
FIDR
Bản tin số 26

Tháng 3 – Tháng 6

2017

Toàn cảnh Hội thảo cấp tỉnh TRONG BẢN TIN NÀY

SỰ THAM GIA TÍCH CỰC CỦA CÁC ĐỐI TÁC 

TRONG HỘI THẢO CẤP TỈNH CHO THẤY 

TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
Dự án Cải thiện Dinh dưỡng Trẻ em tỉnh Kon Tum (DA CTDDTE Kon Tum)

Sự chuyển động mới trong cộng

đồng với sự hình thành của các

Nhóm sáng kiến

Tham quan học tập: Nâng cao kiến

thức, thắt chặt mạng lưới

Trong tháng 3/2017, nhiều Nhóm sáng
kiến mới được thành lập ở 12 xã, thị
trấn thuộc huyện Nam Giang. Với sự hỗ
trợ của những chuyên gia…

Nhằm thực hiện chiến lược nâng cao
năng lực cho Nông dân nòng cốt
(NDNC), những chuyến tham quan học
tập được triển khai, tạo điều kiện cho
NDNC ở nhiều khu vực dự án khác
nhau có cơ hội gặp gỡ, học hỏi…

Ngày 21/3/2017, tại thành phố Kon
Tum, Ban Quản lý dự án (BQLDA) tỉnh
Kon Tum đã tổ chức Hội thảo chia sẻ
về những thành tựu đạt được trong
năm tài chính (NTC) 2016 và lập kế
hoạch cho NTC 2017. Hội thảo được
chủ trì bởi ông Lê Nam Khánh (Phó
Giám đốc Sở Y tế - Trưởng BQLDA
tỉnh) với sự tham gia của các đối tác
trong dự án, bao gồm Hội Liên Hiệp
Phụ Nữ cấp tỉnh và cấp huyện,
BQLDA cấp huyện, Phòng Y tế huyện,
UBND huyện, Ban điều hành dự án
(BĐH) cấp xã và Cán bộ mạng lưới
(CBML).
Sau 5 năm triển khai tại tỉnh Kon Tum,
tác động của DA CTDDTE Kon Tum đã
được các đối tác và người dân nhận
thấy rõ rệt. Vậy đâu là yếu tố thúc đẩy
góp phần vào sự thành công này ? Tất
cả mọi người đã cùng chia sẻ ý kiến
của mình tại buổi Hội thảo. Vào thời
gian đầu triển khai Dự án năm NTC
2012-2013, DA CTDDTE Kon Tum
thực hiện tại 8 thôn (4 xã, với 1.127
hộ) tại 2 huyện, với mục tiêu xây dựng
mô hình cải thiện tình trạng dinh
dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi. Quy mô
dự án lần lượt được mở rộng lên đến

26 thôn (4 xã, với 3.002 hộ) và 55 thôn
(8 xã, với 7.247 hộ) trong năm NTC
2014 và 2015, với mục tiêu củng cố
mô hình Dự án theo phương pháp
“Cầm tay chỉ việc”. Cuối cùng, NTC
2016 vùng dự án được tăng lên 89
thôn (15 xã, với 11.311 hộ), và chủ yếu
tập trung vào hình thành mạng lưới và
nhân rộng tác động của dự án trên
toàn địa bàn.
Tại buổi Hội thảo, Trưởng BQLDA tỉnh
nhấn mạnh rằng: “DA CTDDTE Kon
Tum đã gặt hái được những thành tựu
to lớn trong việc thay đổi nhận thức
của bà mẹ nói riêng và nâng cao ý
thức của người dân trong vùng nói
chung, bao gồm những ông bố và các
bậc ông, bà về kiến thức chăm sóc trẻ
em. Bên cạnh đó, các hoạt động của
dự án đều hướng đến việc nâng cao
năng lực đội ngũ cán bộ y tế cấp cơ
sở nhằm đảm bảo đủ nhân lực để duy
trì hoạt động và tính bền vững của dự
án. Qua đó, có thể nói rằng với
phương pháp tiếp cận này, dự án đã
góp phần vào việc giảm thiểu tỷ lệ trẻ
em suy dinh dưỡng trong vùng dự án
một cách bền vững.
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nhân và cá nhân người Nhật tham gia vào hợp tác quốc tế vì mục tiêu
giảm nghèo tại các nước đang phát triển.

