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GIỚI THIỆU VÀ TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG

Nhu cầu vận động để giải quyết những thách thức của HIV 
được thừa nhận và được chấp nhận mộtcáchrộng rãi. Có 
nhiều bằng chứng của những chuyển biến vận động chính 
sách tốt có thể xuất hiện, từ việc cải thiện hệ thống y tế và 
chuỗi cung ứng điều trị đến việc tạo điều kiện cho tiếng 
nói cho nhóm người bị gạt ra ngoài lề xã hội để được lắng 
nghe và cho các cộng đồng được trao quyền giải quyết 
những thách thức của HIV.

Tuy nhiên, ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng bị bỏ qua và hạn 
chế hiệu quả, và chúng ta vẫn còn xa mới tới mục tiêu tiếp 
cận phổ cập dự phòng, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị mà các 
nhà lãnh đạo thế giới cam kết vào năm 2002. Nhiều nhà tài 
trợ và các chính phủ nhận ra nhu cầu vận động chính sách 
nhằm giúp tạo ra những chuyển biến về hệ thống, chương 
trình và các nền văn hóa cần thiết để chặn đứng sự lây 
nhiễm mới và cho phép những người sống với HIV sống 
một cuộc sống đầy đủ và hiệu quả. Càng ngày, các khu vực 
tư nhân, các chính phủ và các nhà tài trợ khác sẵn sàng tài 
trợ cho các chương trình và vai trò của vận động, và nhiều 
tổ chức xã hội dân sự thấy rằng họ có thể có được nguồn 
lực để thực hiện công tác tuyên truyền vận động một cách 
hệ thống hơn.

Tuy nhiên, , vì một số lý do, thường khó có thể chứng 
minh tác động và hiệu quả của công việc vận động chính 
sách, đặc biệt là trong lĩnh vực HIV. Thời gian cần thiết để 
đạt được chuyển biến chính sách và xã hội là một nguyên 
nhận, vì đến nay thời gian này thường vượt quá độ dài thời 
gian cho bất kỳ dự án nào sẽ được tài trợ. Nguyên nhân 
là do vận động đánh giá đòi hỏi các kỹ thuật mới hoặc 
sửa đổi từ những kỹ thuật chúng tôi sử dụng để đánh giá 
những can thiệp hoặc cung cấp dịch vụ. Hướng dẫn học 
tập này phát sinh từ một hội thảo được tiến hành bởi Liên 
minh, ICASO và Constella Futures trong năm 2008, trong 
đó chúng ta xem xét một số phương pháp tiếp cận mới 
đầy hứa hẹn đang được phát triển để cố gắng giải quyết 
một số những thách thức này. Những người tham gia tại 
hội thảo đó đã muốn dành nhiều thời gian xem xét các kỹ 
thuật mới để xem liệu các kỹ thuật này có thể giúp họ đáp 
ứng những thách thức cụ thể của vận động chính sách liên 
quan đến HIV hay không.

Tài liệu này tập hợp các khái niệm và các mô hình hữu ích 
mà chúng tôi đã xác định từ nền tảng kiến thức mới vể 
đánh giá vận động, phần lớn là được xây dựng trong và 
dành cho công tác chuyển biến xã hội ở miền Bắc bán cầu. 
Chúng tôi đã áp dụng và thử nghiệm thí điểm các ý tưởng 
cùng với các đồng nghiệp làm việc ở các nước có thu nhập 
thấp và trung bình, để hoạt động như một bàn đạp cho 
các tổ chức xã hội dân sự phát triển các phương pháp tiếp 
cận đáp ứng nhu cầu của họ về trách nhiệm, lập kế hoạch 
và đưa ra các kết quả. Bởi vì đây là ý tưởng tương đối mới, 
nguồn tài liệu này không phải là một tài liệu hướng dẫn 
từng bước. Thay vào đó, chúng tôi muốn khuyến khích mọi 

người hãy thử các cách tiếp cận và thích ứng chúng theo 
nhu cầu và hoàn cảnh của họ. Vì vậy, hướng dẫn đi kèm với 
một tập hợp các tài liệu nhằm giúp đỡ những tổ chức vận 
động chính sách mình có được kiến thức đầy đủ làm việc 
trên lĩnh vực tự đào tạo bản thân và đào tạo lẫn nhau.

Điều tốt là hướng dẫn này có một chút kế hoạch, đánh giá 
vận động chính sách có thể linh hoạt, có hiệu quả kinh tế 
và cung cấp thông tin có ý nghĩa tới các nhà vận động và 
các nhà tài trợ về công việc của chúng ta đang tiến triển 
như thế nào, ngay cả khi mục tiêu cuối cùng của chúng 
ta vẫn còn một chặng đường dài mới tới đích. Hướng dẫn 
này đưa ra thông điệp chính cho việc lên kế hoạch của tổ 
chức vận động chính sách để đánh giá công việc của họ.

Chúng tôi hy vọng các bạn thấy hướng dẫn này hữu ích 
và chúng tôi hoan nghênh các ý kiến phản hồi của bạn, và 
đặc biệt là về bất kỳ ví dụ, các nghiên cứu trường hợp của 
đánh giá vận động mà bạn có thể sẵn sàng chia sẻ. Thông 
tin phản hồi và ý tưởng có thể được gửi đến các địa chỉ 
email dưới đây:
advocacyevaluation@aidsalliance.org 
advocacyevaluation@icaso.org 

Thông điệp chính cho đánh giá vận động
• Rất quan trọng để đàm phán với các nhà tài trợ nhằm 

thiết kế một đánh giá vận động là thực tế và có giá trị, 
và đánh giá vận động đó được cung cấp đầy đủ các 
nguồn lực. Cam kết của các nhà tài trợ trong thiết kế 
đánh giá cách hiệu quả nhất để đàm phán về một thiết 
kế hiệu quả.

• Đánh giá vận động cần phải linh hoạt và có khả năng 
thích ứng với các hoàn cảnh có nhiều biến động, cũng 
như bản thân tuyên truyền vận động.

• Bởi vì công tác vận động chính sách liên quan đến HIV 
thường có mục tiêu dài hạn, nó là thích hợp và thực 
tiễn để xem xét kết quả vận động tạm thời là kết quả 
đánh giá đáng kể, cùng với kết quả và tác động thay 
đổi chính sách.

• Bởi vì có nhiều hơn một cơ quan vận động chính sách 
thường xuyên góp phần vào một mục tiêu vận động 
bất kỳ nên sẽ hợp hợp lý hơn khi tập trung vào việc 
đóng góp chứ không phải là ghi nhận kết quả vận 
động khi cần thiết.

• Dành thời gian để phát triển và làm rõ một lý thuyết 
về chuyển biến của công việc vận động của bạn sẽ tạo 
cho việc lập kế hoạch và tiến hành một đánh giá dễ 
dàng hơn.

• Bởi vì mạng lưới của các nhóm đối tượng đích hoặc các 
tổ chức phi chính phủ thường là một phương tiện để 
kết thúc và là cơ quan hoàn thành cuối cùng công việc 
vận động nên một số câu hỏi đánh giá có thể tập trung 
vào sự tồn tại của mạng lưới như vậy, hoặc cải thiện 
hiệu quả của mạng lưới này về mặt chất lượng của các 
chức năng và quy trình bên trong của nó.
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• Nếu hoạt động vận động của bạn đã bắt đầu và bạn 
sẵn có các chỉ số đã thỏa thuận với nhà tài trợ, không 
để cho điều này đưa bạn tới việc sử dụng hướng dẫn 
này và tuân theo bảy khung đánh giá được trình bày 
trong phần 3. Điều này có thể dẫn bạn đến xác định 
thêm sự quan tâm và có lẽ thêm chỉ số hữu dụng để đo 
lường và theo dõi, điều này sẽ giúp bạn tiếp tục phát 
triển chiến lược và chứng minh sự đóng góp thành 
công trong vận động chính sách của bạn hiệu quả hơn.

• Quan trọng hơn cả, những đánh giá vận động có ý 
nghĩa là có thể thực hiện và có thể đạt được, ngay cả 
đối với các tổ chức nhỏ có ngân sách hạn chế. Thậm 
chí các đánh giá dường như chủ quan, chẳng hạn như 
những thay đổi nổi bật hay nhận thức về sự quan trọng  
về một vấn đề, đem lại việc lên kế hoạch và xây dựng 
khung của câu hỏi chuẩn xác.
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GIớI THIệU HƯớNG DẫN
 

Tài liệu hướng dẫn này là gì và có thể được sử dụng 
như thế nào?
Hướng dẫn có hai thành phần chính:
1. Hướng dẫn dành cho người học độc lập - bất cứ ai 

quan tâm đến việc đánh giá vận động chính sách liên 
quan đến HIV

2. Dành cho hướng dẫn viên mô tả làm thế nào để điều 
khiển một hội thảo xây dựng kỹ năng hai ngày để đề cập 
hết các nội dung hướng dẫn của người học và áp dụng 
các kỹ năng học được. Kèm theo hướng dẫn cho người 
học (Phần tài liệu phát tay và tài liệu tham khảo cho các 
phiên họp), có chín bài thuyết trình PowerPoint và tài liệu 
cho các điều phối viên được gọi là Measuring up: tài liệu 
hỗ trợ bổ sung dành cho hội thảo.

Văn bản hướng dẫn này được viết cho ai?
Bản hướng dẫn là một nguồn lực cho các nhà vận động 
chính sách, các nhà lãnh đạo và các nhân viên giám sát và 
đánh giá của các tổ chức xã hội dân sự (bao gồm cả mạng 
lưới) - những người có liên quan đến thiết kế, thực hiện và 
đánh giá các dự án vận động chính sách ở các cấp độ khác 
nhau - quốc tế, quốc gia và khu vực. Những người đứng 
đầu các mạng lưới nhóm các nhóm đích có thể sẽ thấy bản 
hướng dẫn này đặc biệt có liên quan và hữu ích.

Mục đích của hướng dẫn là gì?
Mục đích tổng thể là nâng cao năng lực của người sử dụng 
trong đánh giá tiến độ và kết quả công việc vận động của 
họ.

Bản hướng dẫn nhằm mục đích:

1. Giúp người dùng xác định và đối mặt với những thách 
thức về việc đánh giá liên quan đến vận động liên quan 
tới HIV mà các tổ chức dựa vào cộng đồng đang cần 
giải quyết

2 Giới thiệu cách tư duy mới về thiết kế đánh giá vận 
động

3 Tạo cơ hội cho người sửu dụng áp dụng một lĩnh vực 
của quá trình thiết kế đánh giá trong  bối cảnh cụ thể 
của chúng.

4 Giúp cho người sử dụng hiểu rằng đánh giá vận động 
là một lĩnh vực đang phát triển nhanh và biến hóa, với 
một số lượng lớn các ấn phẩm về thiết kế đánh giá vận 
động chính sách, phương pháp tiếp cận và phương 
pháp có sẵn thông qua Internet và được tóm tắt trong 
phần nguồn hướng dẫn cho người học.

Tại sao các tài liệu hướng dẫn này được xây dựng?
Trong thời gian Hội nghị quốc tế AIDS lần thứ XVII  tại 
Mexico vào năm 2008, Liên minh Quốc tế chống HIV/AIDS, 
ICASO và Constella Futures phối hợp cùng tổ chức một 
phiên họp xây dựng các kỹ năng đối với những thách thức 
của công tác giám sát và đánh giá vận động chính sách. Đã 
có nhiều người quan tâm và những người tham gia muốn 
có được các kỹ năng thực hành cần thiết để cải thiện giám 
sát và thẩm định của mình. Vì vậy, nhóm hỗ trợ đã đồng 
thuận tìm ra những cách thức khác nhau đáp ứng nhu cầu 
này và học tập kinh nghiệm từ Mexico.

Cho đến gần đây, có quá ít tài liệu hướng dẫn đánh giá 
trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây 
việc đánh giá vận động chính sách đang trở thành một 
lĩnh vực phát triển nhanh. Một số cách tiếp cận và công cụ 
để đánh giá công tác vận động và các công việc liên quan 
tới chính sách đã được phát triển. Vì vậy, Liên minh quốc 
tế chống HIV/AIDS và ICASO quyết định đầu tư vào xây 
dựng một hướng dẫn cho việc đánh giá công tác vận động 
chính sách,và việc xây dựng trên phương pháp tiếp cận và 
các công cụ khác nhau hiện có.

Ai đã đóng góp cho nội dung của tài liệu hướng dẫn?
Tài liệu hướng dẫn bao gồm trích dẫn từ các ấn phẩm 
được các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá 
vận động chính sách xây dựng, bao gồm Cơ quan Dịch 
vụ Nghiên cứu về Tổ chức, Dự án Nghiên cứu Gia đình 
Harvard và Mạng Cách mạng. Bất kỳ việc trình bày sai lệch 
ngoài ý muốn thông tin từ các nguồn này là lỗi của nhóm 
xây dựng hướng dẫn này. Những đóng góp quan trọng 
khác trong việc xây dựng hướng dẫn là do nhân viên của 
ICASO và những người tài trợ từ ICASO và Liên minh và các 
tổ chức thành viên trong mạng lưới, và chuyên viên tư vấn 
Nicky Davies (www.aidsdev.com) 
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PHIêN 1.1
Định nghĩa vận động
“Vận động chính sách là một quá trình liên tục thay đổi giá 
trị, thái độ, hành động, chính sách và pháp luật thông qua 
ảnh hưởng đến người ra quyết định và ý kiến của các nhà 
lãnh đạo, tổ chức, hệ thống và cơ cấu ở các mức độ khác 
nhau.” 1

Vận động là một thuật ngữ cho các hoạt động khác nhau 
được thực hiện với mục đích thay đổi môi trường kinh 
tế, xã hội và chính trị tác động đến các cộng đồng bị ảnh 
hưởng bởi HIV. Đó là một quá trình kích thích đối thoại và 
truyền thông giữa các bên liên quan, cá nhân khác nhau ở 
các vị trí quyền lực khác nhau.

Các yếu tố hoặc các đặc tính chính của vận động bao gồm 
bản chất liên tục phát triển của nó, thường là xuyên suốt 
và năng động trong quá trình, và vận động chính sách có 
thể nhằm mục đích đạt được một loạt các kết quả khác 
nhau, chẳng hạn như việc giới thiệu và thực hiện một 
chính sách cụ thể hoặc các chuyển biến trong các giá trị và 
thái độ của các cá nhân và các tổ chức có ảnh hưởng.

Vận động chính sách có thể được thực hiện tại địa phương 
(bao gồm cả thành phố trực thuộc Trung ương), cấp độ 
khu vực, quốc gia hoặc quốc tế và có nhiều hình thức khác 
nhau.

PHẦN 1 Định nghĩa vận động và các nhân tố chính 
của gíam sát và đánh giá

Phần 1 nhằm mục đích xác định và giải thích vận động chính sách, giám sát và đánh giá. Có nhiều định nghĩa về 
vận động, giám sát và đánh giá. Không có định nghĩa duy nhất đúng hoặc tốt nhất. Chúng tôi đã chọn từ một số 
định nghĩa cho tài liệu này.

PHIêN 1.2
Định nghĩa giám sát và đánh giá2

Giám sát có thể được định nghĩa là một “chức năng liên tục 
phát triển sử dụng bộ thu thập dữ liệu có hệ thống các chỉ 
số quy định nhằm cung cấp các dấu hiệu cho thấy mức độ 
tiến bộ và các kết quả của mục tiêu và tiến bộ trong việc 
sử dụng nguồn tài trợ cho quá trình quản lý và các bên liên 
quan chính để tạo ra các can thiệp liên tục.”

Đánh giá có thể được định nghĩa là “những đánh giá có hệ 
thống và khách quan của một dự án, chương trình hoặc 
chính sách, thiết kế, thực hiện và kết quả đang thực hiện 
hoặc đã hoàn thành. Mục đích của đánh gia là để xác định 
sự liên quan và việc thực hiện các mục tiêu, hiệu quả phát 
triển, tính hiệu quả, tác động và tính bền vững. Một đánh 
giá phải cung cấp thông tin đáng tin cậy và hữu ích, cho 
phép kết hợp bài học kinh nghiệm vào quá trình ra quyết 
định của cả hai bên tổ chức nhận và các nhà tài trợ “.

Giám sát và đánh giá là khác nhau nhưng bổ sung cho 
nhau. Sự khác biệt chính giữa chúng là như sau: giám sát là 
một quá trình liên tục theo dõi hoặc ghi lại các hoạt động 
chúng ta thực hiện (dự kiến hay không); đánh giá là một 
chu kỳ định giá chúng ta đang thực hiện như thế nào, về 
việc liệu chúng ta có đạt được mục tiêu của chúng ta hay 
không, hoặc liệu chúng ta đạt được kết quả bất ngờ, và lý 
do tại sao chúng ta đạt được những kết quả đó.

Càng ngày đánh giá vận động càng tập trung vào giành 
được sự biến chuyển của những người ủng hộ thực hiện 
các cách để đạt được các mục tiêu của họ chứ không phải 
là tự họ đạt được các mục tiêu (xem mục 2.3). Ví dụ, đối với 
các nỗ lực vận động nhằm đạt được thay đổi chính sách, 
các đánh giá có thể không chỉ tập trung vào đánh giá việc 
thay đổi chính sách đã thực hiện mà còn trên những thành 
tựu quan trọng trong quá trình, chẳng hạn như huy động 
và tổ chức của những người vận động chính sách vận 
động hiệu quả hơn, và vị trí của các vấn đề chính sách về 
chương trình nghị sự cải cách chính sách. Những thay đổi 
này thường được gọi là kết quả ngắn hạn hoặc trung hạn, 
kết quả tạm thời hoặc các biện pháp gia tăng tiến độ của 
hoạt động. Cách tiếp cận thiết kế đánh giá này được giải 
quyết sâu hơn trong Phiên 2.3 và 3.2.

Các nguồn giới thiệu bổ sung

Công tác Vận động 
Ủy ban Các tổ chức dịch vụ chống AIDS Thái Bình 
Dương APCASO (2008), “Vận động chính sách từ mặt 
nền tảng cơ bản: một bộ công cụ để tăng cường các 
ứng phó tại địa phương”.
http://apcaso.org/index.php?option=com_content&
view=article&id=28&Itemid=66 

Giám sát và đánh giá
Các trang web đánh giá Các biện pháp và UNDP:
http://cfapp1.undp.org/undpweb/eo/evalnet/
docstore3/yellowbook/ 

www.cpc.unc.edu/measure/publications/evalman/ 

1.	 Chuyển	thể	từ	một	định	nghĩa	được	trình	bày	trong	“Vận	động	trong	hành	động:	một	bộ	công	cụ	hỗ	trợ	các	tổ	chức	phi	chính	phủ	và	các	tổ	chức	cộng	đồng	ứng	phó	với	HIV	/	

AIDS,	Liên	minh	Quốc	tế	chống	HIV/AIDS,	năm	2003,	trong	hội	thảo	hướng	dẫn	kiểm	tra	thực	địa	được	tổ	chức	ở	Ấn	Độ	(tháng	3	năm	2010).

2.		 Định	nghĩa	chỉnh	sửa	từ	“Bảng	thuật	ngữ			quan	trọng	trong	đánh	giá	và	quản	lý	dựa	trên	kết	quả”,	OECD	/	DAC	năm	2002.
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Nhiều người trong số chúng ta thiết kế chương trình và 
đánh giá vận động phải vật lộn với khái niệm xác định kết 
quả đầu ra với kết quả mong đợi, và khác biệt thường tập 
trung vào sự bất đồng hay sự rối loạn.

Tuy nhiên hình ảnh1 dưới đây trình bày một chuỗi logic 
chương trình tiêu chuẩn để giải thích sự khác biệt giữa 
kết quả đầu ra và kết quả mong đợi. Về cơ bản, các kết 
quả đầu ra từ một số quy trình, nếu thực hiện tốt, sẽ dẫn 
đến hoặc kết quả trong thành công của kết quả mong đợi 
(mục tiêu ngắn hạn).

Logic này được áp dụng cho một ví dụ về vận động chính 
sách liên quan đến HIV dưới đây:

Một mạng lưới của người lao động tình dục thực hiện một 
số hoạt động hướng tới kết quả trung hạn của “tạo ra một 
liên minh vận động được đầy đủ thông tin đầy đủ, có tổ 
chức và đại diện có thể phản ứng một cách chiến lược với 
các cơ hội mới xuất hiện”, với mục tiêu cuối cùng là “bảo 
vệ các quyền con người của người lao động tình dục”. Các 
kết quả đầu ra sẽ là quá trình cụ thể dẫn đến việc tạo ra 
các liên minh, với các biện pháp chẳng hạn như số lượng 
các cuộc họp liên minh được tổ chức và tham dự, các loại 
hình hợp phần đại diện trong mạng lưới hoặc liên minh và 
tương tự. Đánh giá kết quả mong đợi sẽ bao gồm việc tạo 
ra các liên minh, và cũng có thể giải thích những gì đã đạt 
được, chẳng hạn như mối quan hệ mới với các nhà lãnh 
đạo có ảnh hưởng và kết hợp giữa những nỗ lực và thông 
điệp của các đối tác. Tác động, mà rất có thể sẽ xảy ra 

trong một số năm, và có lẽ vượt quá quãng thời gian của 
bất kỳ thỏa thuận tài trợ nào, sẽ là “bảo vệ nhân quyền của 
người lao động quan hệ tình dục”.

Bảng 1 dưới đây cho thấy ví dụ này liên quan đến các hợp 
phần khác nhau của mô hình logic như thế nào.

Khi tập trung vào các kết quả tạm thời hoặc tiến độ gia 
tăng, sự khác biệt giữa đầu ra và kết quả mong đợi và các 
biện pháp tương ứng của chúng (chỉ số) có thể gây nhầm 
lẫn. Sự khác biệt giữa những gì được tính như là một chỉ 
số quá trình (đầu ra) và được tính như là một chỉ số kết 
quả (kết quả) sẽ phụ thuộc vào tầm nhìn chiến lược của 
bạn trong công việc vận động của bạn và những gì bạn 
cho là thành tựu quan trọng trên con đường để đạt được 
mục tiêu của bạn. Điều này sẽ bị ảnh hưởng bởi mức độ 
của mục tiêu vận động của bạn (hoặc tham vọng của bạn) 
và khung thời gian kế hoạch đánh giá của bạn. Ví dụ, việc 
tạo ra một liên minh vận động là một chỉ số kết quả quan 
trọng của giai đoạn đầu tiên của công việc, và đặc biệt là 
đối với những người vận động chính sách nỗ lực thực hiện 
chuyển biến xã hội tại những khu vực nhóm đích bị đánh 
giá kỳ thị và có tỷ lệ phạm tội cao, tại những nơi công việc 
này thỉnh thoảng mới được thực hiện.Tuy nhiên, khi mạng 
lưới được thành lập, công việc sẽ tập trung vào việc đạt 
được kết quả dài hạn, chẳng hạn như các chuyển biến 
chính sách hoặc các điều kiện được cải thiện. Trong trường 
hợp này, và về lâu dài, tạo lập và duy trì của liên minh sẽ 
là một kết quả đầu ra, dẫn đến các kết quả chính sách như 
mong muốn.

