗi tỉnh, là những người đã được 
sửa chữa nhà ở và 20 người khác đã được cung cấp đồ dùng 
gia đình. Chuyên gia tư vấn đã gặp gỡ số lượng tương đương 
cả nam và nữ ở các độ tuổi khác nhau, những người được 
hưởng lợi từ việc sửa nhà hoặc được nhận các đồ dùng gia 
đình. Chuyên gia tư vấn gặp gỡ 30 HGĐ hưởng lợi tại nhà của 
họ để tìm hiểu quan điểm. 

Chuyên gia tư vấn đã kiểm tra về các đồ dùng và tiền mặt 
được hỗ trợ của các HGĐ được hưởng lợi, các hỗ trợ khác 
hoặc các phương án thiết kế nhà.16 

5. Kết quả 
Chuyên gia tư vấn đã bàn giao các sản phẩm sau theo 
ToR: 

1. Dự thảo báo cáo đánh giá – theo các nội dung 
đề xuất trong ToR. 

2. Bài trình chiếu PowerPoint – được trình bày trong 
hội thảo tổng kết dự án.17 

3. Báo cáo đánh giá cuối cùng – mô tả chi tiết các 
ý kiến nhận xét đã (và chưa) được giải quyết 
trong báo cáo đánh giá cuối cùng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Phụ lục II Hoàn thiện lộ trình cho các chuyến thăm tại tỉnh. 
15 Phụ lục III Danh sách những người đã gặp. 
16 Phụ lục VI Bảng hỏi được sử dụng. 
17 Xem 

https://drive.google.com/drive/folders/1DRMUibOV4fGMIrzoSPev_O
vzcrV7U7Qn  

 

 

 

Một người hưởng lợi của dự án 
nói chuyện với cán bộ UNDP 
trong chuyến thăm hộ gia đình. 
(Ảnh: UNDP Việt Nam) 

https://drive.google.com/drive/folders/1DRMUibOV4fGMIrzoSPev_OvzcrV7U7Qn
https://drive.google.com/drive/folders/1DRMUibOV4fGMIrzoSPev_OvzcrV7U7Qn


 

4   |   NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH VÀ KẾT LUẬN 

 

 

 

 

 

 

3. NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH VÀ KẾT LUẬN 
THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Theo dõi và đánh giá 
Mục tiêu của dự án là phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn 
Quản lý dựa trên kết quả. Dự án đã đạt được các chỉ số mục 
tiêu cho cả hai kết quả - hỗ trợ tiền mặt để sửa chữa nhà ở 
cho 3.323 HGĐ và phân phát bộ đồ dùng gia đình có tính đến 
nhu cầu giới cho 3.571 HGĐ khác. 

Cơ quan Thực hiện Dự án (UNDP) đã làm việc chặt chẽ với 
hai đối tác dự án là Hội CTĐ ở năm tỉnh và Hội PN tỉnh Quảng 
Trị. Hội CTĐ, thông qua mạng lưới Tình nguyện viên CTĐ 
chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hàng ngày và hỗ trợ việc 
sửa chữa nhà, chủ yếu do các thợ xây địa phương và các 
HGĐ hưởng lợi, họ hàng, bạn bè và hàng xóm của họ thực 
hiện. 

Tổ chức Hội thảo Phát triển Pháp (DWF) đóng vai trò thiết 
yếu trong việc xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật về sửa chữa 
nhà an toàn và thiết kế bảng hỏi đánh giá sửa chữa nhà. 
Đồng thời, DWF đã hỗ trợ Hội CTĐ tỉnh trong giai đoạn đầu 
đánh giá và sau đó tiến hành khảo sát 10% việc sửa chữa nhà 
được thực hiện ở năm tỉnh để đánh giá chất lượng. 18 

Thêm vào đó, UNDP đã triển khai sáu Kỹ sư tại tỉnh, trong đó 
có một số kỹ sư đến từ dự án đang triển khai xây dựng nhà 
có khả năng chống chịu ở miền Trung Việt Nam (do Quỹ Khí 
hậu Xanh tài trợ).19 Kỹ sư ở mỗi tỉnh phải báo cáo với Kỹ sư 
trưởng ở Quảng Trị, người giám sát việc theo dõi kỹ thuật sửa 
chữa nhà ở năm tỉnh sử dụng công cụ giám sát KoBo. Các 
Kỹ sư cấp tỉnh đảm nhận trách nhiệm chính về chuyên môn 
kỹ thuật để đánh giá và hướng dẫn việc sửa chữa nhà (vượt 
quá khả năng của một số tình nguyện viên chữ thập đỏ ít 
kinh nghiệm hơn). 

Các cán bộ UNDP, các Kỹ sư cấp tỉnh và một số tình nguyện 
viên chữ thập đỏ trẻ hoặc các đoàn viên Đoàn Thanh niên đã 
sử dụng hiệu quả công cụ theo dõi KoBo, họ đã khắc phục 
được các khó khăn về kỹ thuật. 

Ở 4/5 tỉnh (trừ Quảng Trị, nơi Hội PN chịu trách nhiệm), Hội 
CTĐ đã giám sát việc lựa chọn HGĐ hưởng lợi, mua sắm và 
phân phát các bộ đồ dùng gia đình. 

UBND xã/phường   đóng vai trò quan trọng trong việc 
lựa chọn các HGĐ được sửa chữa nhà hoặc được phân 
phát bộ đồ dùng gia đình, cùng với Trưởng thôn, phối 
hợp chặt chẽ với cán bộ Hội CTĐ cấp tỉnh và cấp xã. Ở 
một số tỉnh, Sở LĐTBXH đóng vai trò lựa chọn các hộ 

 

18 ‘Công trình sửa chữa nhà khẩn cấp cho các hộ gia đình nghèo bị 
ảnh hưởng bởi bão lũ tháng 10-11 năm 2020 ở miền Trung Việt 
Nam', Tư vấn DWF, ngày 15 tháng 04 năm 2021. 

nghèo và cận nghèo. Đoàn Thanh niên cũng đã cung 
cấp các tình nguyện viên trẻ để đánh giá nhu cầu của  
 

HGĐ (sửa nhà hoặc bộ đồ dùng gia đình), theo dõi việc 
sửa chữa nhà và phân phát các bộ đồ dùng gia đình có 
tính đến nhu cầu giới. 

Việc đánh giá của chuyên gia tư vấn quốc tế của UNDP 
tại Việt Nam được thực hiện nhanh chóng trong những 
tuần cuối cùng của dự án. 

Cơ quan thực hiện (UNDP) 
UNDP đã phối hợp hiệu quả với UBND các tỉnh, nhận 
được sự hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thực hiện 
(đánh giá nhu cầu, chia sẻ thông tin, thẩm định và phê 
duyệt dự án, bố trí cán bộ đầu mối, thực hiện và giám 
sát).  

Cơ quan triển khai (Hội CTĐ và Hội PN) 
Biện pháp tiếp cận của dự án đã được thực hiện tốt bởi 
các cán bộ đã được đào tạo của Hội CTĐ cấp tỉnh, 
huyện và xã và Hội PN. 

Năm Hội CTĐ và Hội PN tỉnh Quảng Trị đã hoạt động 
hiệu quả và hiệu suất, với sự tham gia của các HGĐ 
hưởng lợi trong suốt quá trình thực hiện. Ở mỗi cấp, họ 
đều nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của các cơ quan 
chức năng địa phương. Mặc dù quy trình bao gồm 
nhiều bước và hoạt động, nhưng vai trò và trách nhiệm 
của các bên liên quan được xác định rất rõ ràng. 

KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN 

1. Sự phù hợp  

Kết quả đạt được 

❖ Các ưu tiên của Chính phủ trong công tác khắc 

phục hậu quả bão lũ ở các tỉnh miền Trung 
Dự án tuân thủ các quy định hiện hành của Chính phủ 
Việt Nam về sửa chữa nhà ở (xem Phụ lục V Danh sách 
các tài liệu được xem xét). 

Dự án phù hợp với yêu cầu hỗ trợ của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về Phòng chống thiên tai. Ngoài ra, các 
chương trình của chính phủ được thực hiện trên toàn 
quốc giúp các xã nhận được hỗ trợ về xây dựng – sử 
dụng thiết kế nhà có khả năng chống chịu. 20 

19 Xem https://www.greenclimate.fund/project/fp013  
20 Dự án số 48 về nhà ở của chính phủ xây dựng nhà theo thiết kế 

kiên cố, rộng 20 m² với chi phí là 52 triệu đồng/nhà. Ví dụ, ở Quảng 
Bình, hơn ba năm qua đã xây dựng được 30 ngôi nhà thuộc dự án 

https://www.greenclimate.fund/project/fp013
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Các cán bộ UBND tỉnh của ba trong số năm tỉnh được 
phỏng vấn đánh giá cao việc sửa chữa nhà ở. UBND 
tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
gia cố mái nhà. Người dân địa phương cũng cảm thấy 
phấn khởi khi ngân sách hỗ trợ đã đáp ứng nhu cầu ưu 
tiên của họ về sửa chữa nhà, đặc biệt là những người 
dân sống trong các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh 
hưởng bởi bão lũ. 

Mọi người dân địa phương được phỏng vấn đều rất vui 
với sự hỗ trợ mà họ nhận được. Nhiều người đã thay thế, 
gia cố mái nhà, thay cửa ra vào và cửa sổ, xây gác lửng 
có thang lên, và gia cố kết cấu tường, cải tạo móng, sửa 
chữa hoặc thay thế hệ thống điện. 

Tất cả các UBND xã đều nói rằng các mặt hàng phi 
lương thực (NFI) trong bộ đồ dùng gia đình cung cấp 
các mặt hàng thiết yếu và có giá trị, đặc biệt là ở vùng 
núi. Một số HGĐ khi được hỏi nói rằng họ chưa nhận 
được bất kỳ hỗ trợ nào từ các nhà tài trợ khác – họ chỉ 
nhận được hỗ trợ từ họ hàng - và họ đặc biệt biết ơn với 
các mặt hàng phi lương thực đã được cung cấp. Ngoài 
ra, ở một số địa phương, Hội CTĐ (và Hội PN) đã “điều 
chỉnh” thêm vào các mặt hàng phi lương thực tiêu 
chuẩn để phù hợp hơn với nhu cầu của các HGĐ bị ảnh 
hưởng tại địa phương. Ví dụ, tại Quảng Nam, ngoài 18 
mặt hàng trong danh sách do UNDP đề xuất, họ đã 
thêm 9 mặt hàng do người dân địa phương yêu cầu, 
bao gồm dao làm bếp, kéo và xô nhựa dung tích 60 lít. 
Ở Quảng Trị, bộ đồ dùng gia đình bao gồm cả một nồi 
cơm điện để giúp phụ nữ bớt gánh nặng nấu nướng. 

Hội CTĐ là đối tác phù hợp để thực hiện sửa chữa nhà ở 
cả năm tỉnh do họ có kinh nghiệm nhiều năm ứng phó 
và khắc phục hậu quả thiên tai với các công trình xây 
dựng và sửa chữa nhà có khả năng chống chịu.  

❖ Chức năng nhiệm vụ của UNDP 
Văn phòng Quốc gia của UNDP tại Việt Nam đã hỗ trợ 
Chính phủ Việt Nam thiết kế và thực hiện dự án kết hợp 
sửa chữa nhà ở và phân phát các mặt hàng phi lương 
thực trị giá 01 triệu USD. 

 Ứng phó này phù hợp với vai trò và công việc mà UNDP 
đã và đang thực hiện tại Việt Nam trong các đợt thiên 
tai, hỗ trợ nhân đạo và đảm bảo rằng "không ai bị bỏ lại 
phía sau". Bên cạnh đó, UNDP cũng có chức năng 
nhiệm vụ trong Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai tại 
Việt Nam được ký kết giữa UNDP và Ban chỉ đạo Trung 
ương về Phòng chống Thiên tai. 

UNDP cũng hỗ trợ nâng cao năng lực của Các sở ban 
ngành địa phương trong việc lãnh đạo và quản lý các 
nỗ lực ứng phó tại 5 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và 
Quảng Ngãi. Ngoài ra, Hội CTĐ và Hội PN tỉnh thực hiện 
các hoạt động ứng phó nhân đạo ở năm tỉnh bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất. 

❖ Nhu cầu của các HGĐ bị ảnh hưởng 
Dự án tập trung vào các hộ nghèo và cận nghèo dễ bị 
tổn thương nhất theo Chỉ số Nghèo Đa chiều toàn cầu21 
(2019), những người có nhà ở liên tiếp bị hư hại từ 30% 
đến 70% do bão lũ liên tiếp. Các đối tác của dự án ưu  

 

 

 

đó. Còn số tiền do dự án này cung cấp ít hơn đáng kể vì qchỉ dành 
cho việc sửa chữa các hạng mục nhà thiết yếu, không phải xây 
dựng mới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiên cho các HGĐ có hoàn cảnh khó khăn, các HGĐ chỉ 
còn 1 chủ hộ (phụ nữ hoặc nam giới), người lớn tuổi, 
người khuyết tật (PwD), những người bị bệnh mãn tính, 
phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, các gia đình 
thiếu lực lượng lao động, và dân tộc thiểu số. 

Việc tập trung hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo rất có 
giá trị và dễ hiểu. 

Nhiều HGĐ cho biết họ đã nhận được hỗ trợ từ các 
nguồn khác nhau thông qua hoạt động ứng phó khẩn 
cấp của chính phủ, các tổ chức và cá nhân khác - chủ 
yếu là thực phẩm (mì ăn liền) và quần áo. Vì vậy, việc hỗ 
trợ sửa chữa nhà là rất có ích và ý nghĩa, đặc biệt là đối 
với các nhóm dễ bị tổn thương, những người nếu 
không có sự hỗ trợ đó, sẽ không thể tự sửa chữa được 
nhà của mình. 

Trong các gia đình, thường cả vợ và chồng cùng nhau 
quyết định những hạng mục ưu tiên cho việc sửa nhà; 
đối với những người sống một mình thì họ hàng trực hệ 
hoặc con cái đã trưởng thành của họ thường hướng 
dẫn họ. Nhiều thành viên trong gia đình cho biết họ đã 
thảo luận với tất cả các thành viên trong gia đình về 
việc nên thực hiện hạng mục sửa chữa nào.  

Thách thức 

❖ Ưu tiên của Chính phủ 
Hỗ trợ tài chính của các cấp chính quyền dành cho nhà 
ở có khả năng chống chịu theo chương trình nhà ở bao 
gồm xây dựng (chứ không sửa chữa) nhà; dự án này, do 
đó, phù hợp với các ưu tiên của chính phủ.  

21 https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/CB_VNM_2019.pdf  

Một người phụ nữ lớn tuổi ở Quảng Nam đang trưng bày bộ đồ dùng gia 
đình của mình. (Ảnh: Ian Wilderspin) 

https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/CB_VNM_2019.pdf
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❖  Chức năng nhiệm vụ của UNDP 
UNDP đã hoàn thành nhiệm vụ nhân đạo của Văn 
phòng Điều phối viên thường trú tại Việt Nam và các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững, “không để ai bị bỏ lại 
phía sau”, đã thực hiện các chức năng của UNDP trong 
khuôn khổ Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bên cạnh 
việc nâng cao năng lực cho các cơ quan chức năng địa 
phương và các đối tác dự án. 

❖ Nhu cầu của các HGĐ bị ảnh hưởng 
Cơ sở để xác định các HGĐ được sửa chữa nhà ở là tiêu 
chí các hộ nghèo và cận nghèo và các hộ bị ảnh hưởng 
bởi bão lũ. Tuy nhiên, ở một số tỉnh số người được đưa 
vào danh sách hộ nghèo và cận nghèo còn hạn chế. 22 

Dự án sử dụng mức hỗ trợ tài chính thống nhất (200 
USD/nhà) để sửa chữa nhà khẩn cấp/sửa chữa để đảm 
bảo an toàn tính mạng và không sửa chữa toàn bộ ngôi 
nhà bị hư hỏng. Một số HGĐ không thể hoàn thành "kế 
hoạch sửa chữa nhà an toàn" của họ như thiết kế trong 
quá trình đánh giá ban đầu với số tiền này. Theo đánh 
giá của DWF, trong một số trường hợp, một số hạng 
mục lẽ ra đã có thể được cải thiện tốt hơn. 

Theo một số đại diện cấp cao của Hội CTĐ và Chủ tịch 
UBND xã, nếu giảm số lượng đối tượng được hỗ trợ sửa 
chữa nhà và tăng mức hỗ trợ cho mỗi HGĐ thì sẽ tốt 
hơn. Điều này có thể đảm bảo nhiều HGĐ có thể hoàn 
thành 'kế hoạch sửa chữa nhà an toàn' và không phải đi 
vay thêm tiền. 

Quá trình đánh giá nhu cầu của những HGĐ nhận các 
mặt hàng phi lương thực gặp nhiều thách thức vì các 
HGĐ có nhu cầu khác nhau trong quá trình phục hồi 
sau thảm họa. Tuy nhiên, nhìn chung, các HGĐ đều hài 
lòng với bộ đồ dùng gia đình đã được cung cấp - bao 
gồm (trong một số trường hợp) 16 mặt hàng khác nhau 
- có chất lượng. Các đồ dùng đã được Hội PN tỉnh 
Quảng Trị và Hội CTĐ tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh 
cho phù hợp hơn với nhu cầu và bối cảnh địa phương. 

Ở một số vùng sau bão lũ, việc tiếp cận nước sạch là 
một vấn đề nan giải và cần các thiết bị lọc nước. Tuy 
nhiên, các sở ban ngành địa phương cho rằng việc sửa 
chữa nhà sẽ phù hợp hơn để đáp ứng nhu cầu trước 
mắt và lâu dài. 

