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English English to be used in 

the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

(appraisal) report  báo cáo (thẩm định) 

approval  phe duyệt 

agreement  hiệp  định  

settlement of accounts  quyết toán 

final follow-up  phúc tra lần cuối 

FC evaluation team  Bộ phận đánh giá về hợp 
tác tai chính 

director of division  Trưởng phòng, vụ trưởng 

Agency for Market-oriented 
Concepts 
AgenZ 

 Phong “đề cương định 
hướng kinh tế thị 
trường”AgenZ 

AIDS control  kiểm soát AIDS, Phong 
chống AIDS 

actor  bên tham gia, ngưoi tham 
gia 

Johannesburg Plan of 
Implementation 

 Kế hoạch hành động 
Johannesburg 

Programme of Action 2015  Chương trinh hanh động 
2015 

director of division  trưởng phong, vụ trưởng 

General Appropriations  phe duyệt chung, phê 
chuẩn chung 

general commodity aid  hỗ trợ hàng hóa chung 

field staff member  chuyen gia lam việc tại 
nước ngoài 

contract and cooperation 
monitoring system 
AMS 

 hệ thống giám sát hợp đồng 
ủy quyền hợp tác AMS 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

subcontractor  ben nhận hợp đồng, nhà 
thầu phụ 

modification offer  bản đề xuất dự án sửa đổi 

offer for implementation  bản đề xuất thực hiện dự 
án 

offer and contract  bản đề xuất thực hiện dự 
án va hợp đồng 

offer for project/programme 
appraisal/preparation 
services 

 bản đề xuất chuẩn bị dự án 

offer for project 
appraisal/preparation 
services 

 bản đề xuất thẩm định và 
chuẩn bị dự án 

offers and contracting 
procedure 

 quy trinh nộp đề xuất và ủy 
quyền 

calculation of the offer  dự toán kinh phí thực hiện 
dự án 

estimated price of the 
contract 

 giá trị hợp đồng ước tính 

fixed-asset accounting  Kế toán tài sản cố định 

assumptions  giả thiết, giả  định  

principal adviser  cố vấn trưởng 

application principle  nguyen tắc đề xuất dự án   

principal adviser  cố vấn trưởng 

contract and cooperation 
planning system 
APS 

 hệ thống lập kế hoạch hợp 
tác va hợp đồng, hệ  thống  
lập  kế  hoạch  uỷ  nhiệm  
thực  hiện  

employer  người sử dụng lao động 

work experience  kinh nghiệm công tác 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

job order  công việc được giao 

personnel director  giám đốc nhân sự 

working-level talks  buổi làm việc, tọa đàm trao 
đổi công tác 

work planning  lập kế hoạch làm việc, lập 
kế hoạch công tác 

placement office  văn phong giới thiệu việc 
lam 

work proposal  đề xuât công việc 

allocating the costs of 
working time 

 tính chi phí thời gian làm 
việc 

pro-poor growth  Tăng trưởng có lợi cho 
người nghèo 

poverty alleviation  xoá đói giảm nghèo 

poverty alleviation through 
help towards self-help 

 xóa đói giảm nghèo theo 
hướng tự cứu 

Poverty alleviation through 
help towards self-help. Self-
help movements as partners 
in development cooperation. 

BMZ, 1990. 

 xóa đói giảm nghèo theo 
hướng tự cứu. 

phong trao tự hỗ trợ là đối 
tác trong hợp tác phát triển 

 

BMZ, 1990 

Poverty Reduction Strategy 
Papers 
PRSPs  

 Chiến lược xóa đói giảm 
ngheo 

poverty line  mức nghèo khổ 

poverty reduction  xóa đói giảm nghèo 

poverty-oriented  định hướng xóa đói giảm 
ngheo 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

pro-poor orientation  sự định hướng xóa đói giảm 
ngheo 

establishment of a market 
economy 

 xây dựng nền kinh tế thị 
trường 

Supervisory Board  Hội đồng quản trị 

subcontractor  nha thầu phụ, bên nhận 
hợp đồng 

prior announcement of 
invitation to tender 

 thông báo mời thầu 

contract and cooperation 
budget 

 Ngân sách thực hiện hợp 
đồng  

implementation of the 
contract 

 Thực hiện  hợp đồng 

types of contract and 
cooperation 

 các hinh thức hợp đồng và 
hợp tác 

contract and cooperation 
management 

 quản lý hợp đồng và hợp 
tác 

contract and cooperation 
monitoring system 
AMS 

 hệ thống giám sát hợp đồng 
va hợp tác, hệ thống giám 
sát hợp đồng ủy quyền hợp 
tác 

contract and cooperation 
planning system 
APS 

 hệ thống lập kế hoạch  uỷ 
nhiệm thực hiện 

contract and cooperation 
steering 

 điều hành thực hiện hợp 
đồng và hợp tác 

officer responsible for the 
contract and cooperation 

 cán bộ chịu trách nhiệm về 
dự án/chương trinh 

responsibility for the contract 
and cooperation 

 trách nhiệm về dự 
án/chương trinh 

contract and cooperation 
management procedure 

 qui trinh quản lý hợp đồng 
va hợp tác 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

contract value  giá trị hợp đồng 

development-policy contract 
and cooperation framework 
AURA 

 qui trinh hợp tác phát triển 
AURA 

AURA offer  đề xuất thực hiện dự án 
theo AURA 

expenditure unit accounting 
AURE 

 kế toán các mục chi - AURE 

expenditure planning  lập kế hoạch chi  

expenditure unit accounting 
AURE 

 kế toán các mục chi – 
AURE 

field-staff employment 
contracts 

 hợp đồng lao động của 
chuyen gia GTZ lam việc ở 
nước ngoài 

field assignment 
assignment abroad 

 công tác ở nước ngoài 

field staff /member  chuyen gia lam việc tại 
nước ngoài 

field-staff vacancies  các vị trí làm việc ở nước 
ngoai con trống 

induction for field 
assignments 

 chuẩn bị cho chuyên gia đi 
công tác nước ngoài 

orientation  định hướng 

party inviting the tenders  ben mời thầu 

tendering procedure  qui trinh đấu thầu 

Committee on Economic 
Cooperation 
AwZ 

 Uỷ  ban hợp tác kinh tế 

Committee on Economic 
Cooperation 
AwZ 

 Uỷ  ban hợp tác kinh tế 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

professional academy 
(Berufsakademie) 
BA 

 trường dạy nghề 

cash appropriation   dự toán kinh phí hoạt động 

general office staff member  trợ lý văn phong 

basic annual agreement  thỏa thuận cơ bản hàng 
năm 

Basket Funding 
basket funding 

 đồng tài trợ 

Federal Data Protection Act  Luật bảo mật dữ liệu Liên 
bang 

contracting  uỷ quyền thực hiện dự án, 
giao hợp đồng 

beneficiaries  người hưởng lợi 

 inputs đóng góp 
desertification control  phong chống sa mạc hóa 

advisory services   tư vấn 

advisory activitiy  hoạt động tư vấn 

right of consultation  quyền tư vấn 

Director General of 
Department 

 vụ trưởng 

reporting by GTZ's 
subcontractors 

 báo cáo của bên nhận hợp 
đồng của GTZ 

professional academy 
(Berufsakademie) 
BA 

 trường dạy nghề 

procurement system  hệ thống mua sắm 

employment programme  chương trinh tạo việc làm 

Special Agreements   thỏa thuận đặc biệt 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

determining factor  yếu tố quyết định 

participants  ben tham gia 

participants analysis  phân tích đối tượng tham 
gia 

participation of partners  tham gia của đối tác 

participatory  có sự tham gia 

in-house commercial training  đào tạo tại chỗ 

employer/staff council 
agreement 

 thoả thuận giữa bên sử 
dụng lao động và người lao 
động 

Works Council Constitution 
Act 

 Luật về quy chế công ty 

affected persons and groups  đối tượng liên quan 

evaluation 
assessment 

 đánh giá 

bilateral development 
cooperation 

 hợp tác phát triển song 
phương 

official bilateral development 
cooperation 

 hợp tác phát triển song 
phương chính thức 

bilateral Technical 
Cooperation 

 hợp tác kỹ thuật song 
phương 

Convention on Biological 
Diversity 
CBD 

 Công ước đa dạng  

hóa sinh học 

BK2000  BK 2000 

hệ thống phần mềm mới, 
BK 2000, của GTZ  

 