3.	 Ngân	hàng	Thế	giới	và	Liên	minh	Quốc	tế	chống	HIV/AIDS	(2009),	‘Khuôn	mẫu	cho	các	thuật	ngữ	đánh	giá	về	công	tác	dự	phòng	tham	khảo:	hướng	dẫn	tham	khảo	nhanh’

Minh hoạ 1: Chuỗi logic về chương trình3

Đầu vào          Hoạt động         Đầu ra       Kết quả               Tác động
Trong chuỗi, nguồn lực logic (đầu vào) được thực hiện thành hàng hóa và dịch vụ (đầu ra). Kết quả về kiến thức 
và thay đổi hành vi, cải thiện trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ (kết quả mong đợi), những dịch vụ tiếp đó 
tạo ra những thay đổi cuối cùng trong hồ sơ cá nhân - xã hội - nhân khẩu học, dịch tễ học của một nhóm dân cư 
(tác động).

Bảng 1: Ví dụ áp dụng hình mẫu logic trong chương trình

Đầu vào

Thời gian của 
các thành 
viên, điều 
phối viên và 
tình nguyện 
viên trong 
mạng lưới

Tiền bạc, vv

Hoạt động

Tổ chức các 
cuộc họp liên 
minh

Nghiên cứu 
và phân tích 
thông tin

Xây dựng quan 
hệ đối tác

Ví dụ chỉ số kết quả 
đầu ra

Số các cuộc họp liên 
minh được tổ chức

Số người tham dự các 
cuộc họp

Các thành phần đại 
diện  trong mạng lưới

Ví dụ chỉ số kết 
quả ngắn hạn

Mối quan hệ với 
các nhà hoạt động 
có ảnh hưởng

Sự liên kết những 
nỗ lực của các đối 
tác và thông điệp

Tạo ra một liên 
minh vận động 
được thông tin, có 
tổ chức và có tính 
đại diện

Ví dụ chỉ số kết quả 
dài hạn

Những thay đổi trong 
nhận thức của công 
chúng về người lao 
động tình dục và 
quyền của họ

Chính sách mới về 
bảo vệ quyền lợi 
người lao động tình 
dục được giới thiệu

Cơ chế giải quyết các 
xâm hại về quyền 
được xây dựng

Tác động

Bảo vệ các 
quyền con 
người của 
người lao 
động tình 
dục
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PHIêN 2.1
Hiểu lý do tại sao đánh giá vận động là quan trọng

Ngày càng có nhiều quan tâm đến việc đánh giá vận động, 
cả từ những người vận động chính sách và các nhà tài trợ. 
Những lý do cho sự quan tâm này có thể khác nhau giữa 
hai nhóm, nhưng trong một số trường hợp có thể là trùng 
lặp nhau. Những lý do chính để đánh giá vận động bao 
gồm mong muốn để:
• tìm hiểu cách làm thế nào nâng cao năng lực của 

những người vận động chính sách
• tìm hiểu cách làm thế nào để điều chỉnh chiến lược vận 

động khi họ đang được thực hiện
• thông báo các kế hoạch vận động chính sách trong 

tương lai, bao gồm cả chu kỳ kinh phí/đề xuất
• chứng minh mối liên quan giá trị các lĩnh vực cụ thể 

của giá trị gia tăng (ví dụ, cho mạng lưới, cho các nhóm 
đích4 đang cạnh tranh tìm nguồn tài trợ cùng với các tổ 
chức phát triển phi chính phủ và các viện nghiên cứu)

• chứng minh phương pháp tiếp cận dựa trên bằng 
chứng đối với vận động chính sách (yêu cầu ngày càng 
cao của nhà tài trợ)

• kinh phí tài trợ và chứng minh kết quả
• chứng minh kết quả huy động thêm nhiều nguồn lực 

cho công việc vận động trong tương lai, bao gồm giám 
sát và đánh giá các vận động.

Đánh giá vận động là điều cần thiết nếu trong việc tài trợ 
trong tương lai được huy động và tăng cường. Vì phạm 
vi của các tổ chức tham gia trong công tác vận động liên 
quan đến HIV đa dạng hơn nhiều mạng lưới nhóm đích 
và các tổ chức phi chính phủ tập trung vào vấn đề HIV, và 
bởi vì có thêm nhiều tiền được tiêu nên có có thêm nhiều 
cạnh tranh cho các nguồn lực. Ngày càng có mong muốn 
đánh giá các chiến lược vận động có hệ thống theo thời 
gian để tập trung nỗ lực hiệu quả hơn và biện minh cho 
mọi khía cạnh tranh cãi của vận động chính sách (xem 
Phiên 2.2).

PHẦN 2
Tìm hiểu về lý do tại sao đánh giá vận động chính sách 
liên quan đến HIV là quan trọng, sự thách thức 
và khác biệt

Đánh giá vận động được coi là khó khăn do tính chất phức tạp và năng động tự nhiên của công việc vận động 
chính sách. Ở phần này chúng ta sẽ xem xét lý do tại sao đánh giá là quan trọng, ngay cả khi có thử thách, và 
chúng ta sẽ xác định một số thách thức cụ thể và sự khác biệt chúng ta phải đối mặt khi đánh giá vận động chính 
sách liên quan đến HIV.

PHIêN 2.2
Xác định những thách thức các tổ chức xã hội dân sự 
phải đối mặt trong đánh giá vận động chính sách liên 
quan đến HIV

Những thách thức sau đây đã được những người đóng 
góp cho hướng dẫn này xác định nhằm đánh giá vận động 
chính sách liên quan đến HIV. Hiểu rõ những thách thức 
này giúp chúng ta thiết kế đánh giá vận động có thực tế 
và hữu ích. Nói chung, những thách thức trong vòng kiểm 
soát của chúng ta được coi là dễ dàng vượt qua hơn.

Những thách thức khó vượt qua hơn thường là những 
thách thức chúng ta khó kiểm soát, chẳng hạn như thay 
đổi đột ngột trong môi trường chính sách, thay đổi trong 
ưu tiên của các nhà tài trợ, hoặc sự hoảng sợ về mặt đạo 
đức xung quanh các nhóm dân cư quan trọng hoặc nữ 
quyền. Những thách thức khác bao gồm:
• sự miễn cưỡng từ một số nhà hoạch định chính sách 

và ý kiến của các lãnh đạo công bố hoặc chia sẻ các kết 
quả vận động thành công do nhạy cảm chính trị xung 
quanh các kết quả gây tranh cãi

• sự miễn cưỡng của một số người có quyền quyết định 
hoặc các bên liên quan cho rằng thành công là do 
những người ủng hộ những người mà họ có thể cho 
rằng là đối thủ, đặc biệt là nhóm đích bị gạt qua ngoài 
lề xã hội, những người có thể phạm tội và bị kỳ thị.

• những chuyển biến trong các nhân viên, giá trị và 
chính sách của các mục tiêu vận động như các chính 
trị gia, các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh 
đạo chỉ đạo đường lối và các nhà tài trợ ở tất cả các cấp 
nghĩa là đánh giá các nỗ lực vận động theo thời gian 
có thể được thử thách. Điều này là bởi vì những thách 
thức liên tục thay đổi, và bởi vì có thể là do có những 
mất mát của ghi nhận hợp tác, điều này tạo khó khăn 
để đánh giá sự đóng trong góp dài hạn

• thiếu nguồn lực bên ngoài để theo dõi, đánh giá, chẳng 
hạn như các cơ hội tài trợ hoặc hợp tác với các tổ chức 
giám sát và đánh giá có kinh nghiệm

• khó có thể quy cho thành công trong công việc tuyên 
truyền trực tiếp là do một tổ chức cụ thể

4.	 Nhóm	đối	tượng	đích	là	thuật	ngữ	chỉ	nhóm	những	cá	nhân	đặc	biệt	bị	ảnh	hưởng	bởi	HIV,	bao	gồm	cả	những	người	sống	chung	với	HIV,	người	lao	động	tình	dục,	những	người	

đàn	ông	có	quan	hệ	tình	dục	với	nam	giới,	người	khuyết	tật,	những	người	sử	dụng	ma	túy,	tù	nhân,	vv
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• trong một số trường hợp, đặc biệt là đối với các nhớm 
đích với quyền lực chính trị hạn chế, duy trì tình hình 
hiện tại hoặc cơ hội để tham gia trong các vấn đề vận 
động chính sách cần được bảo vệ liên tục. Không đi 
ngược có thể là khó chứng minh và thách thức quá 
trình lượng hóa kết quả.

• sự kỳ thị hoặc phạm tội, đặc biệt là của các nhóm đích 
nào đó, có thể dẫn đến thiếu số liệu thứ cấp hoặc gây 
ra khó khăn trong việc tiếp cận các dữ liệu dịch tễ học 
cho các cơ sở quan trọng và các biện pháp cho chỉ số

• sự miễn cưỡng của một số người ủng hộ tuyên bố 
đóng góp cho những chuyển biến thành công mà họ 
muốn các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh 
đạo thừa nhận

• có thể khó khăn khi để những người hưởng lợi tham 
gia trong đánh giá vận động do họ bị phân biệt đối xử, 
bị cho là có khả năng phạm tội và bị kỳ thị.

• lo ngại rằng một sáng kiến vận động sẽ thất bại nếu 
các mục tiêu dự kiến không đạt được

• thiết kế đánh giá có thể không đủ linh hoạt để đạt tới 
các thành tựu ngoài dự kiến hoặc những nỗ lực để tạo 
ra hoặc duy trì các quan hệ đối tác và liên minh vận 
động ổn định thành công trong quá trình thực hiện

• công tác tuyên truyền vận động thường xuyên được 
lên kế hoạch một cách lỏng lẻo vì công việc này có thể 
sẽ khó khăn khi dự đoán và nhu cầu để đáp ứng. Tuy 
nhiên, chưa có quy hoạch rõ ràng, đánh giá thông qua 
việc sử dụng các phương pháp tiếp cận đánh giá thông 
thường cũng gặp khó khăn

• sự miễn cưỡng lên kế hoạch vận động chính sách gắn 
liền với các hoạt động cụ thể phù hợp với mục tiêu 
SMART (cụ thể, có thể đánh giá, có thể đạt được, thực 
tế và ràng buộc về mặt thời gian).

• trong khi chu kỳ tài trợ thường bị ràng buộc thời gian, 
công việc vận động lại không như vậy

• thường vận động liên quan đến HIV có những mục tiêu 
dài hạn, mục tiêu mà mất nhiều thời gian để đạt được 
hơn so với thời gian tài trợ, vì vậy rất khó phải theo dõi 
những vấn đề gì sẽ cho thấy có kết quả.

• trong một số hoàn cảnh, giám sát và đánh giá của vận 
động là yếu kém hoặc hạn chế bởi vì đánh giá không 
được coi là quan trọng như vậy không phải lên kế 
hoạch hay ngân sách cho vận động đánh giá được coi 
là quá khó khăn hoặc tốn nhiều thời gian cho những 
người vận động chính sách bận rộn, nhân viên hoặc 
tình nguyện viên có kinh nghiệm đánh giá hạn chế; 
trong một số trường hợp vận động được coi là một 
hoạt động theo từng ngày không đòi hỏi kỹ năng 
chuyên môn và không có giá trị đánh giá.

PHIêN 2.3
Khám phá cách đánh giá vận động là khác so với đánh 
giá chương trình

Tất cả các đánh giá có điểm tương đồng nhất định rằng 
chúng có hệ thống và dựa trên các dữ liệu có thể được 
định lượng hoặc định tính. Thông thường chúng sử dụng 
một số phương pháp cốt lõi, chẳng hạn như các cuộc 
phỏng vấn và khảo sát. Đánh giá cũng chia sẻ một số điểm 
tương đồng về mục đích, và lý thuyết của sự thay đổi (xem 
phần 3.2) là hữu ích cho gần như tất cả các đánh giá.5

Có một số khác biệt cụ thể liên quan đến vận động chính 
sách liên quan đến HIV có thể làm cho công việc thiết 
kế đánh giá này khác so với chương trình làm việc. Môi 
trường vận động chính sách liên quan đến HIV thường 
rất năng động, do tính chất nhạy cảm của vấn đề, liên tục 
thay đổi thái độ và giá trị của người dân và các tổ chức có 
ảnh hưởng, môi trường chính sách toàn cầu tác động đến 
quốc gia cụ thể ra quyết định, vai trò của mạng lưới vận 
động, các mối quan hệ, tác động của sự cố ảnh hưởng đến 
ý kiến và tiến bộ về các vấn đề ở tất cả các cấp.

Các điểm sau đây sẽ giúp bạn thiết kế đánh giá vận động 
liên quan đến HIV có tính đến những khác biệt này:
• Rất quan trọng khi đánh giá kết quả tạm thời để bổ sung, 

hoặc thay vì các mục tiêu, tác động dài hạn khác.Tập 
trung vào các kết quả tạm thời trong thiết kế đánh giá 
giúp giảm thiểu những thách thức đánh giá như khung 
thời gian dài kỳ cho công tác này, và khả năng thay đổi 
đột ngột những cơ hội và các biến động bên ngoài 
thường tác động cụ thể tới công tác vận động. Điều này 
giúp đảm bảo việc đánh giá là có ý nghĩa và có giá trị, 
và để giúp tránh đưa ra một kết luận không công bằng 
- một nỗ lực vận động không thành công nếu không đạt 
được tác động mong muốn hay mục tiêu dài hạn.

• Rất hợp lý khi tập trung vào đóng góp chứ không phải 
là quy chụp khi cần thiết. Nhiều hơn một tổ chức có 
mục đích đạt được một mục tiêu vận động chính sách 
liên quan đến HIV. Do đó sẽ hợp lý nếu các tổ chức 
xã hội dân sự tập trung vào đóng góp của họ nhằm 
đạt được các mục tiêu, quá trình dẫn đến họ hơn là 
cố gắng để đòi hỏi hoặc quy trách nhiệm (xem hộp 1, 
trang 9).

• đánh giá vận động cần được ưu tiên thời gian một cách 
thực tế, tìm hiểu liên tục. Môi trường vận động chính sách 
liên quan đến HIV là rất năng động và các chiến lược đòi 
hỏi sàng lọc liên tục và thay đổi đôi khi cực đoan. Nỗ lực 
vận động hiếm khi lặp đi lặp lại theo cùng một cách, như 
các chương trình có thể được thích ứng với hoàn cảnh 
khác nhau (ví dụ, một chương trình thử nghiệm nhanh 
chóng thích nghi với một bối cảnh dịch vụ cụ thể về văn 
hóa và y tế), vì vậy chúng ta hiếm khi có bộ các can thiệp 
vận động tiêu chuẩn. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta 
có rất ít bộ các phương pháp đánh giá tiêu chuẩn, vì vậy 
chúng ta cần phải đánh giá vào lúc chúng ta thực hiện. 
Đánh giá kết quả giúp tăng cường các nỗ lực vận động 
khi chúng được thực hiện liên quan đến việc vận động 
hơn so với đánh giá dự án điển hình cuối kỳ.

5		 Trích	dẫn	từ	Coffman	J.	(2007b)	Có	những	điểm	khác	biệt	nào	về	đánh	giá	vận	động	chính	sách	và	đánh	giá	thay	đổi	chính	sách?	‘Trao	đổi	đánh	giá:	Một	tạp	chí	định	kỳ	về	các	

chiến	lược	bề	nổi	trong	vấn	đề	đánh	giá,	Số	XIII,	Number	1,	Trường	giáo	dục	Harvard,	dự	án	nghiên	cứu	gia	đình
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• Điều quan trọng là dự đoán và dự trữ các nguồn lực để 
thực hiện các hoạt động đánh giá sau các sự kiện quan 
trọng, thời gian chuyên sâu của các hoạt động không 
có kế hoạch hoặc khi hiệu quả của một chiến lược cụ 
thể được thử thách. Trong công việc vận động, các yếu 
tố bên ngoài có thể lại tập trung vào công việc này 
hơn, ứng phó với các yếu tố bên ngoài và không thể 
đoán trước thường là một phần cốt lõi của công việc. 
Do đó, đánh giá cần được linh hoạt và có thể thích ứng 
tùy theo công việc.

• Người ta thường không thực tế hoặc không cần thiết 
để đánh giá tất cả các yếu tố của vận động chính sách 
liên quan đến HIV. Nhiều tổ chức xã hội dân sự thúc đẩy 
chương trình nghị sự vận động liên quan đến HIV có 
nguồn lực hạn chế, và dựa vào tình nguyện viên có làm 
công việc tốt hơn giám sát và đánh giá công việc này. 
Các tổ chức này thường được phân cấp, và có ban thư 
ký chặt chẽ với số lượng các nhân viên chuyên nghiệp 
hạn chế (bao gồm cả nhân viên có kinh nghiệm giám 
sát và đánh giá). Trong trường hợp này có thể không 
thể đánh giá tất cả các yếu tố của vận động chính sách. 
Thay vào đó, có thể đánh giá người dùng cuối để quyết 
định theo đó các yếu tố nào sẽ giàu thông tin và khả thi 
để đánh giá.

• Công tác vận động liên quan tới HIV có thể đòi hỏi sự 
phát triển của các loại kết quả, chỉ số mới và khác biệt 
để đánh giá tiến độ và phương pháp đánh giá (phần 
3). Điều này là quan trọng khi giúp đỡ những người 
vận động chính sách xác định kết quả vận động tạm 
thời, đặc biệt là những kết quả chủ quan và khó giám 
sát chẳng hạn như thái độ và các giá trị bị thay đổi như 
vậy thường là trung tâm vận động chính sách liên quan 
đến HIV. Phần 3 cho thấy kết quả, biện pháp và phương 
pháp mới hoặc điều chỉnh, cho phép đánh giá thiện 
chí chính trị, môi trường chính trị, cam kết chính trị, các 
vấn đề nổi bật, chất lượng của các mạng lưới vận động 
chính sách và các liên minh/quan hệ đối tác liên quan 
đến HIV, và tăng cường hệ thống này.

• Việc tạo ra các mối quan hệ đối tác, liên minh hoặc 
mạng lưới có thể tự bản thân nó đã là một kết quả vận 
động chính sách. Điều này là vì các liên minh, quan hệ 
đối tác hoặc các mạng lưới, trong một số hoàn cảnh, 
có thể được coi là để kết thúc, và tự kết thúc. Điều này 
đặc biệt có liên quan đến sự tồn tại của một mối quan 
hệ đối tác tích cực và hiệu quả, liên minh hoặc mạng 
lưới (ví dụ, những người sống chung với HIV) có một 
ảnh hưởng tích cực trên quan điểm của người có ảnh 
hưởng, các cách thực hiện quyết định và cách trình bày  
vấn đề. Trong trường hợp này, sẽ có hai lĩnh vực lớn của 
các kết quả để đánh giá công việc vận động (tác động 
bên ngoài): các kết quả nội bộ (nội bộ quan hệ đối tác, 
liên minh hoặc mạng lưới) và kết quả bên ngoài (bên 
ngoài mối quan hệ đối tác, liên minh hoặc mạng)7

Box 1: Đóng góp và ghi công 

Rất chính đáng để tập trung vào đóng góp chứ 
không phải là ghi công cho công việc vận động, như 
Michael Patton giải thích6

“Trong khi đó, ghi công yêu cầu việc xác định 
nguyên nhân gây ra hiệu ứng phân tích, đóng góp 
tập trung vào việc xác định ảnh hưởng có thể. Phân 
tích các đóng góp phân tích, giống như thám tử làm 
việc, đòi hỏi phải kết nối các điểm giữa những việc
đã được thực hiện và những gì tạo ra kết quả, kiểm 
tra vô số các tương tác, biến số và các yếu tố, và xem 
xét cách giải thích khác và giả thuyết, để cuối cùng, 
chúng ta có thể đạt được một phán quyết độc lập, 
hợp lý, và dựa trên bằng chứng và dựa trên những 
chứng cứ tích lũy. “

6.	 Patton,	M.Q.	(2008),	“Đánh	giá	Tác	động	Vận	động	chính	sách”,	Tạp	chí	đánh	giá	đa	ngành,	5	(9).

7.		 Điểm	này	rút	ra	từ	“Đánh	giá	tác	động	của	vận	động	chính	sách	mạng	lưới	quốc	tế”	của	Wilson-Grau,	R.	(2007)	và	“Đánh	giá	mạng	thay	đổi	xã	hội	quốc	tế”	của	Wilson-Grau,	R.	và	

Nuñez,	M.	(2007):	một	khung	khái	niệm	tiếp	cận	có	sự	tham	gia.	Ở	đây	tác	giả	chỉ	ra	rằng	có	bốn	loại	sau	đây	của	thành	tựu	cho	các	mạng	thay	đổi	xã	hội,	trong	đó	có	kết	quả	

bên	trong	và	bên	ngoài	là	hữu	ích	nhất	và	thực	tế	cho	thấy	kết	quả:

•	 tác	dộng	đầu	ra	là	các	sản	phẩm	và	dịch	vụ	-	một	kết	quả	trực	tiếp	của	các	hoạt	động	của	mạng

•	 kết	quả	hữu	cơ	(nội	bộ)	-	thay	đổi	trong	hành	vi,	các	mối	quan	hệ	hay	hành	động	của	các	thành	viên	của	mạng	lưới	tăng	cường	và	phát	triển	năng	lực	tập	thể	để	đạt	được	

mục	đích	chính	trị	của	mạng	lưới.	Những	thay	đổi	này	là	một	kết	quả	-	một	phần	hoặc	hoàn	toàn,	cố	ý	hay	không	của	các	hoạt	động	của	mạng	lưới.

•	 kết	quả	chính	trị	(bên	ngoài)	-	thay	đổi	trong	hành	vi,	các	mối	quan	hệ	hay	hành	động	của	cá	nhân,	nhóm,	tổ	chức	bên	ngoài	mạng	lưới	tham	gia	vào	các	hoạt	động	liên	

quan	đến	mục	đích	chính	trị	của	mạng	lưới.	Những	thay	đổi	này	là	một	kết	quả	-	một	phần	hoặc	hoàn	toàn,	cố	ý	hay	không	của	các	hoạt	động	của	mạng	lưới

•	 tác	động	-	thay	đổi	dài	hạn	trong	quan	hệ	và	thực	hiện	quyền	lực	trong	xã	hội,	được	thể	hiện	trong	mục	đích	chính	trị	của	mạng.
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• Khi mục tiêu vận động thường là thách thức, điều 
này có thể ảnh hưởng đến dữ liệu có thể tiếp cận tới 
để đánh giá kết quả vận động, do đó kết quả và các 
chỉ số nào được lựa chọn và kết quả đánh giá nào 
được sử dụng. Ví dụ, mục tiêu vận động có thể không 
cho phép bạn tiếp cận tới các thông tin về hệ thống của 
mình mà bạn sẽ cần phải đánh giá một số chỉ số thành 
công (chẳng hạn như các số liệu thống kê liên quan 
đến việc giảm bạo lực của cảnh sát đối với các người lao 
động tình dục). Tương tự như vậy, không phải người vận 
động chính sách là luôn luôn có lợi ích tốt nhất khi tuyên 
bố kết quả vận động và công bố chúng rộng rãi, vì điều 
này có thể làm hỏng mối quan hệ mong manh của họ 
với các nhà hoạch định chính sách.