 

22 Ví dụ, ở tỉnh Thừa Thiên Huế, với mức độ thiệt hại ‘hợp lý’, Hội Chữ 
thập đỏ đã thực hiện can thiệp tại 38 xã. Quá trình này chắc chắn là 
tốn kém thời gian, chi phí và nguồn lực.   

2. Hiệu quả  

Những thành tích đã đạt được 

❖ Đạt được các kết quả kỳ vọng 
Dự án đã sửa chữa 3.323 ngôi nhà và phân phát 3.571 bộ 
đồ dùng gia đình có tính đến nhu cầu giới cho các hộ 
nghèo và cận nghèo tại 113 xã/phường thuộc 25 huyện 
của 05 tỉnh. Bảng 1 cho thấy tổng số nhà được sửa 
chữa.23 

Việc lập và thực hiện kế hoạch của các Hội CTĐ ở năm 
tỉnh rất tốt với sự phối hợp nhịp nhàng từ cấp tỉnh đến 
cấp xã/phường. Các hộ khi được hỏi đều đã kịp hoàn 
thành việc sửa nhà trước Tết Nguyên Đán. 

UBND xã đã phê duyệt quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi– 
mà theo họ là minh bạch và công bằng – để đảm bảo 
chọn đúng người. Các đối tác dự án ở tất cả các địa 
điểm đã làm việc chặt chẽ với UBND xã hoặc phường và 
các Trưởng thôn, người đóng vai trò rất quan trọng 
trong quá trình lựa chọn người hưởng lợi. Tại Quảng 
Ngãi, Hội CTĐ đã làm việc hiệu quả với Sở LĐTBXH để 
lựa chọn người thụ hưởng. Việc này đảm bảo sự phối 
hợp hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân và khu vực tư nhân 
bên cạnh việc giải thích cho người dân địa phương và 
đảm bảo tính minh bạch của quá trình lựa chọn người 
thụ hưởng. UBND xã cũng đã làm việc với Mặt trận Tổ 
quốc và Đoàn Thanh niên để vận động thành viên tham 
gia hỗ trợ các hộ được hưởng lợi. 

Ở tất cả năm tỉnh, người dân địa phương áp dụng cùng 
một quy trình sửa chữa nhà, theo quy định của Dự án. 
Sau khi lên danh sách các tiêu chí lựa chọn hộ được 
hưởng lợi, cán bộ Hội CTĐ đã đến thăm từng HGĐ - 
cùng với các Kỹ sư cấp tỉnh - để thảo luận về việc cần 
sửa chữa hạng mục nào thông qua tham vấn với các 
thành viên HGĐ bị ảnh hưởng. Các HGĐ (hoặc người 
thân của họ) đã liên hệ với các thợ xây địa phương để 
sửa chữa và mua các vật liệu cần thiết. Tình nguyện 
viên chữ thập đỏ hoặc UBND xã cũng hỗ trợ cho những 
người đặc biệt dễ bị tổn thương. Các HGĐ cho biết họ 
không gặp bất kỳ khó khăn nào khi mua nguyên liệu từ 
các cửa hàng địa phương. Các chủ cửa hàng đã biết về 
chương trình và sẵn sàng bán chịu nguyên vật liệu, do 
họ biết rằng các HGĐ hưởng lợisẽ được nhận tiền và sẽ 
trả lại cho chủ cửa hàng sau.  

DWF và các Kỹ sư tuyến tỉnh đã hướng dẫn và hỗ trợ 
tình nguyện viên chữ thập đỏ - các kỹ sư thường trực 
tiếp hướng dẫn tại công trình – cũng như đánh giá hiệu 
quả tình trạng ngôi nhà, tham khảo ý kiến của các HGĐ 

23 Xem https://drive.google.com/file/d/1HD--
8mhcVDhOvkdMQvVMBahEyo7e8Iti/view?usp=sharing  

TT. Tỉnh Tổng số nhà được sửa chữa Phần trăm 

1 Quảng Bình 700 21,06 

2 Quảng Ngãi 673 20,25 

3 Thừa Thiên Huế 650 19,55 

4 Quảng Nam 650 19,55 

5 Quảng Tri 650 19,55 

Tổng số 3.323 100 
 

 BẢNG 1   TỔNG SỐ NHÀ ĐƯỢC SỬA CHỮA TẠI MỖI TỈNH 

https://drive.google.com/file/d/1HD--8mhcVDhOvkdMQvVMBahEyo7e8Iti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HD--8mhcVDhOvkdMQvVMBahEyo7e8Iti/view?usp=sharing
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về những hạng mục sửa chữa cần thiết, sau đó theo dõi 
quá trình sửa chữa. Các tình nguyện viên và các Kỹ sư 
tuyến tỉnh thường xuyên đến nhà để động viên và 
hướng dẫn các HGĐ trong quá trình sửa chữa. 

Các HGĐ đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của các tình 
nguyện viên chữ thập đỏ trong việc tư vấn nên sửa 
chữa hạng mục nào, chi phí bao nhiêu và tư vấn trong 
suốt quá trình thực hiện. Đại diện ở tất cả các địa 
phương được phỏng vấn đều đánh giá cao cam kết của 
các tình nguyện viên chữ thập đỏ, Kỹ sư cấp tỉnh và cán 
bộ UBND xã. Đáng chú ý là việc thảo luận kịp thời giữa 
tình nguyện viên chữ thập đỏ và các HGĐ bị ảnh hưởng 
về tình trạng nhà ở sau bão lũ, những hạng mục cần 
sửa chữa và chi phí bao nhiêu. Các HGĐ đã được hỗ trợ 
xây dựng “kế hoạch sửa chữa nhà ở an toàn” và đã cam 
kết sửa chữa nhà bằng văn bản. Tất cả đều rõ về quy 
trình – hỗ trợ được trả dần bằng tiền mặt và được tình 
nguyện viên chữ thập đỏ/Kỹ sư cấp tỉnh xác minh. 

Tại Quảng Trị, UBND xã đã huy động hỗ trợ của các tổ 
chức chính trị - xã hội khác để họ cung cấp thêm nhân 
lực giúp các HGĐ sửa chữa nhà ở, bao gồm sự hỗ trợ từ 
Mặt trận Tổ quốc. Sự hỗ trợ này đặc biệt quan trọng đối 
với các HGĐ thiếu nhân lực – ví dụ: HGĐ độc thân hoặc 
người cao tuổi. Huy động lao động tại chỗ rất quan 
trọng trong việc tiến hành sửa chữa nhà - các HGĐ 
cũng được khuyến khích huy động bạn bè và họ hàng 
tham gia các khóa đào tạo sửa chữa nhà cần thiết.  

Dự án UNDP đã theo dõi chặt chẽ tất cả các HGĐ để 
đảm bảo rằng nguồn tài chính được dự án cung cấp 
thực sự được sử dụng để sửa chữa nhà và khuyến khích 
các HGĐ huy động thêm một chút tiền để cải thiện 
điều kiện sống của họ. Việc theo dõi và giám sát chặt 
chẽ này khác với các dự án khác và đóng vai trò quan 
trọng cho thành công của dự án.24 

Hội CTĐ đã giám sát việc phân phát bộ đồ dùng gia 
đình - Đầu ra 2 ở bốn tỉnh, ngoại trừ Quảng Trị do UNDP 
đã giao trách nhiệm này cho Hội PN. Hội PN đã đánh 
giá một phường nội thành thuộc thành phố Đông Hà 
với hơn một nghìn HGĐ đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hội 
PN đã xem xét các HGĐ do phụ nữ làm chủ hộ, hộ có 
thành viên gia đình là người khuyết tật và hộ người cao 
tuổi và xác định những HGĐ cần giúp đỡ nhất. Khi làm 
việc với UBND xã, họ đã xác định được 100 HGĐ đủ điều 
kiện được hỗ trợ các mặt hàng phi lương thực. Việc kết 
nối các tiêu chí hộ nghèo và cận nghèo với những hộ bị 
thiệt hại và tổn thất là một thách thức. Bên cạnh đó, 
nhiều tổ chức/cá nhân và khu vực tư nhân cũng đã 
cung cấp nhiều hỗ trợ khẩn cấp khác.25 

Hội PN cũng đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu 
của các HGĐ được lựa chọn để cung cấp bộ đồ dùng 
gia đình. Bộ đồ dùng bao gồm chăn màn, xoong nồi và 
những vật dụng mà các gia đình cho là cần thiết để 
giúp họ phục hồi và ổn định cuộc sống. Việc này cũng 
khó khăn vì các HGĐ có nhu cầu khác nhau, nhưng họ 
đã đạt được sự đồng thuận. Bộ đồ dùng không bao 
gồm băng vệ sinh đối với các HGĐ có phụ nữ lớn tuổi vì 
không phù hợp. Ngoài ra, Hội PN đã cung cấp một nồi 
cơm điện chất lượng tốt (giá trị 400.000 đồng) giúp 
giảm bớt gánh nặng cho phụ nữ, những người thường 

 

24 Mặc dù không được tư vấn xác nhận nhưng một bên khác đã cung 
cấp 10 triệu đồng tiền mặt để sửa chữa nhà; một số HGĐ đã sử 
dụng số tiền này không đúng cách và không sửa chữa nhà. 

25 Nhiều người đã nhận được hỗ trợ từ các cá nhân - như quần áo, 
thực phẩm và tiền mặt. Sự giúp đỡ đáng kể nhất đến từ UBND xã, 
khi hỗ trợ gạo và tiền mặt lên đến 1,5 triệu đồng trước Tết. 

phải nấu cơm bằng củi, thêm vào đó là bột giặt và quạt 
điện trong một số trường hợp.  

Hội PN đã tiến hành mua sắm mặc dù họ chưa có kinh 
nghiệm trong các thủ tục đấu thầu mới và đấu thầu 
qua mạng của chính phủ. Hệ thống đấu thầu qua 
mạng này mất ít nhất một tháng, với một số bước mua 
sắm được thực hiện từ năm đến bảy ngày tính cả các 
ngày nghỉ Tết (10 đến 16 tháng 02).  

Ở tất cả các tỉnh, các vật dụng trong bộ đồ dùng gia 
đình đã được lựa chọn, và thủ tục mua sắm được hoàn 
thành trước Tết; tuy nhiên, cho đến đầu tháng Ba, các 
HGĐ mới nhận được bộ đồ dùng gia đình.  

Các áp phích rất hữu ích và một số người dân đã chụp 
ảnh các áp phích này lưu trong điện thoại. Mọi người 
đều hài lòng với việc phân phát đồ dùng tại UBND xã và 
họ biết những gì họ sẽ nhận được.  

❖ Đào tạo cán bộ đối tác, HGĐ và thợ sửa chữa và 

xây dựng nhà có khả năng chống chịu 
UNDP đã giao nhiệm vụ cho Hội thảo Phát triển Pháp, 
DWF (một Tổ chức Phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại 
thành phố Huế hơn 20 năm nay)26 làm nhóm tư vấn kỹ 
thuật sửa chữa nhà; đây một sự lựa chọn thận trọng và 
thực tế. DWF đã thực hiện đánh giá và sửa chữa nhà (sử 
dụng công cụ KoBo) và tổ chức tập huấn tại mỗi tỉnh về 
phương pháp đánh giá và các tiêu chuẩn kỹ thuật sửa 
chữa nhà sau bão lũ. Trên 151 người đã được tập huấn về 
kiến thức kỹ thuật sửa chữa nhà có khả năng chống 
chịu. Trong số những người tham dự có 92 nam giới và 
59 phụ nữ. DWF đã xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ 
thuật hữu ích để phân phát rộng rãi. Bên cạnh đó, DWF 
đã tiến hành khảo sát 10% số nhà được sửa chữa để 
đánh giá chất lượng công trình.27 

Tập huấn kỹ thuật cấp tỉnh dành cho các cán bộ, tình 
nguyện viên chữ thập đỏ địa phương và các Kỹ sư tại 
tỉnh. Sau khi được đào tạo, các học viên đã nhân rộng 
kiến thức của khóa đào tạo này thông qua các buổi đào 
tạo nửa ngày tới các HGĐ hưởng lợi, thợ xây địa 
phương, cán bộ UBND xã, các tình nguyện viên chữ 
thập đỏ khác và các đoàn viên Đoàn Thanh niên cấp 
huyện và xã trong tỉnh. Do số lượng xã ở một số tỉnh 
quá cao, ví dụ, ở Thừa Thiên Huế, việc tổ chức khóa học 
ở từng xã là không thực tế, vì vậy học viên đã đến các xã 
lân cận để tập huấn. Các HGĐ đã có phản hồi tích cực 
về các cuộc tham vấn với tình nguyện viên chữ thập đỏ 
về các vấn đề kỹ thuật và thợ xây địa phương về việc sửa 
chữa nhà để đảm bảo công việc sửa chữa được tiến 
hành một cách hiệu quả. 

Việc đưa một Kỹ sư vào mỗi tỉnh và Kỹ sư trưởng vào 
Quảng Trị - người điều phối tổng thể cho dự án trong 
hoàn cảnh khó khăn - là một quyết định tuyệt vời. 
Nhóm kỹ sư này với mức độ cam kết cao đã có những 
hỗ trợ cần thiết cho Hội CTĐ, tình nguyện viên chữ thập 
đỏ, thợ xây và các HGĐ trong suốt quá trình sửa chữa.  

Các đại diện HGD tham gia 5 cuộc thảo luận nhóm 
trọng tâm (khoảng 100 người) do chuyên gia tư vấn 
thực hiện cũng đã tham dự các buổi tập huấn kéo dài 
nửa ngày, họ đều cho rằng thời gian nửa ngày là đủ.  

26 https://dwf.org/en/english/vietnam  
27 

https://drive.google.com/file/d/1erDDaWJE41eqqtQAJAYK8Q8ofS0E
9phZ/view?usp=sharing  

https://dwf.org/en/english/vietnam
https://drive.google.com/file/d/1erDDaWJE41eqqtQAJAYK8Q8ofS0E9phZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1erDDaWJE41eqqtQAJAYK8Q8ofS0E9phZ/view?usp=sharing
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Khóa đào tạo đã cung cấp kiến thức kỹ thuật cần thiết 
về xây dựng để họ chuẩn bị tốt hơn cho mùa bão lũ và 
để khắc phục tác động của bão và lũ lụt. Ở tất cả các 
tỉnh, khi được hỏi, một số người vẫn có thể nhớ được 
những kiến thức quan trọng của khóa đào tạo và họ đã 
lồng ghép được kiến thức đã học vào thực tế trong việc 
sửa chữa nhà. Những kiến thức này bao gồm gia cố mái 
nhà bằng các thanh kim loại hoặc bê tông, gia cố và lắp 
cửa chính xác (có nhiều khóa), đảm bảo mái nhà được 
giằng néo tốt vào tường và bịt kín các lỗ thông gió. 

Những người tham gia đào tạo đã nhận được một số tờ 
rơi (do DWF xây dựng) về việc sửa chữa các loại nhà 
khác nhau. Nhiều người cho biết họ đã chia sẻ thông tin 
này với họ hàng và hàng xóm của họ, đặc biệt là với 
những người cũng có nhà bị ảnh hưởng và khuyến 
khích các thành viên trong hộ chia sẻ kiến thức.  

Đối với bộ dụng cụ gia đình, các quy định và hướng dẫn 
khá rõ ràng từ việc lựa chọn HGĐ hưởng lợi, hỗ trợ tiền 
mặt từng lần để sửa chữa nhà và hệ thống cấp phát 
tiền mặt. Cán bộ Hội CTĐ và cán bộ UBND xã đã đồng 
thuận với các thủ tục và nắm được các bước cần thiết 
trong quá trình thực hiện và mua sắm hàng hóa công. 

Thách thức 

❖ Đạt được các kết quả kết quả kỳ vọng 
Rất ít tình nguyện viên chữ thập đỏ có kiến thức kỹ 
thuật về sửa chữa nhà, ví dụ về vật liệu lợp mái (không 
sử dụng fibro xi-măng), cố định các thanh dầm, gia cố 
cửa để chống gió mạnh. Họ được hưởng lợi đáng kể từ 
các khóa đào tạo huấn kéo dài một ngày do DWF thực 
hiện. Các Kỹ sư cấp tỉnh đã hướng dẫn tận tình các thợ 
xây địa phương, một số thợ chưa được đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ có một phản hồi tiêu cực của hơn 200 HGĐ (những 
hộ được nhận bộ đồ dùng gia đình), đó là các sở ban 
ngành địa phương và cán bộ của cơ quan đối tác chậm 
trễ trong việc phân phát bộ đồ dùng gia đình.  

Do các thủ tục mua sắm công qua mạng mới kéo dài 
nên không có bộ dụng cụ gia đình có tính đến nhu cầu 
giới nào được phân phát trước Tết ở cả 5 tỉnh.  

Các HGĐ tại tỉnh Quảng Trị đã nhận được bộ đồ dùng 
gia đình vào tháng 3 - sớm hơn so với các tỉnh khác - sự 
chậm trễ là do các thủ tục mua sắm công kéo dài. Tại 
tỉnh Quảng Ngãi, quá trình mua sắm kéo dài khiến đến 
tận sau Tết, các HGĐ mới nhận được bộ đồ dùng gia 
đình (vào tháng 3) khi thời tiết đã thay đổi hoàn toàn. 
Chăn mền không còn sử dụng được vào thời điểm này 
nữa. 

