
đã tự tin và linh hoạt hơn khi triển khai
tập huấn cho CBML”.

Từ đó, nhờ vận dụng vốn kiến thức và
kỹ năng lĩnh hội được trong những buổi
tập huấn do TYT xã tổ chức, cộng với
sự tận tâm, tinh thần hợp tác cao, và
mối quan hệ gần gũi với người dân,
CBML đã tổ chức thành công các buổi
họp định kỳ với nhóm bà mẹ và Hội
thảo giáo dục sức khỏe cho cộng
đồng. Dù khối lượng thông tin được
truyền tải không nhiều nhưng bà con
vẫn nắm được những kiến thức quan
trọng nhất khi tham gia các buổi hội
thảo này.

Hiện tại, đã có hơn 80% số xã mục tiêu
hoàn thành tổ chức Hội thảo giáo dục
sức khỏe. Sẽ phải qua một thời gian
nữa mới thấy được sự thay đổi của
cộng đồng, nhưng nụ cười hạnh phúc
và bầu không khí sôi nổi tại Hội thảo đã
góp phần khích lệ các đối tác cố gắng
hơn nữa để mang lại cuộc sống tốt hơn
cho bà con trong vùng dự án.

Chúng tôi xin chia sẻ cảm nghĩ của một
CBML sau buổi Hội thảo của thôn mình
tại xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô: “ Khi
chia sẻ với các bà mẹ về kế hoạch hóa
gia đình và các biện pháp tránh thai, tôi
nhận ra nó không khó như mình nghĩ.
Thật hạnh phúc quá đỗi khi thấy các chị
em tham gia rất sôi nổi và hiểu được
những điều tôi nói ”. Hy vọng sau khi
dự án kết thúc, chúng ta sẽ thấy rõ hơn
tinh thần giúp đỡ lẫn nhau và những nỗ
lực to lớn của bà con trong việc nâng
cao đời sống của chính mình.
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Nhóm múa truyền thống của đồng bào Cơ Tu huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, biểu diễn tại 
Khu nghỉ dưỡng Anantara Hội An, ngày 6/8/2017. TRONG BẢN TIN NÀY

“ĐÊM VĂN HÓA CƠ TU” 

MÔ HÌNH HỢP TÁC THÀNH CÔNG GIỮA CÁC CƠ 

QUAN CÔNG QUYỀN, TƯ NHÂN VÀ PHI CHÍNH PHỦ
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)

Thiết lập và vận hành hệ thống chia

sẻ và tư vấn thông tin về các vấn

đề được quan tâm trong cộng đồng

Chính quyền càng tận tâm, dự án

càng hiệu quả

Một trong những hoạt động chủ chốt
của Dự án Cải thiện Dinh dưỡng Trẻ
em tỉnh Kon Tum là thiết lập và vận
hành hệ thống chia sẻ và tư vấn thông
tin liên quan…

Dự án Cải thiện An ninh Lương thực
cho các hộ nông dân sản xuất quy mô
nhỏ tại miền Trung Việt Nam đã đạt
được nhiều thành công trong thời gian
qua…

“Đêm văn hóa Cơ Tu” đã được tổ
chức trong ba đêm liên tiếp từ tháng
06 đến tháng 08 năm 2017 ngay sau
Lễ Hội Đèn Lồng của Phố cổ Hội An.
Bên cạnh vẻ đẹp huyền ảo, lung linh
của nến và đèn lồng, các giá trị văn
hóa Cơ Tu trong đêm hội đã mang đến
một vẻ đẹp khác biệt cho Hội An.

Trong 03 đêm hội được tổ chức vào
ngày 9/6, 8/7 và 6/8/2017, bà con Cơ
Tu từ các huyện Nam Giang, Tây
Giang và Đông Giang đã hội tụ tại Phố
cổ Hội An để giao lưu trình diễn và
giới thiệu vũ điệu “Tung Tung Ya Ya”
truyền thống đầy tự hào, các bài hát lý
ngọt ngào cùng các sản vật độc đáo
được chính cộng đồng phát triển dựa
trên nguồn lực sẵn có của địa
phương.