Hộp 2: Việc tạo ra các liên minh nhóm 
đích tham gia lực lượng tại Peru

 Năm 2005, Tổ chức Via Libre bắt đầu làm việc với 
người lao động tình dục, những người sống chung 
với HIV, người đồng tính nam, và những người 
chuyển đổi giới tính để xây dựng một liên minh vận 
động trong bốn vùng của Peru. Mục tiêu là để thay 
đổi chính sách và các chương trình nhà nước thông 
qua việc khuyến khích sự tham gia liên tục traong 
các diễn đàn có quyền quyết định. Một trong những 
chiến lược quan trọng là tạo ra các không gian vận 
động khu vực, nơi các nhóm đích này cùng đến để 
thảo luận các vấn đề và xác định nền tảng chung 
cho vận động. Không chỉ tăng cường quan hệ với 
các tổ chức quan trọng, chẳng hạn như các văn 
phòng của Thanh tra Nhân quyền và các dịch vụ y tế 
khu vực, các cơ quan phối hợp, mà còn cũng có kỹ 
năng xây dựng trong quản lý và hoạt động tổ chức.

Phải mất thời gian và nhiều công sức để giải quyết 
những thách thức của việc cho phép nhóm đích đa 
dạng và bị gạt ra ngoài lề như vậy làm việc cùng 
nhau, tuy nhiên kết quả rất ấn tượng. Thành viên của 
các mạng lưới đã trở thành các tổ chức ‘điểm đến’ 
cho nhiều nhóm người ra quyết định và các nhóm 
người có ảnh hưởng, và nằm trong cuộc đối thoại 
trực tiếp với các nhà hoạch định chính sách, giúp 
định hình các chính sách và các chương trình hiệu 
quả hơn và có mục tiêu tốt hơn.

“Chúng ta đã có để nâng cao nhận thức giữa các cơ 
quan có thẩm quyền để họ không nhìn thấy chúng 
ta như một ‘điểm đen’ của xã hội”, Diana Quispe của 
Arequipa-Fronteras mạng lưới Sin Lazos giải thích. 
“Bây giờ nhóm có một vai trò quốc gia... trong khi 
trước đây, chúng tôi tổ chức một hội thảo với các 
nhà báo và bây giờ họ gửi cho chúng tôi email yêu 
cầu biết thêm thông tin.”

Các thành viên trong mạng lưới là bằng chứng cho 
việc giao tiếp được cải thiện và khả năng đưa ra 
quyết định chia sẻ một cách nhanh chóng (kết quả 
nội bộ), bên cạnh các kết quả bên ngoài chẳng hạn 
như đưa vào các diễn đàn quan trọng quyết định và 
tiếp xúc tự phát của các tổ chức phương tiện truyền 
thông.

Để biết thêm chi tiết báo cáo đầy đủ về dự án này 
tại: www.aidsalliance.org/includes/Publication/LAC_
Advocacy_ vulnerable_populations_ENG.pdf 
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Phần này đúc kết từ các tài liệu được công bố và chưa 
được công bố của nhiều tác giả và các tổ chức, đặc biệt là 
Dự án nghiên cứu gia đình Harvard, Dịch vụ Nghiên cứu 
Tổ chức, Mạng lưới Đổi mới, Tổ chức GrantCraft, và tác giả 
Ricardo Wilson-Grau và Martha Nuñez.

Bảy hợp phần của khuôn khổ thiết kế đánh giá vận động 
bao gồm:
1.  Xác định người sử dụng và sử dụng việc đánh giá 
2.  Lập bản đồ công việc vận động của bạn
3.  Ưu tiên đánh giá những vấn đề gì
4.  Xây dựng các câu hỏi đánh giá của bạn
5.  Quyết định trên một phương pháp tiếp cận tới việc 

thẩm định
6.  Lựa chọn các chỉ số
7.  Xác định và lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu có 

liên quan tới đánh giá vận động.

Điều quan trọng là không để xem các thành phần như các 
bước quy hoạch tuyến tính. Trong khi ba hợp phần đầu 
tiên có thể được coi là bước tuần tự, các quyết định về bốn 
thành phần còn lại phụ thuộc vào nhau. Điều này có nghĩa 
là bạn sẽ cần phải liên tục xem lại và điều chỉnh quyết định 
của bạn cho các thành phần 4-7 cho đến khi các thành phần 
này có ý nghĩa như một khối thống nhất (xem hình 2).

Nếu nỗ lực vận động của bạn đã bắt đầu và bạn đã có các 
chỉ số đã thỏa thuận với nhà tài trợ, không để điều này 
trì hoãn bạn theo dõi bảy thành phần của khung thiết kế 
đánh giá, vì  bạn chắc chắn sẽ xác định các chỉ số bổ sung 
thú vị và có lẽ hữu ích hơn nữa.

PHẦN 3 Giới thiệu khung thiết kế đánh giá của vận động 
chính sách liên quan tới HIV

Bảy hợp phần được bao gồm trong phần này nhằm mục đích giúp hỗ trợ hướng dẫn thiết kế đánh giá vận động 
của bạn. Điều quan trọng cần lưu ý rằng hướng dẫn này không bao gồm việc truyền thông các kết quả của đánh 
giá vận động và tích hợp việc hiểu biết vào thực tế. Mặc dù nằm ngoài phạm vi của hướng dẫn, các khía cạnh của 
thiết kế và thực hiện đánh giá vận động là rất quan trọng.
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PHIêN 3.1 
Xác định việc sử dụng và người sử dụng đánh giá

Người sử dụng phổ biến nhất việc đánh giá là nhà tài trợ, 
bản thân những người vận động chính sách và những 
người vận động chính sách khác muốn học hỏi từ kinh 
nghiệm của chúng ta. Bạn sẽ cần phải xác định đối tượng 
chính để đánh giá. Nếu các nhà tài trợ và những người vận 
động chính sách quan trọng như nhau, hãy chắc chắn rằng 
các câu hỏi đánh giá và kết quả đạt được đồng thuận với 
nhau.

Để hiểu các cách sử dụng đánh giá khác nhau chúng ta có 
thể trở lại mục 2.1, trang 7.

PHIêN 3.2
Lập bản đồ cho công tác vận động 

Việc xây dựng một bản đồ hình ảnh của một chiến lược 
vận động (lý thuyết về sự thay đổi) là cực kỳ hữu ích cho 
việc lập kế hoạch đánh giá công tác tuyên truyền vận 
động như thế nào, vì nó cho phép chúng ta nói rõ ràng 
mục tiêu vận động của chúng ta, xác định kết quả tạm thời 
mà chúng tôi hy vọng đạt được trong quá trình và các giả 
định mà chúng ta đã thực hiện trong thiết kế vận động 
của chúng ta. Đây cũng là một công cụ lên kế hoạch vận 
động đặc biệt hữu hiệu cho các tổ chức xã hội gặp khó 
khăn và bất cập trong việc lên kế hoạch cụ thể có tác động 
hiệu quả và xuyên suốt trong công tác vận động. 

Trong phần 2.3, chúng tôi cho rằng đánh giá vận động có 
thể tập trung vào kết quả tạm thời hoặc ngắn đến trung 
hạn trong các mục tiêu hoặc tác động. Bằng cách lập bản 
đồ hiện công tác vận động kế hoạch của bạn ở mức độ 
chiến lược, bạn có thể thấy công tác tuyên truyền vận động 
của bạn như một toàn thể và lựa chọn các yếu tố (bao gồm 
cả các kết quả tạm thời) để đánh giá và lý do tại sao.

Hướng dẫn này bắt đầu từ thông tin rằng nhiều tổ chức xã 
hội dân sự mong muốn đánh giá vận động chính sách liên 
quan đến HIV của họ đã không phát triển một lý thuyết 
của sự thay đổi từ trước đó. Nhiều khả năng là bạn đã phát 
triển một kế hoạch vận động hoạt động chi tiết bao gồm 
các mục tiêu và hoạt động theo kế hoạch (mà có thể hoặc 
không thể phản ánh những gì đang thực sự thực hiện và 
cần thiết theo thời gian). Bất kỳ việc lập kế hoạch hiện tại 
sẽ giúp bạn phát triển một lý thuyết về sự thay đổi. Không 
bao giờ là quá muộn để phát triển một lý thuyết về thay đổi 
cho công việc của bạn. Bên cạnh sự quan trọng của việc kế 
hoạch đánh giá của bạn, đánh giá có thể được sử dụng để 
gây quỹ và như một công cụ ra quyết định cho việc tìm hiểu  
liên tục và cải thiện các chiến lược và công cụ phát triển một 
chiến lược chung cho các đối tác trong liên minh.

Nguồn lực hữu ích

Nếu bạn đang tìm kiếm các công cụ để lập kế hoạch 
hoạt động chi tiết của công tác tuyên truyền vận 
động (công việc này có thể khác với việc phát triển 
một lý thuyết về sự thay đổi) có một số các nguồn 
lực  hữu ích bao gồm:
• Tuyên truyền HIV từ nền móng: một bộ công cụ 

để tăng cường ứng phó tại địa phương
• Cán bộ lập kế hoạch tiến độ vận động
• Giới thiệu về vận động: hướng dẫn tập huấn
• Vận động hành động: một bộ công cụ để hỗ trợ 

các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cộng 
đồng ứng phó với HIV / AIDS.

Khi bạn đang sử dụng các tài liệu này, chắc chắn 
rằng bạn có tính đến các nhu cầu cần thiết cho các 
bước lập kế hoạch được luân chuyển theo vòng tròn 
nhằm liên kết giám sát và đánh giá lại với việc tái lập 
kế hoạch.
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Các lý thuyết về thay đổi thường được coi là tương tự như 
mô hình logic. Tuy nhiên, chúng có mục đích khác nhau. 
Một lý thuyết về thay đổi chỉ ra những vấn đề cần thiết để 
đạt được các mục tiêu, trong khi khung logic đưa ra chi tiết 
những việc bạn sẽ làm để giúp điều này xảy ra.

Điều này được thể hiện cụ thể trong một sơ đồ hình ảnh 
(xem hình 3, trang 15) cho thấy một loạt các chiến lược, kết 
quả và mục tiêu và các mối liên kết hợp lý trong số đó. Có 
lẽ là tốt nhất nếu được xem đây như là một bản đồ chiến 
lược về cách bạn thực hiện từ bước này sang bước khác. 
Việc xem xét các mối quan hệ giữa các chiến lược, kết quả 
và mục tiêu là rất quan trọng. Ví dụ, đôi khi kết quả diễn ra 
lần lượt, trong khi ở thời điểm khác các kết quả lại xảy ra 
cùng một lúc. Kết quả có thể xảy ra độc lập với nhau hoặc 
tương quan cao với nhau. Chúng có thể là kết quả của một 
chiến lược duy nhất hoặc từ nhiều chiến lược khác nhau, 
và có thể dẫn đến mục tiêu chung hoặc riêng biệt. Tìm 
hiểu về các mối quan hệ này không những quan trọng khi 
lập kế hoạch và điều chỉnh vận động chính sách của chúng 
ta, mà còn có thể là các câu hỏi đánh giá thú vị về quyền 
riêng của chúng. Hiểu biết về các mối quan hệ có thể đảm 
bảo rằng chúng ta được hướng dẫn để xác định các chỉ số 
thích hợp cho sự thành công.8

Những người góp phần vào sự phát triển của lý thuyết 
thay đổi của bạn sẽ phụ thuộc vào bối cảnh công việc 
vận động của bạn. Xem xét bao gồm đại diện từ các nhân 
viên/tình nguyện viên, các đối tượng, các nhà tài trợ và 
những người ủng hộ khác của bạn cùng hướng tới các 
mục tiêu tương tự. Không phải tất cả các nhóm người này 
có thể phù hợp với hoàn cảnh của bạn.Tuy nhiên, ít nhất 
một người có hiều biết nhiều về vấn đề vận động chính 
sách được chỉ ra nên tham gia. Xem xét mức độ của tư duy 
và kinh nghiệm chiến lược là cần thiết để phát triển một 
lý thuyết về sự thay đổi trong việc lựa chọn những người 
tham gia. Hãy cố gắng lôi kéo sự tham gia của thành viên 
chủ chốt chịu trách nhiệm lập kế hoạch, giám sát và đánh 
giá (bao gồm cả phương tiện truyền thông nếu thích hợp) 
và làm việc với các nhà tài trợ cũng như những người am 
hiểu về công việc vận động chính sách theo chi tiết. Bạn 
kêu gọi các nhà tài trợ tham gia các đánh giá quy hoạch 
càng sớm thì bạn càng có nhiều khả năng họ đồng ý với 
một cách tiếp cận giá trị và thực tế.

Rất đáng dành thời gian cho bài tập này, đặc biệt là ở 
những bối cảnh lên kế vận động chính sách hạn chế. Bạn 
sẽ cần phải chấp nhận rằng việc phát triển một lý thuyết 
về thay đổi chắc chắn sẽ mất một thời gian trước khi bạn 
có thể tiếp tục sử dụng nó để thiết kế đánh giá của bạn.
Tuy nhiên, nỗ lực này là đáng giá khi bạn có một khung 
lên kế hoạch và xem xét lại cả công việc tuyên truyền vận 
động và đánh giá.

Ba khung dưới đây được cung cấp để giúp bạn phát triển 
một lý thuyết về thay đổi:
• Hướng dẫn để phát triển một lý thuyết về thay đổi 

bằng cách sử dụng một phiên bản được chuyển thể 
từ tài liệu “Sáu bước để phát triển một lý thuyết về 
hình ảnh bản đồ thay đổi”, được phát triển bởi Dịch vụ 
Nghiên cứu Tổ chức (xem hộp 3)9.

• Một lý thuyết ví dụ về thay đổi10 với nội dung ví dụ 
(hình 3). Một ví dụ cụ thể của một lý thuyết thay đổi 
liên quan tới việc sử dụng ma túy qua đường tiêm 
chích có thể được tìm thấy trong Phụ lục 1 của hướng 
dẫn này.

• Danh sách các chiến lược và kết quả, cung cấp ý tưởng 
và ví dụ về các kết quả. Những ý tưởng và kết quả này 
được rút ra và chỉnh sửa chủ yếu từ ‘Danh mục Dịch vụ 
Nghiên cứu Tổ chức’ và danh sách kết quả của công 
tác vận động và chính sách11 bao gồm thông tin từ 
“Dự án Nghiên cứu Gia đình Harvard” của một “Hướng 
dẫn người sử dụng cho việc lập kế hoạch đánh giá vận 
động“ (xem bảng 2)12. 

8.	 Chỉnh	sửa	từ:	Dịch	vụ	Nghiên	cứu	Tổ	chức	(2007),	“Một	hướng	dẫn	cho	đánh	giá	vận	động	và	chính	sách	‘.

9.		 Dịch	vụ	nghiên	cứu	tổ	chức	(2004),	“Lý	thuyết	của	sự	thay	đổi:	một	công	cụ	thiết	thực	cho	các	hành	động,	kết	quả	và	học	tập	‘.

10.		 Ví	dụ	này	dựa	trên	công	việc	của	Dịch	vụ	Nghiên	cứu	Tổ	chức,	đặc	biệt	là:	Dịch	vụ	Nghiên	cứu	Tổ	chức	(2009),

	 “Mười	cân	nhắc	cho	việc	lập	kế	hoạch	vận	động	đánh	giá:	bài	học	kinh	nghiệm	từ	tổ	chức	nhận	tài	trợ	KIDS	COUNT”.

11.		 Dịch	vụ	Nghiên	cứu	Tổ	chức	(2007),	“Hướng	dẫn	cho	đánh	giá	vận	động	và	chính	sách”.

12.		 Dự	án	Nghiên	cứu	Gia	đình	Harvard	(2009),	hướng	dẫn	cho	người	dùng,	hướng	dẫn	sử	dụng	để	lập	kế	hoạch	đánh	giá	vận	động	chính	sách.
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Hộp 3: Sáu bước để xây dựng một lý thuyết bản đồ hình ảnh về thay đổi

Các bước này được thiết kế bởi Tổ chức Nghiên cứu 
Dịch vụ về việc thiết lập hội thảo và nên được điều 
chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ, bạn có 
thể muốn tạo ra một bản đồ kết quả tổng thể bao gồm 
tất cả các chiến lược của bạn ban đầu, và sau đó tạo ra 
một bản đồ cá nhân cho mỗi chiến lược cấp cao. Điều 
này cho phép bạn xác định mức độ cụ thể hơn kết quả 
cho từng chiến lược.

Sáu bước để phát triển một lý thuyết về bản đồ 
hình ảnh thay đổi (được sửa đổi)
Rất hữu ích khi tạo ra bản đồ này trên một bức tường 
lớn sử dụng một nửa tờ giấy mà bạn có thể sắp xếp 
sao cho phù hợp với bản đồ kết quả ví dụ ở trang sau. 
Đơn giản chỉ cần dán những tờ giấy trên tường và di 
chuyển xung quanh bản đồ được phát triển và chọn 
lọc. Lưu ý: Bước 6 ‘giả định khớp nối “nên được ghi lại 
khi bạn làm việc thông qua các bước từ 1 đến 5.

Bước 1: Xác định rõ mục tiêu. Đầu tiên, xác định các 
tác động cuối cùng bạn muốn đạt được trong cộng 
đồng. Tác động nói chung sẽ là một tuyên bố xa xôi 
đầy tham vọng hỗ trợ cho một cộng đồng lành mạnh, 
thịnh vượng, chứ không phải là khách hàng cụ thể 
trong chương trình hoặc kết quả của một chiến lược 
cụ thể. Bản báo cáo tác động của bạn sẽ liên quan đến 
sự góp phần của nhiều chiến lược và các đối tác. Ví dụ 
về các tác động cuối cùng như sau:
• Trẻ em có cơ hội bình đẳng để thành công trong 

trường học.
• Trẻ em khỏe mạnh và an toàn.
• Các gia đình mạnh mẽ và thống nhất.
• Xóm giềng mạnh mẽ và đoàn kết.
• Tất cả các gia đình, cá nhân có một mái nhà để 

sống và thực phẩm để ăn.
• Tất cả các gia đình, cá nhân tự cung tự cấp.

Liệt kê các tác động cuối cùng trong hình chữ nhật 
mục tiêu ở dưới cùng của biểu đồ. Việc phát triển 
một sự đồng thuận nhóm về mục tiêu này là rất quan 
trọng. Thông thường các báo cáo rất rộng, đủ để làm 
cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái, và được 
truyền cảm hứng. Sự khác biệt giữa các báo cáo tác 
động là mức độ tập trung (ví dụ trẻ em, gia đình, khu 
phố hoặc cộng đồng).

Bước 2: Xác định chiến lược cấp cao: Các chiến lược 
này có thể bao gồm các chiến lược, chiến dịch, hợp 
tác, nỗ lực nâng cao nhận thức của công chúng trong, 
những nỗ lực xây dựng năng lực, nỗ lực huy động 
cộng đồng chương trình, và...

Bước 3: Tạo chuỗi ‘mục đích’. Đi theo chiến lược đầu 
tiên được liệt kê và tạo ra một chuỗi ‘mục đích’ dựa 
trên những câu dưới đây: Chúng tôi thực hiện chiến 
lược X để tạo ra kết quả (trống). Câu trả lời phải là kết 
quả hoặc thành quả trực tiếp của chiến lược. Lặp lại 
câu hỏi ‘để’ cho đến khi bạn có liên kết với mỗi chiến 
lược thông qua các mức độ khác nhau của kết quả để 
đạt được mục tiêu của bạn. Sẽ rất hữu ích nếu kết quả 
được xác định càng cụ thể càng tốt mà không quá dài 
dòng.

Bước 4: Liên kết chiến lược với những kết quả và 
mục tiêu. Đặt các kết quả đã hình thành chuỗi ‘mục 
đích’ giữa các chiến lược và mục tiêu. Vẽ mũi tên giữa 
các chiến lược, kết quả và mục tiêu được kết nối. Lặp 
lại cho từng chiến lược. Điều này có thể cho thấy nhiều 
hơn một chiến lược dẫn đến một kết quả chung.

Bước 5: Kiểm tra tính logic và phù hợp. Xem lại bản 
đồ của bạn hoàn thành và chia sẻ bản đồ với các bên 
liên quan khác. Kiểm tra xem các mối liên kết hợp lý 
xảy ra giữa các chiến lược, kết quả và tác động, cho dù 
phần kết quả có liên quan nhất được bao gồm và cho 
dù bạn có bao gồm tất cả những chiến lược có liên 
quan.

Bước 6: Giả định khớp nối. Trong khi các bản đồ 
kết quả cung cấp một bản phác thảo hình ảnh của 
con đường để đạt được kết quả, công việc này được 
đặt vào trong một ngữ cảnh. Sẽ rất hữu ích để hoàn 
thành câu chuyện bằng cách khớp nối các giả định 
có ảnh hưởng với thiết kế của bản đồ. Không có quy 
tắc khuôn và nhanh chóng về danh sách các giả định. 
Điều này giúp ghi lại các giả định trong khi bạn đang 
tạo ra bản đồ của bạn và sau đó kết hợp chúng một 
khi bản đồ được hoàn tất.
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Hình 3: Ví dụ về bản đồ kết quả của thay đổi cho việc cải thiện tiếp cận của các nhóm đích tới các dịch vụ chăm sóc HIV 
và chăm sóc sức khỏe phù hợp khác trong một quốc gia mẫu.

Ví dụ này cho thấy một lý thuyết về thay đổi chuyển biến như thế nào. Một ví dụ cụ thể hơn được bao gồm trong Phụ lục 1.
Nhóm dân cư chính “là các nhóm có nguy cơ cao hơn bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV, là nhóm người đóng một vai trò quan 
trọng trong HIV lây lan như thế nào, và là nhóm người có sự tham gia rất quan trọng trong một phản ứng hiệu quả và bền vững 
với HIV. Nhóm đích khác nhau tùy theo hoàn cảnh địa phương nhưng bao gồm nhóm người dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi như 
nhóm người sống chung với HIV, các đối tác và gia đình của họ, người bán hoặc mua dâm, đồng tính nam, những người sử dụng 
ma túy, trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương khác, người di cư và người phải di dời, và các tù nhân “ (định nghĩa Liên minh).

