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DANH SÁCH CÁC ĐỀ ÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀO VÒNG CHUNG KẾT VACI 2013  

 

 
STT Tên đề án Tên tổ chức dự thi 

1 

Hỗ trợ mở rộng đề án “ Nâng cao hiểu biết pháp luật của phụ 

nữ yếu thế, tăng cường trách nhiệm của Hội phụ nữ tham gia 

giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội » tỉnh Hà 

Nam năm 2013 

Hội LHPN tỉnh Hà Nam 

2 
Phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc 

thiểu số Khmer thông qua Sư sãi, À Cha 
Hội Nông Dân Tỉnh An Giang 

3 

Xây dựng mô hình cộng đồng của những người vì cuộc sống 

không tham nhũng, lãng phí tại huyện Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng 

ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

4 

Xây dựng chuẩn mực mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong 

sáng, lành mạnh góp phần xóa bỏ các tệ nạn, phòng chống tham 

nhũng ở giảng đường Đại học – Giai đoạn 2 

Dự án “Giảng đường tươi đẹp” - 

Khoa Quan hệ quốc tế - Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền 

5 
Tăng cường năng lực giám sát của ban giám sát đầu tư cộng 

đồng 
Thanh tra tỉnh Quảng Nam 

6 

Gây mầm, nhân giống phòng chống tham nhũng từ Số tay phục 

vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến 

Tre  

Nhóm Sáng tạo Trẻ, trường Cao 

đẳng Bến Tre 

7 

Nâng cao nhận thức về tính trách nhiệm, minh bạch, li m chính 

   giảm tham nhũng cho học sinh Trung học cơ sở vùng nông 

thôn 

Trung tâm Tư vấn và Chuyển 

giao công nghệ thuộc                                    

Duchuonganh.Co.Ltd 

8 Cộng đồng chung tay xây dựng tuyến đường an toàn 
Công ty TNHH Kiến trúc xây 

dựng đô thị Hà Nội 

9 
Nâng cao năng lực: Dân biết-Dân bàn-Dân làm-Dân kiểm tra 

giám sát 

Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh 

Hoá 

10 
Nhân điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế 

hoạch xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương 

Viện Tư  ấn Phát triển Kinh tế 

Xã hội Nông thôn Miền núi 

(CISDOMA) 

11 

Bệnh nhân giám sát tính công bằng, minh bạch trong khám 

chữa bệnh ở các bệnh viện bằng hệ thống xếp hàng và khảo sát 

khách hàng tự động 

Công ty TNHH Dịch vụ, thương 

mại    đầu tư Hưng Gia 

12 

Công khai minh bạch việc quy hoạch, triển khai    phương án 

bồi thường hỗ trợ tái định cư đến người dân đối với 2 dự án 

Cụm công nghiệp tr n địa bàn huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

Thanh tra tỉnh Long An 

13 

Nâng cao năng lực    cơ hội tham gia vào tiến trình hoạch định 

và triển khai các dự án xóa đói giảm nghèo cho các nhóm dân 

tộc thiểu số T y, Mường, Dao thuộc các xã  ùng cao đặc biệt 

khó khăn    xã tái định cư thủy điện sông Đ  tại Huyện Đ  

Trung tâm Hợp tác phát triển 

Tây Bắc NWD 
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Bắc, tỉnh Hòa Bình 

14 
Minh bạch thông tin, lành mạnh hoá bổ nhiệm Hiệu trưởng 

trường học 

Sở Giáo dục – Đ o tạo Vĩnh 

Long 

15 
Công nghệ GIS tăng cường tính minh bạch trong việc chi trả 

dịch vụ môi trường rừng 

Công ty TNHH Nh  nước Một 

thành viên Lâm nghiệp Mường 

La 

16 
Hạt giống phòng chống tham nhũng trong trường học và cộng 

đồng 

BCH Đo n Trường Đại học Tây 

Bắc 

17 
Tăng cường sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số trong 

hoạt động phân tích ngân sách xã   

Trung Tâm Phát Triển Cộng 

Đồng và Ứng Phó Biến Đổi Khí 

Hậu Tây Nguyên (CHCC)  