Hầu hết các HGĐ được phân phát bộ đồ dùng gia đình 
ở tất cả các tỉnh khi được hỏi đều nói họ không sử dụng 
nhiều mặt hàng phi thực phẩm đã được phân phát - trừ 
xô to và bột giặt - họ để dành để sử dụng trong dịp Tết 
2021 vì họ muốn có đồ mới để dùng trong dịp Tết.  

Ở bốn trong số năm tỉnh, Hội CTĐ chịu trách nhiệm sửa 
chữa nhà và phân phát bộ đồ dùng gia đình; tại tỉnh 
Quảng Trị, Hội PN tỉnh chịu trách nhiệm phân phát bộ 
đồ dùng gia đình. Với quy mô và thời gian chặt chẽ của 
dự án, lẽ ra Hội PN nên chịu trách nhiệm phân phát bộ 
đồ dùng gia đình ở cả năm tỉnh, để Hội CTĐ tập trung 
hoàn toàn vào việc sửa chữa nhà, giúp giảm bớt khối 
lượng công việc của họ. Bên cạnh đó, Hội PN cũng tích 
cực thúc đẩy việc 'Bảo vệ khỏi bị bóc lột và lạm dụng 
tình dục’ trong suốt dự án, điều này phù hợp với một 

Tài liệu của DWF về sửa chữa nhà ở an toàn đã được phân phát. (Ảnh: DWF) 
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HỘP 1 

CỤ BÀ  
NGUYỄN THIẾT KỶ 
(88 tuổi, Thừa Thiên Huế) 

 

Quá trình sửa chữa nhà của bà bao gồm thay thế 
mái nhà bằng fibro xi măng bị hỏng bằng một 
mái tôn mới và che các lỗ thông gió phía trên cửa 
sổ.  

Gia đình và hàng xóm đã hỗ trợ sau khi nhà của 
bà bị thiệt hại do bão, họ giúp gọi thợ xây và thảo 
luận 'kế hoạch sửa chữa nhà an toàn' với các tình 
nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ và các kỹ sư tại 
tỉnh của UNDP.  

Sau khi hoàn thành công trình (trị giá 12 triệu 
đồng), hiện bà đã yên tâm sống trong ngôi nhà 
này với sự giúp đỡ tiếp theo của hàng xóm. 

(Ảnh: UNDP Việt Nam) 

 

phần nhiệm vụ thiết yếu của họ là bảo vệ các quyền 
hợp pháp của phụ nữ và phấn đấu vì bình đẳng giới.28 

❖ Đào tạo cán bộ của cơ quan đối tác dự án, HGĐ và 

thợ sửa chữa và xây dựng nhà có khả năng chống 

chịu 
Mọi người đều cho rằng thời gian đào tạo nửa ngày cho 
các HGĐ là đủ; tuy nhiên, nên đào tạo các thợ xây địa 
phương với cường độ cao hơn, thu hút nhiều thợ xây địa 
phương hơn. Nhiều thợ xây chỉ học nghề tại địa 
phương, không được đào tạo chính quy; họ còn phải 
sửa chữa, xây dựng các nhà khác trên địa bàn. 

Nhiều cán bộ và tình nguyện viên của Hội CTĐ thiếu 
kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật về sửa chữa và 
xây dựng nhà. Ở một số tỉnh, ví dụ tỉnh Quảng Nam, các 
kỹ sư đã đi cùng các tình nguyện viện Hội CTĐ đến các 
HGĐ để đánh giá, theo dõi và xác minh và họ đã đến 
tổng cộng 360 gia đình. 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội CTĐ tới làm việc tại 38 xã, 
đại diện của một số xã đã được tập huấn cùng nhau, 
khoảng 1/5 số xã trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng. Ví dụ, ở xã 
Phú Lộc, chỉ có bốn trong số 20 đại diện HGĐ được hỏi 
đã tham gia tập huấn. Nhiều HGĐ hưởng lợi là nông 
dân, họ không có khả năng tài chính để tham dự tập 
huấn vì các khóa tập huấn này chỉ dành cho HGĐ của 
vài xã. Một số người dân địa phương cho rằng nên tổ 
chức tập huấn riêng cho từng xã. Tuy nhiên, họ cũng 
cho rằng đây là một thách thức, đặc biệt là ở tỉnh Thừa 
Thiên Huế, nơi có quá nhiều xã (tổ chức 38 khóa tập 
huấn sẽ không khả thi). 

3. Hiệu suất 

Các kết quả đạt được 

❖ Hiệu quả về chi phí 
Dự án đã cung cấp 200 USD cho mỗi HGĐ dưới dạng hỗ 
trợ tiền mặt vô điều kiện hoặc có điều kiện29 để sửa 
chữa nhà ở cho 3.323 HGĐ (tổng cộng 664.600 USD) và 
50 USD cho bộ đồ dùng gia đình có tính đến nhu cầu 
giới (đồ phi thực phẩm) (tổng giá trị 166.150 USD) cho 
3.571 hộ - với tổng số 6.894 HGĐ, tương đương 27.576 
nhân khẩu. 

Ít nhất 83% nguồn tiền từ CERF - tổng giá trị 830.750 
USD - đã đến được trực tiếp các hộ nghèo và cận 
nghèo. 

Cán bộ và tình nguyện viên chữ thập đỏ đã đến các 
HGĐ để thảo luận về nhu cầu sửa nhà với các thành 
viên trong gia đình, khuyến khích các HGĐ huy động 
thêm nguồn tài chính. Hầu hết các HGĐ - trừ những hộ 
đã gặp ở tỉnh Quảng Ngãi - đã huy động thêm tiền để 
hỗ trợ sửa chữa nhà. Một số HGĐ sử dụng tiền tiết kiệm, 
một số hộ khác bán gia súc hoặc tài sản khác, vay tiền 
của người thân, thường là của con cái đã trưởng thành, 
các thành viên khác trong gia đình hoặc bạn bè.  

 

 

28 Xem http://vwu.vn/vwu-in-brief  
29 Hội Chữ thập đỏ đã phân phát tiền mặt có điều kiện trị giá 100 đô 

la Mỹ cho các HGĐ, những HGĐ sau khi đánh giá và quyết định sửa 
chữa nhà, đã mua sắm vật liệu và thuê thợ xây địa phương để sửa 
chữa nhà, họ đều đã nhận được 100 đô la Mỹ sau khi được các đối 
tác của dự án xác minh hoàn thành công trình. Hoặc một số HGĐ - 
đa số - sau khi ký cam kết tự nguyện thực hiện sửa chữa nhà theo 
kế hoạch đã thống nhất, đã nhận 200 đô la Mỹ và sau khi sửa chữa 
nhà và được các đối tác dự án xác minh công trình đã hoàn thành. 
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Các HGĐ coi đó như một món quà, việc trả lại không 
phải là áp lực quá lớn nếu cần trả lại. Những người đã 
vay thì họ thường vay từ 1 đến 4 triệu đồng và, nếu cần, 
có thể trả nợ dần. Chỉ có một số HGĐ (công khai) cho 
biết họ đang lo lắng về việc đi vay này. Hầu như không 
HGĐ nào vay vốn từ ngân hàng, ngoại trừ những hộ đã 
có kinh nghiệm vay trước đó, có đủ tài sản thế chấp và 
thu nhập để trả nợ.  

Hỗ trợ của UNDP đóng vai trò như một chất xúc tác để 
các HGĐ tiến hành sửa chữa nhà, họ đã vay thêm tiền 
cùng với nguồn tài trợ từ dự án. Ngoài tỉnh Quảng Ngãi, 
nơi không có HGĐ được phỏng vấn nào huy động thêm 
tiền, ở bốn tỉnh khác có một hoặc hai hộ chỉ dùng số 
tiền hỗ trợ 4,6 triệu đồng để sửa chữa. Ở tỉnh Quảng 
Ngãi, người dân có vẻ ngại rủi ro hơn và họ tiếp tục sửa 
chữa, cải tạo nhà bằng thu nhập hoặc tiền tiết kiệm của 
họ. 

❖ Sắp xếp tài chính 
Các đối tác của dự án đảm bảo luôn có một kế toán 
chuyên trách ở mỗi tỉnh chịu trách nhiệm về nguồn tiền 
dự án, duy trì các tài khoản chi tiết và nộp báo cáo tài 
chính cho trụ sở chính của họ và UNDP. 

Chuyên gia tư vấn được yêu cầu không kiểm tra tài 
chính, miễn là họ thấy rằng tiền được sử dụng một cách 
hiệu quả và đúng mục đích tại các xã đã đến thăm30. 

Có một chút chậm trễ trong việc các thợ xây nhận tiền 
từ các HGĐ. Tuy nhiên, các hộ dân đều cho biết công 
trình đã được hoàn thành trước Tết. 

❖ Sử dụng các nguồn lực của dự án 
Các HGĐ bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong tháng 10 đều 
cảm thấy họ được hỗ trợ kịp thời. Đến tháng 12, họ bắt 
đầu nhận được hỗ trợ, bao gồm việc được lựa chọn, 
đánh giá nhu cầu sửa chữa nhà, và vào cuối năm, họ đã 
nhận được khoản tiền đầu tiên để thực hiện việc sửa 
nhà - một số HGĐ được sửa chữa nhà nhanh chóng 
trong vòng vài ngày. Nhưng, việc sửa chữa các hạng 
mục khác có thể mất từ một tuần đến mười ngày, 
chẳng hạn như sửa mái nhà. Việc sửa nhà gặp nhiều 
khó khăn do thời tiết bất lợi, đội ngũ thợ xây ít được đào 
tạo và ở một số địa phương họ cũng khá bận rộn (trước 
Tết), thêm vào đó phong tục tập quán truyền thống của 
một số HGĐ đã ảnh hưởng đến tiến độ. Các HGĐ không 
sử dụng vật liệu cũ vì họ cho rằng hầu hết các vật liệu 
này có chất lượng thấp hoặc đã hư hỏng. 

Hội CTĐ, thông thường là cùng với một Chủ tịch xã có 
cam kết và làm việc tích cực, với sự hỗ trợ của một số 
tình nguyện viên chữ thập đỏ địa phương, đã thực hiện 
dự án hiệu quả. Ở một số địa phương, họ tiếp tục theo 
dõi các gia đình sau khi hoàn thành dự án để đảm bảo 
không có vấn đề gì nảy sinh. 

Tăng cường đi vay là một đặc điểm chung của các HGĐ 
đã tham gia thảo luận về sửa chữa nhà. Ngoài các HGĐ 
đã gặp ở Quảng Ngãi, gần 20 hộ đã gặp ở mỗi tỉnh 
trong bốn tỉnh còn lại (chỉ trừ một hoặc hai gia đình 
ngoại lệ) đều đã vay tiền để sửa nhà. Ở một số tỉnh, các 
tình nguyện viên chữ thập đỏ đã khuyến khích các HGĐ 
huy động thêm tiền để sửa nhà. Nhìn chung, các khoản 
vay này dao động từ 40 đến 170 USD (1 đến 4 triệu 
đồng). Tuy nhiên, một số gia đình đã vay nhiều hơn. Họ 
quyết định vay vốn từ nhiều nguồn khác nhau ngoài họ 

 

30 Mặc dù không có kiểm toán tài chính chi tiết nào được thực hiện 
(UNDP không yêu cầu điều này) do quy mô tài trợ nhỏ và liên quan 
đến nhiều đối tác dự án và các nhà cung cấp ở năm tỉnh. Tuy nhiên, 
một cuộc kiểm toán tài chính độc lập nên được thực hiện bởi một 

hàng và bạn bè. Một số gia đình đã vay từ 215 đến 260 
USD (5 đến 6 triệu đồng) (với lãi suất 1,6%) từ chương 
trình của chính phủ dành cho người nghèo và vay từ 
Hội PN. Tính trung bình, ở năm tỉnh trong số hơn 200 
HGĐ, chỉ có 1/20 HGĐ được hỏi chỉ dùng tiền của dự án 
vì họ không muốn vay từ các nguồn khác. 

Hầu hết các hộ được lựa chọn là các HGĐ có người già, 
người ốm và người neo đơn, điều này gây khó khăn cho 
các đối tác dự án trong việc tiếp cận, cung cấp thông 
tin, tư vấn cho người dân về việc thực hiện dự án và mất 
nhiều thời gian để đánh giá và giám sát. 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội CTĐ đã trao đổi về các thủ 
tục mua sắm công kéo dài và sự cần thiết trong việc 
thuê một chuyên gia tư vấn trong nước về mua sắm 
(điều này là cần thiết cho mỗi tỉnh) để giúp hoàn thành 
các thủ tục. Mỗi tư vấn nhận được 650 USD (15 triệu 
đồng) theo định mức chi của Chính phủ Việt Nam để 
cung cấp dịch vụ tư vấn thông qua một cơ quan 
chuyên môn tại mỗi tỉnh. Việc thuê năm tư vấn ước tính 
tiêu tốn của dự án khoảng 3.250 USD. Tuy nhiên, các 
chuyên gia tư vấn này đã giúp kiểm tra tất cả các tài 
liệu do Hội CTĐ (ở tỉnh Quảng Trị là do Hội PN) lập và 
chuẩn bị hồ sơ mời thầu đăng trên trang web của chính 
phủ. Các chuyên gia tư vấn cũng tham gia vào việc lựa 
chọn nhà cung cấp (các tư vấn này phải có chứng chỉ về 
mua sắm công - Hội CTĐ và Hội PN ở các tỉnh bị ảnh 
hưởng đều không có chứng chỉ).  

Nhìn chung, không có khó khăn gì trong việc tìm thợ 
xây để sửa chữa nhà. Tuy nhiên, trước Tết nhiều thợ xây 
bận rộn vì các hộ khác cũng sửa sang nhà, và các hộ 
được hỗ trợ phải chờ đến lượt. Thêm vào đó, không phải 
tất cả thợ xây đều được tham gia khóa đào tạo kỹ thuật 
nửa ngày do Hội CTĐ tổ chức. 

Ở hầu hết các tỉnh, trong vòng chưa đầy một tháng kể 
từ ngày đánh giá các hạng mục cần phải sửa chữa, đa 
số nhà đã bắt đầu tiến hành sửa chữa. Ở Quảng Ngãi, 
người dân thường không vay tiền để sửa nhà; chỉ có 3 
trong số 23 hộ được hỏi đã vay một ít tiền (khoảng 1 
triệu đồng). Số còn lại chọn tập trung vào việc sửa chữa 
các hạng mục được ưu tiên trước, còn các công việc gia 
cố sẽ tiến hành dần dần sau. 

Chủ tịch UBND xã phàn nàn rằng ở tỉnh Quảng Ngãi 
các mặt hàng phi thực phẩm như chăn mền đến quá 
muộn, tới tận tháng 3 các HGĐ mới nhận được. Nếu 
được cung cấp trước Tết, các đồ dùng này sẽ đặc biệt 
hữu ích, hiện giờ không phù hợp để sử dụng nữa 
(không phù hợp với thời điểm này trong năm). Chủ tịch 
UBND xã tại tỉnh Quảng Nam cũng phàn nàn về sự 
chậm trễ đáng kể trong việc phân phát bộ đồ dùng gia 
đình cho các HGĐ trước Tết. 

Thách thức 

❖ Hiệu quả về chi phí 
Các HGĐ đều hoan nghênh việc sửa chữa nhà, nhiều 
nhà đã ở trong tình trạng tồi tệ với tường nhà, móng và 
các phòng bị hư hỏng. Tuy nhiên, họ không đủ khả 
năng để sửa chữa tất cả các hạng mục trong "kế hoạch 
sửa chữa nhà an toàn", họ chỉ sửa những hạng mục cấp 
bách nhất, vì ngân quỹ dự án cho việc sửa chữa nhà là 
có hạn và họ ngại phải vay nợ quá nhiều.  

công ty kiểm toán quốc tế được công nhận. Tư vấn hiểu rằng 
UNDP sẽ tiến hành đánh giá năng lực/tài chính độc lập. 
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Các sở ban ngành địa phương và người dân hiểu rõ 
mức độ hỗ trợ, họ cũng nhận ra rằng dự án không thể 
đáp ứng được hết nhu cầu của các HGĐ. Họ đều thấy 
rằng sự hỗ trợ của Dự án UNDP là có hạn và không đủ 
để sửa chữa toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên, các hộ dân 
đều được hưởng lợi thông qua nguồn tài chính này, đây 
là chất xúc tác để các HGĐ huy động thêm nguồn vốn 
tiếp tục sửa chữa nhà ở, tạo đà cho người dân cải thiện 
điều kiện kinh tế. Sự hỗ trợ - chủ yếu từ con cái, người 
thân và bạn bè - đã giúp họ sửa chữa thêm nhà và cải 
thiện điều kiện sống (ở Phú Lộc, công việc này vẫn tiếp 
tục sau Tết). 

Chi phí 200 USD cho việc sửa chữa nhà được coi là thấp 
so với chi phí thực tế để sửa chữa những hạng mục 
quan trọng. Một nhận xét được nhắc lại nhiều lần là 
UNDP nên tăng mức hỗ trợ cho mỗi HGĐ - cung cấp 
nhiều tiền hơn cho các hộ nghèo thực sự cần giúp đỡ. 
Đồng thời, điều này giúp họ không phải vay thêm tiền. 
Khoảng 95% HGĐ huy động được thêm tiền - phần lớn 
từ gia đình hoặc họ hàng thân thiết - để trang trải chi 
phí sửa chữa nhà của họ. 

Một số HGĐ nhận được các khoản hỗ trợ có điều kiện, 
một số hộ khác nhận được các khoản hỗ trợ vô điều 
kiện, điều này dường như không có vấn đề gì (mặc dù 
người ta có thể đặt câu hỏi về sự cần thiết của hai 
phương án này với lượng tiền nhỏ như vậy, hai phương 
án có khả năng làm phức tạp thêm vấn đề). 