Chiến lược 
cấp cao

Cung cấp hỗ trợ, trợ 
giúp và đào tạo kỹ 
thuật

Cung cấp một không 
gian an toàn để tập hợp 
và kết nối thành viên 
nhóm đích

Cung cấp dữ liệu, nghiên 
cứu và đánh giá các vấn 
đề gần đây

Cung cấp thông tin cho các 
quan chức thi hành luật 
pháp và hệ thống hỗ trợ 
pháp lý

Các kết quả 
ngắn hạn

Tăng năng lực tổ chức cho các 
nhóm dân cư chính để lập kế 
hoạch, thực hiện và đánh giá công 
việc vận động

Tăng cường kiến thức về giới 
hạn hiện tại của chính sách 
hiện hành về các nhu cầu của 
các nhóm dân cư quan trọng

Kết quả 
trung hạn

Tăng cường điều phối các hoạt 
động vận động hợp tác giữa các 
nhóm dân cư quan trọng với các 
thông điệp liên kết

Tham gia của đối tác các tổ 
chức xã hội dân sự mới và 
các nhà tài trợ, những người 
liên kết ủng hộ thông điệp 
từ ngoài những nhóm bị 
ảnh hưởng trực tiếp.

Xác định liên minh như 
một nguồn lực đáng tin cậy 
trong việc truyền tải thông 
điệp có trọng lượng hơn.

Tạo ra một liên minh giữa 
các nhóm dân cư và các 
đối tác quan trọng khác để 
vận động hiệu quả các nhà 
hoạch định chính sách và 
ứng phó hữu hiệu tới các cơ 
hội vận động Cải thiện kiến thức, thái độ, 

niềm tin và giá trị của các cơ 
quan thực thi pháp luật và 
các thành viên hệ thống hỗ 
trợ pháp luật.

Tăng ý chí/cam kết chính trị để áp 
dụng tới các chính sách nhạy cảm 
với nhu cầu của nhóm đích.

Kết quả 
dài hạn

Cơ quan thực thi pháp luật 
và hệ thống hỗ trợ pháp lý 
áp dụng các chính sách rất 
nhạy cảm với nhu cầu của 
các thành viên nhóm đích.

Chính sách được thông qua và thực hiện ở tất cả các cấp.

Cải thiện sự tiếp cận của các quần thể quan trọng đến các dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ và HIV khác trong nước.

Tác động/
mục tiêu

Các giả định

• Bằng cách chia sẻ dữ liệu, 
các kết quả nghiên cứu và 
đánh giá được thu thập từ 
các nhóm đích khó tiếp cận 
và các bài tập thực hành tốt 
nhất, chúng ta sẽ nâng cao 
kiến thức còn thiếu khác do 
thiếu thông tin và tiếp xúc 
không đầy đủ.

• Bằng cách làm việc cùng 
nhau bức tranh lớn trở nên 
rõ ràng hơn và năng lực của 
chúng ta được định hướng 
và có chủ ý.

• Bằng cách làm việc cùng 
nhau chúng ta đảm nhận 
công việc khó khăn hơn và 
cùng xem xét khi gặp trở 
ngại vì chúng ta hỗ trợ nhau 
về mặt trí tuệ, tình cảm và 
tài chính.

• Bằng cách tạo ra một liên 
minh giữa các nhóm đích và 
các đối tác quan trọng khác, 
những người vận động 
chính sách có thể tránh 
những hạn chế pháp lý đối 
với các nhóm dân cư quan 
trọng, trong khi duy trì sự 
tham gia tối đa có thể của 
các nhóm đích.

• Bằng cách giúp các nhà 
hoạch định chính sách quen 
với các nhu cầu của các 
nhóm đích và lợi ích cho 
dân cư rộng lớn hơn, các 
nhà hoạch định chính sách 
sẽ thay đổi thái độ, niềm tin 
và giá trị của họ.
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Các loại hình và danh mục các kết quả mong 
đợi của công tác vận động và công tác chính 
sách

Trước dây, mục tiêu chính sách thường được tập trung vào 
đánh giá sự thành công của công việc tuyên truyền vận 
động. Điều này khiến cho các nỗ lực vận động chính sách 
thất bại khi các mục tiêu này không đạt được trong khung 
thời gian cụ thể. Tuy nhiên, các chính sách được cải tiến rất 
hiếm khi đạt được mà không có thay đổi trong điều kiện 
tiền đề. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn xác định loại kết quả cho 
các điều kiện tiền đề. Ở những trường hợp thay đổi chính 
sách là mục tiêu cuối cùng và điều này có thể không đạt 
được trong khung thời gian của dự án hoặc đánh giá vận 
động, hãy chắc chắn rằng lý thuyết của sự thay đổi chỉ rõ 
một số kết quả tạm thời từ loại 2-4 để giúp bạn đánh giá sự 
tiến bộ của bạn hướng tới đạt được mục tiêu của bạn. Trong 
một số trường hợp, đặc biệt là ở cấp địa phương hoặc thành 
phố trực thuộc Trung ương, thay đổi chính sách có thể đạt 

được nhanh hơn và dễ dàng hơn và do đó lý thuyết thay 
đổi của bạn có thể được tập trung hơn vào kết quả thay đổi 
chính sách được xác định trong loại năm và sáu.

Bạn có thể cảm thấy rằng một số các kết quả này sẽ rất 
khó để đánh giá. Bạn cần phải xem xét vấn đề này sau khi 
lập bản đồ lý thuyết của sự thay đổi khi lựa chọn các yếu 
tố của lý thuyết của bạn thay đổi tập trung vào đánh giá 
của bạn. Để trợ giúp vấn đề này, Phiên 3.7 trình bày một số 
phương pháp thu thập dữ liệu vận động chính sách mới 
được thiết kế đặc biệt để giúp bạn đánh giá các chỉ số kết 
quả việc thay đổi các thiện chí chính trị, môi trường chính 
trị, cam kết chính trị, một vấn đề nổi bật, chất lượng của 
các mạng lưới vận động chính sách liên quan đến HIV và 
các liên minh/quan hệ đối tác, và hệ thống.

Lưu ý: các kết quả liệt kê dưới đây là tổng quát cho các loại 
hình và mức độ vận động khác nhau. Các kết quả này sẽ cần 
phải được diễn đạt cụ thể hơn trong thiết kế đánh giá của 
bạn để chúng dễ đánh giá hơn.

Bảng 2: Danh mục và loại hình của các kết quả cho công tác vận động và chính sách vận động

Loại hình

1. Các thay đổi trong chuẩn mực 
xã hội
Vận động chính sách đang ngày càng 
tập trung vào tầm quan trọng của làm 
các mục tiêu vận động và chính sách 
phù hợp với các giá trị xã hội và hành 
vi cốt lõi và lâu bền. Đối với công tác 
vận động, điều quan trọng là hiểu và 
lập kế hoạch như thế nào về bất kỳ nỗ 
lực thay đổi nhận thức, các giá trị và 
thái độ sẽ đóng góp vào mục tiêu vận 
động cụ thể để từ đó các mục tiêu 
vận động không bị mất hoặc bị nhầm 
lẫn với mục tiêu nâng cao nhận thức 
và thay đổi hành vi

2. Tăng cường năng lực tổ chức
Việc xây dựng của những năng lực 
cốt lõi là điều kiện quan trọng tổ chức 
của các nỗ lực vận động và thay đổi 
chính sách

Ví dụ về Chiến lược

• Tạo khung cho các vấn đề
• Các chiến dịch truyền thông
• Xây dựng thông điệp (ví dụ như xác 

định các vấn đề, việc tạo khung, 
đặt tên)

• Phát triển sứ giả tin cậy và những 
cán bộ cấp cao đáng tin13

• Phát triển lãnh đạo
• Xây dựng năng lực tổ chức
• Xây dựng kỹ năng truyền thông
• Lập kế hoạch chiến lược 

Ví dụ về Kết quả

• Thay đổi trong nhận thức
• Tăng đồng thuận về định nghĩa một vấn đề (ví dụ 

như ngôn ngữ phổ biến)
• Thay đổi trong niềm tin, thái độ và giá trị (từng là 

kết quả riêng biệt)
• Thay đổi phần quan trọng của vấn đề
• Tăng cường sự liên kết mục tiêu chiến dịch với giá 

trị xã hội cốt lõi
• Thay đổi trong hành vi của công chúng

• Nâng cao năng lực của các tổ chức có liên quan với 
công tác vận động và chính sách

• Cải thiện khả năng chiến lược của tổ chức có liên 
quan đến công tác vận động và chính sách

• Cải thiện khả năng giao tiếp và thúc đẩy thông điệp 
tuyên truyền vận động của các tổ chức có liên quan 
với công tác vận động và chính sách

• Cải thiện sự ổn định của các tổ chức có liên quan với 
công tác vận động và chính sách
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Loại hình

3.Tăng cường liên minh
Những thay đổi cấu trúc trong các 
mối quan hệ cộng đồng và thể chế 
và các liên minh đã trở thành lực 
lượng cần thiết trong trình bày các 
thông điệp phổ biến, theo đuổi mục 
tiêu chung, thực thi các thay đổi 
chính sách và đảm bảo việc bảo vệ 
các chính sách thành công trong bối 
cảnh mà những các vấn đề này đang 
bị đe dọa

4. Tăng cường cơ sở hỗ trợ
Các hỗ trợ trên bề rộng, chiều sâu và 
ảnh hưởng của hỗ trợ đó trong công 
chúng, các nhóm lợi ích, ý kiến các 
nhà lãnh đạo, những người ra quyết 
định nói chung tới các vấn đề cụ thể 
đưa ra một điều kiện cấu trúc để hỗ 
trợ các thay đổi trong chính sách

5. Chính sách mục tiêu
Chính sách mục tiêu có thể được các 
cấp, bao gồm cả địa phương, thành 
phố trực thuộc Trung ương, khu vực, 
quốc gia và quốc tế

6. Tác động

Ví dụ về Chiến lược

• Xây dựng quan hệ đối tác 
• Phát triển Liên minh 
• Các chiến dịch chung tay
• Xây dựng liên minh giữa các tổ chức 

khó hợp tác

• Xây dựng tổ chức cộng đồng
• Chiến dịch truyền thông 
• Sự tham gia của công chúng/cơ 

sở tham gia trong chiến dịch hay 
chương trình

• Xây dựng Liên minh
• Phát triển các sứ giả đáng tin cậy và 

người chiến thắng (ví dụ như các nhà 
báo, các nhà hoạch định chính sách, 
các nhà lãnh đạo chỉ đạo đường lối , 
các nhà hoạch định chính sách)

• Phân tích và tranh luận chính sách

• Nghiên cứu
• Phát triển các hướng dẫn chính sách
• Phát triển các sách trắng
• Phát triển các đề xuất chính sách
• Các chương trình thí điểm/chứng 

minh
• Hoạt động như cơ quan giám sát

• Kết hợp các dịch vụ trực tiếp và chiến 
lược thay đổi hệ thống

Ví dụ về Kết quả

• Tăng số lượng các đối tác hỗ trợ vấn đề
• Tăng mức độ cộng tác (ví dụ như phối hợp)
• Cải thiện sự liên kết các nỗ lực hợp tác (ví dụ như chia 

sẻ các ưu tiên, mục tiêu chung, hệ thống trách nhiệm 
phổ biến)

• Các liên minh chiến lược với các đối tác quan trọng 
(ví dụ như mối quan và các liên minh mạnh hơn hay 
quyền lực hơn)

• Tăng cường sự tham gia của công chúng trong một 
vấn đề

• Tăng tầm quan trọng14 của vấn đề vận động chính sách 
hoặc đề xuất chính sách giữa các nhóm được lựa chọn 
(ví dụ như các nhà hoạch định chính sách, các nhà chỉ 
đạo đường lối, những người ra quyết định)

• Tăng cường ý chí chính trị giữa các nhóm được dân biểu 
(ví dụ như hoạch định chính sách, các nhà chỉ đạo đường 
lối, các nhà hoạch định chính sách) hỗ trợ về vấn đề vận 
động hoặc đề nghị chính sách

• Tăng mức độ của hành động về một vấn đề được thực 
hiện bởi các nhà hoạch định chính sách, các nhà chỉ đạo 
đường lối, người ra quyết định 

• Tăng cường sự tham gia các đối tác trong việc hỗ trợ một 
vấn đề (ví dụ như số lượng dường như không phải đồng 
minh hỗ trợ một vấn đề)

• Tăng cường độ bao phủ của các phương tiện truyền 
thông (ví dụ, số lượng, ưu tiên, mức độ bao phủ, các tần 
xuất trên phương tiện truyền thông, các phản ứng đối 
với thông điệp)

• Nâng cao nhận thức của vấn đề và thông điệp vận động 
giữa các nhóm được lựa chọn (ví dụ như các nhà báo, các 
nhà hoạch định chính sách, các nhà chỉ đạo đường lối và 
các nhà hoạch định chính sách)

• Tăng khả năng truyền tải các thông điệp vận động (ví 
dụ như tham gia trong các cuộc tranh luận, sự hiện diện 
chiến dịch tin nhắn trong phương tiện truyền thông)

• Phát triển chính sách
• Sắp xếp chương trình nghị sự chính sách
• Thông qua chính sách 
• Phong tỏa chính sách
• Thực hiện chính sách 
• Theo dõi và đánh giá chính sách
• Duy trì chính sách

• Cải thiện dịch vụ và hệ thống
• Điều kiện xã hội và vật chất tích cực

13.		 Những	cán	bộ	cấp	cao	là	những	cá	nhân	trình	độ	cao	thông	qua	một	vấn	đề	và	công	khai	vận	động	ủng	hộ	cho	vấn	đề	đó	(các	nhà	chỉ	đạo	đường	lối,	các	nhà	hoạch	định	chính	

sách,	người	đưa	ra	quyết	định).

14.		 Tầm	quan	trọng	một	đối	tượng	mục	tiêu	đích	tới	một	vấn	đề	hoặc	đề	xuất	chính	sách.



�0   MEASURING UP\\TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO HỌC VIÊN �1   MEASURING UP\\TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO HỌC VIÊN

PHIêN 3.3 
Ưu tiên đánh giá vấn đề gì

Khi lý thuyết về thay đổi đã được lập ra nó sẽ giúp bạn 
sắp xếp ưu tiên các yếu tố của vận động chính sách nào 
bạn có thể tập trung đánh giá. Việc ưu tiên như vậy là điều 
cần thiết, vì nhiều tổ chức xã hội dân sự tham gia trong 
công tác vận động liên quan đến HIV dựa trên bối cảnh tài 
nguyên hạn chế với quá ít nguồn nhân lực và tài chính.

Nếu tổ chức tài trợ được đề xuất là đơn vị sử dụng cuối 
cùng cho việc đánh giá, bạn nên mời tổ chức này trợ giúp 
ưu tiên các yếu tố chính (kết quả, mục tiêu và/hoặc tác 
động) để đánh giá.

Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải đánh giá tất cả mọi 
thứ. Tập trung đánh giá của bạn về những gì sẽ có ích cho 
bạn với vai trò như những người vận động chính sách và 
những người cuối cùng sử dụng quan trọng khác. Các câu 
hỏi sau đây có thể giúp bạn xác định các yếu tố ưu tiên của 
công việc vận động của bạn để đánh giá:
• Người sử dụng đánh giá muốn biết gì?
 Hãy xem xét người sử dụng những đánh giá chính 

muốn gì biết về sự tiến bộ và sự thành công của của 
chiến lược. Bên cạnh các kết quả, mục tiêu và/hoặc tác 
động của chính sách, bạn đừng quên xem xét các giả 
định bạn đang làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến 
các kết nối giữa các chiến lược, kết quả và mục tiêu 
trong vai trò như các lĩnh vực có thể đánh giá.

 Nếu công việc vận động của bạn đã bắt đầu, bạn có 
thể đã quy định kết quả và các chỉ số các nhà tài trợ 
được theo dõi. Bạn nên bao gồm những yếu tố ưu tiên 
của bạn trừ khi bạn có đàm phán lại với nhà tài trợ của 
bạn.

• Nỗ lực vận động chính sách đóng góp những gì độc 
đáo? Hãy xem xét những kết quả mà bạn có nhiều khả 
năng để tạo ra những đóng góp quan trọng vì những 
điều này sẽ có ý nghĩa hơn các đánh giá các yếu tố 
khác (kết quả, mục tiêu hoặc tác động) mà nhiều tổ 
chức, các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến. Các yếu tố 
của lý thuyết về thay đổi không được ưu tiên vẫn sẽ có 
liên quan vì chúng sẽ vẫn là một phần của chiến lược, 
chúng chỉ đơn giản là sẽ không được tập trung vào 
đánh giá chính.

• Khung thời gian của đánh giá là gì? Ví dụ, một tổ 
chức đang thực hiện một chiến lược vận động mười 
năm có thể thực hiện một đánh giá ba năm. Điều này 
là bởi vì các nhà tài trợ cho chiến lược muốn thực hiện 
các quyết định về việc liệu có nên tiếp tục tài trợ sau 
một vài năm, hoặc bởi vì các tổ chức tiến hành vận 
động muốn tìm hiểu sớm rằng tổ chức này có đạt được 
lực tác động và động lực trong cách đạt đến mục tiêu 
chính sách. Khung thời gian đánh giá của bạn do đó sẽ 
ảnh hưởng đến lý thuyết của sự thay đổi là tính thực tế 
kết quả đánh giá mong đợi, và do đó đâu là những ưu 
tiên cho các câu hỏi đánh giá của bạn, các chỉ số...

• Ai sẽ thực hiện đánh giá? Một số kết quả có thể rất 
thích hợp để giám sát và theo dõi nội bộ hơn là đánh 
giá bên ngoài. Kết quả khác có thể được phù hợp hơn 
với quan điểm chuyên môn hoặc quan điểm khách 
quan mà một chuyên viên đánh giá bên ngoài có thể 
mang lại (ví dụ, đánh giá ảnh hưởng đến người vận 
động chính sách lên các đối tượng quan trọng như các 
nhà hoạch định chính sách và các phương tiện truyền 
thông trong các quy trình chính sách). 15

Hộp 4: Tầm quan trọng của việc đánh giá kết 
quả tạm thời bên cạnh mục tiêu chính sách

Mạng lưới những người sống chung với HIV/AIDS 
ở Nigeria (NEPWHAN) giải thích cách họ đánh giá 
một trong ba mục tiêu vận động như thế nào.

Mục tiêu: Luật chống phân biệt đối xử dựa trên 
tình trạng nhiễm HIV

Công việc này kéo dài bốn năm (2006-2009) và vẫn 
đang tiếp diễn, mặc dù dự án đã kết thúc trong 
năm 2009. Mục tiêu của dự án đã không đạt được 
trước khi kết thúc dự án. Tuy nhiên, chúng ta đánh 
giá tiến bộ thông qua các tiêu chuẩn như phê 
duyệt và trình bày các dự luật do Ban điều hành 
Liên bang Quốc hội trình bày trước Quốc hội và 
buổi điều trần công khai về dự luật. Đây là những 
thành tích hiển nhiên của dự án vận động chính 
sách, mặc dù điều luật mong muốn chưa thực hiện 
được.

Một khi bạn biết ai là người cuối cùng sử dụng đánh giá 
của bạn và đã xác định được các yếu tố của vận động 
chính sách của bạn để tập trung vào, bạn có thể xem xét 
bốn thành phần còn lại của khuôn khổ vận động thẩm 
định thiết kế, bao gồm:
• Hợp phần 4 - câu hỏi đánh giá phát triển
• Hợp phần 5 - quyết định một phương pháp tiếp cận 

nào cần đánh giá
• Hợp phần 6 - lựa chọn các chỉ số
• Hợp phần 7 - xác định và lựa chọn các phương pháp 

thu thập dữ liệu.

Bốn hợp phần này không nên được xem như các bước 
xuyên suốt. Quyết định cho mỗi hợp phần sẽ phụ thuộc 
vào các quyết định cho các hợp phần khác, có nghĩa là bạn 
sẽ cần phải xem xét lại quyết định của bạn khi bạn thực 
hiện các quyết định này.

15.		 Dự	án	nghiên	cứu	gia	đình	Harvard	(2009),	hướng	dẫn	để	lập	kế	hoạch	đánh	giá	vận	động	chính	sách	cho	người	dùng.
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PHIêN 3.4 
Xây dựng các câu hỏi đánh giá16

Cách để đánh giá là giới hạn câu hỏi, cấp độ cụ thể của 
chúng và làm sao để từ ngữ được diễn đạt sâu sắc sẽ ảnh 
hưởng đến dữ liệu được những gì thu thập được và như 
thế nào.

Lời khuyên cho việc xây dựng các câu hỏi đánh giá
• Bắt đầu bằng cách xem xét các yếu tố của công tác 

tuyên truyền vận động của bạn mà bạn ưu tiên.
• Hãy xem xét những gì người sử dụng đánh giá đặc biệt 

muốn biết về những yếu tố này.
• Hãy xem xét cách tiếp cận sẽ được sử dụng để đánh 

giá.
• Hãy xem xét những chỉ số có tính khả thi đối với bạn để 

lượng hóa dữ liệu hiện tại hoặc dữ liệu mới.
• Hãy xem xét xem bạn có muốn diễn giải câu hỏi của 

bạn như là câu hỏi mở hoặc đóng.
• Xem lại các giả định bạn đã thực hiện để xem nếu các 

giả định này vẫn còn có căn cứ hoặc cần sự quan tâm 
cụ thể trong đánh giá của bạn.

Một số câu hỏi đánh giá ví dụ liên quan đến HIV được cung 
cấp trong hộp 5 dưới đây.

Hộp 5: Ví dụ về các câu hỏi đánh giá 
vận động liên quan đến HIV

“Chiến lược truyền thông liên minh vận động có 
hiệu quả như thế nào trong việc đưa vấn đề giảm 
hại vào chương trình nghị sự chính sách? “

“Mạng lưới quốc gia hoạt động hiệu quả như thế 
nào trong việc điều chỉnh các thông điệp chính của 
những người vận động chính sách về tiếp cận bình 
đẳng với các dịch vụ y tế cho những người đồng 
tính nam?”

“Có phải thông điệp vận động chính sách của tổ 
chức về cảnh sát quấy rối người lao động tình dục 
được thực hiện thông qua hệ thống cảnh sát, và cái 
gì là những bằng chứng rằng điều này đã thay đổi 
giá trị và các chính sách trong thể chế? Đã có được 
bất kỳ đo lường nào có thể đánh giá việc giảm mức 
độ quấy rối của cảnh sát không? “

“Có đạt được thay đổi chính sách không? Nếu 
không, tại sao không? Nỗ lực vận động cần được 
tập trung lại ở mức độ nào? “

16.	 Trích	từ:	Dự	án	Nghiên	cứu	gia	đình	Harvard	(2009),	hướng	dẫn	lập	kế	hoạch	đánh	giá	vận	động	cho	người	dùng’.
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PHIêN 3.5 
Quyết định về phương pháp tiếp cận tới một đánh giá

Việc quyết định trên một phương pháp tiếp cận đánh giá 
đòi hỏi bạn phải xem xét mục đích của việc đánh giá, kỹ 
năng và nguồn lực sẵn có để theo dõi và đánh giá, và các 
vấn đề, chiến lược và bối cảnh cụ thể của công tác vận 
động của bạn. Khi bạn quyết định một cách tiếp cận bạn 
có thể chọn từ một loạt các phương pháp để áp dụng và 
chọn mức độ của hình thức và sự chặt chẽ phù hợp với 
tình hình cụ thể của bạn. Bạn cũng có thể xem xét các khái 
niệm về một cách tiếp cận các sản phẩm dịch vụ để đánh 
giá, theo đó một số nỗ lực vận động được đánh giá với 
mật độ nhiều hơn những nỗ lực khác.

