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I. Thông tin chung
Tên tổ chức

ActionAid International tại Việt Nam (AAV)

địa chỉ

Tầng 18, Tòa nhà Kim Khi Thăng Long,
Số 1 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Hộp P.O.

Không áp dụng

Người liên hệ

Chu Thị Hà
Giám đốc chương trình

Thư điện tử

Ha.chuthi@actionaid.org

Số điện thoại

+84 (24) 3943 9866

Số fax

Na

Tiêu đề dự án

Thúc đẩy phục hồi sau Covid-19 tại vùng đệm của các khu
bảo tồn tại huyện Lâm Hà và Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Thời gian thực hiện dự án

01/08/2020 – 15/11/2020

Số tiền được cấp

119.964,00 EUR

II. Đánh giá việc thực hiện các hoạt động
1. Tóm tắt điều hành của hoạt động
Được tài trợ bởi khoản tài trợ 119.964,00 EUR từ Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên
bang (BMZ) được cung cấp bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, ActionAid Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và
chính quyền địa phương hai huyện Lâm Hà và Lạc Dương thực hiện đề án "Thúc đẩy phục
hồi sau Covid-19 tại vùng đệm của các khu bảo tồn tại huyện Lâm Hà và Lạc Dương, tỉnh
Lâm Đồng" (15.2053.5-002.00). Việc triển khai được bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2020
và hoàn thành vào ngày 15 tháng 11 năm 2020. Dự án nhằm mục đích ''khuếch đại kết quả
của Việt Nam trong quản lý và phục hồi Covid-19 thông qua cách tiếp cận toàn diện để bảo
vệ quyền của những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất." Dự án không chỉ hỗ trợ thành
công cho nam giới, phụ nữ và trẻ em nghèo và cận nghèo tại các huyện Lâm Hà và Lạc
Dương trong việc phục hồi bền vững sau Covid-19, tập trung vào sinh kế hộ gia đình, chăm
sóc sức khỏe và giáo dục, mà còn tăng cường hành động xã hội dân sự và sự tham gia của
Vườn quốc gia trong việc hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm tại các huyện Lâm Hà và
Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Báo cáo này nêu ra các hoạt động và thành tựu chính của dự án trong suốt quá trình thực
hiện nhanh chóng và kịp thời. Dự án được coi là một bước thành công từ khi thành lập sớm
và kịp thời thông qua việc xác định các cộng đồng dễ bị chịu ảnh hưởng có sinh kế bị đe
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dọa do tình hình thảm họa kép của hạn hán nghiêm trọng và Covid-19 để khôi phục lại cuộc
sống của họ. Chỉ trong vòng 3,5 tháng, dự án đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng khả năng phục
hồi cho tổng số 4.549 người bao gồm trẻ em và người dân tộc thiểu số ở các huyện Lạc
Dương và Lâm Hà, đặc biệt là những người sống trong vùng đệm và khu vực được bảo
vệ. Thành công này được thực hiện do sự quy kết của mối quan hệ mà ActionAid đã liên tục
tăng cường với các bên liên quan. Cũng thông qua các hoạt động này, đối tác của chúng
tôi, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và chính quyền địa phương hai huyện Lâm Hà và Lạc
Dương đã có cơ hội rút ra những bài học kinh nghiệm thông qua việc huy động nguồn lực
cho các sự kiện thiên tai cấp bách tương tự trong tương lai.