Một số đối tác dự án và đại diện UBND xã cho biết dự án 
yêu cầu rất cao. Các tình nguyện viên chữ thập đỏ và 
các kỹ sư đã phải tới gặp các HGĐ nhiều lần, vì mỗi hộ 
đều đang ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sửa 
chữa. 

❖ Sắp xếp tài chính 
Các quy trình tài chính rất minh bạch. Các HGĐ đều 
hiểu rõ các thủ tục, họ cảm thấy rằng họ nhận được sự 
hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và họ đánh giá cao, mặc 
dù vẫn còn những nhu cầu chưa được đáp ứng. Người 
dân chấp nhận sự chậm trễ trong việc phân phát các 
mặt hàng phi lương thực và họ biết rằng trước sau họ 
cũng sẽ nhận được các mặt hàng này, mặc dù muộn 
hơn kỳ vọng. Họ cũng hiểu mức độ hỗ trợ của dự án. 

❖ Sử dụng nguồn lực của dự án 
Hội CTĐ cho biết tại một số địa phương, sự quan tâm 
chú ý của một số cán bộ các sở ban ngành địa phương  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

còn chưa đầy đủ, họ chưa tạo điều kiện thuận lợi nên dự 
án gặp khó khăn trong việc triển khai kịp thời. 

Mặc dù hệ thống KoBo có ích trong việc giám sát, các 
cấp địa phương vẫn cần nhiều thủ tục giấy tờ để thực 
hiện dự án. Các cán bộ của Hội CTĐ phàn nàn rằng việc 
này vô cùng tốn thời gian. Ngược lại, với các quy định 
nghiêm ngặt về thủ tục giấy tờ hiện nay, bao gồm cả 
biên bản xác minh cam kết đều được thực hiện để đảm 
bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong dự 
án. 

Mỗi tình nguyện viên chữ thập đỏ nhận được 65.000 
đồng trên mỗi HGĐ để giám sát trước và sau khi sửa 
chữa nhà. Họ đã phải đối mặt với khoảng thời gian đầy 
thử thách, đặc biệt là trong những tuần sau bão lũ khi 
thời tiết mưa lạnh, họ phải làm nhiều việc trong điều 
kiện khắc nghiệt. Số tiền 300.000 đồng mỗi tháng dành 
cho Hội CTĐ xã không đủ để trang trải hoạt động như 
mua xăng chạy xe máy, điện thoại, in ấn/photocopy. 

Tiến độ thực hiện khá chặt chẽ, số lượng nhà cần sửa 
chữa, tiêu chí lựa chọn, khoảng cách đi lại và các yêu 
cầu báo cáo đã làm cho nguồn nhân lực của Hội CTĐ ở 
tất cả các tỉnh bị dàn trải, đặc biệt là do phải thực hiện 
phân phát các mặt hàng phi lương thực ở bốn trong 
năm tỉnh . 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các cán bộ UBND xã và Hội 
CTĐ đã trao đổi về những thách thức phải đối mặt 
trong năm 2020 do đại dịch Covid-19 đang diễn ra và 
tác động của hàng loạt bão nhiệt đới và lũ lụt, điều này 
dẫn đến tình hình vô cùng khó khăn. Nhiều người đã 
thất nghiệp do tình hình vận tải, buôn bán và kinh 
doanh đều sa sút. Các nhà máy và các cơ sở kinh doanh 
đóng cửa, làm trầm trọng thêm tác động của thiên tai 
đối với cuộc sống của nhiều người trong thời gian đại 
dịch diễn ra. Sự hỗ trợ của dự án đã giúp các HGĐ này 
sử dụng nguồn lực hiện có của họ cho các nhu cầu 
khác, giúp giảm tác động của COVID-19 và giúp họ 
phục hồi sau 'cuộc khủng hoảng kép' này và giúp đảm 
bảo 'không ai bị bỏ lại phía sau'. 

Ví dụ về sửa chữa nhà ở các tỉnh. (Ảnh: Ian Wilderspin) 
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HỘP 2 

CỤ BÀ  
NGUYỄN THỊ THỤC 
(84 tuổi, Thừa Thiên Huế) 

 

Cụ bà Nguyễn Thị Thục sống một mình với số 
tiền trợ cấp cho người nghèo là 270.000 
đồng/tháng nhưng nhờ trồng rau bán ở chợ cụ 
có thể kiếm thêm từ 10 đến 20.000 đồng/ngày.  

Sự hỗ trợ của dự án để thực hiện "kế hoạch sửa 
chữa nhà an toàn hơn" bao gồm gia cố các thanh 
dầm trên mái nhà, làm cửa sổ mới, bịt các lỗ 
thông gió và sửa cửa ra vào phía trước. Cụ bà 
cũng nhận được sự giúp đỡ bằng hiện vật của 
hàng xóm để sửa nhà (tổng cộng ~ 10 triệu đồng).  

Nhà của cụ hiện chưa có điện nhưng có một 
giếng nước nhỏ. Cụ nói rằng cụ hiện đang sống 
rất vui và an toàn với mái nhà mới và cửa sổ mới 
giúp ngôi nhà luôn khô ráo và ngăn gió lùa, trước 
đó cụ không thể ngủ ngon. 

(Ảnh: UNDP Việt Nam / Ian Wilderspin) 

 

4. Tác động  

Kết quả  

❖ Tích cực hoặc tiêu cực, trong dự kiến hoặc ngoài 

dự kiến 
Ở tất cả các tỉnh, sự hiện diện của Hội CTĐ, Hội PN và 
UNDP đã tăng lên trong mắt người dân địa phương, họ 
đánh giá cao công việc của UBND xã, phường và của 
các tổ chức đã nêu. 

Những hạng mục đã được sửa chữa bao gồm cửa ra 
vào và cửa sổ mới, lỗ thông gió được bịt kín, mái nhà 
được gia cố và kết nối giữa mái và tường được cải thiện. 
Các HGĐ cho biết họ cảm thấy an toàn và yên tâm hơn 
so với cách đây một năm. Việc hỗ trợ là có ích vì họ bị 
ảnh hưởng bởi bão lũ hàng năm. Ngoài sự an toàn về 
thể chất mà những ngôi nhà sau sửa chữa mang lại, 
nhiều HGĐ còn cảm thấy được động viên hơn về mặt 
tinh thần và họ thấy vui vẻ hơn, ngủ ngon hơn vào ban 
đêm, giảm bớt lo lắng, bất an. Tất cả đều cảm thấy cuộc 
sống của họ ổn định nhờ hỗ trợ của dự án - đặc biệt là 
việc sửa chữa nhà. Nếu không có sự hỗ trợ của Dự án, 
họ sẽ không thể thực hiện việc sửa chữa nhà. Các HGĐ 
khi được hỏi đều coi việc được học về sửa chữa và xây 
dựng nhà có khả năng chống chịu là hữu ích nhất. 
Người dân cho biết khả năng sẵn sàng ứng phó với 
thiên tai và các hiện tượng thiên tai trong tương lai đã 
tăng lên. Ở tất cả các tỉnh, các HGĐ đều muốn sửa chữa 
nhà nhiều hơn trước mùa bão lũ. 

Các tỉnh miền Trung là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng 
bởi thiên tai. Kiến thức và kỹ năng sửa chữa nhà sẽ rất 
hữu ích cho mọi người dân - kể cả những gia đình khá 
giả hơn - một số nhà được xây dựng để có khả năng 
chống chịu tốt hơn với bão trong tương lai bằng cách 
áp dụng các kỹ thuật chống chịu. Tác động tích cực và 
không chủ đích thông qua các khóa đào tạo kỹ thuật 
của UNDP - do DWF thực hiện - đã nâng cao kiến thức, 
kỹ năng và nhận thức về việc sửa chữa và xây dựng nhà 
có khả năng chống chịu và mang lại lợi ích cho những 
người tham gia triển khai các chương trình nhà ở của 
chính phủ. DWF đã xây dựng các tài liệu quảng bá, bao 
gồm các video và cuốn sách nhỏ về quy trình sửa chữa 
và tái thiết nhà ở an toàn, đồng thời họ phát sóng/phân 
phát đến nhiều đối tượng ở tất cả các tỉnh bị ảnh 
hưởng. Tại năm tỉnh, các HGĐ bị ảnh hưởng liên tiếp bởi 
thiên tai cho biết họ đã hưởng lợi gián tiếp từ những 
người hàng xóm của họ, là những người đã nhận được 
hỗ trợ của dự án để sửa chữa nhà.  

Hội PN tỉnh Quảng Trị báo cáo rằng năng lực của các 
cán bộ hội đã tăng lên và kiến thức về các thủ tục mua 
sắm công tăng lên đáng kể. Họ cũng có kinh nghiệm 
trong việc lựa chọn đối tượng hưởng lợivà rút kinh 
nghiệm để ưu tiên các hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 
mà họ dự định áp dụng trong tương lai. 

Mọi người đều nói rằng các các mặt hàng phi lương 
thực trong bộ đồ dùng gia đình - bao gồm chăn, màn, 
xô dung tích lớn, nồi nấu, bát đũa, thảm trải sàn và rổ rá 
là có giá trị. Tất cả các hộ đã nhận đồ dùng gia đình 
được hỏi đều bày tỏ sự hài lòng về chất lượng và số 
lượng của các mặt hàng phi lương thực, đặc biệt là 
chăn màn. Ở Quảng Trị, người dân vui mừng khi nhận 
được nồi cơm điện - thứ mà họ cho là chất lượng cao - 
vào thời điểm đó khi thời tiết se lạnh.  
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Hội PN tỉnh Quảng Trị đã có được mức giá cạnh tranh 
từ các nhà cung cấp – với giá thấp hơn thị trường - và 
tiết kiệm được tiền – mang lại tác động bất ngờ và tích 
cực giúp họ hỗ trợ thêm hàng trăm HGĐ khác có được 
bộ đồ dùng gia đình tương tự. Tương tự như vậy, tại 
tỉnh Quảng Nam, sau khi mua 600 bộ đồ dùng gia đình 
như dự kiến ban đầu, với nguồn tài chính dư thừa, họ 
mua thêm được 35 bộ để hỗ trợ các hộ khác theo tiêu 
chí lựa chọn. 

❖ Những thay đổi có thể xác minh ở các khu vực bị 

ảnh hưởng 
UNDP ước tính rằng tổng số người được hưởng lợi gián 
tiếp từ các hoạt động của dự án có thể lên tới 1,5 triệu 
người do mạng lưới chia sẻ thông tin rộng khắp trên 
toàn quốc. 

Thách thức 

❖ Tích cực hoặc tiêu cực, chủ đích hoặc không chủ 

đích 
Theo khảo sát của DWF với 300 ngôi nhà, chất lượng 
công trình sửa chữa đạt yêu cầu cao ở mức 54%, mức 
đạt yêu cầu là 42% và cần cải thiện chỉ ở mức 4%. Con số 
4% phản ánh những ngôi nhà lợp bằng fibro xi-măng, 
không được thay thế vì thiếu kinh phí. Chỉ khoảng 20% 
số ngôi nhà được khảo sát ở năm tỉnh là vẫn dễ bị ảnh 
hưởng bởi bão nhiệt đới, phổ biến ở miền Trung Việt 
Nam.31 

Khả năng chống chịu với lũ lụt đã trở nên tốt hơn, vì hầu 
hết các HGĐ ở những vùng thường xuyên bị lũ lụt đều 
đã có gác xép, đây là nơi cần thiết đảm bảo an toàn cho 
người dân di chuyển lên trong trường hợp lũ lụt và là 
nơi cất giữ của cải/tài sản thiết yếu. Một vài hộ dân được 
hỏi đã xây gác xép với sự hỗ trợ của dự án. 3.323 ngôi 
nhà được sửa chữa bằng nguồn vốn dự án đã trở nên  

 

31 Hai mươi năm trước, DWF ước tính rằng hơn 50% nhà ở nông thôn 
các tỉnh miền Trung dễ bị tổn thương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an toàn hơn, những ngôi nhà còn lại vẫn dễ bị tổn 
thương và những người không được hỗ trợ bởi dự án 
này vẫn sẽ gặp rủi ro. Mặc dù còn nhiều khó khăn 
nhưng các hộ đều đã tập trung phát triển kinh tế và ổn 
định cuộc sống.  

Dự án đặt mục tiêu là 3.323 ngôi nhà, nhưng vẫn còn 
hơn 380.000 ngôi nhà đã bị hư hại ở các mức độ khác 
nhau.32 Hầu hết các ngôi nhà này được xây dựng trong 
những năm gần đây thuộc gia đình thu nhập thấp do 
các thợ xây địa phương xây dựng, với ‘cách làm theo 
thông lệ” mà không có kiến trúc sư hoặc kỹ sư kết cấu 
công trình hỗ trợ.  

❖ Những thay đổi có thể xác minh được ở những 

vùng bị ảnh hưởng 
Tại các xã trong năm tỉnh đến thăm, các hộ nhận tiền 
sửa nhà trong vùng bị ảnh hưởng đã có những thay đổi 
đáng kể, họ đã cải thiện được điều kiện sống mặc dù 
nguồn tài chính hỗ trợ sửa chữa nhà còn hạn chế. Ở các 
khu vực lân cận có hiệu ứng lan tỏa do những người 
khác cũng được hưởng lợi từ việc quan sát quá trình 
sửa chữa và hiểu được giá trị của các tính năng chống 
chịu này. 

Đối với người nghèo, 50 USD để cung cấp các mặt hàng 
phi lương thực là một số tiền tương đối cao, và mọi 
người hài lòng khi nhận được những chiếc xô có dung 
tích lớn (60 đến 80l), giúp họ trữ nước hoặc đựng các đồ 
dùng khác. Nồi cơm điện, giúp tiết kiệm hơn so với đun 
củi thông thường và an toàn hơn, cũng giúp giảm bớt 
khối lượng công việc của các HGĐ - chủ yếu là của phụ 
nữ, những người chịu trách nhiệm nấu ăn trong gia 
đình. Chăn mền được chào đón đặc biệt vì thời điểm 
đầu năm sau Tết vẫn còn lạnh. 

Uy tín của 5 Hội CTĐ tỉnh và Hội PN ở tỉnh Quảng Trị 
được nâng cao trong mắt người dân địa phương và các 
cơ quan chức năng ở cấp xã, huyện và tỉnh. Ví dụ, Phó 

32 Lưu ý: Tư vấn không rõ có bao nhiêu HGĐ thuộc hộ nghèo và hộ 
cận nghèo. 

Trái: Cửa ra vào mới và bịt lỗ thông gió. / Phải: Phần dưới mái được gia cố. (Ảnh: Ian Wilderspin) 
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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao hiệu quả 
của Hội CTĐ trong việc thực hiện chương trình sửa 
chữa nhà ở. Ông nói Hội CTĐ đã rất xuất sắc và đã 
thành công với tư cách là đầu mối của Dự án và là đối 
tác triển khai quan trọng. Ông cũng hoan nghênh việc 
tiếp tục chương trình để mang lại lợi ích cho các HGĐ 
sống ở các vùng lũ lụt trong tỉnh. 

Năng lực cán bộ ở các xã được nâng cao nhờ hiểu biết 
về quy trình, thực hiện, giám sát, các khía cạnh kỹ thuật 
trong quá trình sửa chữa/xây dựng nhà có khả năng 
chống chịu. Tương tự như vậy, các HGĐ cũng hiểu rõ 
hơn đặc điểm của nhà có khả năng chống chịu và có ý 
thức hơn trong việc làm cho ngôi nhà của họ vững chãi 
hơn và chống chịu được với bão lũ trong tương lai. Điều 
quan trọng là khóa tập huấn đã truyền đạt được cho 
thợ xây địa phương những kiến thức của dự án để họ 
tiếp tục sử dụng kiến thức xây dựng/sửa chữa nhà có 
khả năng chống chịu trong công việc của họ trong 
tương lai. 

Việc huy động thành viên của các tổ chức chính trị - xã 
hội ở cấp xã/phường tham gia hỗ trợ là rất quan trọng. 
Các thành viên HGĐ thuộc các tổ chức chính trị - xã hội 
khác nhau đã tham gia và giúp đỡ lẫn nhau - và cải 
thiện mối quan hệ giữa các tổ chức ở cấp xã/phường; kỹ 
năng phối hợp của cán bộ UBND xã cũng được cải 
thiện. 

HỘP 3 

ANH NGUYỄN  
TẤN ĐẠT VÀ CHỊ  
LÊ THỊ XUÂN 
(Tỉnh Quảng Trị) 

 

Anh Nguyễn Tấn Đạt và chị Lê Thị Xuân, là một đôi 
vợ chồng trẻ có 3 con. Với hỗ trợ nhận được từ dự án, 
họ đã gia cố mái nhà bằng các dầm thép V3 cách 
nhau 1 mét. Họ cũng đã sửa chữa các bức tường hư 
hỏng và lắp mới một cửa ra vào phía trước. Ngoài 
tiền hỗ trợ của dự án, họ đã sử dụng thêm 1 triệu 
đồng tiền tiết kiệm của gia đình để trang trải thêm 
chi phí thực hiện ‘kế hoạch sửa chữa nhà’ của mình.’ 

Anh Nguyễn Tấn Đạt là thợ xây, anh tự sửa chữa nhà 
sau khi được tập huấn nửa ngày. Anh nói kiến thức 
học được rất hữu ích và anh thường chia sẻ thông 
tin với những người khác trong làng.  

Năm nào cũng có lũ nhưng trận lũ năm 2020 là lớn 
nhất, nước ngập vào trong nhà đến một mét.  