Đêm hội đã nhận được sự hợp tác rất
lớn từ Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch
tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân
Thành phố Hội An, Bảo tàng Di sản Vô
giá, Tàu cao tốc An Di, Khu nghỉ
dưỡng Anantara Hội An và Tổ chức
FIDR.

Sự phản hồi tích cực từ phía du khách
về “Đêm văn hóa Cơ Tu” cùng với

niềm vui, sự tự tin của bà con dân tộc
Cơ Tu đã đánh dấu sự thành công của
đêm hội cũng như sự hợp tác chặt
chẽ của các cơ quan công quyền, tư
nhân và tổ chức phi chính phủ.
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Tổ chức Cứu trợ/ Phát triển quốc tế (FIDR) là một Tổ chức phi chính
phủ được thành lập vào năm 1990, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị tư
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
mạnh và hạnh phúc.

Văn phòng FIDR Việt Nam được thành lập vào năm 1998 tại thành phố Đà
Nẵng, miền Trung Việt Nam. Kể từ đó chúng tôi đã tiến hành các hoạt
động khác nhau bằng cách tiếp cận đa dạng và toàn diện, nhắm đến mục
tiêu là những người dân vẫn còn đối diện với vấn nạn đói nghèo tại thành
phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Kon Tum và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chúng tôi là
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Trang 2-3

Trang 3-4

1
CBML đã tự tin hơn khi chia sẻ và tư vấn
những vấn đề đang được quan tâm cho
người dân địa phương (xã Tân Cảnh,
huyện Đắk Tô – 17/8/2017).

2
TYT xã tổ chức khóa tập huấn cho CBML
(xã Xốp, huyện Đắk Glei – 24/7/2017).

1

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

1

2

TRƯỚC DỰ ÁN

Cấp huyện

Cấp cơ sở

(Y tế thôn bản)

Cấp cơ sở

(Y tế thôn bản)

Cung cấp
thông tin 
& tập huấn

Cung cấp
thông tin

& tập huấn

Giảng viên

SAU DỰ ÁN

Cấp huyện

TYT xãTYT xã

Cung cấp thông tin, 
tư vấn & giám sát

Người dân

Tập huấn Cán bộ mạng lướiTập huấn Cán bộ mạng lưới

Hội thảo giáo dục sức khỏe,
sự kiện, họp định kỳ

Tư vấn & giám sát

Y tế thôn 

bản

Đội ngũ CBML

Phụ nữ 

thôn

Bà mẹ 

nòng cốt

Cung cấp thông tin, 
tư vấn & giám sát

Người dân

Hội thảo giáo dục sức khỏe,
sự kiện, họp định kỳ

Y tế thôn 

bản

Đội ngũ CBML

Phụ nữ 

thôn

Bà mẹ 

nòng cốt

2

1 Du khách rất thích thú với gian hàng đặc 
sản địa phương. 

2
Điệu múa Cơ Tu thu hút rất nhiều du 
khách đến tham gia.
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QUAN CÔNG QUYỀN, TƯ NHÂN VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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)

Với vai trò là người điều phối, Sở Văn
hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Quảng
Nam đã kêu gọi thành công sự đóng
góp từ các cơ quan nhà nước như
UBND thành phố Hội An trong việc tạo
điều kiện tốt nhất để đoàn nghệ nhân
và du khách được giao lưu văn hóa.
Cùng với sự hỗ trợ về mặt vật chất từ
các đơn vị tư nhân như Khu nghỉ
dưỡng Anantara Hội An, Bảo tàng Di
sản Vô giá, Tàu cao tốc An Di, … đã
góp phần giúp cho công tác hậu cần
của đoàn biểu diễn được sắp xếp rất
chu đáo. Thêm vào đó, sự điều phối về
phía cộng đồng Cơ Tu đã được Tổ
chức FIDR phối hợp với UBND huyện
Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang đã
mang đến một loạt trình diễn tuyệt vời
từ cộng đồng Cơ Tu. Trên tất cả là sự
nỗ lực bảo tồn và niềm tự hào để giới
thiệu nền văn hóa bản địa độc đáo của
bà con Cơ Tu đã mang đến sự thành
công của đêm hội.

