
STT Số đề án Tên đề án Đơn vị thực hiện Người chịu trách nhiệm Chức danh Loại đề án

1 P01

Nghiên cứu xác định bằng chứng "Chi phí không 

chính thức trong dịch vụ y tế công không làm tăng 

chất lượng dịch vụ y tế người dân được nhận"

Trung tâm Nghiên cứu và Đào 

tạo phát triển cộng đồng 

(RTCCD)

Bà Trần Thị Thu Hà Phó Giám đốc Nhân rộng

2 P06
Tăng thông tin, nâng trách nhiệm, tạo minh bạch 

cho học sinh

Sở Giáo dục và đạo tạo Vĩnh 

Long
Ông Trần Hoàng Túy Q.Chánh Văn phòng Nhân rộng

3 P07

Cùng người dân tham gia giám sát thực hiện tái 

cơ cấu nền kinh tế và nâng cao trách nhiệm giải 

trình của chính quyền trong đầu tư công tại huyện 

Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 

cộng đồng bền vững (CSC)
Ông Phan Văn Nghĩa Giám đốc Mới

4 P08
Cộng đồng tham gia giám sát hoạt động quản lý, 

bảo vệ rừng
Viện Môi trường nông nghiệp Ông Vũ Văn Cần Nghiên cứu viên Mới

5 P11

Tăng cường hiểu biết về chính sách ưu đãi cho 

học sinh thiệt thòi nhằm đẩy lùi tham nhũng trong 

giáo dục

Trung tâm nghiên cứu Khoa học 

xã hội và nhân văn- ĐH An 

Giang

Bà Phan Thái Bích Thủy Tổ trưởng chuyên môn Mới

6 P15

Tăng cường năng lực giám sát của cộng đồng dân 

tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới tại xã 

Tân Đồng, tỉnh Yên Bái

Trung tâm hỗ trợ phát triển bền 

vững cộng đồng các dân tộc 

miền núi- SUDECOM

Bà Bùi Thị Hồng Hiệp Giám đốc Mới

7 P16
Ứng dụng công nghệ phần mềm cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Công ty TNHH TM và PT công 

nghệ phần mềm TCSOFT
Ông Trịnh Quang Thái Giám đốc Mới

8 P17
Nâng cao tính chiến đấu của tranh biếm họa về đề 

tài công khai, minh bạch

Trung tâm truyền thông Giáo 

dục cộng đồng (MEC)
Ông Mai Phan Lợi

Chủ tịch Hội đồng 

khoa học MEC
Nhân rộng

9 P20

Lượng hóa công việc công chức hành chính cấp 

xã nhằm tăng cường sự minh bạch, liêm chính và 

trách nhiệm giải trình tại đơn vị hành chính cơ sở

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế 

phát triển, ĐH Kinh tế, ĐH 

Quốc gia HN (CEDS)

Ông Bùi Đại Dũng Nghiên cứu viên chính Mới
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10 P22
Tăng cường đối thoại giữa chính quyền và người 

dân xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm hỗ trợ cộng đồng 

(COMAC)
Ông Hoàng Nguyên Bình Giám đốc Mới

11 P23
Tăng cường thông tin PCTN qua mô hình thư 

viện sáng tạo

Trung tâm thông tin- thư viện, 

Trường ĐH Tây Bắc
Ông Vương Đức Tuấn CB thư viện Mới

12 P26 Hạt giống PCTN trong trường học và cộng đồng Đoàn TNCS HCM, ĐH Tây Bắc Bà Vũ Thị Đức
Bí thư Đoàn, điều phối 

viên dự án
Nhân rộng

13 P27

"Nâng cao hiểu biết pháp luật của phụ nữ khu vực 

thu hồi đất, tăng cường trách nhiệm của Hội phụ 

nữ tham gia thực hiện chính sách giải phóng mặt 

bằng" tại 03 xã, phường trọng điểm thuộc TP. Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam

Hội LHPN tỉnh Hà Nam Bà Chu Thị Thoa
Phó trưởng ban chính 

sách, luật pháp tỉnh
Nhân rộng

14 P29
Thúc đẩy cơ chế thực thi chính sách xã hội đối 

với lao động nhập cư tại Khu công nghiệp

Trung tâm đào tạo phát triển xã 

hội (SDTC)
Ông Vũ Văn Hiệu Điều phối dự án Mới

15 P33
Ngoại giao minh bạch- không tham nhũng

 (ACID)

Khoa truyền thông & văn hóa 

đối ngoại- HV ngoại giao
Ông Nguyễn Đồng Anh Giảng viên Mới

16 P38 Tôi trung thực và bạn cũng thế

Trung tâm Sống và học tập vì 

môi trường và cộng đồng 

(Live&Learn for environment 

and community)