BMZ Materials   tai liệu của BMZ 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

BMZ-aktuell  bản tin BMZ-aktuell 

BMZ project evaluation  đánh giá dự án của BMZ 

BMZ evaluation  đánh giá của BMZ 

BMZ evaluation scheme 
ToR  

 mẫu đánh giá của BMZ 

BMZ TC/FC Guidelines 
"Recommendations regarding 
the concentration of activities 
in the context of selecting 
priority areas as part of BMZ 
country programming" 

 các qui định về hợp tác kỹ 
thuật/hợp tác tài chính của 
BMZ 

“hướng dẫn xác định trọng 
tâm hỗ trợ phát triển ở các 
nước”  

 

Staff Council  hội đồng cán bộ nhân viên 

creating broad-based impacts  tác động trên diện rộng 

gross national product 
GNP 

 Tổng sản phẩm xã hội 

gross national product 
GNP 

 Tổng sản phẩm xã hội 

budget financing   tai trợ ngân sách 

budgetary aid  trợ giúp ngân sách, hỗ trợ 
ngân sách  

Federal German Government  Chính phủ liên bang Đức 

Federal German Employment 
Institute 

 Cục lao động Liên bang 

Federal Data Protection Act  Luật bảo mật dữ liệu Liên 
bang 

government business  hoạt động của Liên bang 

Federal Budget Law  Luật ngân sách của Liên 
bang 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

Federal Budget Code  Luật ngân sách Liên bang 

Federal German budget  kế hoạch ngân sách Liên 
bang 

federal German state   bang 

Federal German Government  Chính phủ liên bang Đức 

German Development 
Cooperation Office 

 Văn phong hợp tác phát 
triển Đức 

Centre for Cooperation with 
the Private Sector 
PPP Centre 

 Trung tâm hợp tác với 
thanh phần kinh tế tư nhân  

general office staff member  trợ lý văn phong 

office communications  trao đổi thông tin văn 
phong 

Special Agreements  các thoả thuận đặc biệt 

Centrum für internationale 
Migration und Entwicklung 
(CIM) 
CIM 

 Tổ chức giới thiệu chuyên 
gia 

checklist  danh mục kiểm tra 

bidding checklist  danh mục kiểm tra đề xuất 
thực hiện dự án 

PQ checklist  danh mục rà soát chất 
lượng sản phẩm 

Centrum für internationale 
Migration und Entwicklung 
(CIM) 
CIM 

 Tổ chức giới thiệu chuyên 
gia 

coaching  huấn luyện, hướng dẫn 

Code of Conduct  Qui tắc ứng xử 

consulting firms  công ty tư vấn 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

management of consultancy 
resources 

 quản lý nguồn lực tư vấn 

consulting sector 
consulting firms 

 ngành tư vấn, công ty tư 
vấn 

controlling  controlling 

controlling data  dữ liệu controlling 

corporate design  qui định về hình ảnh của 
công ty 

corporate social responsibility 
CSR 

 Trách nhiệm xã hội của 
công ty 

CRS system  hệ thống CRS 

corporate social responsibility 
CSR 

 Trách nhiệm xã hội của 
công ty 

German Academic Exchange 
Service  
DAAD 

 Cơ quan trao đổi hàn lâm 
Đức DAAD 

Development Assistance 
Committee 
DAC 

 Uỷ ban hỗ trợ phát triển 

DAC classification system  hệ thống phân loại của 
DAC  

DAC List  Danh sách DAC 

DAC members  thanh vien DAC 

data protection  bảo mật dữ liệu 

data protection officer  cán bộ chuyên trách về 
bảo mật dữ liệu 

data processing and 
verification number 

 ma số kiểm tra và xử lý dữ 
liệu 

gross margin   Lai gộp 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

calculation of gross margin  tính toán lai gộp 

delegation  phái đoàn, đoàn 

German Academic Exchange 
Service  
DAAD 

 cơ quan trao đổi hàn lâm 
Đức DAAD 

Federal German Government  chính phủ Liên bang Đức 

German Centres for Trade 
and Industry 
DIHZ 

 Trung tâm công nghiệp và 
thương mại Đức 

 

Deutsches Haus (German 
Building) 

 Khu văn phong các tổ chức 
của Đức 

Development Assistance 
Committee 
DAC 

 Uỷ ban hỗ trợ phát triển 

GTZ IS portfolio  tập hợp các dự án dịch vụ 
quốc tế của GTZ 

"Die deutsche Technische 
Zusammenarbeit in 
Internationalen Programmen; 
GTZ-
Argumentationsleitfaden", 
Februar 2002. 

 Hợp tác kỹ thuật Đức trong 
các chương trinh quốc tế; 
Hướng dẫn của GTZ 

Tháng 2.2002  

 

official journey  Chuyến công tác 

German Centres for Trade 
and Industry 
DIHZ 

 Trung tâm Công nghiệp và 
Thương mại Đức 

direct budgetary aid  hỗ trợ ngân sách trực tiếp 

 outcomes (direct benefit) lợi ích trực tiếp 
direct contributions  đóng góp trực tiếp 

 direct outputs kết quả trực tiếp 

Document Management 
System 

 DMS 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

DMS hệ thống quản lý tài liệu 

Document Management 
System 
DMS 

 hệ thống quản lý tài liệu 

DMS 

three-level model  mô hinh 3 cấp 

tripartite cooperation  hợp tác 3 bên 

third-party contract  hợp đồng với bên thứ ba 

third-party-financed measure  hoạt động được tài trợ bởi 
ben thứ ba 

GTZ International Services  dịch vụ quốc tế của GTZ 

implementation   thực hiện 

offer for implementation  Bản đề xuất thực hiện dự 
án 

AURA implementation offer  Bản đề xuất thực hiện dự 
án theo AURA 

implementing organisation  tổ chức thực hiện, cơ quan 
thực hiện 

implementation phase  Giai đoạn thực hiện 

responsibility for 
implementation 

 trách nhiệm thực hiện 

implementation agreement  thỏa thuận thực hiện dự án  

implementation agreement 
for TC projects/programmes 

 thỏa thuận thực hiện dự án 
/ chương trinh hợp tác kỹ 
thuật 

effectiveness   hiệu quả 

efficiency   hiệu quả 

EFQM 
European Foundation for 
Quality Management 

 EFQM 

quỹ quản lý chất lượng 
châu Âu   



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

EFQM model  mô hinh EFQM 

own efforts  nỗ lực bản thân 

own inputs  đóng góp riêng 

GTZ-financed measure  hoạt động do GTZ tự tài trợ 

GTZ's own funds  Kinh phí rieng của GTZ 

self-responsibly  tự chịu trách nhiệm 

self-responsibility  tự chịu trách nhiệm 

salary group Z18  nhóm lương Z18 

procurement  mua sắm 

Service Procurement for 
Projects, Invoice Verification, 
Information and Deadline 
Control 
service procurement for 
projects, invoice verification, 
information and deadline 
control 
ESPRIT 

 phần mềm ESPRIT  

mua dịch  vụ  cho các dự 
án, kiểm tra chứng từ, 
thông tin va theo doi thời 
hạn 

assignment of regional 
experts in development 
cooperation 

 sử dụng chuyên gia khu 
vực trong hợp tác phát 
triển 

single-project evaluation  đánh giá từng dự án 

individual exchange of notes  trao đổi công hàm cho từng 
dự án 

Departmental Budget 23  kế hoạch ngân sách riêng 
lẻ số 23 

developing country  nước đang phát triển 

The Federal German 
Government's 11th 
Development Policy Report 

 Báo các chính sách phát 
triển lần thứ 11 của chính 
phủ liên bang Đức 

empowerment  uỷ quyền 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

empowerment approach  phương thức uỷ quyền 

ultimate beneficiaries  người hưởng lợi cuối cùng 

reimbursable contract  Hợp đồng thù lao bằng tiền 

seconded expert  chuyen gia biệt phái 

decision-making process  quy trinh ra quyết định 

preparation for decision-
making 

 sự chuẩn bị ra quyết định 

decision-making document  tai liệu làm cơ sở cho việc 
ra quyết định 

document for implementation 
decision-making document 
for implementation 

 tai liệu làm cơ sở cho việc 
ra quyết định thực hiện dự 
án 

decision-making document 
for preparations 

 Tai liệu làm cơ sở cho việc 
quyết định chuẩn bị dự án 

development aid  hỗ trợ phát triển 

development aid recipients  đối tượng nhận hỗ trợ phát 
triển 

developing country  Nước đang phát triển 

development policy  chính sách phát triển 

development-policy 
instruments 

 công cụ của chính sách 
phát triển 

development-policy contract 
and cooperation framework 
AURA 

 Quy trinh hợp tác phát triển 
AURA   

development goal development objective mục tiêu phát triển 

development cooperation  hợp tác phát triển 

development cooperation 
with indigenous groups in 
Latin America 

 hợp tác phát triển với các 
bộ tộc da đỏ ở châu Mỹ 
Latinh 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