Năm phương pháp đánh giá được đề cập ở đây. Bạn có thể 
chọn một hoặc nhiều các phương pháp tiếp cận làm cơ sở 
cho đánh giá của bạn. Khi bạn đọc thông qua các phương 
pháp tiếp cận, bạn sẽ nhận thấy rằng ấn phẩm này chủ 
yếu là cung cấp thông tin để hỗ trợ phương pháp tiếp cận 
A – Phương pháp phổ biến

Sự lựa chọn của nhiều tổ chức xã hội dân sự. Điều này 
không có nghĩa là các phương pháp tiếp cận khác là không 
hiệu lực chẳng hạn như Phương pháp tiếp cận B cho các tổ 
chức nhỏ dựa trên cộng đồng. Điều quan trọng là phải nhận 
thức được các lựa chọn khác nhau và cân nhắc xem liệu bạn 
muốn sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận hơn như sử 
dụng cùng lúc phương pháp tiếp cận A và E.
• Phương pháp tiếp cận A: xác định và đánh giá kết quả 

của các khu vực cốt lõi liên quan đến thay đổi xã hội 
hoặc chính sách.

• Phương pháp tiếp cận B: đánh giá tiến triển chiến lược.
• Phương pháp tiếp cận C: đánh giá các biện pháp ngắn 

hạn đo lường tiến triển.
• Phương pháp tiếp cận D: đánh giá năng lực của việc 

vận động và chính sách tổ chức.
• Phương pháp tiếp cận E: tài liệu hóa nghiên cứu 

trường hợp của quá trình và các tác động.

Một lời giải thích ngắn gọn cho mỗi cách tiếp cận được 
đưa ra trong bảng 3 dưới đây và trên trang 21, kèm theo là 
một số gợi ý khi các phương pháp tiếp cận khác nhau có 
thể hữu ích nhất.

Phương pháp tiếp cận

Phương pháp tiếp cận A. Xác định và đánh giá các khu vực kết 
quả cốt lõi liên quan đến thay đổi xã hội hoặc chính sách
Cách tiếp cận này tập trung vào các kết quả mong đợi (chủ yếu là 
trung hạn) của các nỗ lực vận động của chúng ta, chẳng hạn như 
những thay đổi nổi bật của một vấn đề, nâng cao năng lực của các tổ 
chức tham gia công việc vận động, tăng số lượng của các đối tác hỗ 
trợ vấn đề, và cải thiện được các điều kiện xã hội

Phương pháp tiếp cận B. Đánh giá tiến triển chiến lược 
Cách tiếp cận này được xây dựng dựa trên những gì hầu hết chúng 
ta đã làm khi chúng ta phản ánh về tiến độ công việc của chúng ta. 
Việc này chỉ đơn giản là chính thức hóa việc phản ánh hệ thống các 
câu hỏi để hỗ trợ tư duy chiến lược và phản ánh về tiến độ vận động 
trong các cuộc họp thường xuyên. Ví dụ về các câu hỏi cốt lõi bao 
gồm: Có cần phải thay đổi để đạt được tiến bộ? Những đối tượng nào 
có tiếng nói cần được lắng nghe? Các cơ hội cho sự thay đổi là gì? Đâu 
là nơi tốt nhất để hướng các nỗ lực trong năm tới? Kết quả ngắn hạn 
hoặc chỉ số thực tế của sự tiến bộ là gì?

Phương pháp tiếp cận này hữu dụng vào lúc nào

• Đối với các chính sách dài hạn và nỗ lực vận động lâu dài liên 
quan đến quan hệ đối tác giữa các nhà tài trợ và các tổ chức vận 
động.

• Đối với nhóm người sẵn sàng dành nguồn lực (ví dụ như tài 
chính, thời gian làm việc của nhân viên, chuyên gia tư vấn đánh 
giá độc lập, sự tham gia của các đối tác và lãnh đạo) trong những 
nỗ lực đánh giá.

• Đối với nhóm muốn chứng minh rằng chiến lược của họ đã tạo 
nên sự khác biệt, bao gồm cả mối liên kết giữa các chiến lược và 
kết quả, và quá trình thay đổi thông qua các chỉ số của sự thay 
đổi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

• Để đánh giá kết quả, đẩy mạnh học tập và phát triển kiến thức, 
và đề xuất tính trách nhiệms  .

• Chủ yếu là để hỗ trợ việc học tập đang diễn ra (cho mình là 
những người vận động chính sách, các nhà tài trợ, đối tác và các 
bên liên quan khác), nhưng cũng để giúp thống kê việc khen 
ngợi đối với trách nhiệm

• Đối với nhóm có hạn chế về năng lực giám sát và đánh giá và 
yêu cầu trách nhiệm từ các nhà tài trợ. Cách tiếp cận này chủ 
yếu sử dụng cách tiếp cận định tính cho việc thu thập dữ liệu 
thông qua các cuộc phỏng vấn thảo luận cá nhân và nhóm

Bảng 3: Chọn một phương pháp tiếp cận đánh giá17

17.	 Trích	từ	Dự	án	nghiên	cứu	gia	đình	Harvard	(2009),	hướng	dẫn	sử	dụng	để	lập	kế	hoạch	đánh	giá	vận	động	chính	sách	cho	người	dùng.
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Phương pháp tiếp cận C. Đánh giá thẩm định sự gia tăng mục 
tiêu ngắn hạn của sự tiến bộ.
Cách tiếp cận này tập trung vào việc xác định và thẩm định các biện 
pháp ngắn hạn gia tăng của sự tiến bộ. Việc này ghi nhận rằng vận 
động là một quá trình năng động và phức tạp có cả thắng lợi và thất 
bại, vài việc diễn ra bởi việc lập kế hoạch cẩn thận và có chủ ý; những 
điều khác là do bản chất hỗn loạn của thay đổi xã hội

Phương pháp tiếp cận D. Đánh giá năng lực của tổ chức vận 
động (bao gồn cả các mạng lưới)
Tập trung sự chú ý vào đánh giá (xác định và thẩm định) các yếu tố 
chính của năng lực tổ chức cần thiết để thực hiện thành công công 
tác tuyên truyền vận động

Phương pháp tiếp cận E. Thống kê lại các quá trình và tác động 
của nghiên cứu trường hợp (đây cũng là một phương pháp thu 
thập dữ liệu)
Việc này liên quan đến thống kê tài liệu, mô tả, phản ánh và phân 
tích những nỗ lực và kết quả vận động chính sách trong bối cảnh 
rộng hơn. Việc này xác định các sự kiện, các đối tác, hoàn cảnh, đánh 
dấu sự tiến bộ và tác động quan trọng. Ví dụ các chủ đề nghiên cứu 
trường hợp bao gồm: triển vọng tiến bộ từ cung cấp thông tin quan 
trọng ở những thời điểm quan trọng, mô tả các sự kiện quan trọng và 
các quá trình đóng góp vào những dấu ấn; phân tích của các đối tác 
tham gia vào nỗ lực thay đổi xã hội và phân tích các mối liên kết cụ 
thể trong lý thuyết về bản đồ thay đổi. Cả hai phương pháp định tính 
và định lượng đều thích hợp

• Đối với các nỗ lực vận động được cấp tài trợ trong 
khoảng thời gian tương đối ngắn. Các biện pháp 
gia tăng tiến độ (tăng vận động chính sách) đưa ra 
dấu hiệu thay đổi khi các nỗ lực vận động rất khó 
để lập kế hoạch và dự đoán. Việc làm này theo dõi 
các kết quả đầu ra và sự kiện quan trọng đang diễn 
biến (hoặc thành tích) khi các sự kiện xảy ra. Rất 
phù hợp để theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả với 
đối tượng theo dõi trong và ngoài

• Đối với các nỗ lực vận động lâu dài liên quan đến sự hợp tác 
giữa các nhà tài trợ và các tổ chức vận động

• Đối với các nhóm vận động hoạt động trong một bối cảnh 
nhiều xáo động – những bối cảnh sự sẵn sàng và việc chuẩn bị 
cho các tác nhân thay đổi (tổ chức vận động) và các liên minh là 
chìa khóa cho sự thành công trong vận động chính sách

• Đặc biệt có liên quan cho các tổ chức vận động và các mạng 
thay đổi xã hội

• Đối với các nỗ lực dài hạn trong đó xây dựng kiến thức của lĩnh 
vực vận động chính sách được đánh giá cao hoặc có một mong 
muốn áp dụng học tập và xác định hướng chiến lược trong 
tương lai

• Để hiểu rõ tiến độ vận động và kết quả trong bối cảnh rộng hơn
• Để kể lại câu chuyện về thay đổi xã hội cho một loạt các đối 

tượng cần thiết

Phương pháp tiếp cận Phương pháp tiếp cận này hữu dụng vào lúc nào
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PHIêN 3.6 
Lựa chọn chỉ số

Các chỉ số là những cách đo lường đơn giản có thể được 
phân tích qua thời gian nhằm chỉ ra các hoạt động vận 
động có đúng mục tiêu hoặc đang đạt được tiến bộ 
không.

Để đánh giá sự tiến bộ theo thời gian, các mốc thời gian 
cần phải được thiết lập cho các chỉ số tại các vị trí có thể. 
Các chỉ số mà bạn sẽ cần để xác định và đánh giá sẽ phụ 
thuộc vào quyết định trước đó về người sử dụng và việc 
sử dụng đánh giá các yếu tố đánh giá; các yếu tố của công 
việc vận động của bạn từ lý thuyết của sự thay đổi bạn ưu 
tiên đánh giá, những câu hỏi đánh giá và phương pháp 
tiếp cận đánh giá bạn đã chọn.

Trong việc lựa chọn các chỉ số, bảng 4 ở trang 23, cho bạn 
chỉ số ví dụ (các biện pháp). Việc này có thể đưa ra những ý 
tưởng cho việc xây dựng chỉ số. Những điểm sau đây cũng 
có thể giúp bạn xác định chỉ số hữu ích:
• Chọn các biện pháp chất lượng tốt, hữu ích và hiệu quả 

kinh tế và tránh lựa chọn quá nhiều. Hãy cân nhắc:
• Các biện pháp liên kết đến các yếu tố công việc vận 

động của bạn mà bạn muốn đánh giá tốt đến đâu. 
Các biện pháp này, cho đến nay là có thể, nắm bắt 
hiệu ứng và cung cấp bằng chứng trực tiếp nhất của 
các yếu tố vận động các biện pháp này đang đánh 
giá.

• Liệu dữ liệu hiện có và/hoặc được thu thập hay 
không. Nếu không, có nên chọn các cách thu thập 
dữ liệu mang tính hiệu quả chi phí. Trường hợp dữ 
liệu không được thu thập gần đây, chi phí thu thập 
dữ liệu bổ sung phải được cân nhắc về tính hữu 
dụng của các tiềm năng của các dữ liệu bổ sung

• Liệu biện pháp này sẽ cung cấp thông tin được dễ 
dàng hiểu và chấp nhận bởi những người xem xét 
đánh giá.

• Các chỉ số số liệu thường cung cấp các thông tin 
hữu ích và dễ hiểu nhất (Tuy nhiên, trong một số 
trường hợp chất lượng thông tin có liên quan và 
quan trọng hơn).18

• Hãy chắc chắn rằng bạn xác định cả hai chỉ số định 
lượng và định tính nhằm giúp nắm bắt các dữ liệu bạn 
cần để có thể theo dõi những việc bạn đã làm (các chỉ 
số quá trình/đầu ra) và đánh giá kết quả của bạn (chỉ số 
kết quả/tác động).

• Hãy chắc chắn rằng bạn cân nhắc phương pháp đánh  
giá nào là thực tế trong bối cảnh vận động chính sách 
của bạn. Ví dụ, đối với một số vấn đề vận động chính 
sách ảnh hưởng đến các nhóm đích, việc đánh giá 
thông báo với công chúng thuận lợi của các quan 
chức được bầu chọn có thể không thực tế nếu nhóm 
đích bị kỳ thị hoặc buộc tội hình sự. Bạn luôn luôn có 
thể ghi chép lại các sự kiện khi các sự kiện này diễn ra 
mà không cần xác định chúng là một trong các chỉ số 
chính thành công của bạn.

• Hãy xem xét những nguồn lực bạn có và liệu đánh giá 
nội bộ hoặc bên ngoài sẽ được thực hiện. Ví dụ, Phiên 
3.7 cung cấp một phương pháp thu thập dữ liệu được 
gọi là xếp hạng nhà hoạch định chính sách. Đây là một 
biện pháp chủ quan và dựa trên quan điểm của những 
người vận động chính sách. Mặc dù phương pháp thu 
thập dữ liệu là chủ quan, những phương pháp này cho 
phép những người vận động chính sách đánh giá thiện 
chí chính trị với chi phí tối thiểu hơn là đánh giá thời 
gian những người vận động chính sách trong một cuộc 
họp thông thường (thậm chí có thể được thực hiện 
thông qua email bởi người vận động chính sách qua 
mạng lưới được phân bổ). Các phương pháp khác đòi 
hỏi kỹ năng phức tạp hơn, giàu kinh nghiệm hơn, nhiều 
chi phí và khách quan hơn (thường là từ một người 
đánh giá bên ngoài).

• Một khi các chỉ số đã được lựa chọn chúng nên được 
thử nghiệm để chắc chắn rằng chúng hữu dụng.

18.	 Trích	từ:	Dự	án	Nghiên	cứu	gia	đình	Harvard	(2009),	hướng	dẫn	lập	kế	hoạch	đánh	giá	vận	động	cho	người	dùng’.
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Bảng 4: Chỉ số Ví dụ20

Các kết quả được liệt kê dưới đây có nhiều chi tiết hơn nhưng rất giống như những kết quả được trình bày trong bảng 2 
trang 16 và 17. Một số chỉ số đã được biên tập và được bổ sung để phù hợp hơn cho các tổ chức xã hội dân sự (bao gồm 
cả mạng lưới của các nhóm dân cư quan trọng) tham gia vào vận động chính sách liên quan đến HIV.

Cải thiện dịch vụ 
và hệ thống

Các điều kiện xã hội 
và thể chất tích cực

Kết quả Chỉ số ví dụ

Tác động Đánh giá tác động

• Tăng cường kiến thức về vận động, huy động hoặc tổ chức chiến thuật
• Cải thiện các kỹ năng và liên lạc với truyền thông
• Tăng khả năng thu thập và sử dụng dữ liệu
• Tăng (hoặc lôi kéo) sự tham gia của các thành viên của các nhóm đích (trong 

việc lập kế hoạch và / hoặc thực hiện công việc vận động tại những nơi hợp 
pháp)

• Số lượng và loại các mối quan hệ tổ chức mới hoặc mạnh mẽ hơn được phát 
triển.

• Mối quan hệ mới với các đối tác không chắc chắn.

Xây dựng chính sách

Đặt các vào chương trình 
nghị sự chính sách

Thông qua chính sách

Phân lập các chính sách

Thực thi các chính sách

Giám sát và đánh giá các 
chính sách

Duy trì các chính sách

Mục tiêu chính sách Đánh giá mục tiêu chính sách

• Kiến nghị hoặc nguyên tắc hướng dẫn mới được xây dựng

• Các chính sách chính thức được giới thiệu (các dự luật, các thỏa thuận pháp 
lý, các biện pháp bỏ phiếu, các quy định, chính sách hành chính)

• Chính sách chính thức được xây dựng (các dự luật, các thỏa thuận pháp lý, 
các biện pháp bỏ phiếu, quy định, chính sách hành chính)

• Chính sách chính thức phân lập (các dự luật, các thỏa thuận pháp lý, các 
biện pháp bỏ phiếu, quy định, chính sách, hành chính)

• Chính sách được thực hiện hoặc quản lý theo yêu cầu

• Các cấp độ tài trợ phí thành lập để giám sát và đánh giá các chính sách và 
chương trình

• Các cấp độ tài trợ phí được duy trì cho các chính sách và chương trình
• Các cấp độ điều kiện được duy trì cho các chính sách và chương trình

Năng lực tổ chức

Quan hệ đối tác và liên minh

Hợp tác và liên kết (bao gồm 
cả việc đưa ra thông điệp)

Kết quả tạm thời Đánh giá kết quả tạm thời

• Cải thiện năng lực tổ chức tổng thể

• Tăng cường kiến thức về vận động, huy động hoặc tổ chức chiến thuật

• Số lượng các liên lạc với các phương tiện truyền thông

• Số lượng nhân viên được đào tạo về kỹ năng truyền thông

• Tăng khả năng để thu nhận và sử dụng dữ liệu

• Tăng (hoặc lôi kéo) sự tham gia của các thành viên của các nhóm đích (trong 
việc lập kế hoạch và / hoặc thực hiện công việc vận động)

• Số lượng và loại hình của mối quan hệ tổ chức mới được xây dựng
• Có mối quan hệ với các đối tác khó nắm bắt

• Số lượng và loại hình tổ chức mới đồng ý cộng tác

• Chính sách chương trình nghị sự liên kết giữa các đối tác vận động (cộng 
tác viên)

• Hành động phối hợp giữa các tổ chức (ví dụ như các cuộc họp chung, việc 
sắp xếp các thông điệp)
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Những người vận động 
chính sách mới (bao gồm 
những người không chắc 
chắn và không thân thuộc)

Những lãnh đạo cấp cao 
(bao gồm cả những người 
hoạch định chính sách)

Sự hữu hình và ghi nhận

Nhận thức

Tầm quan trọng nổi bật

Thái độ và niềm tin

Thiện chí chính trị

Sự phát triển của 
các hợp phần cơ sở hỗ trợ

Độ bao phủ 
của truyền thông

Tài tạo khung các vấn đề

Kết quả Chỉ số ví dụ

• Bổ sung những người ủng hộ mới
• Những cử tri đại diện trong số những người ủng hộ
• Hành động ủng hộ mới để hỗ trợ vấn đề

• Những lãnh đạo cấp cao hoặc các bên liên quan mới được bổ sung 
• Những cử tri đại diện mới trong số các những lãnh đạo cấp cao
• Những lãnh đạo cấp cao hành động để hỗ trợ vấn đề (ví dụ như lên tiếng, ký kết)

• Số lượng yêu cầu cho các sản phẩm hoặc thông tin vận động chính sách (bao 
gồm cả lượt tải hoặc lượt xem)

• Số lượng và chủng loại của lời mời cho những người vận động chính sách lên 
tiếng với vai trò như các chuyên gia

• Số lượng các bên liên quan có thể giải thích thông điệp tuyên truyền vận động 
của tổ chức

• Số lượng và loại hình tổ chức truyền thông chủ động liên lạc với tổ chức để bình 
luận hoặc tư vấn về vấn đề vận động chính sách

• Tỷ lệ phần trăm của các thành viên được truyền tải kiến thức về một vấn đề
• Hoạt động website trên các phần của trang web với thông tin liên quan đến vận 

động chính sách

• Tỷ lệ % số người được truyền tải nói rằng vấn đề quan trọng đó đối với họ

• Tỷ lệ % của các thành viên khán giả với thái độ thuận lợi đối với vấn đề hoặc 
quan tâm

• Số lượng các viên chức dân cử hỗ trợ các nỗ lực vận động, dù có công khai 
hay không

• Số viên chức dân cử hỗ công khai hỗ trợ các nỗ lực vận động chính sách
• Số vấn đề đề cập đến trong bài phát biểu hoạch định chính sách (hoặc các 

cuộc tranh luận)

• Các hoạt động của trang web trên các phần của trang web với thông tin liên 
quan đến vận động

• Số lượng người hâm mộ, các thành viên nhóm hoặc người theo dõi trên các 
trang web phương tiện truyền thông xã hội

• Số lượng và loại hình của các thành viên mạng mới

• Số lượng trích dẫn các phương tiện truyền thông về nghiên cứu hoặc các 
sản phẩm vận động chính sách*

• Số câu chuyện thành công được xuất hiện trên các phương tiện truyền 
thông (ví dụ các trang báo có nhận xét của các phương tiện truyền thông)

• Số lượng trích dẫn của người vận động chính sách (hoặc người phát ngôn 
được đào tạo) trên các phương tiện truyền thông *

• Số lượng những người vận động chính sách từ các nhóm người quan trọng 
được trích dẫn trong các phương tiện truyền thông (ở nơi hợp pháp có thể)

• Số lượng các bài báo được đăng ở các vị trí quan trọng.

*		 Văn	bản	không	được	công	bố	nguồn	gốc,	nhưng	được	phát	triển	bởi	tác	giả	chính	thức
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Năm 1
Tạo ra một liên minh của các 
nhóm đích và các đối tác quan 
trọng khác có thể vận động hiệu 
quả tới các nhà hoạch định chính 
sách và đáp ứng các cơ hội vận 
động phát sinh

Năm 2
Tăng thiện chí hoặc cam kết 
chính trị nhằm chấp nhận các 
chính sách nhạy cảm với nhu cầu 
của các thành viên nhóm đích

Kết quả ví dụ Chỉ số quá trình/kết quả đầu ra

• Tỷ lệ phần trăm của các nhóm 
đích chọn lựa được tiếp cận thể 
hiện sự quan tâm tham gia vào 
liên minh

• Tỷ lệ phần trăm của các nhóm 
không thuộc nhóm đích hoặc 
các tổ chức dân biểu được tiếp 
cận thể hiện sự quan tâm tham 
gia vào liên minh

• Số lượng và loại hình các tổ 
chức đồng ý tham gia trong 
liên minh

 
• Số lượng các cuộc họp hoặc 

giao ban được tổ chức với các 
nhà hoạch định chính sách

• Số nhà hoạch định chính sách 
được tiếp cận

• Các loại của các nhà hoạch 
định chính sách được tiếp cận

• Số lượng các cuộc họp liên 
minh được tổ chức

• Liên minh được duy trì và / 
hoặc tăng cường 

Chỉ số kết quả đầu ra/tác động

• Liên minh được hình thành
• Các thành viên liên minh sử 

dụng thông điệp vận động và 
kế hoạch hành động vận động 
đã thoả thuận

• Liên minh có một chiến lược 
làm thế nào để phản ứng tới 
các cơ hội vận động phát sinh

• Đại diện nhóm đích gia vào các 
hoạt động vận động của liên 
minh (trong phạm vi mức độ 
hợp pháp khả thi)

• Số lần trích dẫn của các sản 
phẩm liên minh hay ý tưởng 
trong các cuộc thảo luận chính 
sách hoặc các chính sách

• Các nhà quyết định mới (bao 
gồm cả các nhà hoạch định 
chính sách, viên chức dân cử 
và / hoặc thực thi pháp luật 
cấp cao và các nhân viên hỗ trợ 
hệ thống pháp luật) sẵn sàng 
hành động góp phần đạt được 
các mục tiêu

Bảng 5 dưới đây cho thấy quá trình / chỉ số kết quả đầu ra và kết quả mong đợi / các chỉ số tác động cho hai kết quả ví dụ 
từ lý thuyết của sự thay đổi trang 19 (xem hình 3).

