
 

 

Chương trình Nghiên cứu và Chính sách trong Phát triển của ODI 
Việc sử dụng tốt hơn các công trình nghiên cứu và bằng chứng trong chính sách và thực tiễn phát 
triển có thể giúp giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thí dụ, kết quả khảo sát về bệnh 
tật trong các hộ gia đình tại vùng nông thôn ở Tanzania cho thấy rằng quá trình cải cách các dịch 
vụ y tế đã góp phần làm giảm 40% tỷ lệ tử vong của trẻ em từ năm 2000 đến năm 2003 tại hai tỉnh 
của nước này. Mặt khác, cuộc khủng hoảng về HIV/AIDS đã trở nên sâu sắc hơn là do các chính 
phủ các quốc gia tiến hành một cách miễn cưỡng chương trình kiểm soát có hiệu quả cho dù đã 
có bằng chứng rõ ràng về nguyên nhân gây bệnh cũng như việc làm thế nào để ngăn ngừa sự lan 
rộng của nó. Các nhà tài trợ hàng năm bỏ ra khoảng 3 tỷ USD cho nghiên cứu phát triển, nhưng 
sự hiểu biết một cách có hệ thống về khi nào, như thế nào và tại sao bằng chứng được thấm 
nhuần vào chính sách thì còn rất hạn chế. Hiểu biết tốt hơn về việc làm thế nào để công tác 
nghiên cứu có thể đóng góp cho các chính sách vì người nghèo là việc làm cấp thiết. Cụ thể là 
chúng ta cần phải biết nhiều hơn về: 

 làm thế nào để các nhà làm chính sách có thể sử dụng một cách tốt nhất các nghiên cứu 
trong quá trình xây dựng chính sách dựa vào bằng chứng; 

 làm thế nào để các nhà nghiên cứu có thể sử dụng một cách tốt nhất các kết quả nghiên 
cứu của mình để tác động tới quá trình xây dựng chính sách;  

 làm thế nào để nâng cao tác động qua lại giữa các nhà nghiên cứu và các nhà làm chính 
sách.  

 

Chương trình của ODI về Nghiên cứu và Chính sách trong Phát triển (RAPID) đang tiến hành 
phân tích những vấn đề này, nhằm mục đích nâng cao việc sử dụng nghiên cứu và bằng chứng 
trong chính sách và thực tiễn phát triển thông qua việc nghiên cứu, cố vấn và thảo luận. Chương 
trình RAPID của ODI bao gồm bốn chủ đề :  

 Vai trò của bằng chứng trong các quá trình hoạch định chính sách.; 

 Nâng cao hệ thống giao tiếp và thông tin đối với chính sách và thực tiễn; 

 Học và quản lý kiến thức tốt hơn đối với các cơ quan phát triển; 

 Tiếp cận tới việc xây dựng thể chế đối với chính sách dựa trên bằng chứng. 
 

Các thành viên trong nhóm RAPID có nhiều kinh nghiệm về công tác phát triển ở châu Á, châu 
Phi, Mỹ La tinh và Đông Âu; làm việc tại các cộng đồng, cấp quốc gia và quốc tế, với các NGO 
quốc gia và quốc tế, các chính phủ các nước phát triển và đang phát triển, và các tổ chức liên 
chính phủ. Nhóm làm việc có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phát triển nông thôn, dịch vụ 
nông thôn và quản trị nhà nước, cũng như là các mối liên hệ giữa nghiên cứu và chính sách. Là 
một trong những chương trình công tác trọng tâm của ODI, chương trình RAPID tiếp cận đến các 
lĩnh vực chuyên môn trong một loạt các vấn đề về phát triển. Thành viên RAPID có thể hỗ trợ các 
công việc như: 

 Nghiên cứu – về chính sách, vai trò của nghiên cứu, quản lý kiến thức và giao tiếp; 

 Cố vấn – về tối đa hóa tác động của chính sách; 

 Thiết kế Chương trình – cho nghiên cứu, hành động – nghiên cứu và các hoạt động  đối với 
tác động của chính sách; 

 Tập huấn – trong các quá trình xây dựng chính sách, nghiên cứu, giao tiếp và xây dựng tổ 
chức; 

 Giao tiếp – đối nội và đối ngoại sử các phương tiện truyền thông truyền thống và điện tử; 

 Quản lý Kiến thức – trong phạm vi các dự án, chương trình và các tổ chức; 



 2

 Đánh giá – về các dự án nghiên cứu và thực tiễn và các quá trình của chính sách trong các tổ 
chức; 

 Quảng bá – thông qua thảo luận rộng rãi về chính sách với các nhà làm chính sách và xã hội 
dân sự. 

Các nhà tài trợ và đối tác của RAPID bao gồm: Cơ quan phát triển quốc tế Anh (UK Department 
for International Development-DFID), Mạng lưới Phát triển Toàn cầu (the Global Development 
Network); Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thụy sĩ (the Swiss Agency for Development and 
Cooperation); Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (the Food and Agriculture Agency of the UN); 
Ngân hàng Thế giới (the World Bank); Tập đoàn Phát triển Công nghệ Trung hạn (Intermediate 
Technology Development Group); Viện Nghiên cứu Xã hội Mở (the Open Society Institute); Quỹ 
Daiwa (the Daiwa Foundation), Quỹ Merck (the Merck Foundation), và cơ quan Hợp tác Chuyển 
giao Kiến thức (the Knowledge Transfer Partnership). 
 

Để có thêm thông tin, xin liên hệ:  

Naved Chowdhury (N.chowdhury@odi.org.uk), John Young (j.young@odi.org.uk) hoặc Julius 
Court (j.court@odi.org.uk), Tại Overseas Development Institute, 111 Westminster Bridge Road, 
London SE1 7JD, UK, Tel: +44 (0)20 7922 0300, hoặc vào trang web www.odi.org.uk/rapid. 
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