E-recruiting  tuyển dụng điện tử 

results monitoring performance 
measurement (OECD-
DAC) 

giám sát kết quả 

report on the results of 
preparations 

 báo cáo kết quả công tác 
chuẩn bị 

results  kết quả 

responsibility for the results  chịu trách nhiệm về kết quả 

Minutes of Meeting 
Agreed Minutes 

 bien bản ghi kết quả 

food security programme  Chương trinh an toan 
lương thực 

Service Procurement for 
Projects, Invoice Verification, 
Information and Deadline 
Control 
service procurement for 
projects, invoice verification, 
information and deadline 
control 
ESPRIT 

 phần mềm ESPRIT  

mua  dịch vụ cho các dự 
án, kiểm tra chứng từ, 
thông tin va theo doi thời 
hạn 

EFQM 
European Foundation for 
Quality Management 

 quỹ quản lý chất lượng 
châu Âu 

e-VAL  e-VAL 

evaluation  đánh giá 

evaluation principles  các nguyen tắc đánh giá 

evaluation criteria  tiêu chí đánh giá 

evaluation scheme  hệ thống đánh giá 

evaluation procedure  quy trinh đánh giá 

external evaluation  sự đánh giá từ bên ngoài 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

external calculation  tính toán do ben ngoai thực 
hiện 

external financing offer   đề nghị bên ngoài tài trợ 

development aid  Hỗ trợ phát triển 

Development Cooperation 
Office 

 Văn phong hợp tác phát 
triển 

development cooperation 
programme 

 chương trinh hợp tác phát 
triển 

experts and managers 
professionals and managers 
specialists and managers 

 cán bộ lãnh đạo và chuyên 
môn 

specialised assistant  Trợ lý chuyên môn 

sectoral expertise  năng lực chuyên môn 

GTZ guidelines “Change 
Management in GTZ 
Consulting Processes” 

 các qui định chuyên môn 
đối với việc quản lý các 
thay đổi trong quá trinh tư 
vấn của GTZ 

professional appraisal  thẩm định chuyên môn 

planning officer  cán bộ lập kế hoạch 

expert potentials  tiềm năng chuyên môn 

sectoral structure  cơ cấu chuyên môn 

sector network  hiệp hội chuyên ngành 

invoicing  lập hóa đơn 

Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations 
FAO 

 Tổ chức nông lương thế 
giới của Liên hợp quốc 
FAO 

specialised assistant  Trợ lý chuyên môn 

coordination fees  phí điều phối 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

feedback  ý kiến phản hồi 

feedback to managers  ý kiến phản hồi tới cán bộ 
lanh đạo 

management and leadership 
development programme 
FEP 

 chương trinh phát triển 
năng lực quản lý và lãnh 
đạo 

financial accounting  kế toán tài chính 

financial management  quản lý tài chính 

financial inputs  đóng góp tài chính 

Financial Cooperation 
FC 

 hợp tác tài chính 

financing organisation  nha tai trợ 

financial contributions  đóng góp tài chính  

financing agreement  thỏa thuận hỗ trợ tài chính 

supply of funds  cung cấp tài chính 

financial planning  lập kế hoạch tài chính 

application for promotion  đơn đề nghị hỗ trợ 

Creditor Reporting System 
CRS 

  hệ thống báo cáo của chủ 
nợ 

area of promotion 
priority area 

 Trọng tâm hỗ trợ 

promotion strategy  chiến lược hỗ trợ 

promotion  hỗ trợ 

promotion of equal 
participation by women and 
men in the development 
process 

 Hỗ trợ sự tham gia bình 
đẳng của nam nữ trong 
quá trinh phát triển 

promotion of human rights  Hỗ trợ đảm bảo nhân 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

quyền 

promotion phase  giai đoạn hỗ trợ 

eligibility for promotion  đủ điều kiện được hỗ trợ 

standard procedure  Quy trinh đa được thoả 
thuận giữa BMZ và GTZ để 
chuẩn bị một dự án/ 
chương trinh hợp tác kỹ 
thuật, qui trình chuẩn  

"job order" form  Biểu mẫu "hợp đồng giao 
việc" 

training  đào tạo 

Training Programme  chương trinh đào tạo 

more advanced developing 
country 

 Nước đang phát triển ở 
mức cao 

progress report  báo cáo tiến độ 

progress report to the BMZ  báo cáo tiến độ cho BMZ 

Progress Reports for the 
German Federal Ministry for 
Economic Cooperation and 
Development (BMZ) and 
Project Reports Compiled by 
GTZ Contractors. 

GTZ 1997. 

 Báo cáo tiến độ dự án gửi 
Bộ BMZ và báo cáo dự án 
của các công ty tư vấn 
nhận ủy quyền của GTZ. 
Tai liệu hướng dẫn của 
GTZ năm 1997 

planning officer  Cán bộ lập kế hoạch 

gender and development  giới và sự phát triển, hỗ trợ 
phụ nữ 

women's rights  quyền phụ nữ 

  chứng từ do bên ngoài lập 

independent evaluation  đánh giá độc lập 

peace-building  xây dựng hoà bình 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

peace policy  chính sách hoa binh 

peace-building  bảo vệ hoà bình 

management and leadership  quản lý và lãnh đạo 

leadership through 
personality 

 lanh đạo thông qua uy tín 

management instruments  công cụ quản lý 

management and leadership 
development programme 
FEP 

 chương trinh phát triển 
năng lực quản lý và lãnh 
đạo 

leadership development  phát triển năng lực lãnh 
đạo 

management committee  ban lanh đạo 

leadership potential  tiềm năng lanh đạo 

lead role  vai tro lanh đạo 

management responsibility  trách nhiệm lãnh đạo 

titles and positions - field 
operations 

 chức danh, tại nước ngoài 

titles and positions - Germany  Chức danh – 

ở Đức 

organisational 
units/individuals 

 đơn vị/cá nhân tổ chức 

standard procedure  quy trinh đa được thoả 
thuận giữa BMZ và GTZ để 
chuẩn bị một dự án / 
chương trinh hợp tác kỹ 
thuật, qui trình chuẩn 

Financial Cooperation 
FC 

 hợp tác tài chính 

GATE  GATE 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

donor institution  tổ chức tài trợ 

donor conference  hội nghị các nhà tài trợ 

donor coordination  điều phối các nhà tài trợ 

donor country  nước tài trợ 

Global Environmental Facility 
GEF 

 quĩ môi trường toan cầu 

counterpart funds  vốn đối ứng 

overheads  Chi phí chung 

public-benefit  vi lợi ích cộng đồng 

public-benefit business  lĩnh vực hoạt động vì lợi 
ích cộng đồng 

public-benefit nature  mang tính vi lợi ích cộng 
đồng 

joint financing  đồng tài trợ 

gender approach  phương pháp tiếp cận giới 

differentiated according to 
gender 

 phân biệt theo giới 

Gender differentiation 
throughout the project cycle. 
Pointers for planning, 
monitoring and evaluation.  

GTZ 1995. 