Giờ đây họ cảm thấy an toàn hơn với mái nhà và cửa 
mới. 

(Ảnh: UNDP Việt Nam / Ian Wilderspin) 
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4.  GIÁM SÁT DỰA TRÊN CÔNG CỤ KOBO 
Kết quả 
UNDP đã thí điểm công cụ giám sát KoBo để đánh giá 
thiệt hại và thu thập dữ liệu sửa chữa nhà ở cả năm 
tỉnh33. Các cuộc thảo luận với một số Kỹ sư tỉnh và đoàn 
viên Đoàn thanh niên, những người đã sử dụng phần 
mềm giám sát, cho thấy công cụ này dễ sử dụng trong 
việc thu thập dữ liệu và theo dõi thông tin theo thời 
gian.34 Một số Kỹ sư tỉnh đã sử dụng hệ thống KoBo với 
dự án GCF và đã quen thuộc với công cụ này. Đây 
không phải là một công cụ mới và ít gặp vấn đề khi sử 
dụng (một Kỹ sư tỉnh đã sử dụng công cụ này trong bảy 
năm). Mỗi người được hỏi đều khẳng định đây là một 
công cụ dễ sử dụng để quản lý hoạt động sửa chữa nhà 
ở khi các công trình nằm rải rác về mặt địa lý trên một 
diện tích lớn, không tập trung tại một nơi mà ở nhiều 
địa điểm khác nhau. Công cụ này giúp ích chủ yếu ở 
những nơi có số lượng lớn các HGĐ cần giám sát. Nhóm 
UNDP và Hội CTĐ có thể theo dõi việc sửa chữa từng 
ngôi nhà và hỗ trợ kịp thời khi cần thiết. Họ có thể nhập 
và kiểm tra thông tin của từng tỉnh trước khi sửa chữa 
nhà (Giai đoạn 1) và sau khi sửa chữa xong (Giai đoạn 2). 
Họ sẽ không thể thực hiện điều này nếu không có hệ 
thống KoBo.  

Hệ thống KoBo có thể hoạt động trên điện thoại với hệ 
điều hành Android và iOS. Hệ thống này cũng có thể 
hoạt động ngoại tuyến để thu thập dữ liệu và sau đó 
cần kết nối internet đơn giản (không nhất thiết phải tốc 
độ cao) để chuyển dữ liệu từ điện thoại sang cơ sở dữ 
liệu tập trung. 

Thách thức 
Hệ thống xuất hiện một số vấn đề về kỹ thuật. Một số 
người dùng cho biết sử dụng khá phức tạp trên thực 
địa và không thu thập được thông tin quan trọng để 
quản lý dự án, chẳng hạn như thỏa thuận đã ký với HGĐ 
về công trình. Cũng khó xác định chính xác vị trí địa lý, 
đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, trong điều kiện thời tiết 
xấu hoặc nhiều mây. Việc truy cập Internet tốc độ cao 
và mạnh để tải thông tin lên hệ thống không phải lúc 
nào cũng khả thi ở vùng sâu, vùng xa. Người dùng chỉ 
có thể chuyển dữ liệu khi họ trở lại các khu vực trung 
tâm của tỉnh.  

Hệ thống KoBo rất phức tạp cho người lớn tuổi. Tuy 
nhiên, một ví dụ là một người lớn tuổi - là Chủ tịch Hội 
CTĐ xã - đã làm việc chặt chẽ với một vài tình nguyện 
viên chữ thập đỏ trẻ hơn, quen thuộc với các ứng dụng 
di động để giúp nhập dữ liệu vào KoBo. 

 

33 KoBo là một công cụ trực tuyến miễn phí áp dụng cho việc theo 
dõi và đánh giá các chương trình và dự án tại Việt Nam và các quốc 
gia khác. Công cụ này dễ sử dụng để thu thập thông tin và rất linh 
hoạt cho các yêu cầu và nội dung khác nhau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 UNDP đã cho dịch bảng hỏi sang tiếng Việt để dễ sử dụng.   

 

 

Cán bộ dự án đến thăm một hộ gia đình để tiến hành đánh giá hệ 
thống KoBo. (Ảnh: UNDP Việt Nam) 
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KoBo mã QT420:  

Nguyễn Thị Loan, Thôn Gia Lâm, xã Vĩnh Long, 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

(1a) Trước khi sửa         (1b) Sau khi sửa 

KoBo mã H593:  

Nguyễn Thị Kỷ (88 tuổi), Thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy,                       
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(2a) Trước khi sửa          (2b) Sau khi sửa 

 

HÌNH ẢNH TRÊN KOBO VỀ SỬA CHỮA NHÀ 
  

2b 1b 

1a 2a 
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5. CƠ CHẾ PHẢN HỒI 
Một số cán bộ của Hội CTĐ địa phương đã đề cập đến 
cơ chế phản hồi do UNDP thiết lập riêng cho hoạt động 
này. Nó cung cấp cho các HGĐ hưởng lợimột phương 
tiện bảo mật, an toàn để báo cáo bất kỳ vấn đề nào 
phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, do đó đã hỗ 
trợ công tác ứng phó nhân đạo một cách hiệu quả. 
Mục đích và các thành tố của cơ chế phản hồi đã được 
giải thích rõ ràng cho các HGĐ và các tình nguyện viên 
chữ thập đỏ, và những người khác do cán bộ Hội CTĐ 
địa phương mời.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân phát tài liệu giới thiệu mô tả cơ chế phản 

hồi 
Dự án thúc đẩy việc 'Bảo vệ khỏi bị bóc lột và lạm dụng 
tình dục’ (PSEA) mà cán bộ UNDP đã giới thiệu trong 
các khóa tập huấn cho các cán bộ Hội CTĐ tỉnh và Hội 
PN tỉnh Quảng Trị, tình nguyện viên, thợ xây địa 
phương, người lao động và người dân địa phương trong 
các giai đoạn khác nhau của dự án. Ngoài ra, dự án 
cũng thúc đẩy bình đẳng giới và bao trùm xã hội, ưu 
tiên các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm các HGĐ do 
phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ mang thai hoặc đang cho 
con bú, người cao tuổi và người khuyết tật. Các bộ đồ 
dùng gia đình được phân phát đã lồng ghép nhu cầu 
cụ thể có tính đến nhu cầu giới ở địa phương. 

Cơ chế phản hồi bao gồm một email chuyên dụng, một 
số điện thoại di động làm đường dây nóng và Zalo, được 
cung cấp cho tất cả các HGĐ. Bên cạnh việc đóng vai 
trò là một kênh phản hồi thông tin về việc sửa chữa nhà 
và phân phát đồ dùng gia đình, cơ chế này còn giúp 
bảo vệ phụ nữ khỏi bị bóc lột và nguy cơ bị lạm dụng 
tình dục. Ngoài ra, có các tài liệu truyền thông (áp phích 
và tài liệu phát tay) thông báo về mục đích của đường 
dây nóng và thông tin liên lạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hộ gia đình đang xem áp phích và các tờ rơi với thông tin về cơ chế phản hồi của dự án. (Ảnh: UNDP Việt Nam) 
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6. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
I. Việc hỗ trợ kinh phí kịp thời của CERF 

đão cho phép các đối tác dự án của 
UNDP (Hội CTĐ và Hội PN) đáp ứng nhu 
cầu của một số HGĐ dễ bị tổn thương 
nhất trong năm tỉnh bị ảnh hưởng nặng 
nề nhất bởi các cơn bão nhiệt đới và lũ lụt 
liên tiếp vào cuối năm 2020. 

II. Sự chỉ đạo của UBND cấp tỉnh và cấp xã 
và sự hướng dẫn rõ ràng của UNDP đã 
giúp các đối tác dự án hoàn thành hoạt 
động đúng tiến độ. Các cán bộ từ cấp 
tỉnh đến cấp thôn đều triển khai dự án 
theo đúng quy trình, tiêu chí lựa chọn, 
công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận 
và tin tưởng của người dân địa phương. 

III. Sự kịp thời và phối hợp của các đối tác 
dự án với các sở ban ngành địa phương 
ở tất cả các cấp (và các sở ban ngành 
liên quan) ở năm tỉnh đã giúp cho các 
hoạt động được hoàn thành cho dù thời 
hạn rất chặt chẽ và các thủ tục phức tạp, 
ví dụ mua sắm các mặt hàng phi lương 
thực trong điều kiện khó khăn. Các cán 
bộ Hội CTĐ và Hội PN đã thể hiện năng 
lực và sự tận tụy vì công việc, đặc biệt ở 
cấp xã/phường. 

IV. Sự nhiệt tình, năng động của các cán bộ 
UNDP tại Hà Nội, các chuyên gia tư vấn 
DWF, các Kỹ sư cấp tỉnh, các tình nguyện 
viên chữ thập đỏ trong quá trình thực 
hiện dự án, đặc biệt trong việc hỗ trợ 
người nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn sửa chữa nhà bị hư hỏng, đã 
góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án theo 
kế hoạch. 

 

V. Tương tự, sự tham gia nhiệt tình và kiên 
nhẫn của người dân trong quá trình 
thực hiện dự án - từ việc lựa chọn đối 
tượng thụ hưởng, đánh giá thiệt hại nhà 
ở, lên kế hoạch ngân sách, lên kế hoạch 
sửa chữa, huy động, hỗ trợ tài chính và 
nhân công, tham gia đào tạo, sửa chữa 
nhà ở cùng với thợ xây địa phương đã 
giúp đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nhà. 

VI. Mặc dù các tiêu chí lựa chọn rất thực tế, 
sử dụng danh sách hộ nghèo và hộ cận 
nghèo của địa phương và nhắm vào các 
HGĐ có nhà ở bị thiệt hại từ 30% đến 70%. 
Nhưng điều này cũng có nghĩa là ở một 
số tỉnh, các HGĐ được hưởng lợi nằm rải 
rác trên diện tích rộng, đặc biệt là ở tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Vì vậy, việc triển khai và 
tổ chức dự án đã gặp một số khó khăn.  

VII. Một số thách thức đã phát sinh trong 
việc lựa chọn hộ hưởng lợi do nguồn lực 
của dự án để sửa chữa nhà còn hạn chế. 
Ở một số xã, nhà của người dân đã bị 
thiệt hại do thiên tai trong quá khứ và 
hoàn cảnh gia đình họ tương đối giống 
nhau. 

VIII. Mặc dù nhu cầu gia cố, sửa chữa nhà ở 
của người dân khá cao nhưng nguồn 
kinh phí hạn chế và mức hỗ trợ/hộ 
thường không đủ để thực hiện hết tất 
cả các sửa chữa quan trọng. Do kinh phí 
sửa chữa nhà cho các HGĐ thấp nên việc 
đôn đốc các HGĐ sửa chữa các hạng mục 
cần thiết cũng rất khó khăn. Một số hoạt 
động còn mờ nhạt, chẳng hạn như sự 
tham gia của các HGĐ trong các khóa tập 
huấn, rất nhiều người không tham gia.
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7. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Chương này đưa ra các kết luận và khuyến nghị của 
đợt đánh giá dựa trên các phát hiện chính theo các 
tiêu chí đánh giá. Theo yêu cầu trong ToR, tư vấn đã 
đánh giá từng tiêu chí, sử dụng Phụ lục 1 của ToR cho 
Thang đánh giá. Phần giải thích nằm ở chương trước. 

KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN 

Giám sát và đánh giá  
5 – Rất hài lòng 
UNDP đã làm việc hiệu quả với hai đối tác của dự án là 
Hội CTĐ và Hội PN, chịu trách nhiệm theo dõi và giám 
sát hàng ngày. 

Hội CTĐ tại 5 tỉnh đóng vai trò thiết yếu trong việc giám 
sát kỹ thuật sửa chữa nhà ở, tại bốn trong năm tỉnh. Họ 
đã lựa chọn người thụ hưởng, đánh giá nhu cầu sửa 
chữa nhà (với các Kỹ sư tỉnh) và xác minh. Bên cạnh đó, 
họ giám sát và theo dõi việc mua sắm và phân phát bộ 
đồ dùng gia đình – đây cũng là nhiệm vụ do Hội PN tỉnh 
Quảng Trị đảm nhận. 

Năm Kỹ sư cấp tỉnh đã đảm bảo giám sát kỹ thuật các 
công trình sửa chữa, hướng dẫn và hỗ trợ các cán bộ và 
tình nguyện viên chữ thập đỏ tại địa phương.  

Cơ quan thực hiện (UNDP) 
5 – Rất hài lòng 
Dự án khẳng định khả năng và trách nhiệm của UNDP 
trong việc thực hiện một dự án trị giá 1 triệu USD với 
quy trình nghiêm ngặt, toàn diện và tiên tiến. Mức độ 
năng lực chuyên môn đảm bảo sự tin tưởng của nhà tài 
trợ ngày càng tăng và sự tự tin để hoàn thành các dự án 
tương tự khác trong tương lai. 

Cơ quan triển khai (Hội Chữ thập đỏ và 

Hội Phụ nữ) 
5 – Rất hài lòng 
Hội CTĐ của năm tỉnh và Hội PN tỉnh Quảng Trị đã triển 
khai các hoạt động của dự án một cách hiệu quả và 
hiệu suất. Vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng. 

Sự phù hợp 
2 – Phù hợp 

❖ Các ưu tiên của Chính phủ trong việc khắc phục 

hậu quả thiên tai ở các tỉnh miền Trung 
Dự án phù hợp với các qui định hiện hành và các 
chương trình liên quan đến nhà ở của Chính phủ. 

UBND các tỉnh đánh giá rằng việc sửa chữa nhà đã đáp 
ứng được các nhu cầu ưu tiên, đặc biệt là đối với các hộ 
nghèo và cận nghèo sống trong vùng có nguy cơ cao.  

UNDP đã chọn đối tác phù hợp nhất là Hội CTĐ để thực 
hiện sửa chữa nhà. 

Mọi người dân địa phương được hỏi đều rất vui với 
khoản hỗ trợ để sửa chữa nhà mà họ nhận được.  

Bộ đồ dùng gia đình bao gồm các mặt hàng cần thiết 
và có giá trị cho các HGĐ thụ hưởng. 

KN1: Tìm hiểu triển vọng về các biện pháp 
can thiệp tương tự để sửa chữa và xây dựng 
nhà ở an toàn, phù hợp với các chương trình 
nhà ở của chính phủ ở miền Trung Việt Nam. 

❖ Chức năng nhiệm vụ của UNDP 
UNDP đã hoàn thành sứ mệnh nhân đạo của Văn 
phòng Điều phối viên thường trú tại Việt Nam và thực 
hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững “không để ai bị bỏ lại 
phía sau”, thực hiện chức năng trong Đối tác Giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai, và nâng cao năng lực của các sở ban 
ngành địa phương và các đối tác dự án. 

KN2: Tìm hiểu các cơ hội nâng cao năng lực 
ở cấp địa phương về nhà ở an toàn, nhà ở có 
khả năng chống chịu giúp đảm bảo 'không ai 
bị bỏ lại phía sau'. 

❖ Nhu cầu của các hộ bị ảnh hưởng 
Các tiêu chí lựa chọn hộ hưởng lợicó hợp lý và đơn giản, 
tập trung vào các hộ nghèo và cận nghèo dễ bị tổn 
thương nhất có nhà bị thiệt hại từ 30% đến 50%. Bên 
cạnh đó, các đối tác của dự án cũng ưu tiên hơn các 
HGĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

Các đối tác dự án đã kết hợp chặt chẽ với UBND 
xã/phường và các Trưởng thôn, đóng vai trò quan trọng 
trong việc triển khai dự án. Sự tham gia của Sở LĐTBXH 
và các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn ở mức thận 
trọng.  

Nhiều HGĐ nghèo và cận nghèo đã nhận được thực 
phẩm và quần áo trong đợt ứng cứu khẩn cấp, nên việc 
hỗ trợ sửa chữa nhà là vô cùng ý nghĩa, bởi nếu không 
được hỗ trợ, họ không có khả năng sửa chữa nhà của 
mình. 

Việc hỗ trợ ở mức 200 USD để sửa chữa nhà, vừa dễ giải 
thích và quản lý, vừa giúp các HGĐ thực hiện việc sửa 
chữa các hạng mục khẩn cấp do dự án không có ý định 
sửa chữa toàn bộ ngôi nhà bị hư hỏng. Tuy nhiên, 
không phải HGĐ nào cũng có thể hoàn thành 'kế hoạch  
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sửa chữa nhà an toàn' của mình với số tiền này do giá 
nguyên vật liệu tăng cao. Việc tăng mức hỗ trợ cho mỗi 
hộ có thể sẽ giúp đảm bảo rằng nhiều hạng mục hơn 
trong kế hoạch sửa chữa sẽ được hoàn thành, giúp 
giảm mức vay nợ của các HGĐ. 

Người dân đánh giá cao bộ đồ dùng gia đình phi lương 
thực toàn diện, hoan nghênh việc điều chỉnh các hạng 
mục cho phù hợp với nhu cầu và bối cảnh địa phương. 
UNDP đã hỗ trợ kịp thời và là nguồn động viên cho các 
sở ban ngành địa phương và các đối tác của dự án, 
đồng thời giúp người dân địa phương tiếp tục cuộc 
sống hàng ngày và khôi phục phát triển kinh tế.  

KN3: Xem xét tăng mức hỗ trợ tài chính cho 
sửa chữa nhà ở, do lạm phát vật liệu xây 
dựng và tiền lương, do hậu quả của thiên tai 
hoặc tác động của biến đổi khí hậu gây ra. 

