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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Quan điểm thể hiện trong tài liệu này là của tác giả và không phản ánh vị trí hoặc chính
sách của các cơ quan tài trợ của CDIA.
Sáng kiến phát triển các thành phố Châu Á (CDIA)
CDIA là sáng kiến cấp vùng do Ngân hàng thế giới và Chính phủ CHLB Đức sáng lập năm
2007 để hỗ trợ các thành phố quy mô trung bình ở châu Á thu hẹp khoảng cách giữa các
kế hoạch phát triển của thành phố và việc thực hiện các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng. CDIA
sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên nhu cầu để hỗ trợ việc xác định và phát triển các
dự án đầu tư phát triển đô thị trong khuôn khổ các kế hoạch phát triển thành phố hiện nay,
trong đó nhấn mạnh đến việc tập trung vào các lĩnh vực cải thiện môi trường, hỗ trợ người
nghèo, quản trị tốt và biến đối khí hậu.
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1

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦ A CDIA

Nâng cao năng lực trong lĩnh vực
gì?
Chiến lược nâng cao năng lực của CDIA
nhận thấy có rất nhiều thách thức trong việc
nâng cao năng lực quản lý đô thị bền vững,
tuy nhiên, trong ạm
ph vi hoạt động và
nguồn lực hạn chế, chiến lược tập trung vào
việc nâng cao nguồn nhân lực, tăng cường
năng lực tổ chức và thể chế của các thành
phố quy mô trung bình ở châu Á nhằm xây
dựng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, góp
phần phát triển đô thị bền vững.

1.2

1.1 Nâng cao năng lực để làm gì?
Để đạt được mục tiêu tổng quát của Sáng
kiến phát triển các thành phố châu Á
(CDIA), ứ
t c là thúc đẩy phát triển đô thị
công bằng và bền vững dẫn đến việc cải
thiện các điều kiện sống và môi trường tại
các thành phố châu Á, thì cần giải quyết
những thách thức về nâng cao năng lực ở
các thành phố . Việc tìm kiếm các cách tiếp
cận mới để giải quyết những thách thức này
liên quan đến việc tăng cường hoạt động tại
50 thành phố mà CDIA hỗ trợ trực tiếp và
đồng thời tiếp cận với khoảng hơn 1.050
thành phố quy mô trung bình thuộc các
quốc gia thành viên đang phát triển của
ADB (DMCs).

Phần tô màu trong hình dưới đây nêu lên lợi
thế so sánh chủ yếu của CDIA mà việc nâng
cao năng lực tập trung vào nhằm vượt qua
"khoảng cách" giữa việc lập kế hoạch dự án
và vấn đề tài trợ về cơ sở hạ tầng cũng như
thực hiện dự án.

Mục tiêu tổng thể của việc nâng cao
năng lực của CDIA là nâng cao nguồn
nhân lực, tăng cường năng lực tổ chức
và thể chế của các thành phố quy mô
trung bình tại châu Á nhằm xây dựng các
dự án đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng,
góp phần phát triển đô thị bền vững và
toàn diện.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là CDIA tập
trung nâng cao năng lực trong việc xác định
các dự án ưu tiê n, xây dựng các dự án cơ
sở hạ tầng đô thị ưu tiên thông qua các
nghiên cứu tiền khả thi và sau đó quảng bá
các dự án ưu tiên đã được xác định này cho
các nhà đầu tư công và/hoặ c các nhà đầu
tư tư nhân tiềm năng.

Hình 3: Các vấn đề nâng cao năng lực cho từng giai đoạn của một dự án cơ sở hạ tầng

ii

Mặc dù việc nâng cao năng lực của CDIA
tập trung vào các hoạt động thu hẹp khoảng
cách giữa việc lập kế hoạch dự án và đầu
tư cơ sở hạ tầng như đã đề cập ở trên,
CDIA cũng cần phải hỗ trợ nâng cao năng
lực cho các hoạt động thượng nguồn hoặc
hạ nguồn nếu hoạt động này là cần thiết cho
sự bền vững của một dự án cơ sở hạ tầng
và nế u việc này không được thực hiện bởi
bất kỳ đối tác nào phù hợp hơn.
1.3 Nâng cao năng lực cho ai?
Hoạt động nâng cao năng lực của CDIA
nhắm tới việc nâng cao năng lực ở cấp
thành phố, tuy nhiên để đảm bảo sự thành
công của việc chuẩn bị một dự án đầu tư, ở
những nơi được yêu cầu, việc nâng cao
năng ự
l c sẽ được thực hiện cho các cơ
quan cấp tỉnh, cấp vùng và quốc gia cũng
như các tổ chức khu vực tư nhân và tổ chức
phi chính phủ (NGOs) hỗ trợ cho các thành
phố. Hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua
các mạng lưới và tổ chức khu vực đó là
hướng tới trao đổi thông tin về các kinh
nghiệm hỗ trợ và các phương pháp tiếp cận
của CDIA.
1.4