 Phân biệt về giới trong chu 
trinh dự án. Hướng dẫn lập 
kế hoạch, giám sát và đánh 
giá. Tai liệu của GTZ năm 
1995 

gender strategy  chiến lược giới 

approval procedure  quy trinh phe duyệt 

General Agreement  thoả thuận chung 

overall promotion  hỗ trợ tổng thể 

overall objective overall objective mục tiêu tổng thể 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

development of business  phát triển kinh doanh 

Managing Director  giám đốc điều hành 

Office of the Managing 
Directors 

 Ban giám đốc  

business opportunities  cơ hội kinh doanh 

rules of procedure for the 
Managing Directors 
Rules of Procedure for the 
Managing Directors 
GOGF 

 Quy chế hoạt động cho các 
giám đốc điều hành 

 

business partners  đối tác kinh doanh 

business plan  kế hoạch kinh doanh  

gender-specific division of 
labour 

 phân công công việc theo 
đặc thù giới 

shareholder  cổ đông 

participation in society  tham gia vao xa hội 

participation in society  tham gia vao xa hội 

Articles of Association  Điều lệ công ty 

scope for organising  Phạm vi cho phép linh hoạt 
trong tổ chức thực hiện 

profits  lợi nhuận 

Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria 
GFATM 

 quỹ toàn cầu phòng chống 
HIV/ AIDS, lao va sốt rét 

head of section  trưởng nhóm, trưởng ban 

credibility  độ tin cậy 

equal rights  đối xử bình đẳng, quyền 
binh đẳng  



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

gender equality  binh  đẳng  giới  

Concept on Gender Equality  đề án bình đẳng giới 

Global Compact  Qui định áp dụng chung 
của GTZ 

Global Environmental Facility 
GEF 

 quĩ môi trường toàn cầu 

Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria 
GFATM 

 quỹ toàn cầu phòng chống 
HIV/AIDS, lao va sốt rét 

 

rules of procedure for the 
Managing Directors 
Rules of Procedure for the 
Managing Directors 
GOGF 

 Quy chế hoạt động đối với 
các giám đốc điều hành 

good governance 
Good Governance 

 sự điều hành Chính phủ tốt 

rough planning  lập kế hoạch sơ bộ 

Basic Texts  Văn bản cơ sở 

Code of Conduct  Qui tắc ứng xử 

Principles of Management, 
Leadership and Cooperation 
principles of management, 
leadership and cooperation 

 Nguyen tắc quản lý và hợp 
tác 

position papers  văn bản mang tính nguyên 
tắc 

head of section  trưởng nhóm, trưởng ban 

GTZ IS 
GTZ International Services 

 dịch vụ quốc tế của GTZ 

GTZ IS Consulting Database  Cơ sở dữ liệu tư vấn dịch 
vụ quốc tế của GTZ 

GTZ IS Office  Văn phong dịch vụ quốc tế 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

của GTZ 

GTZ IS Pipeline  hệ thống được hỗ trợ bởi vi 
tính giới thiệu những cơ 
hội mang tính thời sự về 
hoạt động dịch vụ quốc tế 
của GTZ 

GTZ IS Private Clients 
Database 

 Cơ sở dữ liệu về các 
khách hàng tư nhân của 
dịch vụ quốc tế của GTZ 

GTZ IS 
GTZ International Services 

 dịch vụ quốc tế của GTZ 

GTZ Office  Văn phong GTZ 

country director  Giám đốc Văn phong GTZ 

GTZ in-house order  Uỷ nhiệm trong nội bộ GTZ 

Gender at the GTZ. 
Corporate Strategy 2001–
2005 

GTZ 2001 

 Chiến lược của GTZ về 
giới giai đoạn 2001-2005 

appraiser  chuyen gia thẩm định 

guidelines for appraisers  hướng dẫn thẩm định 

good governance 
Good Governance 

 sự điều hành Chính phủ tốt 

HALFA 
Hauptabteilungsleiter-
Fachausschuss (senior 
management committee) 

 Hội đồng chuyên môn cao 
cấp 

HALFA document  Tờ trình Hội đồng chuyên 
môn cao cấp 

action area  lĩnh vực hoạt động 

Position Paper 
position paper 

 Tai liệu hướng dẫn 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

Handreichung zur Erstellung 
von AURA-Angeboten an das 
BMZ 

GTZ, 2003. 

 Tai liệu hướng dẫn soạn 
thảo đề xuất hỗ trợ theo 
khuôn khổ AURA 
GTZ, 2003 

HALFA 
Hauptabteilungsleiter-
Fachausschuss (senior 
management committee) 

 Hội đồng chuyên môn cao 
cấp 

The Main Elements of 
Poverty Reduction 

BMZ, 1992 

 những yếu tố cơ bản trong 
xoá đói giảm nghèo 

BMZ 1992 

principal objective principal objective Mục tiêu cơ bản, mục tiêu 
chính 

Budget Committee  Uỷ ban ngân sách 

budget item  mục ngân sách 

help towards self-help   giúp đỡ theo hướng tự 
cứu 

guest stay  thực tập 

HR  nguồn nhân lực 

indicator  chỉ số  

 impacts (indirect benefit) lợi ích gián tiếp 
industrial environmental 
protection 

 bảo vệ môi trường công 
nghiệp 

visiting intern  Thực tập sinh 

information service  dịch vụ thông tin 

information management  quản lý thông tin 

right of information  quyền được  thông tin 

Information Technology 

Unit 

 Ban chuyen trách về công 
nghệ thông tin 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

IT Committee  Ban công nghệ thông tin 

head-office vacancies  vị trí làm việc còn trống ở 
văn phong trung tâm trong 
nước 

institutional learning 
processes 

 quy trinh học tập về thể 
chế 

institutional learning  học tập về thể chế 

instrument evaluation  đánh giá công cụ 

integrated expert  chuyen gia quốc tế trực 
thuộc cơ quan đối tác 

integrity adviser  Chuyên gia tư vấn liêm 
chính 

representation of interests  đại diện quyền lợi 

international expert  chuyen gia quốc tế 

international programmes  các chương trinh quốc tế 

international cooperation  hợp tác quốc tế 

internal evaluation  đánh giá nội bộ 

internal calculation  tính toán nội bộ 

in-house order  hợp đồng giao việc nội bộ 

Intranet  Mạng Intranet 

IT applications  ứng dụng công nghệ thông 
tin 

IT systems   hệ thống công gnhệ thông 
tin 

IT Committee  Ban công nghệ thông tin 

Annual Statement of 
Accounts 

 quyết toán năm 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

annual invoicing  lập chứng từ hàng năm 

junior specialist  chuyen vien 

jour fixe  lịch cố định 

junior expert  chuyen vien 

Loại hình hợp đồng mới 
trong tuyển dụng cán bộ 
lam việc tại nước ngoài 

junior specialist  chuyen vien 

legal reform  cải cách tư pháp 

calculation  dự toán, tính toán 

capital aid  hỗ trợ vốn 

Section 2302 “General 
Appropriations” 

 Chương 2302  

“phe duyệt chung” 

classified as HIC  loại HIC 

Commercial Affairs 
Department 

 bộ phận kinh doanh 

core task  nhiệm vụ chính, nhiệm vụ 
trọng tâm 

core function  chức năng chính, chức 
năng trọng tâm 

core competence  thẩm quyền chính 

children's rights  quyền trẻ em 

church-based agencies  tổ chức từ thiện có liên 
quan đến nhà thờ 

to define  xác định, giải trình  

process of clarification  quá trinh lam ro vấn đề 

small-scale measure  biện pháp quy mô nhỏ 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

small-scale measure  biện pháp quy mô nhỏ 

climate protection  bảo vệ khí hậu 

section (cCompetence aArea)  lĩnh vực thẩm quyền 

cofinancing  đồng tài trợ 

head of section  người lãnh đạo lĩnh vực 
thẩm quyền, trưởng phòng 

municipal development  phát triển địa  phương 

competence development  phát triển năng lực 

section (cCompetence aArea)  lĩnh vực thẩm quyền 

 

head of section  người lãnh đạo lĩnh vực 
thẩm quyền, trưởng phòng 

component objective component objective mục tiêu hợp phần 

conflict management 
mechanisms 

 cơ chế giải quyết mâu 
thuẫn 

consortium agreement  Điều lệ tập đoàn 

consortium  tập đoàn 

concept  đề cương 

Concept for the promotion of 
equal participation by women 
and men in the development 
process (Concept on Gender 
Equality)  

Concept on Gender Equality; 
2nd revised edition, BMZ 
2001. 