Bảng 5: các chỉ số quá trình / kết quả đầu ra và các chỉ số kết quả đầu ra / tác động ví dụ
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PHIêN 3.7 
Xác định và chọn lựa các phương pháp thu thập dữ 
liệu

Phần này giới thiệu một loạt các phương pháp thu thập dữ 
liệu tuyên truyền vận động phổ biến và các nguồn thông 
tin để tiếp cận những phương pháp này. Phần này cũng 
giới thiệu năm phương pháp vận động đánh giá mới theo 
một số chi tiết. Bạn sẽ cần phải xem xét những phương 
pháp này và quyết định phương pháp nào là hữu ích nhất 
cho bạn để đánh giá các chỉ số được bạn lựa chọn. Khi làm 
như vậy, xem xét liệu các thành viên dân số chính có thể 
tham gia trong các phương pháp thu thập dữ liệu không. 
Xem xét các phương pháp có sẵn cũng có thể giúp bạn 
tinh chỉnh lựa chọn chỉ số của bạn.

Phương pháp đánh giá tuyên truyền vận động phổ biến 
bao gồm19:
• Các cuộc điều tra hoặc phỏng vấn với các bên liên quan 

- in ấn, điện thoại hoặc câu hỏi trực tuyến của các bên 
liên quan

• Nghiên cứu trường hợp bản mô tả chi tiết và phân tích 
các chiến lược và kết quả vận động

• Các nhóm tập trung - các cuộc thảo luận với các bên 
liên quan tới vận động chính sách

• Theo dõi phương tiện truyền thông – số lượng một vấn 
đề xuất hiện trên các phương tiện truyền thông báo in, 
phát sóng hoặc điện tử.

• Nội dung phương tiện truyền thông hoặc phân tích 
khung - phân tích định lượng của phản ứng của 
phương tiện truyền thông tới một vấn đề

• Sự quan sát của người tham gia – sự quan sát của người 
đánh giá để có được kinh nghiệm và dữ liệu trực tiếp

• Theo dõi chính sách - giám sát vấn đề hoặc tiến độ của 
dự luật trong quá trình chính sách

• Phân tích dữ liệu lần hai – tiếp cận và phân tích dữ liệu 
từ các nguồn bên ngoài.

Trong những năm gần đây một số tổ chức đã cố gắng để 
đối chiếu hoặc thiết kế các phương pháp đánh giá kết 
quả vận động mới. Tài liệu tham khảo chính được liệt kê 
trong phần nguồn lực. Ví dụ: ấn phẩm Dịch vụ nghiên 
cứu tổ chức: Sổ tay các công cụ thu thập dữ liệu: cùng 
với “Hướng dẫn về đánh giá vận động và chính sách” đối 
chiếu các ví dụ về các công cụ đánh giá như các hình 
thức hướng dẫn phỏng vấn, điều tra mẫu và báo cáo hội 
họp với các nhà  hoạch định chính sách được tổ chức 
theo các loại kết quả.

Các công cụ gợi ý để đánh giá kết quả 
nội bộ
• Gắn kết với công cụ đánh giá năng lực vận 

động tư pháp (không phải là miễn phí)
• Đồ thị hình nhện của tổ chức Save the Children
• Công cụ phân tích quan hệ đối tác VicHealth
• Công cụ đánh giá mạng lưới của Richard 

Wilson-Grau và Martha Nuñez.20

Khi sử dụng những công cụ này, hãy đảm bảo rằng 
sự tham gia của các thành viên của các nhóm đích  
trong vận động được bao gồm như là một chỉ số.

Các công cụ gợi ý để đánh giá các kết 
quả bên ngoài

Kết quả bên ngoài liên quan đến cam kết chính trị 
và chính sách môi trường bao quát hơn ở tất cả các 
cấp cũng thường được xác định là khu vực kết quả 
ưu tiên được đánh giá và theo dõi. Đối với điều 
này, có các công cụ có thể được sử dụng để đánh 
giá môi trường chính sách, chẳng hạn như:
• Chỉ số Chính sách Hỗn hợp Quốc gia (NCPI), 

UNAIDS, www.unaids.org 
• Điểm Môi trường Chính sách (PES), Dự án chính 

sách www.policyproject.com 
• Chỉ số Nỗ lực Chương trình chống AIDS (API), 

DHS, www.measuredhs.com/hivdata/ind_detl.
cfm?ind_id=1&prog_area_id= 

Ngoài ra còn có các công cụ cam kết chính trị 
được phát triển bởi tổ chức PASCA ở Trung Mỹ 
(www.pasca.org ) và AIDS Accountability (http://
aidsaccountability.org/ ) có thể hữu dụng.

19.	 Trích	từ:	Chuyên	viên	Tư	vấn	Đánh	giá	Julia	Coffman	và	mạng	lưới	Đổi	mới	Ehren	Reed	(2009),	các	phương	pháp	độc	đáo	cho	đánh	giá	vận	động,	Washington	DC:	Trung	tâm	Đổi	

Mới	Đánh	giá	(chưa	xuất	bản).

20.		 Wilson-Grau,	R.	và	Nuñez,	M.	(2007),	“Mạng	lưới	thay	đổi	xã	hội	và	quốc	tế	về	đánh	giá”:	một	khung	khái	niệm	cho	một	cách	tiếp	cận	có	sự	tham	gia”,	một	bài	báo	bằng	văn	bản	

cho	phát	triển	trong	thực	hành.

Kể từ khi năng lực của các tổ chức xã hội dân sự
(đặc biệt là mạng lưới), liên minh và quan hệ đối tác
trở nên rất quan trọng cho vận động chính sách liên 
quan đến HIV, có thể có ưu tiên kết quả nội bộ về năng 
lực tổ chức của mạng lưới, mối quan hệ đối tác và liên 
minh cho đánh giá của bạn. Có một số lượng các công 
cụ hoặc phương pháp để lựa chọn cho lĩnh vực kết quả 
được liệt kê dưới đây và đề cập trong phần nguồn lực. 
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Bảy phương pháp thu thập dữ liệu vận động được mô tả 
chi tiết hơn dưới đây:
1.  Lập sơ đồ hệ thống
2.  Xếp hạng các nhà hoạch định chính sách 
3.  Giai đoạn phỏng vấn tập trung 
4.  Phương pháp dự đoán
5.  Phân tích năng lực mạng lưới
6.  Công cụ phân tích quan hệ đối tác
7.  Danh sách kiểm tra quan sát

Những công cụ này đã được phát triển cụ thể bởi một 
loạt các tác giả và được trình bày chi tiết ở đây bởi vì đây 
là những công cụ giải quyết một số vấn đề đánh giá vận 
động liên quan đến HIV:
• Các quá trình vận động có thể phức tạp, nhịp độ nhanh 

và năng động
• Việc thu thập dữ liệu có thể đầy thách thức ở những 

mục tiêu vận động là đối địch

• Các tổ chức vận động thường có nguồn lực và chuyên 
môn hạn chế trong đánh giá vận động

• Các tổ chức vận động thường xuyên muốn đánh giá kết 
quả tạm thời – những kết quả rất khó để đánh giá bằng 
cách sử dụng các phương pháp tuyên truyền vận động 
thường thông thường (ví dụ, thiện chí công chúng hay 
chính trị).

Khi đã lựa chọn các phương pháp mà bạn muốn sử dụng, 
hãy đảm bảo rằng bạn ứng dụng chúng một cách mà chứng 
minh sự đóng góp của bạn hướng tới thay đổi càng nhiều 
càng tốt.

Bảng 6 cho thấy các kết quả trong bảy phương pháp thu 
thập dữ liệu đánh giá. Sau đây, mỗi phương pháp được 
mô tả như nhiều càng nhiều chi tiết càng tốt và hầu hết 
các mô tả này được đi kèm với một ví dụ về việc khi nào 
phương pháp này có thể có ích trong bối cảnh của việc 
đánh giá vận động liên quan đến HIV.

Bảng 6: kết quả Ví dụ rằng mỗi phương pháp thu thập dữ liệu có thể đánh giá

1. Lập sơ đồ hệ thống

2. Xếp hạng các 
nhà hoạch định chính sách

3. Giai đoạn phỏng vấn tập 
trung

4. Phương pháp dự đoán

5. Phân tích năng lực 
mạng lưới

6. Công cụ phân tích 
quan hệ đối tác

7. Danh sách kiểm tra
 quan sát

Phương pháp Các kết quả ví dụ phương pháp có thể đánh giá

• Thay đổi hệ thống (hệ thống đưa ra quyết định, vv)
• Đánh giá vị trí của mình trong một hệ thống
• Thay đổi trong chính trị sẽ có

• Thay đổi trong chính trị sẽ có

Không cụ thể cho bất kỳ một kết quả nào, nhưng những nỗ lực vận động hữu ích 
khi chúng có các hoạt động tập trung hay một cơ hội chính sách bất ngờ. Việc thu 
thập dữ liệu ngay lập tức sau đó có nghĩa rằng những người vận động chính sách 
có thể sử dụng dữ liệu này cho việc học cách điều chỉnh chiến lược trong tương lai, 
và thống kê các tài liệu đóng góp cụ thể cho các sự kiện hoặc thay đổi chính sách 
khi họ có thêm thời gian

• Đánh giá là vấn đề có nằm trong một chương trình nghị sự chính sách (ở mọi 
cấp độ) và chương trình nghị sự này được định vị như thế nào

• Thay đổi trong chính trị
• Dự báo khả năng xảy ra các đề xuất chính sách hoặc thay đổi trong tương lai 
• Đánh giá xem các thông điệp tuyên truyền vận động có tạo ra đột phá không

• Đánh giá công tác quản lý của một mạng lưới
• Đánh giá khả năng chiến lược của một mạng lưới vận động chính sách
• Đánh giá khả năng truyền thông và tăng cường các thông điệp tuyên truyền 

vận động của một mạng lưới liên quan đến vận động chính sách
• Đánh giá sự ổn định của một mạng lưới liên quan đến vận động chính sách

• Đánh giá sức mạnh và tiềm năng của quan hệ đối tác mới hoặc hiện tại

• Đánh giá những thay đổi trong ý kiến, giá trị, thái độ, niềm tin và ưu tiên của 
người ra quyết định và các nhà chỉ đạo đường lối
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Bản đồ hệ thống
Phương pháp này là:
• Được những người vận động chính sách 

hay những chuyên viên đánh giá bên 
ngoài thực hiện

• Là một phương pháp định lượng
• Rất hữu ích khi các nỗ lực vận động chính 

sách đang cố gắng để đạt được thay đổi 
hệ thống.

Bản đồ hệ thống hữu ích cho nỗ lực vận động nhằm mục 
đích cho các thay đổi hệ thống. Ví dụ, những nỗ lực như 
vậy có thể cố gắng nhằm thay đổi hoặc cải thiện một tổ 
chức, tạo mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức, các nhân 
tố, hoặc thay đổi bối cảnh hay môi trường mà trong đó 
chính sách diễn ra hoặc thay đổi xã hội xảy ra.

Phương pháp này liên quan đến việc lập bản đồ hình ảnh 
của một hệ thống, xác định các bộ phận và mối quan hệ 
trong hệ thống đó dự kiến sẽ thay đổi và chúng sẽ thay 
đổi như thế nào, và sau đó xác định cách đánh giá hoặc 
nắm bắt những thay đổi đã xảy ra. Sử dụng theo cách 
này, các bản đồ hệ thống hoạt động giống như lý thuyết 
của sự thay đổi, chúng minh họa những nơi những thay 
đổi dự kiến sẽ xảy ra và giúp tạo khung và hướng dẫn 
đánh giá. Chúng cũng hoạt động như là những bằng 

chứng minh họa mạnh mẽ khi bạn trình bày các kết quả 
cho các bên liên quan đánh giá. Bản đồ hệ thống cung 
cấp một giải pháp thay thế hữu ích cho lý thuyết của sự 
thay đổi và mô hình logic thông thường nhất, mà có xu 
hướng xuyên suốt và gặp khó khăn trong việc nắm bắt 
những thay đổi có chủ ý trong mối quan hệ hoặc các kết 
nối trong một hệ thống phức tạp.

Các quá trình lập bản đồ hệ thống có thể diễn ra theo 
nhiều cách khác nhau. Ví dụ, nó có thể liên quan đến các 
cuộc phỏng vấn lấy thông tin chính với các cá nhân trong 
hệ thống được thiết kế để nắm bắt những gì hệ thống 
có vẻ thực hiện và làm thế nào để hệ thống hoạt động. 
Ngoài ra, hệ thống có thể sử dụng một quá trình chẳng 
hạn như phân tích mạng lưới và lập bản đồ, một kỹ thuật 
có thể khám phá sự kết nối hay các mối quan hệ có tồn 
tại giữa con người, các nhóm, tổ chức21 cũng như sức 
mạnh và bản chất của chúng. Đối với việc lập bản đồ hệ 
thống, một số bài tập sẽ phù hợp với các bạn là những 
người vận động trong hệ thống và lập bản đồ thay đổi ra 
sao theo thời gian.

Hộp 6: Ví dụ về phương pháp lập bản đồ hệ thống có thể được sử dụng 
như thế nào

“Việc lập bản đồ hệ thống có thể hữu ích với vai trò một công cụ lập kế hoạch và đánh giá. Hệ thống bản đồ có 
thể giúp vạch ra một hệ thống mà cần phải được thay đổi và giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ và sự kết nối 
bên trong của nó. Bằng cách lặp đi lặp lại việc thực hiện lập bản đồ, chúng ta có thể giám sát hệ thống thay đổi 
cho tốt hơn.

“Chúng ta lấy một ví dụ tại địa điểm chúng ta đang cố gắng để giảm tỷ lệ người lao động tình dục bị cảnh sát 
quấy rối. Để đạt kết quả, chúng ta có thể lập bản đồ ‘hệ thống’ mà có thể vừa duy trì tình huống này hoặc được sử 
dụng để giải quyết vấn đề. Trước tiên, chúng ta xác định các hệ thống phù hợp nhất (ví dụ, cảnh sát, chính quyền 
huyện) và sau đó lập bản đồ những cán bộ chủ chốt trong các hệ thống này, vai trò của họ và các lĩnh vực ảnh 
hưởng, và mối liên-quan hệ của họ.

“Bản đồ này có thể được sử dụng để lập kế hoạch các hành động vận động cụ thể và kết quả mong đợi trung và 
dài hạn, và sau đó được sử dụng để tài liệu hoá và đánh giá thành công bằng cách “vẽ” vào bản đồ hệ thống các 
thay đổi sẽ có (hy vọng) thay đổi tích cực đạt được. Ví dụ, có thể bao gồm  các phòng ban yêu cầu về các vấn đề 
(nói rằng cảnh sát nên ngừng quấy rối người lao động tình dục), các ủy ban phối hợp liên ngành được thành lập 
(để các bộ phận có quan tâm làm việc với nhau để giải quyết vấn đề), sự hình thành của các lực lượng nhiệm vụ 
ứng phó với cuộc khủng hoảng (giải quyết các trường hợp quấy rối xảy ra và đòi hỏi một phản ứng nhanh chóng 
chính thức, kỷ luật). “

21.	 Đối	với	một	ví	dụ	của	hệ	thống	loại	này,	việc	lập	bản	đồ	chiến	thuật:	làm	thế	nào	các	tổ	chức	phi	lợi	nhuận	có	thể	xác	định	đòn	bẩy	của	sự	thay	đổi	‘,	phi	lợi	nhuận	hàng	quý,	mùa	

hè	năm	2009,	www.npqmag.org
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Xếp hạng các nhà hoạch định 
chính sách
Phương pháp này là:
• Do người vận động chính sách hay chuyên 

viên đánh giá bên ngoài thực hiện
• Một phương pháp định lượng
• Rất hữu ích khi đánh giá mức độ mà các 

nhà hoạch định chính sách hỗ trợ một 
vấn đề chính sách và đánh giá là hỗ trợ 
đang thay đổi theo thời gian không.

Phương pháp này được phát triển bởi Dự án Nghiên cứu 
Gia đình Harvard. Phương pháp này đánh giá ý chí chính 
trị hoặc hỗ trợ cho một vấn đề vận động chính sách cụ thể 
hoặc đề nghị trong một nhóm các nhà hoạch định chính 
sách quy định. Cách tiếp cận này tận dụng kiến thức bên 
trong các nhà vận động chính sách về lập trường quan 
điểm cá nhân của các nhà hoạch định chính sách về các 
vấn đề chính sách. Phương pháp này không tạo ra thêm 
công việc cho những người vận động chính sách, nhưng 
thay vào đó chuyển giao hữu hiệu những gì họ đã biết 
thông qua thu thập thông tin và tiếp cận cộng đồng đối 
phương thường xuyên. Với phương pháp này, những 
người vận động chính sách đánh giá mức độ tỷ lệ quan 
tâm của các nhà hoạch định chính sách theo một bộ ba 
quy mô đánh giá:
• Mức hỗ trợ của các nhà hoạch định chính sách - hỗ trợ 

cá nhân của các nhà hoạch định chính sách về vấn đề 
dựa trên hành vi công cộng hoặc hành động thay mặt 
vấn đề

• Mức ảnh hưởng của các nhà hoạch định chính sách - 
các nhà hoạch định chính sách tạo ảnh hưởng đến vấn 
đề chính sách quan tâm (tương tự như ý tưởng của một 
phân tích năng lực). Đánh giá được dựa trên tiêu chí mà 
chương trình nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng của 
các nhà hoạch định chính sách 

• Mức độ tin tưởng – sự tin tưởng vào tính chính xác của 
đánh giá trên hai quy mô đầu tiên.

 
Ít nhất 3-5 người vận động chính sách (càng nhiều càng 
tốt) tham gia vào quá trình đánh giá. Những người vận 
động chính sách hoặc là đánh giá các nhà hoạch định 
chính sách tỷ lệ với tư cách một nhóm (đến một đánh giá 
nhóm đồng thuận) hoặc đánh giá độc lập và sau đó xếp 
hạng theo bình quân. Sau khi đánh giá đầy đủ, xếp hạng 
tổng hợp được tính toán và tổng hợp trên các nhà hoạch 
định chính sách. Bạn có thể thích cho tổng hợp quy mô 
một và hai. Đánh giá cũng có thể được sử dụng để theo 
dõi sự hỗ trợ và ảnh hưởng cá nhân của các nhà hoạch 
định chính sách theo thời gian và độ tin tưởng của bạn 
trong việc đánh giá này. Dữ liệu chẳng hạn như sự liên kết 
cá nhân các nhà hoạch định chính sách trong đảng, đại 
diện của các quận huyện hoặc thành viên ủy ban của các 
nhà hoạch định chính sách có thể được bổ sung nhằm tạo 
ra các cách khác nhau để xem xét và phân tích. Giống như 
phương pháp dự đoán, phương pháp này có thể lặp lại 
nhiều lần để xác định các chỉ số có thay đổi hay không và 
thay đổi như thế nào.

Hộp 7: Ví dụ về cách phương pháp đánh giá các nhà hoạch định chính sách 
được sử dụng như thế nào ở cấp địa phương tại Bangladesh và Ấn Độ

Trong quy mô một dự án nhằm cải thiện sức khỏe tình dục và sinh sản và quyền của những người trẻ tuổi ở các 
huyện được lựa chọn ở Bangladesh và Ấn Độ, những người thực hiện cam kết ban đầu để đánh giá thay đổi chính 
sách dưới vai trò biện pháp đánh giá chính của dự án. Bởi vì việc đạt được các kết quả này có thể bị ảnh hưởng bởi 
các yếu tố nằm ngoài tầm “kiểm soát của những người vận động chính sách, những người thực hiện quyết định 
cân nhắc bao gồm đánh giá của một kết quả trung gian – ‘gia tăng thiện chí chính trị’.

Sau năm đầu tiên xây dựng năng lực, lập bản đồ các vấn đề, những khoảng trống và các cuộc họp ban đầu giới 
thiệu với cán bộ ra quyết định, tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên có thể tiến hành một đánh 
giá (cơ bản) các nhà hoạch định chính sách ban đầu để đánh giá mức độ hiện tại thiện chí chính trị trong số các 
nhà hoạch định chính sách ở cấp huyện. Việc đánh giá cơ bản sau khi các cuộc họp xây dựng năng lực và cuộc 
họp ban đầu sẽ đảm bảo rằng những người vận động chính sách có đủ tự tin để thực hiện xếp hạng được báo 
cáo. Đánh giá sau đó sẽ được lặp lại vào cuối của dự án để đánh giá liệu những nỗ lực của người vận động chính 
sách có tạo ra sự gia tăng của các thiện chí chính trị về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục và sinh sản ở 
thanh thiếu niên.
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Các tiêu chí ảnh hưởng ban đầu của tác giả được trình bày theo công cụ dưới đây. Tuy nhiên, các tiêu chí này được viết 
cho đối tượng Mỹ (đặc biệt là tiêu chuẩn 6) và các tiêu chí này cần được điều chỉnh sao cho có liên quan với bối cảnh và 
mức độ vận động của riêng bạn. Hãy đảm bảo rằng các tiêu chí mà bạn thay thế là cụ thể và khách quan nhất có thể và 
không quá  mở rộng cho việc giải thích. Một khi bạn đã thay đổi các tiêu chí, kiểm tra xem các định nghĩa cho đánh giá 3 
và 4 có được biên soạn khi cần không.