FIDR đã và đang nỗ lực thực hiện những dự án đa lĩnh vực một cách hiệu
quả tại các nước châu Á, như Campuchia, Việt Nam và Nepal nhằm góp
phần tạo ra một thế giới trong đó mỗi trẻ em đều được phát triển khỏe
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Chúng tôi là
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hai vụ/năm sau khi tham gia dự án
CAL; và đây là một trong những bài
học tốt nhất để họ có thể vận dụng và
nhân rộng mô hình SRI trên toàn huyện
Nam Trà My. Tất cả thành viên tham
gia chuyến tham quan học tập rất thích
thú khi trao đổi cùng nhau và khuyến
khích những NDNC khác cùng tham
gia chia sẻ. Bên cạnh NDNC, những
hoạt động này còn là cơ hội cho cán bộ
huyện và cán bộ kỹ thuật gặp gỡ, trau
dồi kinh nghiệm điều hành và triển khai
dự án, cùng nhau chia sẻ giải pháp cho
những vấn đề phát sinh trong vùng dự
án, cũng như vượt qua những thử.
Sự động viên, hợp tác và ủng hộ nhiệt
tình của BQLDA huyện trong việc hỗ
trợ NDNC tạo nên sự thay đổi trong
sản xuất nông nghiệp luôn là một kinh
nghiệm quý báu và là bài học tốt để
các huyện khác noi theo.

Mục tiêu: Hệ thống mở rộng mô hình Cải thiện An ninh Lương thực được củng cố, và mô
hình được phổ biến đến các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ ở miền núi/vùng sâu vùng xa
của vùng Dự án.
Thời gian: Tháng 12/2015 – Tháng 03/2019.
Vùng dự án: Tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Đối tượng hưởng lợi: 14 xã thuộc 07 huyện vào NTC 2016 và 20 xã thuộc 07 huyện vào 
NTC 2017.

Dự án Cải thiện An ninh Lương thực cho các hộ nông dân sản 
xuất quy mô nhỏ tại miền Trung Việt Nam

1

2 3

1 Chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật SRI giữa NDNC
huyện Bắc Trà My và Nam Giang.

2
Chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật SRI giữa NDNC
huyện Tây Giang và Đông Giang.

3
Chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật SRI giữa NDNC
huyện Bắc Trà My và Nam Đông.
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SỰ THAM GIA TÍCH CỰC CỦA CÁC ĐỐI TÁC TRONG HỘI THẢO CẤP TỈNH 

CHO THẤY TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
Dự án Cải thiện Dinh dưỡng Trẻ em tỉnh Kon Tum (DA CTDDTE Kon Tum)

(Tiếp trang 1)
Thêm vào đó, tất cả các hoạt động
được tiến hành dựa trên nhu cầu thiết
yếu của địa phương, đề xuất bởi người
dân và thúc đẩy sự chủ động của họ. Vì
thế, với vai trò là đại diện chính quyền,
chúng tôi đã cân nhắc đến những
phương án nhằm duy trì thành tựu dự
án một cách bền vững”.

Ngoài ra, cấp huyện – đơn vị chính
triển khai dự án – cũng nhìn nhận được
những tác động của dự án.

Không chỉ BQLDA tỉnh và huyện mà cả
những thành viên BĐH và CBML là đại
diện cho tiếng nói người dân cũng đều
công nhận những kết quả tích cực từ
dự án. Theo chia sẻ của một thành viên
BĐH, nhờ tham gia vào những hoạt
động của dự án, các bà mẹ đã tiếp thu
thêm nhiều kiến thức và kỹ năng như

nấu cháo dinh dưỡng, chăm sóc khi trẻ
ốm, giữ ấm trẻ vào mùa đông và đã
biết chủ động liên lạc với Trạm Y
tế/CBML khi cần để được hướng dẫn
thêm kiến thức liên quan đến sức
khỏe. Không dừng lại ở đó, họ đã có
cơ hội trao đổi kiến thức chăm sóc trẻ
với những bà mẹ khác. Do đó, tỷ lệ trẻ
suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) dưới 2
tuổi giảm dần theo từng năm, cụ thể từ
21,60% (vào năm 2015) giảm còn
16.49% (vào năm 2016) (số liệu từ xã
Ngọc Tụ).