 Đề cương hỗ trợ sự tham 
gia binh đẳng của phụ nữ 
va nam giới vào quá trình 
phát triển 

(Đề cương binh đẳng giới) 

Đề cương binh đẳng giới, 
sửa đổi lần II 

BMZ 2001 

cooperation agreement  Hiệp định hợp tác 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

cooperative committee  Uỷ ban hợp tác 

field of cooperation  lĩnh vực hợp tác 

mechanisms of cooperation  cơ chế hợp tác 

partners in cooperation  đối tác hợp tác 

cooperative project  dự án hợp tác 

cooperation agreement  thoả thuận hợp tác 

Cooperation Agreement GTZ 
– Federal German 
Employment Institute 

 hợp đồng hợp tác giữa 
GTZ va Cục lao động liên 
bang  

cooperative 
project/programme 

 chương trinh / dự án hợp 
tác 

Basket Funding 
basket funding 

 đồng tài trợ 

corporation tax   thuế thu nhập doanh 
nghiệp  

costs  chi phí 

cost planning  lập kế hoạch chi phí 

cost accounting  hạch toán chi phí 

cost estimate  dự toán chi phí 

cost estimate and plan of 
outgoing funds 

 dự toán chi phí và lập kế 
hoạch giải ngân 

cost centre  đơn vị phát sinh chi phí 

cost unit  hạng mục chi phí 

cost unit budget  ngân sách hạng mục chi 
phí 

Crisis Desk  bộ phận xử lý khủng hoảng 

crisis officer  cán bộ giải quyết khủng 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
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Tiếng Việt  

hoảng 

crisis management  quản lý khủng hoảng, khắc 
phục khủng hoảng 

crisis prevention  phong chống khủng hoảng 

criterion  tieu chí 

client orientation  định hướng khách hàng 

client satisfaction  sự hài long của khách 
hang 

brief description  mô tả tóm tắt 

short-term specialist  chuyen gia ngắn hạn 

brief assessment  đánh giá tóm tắt 

short-term expert  chuyen gia ngắn hạn 

upper middle income 
countries 

 quốc gia có thu nhập đầu 
người trên trung bình 

country strategy papers  các văn bản chiến lược 
quốc gia 

brief country analyses  phân tích tóm tắt về quốc 
gia 

country management  quản lý theo nước 

country programming 
design of country 
programmes 

 lập chương trinh hỗ trợ cho 
quốc gia 

country quota  hạn mức dành cho quốc 
gia 

long-term expert  chuyen gia dai hạn  

long-term specialist  chuyen vien dai hạn 

leadership  lanh đạo 

 outputs  kết quả 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

types of inputs  hinh thức đóng góp 

performance capability  năng lực 

service package  gói dịch vụ 

service portfolio  Danh mục các dịch vụ 

priority area  lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm 
hỗ trợ 

priority area managers  cán bộ quản lý lĩnh vực ưu 
tien 

example  Hinh ảnh công ty, ví dụ 

Leitfaden für Führungskräfte  cẩm nang dùng cho lãnh 
đạo   

Guide and Matrix for 
Conducting BMZ Evaluations 

BMZ, August 2002. 

 hướng dẫn và mẫu để thực 
hiện đánh giá / thẩm định  

 

BMZ, tháng 8.2002 

guideline on self-
responsibility 

 Hướng dẫn về tự chịu 
trách nhiệm 

Guidelines on Bilateral 
Financial and Technical 
Cooperation with Developing 
Countries 

 Hướng dẫn về hợp tác tài 
chính va kỹ thuật song 
phương với các nước đang 
phát triển 

overall goal overall objective mục tiêu tổng thể 

logical framework  khung logic 

priority area  trọng tâm hỗ trợ, lĩnh vực 
ưu ti ê n 

priority area managers  cán bộ quản lý lĩnh vực ưu 
tien 

priority area manager  cán bộ quản lý lĩnh vực ưu 
tien 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
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Tiếng Việt  

power relationships  tương quan quyền lực 

management by objectives  quản lý thông qua  mục 
tieu 

management decision-
making 

 quyết định của cấp quản lý 

management and leadership 
development 

 phát triển năng lực quản lý 
va lanh đạo 

management function 
managerial function 

 chức năng quản lý 

managerial expertise  năng lực quản lý 

management potentials  tiềm năng quản lý 

management responsibility  trách nhiệm quản lý 

mandate agreement  thoả thuận uỷ thác 

Development Policy Media 
Manual 

 Sổ tay thông tin về 

“chính sách phát triển” 

multi-level approach  phương pháp tiếp cận đa 
cấp 

milestone  mốc thời gian 

Memorandum of 
Understanding 

 Bien bản ghi nhớ 

specification of inputs  Định lượng đóng góp 

methodological competences  năng lực về phương pháp 

Millennium Declaration  Tuyen bố thiên niên kỷ 

MIS  hệ thống thông tin quản lý 

staff member talk with agreed 
goals 

 trao đổi với nhân viên có 
thỏa thuận mục tiêu 

staff potentials  tiềm  năng của nhân viên  
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Tiếng Việt  

codetermination  cung quyết định 

German Codetermination Act 
(Mitbestimmungsgesetz) 

 Luật tham quyết 

right of codetermination  quyền tham quyết 

Central and Eastern 
European Countries 
CEEC 

 các nước Trung và Đông 
âu 

plan of outgoing funds  lập kế hoạch giải ngân 

MM  tháng công 

Modes of Delivery 
modes of delivery 

 phương thức cung ứng 

Central and Eastern 
European Countries 
CEEC 

 các nước Trung và Đông 
âu 

monitoring  giám sát 

monitoring instruments  công cụ giám sát 

Monterrey Consensus  Thoả thuận Monterrey 

multilateral cooperation  hợp tác đa phương 

multisectoral policy   chính sách đa ngành 

successor states of 
Yugoslavia 

 các nước được tách ra từ 
Nam tư 

sustainable forest 
management 

 quản lý rừng bền vững 

sustainable significance  Ý nghĩa bền vững 

sustainability  tính bền vững 

training of junior employees  đào tạo đội ngũ kế cận 

junior employees  đội ngũ kế cận 
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Tiếng Việt  

national personnel  nhân vien sở tại 

non-public-benefit  không vi lợi ích cộng đồng 

non-public-benefit business  lĩnh vực hoạt động không 
vi lợi ích cộng đồng 

non-governmental 
organisation 
NGO 

 tổ chức phi chính phủ 

non-governmental 
development cooperation 

 hợp tác phát triển phi chính 
phủ 

normal business  kinh doanh thông thường  

exchange of notes  trao đổi công hàm 

emergency aid programme  chương trinh viện trợ khẩn 
cấp 

emergency hotline  số điện thoại khẩn cấp 

non-governmental 
organisation 
NGO 

 tổ chức phi Chính phủ 

beneficiaries  người hưởng lợi 

 use of outputs  
Committee of Executives 
OFK 

 ban lanh đạo cao cấp 

 

overall goal overall objective mục tiêu tổng thể 

Official Development 
Assistance 
ODA 

 Hỗ trợ phát triển chính 
thức 

ODA recipient country  nước được nhận ODA 

organisational unit  đơn vị  

open orientation phase  giai đoạn định hướng mở 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

Official Development 
Assistance 
ODA 

 hỗ trợ phát triển chính thức 

 

Official Aid  hỗ trợ chính thức 

Committee of Executives 
OFK 

 ban lanh đạo cao cấp 

environmental sustainability  bền vững môi trường, tính 
bền vững sinh thái  

ecological balance  cân bằng sinh thái 

on-the-job training  đào tạo tại nơi làm việc 

plan of operations  kế hoạch hoạt động 

operations planning  lập kế hoạch hoạt động 

operations planning  lập kế hoạch hoạt động 

operating result  kết quả hoạt động 

organisational consultant  chuyên gia tư vấn về tổ 
chức 

organisational consultancy  tư vấn về tổ chức 

organisational unit  đơn vị, phòng, ban 

organisational development  phát triển tổ chức 

 Managing for 
Development Results 

định hướng tác động, định 
hướng kết quả phát triển 

Orientation and Rules 
O&R 

 định hướng và qui định 

orientation phase  giai đoạn định hướng 

local subsidy   trợ  cấp  địa phương 

Orientation and Rules 
O&R 

 định hướng và qui định 

overheads  chi phí quản lý chung 
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the context of the GTZ 
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ownership  quyền làm chủ 

project assistant  trợ lý dự án 

parallel financing  tai trợ song song 

Participatory Impact 
Monitoring 

(4 vols.); GTZ-GATE 1996. 