Sự phân công vai trò rõ ràng cũng như
sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác và
nhà tài trợ đã làm cho “Đêm văn hóa
Cơ Tu” thành công ngoài mong đợi.
Bằng cách giới thiệu những giá trị đẹp
nhất của dân tộc Cơ Tu, sự kiện lần
này đã mang đến một luồng văn hóa
mới cho Phố cổ Hội An và đã để lại
những khoảnh khắc đáng nhớ trong
lòng du khách và người dân Hội An. Du
khách cũng đã nhận ra rằng vùng đất
Quảng Nam thật giàu bản sắc, đa văn
hóa dân tộc. Điều đó cũng đóng góp
vào việc làm cho Hội An trở thành nơi
hội tụ nền văn hóa đa dạng và đầy màu
sắc.

Khép lại bài viết này, chúng tôi muốn

trích dẫn nhận xét của Nhiếp ảnh gia
Réhahn – chủ nhân của Bảo tàng Di
sản Vô giá tại Hội An: “ Tôi có cảm giác
rằng, tất cả mọi người xung quanh đã
có một bước tiến lớn trong công tác
bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số ở
Việt Nam. […] Tôi tin chắc rằng nếu các
giá trị của cộng đồng dân tộc thiểu số
được người ngoài công nhận, nếu
cộng đồng nhận thấy được sự hứng
khởi, thích thú của người ngoài, người
Việt cũng như khách nước ngoài, họ sẽ
nhìn nhận giá trị văn hóa của mình với
một cái nhìn khác và sẽ sẵn sàng để
bảo tồn nó. ”
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CHÍNH QUYỀN CÀNG TẬN TÂM, 

DỰ ÁN CÀNG HIỆU QUẢ
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-2) 

BQL huyện Hiệp Đức trực tiếp giám sát dự án

Dự án CAL-2 đã đạt được nhiều thành công trong thời gian qua.
Sự tham gia của chính quyền địa phương các cấp đóng vai trò
quan trọng để mang lại thành quả Dự án.

Đầu tiên là sự chủ động trong việc lập kế hoạch của Ban quản lý
Dự án huyện (BQL) – yếu tố chủ chốt quyết định đến hoạt động
của Dự án được triển khai từ trên xuống dưới một cách hiệu quả
nhất. Tính chủ động của BQL trong việc xây dựng ý tưởng tổ chức

hoạt động từ thời gian, địa điểm đến
thành phần tham dự ngày càng được
tăng cường. Việc giám sát tại hiện
trường được tổ chức thường xuyên
hơn, qua đó BQL nắm bắt tình hình và
kịp thời tư vấn cho người nông dân.
Nhờ vào định hướng rõ ràng của BQL
đến các thôn, xã mà người nông dân
giờ đây đã có thể hưởng lợi từ Dự án
nhiều hơn.

Sự cam kết của ban ngành đoàn thể
và chính quyền địa phương cấp xã
cũng là một yếu tố then chốt để triển
khai hoạt động suôn sẻ. Giờ đây BQL
đã đảm nhận vai trò là tổ chức chính
cho các hoạt động ở cấp cơ sở. Qua
đó họ đã đóng góp trực tiếp vào việc
tạo ra những tác động tích cực cho
người dân địa phương.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến
những nỗ lực không ngừng nghỉ của
ban ngành cấp thôn, xã trong việc
khuyến khích và kêu gọi sự tham gia
của người dân. Họ không chỉ là người

tiên phong học hỏi, tìm tòi và áp dụng
cái mới, mà còn đồng hành gần gũi
nhất với người dân để cùng trau dồi
kiến thức và sẻ chia những khó khăn
trong suốt quá trình triển khai Dự án.
Từ đó, những kết quả khả quan của
Dự án ngày càng rõ rệt.