18 

Nâng cao trách nhiệm khám chữa bệnh, đề cao y đức của cán 

bộ y tế nhằm đáp ứng nhu cầu của người bệnh tại khoa khám 

bệnh Bệnh viện Nội Tiết trung ương 

Bệnh viện Nội tiết Trung ương 

19 
Nâng cao năng lực sinh  i n báo chí trong  điều tra phòng 

chống tham nhũng 

Khoa Báo chí - Học viện Báo 

chí và tuyên truyền 

20 

Xây dựng khung giám sát việc thực hiện các kế hoạch và chính 

sách phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở có sự tham gia của người 

dân 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển 

cộng đồng bền vững 

21 
Xây dựng cơ chế chính sách đưa chủ trương phản biện vào 

cuộc sống 

Trung tâm tư  ấn ứng dụng 

KHKT&CN Thuỷ lợi 

22 Nh  trường,  ườn ươm phòng chống tham nhũng cho xã hội 
Li n đo n Lao động huyện Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

23 Tôi đi l m kiểm toán xã hội 
Trung tâm Hỗ trợ Các chương 

trình Phát triển Xã hội (CSDP)  

24 Cộng đồng chung tay h nh động phòng chống tham nhũng 
Trung tâm  hát triển Nguồn lực 

   Môi trường bền  ững 

25 
 Sự minh bạch trong thực hiện chương trình xây dựng nông 

thôn mới ở tỉnh Bắc Giang hiện nay 

Viện Xã hội học, Học viện 

Chính trị - Hành chính quốc gia 

Hồ Chí Minh 

26 Cổng thông tin điện tử Tôi đi hối lộ (www.toidihoilo.com) 
Công ty CP Dịch vụ Dữ liệu 

Trực tuyến Việt Nam 

27 
Thi vẽ tranh biếm họa về đề tài công khai, minh bạch trên báo 

chí 

Trung tâm Truyền thông giáo 

dục cộng đồng (MEC Media) 

28 Diễn đ n kết nối cộng đồng VACI-Minh bạch.vn 
Công ty TNHH  Dữ liệu Hà Nội 

– Hanoidata.CoLtd 

29 Tôi trung thực 

Nhóm Đen    trắng và các tổ 

chức sinh viên, thanh niên tình 

nguyện dưới dự bảo trợ của 

Trung tâm sống và học tập vì 
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Môi trường và cộng đồng 

30 
Nâng cao năng lực tiếp cận thông tin về luật thu hồi đất cho 

người dân qua điện thoại  và email 

Trường Đại Học Nông Lâm 

Huế  

31 
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng chống tham nhũng 

trong cộng đồng  

Thanh tra thành phố Cam Ranh 

– Khánh Hoà 

32 

Đa dạng hóa hình thức giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho 

học sinh  một số Trường THCS ở Thành phố Thanh Hóa về 

tính minh bạch, li m chính, trách nhiệm    phòng, chống tham 

nhũng 

Trường THCS Điện Biên Thành 

phố Thanh Hóa 

33 

Hỗ trợ nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng tuy n truyền, 

phổ biến hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham 

nhũng cho đối tượng thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của 

Chính Phủ  

Hội Nữ trí thức Việt Nam  

34 

Xây dựng bộ tiêu chí/công cụ về công khai minh bạch, liêm 

chính và trách nhiệm giải trình dựa vào cộng đồng ở cấp xã/cơ 

sở 

Trung tâm Nghiên cứu Tài 

nguyên và Phát triển Nông thôn 

(RECERD) 

35 

Truyền thông nâng cao nhận thức về đạo đức và trách nhiệm 

công vụ cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình thông 

qua phát động tổ chức cuộc thi ảnh: “Người công chức thời đại 

Hội nhà báo tỉnh Hòa Bình 

36 

Nâng cao kiến thức pháp luật để phụ nữ nghèo cùng tham gia 

giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội góp phần 

giảm tham nhũng hiệu quả ở các xã miền núi, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà 

Trung tỉnh Thanh Hóa 

37 
Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát 

của cộng đồng ở trường học 

Hội Tâm lý giáo dục học Hà 

Nội 

38 
Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất 

đai xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ được nâng cao 

Thanh tra huyện Đồng Hỷ, Thái 

Nguyên 

39 
Thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm của thanh niên 

trong phòng chống tham nhũng 

Ban Chấp h nh Đo n - Trường 

THPT Thanh Miện 2 – Hải 

Dương 

40 
Công khai và minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng và 

bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nh  nước thu hồi đất 

Thanh tra huyện Bình chánh – 

TP Hồ Chí Minh 

 