Bảng 7: Quy mô đánh giá mẫu của nhà hoạch định chính sách

1. Hỗ trợ

Quy mô

1. Không hề 
hỗ trợ

Đánh giá Định nghĩa

Không có bằng chứng cho thấy người này đã nói hoặc thực hiện bất kỳ 
hành động hỗ trợ cho các vấn đề chính sách (bao gồm phe đối lập)

2. Hỗ trợ 
không đáng 
kể

Đã có được thuận lợi khi xử lý các vấn đề chính sách (ví dụ như thể 
hiện hỗ trợ cho các vấn đề hoặc đề cập đến vấn đề trong cuộc hội 
thoại nhóm từng người một hay nhóm nhỏ)

3. Hỗ trợ tốt Đôi khi có hành động công khai hoặc đằng sau hậu trường hơn là chỉ 
bỏ phiếu hỗ trợ các vấn đề chính sách (ví dụ như phát biểu tại buổi điều 
trần công khai, được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông, nhắc 
đến chính sách này trong bài phát biểu, chuyển giao các dự luật cho 
một nhà lập pháp có quyền lực, khuyến khích các đồng nghiệp hỗ trợ 
các chính sách, đóng một vai trò trong các cuộc đàm phán ngân sách)

4. Hỗ trợ cực 
tốt

Nổi tiếng là người lãnh đạo cấp cao về vấn đề chính sách và thường 
lãnh đạo thúc đẩy vấn đề này (ví dụ như đưa chính sách này thành một 
phần quan trọng của diễn đàn hoặc chương trình nghị sự của họ)

2. Ảnh hưởng
Tiêu chuẩn:
1.  Đa số thành viên 

của Đảng
2.  Có liên quan nội 

dung chuyên môn
3.  Có thâm niên/ kinh 

nghiệm (ghi nhận 
trong dịch vụ công)

4.  Có danh tiếng (có 
thể thực hiện một 
số quyền trong cơ 
quan lập pháp)

5.  Thành viên ủy ban 
chủ chốt

6.  Vị trí lãnh đạo chính 
thức (chủ tịch một 
ủy ban quan trọng 
hoặc nhà lãnh đạo 
Thượng viện hoặc 
Đại hội)

1. Không hề 
có ảnh hưởng

Không đáp ứng hoặc đáp ứng chỉ có một tiêu chuẩn

2. Ảnh hưởng 
không đáng 
kể

Đáp ứng ít nhất 2 tiêu chuẩn

3. Ảnh hưởng 
tốt

Đáp ứng 3 hoặc 4 tiêu chuẩn và/hoặc trong một ủy ban chủ chốt

4. Ảnh hưởng 
cực lớn

Đáp ứng được năm hoặc sáu tiêu chuẩn và / hoặc nắm giữ một vị trí 
lãnh đạo chính thức trong cơ quan lập pháp và / hoặc là chủ tịch một 
ủy ban quan trọng

3. Sự tin tưởng 1. Không hề 
có uy tín

Đánh giá được dựa trên thông tin của bên thứ ba, chưa được kiểm 
chứng hoặc không đáng tin cậy về các nhà hoạch định chính sách và 
(hoặc thiếu liên quan) đến lợi ích liên quan của họ (ví dụ như các nhà 
hoạch định chính sách hoặc nhân viên của họ nói rằng họ “ưa thích 
vấn đề” trong một cuộc họp nhỏ, nếu họ cảm thấy áp lực khi phải nói 
chuyện tích cực).

2. Uy tín 
không đáng 
kể

Đánh giá là một dự đoán được thông báo khá tốt (ví dụ như những 
người vận động chính sách có chọn thông tin phù hợp từ nhiều 
nguồn, nhưng nguồn không thể được kiểm chứng 100% đáng tin cậy, 
hoặc các thông tin thu thập được phần nào mơ hồ).

3. Có uy tín 
tốt

Xếp hạng được dựa trên những người vận động chính sách liên hệ trực 
tiếp với cá nhân hoặc thông tin từ nguồn đáng tin cậy.
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Phỏng vấn thời gian cường độ cao
Phương pháp này là:
• Được tiến hành bởi một chuyên viên đánh 

giá bên ngoài
• Một biện pháp định tính
• Rất hữu ích khi nỗ lực vận động có các hoạt 

động ở cường độ cao mức độ và những 
người vận động chính sách có ít thời gian 
để tạm dừng thu thập dữ liệu.

Phương pháp này do Mạng lưới Đổi mới xây dựng lôi kéo 
sự tham gia người vận động chính sách vào cuộc điều tra 
đánh giá ngay sau khi một cửa sổ chính sách hoặc hành 
động xảy ra trong thời gian căng thẳng. Trong khi những 
thời điểm này là những cơ hội quan trọng để thu thập 
dữ liệu và học hỏi, những người vận động chính sách có 
ít thời gian để tạm dừng cho cuộc phỏng vấn hoặc phản 
ánh. Hậu quả đáng tiếc là đánh giá tạo ra những khoảng 
trống đáng kể trong dữ liệu trong những thời điểm của 
chu kỳ vận động khi những dữ liệu đặc biệt có giá trị.

Phương pháp này ghi nhận tình huống này như là một 
thực tế của tuyên truyền vận động phổ biến và thích nghi 
với thực tế này. Ngay sau khi một cửa sổ chính sách hoặc 
thời gian hoạt động chuyên sâu xảy ra, phương pháp này 
có thể tạo ra hoặc một nhóm tập trung hoặc các cuộc 
phỏng vấn cá nhân với các bên liên quan tuyên truyền vận 
động và sử dụng một phương pháp phỏng vấn điều tra 
nghiên cứu để thu thập dữ liệu về kinh nghiệm gần đây 
của những người vận động chính sách. Phương pháp này 
phần nào thực hiện chức năng giống như một tổng kết 
sau khi thực hiện hành động và nắm bắt:
• Tâm lý của công chúng và bối cảnh chính trị trong cửa 

sổ chính sách
• Những gì đã xảy ra và những người vận động chính 

sách phản ứng ra sao với các sự kiện, đặc biệt là khi liên 
quan đến hành động đã xảy ra đằng sau cánh cửa đóng 
kín

• Triển vọng về kết quả đạt được hoặc không đạt được
• Các chiến lược có thể được điều chỉnh sau khi đã diễn ra
• Triển vọng về những người đóng góp vào các kết quả.22

Mẫu câu hỏi phỏng vấn nghiên cứu thu 
thập dữ liệu chuyên sâu
1.  Những sự kiện gì đã tạo ra giai đoạn căng 

thẳng này?
2.  Xác định phản ứng của tổ chức bằng cách nào? 

Ai là người chịu trách nhiệm về quyết định đó? 
Làm thế nào là quyết định đó được thông báo 
cho các đối tác khác và các đồng minh khác?

3.  Các yếu tố phản ứng nào của tổ chức hoạt 
động tốt? Những yếu tố có thể có được cải 
thiện?

4.  Kết quả của giai đoạn chuyên sâu là gì? Kết quả 
tích cực hay tiêu cực?

5.  Những hiểu biết bạn rút ra từ kinh nghiệm này 
có thể được truyền thông chiến lược của bạn 
trong tương lai?

Lưu ý: từ ‘tổ chức’ có thể được thay thế bằng tên 
của liên minh, tổ chức, mạng lưới và để tránh 
nhầm lẫn.

22.	 Điểm	này	đã	được	những	người	có	đóng	góp	cho	Measuring	up	bổ	sung	trong	hộp	Mẫu	câu	hỏi	phỏng	vấn	nghiên	cứu	thu	thập	dữ	liệu	chuyên	sâu.
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Phương pháp người đứng đầu
(Văn bản dưới đây đã được chỉnh sửa từ bản 
gốc để ngắn hơn và liên quan tới một hoàn 
cảnh không phải là ở Mỹ.)

Phương pháp này là:
• Được tiến hành bởi một chuyên viên đánh 

giá bên ngoài
• Một biện pháp định tính
• Rất hữu ích khi đánh giá một vấn đề nằm 

trong một chương trình nghị sự chính sách 
(ở mọi cấp độ) và vấn đề này được định vị 
như thế nào, đánh giá thiện chí chính trị 
như là một kết quả, dự báo khả năng xảy ra 
các đề xuất hoặc thay đổi chính sách trong 
tương lai, đánh giá mức độ thông điệp 

 tuyên truyền vận động tạo ra ảnh hưởng.

Phương pháp này được Dự án Nghiên cứu gia đình 
Harvard phát triển để xác định một vấn đề hoặc đề xuất 
chính sách được đặt trong chương trình nghị sự chính 
sách, người ra quyết định và những người có ảnh hưởng 
khác đang suy nghĩ và bàn luận về phương pháp này và 
khả năng có thể các nhà hoạch định chính sách hành động 
dựa trên nó. Phương pháp luận liên quan đến các cuộc 
phỏng vấn có cấu trúc với những người đứng đầu hoặc 
người có ảnh hưởng trong khu vực công và tư có địa vị đòi 

hỏi họ được thông báo về mặt chính trị và theo dõi một 
loạt các vấn đề chính sách. Những người người đứng đầu 
được cho là các nhà lãnh đạo thông thạo và đổi mới mà ý 
kiến về các vấn đề chính sách thực sự có trọng lượng và có 
thể tiên đoán giá trị trong lĩnh vực chính sách.

Phương pháp tiên đoán bao gồm năm bước chủ yếu cho 
tất cả các cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, hai trong số các 
bước sau - lựa chọn các mẫu tiên đoán và thiết lập các 
cuộc phỏng vấn đòi hỏi một thay đổi duy nhất mà tạo ra 
cách tiếp cận này ngoài các loại phỏng vấn cấu trúc.
1. Chọn các loại hoặc các loại người đứng đầu cho cuộc 

phỏng vấn. Ví dụ, các phạm trù tiêu biểu cho các hình 
thức cá nhân mà ý kiến quan trọng hoặc có ảnh hưởng 
về vấn đề chính sách. Họ có thể bao gồm các nhà 
hoạch định chính sách, truyền thông, các nhà tài trợ, 
các nhà nghiên cứu / các chuyên gia ý tưởng và tư vấn 
hoặc những người vận động chính sách.

2. Chọn mẫu người đứng đầu. Sau khi loại mẫu được 
xác định, tiêu chí được xây dựng cho việc lựa chọn các 
cá nhân đứng đầu. Ít nhất một nửa các mẫu phải bao 
gồm chuyên gia đứng đầu - người không có một kết 
nối đặc biệt hoặc cụ thể cho các vấn đề chính sách 
được tìm hiểu. Cách tiếp cận này làm tăng khả năng 
vấn đề nâng cao nhận thức, kiến thức phát hiện trong 
quá trình phỏng vấn có thể được liên kết với nỗ lực vận 
động hơn là kinh nghiệm cá nhân hay các biến không 
liên quan khác. Tiêu chí lựa chọn khác có thể bao gồm 
chính trị, giới tính, dân tộc và sự đa dạng địa lý.

Hộp 8: Ví dụ về các phương pháp tiên đoán có thể được sử dụng

Ở cấp địa phương tại Mexico
Vida Digna là một dự án có trụ sở tại Queretaro, một bang của đảng bảo thủ ở miền trung Mexico. Dự án nhằm 
mục đích để giải quyết sự kỳ thị đối với các nhóm đích và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Một trong những chương trình 
của dự án nhằm mục đích để thay đổi cảnh sát, chính quyền địa phương và thái độ của cộng đồng đối với người 
chuyển đổi giới tính, và đặc biệt là thay đổi quan niệm xung quanh, và giảm bạo lực đối với người chuyển đổi giới 
tính. Phương pháp người đứng đầu có thể là một công cụ hữu ích cho chúng ta để đánh giá tiến bộ đang được 
thực hiện trong việc thay đổi nhận thức của cộng đồng trên bề rộng hơn là bạo lực đối với người chuyển đổi giới 
tính như là tội phạm và không thể chấp nhận được. Một mẫu của các nhà lãnh đạo cộng đồng và chính quyền 
thành phố trực thuộc trung ương có thể được hỏi về nhận thức của họ về những vấn đề này phải đối mặt với các 
huyện liên quan đến trật tự xã hội, hòa hợp xã hội và tội phạm bạo lực.

Ở cấp quốc gia tại các nước Nam Phi

Những người tham gia tại một cuộc vận động cho hội thảo phòng chống bạo lực ở Nam Phi được coi là vai trò 
của phương pháp người đứng đầu trong việc đánh giá hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động để ngăn 
chặn hoặc làm giảm bạo lực về giới. Ở một đất nước với một chính sách bạo lực giới tính hoạt động dựa trên nhu 
cầu vận động để thực hiện chính sách đó, và số liệu thống kê đáng tin cậy, sau đó báo cáo tỷ lệ giới tính dựa trên 
bạo lực và số lượng của các dịch vụ tích cực áp dụng các chính sách là chỉ số tốt về hiệu quả thực hiện chính sách. 
Tuy nhiên, nếu có một nhận thức hạn chế, hoặc cam kết để giải quyết, bạo lực trên cơ sở giới và nhiệm vụ là xây 
dựng hỗ trợ cho việc giới thiệu này như chính sách, sau đó phương pháp dự đoán sẽ có ích. Bạo lực trên cơ sở giới 
là một yếu tố quyết định cấu trúc của HIV dễ bị tổn thương ảnh hưởng đến tỷ lệ lớn dân số, và vì vậy điều quan 
trọng là để có được sự hỗ trợ của một loạt các người có ảnh hưởng. Câu hỏi có thể được đóng khung trong các 
điều khoản của phụ nữ hoặc các vấn đề y tế, ví dụ, “Theo bạn ba vấn đề hàng đầu nào liên quan đến sức khỏe phụ 
nữ / giới đất nước cần phải giải quyết?”
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Phân tích năng lực mạng lưới - một 
bộ công cụ để đánh giá và xây 
dựng năng lực cho các ứng phó 
chất lượng cao đối với HIV23

Phương pháp này là:
• Được thực hiện bởi những người vận động 

chính sách hoặc một chuyên viên đánh giá 
bên ngoài

• Một phương pháp về định lượng và định 
tính

• Rất hữu ích khi mạng lưới muốn đánh giá 
khả năng của họ thay đổi theo thời gian 
và đánh giá tác động của việc xây dựng 
năng lực

3.  Thu xếp phỏng vấn. Thu xếp phỏng vấn rất quan 
trọng. Người đứng đầu phải không được biết trước khi 
phỏng vấn bắt đầu rằng cuộc phỏng vấn sẽ tập trung 
vào các vấn đề chính sách quan tâm cụ thể. Họ được 
thông báo chung chung về cuộc phỏng vấn sẽ bao 
gồm, nhưng không nhận được chi tiết cụ thể. Cách tiếp 
cận này giúp đảm bảo rằng các câu trả lời người đứng 
đầu là xác thực và tự phát.

4. Tiến hành các cuộc phỏng vấn. Câu hỏi phỏng vấn 
xác định những gì những người đứng đầu biết và suy 
nghĩ về chính sách quan tâm. Ví dụ, các cuộc phỏng 
vấn có thể bắt đầu bằng cách hỏi  những vấn đề mà 
họ nghĩ là ở phía trên cùng của chương trình nghị sự 
chính sách. Phản ứng của họ (mà sẽ được tự phát bởi vì 
họ không biết trước mà vấn đề chính sách cụ thể được 
bạn khám phá) chỉ ra liệu các vấn đề vận động chính 
sách quan tâm có xuất hiện trên danh sách đó, và nếu 
có, ở đâu và cùng với các vấn đề nào khác. Các câu hỏi 
tiếp theo có thể cụ thể hơn và hỏi những người đứng 
đầu những gì họ biết về vấn đề quan tâm, cho phép 
sau đó phân tích nội dung để xác định liệu chất lượng 
bên ngoài của thông điệp của người vận động chính 
sách trong những bài thuyết trình của những người 
đứng đầu về vấn đề này. Bạn cũng có thể yêu cầu người 
đứng đầu dự đoán xem họ nghĩ rằng vấn đề sẽ phát 
triển trong tương lai gần hoặc dài hạn.

5. Phân tích và sử dụng dữ liệu để cung cấp chiến lược. 
Phương pháp người đứng đầu tạo ra cả thông tin tổng 
quát và thông tin hình thành. Một cách tổng quát, dữ 
liệu người đứng đầu có thể cho thấy hiệu quả ra sao, 
thông qua đối tượng này, những người vận động chính 
sách đã truyền thông điệp của họ và có chăng thành 
công trong việc đặt vấn đề của họ vào chương trình 
nghị sự chính sách hoặc làm tăng tầm quan trọng của 
nó. Về mặt hình thành, dữ liệu người đứng đầu có thể 
thông báo cho những người vận động chính sách về 
khoảng trống cụ thể trong những kiến thức của những 
người đứng đầu về thông điệp của họ đang được đối 
tượng này lắng nghenhư thế nào. Phương pháp này 
được lặp lại theo thời gian nếu các chiến lược vận động 
diễn ra trong nhiều năm.

Công cụ này, được Liên minh xây dựng, nó không được 
thiết kế đặc biệt để đánh giá vận động. Nó có thể được 
sử dụng bởi các mạng lưới để giúp xác định nhu cầu xây 
dựng năng lực của họ, kế hoạch can thiệp hỗ trợ kỹ thuật, 
và giám sát và đánh giá tác động của việc xây dựng năng 
lực. Nó cung cấp một phương pháp tiếp cận cấu trúc để 
tạo ra thông tin định lượng và định tính về tình hình của tổ 
chức tại thời điểm phân tích. Các kết quả cũng có thể được 
sử dụng để theo dõi sự tiến bộ khi phát triển năng lực của 
mạng lưới vận động chính sách, các chức năng cụ thể khác 
hoặc mạng lưới như một tổng thể.

Bộ công cụ này nhấn mạnh giá trị của một loạt các nhân tố 
đóng góp cho năng lực, và xác định sáu lĩnh vực chính đặc 
biệt quan trọng với các mạng xã hội dân sự tham gia vào 
công việc lên chương trình và chính sách HIV:
1.  Sự tham gia và trách nhiệm
2.  Lãnh đạo
3.  Kiến thức và kỹ năng
4.  Truyền thông nội bộ
5.  Vận động, chính sách và truyền thông bên ngoài
6.  Quản lý và tài chính.

Bộ công cụ phân tích năng lực mạng lưới này đã được xây 
dựng là hai ấn phẩm riêng biệt:
• Một hướng dẫn hội thảo tạo điều kiện thuận lợi để tái 

cơ cấu, cung cấp và báo cáo về một hội thảo phân tích 
năng lực chiều sâu hai đến ba ngày

• Một hướng dẫn đánh giá nhanh nhằm lập kế hoạch, chỉ 
đạo và thu thập kết quả của một cuộc họp hoặc qua 
điện thoại ở đâu, do nhu cầu cụ thể hoặc các nguồn 
lực hạn chế, mục đích là để làm một phân tích năng lực 
nhanh hơn.

23.	 Văn	bản	chủ	yếu	được	trích	ra	từ:	Liên	minh	phòng	chống	HIV	/	AIDS	(2008),	“Phân	tích	Năng	lực	mạng	lưới”:	một	bộ	công	cụ	để	đánh	giá	và	xây	dựng	năng	lực	

	 cho	chất	lượng	cao	ứng	phó	với	HIV.
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Công cụ phân tích quan hệ đối tác 
- cho các đối tác trong quá trình 
nâng cao sức khỏe24

Phương pháp này là:
• Được người vận động chính sách hoặc 

một chuyên viên đánh giá bên ngoài thực 
hiện

• Một phương pháp  định tính
• Rất hữu ích khi các tổ chức muốn đánh giá 

sức mạnh và tiềm năng của quan hệ đối 
tác mới hoặc hiện tại.

Đối với các hướng dẫn đánh giá nhanh, mỗi lĩnh vực năng 
lực bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi mở-kết, tiếp theo sau là 
một số các câu hỏi chi tiết hơn. Những học viên được yêu 
cầu đưa ra cho mạng lưới của họ một điểm số năng lực 
dựa trên các chỉ số được liệt kê - 1 là một lĩnh vực yếu và 4 
một lĩnh vực mạnh. Ở cuối mỗi lĩnh vực năng lực có hai câu 
hỏi thảo luận để giúp cải thiện kế hoạch của mạng lưới và 
tìm ra những nguồn lực cần thiết.

Đối với hướng dẫn tập huấn, các chỉ dẫn cho một đánh giá 
toàn diện hơn được cung cấp, bao gồm đặc điểm tổ chức, 
tự đánh giá, đánh giá bên ngoài và đánh giá tài liệu. Để 
tự đánh giá, mỗi lĩnh vực năng lực đòi hỏi một hoạt động 
dựa trên thảo luận, tiếp sau là bài tập chấm điểm nhóm. 
Năng lực mỗi lĩnh vực có bộ các chỉ số phối hợp mà những 
người tham gia sử dụng để đánh giá năng lực của tổ chức 
riêng của họ. Xem xét bên ngoài cung cấp những hiểu biết 
có giá trị về việc nhận thức bên trong của năng lực được 
những người bên ngoài mạng chia sẻ. Công cụ cho việc 
xem xét bên ngoài bao gồm 13 bộ chỉ số được thiết kế 
cho việc chấm điểm do các bên liên quan bên ngoài thực 
hiện. Đưa ra một tài liệu xem xét phân tích có thể cung cấp 
những bằng chứng khách quan để xác minh các kết quả 
dựa trên thảo luận. Một khuôn mẫu để xem xét sự hoàn 
chỉnh và chất lượng của các tài liệu liên quan được cung 
cấp.

Phương pháp đã được Quỹ Xúc tiến Y tế Victoria xây dựng, 
và cung cấp một công cụ để các tổ chức tham gia hoặc 
làm việc với một đối tác để đánh giá, giám sát và tối đa 
hóa hiệu quả liên tục của họ.

Công cụ này được chia thành ba hoạt động:
• Hoạt động một: tìm hiểu những nguyên nhân cho 

quan hệ đối tác. Tại sao mối quan hệ đối tác là cần thiết 
trong dự án cụ thể này? Dự án này bổ sung các giá trị 
nào cho mối quan hệ đối tác?

• Hoạt động hai: liên quan đến việc thiết kế một bản đồ 
đại diện hình ảnh cho bản chất của các mối quan hệ 
giữa các cơ quan trong quan hệ đối tác.

 Ở đây tính liên tục của quan hệ đối tác được sử dụng 
để lập bản đồ bản chất của mối quan hệ giữa các cơ 
quan khác nhau trong quan hệ đối tác, và bằng chứng 
được trích dẫn để thiết lập sức mạnh của mỗi mối quan 
hệ. Sự liên tục của mối quan hệ đối tác theo trình tự từ 
việc xuyên suốt của mạng lưới cho đến sự hợp tác của 
mạng lưới:
• Mạng lưới có liên quan đến việc trao đổi thông tin 

vì lợi ích chung. Điều này đòi hỏi ít thời gian hoặc 
không tin tưởng giữa các đối tác

• Sự phối hợp liên quan đến việc trao đổi thông tin và 
các hoạt động thay đổi cho một mục đích chung

• Sự hợp tác liên quan đến việc trao đổi thông tin, 
hoạt động thay đổi và chia sẻ nguồn lực. Nó đòi hỏi 
một lượng thời gian đáng kể, một mức độ tin cậy 
cao giữa các đối tác và chia sẻ các không gian hoạt 
động giữa các cơ quan.

• Sự hợp tác. Ngoài các hoạt động khác được mô tả, 
sự hợp tác bao gồm nâng cao năng lực của các đối 
tác khác vì lợi ích lẫn nhau và mục đích chung.