 giám sát tác động có sự 
tham gia của người dân 

Participatory Organizational 
Appraisal 
participatory organizational 
appraisal 

 Đánh giá tổ chức có sự 
tham gia của người dân 

Participatory Rural Appraisal 
PRA 

  đánh giá nông thôn có sự 
tham gia của người dân 

Participatory Urban Appraisal 
participatory urban appraisal 

 đánh giá đô thị có sự tham 
gia của các bên 

participation  sự tham gia 

Participation Concept  đề cương tham gia  

participatory development  phát triển có sự tham gia 
của các bên liên quan 

participatory development 
cooperation 

 hợp tác phát triển có sự 
tham gia của các bên liên 
quan 

participatory methods  phương pháp tham gia 

partner  đối tác 

partner expert  chuyen gia của đối tác 

partner country  nước đối tác 

partner inputs  đóng góp của đối tác 

partner organisation  tổ chức đối tác 

cooperation in partnership 
partnership-based 

 hợp tác hữu nghị 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
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Tiếng Việt  

cooperation 

Simplified Programme 
Framework Pursuant to § 3 
Approval 
simplified programme 
framework pursuant to § 3 
approval 

 khung chương trinh theo 
phe chuẩn điều 3 

project desk officer  Cán bộ dự án 

project processing system 
PBS 

 hệ thống quản lý dự án 

Project Cycle Management 
PCM 

 quản lý chu trình dự án 

personnel controlling  kiểm soát  nhân sự 

Personnel Department  Phong nhân sự 

personnel accounting  hạch toán nhân sự 

personnel administration  quản lý nhân sự 

personnel selection  tuyển chọn nhân sự 

recruitment  tuyển dụng 

human resources 
management 

 quản lý nguồn nhân lực 

personnel controlling  kiểm soát  nhân sự 

human resources 
development 

 phát triển nguồn nhân lực 

human resources 
development committee 

 Ban phát triển nguồn nhân 
lực 

personnel development 
agreements 

 thảo thuận phát  triển nhân 
sự  

Human Resources 
Conference of the Committee 
of Executives 

 họp nhân sự nhóm lãnh 
đạo cấp cao 
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Tiếng Việt  

human resources planning  lập kế hoạch nguồn nhân 
lực 

human resources policy  chính sách nguồn nhân lực 

personnel reporting  báo cáo nhân sự 

human resources  nguồn nhân lực 

human resources 
management 

 quản lý nguồn nhân lực 

personnel rotation  luân chuyển cán bộ 

personnel screening  lựa chọn nhân sự 

personnel placement  giới thiệu nhân sự, bố trí 
nhân sự 

personnel placement meeting 
PVS 

 cuộc họp giới thiệu nhân 
sự 

Field-staff Representation  đại diện nhân sự ở nước 
ngoai 

personnel affairs  lĩnh vực nhân sự 

human resources 
management 

 quản lý nguồn nhân lực 

human resource inputs   đóng góp nhân lực 

Human Resources 
Cooperation 

 hợp tác nhân lực 

project progress review  kiểm tra tiến độ dự án 

Principle of Minimum 
Intervention 

 nguyen tắc can thiệp ở 
mức tối thiểu 

objective for the phase under 
review 

 mục tiêu giai đoạn 

Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) 
PTB 

 Cục kỹ thuật vật lý  Liên 
bang 
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programme coordinator  điều phối viên chương trinh 

planning approach  phương pháp lập kế hoạch 

planning methods  phương pháp lập kế hoạch 

planning framework  khuôn khổ  lập  kế hoạch, 
lĩnh vực lập kế hoạch 

political dialogue  đối thoại chính trị 

political representation 
beyond a country's borders 

 đại diện chính trị ở nước 
ngoai 

political stability  ổn định chính trị 

political foundations  viện chính trị, quĩ của đảng 

pooling  Góp quĩ 

potential identification 
procedure 

 Qui trinh xác định tiềm 
năng 

poverty reduction strategy 
papers  
PRSPs 

 chiến lược xoá đói giảm 
ngheo 

 

Power of Attorney  Thư uỷ nhiệm, giấy uỷ 
quyền 

PPP 
public-private partnership 

 hợp tác nhà nước – tư 
nhân 

Centre for Cooperation with 
the Private Sector 
PPP Centre 

 Trung tâm hợp t ác với khu 
vực tư nhân 

project planning matrix 
PPM 

 ma trận kế hoạch dự án 

prequalification 
PQ 

 sơ tuyển 

Participatory Rural Appraisal 
PRA 

 đánh giá nông thôn có sự 
tham gia của người dân 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
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Tiếng Việt  

 

student trainee programme 
abroad 

 chương trinh thực tập ở 
nước ngoài, chương trinh 
sinh vien thực tập ở nước 
ngoai 

GTZ head-office intern 
programme 

 chương trinh thực tập ở 
trong nước 

internship  thực tập 

prequalification 
PQ 

 sơ tuyển 

Principle of Minimum 
Intervention 

 nguyen tắc can thiệp ở 
mức tối thiểu 

 

PPP 
public-private partnership 

 hợp tác nhà nước – tư 
nhân 

 

private client business  hoạt động với khách hàng 
tư nhân 

private sector  kinh tế tư nhân, khu vực tư 
nhân  

private-sector promotion in 
the BMZ's partner countries 

 hỗ trợ kinh tế tư nhân ở 
các nước đối tác của BMZ 

human resources 
management 

 quản lý nguồn nhân lực 

product  sản phẩm 

product development  phát triển sản phẩm 

product embedding  ký thác sản phẩm 

programme  chương trinh 

programme-managing body  cơ quan quản lý chương 
trinh 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
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Tiếng Việt  

programme coordinator  điều phối viên chương trinh 

programme manager  giám đốc chương trinh, 
cán bộ quản lý chương 
trinh 

Project Cycle Management 
PCM 

 quản lý chu trình dự án 

project  dự án 

project agreement  Công ham dự án 

project application  đơn đề nghị dự án 

project assistant  trợ lý dự án 

project assistantship  việc trợ lý dự án 

project desk officer  Cán bộ dự án 

project work  công việc dự án 

project processing system 
PBS 

 hệ thống quản lý dự án 

 

project implementation  thực hiện dự án 

project promotion  hỗ trợ dự án 

project progress review  kiểm tra tiến độ dự án 

project idea  ý tưởng dự án 

GTZ IS project commercial 
officer 

 Cán bộ dự án dịch vụ quốc 
tế của GTZ 

project manager  cán bộ  quản lý  dự án 

sector project/programme 
manager 

 cán bộ quản lý dự án / 
chương trinh chuyen 
nganh 

project management   ban quản lý dự án 

project manager  cán bộ quản lý dự án 
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GTZ IS project manager  Cán bộ quản lý dự án dịch 
vụ quốc tế của GTZ 

project phase  giai đoạn dự án 

project planning  lập kế hoạch dự án 

project planning matrix 
PPM 

 ma trận kế hoạch dự án 

project appraisal  kiểm tra dự án, thẩm định 
dự án 

project steering  điều hành dự án 

project executing 
organisation 

 cơ quan chủ quản dự án 

project screening  sơ chọn dự án 

project purpose project objective mục tiêu dự án 

per capita income  thu nhập bình quân đầu 
người 

process-oriented  định hướng qui trình 

poverty reduction strategy 
papers  
PRSPs 

 chiến lược xoá đói giảm 
ngheo 

poverty reduction strategy 
papers  
PRSPs 

 chiến lược xoá đói giảm 
ngheo 

appraisal mission  đoàn thẩm định 

criteria for appraisal  tieu chí thẩm định 

guideline for appraisal  hướng dẫn thẩm định  

eligibility for appraisal  đủ điều kiện để được thẩm 
định 

psychological counselling 
service 

 tư vấn tâm lý cho nhân 
vien 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
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Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) 
PTB 

 Cục kỹ thuật vật lý Liên 
bang 

Field-staff Representation  đại diện nhân sự ở nước 
ngoai 

personnel placement meeting 
PVS 

 cuộc họp giới thiệu nhân 
sự 

Human Resources 
Cooperation 

 hợp tác nhân lực 

additional qualifications  đào tạo nâng cao  

quality indicator  chỉ số chất lượng 

TC quality criteria  tieu chí chất lượng của 
hợp tác kỹ thuật 

quality management  quản lý chất lượng 

quality management system  hệ thống quản lý chất 
lượng 

quality assurance  đảm bảo chất lượng 

cross-section analysis  phân tích lien nganh 

cross-cutting issues  chuyên đề liên ngành 

general agreement  hiệp định khung 

framework planning  lập  kế hoạch khung 

framework agreement  thoả thuận khung 

Rapid Rural Appraisal 
RRA 

 Đánh giá nhanh nông thôn 

Circular 
circular 
RE 

 thông tư 

accountability report  báo cáo giải trình 
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Tiếng Việt  

accountability  trách nhiệm 

research  nghien cứu, tìm kiếm 

invoice verification  kiểm tra chứng từ, kiểm 
toán 

division  phong 

government adviser  cố vấn Chính phủ 

government consultations  hội đàm chính phủ 

government arrangement 
Government Arrangement 

 thoả thuận Chính phủ 

government negotiations  đàm phán Chính phủ 

regional contract  hợp đồng khu vực 

Country Department  Phong phụ trách vùng, 
Phong phụ trách quốc gia 

regional expert  chuyen gia vung 

regional division  ban phụ trách vùng 

regional strategies  chiến lược vùng 

regional director  giám đốc vùng 

regional division  phong phụ trách khu vực 

registration  đăng ký 

reintegration  tái hoa nhập 

travel services  phục vụ đi công tác 

relevance  sự liên quan 

relevance and timeliness  sự liên quan và sự thoả 
đáng về thời gian 

reputation alliances  Lien minh có uy tín 
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residual funds  kinh phí con lại, tồn quỹ 