2. Kết quả và tác động của dự án
Nhìn chung, các mục tiêu của dự án đã đạt được như kế hoạch thông qua việc hoàn thành
được kết quả trên i) hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo trong việc phục hồi bền vững sau
Covid-19, tập trung vào sinh kế hộ gia đình, chăm sóc sức khỏe và giáo dục; và ii) tăng
cường hành động xã hội dân sự và sự tham gia của chính quyền địa phương trong việc
phát triển cộng đồng chống lại đại dịch Covid-19. Những thành tựu được chứng minh tốt bởi
các chỉ số sau:
Chỉ tiêu 1: 280 nông dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được cung cấp phân bón hữu
cơ và cây ngô để khôi phục sản xuất nông nghiệp và phát triển sinh kế ổn định và trở nên ít
phụ thuộc vào việc thu gom gỗ và các sản phẩm phi gỗ trong rừng địa phương.
Chỉ số này đã đạt được đầy đủ. Kết thúc dự án có 280 hộ dân (140 hộ ở Lâm Hà, 140 hộ ở
Lạc Dương) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã khôi phục sản xuất nông nghiệp và sinh kế
ổn định bằng phân bón hữu cơ và hạt ngô do dự án cung cấp. Họ trở nên ít phụ thuộc vào
gỗ và các sản phẩm phi gỗ trong rừng địa phương. Điều này góp phần bảo tồn rừng và phát
triển bền vững trong vùng đệm của các khu bảo tồn vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.
Chỉ số 2: 100 người sẽ được cung cấp các gói bảo hiểm y tế để đảm bảo tiếp cận với
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau Covid-19
Chỉ số này đã đạt được đầy đủ. Kết thúc dự án 105 người (55 người ở Lâm Hà và 50 người
ở Lạc Dương) hiện có quyền truy cập vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và
được bảo hiểm y tế chi trả cho chăm sóc sức khỏe an toàn trong tình hình sau COVID19. Các cộng đồng hiểu tầm quan trọng của thẻ bảo hiểm như vậy và được giới thiệu về
cách sử dụng nó để bảo vệ sức khỏe tốt hơn của họ.
Chỉ số 3: 160 nông dân nghèo bị ảnh hưởng gấp đôi do Covid-19 và hạn hán nghiêm
trọng sẽ được cung cấp các bể chứa nước để lưu trữ cho việc sử dụng hàng ngày.
Chỉ số này đã đạt được đầy đủ. Kết thúc dự án, 194 hộ nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi
covid-19 và hạn hán nghiêm trọng hiện đã có đủ nước sạch để sử dụng hàng ngày được
lưu trữ trong các bể chứa nước mới do dự án cung cấp. Do đó, các hộ gia đình trở nên kiên
cường hơn với các thảm họa, đại dịch và hạn hán trong tương lai. Đồng thời, với nguồn
cung cấp nước an toàn, các thành viên cộng đồng ít có khả năng bị nhiễm các bệnh tiêu
hóa thông thường, sức khỏe của phụ nữ và trẻ em địa phương nói chung cũng sẽ được cải
thiện.
Chỉ số 4: 6 trường học sẽ được nâng cấp phòng chăm sóc sức khỏe với các thiết bị
và vật liệu y tế để chuẩn bị tốt hơn cho một làn sóng Covid-19 khác và các trường
hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tương tự.
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Chỉ số này đã đạt được đầy đủ. Kết thúc đề án 06 trường học, với tổng số 2.558 học sinh và
210 giáo viên, tại các huyện Lạc Dương và Lâm Hà đã được hưởng lợi từ các thiết bị y tế
và tài liệu để chuẩn bị tốt hơn và phòng ngừa các đợt covid-19 tiềm ẩn trong tương lai và
các trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng tương tự. Hoạt động này cũng nâng cao nhận
thức của lãnh đạo nhà trường về ô nhiễm dịch covid-19 và các biện pháp phòng ngừa để
đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh và giáo viên.
Chỉ tiêu 5: 180 trẻ em nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ tài liệu học
tập để bắt đầu năm học mới sau đại dịch Covid-19
Chỉ số này đã đạt trên mức dự kiến. Kết thúc dự án, 200 học sinh thuộc các gia
đình nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số ở cả hai huyện Lạc Dương và Lâm Hà đã nhận
được tài liệu học tập từ dự án để bắt đầu năm học mới sau Covid-19. Việc cung cấp kịp thời
này, đặc biệt là sách giáo khoa, là rất quan trọng trong bối cảnh thảm họa kép, cứu trợ cho
trẻ em và gia đình của các em khi phải vật lộn với các vấn đề tài chính. Sự hỗ trợ này đã
được các gia đình nghèo và dân tộc thiểu số, ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa
phương ở cả hai quận đánh giá cao khi trợ cấp tài liệu học tập của chính phủ cho trẻ em
nghèo không còn được cấp trong năm nay. Hoạt động này cũng góp phần giảm số lượng trẻ
em bỏ học và thúc đẩy tiếp cận giáo dục bình đẳng cho tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn.
Chỉ số 6: 125 giáo viên sẽ được xây dựng năng lực về phương pháp giảng dạy và học
tập tích cực, giáo dục hòa nhập để chống phân biệt đối xử do khuyết tật hoặc các vấn đề
liên quan đến sức khỏe và cách hướng dẫn học sinh tự bảo vệ mình khỏi đại dịch Covid19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Do đó, họ có thể áp dụng những kiến thức và kỹ
năng này để hỗ trợ học sinh của họ.
Chỉ số này đã đạt được đầy đủ. Đến cuối dự án:
-