Nâng cao năng lực: Như thế nào?

Do đó, cách tiếp cận chính của CDIA nhằm
nâng cao năng ực
l là thông qua các hoạt
động tăng cường năng lực và sự tự tin của
chính quyền các thành phố trong việc chuẩn
bị các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị mà
có khả năng cân đối đầu tư. Cũng nằm
trong hoạt động này, CDIA cũng xác định
những hạn chế hơn nữa về năng lực (hạ
nguồn) mà có thể tác động tiêu cực đến việc
xây dựng & vận hành các dự án đầu tư và
gợi ý những giải pháp khả thi để giải quyết
những hạn chế này.
Để hỗ trợ cho “đào tạo tại chỗ” và "vừa học
vừa làm", CDIA đã chuẩn bị (hoặc đang
trong quá trình soạn thảo) một số công cụ
xử lý và tài liệu hướng dẫn, bao gồm:
•

Công cụ xây dựng chương trình dự án
cơ sở hạ tầng đô thị và xác định ưu tiên;

•

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu tiền khả
thi về hạ tầng đô thị và các hướng dẫn
liên ngành;

•

Tài liệu hướng dẫn Hợp tác công -tư
trong phát triển hạ tầng đô thị; và
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•

Bộ công cụ quảng cáo về các lợi ích của
các nhà đầu tư tiềm năng khi đầu tư vào
các dự án hạ tầng đô thị (kế hoạch).

1.5 Nâng cao năng lực bởi ai?
Trong khi Nhóm quản lý chương trình của
CDIA và các nhóm tưấn
v cấp thành phố
của CDIA nâng cao năng lực ở cấp thành
phố thông qua “đào tạo tại chỗ” cho các cán
bộ chính quyền địa phương và năng cao
năng lực thể chế, việc hợp tác của CDIA với
các tổ chức đ ối tác quốc gia (NPOs) là rất
quan trọng để tiếp cận với những thành phố
nằm ngoài con số hạn chế các thành phố
mà bản thân CDIA trực tiếp hỗ trợ.
CDIA sẽ tham gia hợp tác chiến lược với
một số giới hạn các NPOs được lựa chọn.
Các NPOs sẽ được lựa chọn dự a trên cơ
sở họ có chức năng hoạt động tương đồng
với CDIA và có kết quả hoạt động tài chính
lành mạnh và bền vững. Cán bộ của NPOs
sẽ được cung cấp các cơ hội làm quen với
phương pháp tiếp cận, tài liệu hướng dẫn
và đào tạo của CDIA và sẽ được hỗ trợ để
chỉnh sửa những tài liệu đào tạo này cho
phù hợp với hoàn cảnh của từng quốc gia,
lồng ghép chúng vào trong các chương trình
đào ạ
t o và giảng dạy của họ. Hơn nữa,
CDIA sẽ hỗ trợ các NPOs để phổ biến
phương pháp tiếp cận của CDIA và tham
vấn về việc làm thế nào để các thành phố
có thể được hỗ trợ.