Auditing  thanh tra, kiểm toán 

risk  rủi ro 

risk supplement  trợ  cấp  rủi ro 

staff member on rotation  Cán bộ được luân chuyển 

RPS online  RPS trực tuyến 

hệ thống được hỗ trợ bởi vi 
tính để tìm các dự án có 
lien quan 

Rapid Rural Appraisal 
RRA 

 Đánh giá nhanh nông thôn 

Circular 
circular 
RE 

 thông tư 

expert 
specialist 

 chuyen gia 

multi-project/programme 
agreement 

 trao đổi công hàm đa dự 
án/chương trinh 

multi-project/programme 
exchanges of notes 

 trao đổi công hàm đa dự 
án/chương trinh 

SAP  phần mềm SAP 

specially developed SAP 
applications 

 tự phát triển phần mềm 
SAP 

standard SAP modules  mô - đun SAP chuẩn 

Articles of Association  quy chế, điều lệ 

final report to the BMZ  báo cáo tổng kết gửi cho 
BMZ 

final review  đánh giá tổng kết 

key result  kết quả chính 
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Tiếng Việt  

final evaluation  kiểm tra cuối cùng 

final invoicing  quyết toán 

weaknesses  điểm yếu 

Disabled Persons' 
Representation 

 đại diện những người tàn 
tật 

disabled person  người tàn tật 

priority area  lĩnh vực trọng tâm, lĩnh vực 
ưu tiên 

priority partner country  quốc gia đối tác trọng tâm, 
quốc gia đối tác ưu tiên 

establishment of priorities  xác định lĩnh vực ưu tiên 

establishment of priorities in 
development cooperation 

 xác định lĩnh vực ưu tiên 
trong hợp tác phát triển 

priority strategy papers  văn bản chiến lược ưu tiên 

Sector-Wide Approaches 
SWAPs 

 cách tiếp cận theo lĩnh vực 

sector contract  hợp đồng lĩnh vực 

sector evaluation  đánh giá lĩnh vực 

sector investment 
programmes 
SIPs 

 chương trinh đầu tư theo 
lĩnh vực 

sector strategies  chiến lược ngành, đề 
cương lĩnh vực 

position papers on sector 
policy 

 tai liệu nguyên tắc chính 
sách theo lĩnh vực 

sector programme  chương trinh l ĩnh vực 

sector project  dự án / chương trinh theo 
lĩnh vực 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
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Tiếng Việt  

sectoral division  phong quản lý lĩnh vực 

cross-sectoral strategies  các chiến lược liên ngành 

sector project  chương trinh / dự án theo 
lĩnh vực 

self-assessment  tự đánh giá 

self-evaluation  tự đánh giá 

self-help  tự lực, tự giúp 

self-help promotion  hỗ trợ theo hương tự cứu 

self-help oriented poverty 
alleviation 

 xoá đói giảm nghèo theo 
hướng tự cứu 

 

self-steering  tự điều hành 

what we stand for  điều hiển nhiên 

senior planning officer  cán bộ lập kế hoạch cao 
cấp 

series evaluation  đánh giá đồng loạt 

services  dịch vụ 

study and expert fund  quĩ nghiên cứu và chuyên 
gia 

senior planning officer  cán bộ lập kế hoạch cao 
cấp 

self-help oriented poverty 
alleviation 

 xoá đói giảm nghèo theo 
hướng tự cứu 

shortlist  danh sách sơ tuyển 

significance  quan trọng, ý nghĩa 

situation analysis  phân tích tinh hinh 

brief socioeconomic analysis  phân tích sơ bộ về tình 
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hinh kinh tế xã hộI 

special report  báo cáo đặc biệt 

social justice  công bằng xã hội  

perceived position within 
society 

 vị trí trong xã hội 

sociocultural conditions  điều kiện văn hoá xa hội 

brief socioeconomic analysis  phân tích sơ bộ về tình 
hinh kinh tế xã hội 

 

priority strategy papers  văn bản chiến lược ưu tiên, 
văn bản chiến lược trọng 
tâm 

governmental/official/state 
and non-governmental 

 chính phủ và phi chính phủ 

official development 
cooperation 

 hợp tác phát triển chính 
thức 

unit  đơn vị 

director of unit  thủ trưởng đơn vị 

stakeholder  các ben lien quan 

standards  tieu chuẩn 

strengths  điểm mạnh 

steering process  quá trinh điều hành, quá 
trinh chỉ đạo 

steering framework  các vấn đề liên quan đến 
điều hành, khuôn khổ điều 
hanh 

strategy conference of the 
Committee of Executives 

 hội nghị của ban lãnh đạo 
cao cấp bàn về chiến lược 

strategic alliances  lien minh chiến lược 
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Tiếng Việt  

strategic advisory services  tư vấn chiến lược 

strategic partnerships  hợp tác chiến lược 

strategic planning  lập kế hoạch chiến lược 

strategic marketing  tiếp thị mang tính chiến 
lược 

strategic project  Dự án mang tính chiến 
lược 

structural adjustment 
programme 

 chương trinh điều chỉnh cơ 
cấu 

structural assistance  hỗ trợ cơ cấu, trợ giúp cơ 
cấu 

structural policy  chính sách cơ cấu 

having a structural impact  có tác động về mặt cơ cấu 

study and expert fund  quĩ nghiên cứu và chuyên 
gia 

South-South exchange  trao đổi Nam – Nam 

Sector-Wide Approaches 
SWAPs 

 cách tiếp cận theo lĩnh vực 

synergy effect  Tác động tổng hợp 

systemic management  quản lý có hệ thống 

system management  quản lý hệ thống 

collective bargaining 
agreement 

 thỏa thuận khung mức 
lương chung cho một 
nganh 

internal evaluation team  nhóm  đánh giá nội bộ 

team leader  cố vấn trưởng 

team liaison officer  phát ngôn vien của nhóm 
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Reimbursable Technical 
Cooperation 

 hợp tác kỹ thuật có trả phí 

Technical Cooperation in the 
strict sense 

 hợp tác kỹ thuật theo nghĩa 
hẹp 

 

Technical Cooperation in the 
broad sense 

 hợp tác kỹ thuật theo nghĩa 
rộng 

 

Technical Cooperation 
TC 

 hợp tác kỹ thuật 

 component outputs kết quả hợp phần 

component inputs  đóng góp từng phần 

deadline control  theo doi thời hạn 

Declaration by the GTZ 
declaration by the GTZ 

 xác nhận của GTZ 

certification  chứng nhận, xác nhận 

topic evaluations  đánh giá theo chủ đề, đánh 
giá đề tài 

team leader  cố vấn trưởng 

toolbox for contract and 
cooperation management 
Toolbox für das 
Auftragsmanagement der 
GTZ 

 hộp công cụ để quản lý 
hợp đồng và hợp tác 

Total Quality Management 
TQM 

 quản lý chất lượng tổng thể 

Total Quality Management 
TQM 

 quản lý chất lượng tổng thể 

institutional diversification  đa dạng hóa cơ cấu chủ 
dự án 
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executing structures  cơ cấu chủ dự án 

