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kết phải hiểu, giám sát và giảm thiểu bất cứ tác động bất lợi nào của hiệp định
đối với cộng đồng địa phương hoặc các ban ngành liên quan.

Khái niệm thế nào là PIA (Đánh giá Tác động Nghèo đói) và lý do tại sao cần phải thực
hiện PIA?
Nhìn chung, việc đánh giá tác động có thể được coi như một hình thức giám sát và đánh giá. PIA là công cụ phân
tích tác động của chính sách, như hiệp định VPA, đến nghèo đói và xã hội với mục tiêu giảm nghèo và giảm thiểu
các rủi ro đồng thời đảm bảo những tác động tích cực đến xã hội. PIA được xây dựng dựa trên sự hiểu biết đa
chiều về nghèo đói, cụ thể như cách hiểu của tổ chức OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) nêu rõ: “Đói
nghèo … bao gồm những người bị tách biệt khỏi mức sống trung bình của xã hội, và theo sau là một loạt những
thiếu thốn khác. Phạm vi của nghèo đói bao trùm nhiều khía cạnh khác nhau có liên quan đến con người như:
kinh tế (thu nhập, sinh kế, công việc ổn định), con người (sức khỏe và giáo dục), chính trị (vị thế, quyền, tiếng
nói), văn hóa xã hội (địa vị, danh dự) và sự đảm bảo (bất ổn, hiểm họa, khả năng bị tổn thương). Lồng ghép giới là
việc làm quan trọng trong việc giảm thiểu nghèo đói ở tất cả các khía cạnh. Và duy trì nguồn tài nguyên thiên
nhiên cũng đóng vai trò then chốt trong việc xóa đói giảm nghèo.”
Do vậy, PIA được sử dụng để đánh giá nghèo đói trên nhiều phương diện và đánh giá các tác động tiềm ẩn của
VPA. Những tác động đó có thể tích cực hoặc tiêu cực, biết trước hoặc không biết trước, trực tiếp hoặc gián tiếp,
ngắn hạn hoặc dài hạn. PIA có thể là cơ sở để xây dựng hiệp định VPA công bằng và hiệu quả vì PIA có tiềm năng:
•

Góp phần xây dựng chiến lược VPA và do đó đảm bảo ổn định xã hội. Kinh nghiệm cho thấy các mục tiêu
môi trường sẽ khó có thể đạt được nếu VPA không đảm bảo một xã hội bền vững. PIA cũng góp phần xây
dựng VPA thông qua phân tích hệ thống các vấn đề của nghèo đói, ảnh hưởng xã hội, phát hiện các rủi ro
cho xã hội, ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, và thông qua việc xây dựng cơ sở lý luận để VPA có thể đạt
được những mục tiêu đảm bảo an toàn xã hội.

•

Nâng cao vị thế của các nhóm dễ bị tổn thương khi triển khai đánh giá tác động PIA ở giai đoạn đàm phán
hoặc tiền đàm phán hiệp định VPA. PIA hỗ trợ tạo cơ hội đối thoại và hoạch định chính sách, góp phần
minh bạch hóa và nâng cao tính sở hữu của các bên liên quan trong việc xây dựng chính sách, xác định rõ
ai sẽ là người tham gia trên bàn đàm phán.

•

Thực hiện điều khoản đảm bảo an toàn xã hội của hiệp định VPA. Mặc dù rất dễ nhận biết những tiêu chí
đảm bảo an toàn xã hội, như giới và nghèo đói, nhưng việc đảm bảo đáp ứng được những tiêu chí đó thì
lại thường gặp khó khăn. PIA có thể là công cụ để đảm bảo an toàn xã hội.

•

Góp phần hỗ trợ quá trình tiếp nhận và quản lý khả năng thích ứng của hiêp định VPA thông qua hệ thống
giám sát xã hội, cũng như góp phần phát hiện sớm các vấn đề xã hội trước khi trở nên phức tạp và tốn
kém. Quá trình tiếp nhận VPA và tính khả thi của hệ thống giám sát được xây dựng dựa trên phương pháp
xác định nguyên nhân và ảnh hưởng.