-

-

-

23 giáo viên/bậc giáo dục đại diện cho 21 trường học tại 12 tỉnh thành trên cả nước đã
tăng cường tốt kiến thức và kỹ năng về phương pháp giảng dạy có sự tham gia, giáo
dục hòa nhập để chống phân biệt đối xử do khuyết tật hoặc các vấn đề liên quan đến
sức khỏe và cách hướng dẫn học sinh tự bảo vệ mình khỏi Covid-19 và các bệnh
truyền nhiễm khác. Những người tham gia được đào tạo đã chứng minh những gì họ
học được từ khóa học bằng cách tạo điều kiện cho 02 khóa đào tạo triển khai mỗi
quận cho các giáo viên đồng nghiệp của họ trong 2 quận dự án.
96 giáo viên địa phương tại 14 trường tiểu học và trung học cơ sở (03 trường tiểu học
và THCS trên địa bàn huyện Lâm Hà và 11 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa
bàn huyện Lạc Dương) đã nâng cao năng lực giảng dạy có sự tham gia của giáo viên,
giáo dục hòa nhập, bừa bãi và phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền
nhiễm khác.
2.558 học sinh và 210 giáo viên từ 06 trường tiểu học và trung học cơ sở ở Lạc
Dương và Lâm Hà đã nâng cao kiến thức và biết cách bảo vệ bản thân khỏi Covid-19
và các bệnh truyền nhiễm phổ biến. Điều này đóng một vai trò quan trọng và góp phần
vào những nỗ lực chung để giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và bảo
vệ học sinh nói riêng và cộng đồng của họ trong các khu vực dự án nói chung khỏi
những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm.
21 người hỗ trợ phát triển cộng đồng từ hai quận dự án và 10 khu vực khác của đất
nước đã tăng cường kiến thức về các công cụ đánh giá tính dễ bị tổn thương có sự
tham gia của người dân. Họ biết cách sử dụng nó để đánh giá rủi ro thiên tai và dịch
bệnh, khả năng ứng phó của cộng đồng trong khu vực của họ, mức độ dễ bị tổn
thương và nhu cầu của địa phương cũng như huy động cộng đồng xây dựng và thực
hiện các kế hoạch thực hiện. Sau đó, họ đóng vai trò là người hỗ trợ đào tạo và đánh
giá tương tự tại địa phương của họ.
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Điều quan trọng nữa là làm nổi bật các tác nhân của sự thành công và bền vững của dự án.
Có rất nhiều các tác nhân, nhưng sau đây là những phương pháp hay và bài học kinh
nghiệm quan trọng nhất:
Các thành viên nhóm dự án đã thực hiện các chuyến thăm hàng tuần / hàng tháng
đến công trường để giữ kết nối chặt chẽ với thực tế của dự án để theo dõi tiến độ dự
án - về mặt kỹ thuật và tài chính.
Sự tham gia của mọi người và giám sát cộng đồng được đảm bảo tốt trong suốt quá
trình đánh giá nhu cầu, cung cấp hỗ trợ sau Covid-19 và nâng cao năng lực cho
trường học và cộng đồng.
Tại huyện Lâm Hà, dự án được xây dựng dựa trên các Chương trình hỗ trợ phát
triển hiện có mà AAV đã thực hiện hơn 8 năm tại Lâm Hà, trong đó đã thiết lập mức độ
tin tưởng và hợp tác cao với các đối tác địa phương. Điều này cũng áp dụng vào các
bài học và kinh nghiệm trong việc huy động và trao quyền cho cộng đồng, phát triển và
thực hiện các kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp dựa vào cộng
đồng, thúc đẩy tham gia của mọi người, quản trị có sự tham gia, cơ sở dân chủ và xây
dựng năng lực hiệu quả. Tại huyện Lạc Dương, ActionAid đã phối hợp chặt chẽ với
đơn vị quản lý dự án được thành lập tại khu dự án GIZ-Bio, huyện Lạc Dương để tiếp
cận với cộng đồng sinh sống xung quanh khu bảo tồn Bidoup-Núi Bà.
ActionAid đã duy trì sự hiện diện liên tục tại Lâm Đồng để tiếp tục tham gia với các
bên liên quan thông qua chương trình rộng hơn của chúng tôi. Sự tham gia, nâng cao
năng lực và sự tham gia của các nhóm dân tộc thiểu số, phụ nữ, thanh niên đã giúp
chúng tôi duy trì vai trò của họ trong quá trình phân tích tính dễ bị tổn thương có sự
tham gia của người dân và buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm sau thời gian dự án.
Việc thực hiện dự án này có liên kết chặt chẽ với cam kết hiện tại của chính phủ
nhằm đảm bảo tính bền vững của dự án.
Học hỏi từ dự án đã và sẽ được chia sẻ ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia để cho phép
nhân rộng hơn/ chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn tốt, mà chúng tôi mong muốn dự án góp
phần khuếch đại kết quả của Việt Nam trong quản lý đại dịch Covid-19.

3. Hoạt động và đầu ra
Kết quả 1: Cải thiện khả năng phục hồi của người dân địa phương bị Covid-19 thông
qua việc cung cấp các gói hỗ trợ phục hồi sau Covid-19 cho các hộ gia đình nghèo và
dễ bị tổn thương.
3.1 Cung cấp các gói bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19
AAV đã phối hợp chặt chẽ với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và chính quyền địa
phương các huyện Lâm Hà và Lạc Dương để xác định và lựa chọn đối tượng thụ
hưởng trái với tiêu chí của dự án từ giữa đến cuối tháng 8/2020. Sau đó, danh sách
đối tượng thụ hưởng đã được BHXH tỉnh Lâm Đồng rà soát, xác minh để đảm bảo tính
hợp lệ. Việc phân phối bảo hiểm được thực hiện lần lượt tại các huyện Lạc Dương và
Lâm Hà vào ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2020. Do hoạt động này đã được triển khai
trong phạm vi lĩnh vực dịch vụ công, dự án đã trực tiếp ký hợp đồng cung cấp bảo
hiểm y tế với BHXH tỉnh Lâm Đồng. Không có cơ quan hoặc công ty bên thứ ba nào
tham gia vào việc cung cấp bảo hiểm y tế. Kết quả là, 105 người (55 người ở Lâm Hà
và 50 người ở Lạc Dương) đã được cung cấp bảo hiểm y tế để tiếp cận các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe công cộng trong tình hình hậu Covid-19. Số lượng người thụ
hưởng này cao hơn một chút so với kế hoạch (105 so với 100 người) do giá mua thấp
hơn chi phí dự kiến.
3.2 Hỗ trợ nông dân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số khôi phục sản xuất nông nghiệp
sau đại dịch Covid-19
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Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, AAV và Vườn Quốc gia đã tổ chức
các cuộc họp thôn bản để giới thiệu mục tiêu và tiêu chí của dự án để lựa chọn người
thụ hưởng, thảo luận và lựa chọn đối tượng thụ hưởng dựa trên ý kiến của các đại
biểu và cán bộ địa phương. Danh sách người thụ hưởng sau đó được công bố tại trụ
sở thôn và trạm kiểm lâm trong tối thiểu 03 ngày. Một hồ sơ mời thầu cung cấp phân
bón hữu cơ và hạt ngô đã được công bố trên trang web của trung tâm phi chính phủ
và thông qua tiếp xúc trực tiếp với các nhà cung cấp địa phương ở tỉnh Lâm Đồng để
tích lũy một loạt các báo giá. Việc lựa chọn các nhà cung cấp dựa trên báo giá đã nộp
được thực hiện bởi một ban mua sắm của AAV bao gồm 3 nhân viên từ 3 bộ phận
khác nhau. Quá trình lựa chọn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc minh bạch và phù
hợp với chính sách mua sắm AAV và các yêu cầu về GIZ theo quy định tại Điều 6 của
MoU. Biên bản về quá trình lựa chọn này cũng đã được ban mua sắm chuẩn bị và
được giám đốc quốc gia AAV phê duyệt. Sau khi được phê duyệt chính thức này, hợp
đồng mua sắm ký kết với nhà cung cấp đã được lựa chọn - Công ty Thiên Phú Phúc.
Việc giao phân bón hữu cơ và hạt ngô được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 22 tháng
9 năm 2020 cho các đối tượng thụ hưởng tại địa phương tại 4 xã dự án. Tổng cộng có
280 hộ gia đình (140 hộ ở Lâm Hà, 140 hộ ở Lạc Dương) bị ảnh hưởng nặng nề bởi
Covid-19 đã được cung cấp 29.400 kg phân bón hữu cơ và 700 kg hạt ngô để khôi
phục sản xuất nông nghiệp và phát triển sinh kế ổn định cho bản thân, và đặc biệt trở
nên ít phụ thuộc vào việc thu gom gỗ và các sản phẩm phi gỗ trong rừng địa phương.