2
2.1

CÁC TỔ CHỨC ĐỐI TÁC QUỐC GIA

Vai trò của các tổ chức đối tác
quốc gia

CDIA dự định thiết lập quan hệ hợp tác chặt
chẽ với 2-3 tổ chức đối tác quốc gia
(NPOs) ạ
t i mỗi quốc gia trọng điểm của
CDIA. Sự hợp tác giữa các NPOs và CDIA
chủ yếu sẽ liên quan đến phạm vi hoạt động
nâng cao năng ự
l c của CDIA và tiềm năng
của NPO các để hoạt động như các tổ chức
nhân rộng hoạt động của CDIA.
CDIA và các NPOs dự kiến sẽ hợp tác trong
việc chỉnh sửa cho tương thích các bộ công
cụ và các tài liệu hướng dẫn, tổ chức các
hội nghị, hội thảo của CDIA và tiếp cận
những thành phố nằm ngoài con số giới hạn
những thành phố mà CDIA trực tiếp hỗ trợ.
Khi có thể, các NPOs sẽ được cung cấp cơ
hội tham gia vào các hoạt động trực tiếp của
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CDIA ở các thành phố để các NPOs phát
triển kinh nghiệm đầu tay trong việc sử dụng
các công cụ CDIA. 1
Như vậy, các chức năng dự kiến của NPOs
bao gồm:
• Tuyên truyền và phổ biến các thông tin
của CDIA;
• Xác định các nhu cầu nâng cao năng
lực của các thành phố liên quan đ
ến
phạm vi hoạt động của CDIA;
• Điều chỉnh các chương trình đào tạo và
công cụ của CDIA cho tương thích với
điều kiện và nhu cầu của các thành phố
và các quốc gia;
• Đóng góp để phát triển các bộ công cụ
và tài liệu đào tạo mới của CDIA;
• Hợp tác tổ chức các khóa đào tạo, hội
thảo, hội nghị của CDIA;
• Thiết lập đầu mối liên lạc giữa CDIA và
chính quyền các thành phố có tiềm năng
được hưởng lợi;
• Đóng góp ý ến
ki cho các điều khoản
tham chiếu của các tư vấn thông qua
việc đánh giá các vấn đề của thành phố,
bối cảnh trực tiếp và gián tiếp của thành
phố và tư vấn phạm vi có thể hỗ trợ của
CDIA;
• Ở những nơi khả thi, tạo điều kiện
chuẩn bị và trình nộp hồ sơ đề xuất của
thành phố để CDIA hỗ trợ;
• Tạo điều kiện thuận lợi để huy động
nguồn lực địa phương;
• Tư vấn cho Nhóm Quản lý chương trình
về hồ sơ đề xuất được chọn trong các
lĩnh vực chuyên môn của các NPO; và
• Trợ giúp trong lĩnh vực chuyên môn của
NPO cho các thành ph
ố được hỗ trợ
trực tiếp bởi CDIA.
Lựa chọn các tổ chức đối tác quốc
gia
Căn cứ vào chức năng ở trên, các NPOs
được dự kiến sẽ có các khả năng và năng
lực như sau:
2.2

Nên chú ý rằng các NPOs không tham gia vào các
hợp đồng trực tiếp với các đối tác tài trợ cho CDIA
mà chính là Nhóm quản lý chương trình của CDIA
mới là người đối thoại chính với các nhà đầu tư
tiềm năng.