•

Thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Hiệp định VPA cần phải có trách nhiệm với các đối
tượng bị ảnh hưởng ở cấp thấp, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương cũng như những đối tượng ở
cấp cao như người đóng thuế và nhà tài trợ.

Sự khác biệt giữa PIA với phương pháp giám sát tác động bằng chỉ số như thế nào?
Phương pháp giám sát tác động bằng chỉ số thường tập hợp một nhóm chuyên gia và các bên liên quan để xác
định khu vực bị ảnh hưởng và sau đó chọn một nhóm chỉ số cho từng khu vực nhằm theo dõi quá trình thực hiện
các hoạt động để đạt được mục tiêu của chương trình. Phương pháp tiếp cận này dường như khá đơn giản và ít
tốn kém khi áp dụng để đánh giá xem hiệp định VPA có đi đúng hướng trong một chương trình đa mục tiêu hay
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không. Tuy nhiên, điểm yếu của phương pháp này là rất khó xác định mức độ thay đổi tích cực cũng như tiêu cực
do chương trình mang lại so với mức độ thay đổi do những yếu tố khác tạo ra. So với phương pháp này thì PIA có
những lợi thế sau:
• Tạo ra các yếu tố cấu thành; biết được nguyên nhân và những yếu tố chính trong quá trình tiếp nhận.
• Là một quá trình chứ không chỉ dựa vào chuyên gia, thúc đẩy sự tham gia và nâng cao vị thế;
• Xác định các biện pháp hạn chế rủi ro và đo lường các hạn chế đó
• Cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược và quản lý sự thích ứng của VPA.

Khi nào nên thực hiện PIA?
PIA có thể được thực hiện trước (tiền PIA), trong (giám sát nghèo đói) và/hoặc sau (hậu PIA) khi thưc hiện hiệp
định VPA (Hình 1). Hậu PIA ít khi được thực hiện vì hiệp định VPA có xu hướng diễn ra trong một khoảng thời gian
dài. Cách tốt nhất là thực hiện tiền PIA, cụ thể là ở giai đoạn trước hoặc trong khi đàm phán để có thể xác định
được các cơ hội và thách thức, nhằm hình thành bộ chỉ số xã hội của hiệp định VPA và nâng cao vị thế cho các
nhóm thiệt thòi trong quá trình thực hiện VPA. Trên thực tế, tiền PIA và quá trình giám sát được gộp thành một
quá trình vì kết quả đầu ra của tiền PIA là kế hoạch và các chỉ số của quá trình giám sát.

Hình 1: Quá trình đánh giá tác động nghèo đói
Trước VPA
Tiền PIA

Khi thực hiện VPA
Giám sát nghèo đói

Sau VPA
Hậu PIA

Điều gì sẽ diễn ra đối với
nguồn thu, làm thế nào
để có thể giảm thiểu
những ảnh hưởng xấu
cho xã hội, và kết quả có
lợi cho người nghèo là
những kết quả nào?

Điều gì hiện đang diễn
ra với người nghèo? Xây
dựng quá trình tiếp
nhận và cung cấp thông
tin cho quá trình quản lý
tính thích ứng của VPA

Điều gì đã diễn ra và
nguyên nhân tại sao?
Làm thế nào để VPAs
được xây dựng tốt hơn
để có một xã hội bền
vững?

Những khó khăn khi thực hiện PIA?
Khó khăn chính của bất kỳ một loại hình đánh giá tác động nào là việc xác định nguyên nhân và ảnh hưởng. Tính
khả thi của phương pháp PIA phụ thuộc chủ yếu vào khả năng giải thích và cách thể hiện các nguyên nhân và ảnh
hưởng đó. Đây là yếu tố cơ bản của quá trình tiếp nhận VPA và quản lý sự thích ứng của VPA. Những khó khăn
khác để thực hiện PIA một cách có hiệu quả là:
•