3.3. Hỗ trợ các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn nước an toàn trong
bối cảnh dịch Covid-19 và hạn hán nghiêm trọng tại các huyện Lâm Hà và Lạc Dương
AAV và Vườn Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tại 4 xã dự
án để thực hiện các bước mua sắm tương tự và quy trình minh bạch kể từ hoạt động
3.2. Việc bàn giao bể chứa nước 1.000 lít được thực hiện từ ngày 14 đến ngày 17
tháng 9 năm 2020 tại 4 xã dự án. Kết quả là, 194 hộ gia đình bị ảnh hưởng gấp đôi bởi
Covid-19 và hạn hán nghiêm trọng đã được cung cấp các bể chứa nước để lưu trữ
nước sạch để sử dụng hàng ngày.

3.4. Cung cấp trang thiết bị y tế và vật tư y tế cho các trường tiểu học và trung học cơ sở
trên địa bàn các quận mục tiêu
Để nâng cao năng lực của các trường nghèo tại địa phương tại hai quận dự án về
phòng ngừa, phát hiện và chống lại Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm và cấp cứu y
tế công cộng, 06 trường đã được lựa chọn theo tiêu chí của dự án để tiếp nhận các
trang thiết bị và vật tư y tế cần thiết. Phòng y tế của họ được dự án trang bị tổng cộng
18 nhiệt kế điện tử, 30 bộ quần áo bảo hộ, 30 hộp găng tay chống dịch, 06 bộ dụng cụ
sơ cứu cho nhân viên y tế và giáo viên chuyên ngành. Việc giao hàng được thực hiện
từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 9 năm 2020. Do đó, các trường học hiện đã chuẩn bị tốt
hơn cho không chỉ các đợt Covid-19 trong tương lai mà còn các trường hợp khẩn cấp
về sức khỏe cộng đồng tương tự khác.
3.5. Cung cấp tài liệu học tập cho trẻ em thuộc các gia đình nghèo, cận nghèo và dân tộc
thiểu số bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Dự án đã cung cấp cho 200 học sinh nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số (110 em ở
Lâm Hà và 90 em ở Lạc Dương) từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19 các tài liệu học tập để bắt đầu năm học mới. Các tài liệu được hỗ trợ của trường
bao gồm 90 bộ sách giáo khoa cho lớp 1 đến lớp 5, 2.550 bút, 6.750 cuốn sổ tay và
200 túi học sinh cho trẻ em đi học. Sự hỗ trợ này đã góp phần thúc đẩy sự tiếp cận
giáo dục bình đẳng cho tất cả trẻ em, bao gồm cả những trẻ em thiệt thòi nhất.
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3.6. Dạy kỹ năng sống cho trẻ em để chống lại đại dịch
Covid-19 và các trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng Hội thảo TOT về kỹ năng
sống cho trẻ em để chống lại đại dịch Covid-19 và các trường hợp khẩn cấp về sức
khỏe cộng đồng khác đã diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 9 năm 2020 tại thành phố
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của 23 giáo viên (6 từ 5 trường học trên địa
bàn các huyện dự án và 17 từ 16 trường học trên cả nước). Bất kể sự khác biệt về
nền tảng địa lý và kinh nghiệm quản lý khẩn cấp, các thành viên tham gia hội thảo
đóng góp rất tích cực. Với sự hỗ trợ của 2 giảng viên giàu kinh nghiệm, những người
tham gia có kiến thức và thông thạo về i) phương pháp giảng dạy / phương pháp học
tập đặt người học vào trung tâm của quá trình học tập và tập trung phát triển các kỹ
năng sống cho trẻ; ii) giáo dục hòa nhập tập trung xây dựng môi trường học tập an
toàn, thân thiện cho trẻ em; iii) quy trình có sự tham gia giảng dạy cho trẻ em cách
phòng chống Covid đại dịch và đào tạo huấn luyện viên. Cuối cùng, các thành viên
tham gia đã thực hành theo nhóm về cách đào tạo các đồng nghiệp của họ về những
gì họ đã học được sau hội thảo.
04 khóa tập huấn triển khai (02/quận) đã được thực hiện bởi 04 học viên từ hội thảo
TOT cho 96 giáo viên từ 14 trường tiểu học và trung học cơ sở (03 trường tiểu học
trên địa bàn huyện Lâm Hà và 11 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn
huyện Lạc Dương). Hoạt động được triển khai từ ngày 24/10 đến ngày 1/11 tại hai
