
 
Quy tr×nh X©y dùng §ång thuËn 
 
 
 

 
Chóng t«i ®· tõng ®−a ra c©u hái nµy cho nhiÒu ng−êi. D−íi ®©y lµ mét sè c©u tr¶ lêi cña hä: 
 

“Lµ ý kiÕn chung vÒ mét vµi suy nghÜ  vµ lµ kÕt qu¶ cña sù th¶o luËn trong mét hoÆc gi÷a 
mét sè nhãm ng−êi cña céng ®ång, nh»m ®¹t ®−îc nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt h¬n hoÆc c¶i 
thiÖn mét t×nh tr¹ng nhÊt ®Þnh” 
 
“Lµ c¸ch hiÓu chung hoÆc sù nhÊt trÝ vÒ ®−êng lèi hµnh ®éng” 
 
“Mét quyÕt ®Þnh chung ®−îc thùc hiÖn bëi mét nhãm ng−êi cã ý kiÕn vµ quan ®iÓm kh¸c nhau 
®èi víi mét vÊn ®Ò cô thÓ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÈm nang Ho¹t ®éng Sè 2 

‘§ång thuËn’ lµ g×? 

§ång thuËn nghÜa lµ sù thèng nhÊt hoÆc nhËn thøc chung vÒ mét ý t−ëng, quan 
®iÓm hoÆc mét ý kiÕn.  

 
C¸ch thøc ®i tíi mét quyÕt ®Þnh chung cã thÓ chÊp nhËn ®−îc víi hÇu hÕt nh÷ng 
ng−êi liªn quan cho dï cã thÓ cã quan ®iÓm vµ ý kiÕn kh¸c nhau vÒ mét vÊn ®Ò 
hoÆc sù vËt cô thÓ nµo ®ã. 

Do ®ã, “x©y 
dùng ®ång 
thuËn” lµ: 

§i s©u vµo quy tr×nh x©y dùng ®ång thuËn

RÊt nhiÒu ng−êi ®ang cè g¾ng ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh cho c¸c nhãm céng ®ång gÆp nhiÒu thiÖt thßi. Nh÷ng 
ng−êi lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan nhµ n−íc, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®Òu cã nh÷ng 
hiÓu biÕt s©u s¾c trong c¸c chuyªn ngµnh kh¸c nhau.

N«ng d©n vµ ng− d©n còng cã nh÷ng tri thøc nghÒ nghiÖp tõ kinh 
nghiÖm sèng cña hä. Nh÷ng tri thøc nµy liªn quan ®Õn hiÖn tr¹ng vµ 
nh÷ng g× hä nghÜ cÇn ph¶i lµm ®Ó thay ®æi hiÖn tr¹ng cña m×nh.

NÕu chóng ta l¾ng 
nghe ý kiÕn tõ mäi 
ng−êi, chóng ta cã 
thÓ t×m ra gi¶i ph¸p 
cã lîi cho tÊt c¶. 

T«i muèn mäi ng−êi 
biÕt nh÷ng khã kh¨n 
mµ t«i ®ang ph¶i ®èi 
mÆt. 

C©u chuyÖn mµ nh÷ng n«ng d©n, ng− d©n kÓ vÒ cuéc sèng cña hä cho chóng ta mét 
tÇm hiÓu biÕt s©u h¬n vÒ thùc tiÔn mµ hä ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm. §iÒu nµy cã thÓ 
gióp cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch hiÓu h¬n vÒ nguyÖn väng vµ c¸c ph−¬ng ¸n 
sinh kÕ dµi h¹n nh−ng còng phøc t¹p cña nhãm môc tiªu, bao gåm ng−êi d©n nghÌo 
(kÓ c¶ nam, n÷, trÎ em), c¸c bé téc Ýt ng−êi vµ c¸c nhãm d©n c− khèn khã kh¸c.  Hä 
cã thÓ cung cÊp mét l−îng th«ng tin phong phó cho viÖc th¶o luËn chÝnh s¸ch vµ c¶i 
c¸ch. 
 