Cuối cùng, các ban ngành liên quan
khác gồm UBND huyện, Hội liên hiệp
Phụ nữ và Huyện ủy cũng có cơ hội
hiểu thêm về kết quả của dự án. Vai trò
của họ là giúp nâng cao mức độ hiệu
quả và tác động của dự án, đề xuất ý
tưởng và hỗ trợ cán bộ y tế trong quá
trình triển khai. Trong buổi Hội thảo,
các ban ngành liên quan cũng đã hoàn
thành rất tốt vai trò của mình bằng
cách đóng góp nhiều ý tưởng nâng
cao hiệu quả hoạt động dự án. Hơn
nữa, các ban ngành muốn tham gia
nhiều hơn vào dự án và lồng ghép hoạt
động dự án vào các chương trình của
nhà nước. Ông A Phương (Phó chủ
tịch UBND huyện Đăk Glei) chia sẻ về
đánh giá và cam kết của các ban
ngành địa phương: “Chúng tôi rất quan

tâm đến những hoạt động của dự án,
vì tính thực tiễn và hiệu quả của chúng.
Chúng tôi mong muốn sẽ được làm
việc và hợp tác tốt hơn nữa với các
ban ngành khác”.

Đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn còn
một năm nữa để củng cố và phát huy
tính hiệu quả. Như vậy, từ những chia
sẻ trên, chúng ta đã có được câu trả
lời vì sao đối tác và người dân đã tham
gia tích cực vào dự án. Càng nhìn thấy
được thành tựu và tác động của dự
án, đối tác và người dân càng có động
lực tham gia tích cực hơn. Sự chủ
động của địa phương chính là yếu tố
quan trọng góp phần vào tính bền
vững của dự án trong tương lai.

Ông Tô Ngọc Phấn (BQLDA huyện Đăk Tô)
chia sẻ: “Dự án đang bước sang năm thứ 6,
vì thế tác động của dự án có thể nhìn thấy
một cách rõ rệt. Trong quá trình giám sát tại
cộng đồng, chúng tôi đã thấy được nhiều
chuyển biến tích cực và to lớn. Điển hình là
người dân đã nâng cao được chất lượng và
số lượng bữa ăn hàng ngày cho trẻ với thức
ăn có đủ thành phần gồm 4 nhóm dinh
dưỡng, áp dụng đúng kiến thức lĩnh hội
được trong quá trình chăm sóc trẻ, hình
thành thói quen giữ vệ sinh nơi công cộng,
môi trường xung quanh để phòng bệnh…”

Ông A Thanh Hoa (CBML huyện Đăk Glei)
chia sẻ: “Nhờ tham gia dự án mà tôi đã tự tin
hơn vào khả năng giao tiếp của mình, tiếp thu
kiến thức mới và hiểu hơn nhu cầu cũng như
những khó khăn mà bà con gặp phải. Tôi
cảm thấy rất tự hào khi được đem các hoạt
động của dự án về để giúp ích cho bà con”.
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Mục tiêu: Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới
2 tuổi tại huyện Đăk Glei và Đăk Tô được cải thiện.
Thời gian: Tháng 4/2012 – Tháng 3/2018.
Vùng dự án: huyện Đăk Glei và Đăk Tô, tỉnh Kon
Tum.
Đối tượng hưởng lợi: Gần 4.200 trẻ em dưới 2
tuổi, bao gồm trẻ suy dinh dưỡng và các bà mẹ,
phụ nữ mang thai và trong độ tuổi sinh sản ở 15
xã thuộc 2 huyện.

Dự án Cải thiện Dinh dưỡng 
Trẻ em tỉnh Kon Tum

2

SỰ CHUYỂN ĐỘNG MỚI TRONG CỘNG ĐỒNG 

VỚI SỰ HÌNH THÀNH CỦA CÁC NHÓM SÁNG KIẾN
Dự án Hỗ trợ Phát triển tiềm lực Nông thôn dựa trên sự chủ động 

của cộng đồng bà con dân tộc thiểu số huyện Nam Giang (DA PTNT)

Buổi huấn luyện cho người dân về tìm kiếm khách hàng 
mục tiêu và phát triển sản phẩm

Trong tháng 3/2017, nhiều Nhóm sáng kiến (NSK) mới đã được
thành lập ở 12 xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang. Với sự hỗ trợ
của các chuyên gia, các buổi tập huấn về phát triển sản phẩm đã
được tổ chức cho bà con địa phương, nhằm xác định khách hàng
mục tiêu, hiểu rõ nhu cầu và cách để bán các sản phẩm địa
phương cho du khách nước ngoài. Kiến thức tại các buổi tập
huấn đã giúp cho người dân xác định ý tưởng phát triển sản phẩm
cho đối tượng khách hàng xác định. Thêm vào đó, qua những
chuyến đi thực tiễn đến các cửa hàng lưu niệm và làng nghề tại
Hội An, bà con đã có cơ hội quan sát phản ứng của các du khách,

học hỏi kinh nghiệm cũng như nhận ra
hướng phát triển sản phẩm cho riêng
mình. Ngoài ra, Báo cáo khảo sát các
sản phẩm tiềm năng tại huyện Nam
Giang đã liệt kê và phân tích rất chi
tiết, giúp cộng đồng địa phương có cái
nhìn tổng thể về nguồn lực của mình
và đưa ra đề xuất phát triển cho các
sản phẩm tiềm năng của huyện Nam
Giang.