huyện Lâm Hà và Lạc Dương. Các thành viên tham gia đã cải thiện kiến thức và kỹ
năng của họ về phương pháp giảng dạy tích cực, giáo dục hòa nhập và hướng dẫn
cho trẻ em về cách phòng ngừa Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm phổ biến. Các
thành viên thực hành phòng ngừa Covid-19 và các phương pháp phòng ngừa bệnh
truyền nhiễm bao gồm rửa tay, đeo khẩu trang y tế, xả rác khẩu trang y tế dùng một
lần sau khi sử dụng; cũng như các hành vi không nên khuyến khích ở những nơi công
cộng.
3.7. Khóa học TOT về đánh giá tính dễ bị tổn thương có sự tham gia (PVA)
Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2020, một khóa đào tạo về đánh giá tính dễ bị
tổn thương có sự tham gia (PVA) đã được tổ chức cho 21 người tham gia (13 nam và
08 nữ, trong đó 03 là người khuyết tật) tại thành phố Đà Lạt. Các thành viên tham gia
rất đa dạng vì họ đến từ các khu vực khác nhau của Việt Nam bao gồm các khu vực
miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và miền Nam. Tình trạng này đã tạo ra sự đa dạng
trong lớp học về bối cảnh địa phương và kinh nghiệm của họ trong việc chuẩn bị, ứng
phó và giảm thiểu thiên tai và dịch bệnh để tối đa hóa việc học hỏi và trao đổi kinh
nghiệm ngang hàng. Số lượng người tham gia thấp hơn kế hoạch (21 so với 25) vì
những lý do ngoài dự kiến. Một người ở Lạc Dương bị tai nạn giao thông vào sáng
1/10 và không thể tham gia khóa học. 03 người tham gia khác từ đồng bằng sông Cửu
Long không thể tham gia khóa đào tạo vì quy định hạn chế đi lại của chính quyền địa
phương để tránh tiếp xúc với Covid-19.
Trong ngày đầu tiên của khóa đào tạo, các học viên đã học hỏi và hiểu được tầm quan
trọng của cách tiếp cận dựa vào cộng đồng trong quản lý thảm họa thông qua trò chơi
xây dựng một ngôi nhà an toàn trong khu vực thảm họa. Điều này giúp họ xác định các
nguyên tắc, mục tiêu và bước của quy trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng
đồng. Trong ngày thứ hai và thứ ba, các đại biểu đã ghi nhận và thực hành các công
cụ PVA để thu thập thông tin bao gồm lịch sử thiên tai và dịch bệnh, lịch theo mùa, bản
đồ thiên tai và dịch bệnh, phân tích sức mạnh và điểm yếu của các bên liên quan, xếp
hạng ưu tiên - rủi ro, nguyên nhân và giải pháp. Nhằm hỗ trợ người tham gia vận dụng
kiến thức đã học vào thực tiễn, trong ngày thứ tư của khóa tập huấn, dự án đã tiến
hành chuyến đi thực tế đến xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà để các học viên có cơ hội
sử dụng các công cụ PVA. Thông qua chuyến đi thực địa này, các học viên đã có cơ
hội thực hành các công cụ PVA và trải nghiệm những khó khăn trong việc vận động
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cộng đồng và thu thập thông tin cần thiết. Vào ngày cuối cùng, các học viên đã chia sẻ
suy nghĩ, bài học kinh nghiệm của họ cho lớp học và quan trọng là một kế hoạch tiếp
theo đã được lớp học xây dựng và đồng ý.
Sau khóa tập huấn, các học viên đã đạt được những kết quả như sau: i) hiểu được
mục tiêu, nguyên tắc, quy trình, phương pháp và công cụ của PVA; ii) được sử dụng
các công cụ của PVA để đánh giá rủi ro thiên tai/dịch bệnh, tính dễ bị tổn thương,
năng lực ứng phó và nhu cầu của cộng đồng tại địa phương; iii) có khả năng tạo điều
kiện cho PVA tập thể dục tại địa phương của họ để phát triển các kế hoạch quản lý rủi
ro cộng đồng và iv) có thể huy động cộng đồng xây dựng các kế hoạch hành động để
chống lại các nguyên nhân của tính dễ bị tổn thương của họ và chuẩn bị các giải pháp
toàn diện để xây dựng khả năng phục hồi của cộng đồng. Với kiến thức đã học và kỹ
năng thực hành mới được trang bị, 21 người tham gia đã được giới hạn để trở thành
người hỗ trợ địa phương trong việc đánh giá lỗ hổng có sự tham gia để thực hiện quá
trình xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro cộng đồng tại địa phương của họ.