 

KN4: Tiếp tục đáp ứng nhu cầu của phụ nữ 
và nam giới thông qua những hỗ trợ khác 
biệt và được điều chỉnh phù hợp, cho phép 
linh hoạt trong việc xác định danh mục ngắn 
các mặt hàng phi lương thực. 

Hiệu quả  
4 – Hài lòng 

❖ Đạt được các kết quả kỳ vọng 
Dự án đã sửa chữa được 3.323 ngôi nhà và phân phát 
3.571 bộ đồ dùng gia đình có tính đến nhu cầu giới cho 
các hộ nghèo và cận nghèo tại 113 xã/phường thuộc 25 
huyện của 5 tỉnh. 

Sự giám sát và theo dõi chặt chẽ của cán bộ UNDP và 
các đối tác là khác biệt với các dự án khác và rất quan 
trọng cho thành công của dự án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các sở ban ngành địa phương đã đồng ý với quy trình 
lựa chọn hộ hưởng lợi– theo họ là minh bạch và công 
bằng – đảm bảo chọn đúng người. Sự tham gia của các 
Trưởng thôn và Sở LĐTBXH hỗ trợ lựa chọn danh sách 
hộ hưởng lợivẫn còn khá thận trọng.  

Việc lập và thực hiện kế hoạch của Hội CTĐ ở năm tỉnh 
đều tốt với sự phối hợp nhịp nhàng từ cấp tỉnh đến cấp 
xã/phường. Quy trình sửa chữa nhà được áp dụng 
giống nhau tại mỗi tỉnh, và tuân theo các quy định của 
dự án.  

Việc huy động lao động địa phương để tiến hành sửa 
chữa nhà là rất quan trọng - các HGĐ được khuyến 
khích vận động bạn bè và họ hàng đóng góp công lao 
động. Việc UBND xã khuyến khích sự hỗ trợ của Mặt 
trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên là rất quan trọng đối 
với các HGĐ bị hạn chế về lao động, chẳng hạn như hộ 
độc thân hoặc hộ người cao tuổi. 

Các quy định và hướng dẫn khá rõ ràng cho quá trình 
thực hiện từ việc lựa chọn hộ hưởng lợi, trả tiền sửa nhà 
từng lần và hệ thống cấp phát tiền mặt. 

Các hộ được hỏi đều đã hoàn thành việc sửa nhà trước 
Tết. 

Các HGĐ đánh giá cao sự hỗ trợ của các tình nguyện 
viên chữ thập đỏ và các Kỹ sư tỉnh trong suốt quá trình 
thực hiện. Các sở ban ngành địa phương ở tất cả các 
tỉnh cũng đánh giá cao các tình nguyện viên chữ thập 
đỏ, các Kỹ sư tỉnh và các cán bộ UBND xã. 

Tại bốn trong số năm tỉnh, Hội CTĐ đã chịu trách nhiệm 
sửa chữa nhà và phân phát bộ đồ dùng gia đình có tính 
đến nhu cầu giới và đã hoàn thành công việc một cách 
hiệu quả. Việc thu hút sự tham gia của Hội PN ở tỉnh 
Quảng Trị trong việc phân phát bộ đồ dùng gia đình là 
sự tham gia hợp lý. Với quy mô và thời gian của dự án, 
Hội PN lẽ ra nên được giao trách nhiệm phân phát các 
bộ đồ dùng gia đình ở cả năm tỉnh, điều này cho phép 

Cán bộ dự án hỗ trợ một phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị trong hoạt động đánh giá KoBo. (Ảnh: UNDP Việt Nam) 
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Hội CTĐ tập trung hoàn toàn vào việc sửa chữa nhà và 
giảm bớt gánh nặng cho họ. Bên cạnh đó, Hội PN cũng 
tích cực thúc đẩy nguyên tắc ‘Bảo vệ khỏi bị bóc lột và 
lạm dụng tình dục’ (PSEA) trong suốt dự án. 

Mặc dù thiếu kinh nghiệm trong các thủ tục mua sắm 
qua mạng mới, các đối tác dự án (được hỗ trợ bởi các 
chuyên gia tư vấn) đã hoàn thành quy trình mua sắm 
trước Tết. Thật không may, cho đến tận tháng 3 các 
HGĐ mới nhận được bộ đồ dùng gia đình, chủ yếu là do 
quá trình mua sắm công bị kéo dài. 

KN5: Tiếp tục khuyến khích sự tham gia của 
Sở LĐTBXH trong quá trình lựa chọn người 
thụ hưởng, các hộ nghèo và hộ cận nghèo 
trong các hoạt động ứng phó nhân đạo trong 
tương lai. Đồng thời, khuyến khích sự tham 
gia của các tổ chức chính trị - xã hội khác - 
ngoài Hội CTĐ và Hội PN - bao gồm Mặt trận 
Tổ quốc và Đoàn Thanh niên để các thành 
viên được tham gia hỗ trợ nhân đạo cho các 
HGĐ dễ bị tổn thương. 

 

KN6: Tiếp tục nâng cao năng lực cho Hội PN 
ở các tỉnh miền Trung, bao gồm đào tạo và 
nâng cao nhận thức về PSEA. Cân nhắc sự 
tham gia đầy đủ hơn của Hội PN trong các 
hoạt động ứng phó trong tương lai bằng 
cách giao trách nhiệm phân phát các bộ đồ 
dùng gia đình có tính đến nhu cầu giới. 

❖ Đào tạo cán bộ của đối tác, HGĐ và thợ xây về sửa 

chữa và xây dựng nhà có khả năng chống chịu  
UNDP đã có một lựa chọn tuyệt vời khi chọn DWF làm 
tư vấn kỹ thuật cho việc sửa chữa nhà cũng như quyết 
định triển khai các kỹ sư tỉnh, và một Kỹ sư trưởng ở 
Quảng Trị. 

Khóa tập huấn một ngày ở cấp tỉnh có vẻ là đủ cho cán 
bộ CTĐ và những học viên khác để giảng dạy lại cho các 
HGĐ hưởng lợi, thợ xây tại địa phương, cán bộ UBND xã 
và những người khác trong các khóa tập huấn kéo dài 
nửa ngày tại các xã. Do số lượng xã tham gia ở một số 
tỉnh khá nhiều, nên việc tổ chức các khóa học như vậy ở 
mỗi xã là không thực tế. 

Việc tập trung nhiều hơn vào đào tạo và nâng cao năng 
lực cho thợ xây địa phương để sửa chữa/xây dựng nhà 
có khả năng chống chịu là có ích ở tất cả các tỉnh. 

KN7: Tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác 
với DWF để nâng cao năng lực cho các thợ 
xây địa phương tại các tỉnh bị thiên tai này, 
nâng cao kiến thức và hiểu biết về việc xây 
dựng và sửa chữa nhà an toàn, có khả năng 
chống chịu và dần dần, nhiều nhà hơn sẽ 
được xây dựng theo thiết kế có khả năng 
chống chịu.  

 

KN8: Tìm kiếm cơ hội đào tạo và nâng cao 
năng lực cho các Hội CTĐ trong việc sửa 
chữa và xây dựng nhà ở an toàn, có khả năng 
chống chịu, đặc biệt cho các cán bộ cơ hữu và 
các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở mỗi tỉnh, 
việc này được xem là một phần của các biện 
pháp ứng phó với thiên tai đang được thực 
hiện. 

Hiệu suất 
4 – Hài lòng 

❖ Hiệu quả về chi phí 
Dự án đã hỗ trợ tiền mặt không điều kiện hoặc có điều 
kiện là 200 USD để sửa chữa nhà ở cho 3.323 HGĐ và 50 
USD để cung cấp bộ đồ dùng gia đình có tính đến nhu 
cầu giới cho 3.571 HGĐ – với tổng số là 6.894 HGĐ tương 
đương với 27.576 nhân khẩu. 

Ít nhất 83% nguồn tiền từ CERF - tổng giá trị 830.750 
USD đã đến được trực tiếp các hộ nghèo và cận nghèo. 

Hầu như tất cả các gia đình đều đi vay tiền để sửa chữa 
(và xây) nhà ở các tỉnh thành tại Việt Nam. Mặc dù vẫn 
biết là các HGĐ nên đóng góp cho việc sửa nhà, nhưng 
với nguồn tài chính hạn chế mà dự án hỗ trợ cho mỗi 
HGĐ, nhiều hộ nghèo và cận nghèo phải vay từ 1 đến 4 
triệu đồng để sửa nhà, chủ yếu là vay từ họ hàng để 
thực hiện "kế hoạch nhà ở an toàn" của họ.  

KN9: Vận động chính phủ áp dụng các thủ 
tục mua sắm khẩn cấp cho các dự án khẩn 
cấp để xúc tiến quy trình vì mục đích đảm bảo 
an toàn tính mạng của người dân. Việc sử 
dụng thời gian hiệu quả chắc chắn sẽ hỗ trợ 
công tác nhân đạo quan trọng cho những 
người đang cần giúp đỡ khẩn cấp.  

 

KN10: Tìm kiếm các giải pháp thay thế mua 
sắm các mặt hàng phi lương thực, tốt nhất là 
cung cấp tiền mặt trực tiếp cho các HGĐ, điều 
này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và 
đảm bảo các HGĐ có thể mua các mặt hàng 
cần thiết một cách kịp thời. 

❖ Quy trình tài chính 
Các quy trình tài chính minh bạch. Các HGĐ đã hiểu rõ 
các thủ tục tài chính, họ cảm thấy rằng sự hỗ trợ mà họ 
nhận được là nhanh chóng và họ đánh giá cao, mặc dù 
vẫn còn những nhu cầu chưa được đáp ứng. 

❖ Sử dụng nguồn lực của dự án 
Các đối tác dự án đã hoàn thành việc sửa chữa nhà, 
mua sắm và phân phát các bộ đồ dùng gia đình đúng 
theo khuôn khổ về thời gian. 

Việc mua sắm các mặt hàng phi lương thực mất nhiều 
thời gian do sử dụng quy trình mua sắm qua mạng mới 
của chính phủ và phải thuê năm chuyên gia tư vấn mua 
sắm được chính phủ chứng nhận (với mức phí danh 
nghĩa). Việc phân phát các khoản trợ cấp tiền mặt vô 
điều kiện không quá phức tạp và có hiệu quả hơn đối 
với các HGĐ đã được lựa chọn và sẽ hiệu quả hơn trong 
việc đáp ứng các nhu cầu của họ. 

  



 

22   |   KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cấp địa phương yêu cầu nhiều thủ tục giấy tờ trong 
việc thực hiện dự án, làm mất thời gian. 

Chi phí hỗ trợ cho các tình nguyện viên chữ thập 
đỏ/những cán bộ hỗ trợ khác là quá ít, điều này ảnh 
hưởng đến tinh thần làm việc, nhất là với thời gian hạn 
hẹp, việc thúc giục các HGĐ tiến hành sửa chữa nhà tốn 
nhiều thời gian, khối lượng công việc tổng thể nhiều và 
điều kiện làm việc ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi 
bão lũ khá khó khăn. UNDP cần lưu tâm hơn khi xây 
dựng ngân sách để trả thù lao thỏa đáng cho các đối 
tác dự án vì các cán bộ và tình nguyện viên của Hội CTĐ 
và Hội PN cũng có các dự án khác cần tiến hành đồng 
thời. 

Cần phải xem xét nhiều hơn những thách thức mà các 
đối tác dự án và các sở ban ngành địa phương phải đối 
mặt với những tác động liên tục của đại dịch Covid-19 
trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

KN11: Nghiên cứu các phương án để tăng 
hiệu quả nhằm giảm bớt các thủ tục giấy tờ 
mà các đối tác dự án yêu cầu trong các hoạt 
động sau này. Cần xem xét việc tăng cường số 
hóa, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình. 

 

KN12: Cải thiện mức hỗ trợ cho cán bộ của 
đối tác dự án và tình nguyện viên trong các 
hoạt động sau này, đảm bảo họ trang trải đủ 
chi phí thực hiện thực tế và được trả đủ mức 
thù lao. 

 

35 Lưu ý: Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhà bị thiệt hại trong khu vực 
thuộc về hộ nghèo và cận nghèo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KN13: Xem xét các tác động của đại dịch 
Covid-19 đang diễn ra tại các khu vực bị ảnh 
hưởng bởi thiên tai trong khuôn khổ quĩ 
CERF, ví dụ, một số lượng lớn người dân đã 
bị thất nghiệp và tài chính HGĐ đã bị ảnh 
hưởng tiêu cực. 

Tác động 

3: Đáng kể  

❖ Tích cực hoặc tiêu cực, trong dự kiến hoặc ngoài 

dự kiến 
Dự án đã sửa chữa 3.323 ngôi nhà, trong khi bão lũ liên 
tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung đã làm hư 
hỏng hơn 380.000 ngôi nhà35 ở các mức độ khác nhau. 

Hình ảnh của Hội CTĐ, Hội PN và UNDP đã tăng lên 
trong mắt người dân địa phương, họ đánh giá cao công 
việc của UBND xã, phường và của các tổ chức đã nêu. 

Những hạng mục đã được sửa chữa bao gồm cửa ra 
vào và cửa sổ mới, lỗ thông gió được bịt kín, mái nhà 
được gia cố và kết nối giữa mái và tường được cải thiện. 
Các HGĐ cho biết họ cảm thấy an toàn và yên tâm hơn 
và cho rằng việc đào tạo về sửa chữa nhà có khả năng 
chống chịu là có ích. Các HGĐ khác được hưởng lợi gián 
tiếp từ hàng xóm của họ, những người đã nhận được hỗ 
trợ của dự án để sửa chữa nhà. Kiến thức, kỹ năng và 
nhận thức về sửa chữa và xây dựng nhà ở có khả năng 
chống chịu mang lại lợi ích cho những người tham gia 
khi họ áp dụng vào triển khai các chương trình nhà ở 
của chính phủ. 

Một người phụ nữ lớn tuổi ở tỉnh Quảng Nam mang bộ dụng cụ gia đình mới về nhà. (Ảnh: UNDP Việt Nam) 
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Năng lực của cán bộ Hội PN tỉnh Quảng Trị tăng lên và 
kiến thức của họ về các thủ tục mua sắm chính phủ 
cũng tăng lên đáng kể. 

Các đối tác dự án đã sử dụng nguồn tài chính dư thừa 
để mua thêm đồ dùng gia đình hỗ trợ các HGĐ khác. 

❖ Những thay đổi có thể xác minh được ở các khu 

vực bị ảnh hưởng  
Thợ xây địa phương có thể nhân rộng các kỹ năng đã 
học và kinh nghiệm thu được từ việc sửa chữa nhà. Mặc 
dù còn nhiều khó khăn nhưng người dân cho biết giờ 
đây họ có thể tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc 
sống. 

UNDP ước tính rằng tổng số người được hưởng lợi gián 
tiếp từ các hoạt động của dự án có thể lên tới 1,5 triệu 
người. 

KN14: Tiếp tục làm việc với chính phủ, các cơ 
quan Liên hợp quốc, các tổ chức đoàn thể, 
các tổ chức phi chính phủ quốc tế, khu vực tư 
nhân và các tổ chức khác để hỗ trợ các 
chương trình nhà ở có khả năng chống chịu 
sau thời gian xảy ra thiên tai, nhằm tăng số 
lượng HGĐ được sống trong những ngôi nhà 
an toàn và có khả năng chống chịu. Tìm kiếm 
cơ hội nâng cao nhận thức về sửa chữa và 
xây dựng nhà ở an toàn và có khả năng 
chống chịu thông qua các phương tiện truyền 
thông đại chúng và các tài liệu quảng cáo. 

Hệ thống giám sát dựa trên KoBo  
Việc sử dụng phần mềm KoBo là một quyết định hợp lý. 
Công cụ KoBo đã cung cấp thông tin rõ ràng, minh 
bạch và báo cáo tiến độ nhanh chóng theo thời gian 
thực cho các cán bộ quản lý chương trình tại Hà Nội. 

Kinh nghiệm sử dụng phần mềm KoBO rất đa dạng - 
Các Kỹ sư cấp tỉnh của UNDP, các tình nguyện viên trẻ 
đã sử dụng hệ thống KoBo một cách hiệu quả, nhưng 
đối với các cán bộ lớn tuổi thì khó hơn. 

Một số khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và việc truy 
cập mạng khó khăn ở các địa điểm xa hơn gây ra. 

KN15: Thúc đẩy việc áp dụng các công cụ 
công nghệ thông tin, chẳng hạn như công cụ 
KoBo, để giám sát hiệu quả các hoạt động 
ứng phó nhân đạo trong nước. Đối với việc 
áp dụng công cụ KoBo trong tương lai, nên 
xem xét các vấn đề kỹ thuật như đào tạo cán 
bộ CTĐ ở mỗi tỉnh để sẵn sàng sử dụng công 
cụ này khi cần thiết, đặc biệt là sau thiên tai. 
Đồng thời cập nhật những nội dung, thông 
tin một cách chính xác. Đảm bảo thiết kế phù 
hợp theo các cấp độ người dùng khác nhau 
(như kỹ sư, các tình nguyện viên chữ thập đỏ 
hoặc cán bộ UBND xã). 

Cơ chế phản hồi 
Cơ chế phản hồi được chủ ý thiết lập cho hoạt động 
nhân đạo đã được sử dụng. Cán bộ đầu mối UNDP đã 
nhận được các cuộc gọi/phản hồi từ người dân địa 
phương liên quan đến việc hỗ trợ tiền mặt hoặc phân 
phát bộ đồ dùng gia đình hoặc bày tỏ lòng biết ơn đối 
với sự hỗ trợ của dự án hoặc khi họ nhận được hàng 
hóa. Những cuộc gọi này cho thấy rằng hệ thống đã 
hoạt động và hỗ trợ UNDP theo sát các hoạt động của 
Hội CTĐ. UNDP nói rằng họ không nhận được bất kỳ 
phản hồi tiêu cực nào, điều này rất đáng khích lệ với 
một dự án liên quan đến hơn 6.600 HGĐ và những khó 
khăn trong quy trình lựa chọn và sự chậm trễ đáng kể 
trong việc nhận bộ đồ dùng gia đình36. 

