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Chủ thể ban hành chính sách và xã hội dân sự từ 8 quốc gia ASEAN
gặp gỡ và xây dựng lộ trình cho quản trị địa phương tốt hơn
Các chủ thể ban hành chính sách và xã hội dân sự từ 8 quốc gia ASEAN đã họp ngày 3/5
và 4/5 tại Phnompenh, Cambuchia để tăng cường hợp tác khu vực ở cấp độ địa phương.
Trọng tâm là cải thiện quản trị địa phương nhằm quản lý tốt hơn rủi ro thiên tai và thách
thức biến đổi khí hậu, cũng như tăng cường tài chính cho phát triển hạ tầng và kinh tế
đô thị.
Hội nghị đã chia sẻ các mô hình thực tiễn tốt về quản trị địa phương dân chủ và phi tập
trung tại khu vực ASEAN. Hội nghị được tài trợ bởi hai dự án của Liên minh châu Âu, có
tên “Hỗ trợ phi tập trung tại các quốc gia đang phát triển” và “Chương trình hợp tác về
quản trị địa phương dân chủ tại Đông Nam Á” (DELGOSEA). Dựa trên kết quả nghiên cứu
và kinh nghiệm thực tiễn, hội nghị đã trao đổi nhằm làm thế nào để hợp tác khu vực và
các đối thoại mang tính bền vững được tổ chức hiệu quả để đạt kết quả tối ưu nhất. Mục
đích là nhằm tăng cường mạng lưới chính quyền địa phương với các tổ chức khu vực và
thế giới và tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, xã hội dân sự
và các viện nghiên cứu.

Đại diện của liên minh châu Âu tại Indonesia, Bruinei Darussalam và ASEAN, ngài
Andreas Röttger, Trưởng ban hợp tác khu vực, đánh giá cao việc tổ chức việc tổ chức
một diễn đàn đối thoại mở là cơ hội nâng cao nhận thức về các vấn đề quản trị địa
phương trong việc xây dựng và tăng cường dân chủ. Ông nói “Đây là một việc làm rất
đúng lúc của các chính quyền địa phương, cho thấy việc hội nhập khu vực không chỉ là
vấn đề về vốn. Thực tế, chính quyền địa phương hiệu quả và xã hội dân sự mạnh là động
lực chính cho sự phát triển, thịnh vượng và ổn định của khu vực”
Hội nghị nhằm xây dựng lộ trình cho công tác quản trị địa phương hiệu quả và được tăng
cường tại khu vực ASEAN thông qua phương pháp đa chủ thể. Các nỗ lực sẽ được đưa ra
để thực hiện thành công.
Các đại biểu bao gồm đại diện Chính phủ của Phillipine, Indonexia, Vietnam, Cambuchia,
Thái Lan, Myanma và Lào. Ngoài ra còn có đại diện của Hiệp hội các chính quyền địa
phương, tổ chức xã hội dân sự, học viện, tổ chức quốc tế và báo chí. Hội nghị có sự tham
gia của Ngài H.E. Mr Sak Setha, Thư ký Nhà nước của Bộ nội vụ, Vương quốc
Cambuchia; Ngài Bagas Hapsoro, Phó Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia ASEAN.
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***
Thông tin về các dự án
Dự án “Hỗ trợ Phi tập trung ở các nước đang phát triển”
của UCLG ASPAC – do EU tài trợ được thực hiện ở 4
khu vực mục tiêu, bao gồm: Đông Phi, Tây Phi, Châu Mỹ
Latinh, và Đông Nam Á. Mục tiêu tổng quan của dự án là
hỗ trợ phi tập trung và các quá trình dân chủ địa phương
ở các nước đang phát triển, nhằm tăng cường phát triển
địa phương và quản trị địa phương, tăng cường năng lực
của chính quyền địa phương trong việc phân tích và xác
định chương trình ưu tiên và đối thoại với Nhà nước, và
các thể chế Khu vực nhằm hõo trợ phi tập trung và nâng
cao vai trò của các chính quyền địa phương.
DELGOSEA là mạng lưới của 32 thành phố tại 5 quốc
gia Đông Nam Á: Indonexia, Cambuchia, Phillipine, Thái
Lan và Việt Nam, nhằm chia sẻ tri thức và nhân rộng các
mô hình thực tiễn tốt về quản trị địa phương và tăng
cường chất lượng cuộc sống của người dân. Mạng lưới
này được hõ trợ bởi 11 Hiệp hội các chính quyền địa
phương, 5 đối tác và các chủ thể khác từ cơ quan Nhà
nước, xã hội dân sự, và báo chí. Họ sẽ đóng vai trò quan
trọng việc nhân rộng các thực tiễn tốt. Mạng lưới này
được quản lý Konrad-Adenauer-Stiftung, với sự tài trợ
của Liên minh châu Âu và Bộ Hợp tác Phát triển Đức.
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