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Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

Thảo luận giữa cơ quan ban hành chính sách và xã hội dân sự ở Đông Nam Á
về việc nhân rộng điển hình tốt về Quản trị địa phương
Các cơ quan chính sách và tổ chức dân sự ở Việt Nam sẽ tham dự cuộc họp ngày
27.4.2012 tại Hà Nội để thảo luận về việc nhân rộng điển hình tốt về Quản trị địa
phương được thực hiện bởi Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Sự kiện này là một phần
trong chuỗi các hội thảo tổ chức bởi DELGOSEA - dự án Vùng hỗ trợ việc trao đổi kinh
nghiệm về quản trị địa phương, được thực hiện bởi KAS. Các hội thảo tại Manila
(Philippines), Jakarta (Indonexia), Bangkok (Thái Lan), và Hà Nội (Việt Nam) được tổ
chức vào tháng 3 tháng 4 năm 2012
Cuộc họp tại Hà Nội tập trung thảo luận kết quả đạt được từ quá trình nhân rộng 3 thực
tiễn tốt: Đà Nẵng, Vinh, Trà Vinh. Khuyến nghị chính sách và lộ trình vận động việc thực
hiện các khuyến nghị này sẽ được thống nhất tại hội thảo.
“Đây là Hội thảo rất quan trọng với các thành phố Việt Nam. Cần phải duy trì tính bền
vững trong việc nhân rộng các điiển hình tốt. Cách tốt nhất là kết nối mạng lưới giữa
các chủ thể với Chính quyền trung ương. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được
nhiều thành tựu về quản trị địa phương. Vì vậy chắc chắn kết quả của hội thảo này sẽ
rất quan trọng và được các cơ quan Bộ ngành nghiên cứu trong việc ban hành chính
sách sau này. ACVN rất tự hào là một phần trong tiến trình thúc đẩy quản trị tốt ở địa
phương” GS TS Nguyễn Lân, Tổng thư ký của ACVN nói.
Đại biểu của Hội thảo bao gồm đại diện từ các cơ quan bộ ngành (Bộ Xây dựng, Bộ Nội
Vụ, Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch), các đối tác chiến lược của DELGOSEA bao gồm:
Hiệp hội chính quyền địa phương, đại diện các đô thị thí điểm, tổ chức xã hội dân sự,
học viện, báo chí, và Liên minh châu Âu tại Việt Nam
DELGOSEA là một mạng lưới của 32 đô thị từ 5 quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Thái
Lan, Campuchia, Indonexia, Philippines, nhằm chia sẻ kiến thức, áp dụng các điển hình
tốt về quản trị địa phương và nâng cao chất lượng sống của người dân. Mạng lưới này
được hỗ trợ bởi 11 Hiệp hội các chính quyền địa phương, 5 đối tác và các chủ thể chính
quyền, xã hội dân sự, học viện, báo chí. Đây là những cơ quan có vai trò quan trọng
trong việc nhân rộng các điển hình thành công. Mạng lưới này được quản lý bởi Konrad
Adenauer Stiftung, và được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và Bộ hợp tác Đức.
Kết quả của hội thảo sẽ được cập nhật trên trang web DELGOSEA: www.DELGOSEA.eu
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