1

1) Chức năng nhiệm vụ hoạt động tương
đồng với CDIA, thể hiện ở những điểm
sau:
 Có định hướng và kinh nghiệm làm
việc được thừa nhận trong lĩnh vực
phát triển/quản lý đô thị đặc biệt liên
quan đến phát triển đô thị bền vững
và hỗ trợ người nghèo cũng như
giảm nhẹ tác động và thích ứng với
những biến đổi khí hậu ở cấp thành
phố;
 Có kinh nghi
ệm được dẫn chứng
bằng tài liệu về làm việc với các
chính quyền đô thị địa phương trong
việc giải quyết các ấn
v đề quan
trọng về phát triển đô thị thông qua
các quá trình nh
ư ập
l quy hoạch
chiến lược phát triển thành phố, xây
dựng chính sách, chuẩn bị dự án cơ
sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ,
tiến hành các nghiên cứu khả thi,
tiền khả thi và các hoạt động nâng
cao năng ự
l c, cải cách thể chế liên
quan;
 Có định hướng mạnh mẽ về khả
năng tài chính và các vấn đề thể chế
của các dự án cơ sở hạ tầng;
 Có năng ực
l và uy tín để làm việc
hiệu quả với cả chính phủ và các
bên hữu quan trong khu vực tư
nhân để có các giải pháp hữu hiệu
cho các vấn đề phát triển đô thị;
 Có kiến thức và kinh nghiệm về hỗ
trợ kỹ thuật đô thị, các quy trình đầu
tư kinh phí và cơ ch
ế tài trợ dự án
(trong các dự án về cơ sở hạ tầng
và các dịch vụ đô thị) như: Hợp tác
công – tư công-tư (ví dụ như liên
doanh, cơ chế BOT/ BOO); và
 Lãnh đạo hoặc là thành viên tích
cực trong các mạng lưới hay các
hiệp hội quốc gia liên quan đến các
vấn đề về phát triển/quản lý đô thị.
2) Có nền tảng tài chính lành mạnh và bền
vững để tài trợ cho nhiệm vụ ủy thác
của CDIA ví ụd như thông qua một
nguồn lực đều đặn nhận được để thực
hiện dự án và tổ chức các khóa đào tạo
và/hoặc từ một khoản tài trợ hoặc từ hỗ
trợ ngân sách thường xuyên. Một bảng
kết quả hoạt động được chứng minh về
việc quản lý các dự án đô thị hoặc các
khóa đào ạo
t trên một nền tảng bền
vững về tài chính cũng rất được quan
tâm.
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Năng lực chính như đã nêu ở trên đó là liệu
phạm vi hoạt động của tổ chức này có phản
ánh hay phù hợp với các nguyên tắc hướng
dẫn và khuôn khổ cho các dịch vụ hỗ trợ
của CDIA hay không. Điều này rất quan
trọng vì NPO không nên xem ự
s tham gia
của mình đơn giản như một sự tư vấn trong
thời gian nhất định mà là một đối tác chiến
lược nhằm cải thiện điều kiện sống và làm
việc tại các thành phố Châu Á, trên cơ ở
s
một sự tài trợ bền vững để cung cấp các
dịch vụ hỗ trợ như vậy.
Để bắt đầu việc lựa chọn NPOs có năng
lực, việc xem xét các tổ chức đối tác có khả
năng được tiến hành ở các quốc gia được
chọn (bắt đầu với Trung Quốc, Indonesia,
Ấn Độ, Việt Nam và Philippines). Quá trình
tìm hiểu các tổ chức này bắt đầu bằng việc
chuẩn bị một danh sách dài các tổ chức có
khả năng bao gồm các tổ chức của trường
đại học, các hiệp hội của các chính quyền
địa phương, các tổ chức nghiên cứu và đào
tạo công và tư, các tổ chức phi chính phủ,
v.v…
Căn cứ vào tính chất các chức năng dự kiến
của các NPOs, các tổ chức được đưa vào
trong danh sách ng
ắn sau quá trình lựa
chọn vòng ngoài sẽ được một thành viên
của Nhóm Quản lý chương trình đến thăm,
có cuộc phỏng vấn và thảo luận trực tiếp với
cán bộ quản lý cấp cao của các tổ chức và
có sự đánh giá một cách toàn diện các chức
năng nhiệm vụ của tổ chức, khả năng tài
chính, năng ự
l c, kinh nghiệm và trang thiết
bị. Trong các buổi thảo luận này, giá trị gia
tăng của sự hợp tác giữa CDIA và tổ chức
được lựa chọn cũng như các hoạt động
chung nào là phù hợp nhất giữa CDIA và tổ
chức đối tác được xác định.
Một khi nền tảng hợp tác chung được xác
định, các thỏa thuận sẽ được đưa ra trong
đó nêu õ
r các ĩnh
l vực hợp tác cũng như
các phương thức thực hiện. Các thỏa thuận
này sẽ chỉ rõ các hành động ưu tiên, các
cam kết tài chính và các mục tiêu.
2.3

Các động cơ để hợp tác

Trong quan hệ đối tác này, cả hai bên đều
kỳ vọng sẽ hợp tác trên cơ sở hai bên cùng
có lợi và chia sẻ chi phí. Điều này có nghĩa
là đối với các NPOs cũng như CDIA, các lợi
ích hợp tác tiềm năng tăng thêm phải được

xác định. Một số động cơ hợp tác chung mà
có thể được xác định cho cả hai bên được
trình bày trong bảng 1 dưới đây.
Bảng 1: Các động cơ cho sự hợp tác giữa
NPOs và CDIA
Các động cơ để CDIA
làm việc với NPOs
•

•

•

•

Khả năng để tiếp
cận với một số
lượng lớn các
chính quy
ền địa
phương;
Kinh nghiệm làm
việc thực tế với
chính quy
ền địa
phương
trong
một bối cảnh
quốc gia cụ thể;
Kinh nghiệm tăng
thêm về các hoạt
động
thượng
nguồn
và
hạ
nguồn
và các
hoạt động nâng
cao năng lực;
Sự hiểu biết về
bối cảnh của các
quốc gia.