Bà Đặng Ngọc Anh
Sáng lập nhóm Đen hay 

Trắng
Nhân rộng

17 P40

Nâng cao nhận thức và huấn luyện kỹ năng về 

chống tham nhũng cho sinh viên trong và ngoài 

trường đại học

CLB sinh viên nghiên cứu khoa 

học- ĐH Ngoại thương
Ông Nguyễn Hoàng Ánh

Giám đốc trung tâm 

hợp tác châu Á-TBD
Mới

18 P41
Nâng cao kiến thức và kỹ năng tác nghiệp cho 

sinh viên báo chí trong điều tra PCTN-giai đoạn 2

Khoa Báo chí, Học viện Báo chí 

và tuyên truyền
Bà Đỗ Thị Thu Hằng Phó trưởng khoa Nhân rộng
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19 P42
Thanh niên học liêm chính, làm trách nhiệm và 

sống trung thực

Liên chi đoàn khoa kinh tế và 

phát triển nông thôn, ĐH Nông 

nghiệp HN

Ông Đặng Xuân Phi Bí thư Mới

20 P45

Xây dựng hình tượng "chiến binh công lý" và mô 

hình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cộng 

đồng

Khoa Luật- DDH Quốc gia HN Ông Khuất Quang Phát giảng viên Mới

21 P46

Mô hình giám sát cộng đồng dân tộc thiểu số đối 

với các chương trình đầu tư công tại miền núi tỉnh 

Thanh Hóa

Liên hiệp các hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa 

(TUSTA)

Ông Phạm Kim Tân Mới

22 P49

Phụ nữ làm chủ cộng đồng- Giải pháp tăng cường 

công khai,minh bạch, trách nhiệm giải trình của 

cán bộ chính quyền cơ sở

Hội LHPN huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa
Bà Đỗ Thị Thủy

Phó chủ tịch thường trực 

hội
Mới

23 P59 Bác sỹ ơi, nụ cười Hội Thầy thuốc trẻ TP.HN Ông Đỗ Mạnh Hùng Phó Chủ tịch hội Mới

24 P66

Công khai minh bạch trong đánh giá chất lượng 

giáo dục với Schoolisting.Net, công cụ đánh giá 

chất lượng giáo dục trực tuyến

Công ty TNHH Giáo dục mầm 

non Koolkid
Bà Đỗ Thị Hương Nhu

Chuủ tịch Hội đồng 

thành viên
Mới

25 P67 Nhân rộng dự án: Tôi đi làm kiểm toán xã hội
Trung tâm hỗ trợ các chương 

trình Phát triển xã hội (CSDP)
Bà Nguyễn Thanh Phương Điều phối dự án Nhân rộng

26 P72

Chuyển giao kết quả của đề án P88- VACI 2013 

cho trường Trung cấp Luật Thái nguyên và phát 

triển sáng tạo mô hình tuyên truyền phổ biến pháp 

luật tại Cao Bằng

Hội Nữ trí thức Việt Nam Bà Nguyễn Thị Hoài Phương Trợ lý Chủ tịch Nhân rộng

27 P77

Tăng cường năng lực giám sát cộng đồng trong 

xây dựng công trình cơ sở hạ tầng nông thôn tại 

huyện Hạ Hòa 

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, 

chuyển giao khoa học kỹ thuật 

và công nghệ Tây Bắc (Carten)

Bà Nguyễn Thị Thuyết Phó Giám đốc Mới
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28 P79

"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" 

chương trình phát triển kinh tế xây dựng nông 

thôn mới- Giải pháp tăng cường minh bạch, trách 

nhiệm giải trình của cán bộ chính quyền cơ sở

UBND xã Hà Đông, Hà Trung, 

Thanh Hóa
Ông Phạm Văn Vĩnh Chủ tịch UBND xã Mới

29 P81

Nâng cao năng lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp cận thông tin 

về đất đai, xây dựng, gia hạn giấy phép kinh 

doanh và cấp phép đối với người lao động

Trung tâm phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao TP.Đà Nẵng
Ông Nguyễn Phú Thái Giám đốc Mới

30 P82
Xây dựng chính quyền thân thiện cấp cơ sở tại 

Nam Định

Trung tâm phát triển cộng đồng 

tỉnh Nam Định
Bà Trần Thị Như Quỳnh Giám đốc Nhân rộng

31 P89

Nâng cao nhận thức hiểu biết về minh bạch và 

trách nhiệm giải trình thu chi tài chính cho chính 

quyền cấp xã tại huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng

UB MTTQ huyện Vĩnh Bảo, 

TP.Hải Phòng
Ông Vũ Xuân An Chủ tịch Mới