4. Sửa đổi dự án
Trong khi ActionAid Việt Nam tuân thủ nghiêm ngặt các hoạt động và cam kết mà
chúng tôi đã đề xuất trong Tài liệu Dự án, trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi đã
nhận ra một số sửa đổi cần thiết do tình hình thực tế trong hai lĩnh vực dự án. Do đó,
một số sửa đổi, bổ đổi đối với hoạt động của dự án đã được áp dụng dựa trên đề xuất
của chính quyền địa phương và nhóm dự án. Điều đáng nói là trong bối cảnh này, tất
cả các quyết định này đã được đưa ra với sự cân nhắc để đảm bảo dự án thành công
và tối đa hóa tác động của chúng tôi để dự án tiếp cận càng nhiều người thụ hưởng
càng tốt. Tất cả các sửa đổi được chi tiết dưới đây và đã được nhóm dự án GIZ phê
duyệt qua email:
Hoạt động

Kế hoạch được phê
duyệt
6.2. Hỗ trợ nông - Hạt ngô: 140
hộ/huyện (5kg/hh)
dân nghèo và
- Phân bón: 140
đồng bào dân
tộc thiểu số khôi hộ/huyện (50kg/hh)
Tổng số hộ: 280
phục sản xuất
nông nghiệp
sau đại dịch
Covid-19

Tổng ngân sách:
266,000,000 VND

Sửa đổi

Lý do sửa đổi

- Tại huyện Lạc
Dương: không
cung cấp giống
ngô; cung cấp
phân bón hữu cơ
cho hộ gia đình
chuyển từ
50kg/hh sang
140kg/hh
- Tại huyện Lâm
Hà: tăng lượng
phân bón hữu cơ
từ 50kg/hh lên
70kg/hh.

- Ở Lạc Dương, các hộ
nghèo chủ yếu trồng
cây cà phê để kiếm
sống, ngô nói chung chỉ
sử dụng cho gia đình.
Họ cũng trồng ngô với
diện tích nhỏ để sử
dụng cho gia đình,
không phải để bán.
Cây ngô của họ là địa
phương và tự làm. Hơn
nữa, sự hỗ trợ gần đây
từ chính phủ đã cung
cấp đủ hạt giống cho
nông dân địa phương
bị ảnh hưởng bởi
hoarfrost. Do đó, họ
không cần hạt ngô và
thay vào đó yêu cầu
thêm phân bón.
- Đơn giá phân bón thấp
hơn giá ước tính (6.700
đồng/kg < 9.000
đồng/kg)

Tổng ngân sách:
265,800,000 VND
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6.3 Hỗ trợ các
hộ nghèo và
đồng bào dân
tộc thiểu số tiếp
cận nguồn nước
an toàn trong
bối cảnh dịch
Covid-19 và hạn
hán nghiêm
trọng tại các
huyện Lâm Hà
và Lạc Dương
6.5 Cung cấp tài
liệu học tập cho
trẻ em thuộc
các gia đình
nghèo, cận
nghèo và dân
tộc thiểu số bị
ảnh hưởng bởi
đại dịch Covid19

80 hộ/huyện (1
bể/hh, 1.000 lít/bể)

Tổng ngân sách:
368,000,000 VND

90 học sinh với 1
triệu đồng/học sinh
(bao gồm 01 túi học
sinh, 10 cuốn sổ tay,
10 bút, 01 bộ sách
giáo khoa)

Tổng ngân sách:
90,000,000 VND

97 hộ/huyện (1
bể/hh, 1.000
lít/bồn)

Tổng ngân sách:
368,000,000 VND

Đơn giá thấp hơn giá
ước tính
(1.900.000đ/bình/1000l <
2.300.000đ/bồn/1.000l)

- Ở nhiều hộ gia đình,
sách giáo khoa đã
được phụ huynh mua
hoặc được người khác
hỗ trợ từ đầu năm học.

Tại huyện Lâm Hà:
Không cung cấp
sách giáo khoa cho
học sinh và số
lượng sổ ghi chép
được cung cấp
tăng lên 45 mỗi học
sinh, và số lượng
bút tăng lên 15 mỗi
học sinh. Tổng
ngân sách: 810.000
đồng/sinh viên)
Tổng số sinh viên:
110 Tổng ngân
sách: 89.100.000
đồng

5. Thực hiện ngân sách
Việc thực hiện ngân sách ngắn gọn được đề cập chi tiết như sau:
Thể loại (dòng
ngân sách theo
điều 1.2)