Qu¸ tr×nh x©y dùng ®ång thuËn lµ con ®−êng më ra mét kh«ng gian cho viÖc tr×nh 
bµy c¸c c©u chuyÖn phï hîp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chÝnh s¸ch hç trî ng−êi 
nghÌo tiÕn gÇn ®Õn nhu cÇu cña hä h¬n. 

T«i thÊy cã nhiÒu hy 
väng h¬n 
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Quy tr×nh x©y dùng ®ång thuËn ®−îc vËn hµnh nh− thÕ nµo?

Trong dù ¸n “Kh¶o s¸t c¶i c¸ch chÝnh s¸ch phôc vô viÖc cung cÊp dÞch vô nu«i trång thñy s¶n cho d©n 
nghÌo”, rÊt nhiÒu “chñ thÓ liªn quan” ®· tham gia x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch hç trî cho c¸c céng ®ång bé 
téc nu«i thñy s¶n: ngoµi b¶n th©n céng ®ång bé téc, cßn cã c¸c nhµ nghiªn cøu, nh÷ng ng−êi ho¹ch 
®Þnh chÝnh s¸ch, v.v....  

 
Mçi c¸ nh©n cã thÓ cã mét quan ®iÓm riªng, thËm chÝ ®èi lËp víi ng−êi kh¸c. Sù kh¸c biÖt ®ã cã 
thÓ n»m ë môc ®Ých, kÕt qu¶ mong ®îi hay tõng ho¹t ®éng cña mét kÕ ho¹ch, ®èi t−îng cÇn gióp 
®ì vµ c¸ch thøc gióp ®ì hä.  S¸ng kiÕn STREAM  sö dông qu¸ tr×nh x©y dùng ®ång thuËn ®Ó ®¶m 
b¶o r»ng ý kiÕn cña mäi ng−êi ®Òu ®−îc tiÕp thu. 
 
Trong qu¸ tr×nh nµy, mçi thµnh viªn cña “nhãm” biÕt ®−îc c¸c thµnh viªn kh¸c lµ nh÷ng ai, nh−ng 
hä l¹i lµm viÖc ®éc lËp víi nhau. Trong b−íc ®i ®Çu tiªn, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÊp ®Þa 
ph−¬ng vµ cÊp trung −¬ng ®−îc yªu cÇu nªu quan ®iÓm cña hä vÒ viÖc thay ®æi chÝnh s¸ch. ViÖc 
lµm nµy cã thÓ t¹o ra nh÷ng ý kiÕn ñng hé hoÆc tr¸i ng−îc trong nhãm.  
 
Mét ng−êi trung gian sÏ tæng hîp l¹i ý kiÕn vµ tr×nh bµy tr−íc mäi ng−êi, sau ®ã tÊt c¶ sÏ ®−a ra 
suy nghÜ, b×nh luËn cña m×nh theo h×nh thøc bá phiÕu kÝn. 
 
TiÕp ®ã, tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cÇn ph¶i chÊp nhËn vµ ñng hé ý kiÕn tæng hîp cña ng−êi gi÷ vai trß 
trung gian. Nh− vËy, hoÆc lµ hä ph¶i thay ®æi ý kiÕn cña m×nh ®Ó thèng nhÊt víi sù ®ång thuËn, 
hoÆc nÕu hä muèn ph¶n b¸c th× ph¶i ®−a ra thªm lý lÏ ®Ó thuyÕt phôc nh÷ng ng−êi kh¸c.  
 

Trong tr−êng hîp nµy, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¶i chän ra 13 trong tæng sè 42 vÊn ®Ò −u tiªn 
c¶i c¸ch vÒ chÝnh s¸ch ®· ®−îc c¸c thµnh viªn dù ¸n ®Ò xuÊt. 

Qu¸ tr×nh x©y dùng ®ång thuËn ®ßi hái ph¶i… 

… l¾ng nghe tiÕng 
nãi cña ng−êi d©n, 
®Æc biÖt lµ ng−êi 
nghÌo. 

… thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng gióp cho sù tham gia b×nh 
®¼ng cña c¸c thµnh phÇn d©n c− 

… dµnh thêi gian thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ l©u dµi vµ tin t−ëng lÉn nhau gi÷a c¸c chñ 
thÓ liªn quan, lµm viÖc víi nh÷ng con ng−êi, céng ®ång, c¬ quan vµ tæ chøc nh− nhau. 