Với quy mô hoạt động và số lượng người tham gia, cơ 
chế phản hồi có thể cần được xem xét xem liệu nó có 
thể giúp cải thiện hoạt động trong tương lai hay không. 

Không có vấn đề gì liên quan đến bóc lột hoặc lạm 
dụng tình dục trong quá trình thực hiện dự án. 

KN16: Tìm kiếm các cơ hội để thúc đẩy cơ 
chế phản hồi trong các hoạt động ứng phó 
nhân đạo trong tương lai của các đối tác 
phát triển, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, 
các cơ quan của Liên hợp quốc và chính phủ 
để đảm bảo nguyên tắc minh bạch và trách 
nhiệm giải trình. Kiểm tra cơ chế đảm bảo 
tính hiệu quả thông qua việc chia sẻ thông tin 
và nâng cao nhận thức của cộng đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Ví dụ, một phụ nữ (trong cuộc phỏng vấn trọng tâm ở Quảng 
Ngãi) phàn nàn rằng việc sửa chữa mái nhà được thực hiện không 
phù hợp với tấm lợp truyền thống hiện có của cô, mặc dù cô đã 
không sử dụng cơ chế phản hồi để báo cáo về mối quan ngại này. 

Ngoài ra, một số người cảm thấy xấu hổ khi truy cập hoặc chia sẻ 
thông tin liên quan đến PSEA. 
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TỔNG HỢP XẾP HẠNG ĐÁNH GIÁ 
 

XẾP HẠNG 

Cơ chế giám sát và phản hồi Xếp hạng 
Cơ quan triển khai và thực 
hiện 

Xếp hạng 

Thiết kế ban đầu  5: Rất hài lòng  
Chất lượng thực hiện của 
UNDP - Cơ quan thực hiện  

5: Rất hài lòng  

Thực hiện kế hoạch 4: Hài lòng  
Chất lượng triển khai- Cơ 
quan triển khai  

5: Rất hài lòng  

Chất lượng tổng thể 4: Hài lòng  
Chất lượng tổng thể của việc 
Thực hiện/Triển khai 

5: Rất hài lòng  

Kết quả Xếp hạng Tác động Xếp hạng 

Sự phù hợp 2: Phù hợp  
Tác động đến người thụ 
hưởng 

3: Đáng kể  

Hiệu quả 4: Hài lòng  
Những thay đổi trong cộng 
đồng 

2. Tối thiểu  

Hiệu suất 4: Hài lòng  Đánh giá tác động tổng thể 2. Tối thiểu  

Đánh giá kết quả tổng thể 
của dự án 

4: Hài lòng    
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Đã hoàn thành sửa chữa 3.323 ngôi nhà có khả năng 
chống chịu tại 117 xã/phường của 25 huyện thuộc 5 tỉnh miền Trung 
là Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi 
cho các hộ nghèo và cận nghèo có nhà bị thiệt hại từ 30% đến 70% do 
bão, lũ lụt và sạt lở đất xảy ra liên tiếp từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2020. 

3.571 bộ đồ dùng gia đình có tính đến nhu 
cầu giới (nhiều hơn mục tiêu 248 bộ), bao gồm các mặt hàng 
phi lương thực đã được phân phát cho các HGĐ trong năm tỉnh. 

6.894 HGĐ được hưởng lợi trực tiếp, ương 
đương với 27.576 nhân khẩu. Với mức độ phủ sóng và quan 
tâm rộng rãi của các phương tiện truyền thông, ước tính có 
khoảng 1.520.000 người được hưởng lợi gián tiếp. 

Năng lực của các đối tác dự án - Hội CTĐ và Hội PN - các thợ xây 
và người dân địa phương ở năm tỉnh đã được nâng cao. 

83% nguồn quỹ dự án đã trực tiếp đến tay người hưởng lợi. 

Kinh nghiệm sử dụng hệ thống giám sát KoBo và cơ chế 
phản hồi, bao gồm cả PSEA và thúc đẩy bình đẳng giới và bao trùm xã 
hội trong ứng phó nhân đạo quy mô lớn có thể sẽ được các cơ quan khác 
trong hệ thống LHQ, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức đoàn 
thể và các sở ban ngành địa phương áp dụng. 

 CÁC THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN 
 

 Sau đây là danh sách thành quả của dự án: 
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PHỤ LỤC I: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

BỐI CẢNH CHUNG 
Kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020, miền Trung Việt Nam liên tiếp bị ảnh hưởng bởi hàng loạt bão, lốc xoáy và lũ lụt với 
cường độ cao ở mức kỷ lục. Theo kết quả nghiên cứu của ba Đoàn đánh giá liên ngành trong hai ngày 21-23 tháng 10, 
cường độ bão lũ lớn chưa từng có, gây thiệt hại trên diện rộng về người và tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế 
của hơn 1,5 triệu người. 

Theo báo cáo, hơn 230 người đã chết hoặc mất tích. Ít nhất 380.000 ngôi nhà đã bị ngập lụt, hư hỏng hoặc phá hủy. Sau 
bão, hàng chục nghìn người dễ bị tổn thương nhất đã mất sạch tài sản chỉ còn lại những ngôi nhà bị hư hại, sinh kế 
không còn và hoa màu bị phá hủy. Nhiều người đã mất gần như toàn bộ tài sản trong nhà, và nhiều người khác đã trở 
thành người vô gia cư. Người nghèo và người cận nghèo không có tiền để đầu tư sửa chữa, xây dựng lại nhà ở hoặc mua 
sắm nhu yếu phẩm. 

UNDP đã huy động các nguồn tài chính để hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, bao gồm 1 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp 
Trung ương của LHQ (CERF). Các tỉnh mục tiêu của dự án được CERF tài trợ bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hỗ trợ chủ yếu nhằm mục đích giúp người dân sửa chữa nhà và phân phát các bộ đồ 
dùng gia đình phù hợp giới.  

1. MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ 
Mục đích của đợt đánh giá chủ yếu để xem xét mức độ đạt được các mục tiêu và đầu ra chính của Dự án trong việc i) 
Giúp sửa chữa nhà ở cho 3.323 hộ gia đình dưới hình thức hỗ trợ tiền mặt để đảm bảo cho họ cuộc sống an toàn và đàng 
hoàng, và ii) Đáp ứng các nhu cầu cơ bản của 3.323 hộ gia đình bằng cách phân phát các bộ đồ dùng gia đình phù hợp 
giới. Trong quá trình đánh giá này, UNDP Việt Nam đặt mục tiêu học hỏi kinh nghiệm từ dự án để tìm hiểu các phương 
án khác nhau trong việc nâng cao hiệu quả của các biện pháp tiếp cận có tiềm năng nhân rộng trong các can thiệp ứng 
phó với thiên tai trong tương lai. 

Với tính chất độc lập của đánh giá này, các phát hiện sẽ là cơ sở minh bạch cho các can thiệp tương tự của UNDP, của 
Chính phủ, chính quyền địa phương, và các nhà tài trợ tiềm năng trong các sự cố thiên tai trong tương lai, cần đến các 
can thiệp tương tự.  

Báo cáo đánh giá dành cho những thành phần chính như sau:   

• Các cán bộ quản lý của UNDP và các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam; 

• Các cán bộ của Tổng cục Quản lý Thiên tai và các Bộ ngành khác; 

• Cán bộ của 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi (và các tỉnh có khả năng 
xảy ra thiên tai khác). 

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐÁNH GIÁ 
Mục tiêu tổng thể của đánh giá nhằm: 

1. Đánh giá hiệu quả của Dự án trong việc đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu; 

2. Đánh giá các tác động (tích cực hay tiêu cực, trong dự kiến hay ngoài dự kiến) của Dự án; và 

3. Ghi lại các bài học kinh nghiệm và các cơ hội tiềm năng làm thông tin đầu vào cho việc lập chương trình ứng 
phó khẩn cấp trong tương lai và các chương trình xây dựng nhà có  khả năng chống chịu của Chính phủ và các 
đối tác phát triển ở miền Trung Việt Nam. 

4. Đánh giá được thực hiện cho hai đầu ra của Dự án từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 04 năm 2021 ở cả năm tỉnh. 

Cụ thể, tư vấn sẽ đảm nhận các công việc sau: 

1. Thực hiện rà soát tài liệu (xem xét văn kiện Dự án và các tài liệu liên quan); 

2. Tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp (sử dụng phương pháp định tính và phân tích) tại các xã được chọn ở 5 tỉnh; 

3. Tóm tắt phát hiện sơ bộ cho UNDP; 

4. Viết báo cáo đánh giá; 

5. Chia sẻ các phát hiện đánh giá tại hội thảo chia sẻ tổng kết; 

6. Hoàn thiện và gửi báo cáo cuối cùng cho UNDP.  

3. BIỆN PHÁP TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
UNDP kỳ vọng rằng tư vấn sẽ sử dụng biện pháp tiếp cận định tính kết hợp các công cụ thu thập dữ liệu như phỏng vấn, 
thảo luận nhóm tập trung và quan sát từ các chuyến đi thực địa dự án. Tư vấn sẽ phải rà soát tất cả các nguồn thông tin 
liên quan, chẳng hạn như báo cáo đánh giá thiên tai, văn kiện, báo cáo, hồ sơ dự án, chương trình nhà ở quốc gia, tài liệu 
giảm thiểu rủi ro thiên tai và bất kỳ tài liệu nào khác mà tư vấn cho là hữu ích. Tư vấn sẽ được cung cấp một danh sách tài 
liệu khi bắt đầu đánh giá. 
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Theo dự kiến, tư vấn sẽ đi thực địa tại năm tỉnh mục tiêu là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và 
Quảng Ngãi. Tư vấn sẽ tiến hành phỏng vấn và thảo luận (ít nhất) với các tổ chức và cá nhân dưới đây:  

• Các hộ hưởng lợi trực tiếp được Dự án sửa chữa nhà ở; 

• Người dân trong cộng đồng, thợ xây địa phương, cán bộ chính quyền địa phương; 

• Đại diện các đối tác của UNDP như Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi và Hội PN tỉnh Quảng Trị; 

• Đại diện chính quyền tỉnh; 

• Tổng cục Phòng chống thiên tai. 

Theo dự kiến, tư vấn sẽ đề xuất một phương pháp luận với mục đích rõ ràng là cung cấp câu trả lời đáng tin cậy cho các 
câu hỏi đánh giá. Phương pháp luận được đề xuất sẽ cần đảm bảo rằng thông tin thu thập được là hợp lệ, đáng tin cậy và 
đủ để đáp ứng các mục tiêu đánh giá và phân tích của tư vấn là logic, mạch lạc và đầy đủ. Đồng thời, các nguyên tắc ba 
bên (sử dụng nhiều nguồn dữ liệu và phương pháp) nên được áp dụng để xác minh các phát hiện.  

4. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG 
Đánh giá sẽ dựa vào các tiêu chí về sự phù hợp, hiệu quả, hiệu suất và tác động. Xếp hạng phải dựa trên các tiêu chí hiệu 
quả sau đây. Bảng xếp hạng hoàn thiện cần được đưa vào phần tóm tắt của báo cáo đánh giá. Mức xếp hạng bắt buộc 
nằm trong Phụ lục 2. 

XẾP HẠNG 

Cơ chế giám sát và phản hồi Xếp hạng Cơ quan triển khai và thực hiện Xếp hạng 

Thiết kế ban đầu   Chất lượng thực hiện của UNDP - Cơ 
quan thực hiện  

 

Thực hiện kế hoạch  Chất lượng triển khai- Cơ quan triển 
khai  

 

Chất lượng tổng thể  Chất lượng tổng thể của việc Thực 
hiện/Triển khai 

 

Kết quả Xếp hạng Tác động Xếp hạng 

Sự phù hợp  Tác động đến người thụ hưởng  

Hiệu quả  Những thay đổi trong cộng đồng  

Hiệu suất  Đánh giá tác động tổng thể  

Đánh giá kết quả tổng thể của dự án    

 

5. MA TRẬN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
Tư vấn cần hoàn thành hoặc chỉnh sửa Ma trận này và đưa vào phần Phụ lục của báo cáo. 

Các câu hỏi về tiêu chí đánh giá Chỉ số Nguồn Phương pháp luận 

Sự phù hợp: Dự án phù hợp như thế nào với các ưu tiên của chính quyền địa phương, nhà tài trợ và nhu cầu của 
các hộ gia đình ở các tỉnh mục tiêu? 

 Dự án phù hợp như thế nào 
với các ưu tiên của Chính phủ 
Việt Nam và các tỉnh bị ảnh 
hưởng sau các cơn bão và lũ 
lụt liên tiếp xảy ra vào tháng 
10 năm 2020? 

Nhu cầu sửa chữa nhà cửa khẩn 
cấp  

Văn kiện và báo cáo dự án 

Các báo cáo đánh giá thiệt 
hại của Chính phủ 

Các báo cáo đánh giá nhu 
cầu chung 

Rà soát tài liệu 

Tập trung vào thảo 
luận và phỏng vấn với 
cán bộ dự án, UNDP 
và các đối tác khác. 

 Dự án phù hợp như thế nào 
với nhiệm vụ của UNDP và 
các nhà tài trợ trong quá trình 
hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh 
hưởng sau thiên tai? 

Không để ai bị bỏ lại phía sau là 
nhiệm vụ của UNDP, nhiệm vụ 
nhân đạo của nhà tài trợ từ các 
cơ quan LHQ tại Việt Nam 

Chính sách của UNDP về 
Không để ai bị bỏ lại phía sau  

Nhiệm vụ nhân đạo của nhà 
tài trợ 

Rà soát tài liệu 

Phỏng vấn với cán bộ 
của UNDP và LHQ 

 Các đầu ra của dự án phù hợp 
như thế nào với nhu cầu của 
các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
tại 5 tỉnh? 

Nhu cầu đảm bảo cuộc sống an 
toàn và đàng hoàng của các hộ 
gia đình sau thiên tai 

PN và nam giới có nhu cầu khác 
nhau và hỗ trợ được thiết kế 

Văn kiện và báo cáo dự án 

Các báo cáo đánh giá thiệt 
hại của Chính phủ 

Rà soát tài liệu 

Phỏng vấn 

Thảo luận nhóm 
trọng tâm 
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Các câu hỏi về tiêu chí đánh giá Chỉ số Nguồn Phương pháp luận 

phù hợp cho các hộ gia đình 
đặc biệt dễ bị tổn thương 

Các báo cáo đánh giá nhu 
cầu chung 

Nguồn dữ liệu sơ cấp 

Các báo cáo đánh giá cuối 
cùng của DWF37 

Hiệu suất: Mức độ đạt được các đầu ra mong đợi của dự án? 

 Hiệu suất của dự án trong 
việc đạt đươc các đầu ra 
mong đợi? 

Chất lượng sửa chữa nhà38  

Chất lượng của việc cung cấp 
các bộ đồ dùng gia đình phù 
hợp giới  

Thông tin, kiến thức và kỹ năng 
được chuyển giao 

Văn kiện dự án 

Các báo cáo đánh giá cuối 
cùng của DWF 

Nhóm dự án và các bên liên 
quan 

Rà soát tài liệu 

Phỏng vấn 

Thảo luận nhóm 
trọng tâm  
 

 Mức độ thực hiện của Dự án 
về các hoạt động đào tạo đã 
cam kết, sửa chữa nhà có khả 
năng chống chịu, phân phát 
bộ đồ dùng phù hợp giới. 

Chất lượng và nội dung đào tạo 
đã được triển khai 

Báo cáo đào tạo 

Văn kiện dự án 

Các báo cáo đánh giá cuối 
cùng của DWF 

Nhóm dự án và các bên liên 
quan 

Rà soát tài liệu 

Phỏng vấn 

Thảo luận nhóm 
trọng tâm  
 

 Những giải pháp đổi mới nào 
đã được áp dụng để tối đa 
hóa hiệu quả trong đánh giá 
nhu cầu, lựa chọn đối tượng 
hưởng lợi và giám sát? 

Công cụ KOBO  Bức tranh tổng thể 

Báo cáo dự án 

Rà soát tài liệu 

Phỏng vấn các tư vấn 
của UNDP 

Phỏng vấn các đối 
tượng hưởng lợi 

Hiệu suất: Hiệu suất trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính và kỹ thuật đã được lên kế hoạch và sử dụng trong 
thực hiện các đầu ra của dự án? 

 Quá trình thực hiện dự án có 
đạt được hiệu quả về chi phí 
như đề xuất ban đầu (kế 
hoạch so với thực tế} hay 
không? 

Mức độ chênh lệch giữa chi tiêu 
theo kế hoạch và chi tiêu thực 
tế 

Số tiền dự kiến so với số tiền 
thực tế được sử dụng 

Báo cáo tài chính sơ bộ39 

Văn kiện dự án 

Rà soát tài liệu 

 

 Việc hỗ trợ tiền mặt trực tiếp 
cho các hộ gia đình có hiệu 
suất/tiết kiệm thời gian trong 
việc thực hiện hỗ trợ nhân 
đạo không? 

Kế hoạch hỗ trợ tiền mặt   Văn kiện dự án 

Phản hồi của các đối tượng 
hưởng lợi và đối tác thực 
hiện 

Rà soát tài liệu 

Phỏng vấn  

 Các hoạt động dự án được 
triển khai có sử dụng hiệu 
quả nguồn lực của dự án 
không? 