•

Đặc điểm và tính chất của các tác động xã hội hay tác động nghèo đói do VPA tạo ra: thường rất phức tạp,
gián tiếp, khác biệt (giữa các nhóm), chậm (ở giai đoạn trung hoặc dài hạn), không dự báo được và/hoặc
hay gây tranh cãi; vì thế rất khó để đo lường.
Mức độ phù hợp của các bên tham gia: sự tham gia của cấp cơ sở, tính sở hữu, và tính minh bạch là các
yếu tố để thực hiện PIA có hiệu quả, nhưng sự tham gia của các cấp cao hơn thường gặp những khó khăn
về thời gian và chi phí.
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•

Cần có những nghiên cứu của cả các nhóm nhỏ lẫn các nhóm đại diện cho các bên liên quan: PIA cần xem
xét sự khác biệt về giới, độ tuổi, sinh kế, tính sở hữu, khả năng dễ bị tổn thương, và các yếu tố xã hội
khác.
Thiếu bộ số liệu đầy đủ về những ảnh hưởng của hiệp định VPA đến nghèo đói và xã hội.

•

Phương pháp nào thích hợp nhất và chi phí hiệu quả nhất để thực hiện tiền PIA?
Phương pháp đánh giá tác động được sử dụng phổ biến nhất là phương pháp thực nghiệm hoặc tương tự thực
nghiệm hay còn được gọi là “phương pháp matching (so sánh tương đồng)”. Phương pháp matching thường sử
dụng các phép so sánh thống kê giữa nhóm được lựa chọn với nhóm đối chứng. Mặc dù sử dụng phương pháp
matching là một cách tiếp cận đáng tin cậy nhưng lại gặp rất nhiều trở ngại. Đó là chi phí, công tác chuẩn bị và hỗ
trợ, những khó khăn và các vấn đề nảy sinh khi lựa chọn nhóm đối chứng (đặc biệt là các chương trình quốc gia).
Khả năng xác định các tác động gián tiếp, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan và đảm bảo tính minh bạch
cũng như khả năng phân tích dự đoán là rất hạn chế.
Hầu hết các sách hướng dẫn đánh giá tác động đều khuyên nên sử dụng một nhóm các phương pháp và tốt nhất
là kết hợp cả phân tích định tính lẫn định lượng. Do vậy, phương pháp của chúng tôi được kết hợp từ các công cụ
trong tài liệu Poverty and Social Impacts Analysis (PSIA) (World Bank 2012), Poverty Impact Assessment (OECD
2007) và Social and Biodiversity Impact Assessment (Richards & Panfill 2011). Các công cụ lựa chọn được trình bày
phía dưới (Giai đoạn 1‐3) là kết quả của việc tổng hợp các phương pháp, các vấn đề nghèo đói phục vụ hiệp định
VPA (Hobley & Buchy 2011), các buổi thảo luận với chuyên gia đánh giá xã hội có kinh nghiệm sử dụng phương
pháp đánh giá tác động xã hội (SIA) trong bối cảnh REDD+, và là kết quả của hội thảo về phương pháp PIA được tổ
