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Phác thảo Khuôn khổ sự Tham gia của Cộng đồng: Tóm lược 

Hoài bão của công ty nước Greater Western Water là cùng nhau đưa ra những quyết 

định tốt hơn bằng cách bao gồm cộng đồng trong cách làm việc của chúng tôi.  

 

Chúng tôi đã soạn một bản phác thảo Khuôn khổ sự Tham Gia của Cộng đồng, giải 

thích ý nghĩa sự tham gia của cộng đồng là gì đối với chúng ta, và cách nào và khi nào 

chúng tôi tiến hành tham gia với cộng đồng.    

Tại sao chúng tôi tiến hành tham gia 

Công việc chúng tôi làm là bản chất của cách sống, làm việc và hưởng thụ không gian 

công cộng của các cộng đồng. Chúng tôi xem trọng những mong muốn của cộng đồng 

và muốn quý vị là một phần của các quyết định chúng tôi đưa ra cho việc phác thảo 

và cung ứng dịch vụ tốt nhất có thể. 

Sự tham gia của cộng đồng đem lại lợi ích cho mọi người. Chúng tôi tiến hành tham 

gia để: 

• hiểu những gì quan trọng đối với cộng đồng và xây dựng một cơ sở bằng chứng 

vững vàng hơn để hỗ trợ các quyết định chúng tôi đưa ra 

• giúp cho các quá trình đưa ra quyết định được minh bạch hơn 

• đẩy mạnh sự thông hiểu lẫn nhau và quan hệ bền vững hơn giữa nhân viên của 

chúng tôi và cộng đồng 

• xây dựng tín nhiệm và tăng lòng tin của cộng đồng đối với tổ chức của chúng 

tôi  

• chia sẻ quyền làm chủ các cơ hội và thử thách có thể mang lại lợi ích hay tác 

động đến các cộng đồng địa phương 

• đáp ứng các quy định 

• hỗ trợ nhân viên của chúng tôi bênh vực cộng đồng 

• nới rộng sự tham gia của cộng đồng trong các quá trình dân chủ. 

Phương pháp tiến hành tham gia 

Phương pháp tiến hành tham gia của chúng tôi được hỗ trợ bởi định nghĩa của sự 

tham gia của cộng đồng có ý nghĩa gì với chúng tôi, các nguyên tắc hướng dẫn cách 

chúng tôi tiến hành tham gia, và làm theo một quá trình rõ ràng khi chúng tôi kế 

hoạch, cung ứng và đánh giá sự tham gia.  

Kim chỉ nam của phương pháp của chúng tôi là Các Giá trị Cốt lõi và Phổ Tham gia của 

Công chúng của Hiệp hội Quốc tế về Tham gia của Công chúng (International 
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Association of Public Participation’s IAP2). IAP2 là tổ chức quốc tế đỉnh cho sự tham 

gia của cộng đồng và các bên liên quan. 

 

Định nghĩa 

Greater Western Water định nghĩa sự tham gia của cộng đồng như sau: Một sự cộng 

tác liên tục với cộng đồng đa dạng của chúng ta cho việc kế hoạch và cung ứng các 

dịch vụ. 

Nguyên tắc 

Khi phác thảo và cung cấp sự tham gia, chúng tôi làm theo các nguyên tắc sau đây:   

Có ý nghĩa 

Chúng tôi quyết tâm cung cấp cho cộng đồng những cơ hội thực sự để 

tham gia trong các quyết định ảnh hưởng đến họ. Chúng tôi cố gắng tiến 

hành tham gia sớm, rộng rãi, sâu sắc và thường xuyên, và sẽ cân nhắc 

đến quan điểm của mọi người.  

Tính minh 

bạch 

Chúng tôi cung cấp thông tin dễ hiểu, đầy đủ và hợp thời gian để hỗ trợ 

cho sự tham gia, bao gồm cơ sở hợp lý của các trường hợp có thể thương 

thảo và không thể thương thảo. Chúng tôi chia sẻ kết quả của các quá 

trình tham gia của cộng đồng. 

Bao gồm 

Chúng tôi nghĩ đến tất cả các thành viên của cộng đồng khi phác thảo các 

thông tin và hoạt động tham gia. Chúng tôi cung cấp thông tin dễ hiểu và 

bằng các dạng dễ truy cập và cung cấp sự hỗ trợ cho những người cần 

được giúp đỡ để tham gia các hoạt động của chúng tôi.  

Cộng tác 

Chúng tôi cố gắng phát triển các mối quan hệ khác thường và vững mạnh 

với cộng đồng và các bên có liên quan nhằm đạt được những kết quả tốt 

nhất cho mọi người.  

Tính chính 

trực 

Chúng tôi có trách nhiệm trong việc tiến hành tham gia sớm, và trong 

quá trình đó bảo vệ quyền riêng tư của mọi người và xử lý những mối lo 

ngại hay trả lời thắc mắc. Chúng tôi báo cáo kết quả của sự tham gia và 

chia sẻ tác động của sự đóng góp của cộng đồng đối với quyết định.  

Tôn trọng 
Chúng tôi ghi nhận sự chuyên môn, bối cảnh và nhu cầu của khách hàng, 

cộng đồng và các bên có liên quan. 
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Quá trình 

Quá trình tham gia của chúng tôi gồm sáu bước mà 

chúng tôi sẽ làm theo khi phác thảo và cung ứng các 

kế hoạch tham gia cộng đồng.  

1. Mục đích được đồng ý – Điều chúng tôi muốn 

đạt được? Điều gì có thể hoặc không thể ảnh 

hưởng được?  

2. Thông hiểu cộng đồng – Ai là những người quan 

tâm? Chúng tôi có thể hỗ trợ để mọi người có 

thể tham gia? 

3. Chọn các công cụ – Chọn từ các công cụ sẵn có 

khác nhau để thu thập ý kiến phản hồi có ý 

nghĩa. 

4. Viết kế hoạch – Kế hoạch của chúng tôi, bao gồm phương pháp, khung thời 

gian, vai trò và trách nhiệm. 

5. Phân tích và báo cáo – Nhận ra và ghi chú các chủ đề quan trọng, ai đã tham 

gia, kết quả tìm thấy, các quyết định chúng tôi đưa ra và các bước tiếp theo. 

Báo cáo lại cho cộng đồng. 

6. Đánh giá – Điều gì có hiệu quả? Những gì có thể làm khác? Chúng tôi học được 

những điều gì? Thực thi những gì học được trong các cơ hội tham gia sau này. 
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