Cuối cùng, việc duy trì và mở rộng mô
hình CAL đã chứng minh được tầm
quan trọng về sự tham gia của chính
quyền địa phương các cấp; đồng thời
cho thấy hiệu quả khi kêu gọi sự chủ
động tham gia của người dân vào hoạt
động của Dự án vì mục đích cải thiện
cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua đó một
lần nữa khẳng định vai trò của Mô hình
giám sát trong tổng thể Mô hình CAL
của Dự án.

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

Chính quyền thôn thường xuyên tham gia 
các Lớp học Hiện trường tại thôn Cao Sơn, 
xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My. 

2

3 Tổng thể mô hình CAL.

Cơ chế giám sát của mô hình CAL-2.

3

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

2

3
Trời mưa vẫn không ngăn được sự giao lưu 
vui vẻ của bà con Cơ Tu và du khách.

4
Buổi họp do Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam 
chủ trì thống nhất với các đối tác, nhà tài trợ 
trước sự kiện.

5 Tập huấn cho đoàn biểu diễn trước khi tham 
gia sự kiện – do Tổ chức FIDR tổ chức.

THIẾT LẬP VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIA SẺ VÀ TƯ VẤN THÔNG TIN VỀ CÁC 

VẤN ĐỀ ĐƯỢC QUAN TÂM TRONG CỘNG ĐỒNG
Dự án Cải thiện Dinh dưỡng Trẻ em tỉnh Kon Tum (DA CTDDTE Kon Tum)

Một trong những hoạt động chủ chốt
của Dự án CTDDTE Kon Tum là thiết
lập và vận hành hệ thống chia sẻ và tư
vấn thông tin liên quan đến các vấn đề
sức khỏe được cộng đồng quan tâm từ
lâu. Thông qua dự án, hệ thống này
được xây dựng và duy trì. Nhằm đảm
bảo tính bền vững sau này, trong năm
cuối, việc chuyển giao là rất cần thiết
đối với dự án cũng như với các đối tác.
Tuy nhiên, vì một số lý do như phong
tục tập quán, hạn chế về năng lực khi
đảm nhiệm vai trò mới và những lý do
cá nhân khác phần nào cản trở quá
trình chuyển giao của tất cả các bên
liên quan.

Quá trình này đã được thử nghiệm
thông qua hoạt động giáo dục sức
khỏe cho cộng đồng, với sự tham gia
của Trạm Y tế (TYT) xã và đội ngũ Cán
bộ mạng lưới (CBML) – gồm Y tế thôn
bản, Bà mẹ nòng cốt và Phụ nữ thôn
trong mỗi cộng đồng. Thông thường,
cán bộ cấp huyện là người tập huấn
cho người dân, tuy nhiên vai trò này đã
được chuyển giao cho TYT xã và
CBML trực tiếp đảm nhận nhằm phát
huy được lợi thế về tương đồng ngôn
ngữ, phong tục cũng như dễ dàng nắm
bắt tình hình/ lối sống của cộng đồng.
Thay vào đó, cán bộ huyện trở thành
người giám sát và tư vấn. Nhờ vậy,

CBML không những tổ chức tốt các sự
kiện tại cộng đồng mà còn có khả năng
tư vấn các vấn đề sức khỏe cho người
dân và góp phần thắt chặt mối liên kết
giữa CBML, TYT xã và cán bộ huyện.

Chị Phạm Thị Bình – cán bộ chuyên
trách dinh dưỡng tại TYT xã Kon Đào,
huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum cho hay:
“Lần đầu làm giảng viên, tôi cảm thấy
hơi bối rối và gặp rất nhiều thử thách.
Tuy nhiên, được sự tư vấn và hỗ trợ
không ngừng của Trung tâm Y tế
huyện, tôi và những cán bộ TYT xã
khác…

Tiếp trang 4

1) Phương pháp SRI 
2) Biến đổi khí hậu
3) Đầu vào thấp
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Cấp quốc gia

Cấp trung gian
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Mô hình 

giám sát

(***)

Hệ thống giám sát từ dưới lên, từ trên xuống

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Nông dân 
nòng cốt / 
Trưởng 

thôn

Nông dân

Cấp xã

Báo cáo định kỳ

Báo cáo khẩn

Phản hồi
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