24.	 Văn	bản	này	phần	lớn	được	trích	lược	từ	Quỹ	Xúc	tiến	Victoria	Y	tế	(không	rõ	ngày	tháng),	“Công	cụ	phân	tích	mối	quan	hệ	đối	tác	cho	các	đối	tác	trong	nâng	cao	sức	khỏe.”
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• Hoạt động ba: liên quan đến việc chấm điểm danh 
sách kiểm tra báo cáo theo những chủ đề sau đây:
• Xác định nhu cầu quan hệ đối tác
• Lựa chọn đối tác
• Đảm bảo công việc quan hệ đối tác
• Lập kế hoạch cho hoạt động hợp tác
• Thực hiện hoạt động hợp tác
• Giảm thiểu các rào cản trong quan hệ đối tác
• Phản ánh và duy trì quan hệ đối tác.

Danh mục kiểm tra được thiết kế để cung cấp thông tin 
phản hồi về tình trạng hiện tại của mối quan hệ đối tác 
và đề xuất các khu vực cần hỗ trợ và làm việc thêm. Danh 
sách kiểm tra cho thấy rằng số điểm của danh sách kiểm 
tra được tổng hợp và cung cấp một số phân tích chung 
chung dựa trên các điểm tổng hợp khác nhau.

Hộp 9: Ví dụ về cách các công cụ phân tích mối quan hệ đối tác 
có thể được sử dụng ở cấp quốc gia tại Kenya

Đạo luật Kiểm soát và Ngăn ngừa HIV/AIDS năm 2006 được bàn thảo lần đầu tiên từ một dự luật tại quốc hội vào 
năm 2003, và sau đó lặp lại ba lần 2004-2006. Mỗi lần như vậy lại trôi qua ngoại trừ vào năm 2006 khi dự luật cuối 
cùng đã được thảo luận và thông qua quốc hội vào tháng 12. Tuy nhiên, bộ luật không được đưa vào hoạt động 
khi bộ trưởng chịu trách nhiệm về vấn đề HIV đã không đưa ra ngày bắt đầu thực hiện. Trong khi đó, nhiều người 
sống với HIV ở Kenya đã phải chịu ‘lạm dụng, chẳng hạn như các vi phạm về quyền của phụ nữ và quyền thừa kế 
của trẻ em mồ côi’, những khó khăn trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, chỗ ở, giáo dục và thực phẩm, cũng 
như sa thải khỏi công việc vì tình trạng HIV của họ.

Hội liên hiệp các tổ chức phi chính phủ chống AIDS Kenya (KANCO) phối hợp với các tổ chức về nhân quyền và 
liên quan tới vấn đề y tế tại Kenya thực hiện vận động chính sách cho đạo luật này thông qua:
• Thành lập một diễn đàn của các bên xã hội dân sự liên quan tham gia với Ủy ban Kiểm soát AIDS Quốc gia ưu 

tiên cho đạo luật này bằng cách vận động hành lang Bộ trưởng cho xác điịnh ngày bắt đầu thực hiện
• Tuyên truyền giáo dục cho người dân Kenya và xây dựng năng lực để họ hiểu được nội dung của đạo luật
• Phổ biến đạo luật thông qua các phương tiện truyền thông in ấn và điện tử
• Tổ chức các cuộc họp buổi sáng với các nhà hoạch định chính sách nhắm mục tiêu các thành viên của ủy ban y 

tế quốc hội và bộ trưởng y tế
• Chuẩn bị báo cáo chính sách cho đối tượng này.

Trong tháng 3 năm 2009, đạo luật đã có một ngày bắt đầu thực hiện và bây giờ người Kenya có thể giải quyết các 
hành vi vi phạm các quyền của mình liên quan đến HIV thông qua một tòa án về HIV. Tuy nhiên, không phải tất 
cả các phần của đạo luật có hiệu lực khi một số các bên liên quan xem các phần này như những phần còn nhiều 
tranh cãi.

Sẽ hữu ích cho KANCO và các đối tác vận động của hiệp hội phản ánh về hiệu quả của quan hệ đối tác vận động 
chính sách trong việc thực hiện phần lớn Đạo luật Kiểm soát và Phòng chống HIV/AIDS.
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Danh mục kiểm tra quan sát
Phương pháp này là:
• Được những người vận động chính sách hay 

chuyên viên đánh giá bên ngoài thực hiện 
• Đánh giá định tính
• Rất hữu ích khi đánh giá mức độ các mục 

tiêu vận động chính sách (ảnh hưởng quá 
trình ra quyết định và ý kiến của các lãnh 
đạo) thay đổi ý kiến, giá trị, thái độ, niềm tin 
và các ưu tiên của họ về một vấn đề cụ thể 
theo thời gian.

Danh mục này thường được sử dụng để giám sát các thủ 
tục hội họp. Cấu trúc của danh mục kiểm tra quan sát ví 
dụ được Dịch vụ Nghiên cứu tổ chức xây dựng, và sau đó 
được điều chỉnh để đề cập tới với việc giảm hại đối với tài 
liệu hướng dẫn này. Một danh mục kiểm tra quan sát đơn 
giản có thể được sử dụng cho mọi cấp độ của hành động 
vận động. Nó có thể giúp nắm bắt thường là một vấn đề 
cụ thể trong một chương trình nghị sự (chẳng hạn như 
một cuộc họp hội đồng khu phố, cuộc họp liên minh cộng 
đồng, cuộc họp hoạch định chính sách), cho dù vấn đề 
đã được thảo luận, nội dung chính hoặc nhấn mạnh, theo 
chiều dài hoặc chiều sâu của cuộc thảo luận; và nhận thức 
về tính nghiêm trọng. Hộp 10 dưới đây là một ví dụ của 
một cuộc họp danh mục kiểm tra quan sát.25

Hộp 10: Ví dụ về danh mục kiểm tra quan sát có thể được sử dụng 
ở cấp địa phương tại Ukraine

Danh mục kiểm tra quan sát

Ngày      Độ dài của cuộc họp

Địa điểm     Người tham dự

1.  Các vấn đề chính được thảo luận trong cuộc họp này là gì
 (ví dụ như quấy rối tình dục, ma túy / rượu...)?

2.  Có vấn đề giảm thiểu tác hại trong chương trình nghị sự không?  Có  Không

3.  Vấn đề giảm hại có được thảo luận?        Có  Không (Nếu trả lời “có” cho câu hỏi 3, hãy tiếp tục; nếu 
trả lời “không” cho câu hỏi 3, xin vui lòng bỏ qua cho câu hỏi 8)

4.  Nội dung chính của cuộc thảo luận giảm hại là gì?

5.  Đồng thuận có đạt được trong cuộc thảo luận này không?  Có  Không

 Độ dài của cuộc thảo luận?

6.  Bạn có nói rằng các vấn đề liên quan đến giảm hại có được những người tham dự thực hiện nghiêm túc 
không?  Có  Không

 Xin giải thích

7.  Đã có bất kỳ hành động nào được kế hoạch liên quan đến giảm hại?     Có    Không

 Xin giải thích

8.  Thêm ghi chú hoặc nhận xét

25.		 Được	trích	ra	từ:	Dịch	vụ	Nghiên	cứu	tổ	chức	(2007),	“Một	hướng	dẫn	để	đánh	giá	vận	động	và	chính	sách”.
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Phần bài tập “Các quyết định Tổng kết Thiết kế Đánh giá 
Vận động chính” được bao gồm trong Phụ lục 2 sẽ giúp 
bạn, đồng nghiệp và các đối tác của bạn ghi lại các quyết 
định của bạn về thiết kế đánh giá vận động.

Một khi bạn đã đồng thuận về phương pháp tiếp cận đánh 
giá, phương pháp thu thập các chỉ số và dữ liệu được sử 
dụng, bạn sẽ cần một kế hoạch thu thập dữ liệu phải xác 
định được:
• Mức độ chặt chẽ của việc thu thập dữ liệu?
• Dữ liệu sẽ được thu thập từ đối tượng nào?
• Khi nào dữ liệu được thu thập?
• Dữ liệu trả lời cho những câu hỏi nào?
• Ai chịu trách nhiệm phối hợp quản lý, thu thập và báo 

cáo dữ liệu?

Câu trả lời cho những loại câu hỏi này cho phép chúng ta 
xác định tần suất thu thập dữ liệu, cường độ thu thập dữ 
liệu, các mẫu từ các đối tượng mà dữ liệu sẽ được thu thập, 
tính chất định lượng hoặc định tính của dữ liệu, công cụ 
thu thập dữ liệu cần thiết và các thông tin cụ thể được thu 
thập theo hệ thống.26

Những câu hỏi này là một phần của một kế hoạch đánh 
giá điển hình mà bạn nên xây dựng để ghi lại các quyết 
định và kế hoạch chi tiết công tác đánh giá. Kế hoạch của 
bạn nên bao gồm những người có trách nhiệm thu thập 
dữ liệu để đánh giá các chỉ số của bạn, mô tả chính xác làm 
thế nào, khi nào và với đối tượng nào mà phương pháp 
thu thập dữ liệu sẽ được áp dụng (và họ được lựa chọn 
như thế nào), và các phát hiện sẽ được báo cáo và được 
tích hợp vào công việc tương lai của bạn khi nào và như 
thế nào.

PHẦN 4 Thực hiện hoạt động

Hộp 11: Nắm bắt kết quả - sự cần thiết phải 
phát triển một công cụ giám sát linh hoạt

Việc xây dựng một công cụ giám sát để nắm bắt các 
sự kiện liên quan đến kết quả (dự kiến hay không) 
là rất quan trọng. Rosemary Mburu, quản lý chính 
sách phát triển và truyền thông ở các Hiệp hội các 
tổ chức phi chính phủ chống AIDS Kenya (KANCO), 
giải thích rằng KANCO sử dụng một công cụ “để 
nắm bắt tất cả các nỗ lực hướng tới việc đạt được 
các mục tiêu vận động của chúng tôi. Công cụ, 
được dùng hàng ngày, có thể để nắm bắt tất cả các 
hoạt động và tất cả các kết quả mà kết quả từ đầu 
vào của chúng tôi, cho dù theo kế hoạch hay không. 
Đây có thể bao gồm phương tiện truyền thông, lời 
phát biểu bởi nhà hoạch định chính sách, nỗ lực của 
những người vận động tại cộng đồng, vận động 
chính sách do đóng góp của các nhóm hỗ trợ bệnh 
nhân... Công cụ này cũng hỗ trợ trong việc xác định 
những người vận động chính sách và các lãnh đạo 
đứng đầu sắp tới. Công cụ này cũng hướng dẫn 
chúng tôi trong việc xác định khoảng cách trong 
các nỗ lực vận động của chúng tôi cho đến khi việc 
thực hiện chính sách của chúng tôi có liên quan tới 
mục tiêu tuyên truyền vận động. “

Việc ghi lại loại thông tin này theo bảng có thể có ích. Xem 
hình 4 dưới đây cho một ví dụ của tựa đề trong cột của 
bảng.27

Hãy đảm bảo rằng hệ thống giám sát của bạn (theo dõi tài 
liệu) là linh hoạt. Không bị giới hạn bởi các chỉ số mà bạn 
chọn, hãy chắc chắn thu thập dữ liệu về kết quả vận động 
không theo kế hoạch như bạn đi cùng.

Hình 4: Mẫu bảng kế hoạch đánh giá 

Yếu tố vận động 
(vd: kết quả, mục tiêu)

Phương pháp hay công cụ 
thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu thường 
xuyên hay theo định kỳ Chiến lược lấy mẫu

26.	 Trích	từ:	Dịch	vụ	Nghiên	cứu	tổ	chức	(2007),	“Một	hướng	dẫn	để	đánh	giá	vận	động	và	chính	sách	‘.

27.		 Trích	từ:	Dịch	vụ	Nghiên	cứu	tổ	chức	(2007),	“Một	hướng	dẫn	để	đánh	giá	vận	động	và	chính	sách	‘.
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PHụ LụC 1
Những ví dụ cụ thể của một lí thuyết của thay đổi

Ví dụ lý thuyết của sự thay đổi cho một nỗ lực vận động ở một quốc gia mẫu nhằm mục đích cho phép các cơ quan chính 
quyền thông qua các chính sách nhạy cảm với nhu cầu của người sử dụng ma túy, làm tăng tiếp cận về các dịch vụ giảm 
hại cho những người tiêm chích ma túy (NTCMT). Giả định không được cung cấp cho ví dụ này.

Chiến lược 
cấp cao

Cung cấp thông tin 
cho các quan chức 
/cơ quan cảnh sát 
của chính phủ

Tiến hành nghiên 
cứu thu thập dữ liệu 
và đánh giá vấn đề

Chiến dịch truyền thông về 
lợi ích và giảm thiểu tác hại 
hiệu quả như là một phương 
pháp tiếp cận y tế công cộng

Huy động cộng đồng 
tiêm chích ma túy và 
một số tổ chức xã hội 
dân sự khác

Thu hút sự tham gia 
của đại diện NTCMT 
tại cộng đồng và cha 
mẹ của họ

Chiến lược 
ngắn hạn

Tăng cường kiến thức 
của các quan chức chính 
phủ/ cơ quan chức cảnh 
sát về can thiệp/ chính 
sách hiệu quả tăng 
cường khả năng tiếp 
cận các dịch vụ giảm hại 
cho người NTCMT

Rào cản pháp lý và 
chính sách đối với các 
dịch vụ giảm hại với 
nhóm NTCMT xác định, 
nghiên cứu, và đề xuất 
xây dựng

Kết quả 
trung hạn

Thái độ, niềm tin và 
giá trị của các quan 
chức chính phủ / cơ 
quan cảnh sát đối với 
các vấn đề liên quan 
và người NTCMT được 
cải thiện

Các cơ quan Chính 
phủ hỗ trợ các 
chương trình và các 
can thiệp giảm hại do 
các tổ chức xã hội dân 
sự thực hiện

Tăng cam kết 
chính trị đối với 
chính sách nhạy 
cảm với nhu cầu 
của người NTCMT

Sự tham gia của 
các tổ chức xã hội 
dân sự đối tác và 
các nhà tài trợ để 
vận động vấn đề 
chính sách

Tạo các liên minh của các 
tổ chức phi chính phủ và 
NTCMT/cha mẹ họ có khả 
năng vận động cho các 
dịch vụ giảm hại.

Tăng cường năng lực của 
các NGOs tham gia và các 
cộng đồng NTCMT lập kế 
họach và thực hiện công 
tác vận động.

Tăng cường nhận 
thức chung đối 
với vấn đề NTCMT 
(thông qua truyền 
thông đại chúng, 
xuất bản, hành động 
nâng cao nhận thức)

Kết quả 
dài hạn

Tăng khả năng 
chấp nhận của 
quan chức chính 
phủ/cơ quan 
cảnh sát đối 
với vấn đề tiêm 
chích ma túy 
và NTCMT như 
nhóm người dễ 
bị tổn thương 
(không phải là 
tội phạm)

Giảm tần xuất 
trở ngại đối với 
việc tiếp cận 
chương trình 
giảm hại (từ các 
cơ quan chính 
phủ, cảnh sát, xã 
hội nói chung)

Đề xuất tiến bộ 
cho các chính 
sách /pháp luật  
được chấp nhận 
bởi các quan 
chức chính phủ 
/ các cơ quan để 
xem xét / phê 
duyệt

Tăng đại diện 
của cộng đồng 
NTCMT ở cấp 
quốc gia và cấp 
địa phương, các 
cấp ra quyết 
định. Trong các 
ủy ban về HIV và 
cơ chế điều phối 
quốc gia Quỹ 
toàn cầu

Tăng cường 
điều phối các 
hoạt động vận 
động trong hợp 
tác các tổ chức 
phi chính phủ / 
cộng đồng tiêm 
chích ma túy với 
thông điệp phù 
hợp

Tăng số lượng 
xuất hiện của 
cộng đồng 
NTCMT và tính 
đại diện trong 
các sự kiện 
truyền thông 
và các sự kiện 
cộng đồng cấp 
quốc gia và địa 
phương

Ảnh hưởng/
Mục tiêu

Các cơ quan chính phủ ví dụ tại các quốc gia có chính sách nhạy cảm với nhu cầu của người sử dụng ma túy, làm tăng 
việc tiếp cận đối với các dịch vụ giảm hại cho người NTCMT
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PHụ LụC 2
Tổng kết các quyết định thiết kế đánh giá vận động chính sách28

Hợp phần 1 - Người sử dụng & Việc sử dụng đánh giá

Hợp phần 2 & 3 - Các yếu tố ưu tiên trong lý thuyết thay đổi dành cho đánh giá

Hợp phần 4 - Câu hỏi đánh giá

Hợp phần 5 - Tiếp cận cho việc thẩm định đánh giá

Hợp phần 6&7: lựa chọn các chỉ số và phương pháp thu thập dữ liệu

Các yếu tố ưu tiên 
trong đánh giá

Chỉ số kết quả đầu ra Chỉ số kết quả Phương pháp thu thập 
dữ liệu

28		 Tổng	kết	thiết	kế	này	được	trích	ra	từ	một	ví	dụ	tương	tự	trong:	Dự	án	Nghiên	cứu	gia	đình	Havard	(2009)	Hướng	dẫn	dành	cho	người	sử	dụng	trong	đánh	giá	

	 vận	động	chính	sách
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PHụ LụC 3
NGUồN Và THƯ MụC THAM KHảO

Các nguồn tài liệu này dược cung cấp để khuyến khích 
bạn:
• Trích dẫn thêm thông có thể củng cố thiết kế đánh giá 

vận động của bạn
• Trích dẫn từ các nguồn này để giúp bạn vận động 

chính sách tới các tổ chức tài trợ về thiết kế đánh giá 
thích hợp cho vận động và tài trợ hợp lý nhằm tiến 
hành các đáh giá vạn động

Các nguồn lực tài trợ về đánh giá vận động được nêu tại 
hai nguồn sau:
Mạng Đổi mới (Innovation Network): Danh sách nguồn 
lực: www.innonet.org/client_docs/File/Advocacy/Innonet_
Pathfinder_Resource_List.pdf 
Liên minh Chống AIDS Quốc tế: Thư mục tham khảo về 
đánh giá công tác vận động và chính sách được chú giải 
tai (đường link):

Những nguồn lực sau đây đặc biệt là hữu dụng cho việc 
xây dựng hướng dẫn này (những nguồn này có sẵn và 
miễn phí trên internet):

GrantCaft (2006): ‘Lập bản đồ thay đổi: Sử dụng lý thuyết 
của sự thay đổi định hướng lên kế hoach và đánh giá’

Dự án Nghiên cứu Gia đình Harvard (2009): ‘Hướng dẫn 
dành cho người sử dụng lên kế hoạch đánh giá vận 
động chính sách’ - đây là Hướng dẫn lý thuyết thay đổi 
và Khung đánh giá tiếng nói hợp phần, Trách nhiệm 
nền tảng, www.keystoneaccountability.org/resources .

Giáo dục Harvard, Dự án Nghiên cứu Gia đình (2007): Trao 
đổi đánh giá, Tạp chí định kỳ về chiến lược nổi bật theo 
về đánh giá 13 (1) Spring. Ghi chú: Tạp chí định kỳ này 
là miễn phí và rất đáng để đăng ký nhận – tìm kiếm 
trên google cụm từ: ‘Trao đổi đánh giá’.

Liên minh quốc tế phòng chống AIDS (2008), ‘Phân tích 
năng lực mạng lưới: một bộ công cụ cho đánh giá và 
xây dựng năng lực dành cho việc ứng phó có chất 
lượng cao đối với HIV’

Dịch vụ Nghiên cứu Tổ chức (2004): Lý thuyết thay đổi, 
Công cụ hành động, kết quả và học tập thực tế.

Dịch vụ Nghiên cứu Tổ chức (2007): Hướng dẫn đánh giá 
Vận động và Chính sách

Dịch vụ Nghiên cứu Tổ chức (2008): thử nghiệm quá trình 
tự đánh giá vận động chính thời gian thực: hướng 
dẫn và xem xét các Tổ chức nhận KID COUNTS, Dịch 
vụ Nghiên cứu Tổ chức cho Tổ chức Annie E.Casey 
Foundation

Dịch vụ Nghiên cứu Tổ chức (2009): 10 cân nhắc về lên 
kế hoạch đánh giá vận động: Bài học kinh nghiệm từ 
những trải nghiệm của KID COUNTS

Reisman, J.et.al. (2007): Sổ tay thu thập dữ liệu: kèm theo 
cuốn “Hướng dẫn đánh giá vận động và chính sách” 
Dịch vụ Nghiên cứu Tổ chức dành cho Tổ chức Annie 
E.Casey Foundation. 

Tổ chức cưu trợ trẻ em Save the Children Fund (1995), ‘Bộ 
công cụ: Hướng dẫn thực tế đối giám sát và đánh giá 
phi lợi nhuận, bao gồm đồ thị hình nhện.

‘Lên kế hoach chiến thuật: Những tổ chức phi lợi nhuận 
làm thế nào có thể xác định các đòn bẩy của thay đổi’, 
tạp chí ra hang quý Nonprofit Quaterly, mùa hè năm 
2009, www.npqmag.org 

Tổ chức cải thiện sức khỏe Victoria (không rõ ngày), ‘Công 
cụ phân tích đối tác: dành cho đối tác lĩnh vực cải thiện 
sức khỏe’

Wilson-Grau. (2007): ‘Đánh giá hiệu quả mạng lưới vận 
động chính sách quốc tế’ – một văn bản được trình 
bày tại Hội thảo đánh giá tác động của Vận động chính 
sách tại trường Evan Những vấn đề công, đại học 
Washington do quỹ Bill & Melinda Gate tài trợ.

Wilson-Grau. Và Nunez M. (2007): ‘Đánh giá mạng lưới thay 
đổi xã hội quốc tế: khung khái niệm về tiếp cận tham 
gia’, một văn bản được viết dành cho Phát triển Thực 
hành, 2007.

Ngân hang thế giới WB và Hiệp hội chống AIDS quốc tế 
(2009): “Mẫu điều khoản tham chiếu về đánh giá dự 
phòng HIV/AIDS: Hướng dẫn thâm khảo nhanh.

Các trang web và các nguồn lực thuộc website

Dự án đánh giá vạn động trực tuyến (đường link) và thư 
điện tử (đường link).   
www.continuousprogress.org 

Viện Aspen: www.aspeninstitute.org 
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Liên minh quốc tế chống HIV/AIDS 
(Ban thư ký quốc tế) 
Preece House
91-101 Davigdor Road
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Vương quốc Anh

Điện thoại: +44 (0) 1273 718900
Fax: +44 (0) 1273 718901 
mail@aidsalliance.org 
www.aidsalliance.org

Hội đồng Quốc tế của Tổ chức 
Dịch vụ chống AIDS (ICASO)
65 Wellesley phố Đông
Suite 403
Toronto, Ontario
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Điện thoại: +1 (416) 921 0018
Fax: +1 (416) 921 9.979 
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