Chi phí thực tế
cho giai đoạn
hiện tại

Tổng số dòng
ngân sách đã
thỏa thuận

Số tiền chưa sử
dụng

% chưa sử dụng

Nhân viên

36,352.96

36,370.00

-412.26

0.05%

4,762.26

4,350.00

385.00

-9.48%

25,685.00

26,070.00

748.60

1.48%

4,501.40

5,250.00

2,711.40

14.26%

34,306.60

37,018.00

0.00

7.32%

Chi phí quản trị

10,906.00

10,906.00

-412.26

0.00%

Tổng €

116,514.21 €

119,964.00 €

3,449.79 €

2.88%

Chuyên gia-Tư
vấn bên ngoài
Chi phí vận
chuyển-đi lại
Chi phí đào tạo/
Chi phí hội thảo
Mua sắm hàng
hóa
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Lần lượt tuân theo các định mức và cam kết quy định được tất cả các bên liên quan đồng ý
và với tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu tổng thể, dự án đã tối ưu hóa các nguồn lực được cấp và
huy động để thực hiện các hoạt động của mình. Việc sử dụng ngân sách đã được chứng minh
là hiệu quả bởi tính nhất quán của các kết quả dự kiến và đạt được. Tuy nhiên, trong suốt
quá trình thực hiện, ngân sách thiếu khi hoàn thành dự án là € 3,449,79, chủ yếu là do hai lý
do sau:
o Tiết kiệm chi phí (EUR 748) từ dòng ngân sách cho chi phí vận chuyển: Vé máy
bay giảm đáng kể do tác động của đại dịch Corvid 19
o Tiết kiệm chi phí (2.711,40 EUR) từ dòng ngân sách để mua sắm hàng hóa: Chi
phí mua gói bảo hiểm trung gian giảm phần lớn vì chúng tôi có thể mua số lượng
lớn cho các thành viên trong cùng một gia đình.
Ngân sách chưa sử dụng € 3,449.79 được yêu cầu phân bổ lại cho mục đích tuyệt đối tăng
cường tác động của dự án bởi thêm 20 hộ gia đình được cung cấp 30 bể chứa nước (1.000l
/ bể) cho nông dân nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và gia đình của
họ ở các quận được tập trung, và một số chi phí đi lại cho các hoạt động phân phối. Việc huy
động ngân sách này, nếu được phê duyệt, sẽ được quản lý tốt và báo cáo bổ sung theo cách
tương tự như thỏa thuận ban đầu được nêu trong MOU.
6. Giám sát và đánh giá
Dự án đã áp dụng nhiều phương pháp giám sát và đánh giá khác nhau để theo dõi tiến độ và
đảm bảo hiệu quả và chất lượng của nó. Các thành viên nhóm dự án đã thực hiện các chuyến
thăm hàng tuần và hàng tháng đến các địa điểm dự án để duy trì quan sát và giám sát chặt
chẽ bối cảnh thực tế và địa phương do đó giám sát tốt hơn dự án về mặt kỹ thuật và tài chính
và đánh giá kết quả đạt được. Những chuyến thăm này cũng là cơ hội để các nhân viên dự
án trực tiếp giám sát việc thực hiện các hoạt động của dự án và tăng cường năng lực của các
đối tác địa phương trong quản lý dự án để việc tuân thủ và hiệu quả của dự án được đảm
bảo tốt.
Các bài kiểm tra trước và sau đào tạo đã được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các khóa
học TOT, đo lường kiến thức và kỹ năng mà những người tham gia thu được từ các khóa học
và dự đoán về sự thay đổi và tác động mà họ sẽ mang lại cho địa phương của họ sau đó.
Hình ảnh đã được sử dụng để ghi lại tất cả các hoạt động của dự án minh họa việc thực hiện
và kết quả thực tế. Các cuộc họp trực tuyến và ngoại tuyến giữa các thành viên nhóm dự án
và với các đối tác địa phương đã được tổ chức hàng tuần để cập nhật và xem xét tiến độ dự
án, kết quả đạt được cũng như thảo luận về kế hoạch làm việc tiếp theo. Phương pháp liên
lạc thường xuyên qua điện thoại, email và mạng xã hội với các đối tác địa phương và nhóm
dự án GIZ đã được tiến hành để theo dõi tiến độ và xác nhận tình hình thực tế hoặc thay đổi
trong các lĩnh vực dự án để tìm cách phê duyệt sửa đổi hoặc thay đổi hoạt động. Nhóm dự
án cũng chuẩn bị cập nhật hàng tháng gửi cho đội ngũ quản lý cấp cao của AAV để theo dõi
và đánh giá nội bộ cũng như trong các báo cáo cho nhóm dự án GIZ.
7. Lựa chọn người thụ hưởng
Việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng được thực hiện dựa trên các tiêu chí dự án đã được nhóm
dự án GIZ và các đối tác địa phương thảo luận và thống nhất. Ưu tiên được dành cho i) những
người thuộc nhóm cận nghèo (với thu nhập cá nhân hàng tháng dưới 40 EUR) hoặc người
nghèo (với thu nhập cá nhân hàng tháng dưới 25 EUR) - dựa trên các tiêu chuẩn được chính
quyền tỉnh phê duyệt; ii) hộ gia đình, trường học chưa có gói hỗ trợ, cứu trợ quốc gia; iii) phụ
nữ, trẻ em, người già, đặc biệt là người dân tộc thiểu số (được ưu tiên hàng đầu). Danh sách
người thụ hưởng lần đầu tiên được chuẩn bị và/hoặc đề xuất bởi cán bộ kiểm lâm tại các xã
dự án (huyện Lạc Dương) hoặc bởi trưởng thôn hoặc các tổ phát triển cộng đồng (huyện Lâm
Hà). Sau đó, họ đã được kiểm tra và xem xét bởi các thành viên nhóm dự án AAV và Vườn
quốc gia thông qua các chuyến thăm thực địa của họ đến các hộ gia đình được đề xuất. Danh
sách đề xuất của các hộ thụ hưởng đã được giới thiệu và sau đó được xác minh bởi các cộng
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đồng liên quan trong các cuộc họp thôn và chính quyền xã. Danh sách người thụ hưởng cũng
được đăng tải tại ban thông tin của văn phòng thôn và trạm kiểm lâm (tại huyện Lạc Dương).
Kết quả là, 280 nông dân đã được chọn để cung cấp vật tư nông nghiệp khi họ đáp ứng các
tiêu chí và có khả năng sử dụng các vật liệu này trên đất canh tác hiện tại của họ. 105 người
nghèo được cung cấp thẻ bảo hiểm y tế là người già hoặc những người mắc bệnh mãn tính
nhưng không đủ khả năng chăm sóc y tế thích hợp. 194 bể chứa nước đã được cung cấp
cho các hộ gia đình đang phải chống đỡ với tình trạng thiếu nước sạch. 200 trẻ em được
nhận tài liệu học tập đều đến từ các gia đình nghèo hoặc cận nghèo và dân tộc thiểu số.
Về việc triển khai các khóa học TOT, trước các khóa đào tạo, công văn đã được gửi đến 6
trường tiểu học và trung học cơ sở ở Lạc Dương, Lâm Hà và 8 huyện khác trên cả nước nơi
các chương trình của AAV đã được thực hiện trong nhiều năm. 44 học viên được lựa chọn
đã đảm bảo cam kết tham gia đầy đủ toàn bộ thời gian đào tạo và chịu trách nhiệm đào tạo
sinh viên tại trường của họ để ngăn chặn Covid-19 và các bệnh khác và / hoặc tham gia vào
quá trình PVA tại địa phương của họ.

