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Chương trình Phát triển Năng lực Đối tác (PCD) tập trung vào việc nâng cao năng lực tổ chức và con người 
cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (PCPVN) và các cơ quan, bộ ngành của chính phủ Việt Nam 
(CPVN) trong các hoạt động thuộc các lĩnh vực ưu tiên của USAID tại Việt Nam. PCD hợp tác với các tổ 
chức trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy sự tham gia của mọi thành phần, quan hệ đối tác với 
khối tư nhân và đổi mới, HIV/AIDS, biến đổi môi trường và giảm thiểu rủi ro thiên tai, hỗ trợ người khuyết tật 
và các nhóm dễ bị tổn thương, cúm gia cầm và đại dịch cúm, giáo dục và xử lý môi trường.  
 

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC  
PCD hỗ trợ các tổ chức PCPVN tăng cường hiệu quả hoạt động và tính bền vững trong việc thực hiện các 
chương trình được tài trợ bằng cách cung cấp các khóa tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật về quản lý tài chính, 
nhân sự, lập kế hoạch chiến lược, gây quỹ và quan hệ đối ngoại, giám sát và đánh giá tổ chức (M&E). PCD 
cũng hỗ trợ trực tiếp và tổ chức các khóa tập huấn cho các cơ quan bộ ngành của CPVN. Với sự hỗ trợ 
này, các tổ chức PCPVN và các tổ chức cộng đồng có thể cải thiện quản lý nội bộ, từ đó góp phần phát 
triển tổ chức, tăng cường khả năng bền vững về tài chính và nâng cao năng lực để nhận và quản lý các 
nguồn tài trợ ở Việt Nam cũng như tính bền vững lâu dài của tổ chức. Các cơ quan bộ ngành của CPVN 
cũng được nâng cao năng lực trong việc hợp tác với USAID và các nhà tài trợ khác thông qua các hoạt 
động hỗ trợ phát triển năng lực như các chuyến tham quan học tập về các chủ đề như khuyết tật, xử lý môi 
trường ô nhiễm dioxin và hiệu quả năng lượng. 

 

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG 
Nhằm đảm bảo các hoạt động nâng cao năng lực trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển của USAID được nhất 
quán và có sự phối hợp, chương trình PCD làm việc cùng với các phòng chức năng của USAID để lên kế 
hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo.  Dự án ưu tiên hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân Việt Nam dựa 
trên các ưu tiên chiến lược và các mục tiêu hỗ trợ phát triển tổng thể của USAID tại Việt Nam. 
  

KẾT QUẢ 
Tính đến tháng 7/2017, dự án tổ chức tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật về các lĩnh vực phát triển tổ chức cho 26 
đối tác trong nước chính của USAID về các nội dung chiến lược tổ chức và quản trị, nguồn nhân lực, gây 
quỹ và quan hệ đối ngoại, quản lý tài chính, giám sát và đánh giá cấp độ tổ chức. Dự án PCD đã hỗ trợ tổ 
chức 67 khóa tập huấn, hội thảo, thực hành và tham quan học tập cho hơn 1.000 đại biểu về các chủ đề 
như buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, hải quan, hiệu quả năng lượng, biến đổi khí hậu, xử lý 
dioxin và hợp tác nghiên cứu ở tiểu vùng sông Mekong. 

 Đại diện các tổ chức trong nước được tập huấn để tăng cường kỹ năng thiết kế và quản lý dự án. Ảnh: PCD. 
 


