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Giám sát, đánh giá là một khâu quan trọng trong quản lý. Gần đây, một số tổ chức đã đánh giá
cao giám sát đánh giá dựa vào kết quả.

Khác với giam sát, đánh giá thực hiện dự án, hệ thống giám sát đánh giá dựa vào kết quả
được thiết kế để trả lời cho các câu hỏi sau đây: kết quả mục tiêu của dự án hoặc của tổ chức là
gì? vì ai ? có khả năng đạt được mục tiêu đó không? làm sao để biết có đạt được mục tiêu đề ra
hay không?

Bước quan trọng nhất trong giám sát, đánh giá dựa vào kết quả là xác định đúng kết quả của
dự án. Nếu xác định đúng kết quả thì các nỗ lực thực hiện mới có ý nghĩa, nếu không các nỗ
lực có khi không đạt được các kết quả đề ra hoặc đưa đến những kết quả không như mong
muốn. Ví dụ, ở một huyện nọ cố gắng hoàn thành mục tiêu đào tạo 1000 giáo viên, nhưng khi
đọc báo cáo hoàn thành xuất sắc thì lại phải thốt lên rằng những người được tạo nghề giáo viên
đang thất nghiệp vì huyện nhà đang thừa giáo viên.

Trong thực tế có nhiều cơ quan, tổ chức và các dự án lớn mới chỉ dừng lại ở chỗ giám sát hoạt
động, chỉ xem xem dự án có hoàn thành các hoạt động đề ra hay không, chứ chưa đánh giá tác
động và hiệu quả của dự án. Do đó khi cố gắng thực hiện cho bằng được các hoạt động của dự
án thì mới ngộ ra rằng các hoạt động không mang lại kết quả như mong đợi của người dân.

Có những báo cáo dự án rất dài chỉ toàn đề cấp đến việc đã mua sắm được bao nhiêu ô tô, xây
dựng được bao nhiêu hội trường, phòng ốc hiện đại và đã tổ chức được bao nhiêu cuộc hội
nghị, tham quan nước ngoài vv… nhưng không hề có một thông tin nào về những tác động của
những hoạt động đó đối với sự phát triển của xã hội. Có vị lãnh đạo đã phải thốt lên rằng, dự án
thực hiện giám sát, đánh giá theo kiểu hình thức, chiếu lệ, cán bộ và tổ chức đều nói về thành
tích, không giám nói ra những bài học thất bại thì sẽ có nhiều đề án mơ hồ vẫn cứ tuôn ra.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, các cơ quan tổ chức làm tốt hơn nữa công tác giám sát để các
đề án, dự án thực sự đi vào cuộc sống, ang lại lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội.
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