Hiệu suất giải ngân và quản lý 
tài chính 

Các đầu ra đạt được so với chi 
phí; hiệu quả về chi phí  

Văn kiện dự án 

Các báo cáo dự án 

Phản hồi của các đối tượng 
hưởng lợi và các bên liên 
quan chính  
 

Rà soát tài liệu 

Phỏng vấn  

Tác động: Có các chỉ số cho thấy dự án đã đóng góp, hoặc thúc đẩy tiến độ, hoặc giảm rủi ro trong lĩnh vực nhà ở 
không?   

 Đâu là những tác động trong 
dự kiến và ngoài dự kiến của 
Dự án đến các đối tượng 
hưởng lợi (tích cực và tiêu 
cực)? 

Sự hài lòng / biết ơn của cộng 
đồng 

Thay đổi xã hội do hỗ trợ của dự 
án 

Văn kiện dự án 

Các kế hoạch và văn bản ở 
cấp tỉnh  

Nguồn dữ liệu sơ cấp 

Phỏng vấn 

Phân tích tài liệu 

 

37 Hội thảo Phát triển Pháp (DWF) đã thực hiện đánh giá độc lập hợp phần sửa chữa nhà, tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật liên quan đến sửa 
chữa nhà có khả năng chống chịu.   
38 Không yêu cầu đánh giá kỹ thuật về việc sửa chữa, do DWF đã thực hiện việc này. Các câu hỏi liên quan đến "chất lượng" có thể đủ rộng thu thập 
phản hồi chung từ người hưởng lợivà chính quyền địa phương để xem có bất kỳ phàn nàn nào từ bất kỳ bên liên quan nào về chất lượng tổng thể 
của các công trình đã được thực hiện hay không.  
39 Sẽ được UNDP cung cấp. 
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Các câu hỏi về tiêu chí đánh giá Chỉ số Nguồn Phương pháp luận 

 Đâu là những thay đổi có thể 
xác minh trong các cộng 
đồng bị ảnh hưởng hiện tại so 
với 05 tháng trước? 

Cải thiện điều kiện sống 

Môi trường sống an toàn hơn, 
đặc biệt đối với các nhóm dễ bị 
tổn thương (người già, trẻ em, 
v.v.) 

Phỏng vấn 

Các báo cáo dự án 

Phản hồi của các đối tượng 
hưởng lợi và các bên liên 
quan chính 

Phỏng vấn 

Phân tích tài liệu 

 Mức độ đóng góp của dự án 
vào ổn định xã hội xét về điều 
kiện nhà ở của các hộ nghèo 
sau thiên tai? 

Cải thiện điều kiện sống 

Môi trường sống an toàn hơn, 
đặc biệt đối với các nhóm dễ bị 
tổn thương (người già, trẻ em, 
v.v.)  

Phỏng vấn 

Các kế hoạch / chiến lược 
cấp tỉnh 

Phản hồi của các đối tượng 
hưởng lợi và các bên liên 
quan chính 

Phỏng vấn 

Phân tích tài liệu 

 

Thang xếp hạng  

Xếp hạng về:  
Cơ chế giám sát và phản hồi 
Cơ quan triển khai và thực hiện 
Kết quả (Hiệu quả, Hiệu suất) 

5: Rất hài lòng (HS):  
4: Hài lòng (S): 
3: Tương đối hài lòng (MS) 
2. Không hài lòng (U): 
1. Rất không hài lòng (HU):  

 Xếp hạng mức độ phù hợp 
2. Phù hợp (R) 
1. Không phù hợp (NR) 

 

 

 Đánh giá tác động: 
3. Đáng kể (S) 
2. Tối thiểu (M) 
1. Không đáng kể (N) 

Xếp hạng bổ sung: 
- Không áp dụng (N/A) 
- Không thể đánh giá (U/A) 
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PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU ĐÃ THAM KHẢO 

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
• Bộ Xây dựng, Quyết định số 01/VBHN-BXD ngày 04 ngày tháng 03 năm 2020 về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo Theo Quyết định số 
167/2008/QĐ- TTg Giai đoạn 2).        

• Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 167/2008/QĐ-TTG ngày 12 tháng 12 năm 2008 về chính sách hỗ trợ nhà ở 
cho các hộ nghèo.           

• Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 33/2015/QĐ- TTg ngày 10 tháng 08 năm 2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở 
cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 
167/2008/QĐ- TTg Giai đoạn 2), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 như được sửa đổi bổ sung bởi:  

• Quyết định số 33/2019/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 8 năm 2015 về chính sách hỗ trợ 
nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 
167/2008/QĐ- TTg Giai đoạn 2), có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.         

• Quyết định số 48/2014/ QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28 tháng 8 năm 2014, về hỗ trợ chính sách cho 
các hộ nghèo xây nhà ngăn lũ lụt và bão ở khu vực miền Trung.  

• Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2127/QĐ- TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 phê duyệt Chiến lược nhà ở quốc 
gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.        

• Quyết định số 67/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2010 về việc điều chỉnh chính 
sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 167.  

• Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005.        

• Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001. 

UNDP 
• Đề xuất chính thức ngày 23 tháng 11 gửi đến CERF về 'Cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp và hỗ trợ các mặt hàng phi 

lương thực cho các HGĐ dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt' (văn kiện dự án đã được phê duyệt). 

• Kế hoạch thực hiện dự án. 

• Cập nhật tạm thời của Quỹ CERF, RR: Flood 20-RR-VNM-45780. 

• Thư mẫu của UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao hỗ trợ nhân đạo của UNDP. 

• Bài thuyết trình về Dự án Hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp Sửa chữa nhà và Phân phát bộ đồ dùng gia đình phù hợp giới 
cho các HGĐ bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Miền Trung Việt Nam. Tỉnh Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2020. 

• Bài thuyết trình về giám sát tiến độ sửa chữa nhà bằng công cụ KoBo, tỉnh Quảng Bình. 

• Bài thuyết trình về Cập nhật Tạm thời của Quỹ CERF về Dự án Ứng phó với thiên tai ở Việt Nam. 

• Bài thuyết trình về Cơ chế phản hồi. 

DWF 
• Báo cáo đảm bảo chất lượng độc lập cho từng tỉnh. 

• 'Công trình sửa chữa nhà khẩn cấp cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi bão lũ tháng 10-11 năm 2020 ở miền Trung 
Việt Nam', Tư vấn DWF, ngày 15 tháng 04 năm 2021. 

RED CROSS  
• Các bài thuyết trình tại mỗi tỉnh. 
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PHỤ LỤC III: BẢNG CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG 

CÂU HỎI 
Đánh giá hợp phần CERF trong Dự án 'Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam'. 
Lời cảm ơn ngắn gọn, lời giới thiệu về nhóm đánh giá, Dự án và mục đích đánh giá. 

Câu hỏi bán cấu trúc 
Tư vấn sẽ sử dụng ma trận đánh giá - do UNDP cung cấp - với một số sửa đổi nhỏ. 
Các câu hỏi sau đây sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các bên liên quan khác nhau:  

Sự phù hợp - Mục tiêu 
1. Theo anh/chị điều kiện sống đe dọa nghiêm trọng nhất đến tính mạng của những người dễ bị tổn thương nhất 

sau trận bão và lụt năm 2020 là gì? Dự án này có giúp đáp ứng những nhu cầu này không?  

2. Dự án có phù hợp với quan điểm của chính quyền cấp tỉnh trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các HGĐ 
nghèo bị thiệt hại do thiên tai không? Dự án phù hợp với các chương trình/dự án xây dựng và cải tạo nhà ở vùng 
bão lũ của tỉnh như thế nào? 

3. Theo anh/chị, dự án sửa chữa 3.323 ngôi nhà có phù hợp với chính sách của chính phủ và nhu cầu của cộng 
đồng sau bão lũ không? 

4. Những ngôi nhà được sửa chữa đã giải quyết sự khác biệt giữa nhu cầu của phụ nữ và nam giới như thế nào? 

5. 3.323 bộ đồ dùng gia đình phù hợp giới được phân phát có đáp ứng nhu cầu phục hồi khẩn cấp của các HGĐ 
không? 

Hiệu quả - Kết quả  
1. Dự án đạt được đầy đủ hay một phần kết quả kỳ vọng? 

2. Nhà ở được sửa chữa mang lại sự an toàn và đảm bảo hơn cho các HGĐ bằng cách nào? [Hoặc nếu không, thì 
tại sao không?] 

3. Anh/chị đã gặp những khó khăn gì (nếu có) trong quá trình sửa chữa nhà? Ví dụ, mua vật liệu xây dựng. Đối với 
Hội CTĐ/Hội PN?  Anh/chị đã nhận được hỗ trợ gì từ Hội CTĐ, UBND xã và các tình nguyện viên trong quá trình 
sửa chữa nhà? 

4. Anh/chị có tham gia một sự kiện đào tạo nào thuộc dự án không? Nếu có, ba điều quan trọng mà anh/chị học 
được trong dự án về sửa chữa nhà/nhà ở có khả năng chống chịu là gì? 

5. Điều gì đã diễn ra tốt đẹp? Tuy muộn nhưng theo anh/chị, điều gì lẽ ra đã có thể được làm khác đi hoặc nên 
được cải thiện trong tương lai? 

6. Anh/chị có sử dụng giải pháp sáng tạo (KoBo) được giới thiệu trong dự án trong các dự án tương lai không? 
Làm thế nào để Kobo nâng cao chất lượng thực hiện dự án hoặc các tác động của dự án?  

Hiệu suất – Đầu ra/Hoạt động/Đầu vào  
1. Dự án có chi tiêu trong phạm vi ngân sách không? 

2. Việc hỗ trợ tiền mặt có giúp tiền được giải ngân nhanh chóng và minh bạch hơn so với các chương trình hỗ trợ 
khả thi khác hay không? 

3. Các hoạt động của dự án có được thực hiện nhanh hơn, chậm hơn hay cùng tốc độ với các dự án tương tự khác 
không? 

4. Anh/chị có cần huy động thêm nguồn tài chính khác để hỗ trợ việc sửa nhà/mua đồ dùng gia đình không? Nếu 
có anh/chị huy động từ ai/từ nguồn nào? 

Tác động - Mục tiêu  
1. Tác động của dự án đối với cuộc sống của các HGĐ dễ bị tổn thương được hỗ trợ là gì? 

2. Những tác động trong dự kiến và ngoài dự kiến đối với người hưởng lợi(tích cực và tiêu cực) từ dự án là gì? 

3. Anh/chị nghĩ tác động quan trọng nhất của dự án là gì??  

Anh/chị muốn có thêm được kết quả gì thông qua các hành động đã thực hiện? Ví dụ, cải tiến qui định về ứng phó 
nhân đạo sau thiên tai? Nâng cao năng lực hoặc đào tạo cho chính quyền địa phương? Đào tạo thợ xây về xây nhà/sửa 
chữa nhà an toàn/có khả năng chống chịu? Các thiết kế nhà ở có khả năng chống chịu, phù hợp và hấp dẫn hơn về 
mặt văn hóa? Có sự tham gia nhiều hơn của người dân địa phương trong các nỗ lực tái thiết sau thiên tai lớn?  

1. Những thay đổi rõ ràng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ liên tiếp so với một năm trước đây là gì? 

2. Dự án đã đóng góp ở mức độ nào đối với sự ổn định và phúc lợi xã hội của các hộ nghèo và cận nghèo sau thiên 
tai?  
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Tính bền vững - Mục tiêu/Kết quả  
1. Theo anh/chị những khía cạnh nào của dự án có thể được tiếp tục duy trì ở địa phương, bao gồm sửa chữa nhà 

chống chịu bão lũ, kiến thức về thiết kế nhà ở có khả năng chống chịu; bộ đồ dùng gia đình phù hợp giới; hỗ trợ 
tiền mặt; các giải pháp sáng tạo? 

2. Những ý tưởng hoặc biện pháp tiếp cận nào của dự án có khả năng nhân rộng ở các khu vực khác trong bối 
cảnh tương tự sau khi các thiên tai lớn xảy ra? 

3. Những khía cạnh tích cực nào của dự án có khả năng nhân rộng trong tương lai? Ví dụ, sửa chữa nhà có khả 
năng chống chịu, các khóa đào tạo cho thợ xây địa phương và các thành viên HGĐ, nâng cao kiến thức về 
phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, tự xây/sửa nhà có khả năng chống chịu, các giải pháp xây dựng, tăng 
nguồn tài chính, bảo hiểm rủi ro, nâng cao hiệu quả bảo trợ xã hội? 

Gợi ý thêm cho các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc và thảo luận nhóm tập trung  

1. Hộ gia đình  
Tập trung vào hai điểm chính:  

❖ Nhà ở 
• An toàn trước tác động của rủi ro thiên tai trong tương lai - đặc biệt là trong bối cảnh tác động của biến đổi khí 

hậu (ví dụ, rủi ro lũ lụt và bão gia tăng ở các khu vực đất trũng); cấu trúc vật lý (mái, sàn và tường nhà) 
• Mức độ hài lòng của các thành viên gia đình đối với ngôi nhà đã được sửa chữa - mọi người có hài lòng với ngôi 

nhà không? Họ có cảm thấy được tham gia/tư vấn đầy đủ trong suốt quá trình sửa chữa không? 
• Vật liệu xây dựng - tái sử dụng hoặc vật liệu truyền thống của địa phương được sử dụng để sửa chữa nhà, cảm 

nhận của HGĐ về việc sửa chữa nhà. 
• Mong muốn được tiếp tục sống trong ngôi nhà đã được sửa chữa - ý tưởng khác của các HGĐ hưởng lợi về 

những cải tiến trong thiết kế nhà có khả năng chống chịu sẽ được xây dựng trong tương lai và điều kiện sống. 
• Về tiền mặt - gia đình có đủ tiền không? Họ có tìm cách vay thêm không?   

❖ Đào tạo và hội thảo 
• Số lượng các khóa đào tạo, hội thảo và chủ đề - tính hữu ích, rõ ràng và khả năng áp dụng. 
• Mức độ tự tin - của các thành viên trong HGĐ trong việc việc áp dụng các thiết kế sửa chữa nhà có khả năng 

chống chịu; quan điểm về chi phí. 
• Tác động đến các thợ xây địa phương - mức độ tin tưởng tăng lên và khả năng sử dụng các kỹ năng mới học 

được trong việc thiết kế/sửa chữa và xây dựng nhà có khả năng chống chịu trong tương lai; quan điểm về chi 
phí; kiến thức về sửa nhà; khả năng áp dụng. 

• Kiến thức của các thành viên HGĐ đã thay đổi - giải pháp giảm thiểu tác động của các thiên tai trong tương 
lai/tác động của biến đổi khí hậu; Làm thế nào để các HGĐ có thể bảo vệ ngôi nhà và đảm bảo cuộc sống của họ 
trong và sau thiên tai? Làm thế nào họ có thể xây dựng hoặc sửa chữa ngôi nhà để có khả năng chống chịu cao 
hơn?  

2. Chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội (Hội CTĐ, Hội PN) và người dân địa phương 
• Các kế hoạch của chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy sửa chữa nhà và các mô hình nhà có khả năng 

chống chịu. Chính quyền cấp tỉnh/các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường cam kết và hỗ trợ cho các dự án 
tương tự được thực hiện tại địa phương (trước thiên tai). Những thay đổi trong luật pháp hoặc chiến lược liên 
quan đến việc sửa chữa và xây dựng nhà có khả năng chống chịu trong tương lai? Khả năng huy động thêm 
nguồn vốn, bao gồm cả tiền viện trợ và vốn vay? 

• Nhân rộng mô hình dự án - sửa chữa nhà có khả năng chống chịu, đào tạo. 
• Đánh giá của Hội CTĐ và của Hội PN  (nếu có) về các hoạt động của dự án.  

3. Chính phủ Trung ương, UBND tỉnh và UNDP 
• Các ưu tiên trong các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ liên quan đến sửa chữa nhà ở với thiết kế 

chống chịu, nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương. 
• Nhận xét về mức độ phù hợp của dự án với quan điểm của Chính phủ. 
• Nhiệm vụ ứng phó nhân đạo của UNDP được hoàn thành thông qua thực hiện các hành động của Dự án.  

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ  
Đoàn đánh giá áp dụng năm tiêu chí đánh giá DAC, sử dụng bảng sau đây để minh họa mối quan hệ này: 

 Sự phù hợp Hiệu quả Hiệu suất Tác động Tính bền vững 

Mục tiêu      

Kết quả      

Đầu ra      

Hoạt động      

Đầu vào      
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Phần mờ màu xám thể hiện các vấn đề mà tư vấn sẽ tập trung điều tra cho mỗi tiêu chí đánh giá: 

a) Khi phân tích sự phù hợp của Dự án, cần xem xét các tác động và kết quả để xem mục đích và mục tiêu tổng 
quát của dự án có phù hợp với nhu cầu của cộng đồng địa phương, các nhóm đối tượng đích và chính sách của 
chính phủ hay không.       

b) Trong quá trình đánh giá hiệu quả của dự án, cần xem mức độ đạt được mục đích dự án thông qua các đầu ra.       
c) Khi phân tích hiệu suất, cần tập trung phân tích cách đầu vào được chuyển đổi thành đầu ra thông qua các hoạt 

động.       
d) Khi phân tích tác động, cần xem mức độ đạt được mục tiêu tổng quát và mục đích của Dự án, và       
e) Khi phân tích tính bền vững, cần tập trung xem xét xem các lợi ích thu được thông qua kết quả của Dự án và 

mục tiêu tổng quát có được duy trì hay không. 