chức trong năm 2012.
Giai đoạn 1: Phân tích thể chế và các nhóm có liên quan
Giai đoạn đầu của PIA là phân tích thể chế và các nhóm liên quan. Trọng tâm của giai đoạn này là tìm hiểu xem
hiệp định VPA ảnh hưởng xấu đến đối tượng nào. Giai đoạn này bao gồm phân tích giới và những mô tả về biện
pháp ứng phó của các nhóm dễ bị tổn thương. Ở một vài nước, có thể thừa kế các kết quả phân tích đã được
thực hiện trong ngành lâm nghiệp, sau đó thêm một vài phân tích bổ sung. Phân tích thể chế hay còn gọi là phân
tích kinh tế chính trị cần phải tập trung vào ảnh hưởng của hiệp định VPA và những hỗ trợ của hiệp định đối với
các nhóm liên quan, đặc biệt là những nhóm có quyền lực có khả năng phản bác các chiến lược chính trong hiệp
định VPA (World Bank 2012:37‐38 cung cấp các câu hỏi hướng dẫn để thực hiện phân tích tổ chức và phân tích
các nhóm liên quan).
Giai đoạn 2: Phân tích kênh truyền tải các ảnh hưởng
Các kênh truyền tải là cách thức mà thông qua đó một chính sách, ví dụ như hiệp định VPA, gây ảnh hưởng tới các
nhóm dễ bị tổn thương. Phân tích các kênh truyền tải là công cụ chủ lực trong bộ cộng cụ PSIA của World Bank.
Sáu kênh truyền tải sơ cấp thường là: việc làm, giá cả, chuyển đổi và thuế, quyền hành, tài sải, và tiếp cận hàng
hóa và dịch vụ. Bảng 1 giới thiệu những kênh này cùng với một vài câu hỏi định hướng làm ví dụ (câu hỏi thực tế
sẽ phụ thuộc vào nội dung cụ thể của hiệp định VPA)
Phân tích các kênh truyền tải sẽ giúp xác định các ảnh hưởng trực tiếp của VPA (ảnh hưởng “vòng một”), ví dụ
những thay đổi về quyền lực chính trị và thực thi pháp luật sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và thu nhập
của công nhân khai thác rừng như thế nào?. Thông qua đó có thể dự đoán một số ảnh hưởng gián tiếp của VPA
(ảnh hưởng “vòng hai”). Đây là kết quả do những thay đổi của các bên liên quan từ những ảnh hưởng trực tiếp ở
“vòng một”, ví dụ việc gia tăng số lượng người dân di cư vào thành thị và áp lực của ngành nông nghiệp đối với
rừng. Từ đó xây dựng các biện pháp gải quyết vấn đề nhập cư để hợp pháp hóa và khuyến khích quá trình sản
xuất gỗ ở địa phương thông qua quản lý rừng cộng đồng hoặc trao thêm quền quản lý rừng cho người dân địa
phương.
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Bảng 1: Phân tích các kênh truyền tải
Kênh truyền tải
Việc làm: những thay đổi
về việc làm đối với thị
trường lao động chính
thức và không chính thức