2.4

Các ộng
đ
cơ để
NPOs làm ệc
vi với
CDIA
• Hồ sơ thông tin
và uy tín quốc tế;
• Triển vọng phát
triển lĩnh vực
chuyên môn và
dịch vụ mới cho
khách hàng;
• Chương trình làm
việc hấp dẫn và
đầy thử thách;
• Tiếp cận với các
sản phẩm tri thức
có ch
ất lượng
cao
và
các
trường
hợp
nghiên cứu điển
hình;
• Cùng qu
ảng bá
dịch vụ cung cấp;
• Nâng cao năng
lực thể chế;
• Cơ hội cho việc
ứng dụng nghiên
cứu;
• Những tiềm năng
về lợi ích tài
chính/ bù đắp chi
phí..

Tăng cường năng lực các tổ
chức đối tác quốc gia

Khi việc lựa chọn các NPOs đã được hoàn
thành và chính thức hóa, các hoạt động sẽ
được xác định để tăng cường năng lực của
các tổ chức này liên quan đến vai trò của
các NPO trong ệc
vi đóng góp cho chiến
lược phát triển năng lực của CDIA.
Trên cơ sở tìm hiểu về thể chế và thảo luận
với các tổ chức, năng lực hiện tại và khoảng
cách về năng lực trong lĩnh vực hợp tác sẽ
được xác định. Có thể hình dung ra là nâng
cao năng lực sẽ chủ yếu tập trung để tăng
cường năng lực cho các NPOs thích ứng và
duy trì các phương pháp tiếp cận của CDIA
trong các chương trình đào tạo và giảng dạy
của họ cũng như nhằm cung cấp các dịch
vụ hỗ trợ cho các thành phố để thu hẹp
khoảng cách giữa kế hoạch phát triển hạ
tầng đô thị và đầu tư thực hiện.
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Các phương pháp để thu hẹp những
khoảng cách này cũng như các công cụ hỗ
trợ nhằm gia tăng sự hiểu biết và mối quan
hệ hợp tác giữa NPO và CDIA sẽ được
thống nhất.
Một cách tiếp cận quan trọng để bảo đảm
tăng cường hiểu biết của NPOs về CDIA và
các hoạt động của CDIA đó là việc tham gia
của các cán bộ của NPOs vào các nhiệm vụ
và các hoạt động tương tác ở các thành phố
mà CDIA có sự can thiệp trực tiếp. Thô ng
qua cách tiếp cận này, các NPOs sẽ có thể
tham gia tích cực với Nhóm quản lý chương
trình của CDIA cũng như với các sản phẩm
và công cụ của CDIA.
Một phương tiện quan trọng khác để tăng
cường hiểu biết của NPOs về nhiệm vụ và
các hoạt động của CDIA đó là chương trình
chuyên gia trẻ Châu Á (YAP) (xem hộp 3)
Hộp 3: Chương trình chuyên gia trẻ Châu Á
Các YAPs được NPOs phái đến CDIA để
làm việc trong khoảng thời gian 6 tháng.
Trong thời gian này, YAPs sẽ được giới
thiệu về CDIA và có cơ hội làm việc cùng
các thành viên của Nhóm quản lý chương
trình của CDIA trong việc hỗ trợ các thành
phố đã được lựa chọn và tham gia các
chương trình đào tạo.
Khi trở về tổ chức của mình, YAP sẽ là đầu
mối cho các hoạt động tương tác giữa
CDIA và NPO thông qua YAP để phát triển
hơn nữa hoạt động hợp tác.

Hơn nữa, các sự kiện đào tạo (cấp vùng)
sẽ được tổ chức cho các NPOs để các cán
bộ của NPO làm quen với các công cụ đào
tạo của CDIA, chia sẻ kinh nghiệm với các
NPOs khác và góp phần phát triển hơn nữa
của các công cụ đào tạo hiện có và công cụ
đào tạo mới.
Cũng có thể hình dung rằng, trao đổi kinh
nghiệm giữa các NPOs sẽ được tạo điều
kiện thực hiện thông qua các sự kiện kết nối
cấp vùng cũng như thông qua các ho
ạt
động tương tác lẫn nhau thực sự. Những
hoạt động này sẽ cho phép CDIA và NPOs
chia sẻ kinh nghiệm và thích ứng với các tài
liệu đào tạo. Việc trao đổi kinh nghiệm như
vậy có thể bao gồm các hội thảo khu vực
của NPO; hoạt động đánh giá; hoạt động
huấn luyện và hợp tác của NPO.