transition country  quốc gia đang chuyển đổi 

Transition Programme  chương trinh chuyển đổi 

travel management  quản lý đi công tác 

funds-in-trust contract  hợp đồng uỷ thác 

Technical Cooperation in the 
strict sense 

 hợp tác kỹ thuật theo nghĩa 
hẹp 

Technical Cooperation in the 
broad sense 

 hợp tác kỹ thuật theo nghĩa 
rộng 

Technical Cooperation 
TC 

 hợp tác kỹ thuật 

TC programme  chương trinh hợp tác kỹ 
thuật 

General Agreements on 
Technical Cooperation 

 hiệp định khung về hợp tác 
kỹ thuật 

TC projects/programmes  dự án / chương trinh hợp 
tác kỹ thuật 

interim specialist adviser  chuyen gia tạm thời 

overlapping  trung lặp, chồng chéo 

environmental protection and 
conservation of natural 
resources 

 bảo vệ tài nguyên và môi 
trường 

environmental officer  cán bộ chuyên trách về 
bảo vệ môi trường 

environmental audit  kiểm toán môi trường, tổng 
kết về môi trường 

environmental protection  bảo vệ môi trường 

independence  độc lập 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

direct poverty alleviation  xoá đói giảm nghèo trực 
tiếp 

impartiality  không thien vị , trung lập 

Our Corporate Identity  bản sắc riêng của công ty 
chúng tôi 

corporate development  Phát triển công ty 

Strategic Corporate 
Development 

Unit 

 Ban phát triển công ty 

Corporate Communications  truyền thông doanh nghiệp  

corporate planning  lập kế hoạch doanh nghiệp 

Guiding Principles of GTZ 
Corporate Policy 

 định hướng cơ bản chính 
sách doanh nghiệp của 
GTZ 

corporate strategy  chiến lược doanh nghiệp, 
chiến lược công ty 

 

commitment authorisation  cam kết chi 

change management  quản lý sự thay đổi 

responsibilities  trách nhiệm 

manufacturing sector  lĩnh vực sản xuất 

note verbale  công ham 

binding elements  các yếu tố ràng buộc 

binding framework  khuôn khổ  ràng buộc 

contracting rules for award of 
public freelance service 
contracts 
VOF 

 qui định đối với các dịch vụ 
thuộc ngành nghề tự do 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

contracting rules for award of 
public service contracts 
(VOL) 
VOL 

 quy chế đấu thầu dịch vụ 
công 

 

contract awarding procedure  quy trinh đấu thầu 

linking  lien kết 

networking  tạo lập mối quan hệ, nối 
mạng 

commitment authorisation  cam kết chi 

process of communication   quá trinh trao đổi thông tin 

representative  đại diện 

confidential notes  giải trình mật 

administrative manager  giám đốc hành chính 

administrative officer  cán  bộ  hành chính 

coordinated deployment  lồng ghép 

right of veto  quyền phủ quyết 

Vorbereitungsstätte für 
Entwicklungszusammenarbeit 
(VEZ - development 
cooperation induction centre) 
V-EZ 

 trung tâm chuẩn bị cho hợp 
tác phát triển 

“two-heads-are-better-than-
one” principle 

 nguyen tắc hai người  

contracting rules for award of 
public freelance service 
contracts 
VOF 

 qui định đối với các dịch vụ 
thuộc ngành nghề tự do 

contracting rules for award of 
public service contracts 
(VOL) 
VOL 

 quy chế đấu thầu dịch vụ 
công 

 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

advance notice  thông báo trước 

screening  sơ chọn 

preparatory mission  đoàn chuẩn bị 

preparatory phase  giai đoạn chuẩn bị 

Vorbereitungsstätte für 
Entwicklungszusammenarbeit 
(VEZ - development 
cooperation induction centre) 
V-EZ 

 trung tâm chuẩn bị cho hợp 
tác phát triển 

 

role model  chức năng mẫu, mô hình 
mẫu 

superior  cấp trên 

projects/programmes  dự án / chương trinh 

document for implementation 
decision-making document 
for implementation 

 tờ trình quyết định thực 
hiện dự án 

decision-making document 
for preparations 

 tờ trình quyết định chuẩn bị 
dự án 

leader  vai tro tien phong, lanh đạo 

administrative officer  cán bộ hành chính 

forest management  quản lý rừng, quản lý lâm 
nghiệp 

commodity aid  viện trợ hàng hoá 

water management  quản lý nguồn nước, quản 
lý nước 

Guidelines for Project 
Progress Review; GTZ 1999. 

 hướng dẫn thực hiện kiểm 
tra tiến độ dự án 

GTZ 1999 

World Bank  Ngân hang thế giới 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations 
FAO 

 Tổ chức nông lương thế 
giới của Liên hợp quốc 

World Health Organization of 
the United Nations 
WHO 

 Tổ chức y tế  thế giới của 
Lien hiệp quốc 

key information  thông tin chính, thông tin 
cơ bản 

World Health Organization of 
the United Nations 
WHO 

 tổ chức y tế thế giới của 
Lien hiệp quốc 

How successful is Technical 
Cooperation? Project results 
of GTZ and its partners; GTZ, 
new edition issued annually. 

 Hợp tác kỹ thuật thành 
công như thế nào? các kết 
quả dự án của GTZ và của 
đối tác 

 

Ấn phẩm hàng năm của 
GTZ 

reconstruction programme  chương trinh tái thiết 

WinPACCS  Phần mềm kế toán dự án 
WinPACCS 

 results  tác động, kết quả 
impacts  tác động 

Impact monitoring for final 
review of TC 
projects/programmes 

 giám sát tác động để đánh 
giá tổng thể các dự án / 
chương trinh hợp tác kỹ 
thuật 

 Results monitoring for 
final review of TC 
projects/programmes 

giám sát tác động (kết quả) 
để đánh giá tổng thể các 
dự án/chương trinh hợp 
tác kỹ thuật 

 results monitoring giám sát tác động, giám sát 
kết quả 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

chain of cause-and-effect  chuỗi tác động 

 results chain chuỗi tác động, chuỗi kết 
quả 

 results monitoring giám sát tác động, giám sát 
kết quả 

impact monitoring  giám sát tác động 

impact-oriented steering  chỉ đạo theo hướng tác 
động 

 results-based steering chỉ đạo theo định hướng 
tác động, chỉ đạo theo định 
hướng kết quả 

impact-oriented monitoring  giám sát theo hướng tác 
động 

 Results-based Monitoring giám sát định hướng tác 
động, giám sát theo định 
hướng kết quả 

economic performance 
capability 

 khả năng kinh tế 

commercial business 
operations 

 hoạt động kinh doanh 

economic efficiency  hiệu quả kinh tế 

audit  kiểm toán 

Academic Advisory Board  hội đồng khoa học 

knowledge management  quản lý tri thức 

knowledge partnerships  hợp tác về tri thức 

knowledge base  cơ sở dữ liệu tri thức 

Convention to Combat 
Desertification 
CCD 

 Công ước chống xa mạc 
hoá 

 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

Central Placement Office 
ZAV 

 trung tâm giới thiệu việc 
lam 

Central Evaluation 
Programme of the BMZ 

 chương trinh đánh giá 
chính 

(ZEP) của BMZ 

Central Placement Office 
ZAV 

 trung tâm giới thiệu việc 
lam 

Central Evaluation 
Programme of the BMZ 

 chương trinh đánh giá 
chính 

(ZEP) của BMZ 

development-policy goals development-policy 
objectives 

các mục tiêu của chính 
sách phát triển 

target group  nhóm đối tượng 

Target Group Analysis 
target group analysis 
TGA 

 phân tích nhóm đối tượng 

target-group orientation  định hướng nhóm đối 
tượng 

Objectives-oriented project 
planning (ZOPP). A Planning 
Guide for New and Ongoing 
Projects and Programmes; 

GTZ 1997. 

 Lập kế hoạch dự án theo 
định hướng mục tiêu 
(ZOPP). Hướng dẫn lập kế 
hoạch các dự án / chương 
trinh mới và đang tiến 
hanh. 

GTZ 1997. 

objectives-oriented project 
planning 
ZOPP 

 lập kế hoạch dự án định 
hướng mục tiêu 

 

goal-oriented actions objective-oriented actions hành động có mục tiêu 

agreed goals agreed objectives thoả thuận mục tiêu 

civil society  xa hội dân sự 



English English to be used in 
the context of the GTZ 
Results Model 

Tiếng Việt  

objectives-oriented project 
planning 
ZOPP 

 lập kế hoạch định hướng 
mục tiêu 

 attribution gap phần không biết qui vào 
đâu 

 
commitment framework  khung cam kết, khuôn khổ 

cam kết  

pooling of resources  tập hợp các nguồn lực 

subsidy  trợ cấp 

recipient of subsidies  người nhận trợ cấp  

subsidy agreement  hợp đồng  trợ cấp 

interim result  kết quả giữa kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