Câu hỏi định hướng (ví dụ)
• Ai sẽ bị ảnh hưởng do việc tái cấu trúc công nghiệp và bị ảnh hưởng như thế
nào?
• Liệu vấn đề việc làm có trở nên bất ổn hoặc lương có bị giảm không hay không?
• Nếu điều kiện ở một vùng nào đó thay đổi thì lực lượng lao động ở vùng đó có
thể chuyển sang các nghề khác trong ngành lâm nghiệp được không? (ví dụ:
điều gì sẽ xảy ra đối với những công nhân khai thác rừng?)
• Số lượng công việc dành cho phụ nữ và trẻ em sẽ tăng lên như thế nào?
Giá cả: những thay đổi đối • Củng cố việc thi hành luật pháp sẽ ảnh hưởng đến giá các sản phẩm gỗ trong
với giá sản xuất/tiêu dùng
nước như thế nào nào? (củi, gỗ làm đồ mỹ nghệ,v.v.)
(bao gồm thực phẩm) và
• Khi giá của những sản phẩm thiết yếu của người nghèo (ví dụ như củi và than
mức lương
củi) thay đổi thì sẽ ảnh hưởng như thế nào?
• Nếu các quy định trong ngành lâm nghiệp được thực hiện nghiêm ngặt hơn thì
sẽ ảnh hưởng đến giá và việc cung ứng thực phẩm như thế nào?
Chi phí giao dịch và thuế: • Liệu người nghèo có được hưởng lợi từ việc tăng nguồn thu của chính phủ
thay đổi lệ phí, thuế, thu
không?
nhập hoặc các khoản chi
• Các khoản thu tăng thêm sẽ được sử dụng như thế nào?
trả khác
• Những cải cách chính sách thuế có là gánh nặng đối với những gia đình thu nhập
thấp không?
Tiếp cận hàng hóa và dịch • Những thay đổi về quyền sở hữu sẽ ảnh hưởng tới các nhóm dễ bị tổn thương
vụ: những thay đổi đối
như thế nào? (Xem thêm những thay đổi đối với giá trị thiên nhiên)
với sự tiếp cận các dịch vụ • Sự tiếp cận các dịch vụ theo các điều khoản trong hiệp định có lợi cho người
tư nhân/dịch vụ công
nghèo không?
• Việc gỡ bỏ các rào cản trên thị trường (ví dụ các khoản chi trả không chính thức)
có lợi cho người nghèo không?
• Hệ thống phục vụ khả năng tiếp cận các dịch vụ có được cải thiện không? (ví dụ:
xây dựng các tuyến đường giao thông)
Quyền lực chính trị:
• Những thay đổi pháp lý sẽ ảnh hưởng tới quyền của người nghèo như thế nào?
những thay đổi về luật
• Việc tiếp cận quá trình hoạch định chính sách sẽ có lợi đối với người nghèo như
pháp, chính sách, hiến
thế nào?
pháp và quan hệ chính trị • Các mối quan hệ chính trị sẽ thay đổi như thế nào để có lợi cho người nghèo?
• Điều gì sẽ diễn ra đối với tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ vào quá trình
hoạch định chính sách?
Giá trị: những thay đổi về • Tự nhiên: Những thay đổi về chất lượng và khả năng tiếp cận tài nguyên, do
tự nhiên, tài chính, con
hiệp định VPA tạo ra, ảnh hưởng như thế nào đến sinh kế và chiến lược ứng phó
người, xã hội và giá trị
của người nghèo?
hữu hình (đặc biệt là sinh • Tài chính: các giá trị tài chính của người nghèo sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? (ví
kế)
dụ: những ảnh hưởng về lương nhân công, khả năng tiếp cận vốn vay phục vụ
công việc kinh doanh v.v.)
• Con người: Những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến giáo dục, dạy nghề như thế nào?
• Xã hội: Quan hệ và các mạng lưới xã hội sẽ thay đổi như thế nào?
• Giá trị hữu hình: Cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế sẽ được cải thiện như thế
nào?
Ghi chú: Dựa trên tài liệu của Hobley & Buchy, 2011
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Phân tích kênh truyền tải sẽ giúp chúng ta xem xét những ảnh hưởng liên tiếp của các chính sách hoặc những thay
đổi khi thực hiện hiệp định VPA. Giai đoạn cuối cùng của PSIA là đánh giá các ảnh hưởng đến khả năng xóa đói
giảm nghèo tại các nhóm dễ bị tổn thương trên năm phương diện – kinh tế, an ninh, con người, văn hóa xã hội và
chính trị (Xem thêm World Bank 2012: 22‐26 để hiểu rõ hơn về PSIA)
Giai đoạn 3: Phân tích giả thuyết có sự tham gia (bao gồm các chỉ số và kế hoạch giám sát)
Phân tích giả thuyết để xem xét một chinh sách can thiệp, ví dụ như hiệp định VPA, bằng một cách nào đó, đạt
được các mục tiêu và mục đích định trước. Cũng như các giả thuyết khác, không có điều gì đảm bảo rằng giả
thuyết sẽ được thực hiện mà chỉ dựa trên một tập hợp các giả định nguyên nhân và ảnh hưởng có cơ sở để hy
vọng rằng giả thuyết đó sẽ đúng. Sơ đồ 2 trình bày “chuỗi kết quả”, liên kết các chiến lược, chính sách và các hoạt
động cụ thể với các kết quả và tác động của chính sách, sau đó phân tích các giả định nguyên nhân và ảnh hưởng
giữa các mắt xích trong “chuỗi kết quả”.