2.5

Các cụm tri thức

Để nhân rộng và duy trì các chiến lược
nâng cao năng ự
l c của mình, CDIA sẽ tìm
hiểu tính khả thi của “các cụm tri thức” tại
các quốc gia được lựa chọn để thúc đẩy
chia sẻ kinh nghiệm và tri thức trong các
lĩnh vực được chọn.
Các cụm tri thức sẽ giúp thích ứng với các
phương pháp tiếp cận phản ánh các ưu tiên
quốc gia, địa phương và tăng cường các cơ
chế thể chế cho đào tạo, ứng dụng các
phương pháp luận và các tài liệu đào tạo
bền vững, và khả năng nhân rộng việc đào
tạo trên phạm vi toàn quốc.
Để thực hiện hiệu quả, việc tương tác với
các cụm tri thức này , xác định vai trò và
trách nhiệm của các bên khác nhau đ
ể hỗ
trợ, duy trì nh
ững nỗ lực này và thông
thường sẽ bao gồm 4 bên tham gia chính
được điều chỉnh theo bối cảnh cụ thể của
từng quốc gia:
•

NPO với các YAP trở về sau chương
trình đào tạo tại CDIA, hoạt động như
một điểm đầu mối. Tại các nước mà
CDIA hợp tác với nhiều hơn 1 NPO, có
thể hình dung rằng mỗi NPO tạo ra một
cụm tri thức trên cơ sở tiêu điểm và
điểm mạnh theo một chủ đề cụ thể hoặc
chỉ có một cụm tri thức trong đó bao
gồm các NPOs khác nhau.

•

Các hiệp hội quốc gia của chính
quyền địa phương: điển hình gồm các
tổ chức đại diện cho các chính quyền
địa phương trong cả nước cung cấp
thông tin, tuyên truyền vận động và
trong một số trường hợp hỗ trợ nâng
cao năng ự
l c cho các thành phố thành
viên.

•

Thành phố quán quân : Một số thành
phố được CDIA hỗ trợ có tiềm năng để
trở thành trung tâm học tập để chia sẻ
kiến thức và kinh nghiệm với các thành
phố khác trong nước/ trong tiểu vùng về
những gì họ đã làm khi xin đề xuất hỗ
trợ của CDIA.

•

Cơ quan giám sát qu
ốc gia . Các cơ
quan này thường kiểm soát việc tiếp cận
đến đến các đô thị và quản lý các quá
trình phân cấp về thể chế và tài khóa,
cũng như xác định quá trình phát tri
ển
địa phương cho các thành phố.
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Vai trò của CDIA trong mô hình này như là
người hỗ trợ cho sự phát triển kiến thức,
cung cấp nhân lực và hỗ trợ trong việc huy
động các nguồn lực khi cần.

Rõ ràng là CDIA sẽ tìm cách khai thác các
mạng lưới hiện có ở những nơi khả thi hơn
là thành lập những mạng lưới riêng biệt.
Hình 2 ư
d ới đây minh họa cách thức tổ
chức của các cụm tri thức.

Hình 2: Mô hình cho cụm tri thức quốc gia

Văn phòng
(tại các
quốc gia
được áp
dụng)

Các tổ chức
đối tác quốc gia
(Các tổ chức này sẽ duy trì
các quy trình, cơ chế, các
công cụ của CDIA…)

Hiệp hội quốc gia
các chính quyền
địa phương
(tổ chức bảo trợ cho các
thành phố và chính quyền
đô thị của quốc gia)

YAPP
Điểm
đầu mối

Cơ quan
giám sát quốc gia
(có trách nhiệm quản lý
chính quyền địa phương
và thường cho phép tiếp
cận với các thành phố)

Thành phố
quán quân/ dẫn đầu
(làm việc trực tiếp với
CDIA, là trường hợp điển
hình và trung tâm đào tạo
về các quá trình/
cơ chế/công cụ của CDIA)
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