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Bangkok, Ngày 6 tháng 8 năm 2012

Hội nghị tổng kết dự án DELGOSEA:
Hành trình hướng tới Quản trị địa phương dân chủ
Mạng lưới dự án DELGOSEA đang tăng cường thảo luận thường kỳ về phi tập trung và
quản trị địa phương giữa các quốc gia thành viên ASEAN và thúc đẩy hợp tác mở rộng
với các chính quyền địa phương (LAs), cũng như xã hội dân sự, với cách tiếp cận đa chủ
thể. ASEAN đã nhận thấy tầm quan trọng của hợp tác khu vực về quản trị địa phương
nhằm đảm bảo tốt hơn điều kiện sống cho người dân ở Đông Nam Á và hỗ trợ nhiều hơn
cho các chương trình hợp tác giữa các quốc gia thành viên.
Hội nghị tổng kết của dự án hợp tác về quản trị địa phương dân chủ ở Đông Nam Á
(DELGOSEA), sẽ tập trung đưa vấn đề quản trị địa phương sâu hơn vào khuôn khổ
ASEAN. Là một trong những hoạt động cuối của dự án, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày thứ
ba, 7/8/2012 và thứ tư 8/8/2012 tại Băngkôk, Thái Lan.
Được tổ chức bởi Liên đoàn đô thị Thái Lan (MLT) và Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
đại diện cho mạng lưới DELGOSEA, hội nghị có 150 đại biểu đại diện cho các đối tác dự
án, các hiệp hội chính quyền địa phương (LGAs), các đô thị thí điểm thực hiện dự án,
học viện, báo chí, cơ quan Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự (CSOs)
Trọng tâm của hội nghị là tính bền vững của kết quả dự án và triển vọng tương lai của
mạng lưới. Mục đích là nhằm xây dựng chiến lược thảo luận thường xuyên về quản trị
địa phương dân chủ ở cấp độ khu vực. Các đại biểu sẽ xây dựng chiến lược đảm bảo tính
bền vững và duy trì các kết quả dự án.
Một khía cạnh khác là nhằm xem xét các tổ chức và thể chế có thể sẵn sàng hỗ trợ các đô
thị: Hiệp hội các chính quyền địa phương (LGAs) và các hiệp hội khu vực như Liên minh các
thành phố và chính quyền địa phương (UCLG) và Liên minh châu Âu, Uỷ ban vùng (CoR). Hội
nghị sẽ trao đổi về vai trò của các tổ chức này và thảo luận việc họ có thể đóng góp như thế
nào vào quản trị địa phương tốt ở khu vực Đông Nam Á.
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“Hội nghị tổng kết sẽ không phải là tổng kết, mà nó chỉ là kết thúc của một giai đoạn và
mở ra một chương mới”, đây là câu nói của bà Susanne Stephan, Giám đốc dự án khi
thống nhất công tác chuẩn bị cho hội nghị. Bà cũng nói thêm là “Hội nghị sẽ là cơ hội để
chúng ta xem lại những gì đã đạt được và cùng với đó, thảo luận lộ trình cho các hoạt
động trao đổi và học tập giữa các chính quyền địa phương ở Đông Nam Á, cũng như
tăng cường hơn nữa vai trò của họ ở cấp độ khu vực trong tương lai”. Giám đốc dự án
kết luận “hai năm rưỡi thực hiện dự án thành công đã lùi về phía sau chúng ta và những
năm thành công hơn nữa còn đang ở phía trước”
KẾT THÚC
Giới thiệu dự án
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.

Chương trình hợp tác về quản
trị địa phương dân chủ ở Đông
Nam Á (DELGOSEA)
Liên hệ:
Bà Susanne Stephan
Giám đốc dự án
Susanne.Stephan@DELGOSEA.eu
+ 63.2.4036797

Kết quả của Hội nghị sẽ được đăng tải trên trang web của dự án DELGOSEA
www.DELGOSEA.eu

A project implemented by
the contractor

This project is co-funded by
the European Union

Konrad-Adenauer-Stiftung
e.V. Head Office Germany

Delegation of the European
Union to Indonesia and Brunei
Darussalam
Intiland Tower, 16th floor
Jl Jend Sudirman 32
Jakarta 10220 Indonesia
Tel: (62 21) 2554 6200
Fax:(62 21) 2554 6201

Field office Philippines5/F
Cambridge Bldg., 108
Tordesillas crn. Gallardo
sts. - Makati City, Manila Philippines

www.DELGOSEA.eu
The European Commission is the EU’s executive body.

The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link
together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement
of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development
whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union
is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond
its borders.