… thu hót sù tham gia cña 
ng−êi nghÌo vµo ho¹ch ®Þnh 
chÝnh s¸ch vµ ra c¸c quyÕt 
®Þnh liªn quan ®Õn viÖc cung 
cÊp dÞch vô, nh»m ph¸t huy 
t¸c dông cña c¸c chÝnh s¸ch 
xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. … s¾p xÕp thêi gian vµ ®Þa 

®iÓm phï hîp ®Ó chia sÎ ý 
t−ëng, th«ng qua c¸c bµi 
ph¸t biÓu ®−îc chuÈn bÞ tèt, 
c¸c vë kÞch, chiÕu phim tµi 
liÖu vi-®ª-« 

… khuyÕn khÝch ng−êi 
d©n tr×nh bµy quan 
®iÓm x©y dùng vµ hç 
trî ®èi víi nh÷ng 
ng−êi kh¸c 
 

… ®¶m b¶o d©n chñ vµ gi÷ bÝ mËt tªn tuæi, b»ng c¸ch tæ chøc häp ë xa n¬i c− 
tró cña ng−êi d©n, ®Ó hä cã thÓ lµm viÖc trong mét m«i tr−êng “trung lËp” vµ dÔ 
dµng chia sÎ quan ®iÓm víi nhau. 
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Mahajal – L−íi to ®¸nh c¸
 

§©y lµ c¸c c¶nh trong vë kÞch Mahajal – L−íi to ®¸nh c¸, ®−îc tr×nh diÔn tr−íc 
c¸c quan chøc trung −¬ng ë Ên §é. Vë kÞch kÓ l¹i nh÷ng c©u chuyÖn vÒ ng−êi 
thùc, viÖc thùc, víi nh÷ng th¸ch thøc ®Æt ra trong vÊn ®Ò m−u sinh. §©y lµ 
nh÷ng c©u chuyÖn më ®Çu Qu¸ tr×nh X©y dùng §ång thuËn ë quèc gia Nam ¸ 
nµy. 
 
Vë kÞch nµy lµ mét c«ng cô truyÒn t¶i nh÷ng t©m t− nguyÖn väng cña ng−êi 
d©n ®Þa ph−¬ng ®Õn chÝnh quyÒn. 13 ý kiÕn ®Ò xuÊt trong vë kÞch ®· ®−îc c¸c 
nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch chÊp thuËn. 

7 b−íc tiÕn hµnh x©y dùng ®ång thuËn 

Ch¸u biÕt ®Êy, bµ ®· 
giµ råi, bµ ®· thÊy rÊt 
nhiÒu thø x¶y ra trong 
cuéc ®êi cña m×nh. 
Nh−ng bµ ch−a bao giê 
thÊy ng−êi d©n nghÌo 
nµo cã thÓ thay ®æi 
®−îc mét chÝnh s¸ch. 

Bµ ¬i, bµ ®äc c©u chuyÖn Mahajal 
®i,  råi bµ sÏ thÊy chóng ta cã thÓ 
lµm viÖc ®ã nh− thÕ nµo. 

2. Ghi chÐp c¸c vÊn ®Ò ®−îc nªu ra 
 

Ghi chÐp c¸c vÊn ®Ò vµ nhu cÇu tr−íc m¾t mµ céng ®ång 
®· x¸c ®Þnh 

3. S¾p xÕp thø tù −u tiªn
 

Tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò ®· tæng hîp tr−íc c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ë c¸c 
cÊp ®Ó hä nªu ý kiÕn vµ c¨n cø vµo ®ã s¾p xÕp l¹i thø tù −u tiªn 

4. Tæng hîp
 

Tæng hîp l¹i c¸c vÊn ®Ò trong b¶ng −u tiªn cña c¸c nhµ 
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch

6. LËp dù th¶o chÝnh s¸ch 
 

ChuyÓn c¸c khuyÕn nghÞ cña c¸n bé vµ nh©n d©n ®Þa 
ph−¬ng thµnh chÝnh s¸ch 

7. Thay ®æi hoÆc c¶i c¸ch vÒ chÝnh s¸ch 

1. LÊy ý kiÕn ë c¬ së
 

Th¶o luËn víi n«ng d©n, ng− d©n 
• Tæ chøc häp héi n«ng d©n, hîp t¸c x· 
• Tæ chøc héi th¶o cÊp th«n lµng, Ban Ph¸t triÓn Th«n b¶n vµ cÊp x· 
• Tæ chøc héi th¶o cÊp huyÖn, tØnh 

5. Th«ng qua lÇn cuèi cïng
 

Tr×nh bµy danh môc vÊn ®Ò −u tiªn tr−íc c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ ng−êi d©n 
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§«i lóc viÖc ra quyÕt ®Þnh theo nhãm rÊt khã kh¨n, do cã nhiÒu ng−êi víi tÝnh c¸ch 
vµ ®Þa vÞ kh¸c nhau cïng tham gia tranh luËn. Ch¼ng h¹n, mét vµi thµnh viªn 
nhãm cã thÓ lÊn ¸t ng−êi kh¸c, vµ nh− vËy sÏ kh«ng nghe ®−îc ý kiÕn cña mét sè 
ng−êi. Còng cã nh÷ng ng−êi ng¹i kh«ng nãi ra tr−íc cÊp trªn cña hä. 
 
Quy tr×nh x©y dùng ®ång thuËn cã t¸c dông ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ cña viÖc ra 
quyÕt ®Þnh tËp thÓ vµ gióp h¹n chÕ ®−îc mét sè nh−îc ®iÓm nh− viÖc thµnh viªn 
nµy lÊn ¸t thµnh viªn kh¸c, vËn ®éng chÝnh trÞ tiªu cùc, hay t©m lý “ng¹i phª b×nh 
cÊp trªn”. 

T«i c¶m thÊy 
tù tin vÒ quyÕt 
®Þnh tËp thÓ 
®· ®−îc lùa 
chän b×nh 
®¼ng 

T«i cã c¬ 
héi ®−îc 
nãi. 

T«i kh«ng ph¶i lo sî 
m×nh cã lµm cho thñ 
tr−ëng cña t«i giËn hay 
kh«ng 

Ng−êi dÉn 
ch−¬ng tr×nh 
gióp chóng t«i cã 
th«ng tin vµ lµm 
gi¶m viÖc tranh 
c·i 

Mét sè lîi Ých cña viÖc x©y dùng ®ång thuËn

T«i thÊy an toµn khi nãi ra 
®iÒu m×nh nghÜ 

Địa chỉ liên lạc cần biết 

Các cẩm nang hoạt động khác 
 
Ngoài tài liệu này, chúng tôi còn có một số cẩm 
nang hữu ích khác, đó là: 
 
• Khảo sát khả năng tiếp cận thông tin 
• Tổ hợp tác 
 
Để có các bản in hoặc bản sao, quý vị có thể liên 
hệ với Văn phòng STREAM Quốc gia, Văn phòng 
STREAM Khu vực hoặc tải xuống từ trang web 
STREAM. 
 
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp 
của quý độc giả về các cẩm nang này. Độc giả có 
thể gọi điện thoại, gửi thư điện tử hoặc thư 
thường cho Trưởng phòng Thông tin hiện đang 
làm việc ở Văn phòng Quốc gia sở tại.  

Văn phòng STREAM Quốc gia Việt Nam 
STREAM-SAPA 
Bộ Thủy sản 
Đ/c Số 10 Nguyễn Công Hoan 
Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: (84) (4) 771 8689 
Fax: (84) (4) 771 8390 
Email: streamsapa@mofi.gov.vn 

 
Văn phòng STREAM Khu vực 

NACA - STREAM 
Department of Fisheries Complex 
Kasetsart University Campus  
Phaholyothin Rd 
Bangkhen, Bangkok 10903 
Thailand 
Phone: 662 561 1728/29  
Fax: 662 561 1727 
Email:  stream@enaca.org 
 

Trang web của Sáng kiến STREAM 
www.streaminitiative.org 