Kết quả là 70 NSK với 618 thành viên
đã được thành lập ở 12/12 xã, thị trấn
tại huyện Nam Giang. Các NSK rất đa
dạng, với hơn 19 loại sản phẩm khác
nhau được chia làm 6 nhóm: Sức
khỏe/Chữa bệnh, Làm đẹp, Thủ công,
Âm nhạc & Nghệ thuật, Thiên
nhiên/Nông nghiệp và Săn bắn/Thể

thao. Không chỉ các giá trị vật thể, các
giá trị phi vật thể cũng được bà con
huyện Nam Giang đăng ký phát triển
với mong muốn nâng những giá trị này
lên một tầm cao mới.

Những NSK như nhóm Âm nhạc, Đậu,
Gạo, Dệt và Đan lát đã chủ động phát
triển sản phẩm và giới thiệu những
thành phẩm của mình cho du khách
cũng như ký gửi cho những cửa hàng
tại Đà Nẵng. Đây là những bước đầu
tiên để người dân có thể kích hoạt
cộng đồng và các nguồn lực của mình,

từ đó, họ có thể đưa cộng đồng của
mình đến gần hơn với thế giới bên
ngoài và khẳng định những giá trị của
mình trong bức tranh đa sắc màu của
các dân tộc Việt Nam.

2

3

Mục tiêu: Mô hình xúc tiến phát triển nông thôn toàn
diện với sự chủ động tham gia của cộng đồng bà
con dân tộc thiểu số Huyện Nam Giang được thiết
lập.
Thời gian: Tháng 7/2016 – Tháng 6/2020.
Vùng dự án: Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Đối tượng hưởng lợi: Thủ lĩnh địa phương, cán bộ
nhà nước, các hợp tác xã địa phương, các nhóm
sáng kiến cộng đồng (NSK) và 23.900 người dân
huyện Nam Giang là đối tượng hưởng lợi trực tiếp
và cán bộ ở 4 huyện miền núi khác là đối tượng
hưởng lợi gián tiếp.

Dự án Hỗ trợ Phát triển tiềm lực 
Nông thôn dựa trên sự chủ động của 

cộng đồng bà con dân tộc thiểu số 
huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

1 Ông Lê Nam Khánh (Trưởng BQLDA
tỉnh) chủ trì buổi Hội thảo

2
Ông A Phương (Phó chủ tịch UBND 
huyện Đăk Glei) phát biểu

1

NSK trưng bày sản phẩm lần đầu tiên 
trong ngày tour.2

3

4 Bà con trao đổi rất hăng hái về thị 
hiếu của khách hàng mục tiêu.

Báo cáo khảo sát các sản phẩm tiềm năng 
tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

Những mẫu sản phẩm được bán 
trong các cửa hàng.

4

THAM QUAN HỌC TẬP: NÂNG CAO KIẾN THỨC, THẮT CHẶT MẠNG LƯỚI
Dự án Cải thiện An ninh Lương thực cho các hộ nông dân sản xuất 

quy mô nhỏ tại miền Trung Việt Nam (DA CAL)

Nhằm thực hiện chiến lược nâng cao
năng lực cho Nông dân nòng cốt
(NDNC), những chuyến tham quan học
tập được triển khai, tạo điều kiện cho
NDNC ở nhiều khu vực dự án khác
nhau có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh
nghiệm về kỹ thuật SRI (Hệ thống canh
tác lúa cải tiến) nói riêng và lĩnh vực
nông nghiệp nói chung. Thông qua
những chuyến đi thực tế này, NDNC
không chỉ học được những kiến thức

quý giá từ những vùng dự án, mà còn
có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết
có được thông qua quá trình áp dụng
kỹ thuật SRI và trong thời gian là giảng
viên của Lớp học hiện trường. Nhiều
kinh nghiệm quý báu đã được các
NDNC giữa các vùng khác nhau chia
sẻ và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt.
Một ví dụ điển hình: nhóm NDNC Nam
Trà My đã rất đỗi ngạc nhiên khi thấy
các NDNC Tây Giang có thể thay đổi

thói quen canh tác từ một vụ/năm lên

1