Hình 2: Chuỗi kết quả nguyên nhân‐ảnh hưởng là cơ sở của phương pháp phân tích giả thuyết

Chiến lược

Các hoạt
động
Diễn biến

Kết quả
trực tiếp

Kết quả
gián tiếp

Các tác
động

Kết quả

Nguồn: GEF Evaluation Office and Conservation Development Centre 2009
Phân tích giả thuyết là một phần quan trọng của việc đánh giá tác động và ngày càng được các tổ chức Phi Chính
Phủ và các tổ chức nhân đạo sử dụng để giám sát và đánh giá. Phương pháp này cho phép thúc đẩy sự tham gia
của các bên, tăng cường hoạch định chiến lược và hình thành một hệ thống giám sát cung cấp thông tin phục vụ
công tác quản lý. Một phát hiện mới đây của DFID về phân tích giả thuyết cho thấy phương pháp này “tạo cơ sở
để thu thập bằng chứng, kiểm tra các báo cáo, và đưa ra các trường hợp mà từ đó nguyên nhân được xác định rõ
ràng và được kết nối trở lại với chương trình dự án.” (Vogel 2012:45).
Để thực hiện phương pháp PIA trình bày trong bản tin này, các nhóm liên quan đến hiệp định VPA (hoặc đại diện)
sẽ gặp nhau trong hội thảo tập huấn về các nghiên thực hiện ở giai đoạn 1 và 2. Sau khi được tập huấn, các đại
biểu tham dự hội thảo sẽ:
•
•
•
•
•

Xây dựng các giả thuyết thay đổi để đạt được các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và các mục tiêu về xã hội
của hiệp định VPA (hoặc cách khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện hiệp định VPA)
Xác định các tác động tiêu cực đến nghèo đói và xã hội, và xác định những rủi ro trong quá trình thực hiện
VPA
Đề xuất chiến lược giảm thiểu hoặc giảm nhẹ rủi ro phù hợp với hiệp định VPA
Xác định các chỉ số giám sát dựa vào những mối liên kết nguyên nhân‐kết quả và những giả định trong
chuỗi kết quả; và
Xây dựng kế hoạch giám sát xã hội.
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Kết luận: Liệu PIA có xứng đáng với những chi phí thực hiện?
Chi phí thực hiện PIA đối với hiệp định VPA thường tốn khoảng 80‐120 ngàn
USD, phụ thuộc vào mức độ phức tạp của ngành lâm nghiệp, số lượng chuyên
gia tư vấn trong và ngoài nước, sự đa dạng của một quốc gia, các hệ thống rừng
sản xuất và phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó (ảnh hưởng đến chi phí đi lại). Một
nghiên cứu PIA nên thực hiện trong khoảng từ 3 đến 6 tháng.
Mặc dù chi phí thực hiện PIA là khá lớn nhưng đây chỉ là một phần của các chi
phí xây dựng và triển khai hiệp định VPA. Những chi phí này cũng nên được xem
xét khi tính đến những lợi ích mà hiệp định PIA man lại trên quy mô rộng hơn,
chứ không chỉ đặt mục tiêu hiểu rõ những tác động xã hội của hiệp định VPA.
Nếu được thực hiện tốt thì phương pháp tiền PIA sẽ góp phần đảm bảo việc
thực hiện hiệp định VPA theo hướng xã hội bền vững thông qua việc xây dựng
chiến lược và giảm thiểu rủi ro do các sai lầm trong chính trị và xã hội gây ra. PIA
có thể góp phần đảm bảo tính bền vững của xã hội theo nhiều cách, bao gồm:
xây dựng kế hoạch hành động phù hợp nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro; tăng
cường tính minh bạch và sự tham gia của các bên liên quan; giúp nâng cao vị thế
của các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình hoạch định chính sách; cung cấp
thông tin cho quá trình tiếp nhận và quản lý sự thích ứng của hiệp định VPA
thông qua hệ thống giám sát của PIA. Sau cùng, như đã đề cập, điều khoản đảm
bảo an toàn xã hội của hiệp định VPA quy định mỗi nước tham gia phải hiểu,
giám sát và giảm nhẹ các tác động tiêu cực của hiệp định đến xã hội. Tuy nhiên,
sẽ rất khó để đảm bảo thực hiện điều khoản này nếu thiếu một phương pháp
đánh giá tác động có hệ thống.
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