III. Phụ lục
Phụ lục 1: Nghiên cứu thực tiễn
CÂU CHUYỆN 1: CUNG CẤP TÀI LIỆU HỌC TẬP CHO HỌC SINH TẠI LÂM HÀ
"Cháu rất biết ơn các chú, dì của dự án vì những món quà. Cháu hứa sẽ học tập chăm chỉ
hơn ở trường." Em Võ Chí Hùng, học sinh lớp 4 trường THCS Tân Thành II cho biết với đôi
mắt ngây thơ và một chiếc túi học sinh mới trên lưng. Hùng nằm trong số 110 học sinh đang
học tại Trường Tiểu học Tân Thành I, Trường Tiểu học Tân Thành II và Trường Tiểu học Đan
Phượng II ở xã Tân Thành và Đan Phượng, huyện Lâm Hà đã nhận tài liệu học tập từ dự án.
Hoạt động này là một phần của dự án "Thúc đẩy phục hồi sau Covid-19 tại vùng đệm của các
khu bảo tồn tại huyện Lâm Hà và Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng" do GIZ tài trợ.
Cậu bé 10 tuổi sống với mẹ và em gái trong một trong những hộ gia đình nghèo nhất trong
xã. Không có công việc ổn định và không có đất canh tác, kiếm sống cho gia đình liên tục là
một cuộc đấu tranh cho người mẹ chăm chỉ. Cô đã ở một mình sau khi ly hôn vài năm trước
và hiện chỉ nuôi hai đứa con bằng cách làm công việc lao động tạm thời. Cô nói với nhóm dự
án "Mặc dù con tôi đã bước vào năm học mới trong một thời gian dài, tôi không có tiền để
mua cho nó một chiếc ba lô mới do đại dịch Covid 19. Tôi không có việc làm, không có tiền...
Hôm nay, con tôi nhận được sổ ghi chép, bút, túi học sinh từ dự án, chúng tôi rất vui và muốn
nói lời cảm ơn đến các nhà tài trợ.”
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Ảnh bên trái: Võ Chí Hùng đeo ba lô mới được hỗ trợ bởi dự án. Ảnh bên phải: Võ Chí
Hùng (thứ hai đứng từ trái sang) cùng thầy cô và các bạn cùng lớp (trường tiểu học Tân
Thành II, huyện Lâm Hà).)
Theo thầy Nhữ Văn Ba - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thành II, toàn trường có 713
học sinh, trong đó có 449 em là người dân tộc thiểu số, 210 nữ và 239 nam. 40 phần quà
gồm sổ tay, bút và túi xách đã được trao cho các em học sinh nghèo. "Hoạt động này của
dự án thực sự có ý nghĩa và thiết thực, đặc biệt là sau dịch bệnh kéo dài, góp phần giảm
bớt khó khăn cho người dân và động viên các em học sinh tại các trường học của chúng
tôi", ông Nhữ Văn Ba nói.
CÂU CHUYỆN 2: CUNG CẤP HẠT GIỐNG VÀ PHÂN BÓN TẠI LẠC DƯƠNG
Tác động của một cơn mưa lớn tiếp theo là Covid -19 dẫn đến giảm giá cả và nhu cầu của
các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, cùng với khó khăn trong điều kiện canh tác (thiếu nguồn
tài chính, nguyên vật liệu) đã đẩy nhiều hộ gia đình vào cảnh nghèo đói nghiêm trọng hơn với
rất ít hy vọng phục hồi. Nhiều nông dân địa phương cảm thấy bị cám dỗ để bán đất nông
nghiệp của họ.
Trong số các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề ở huyện Lạc Dương, bà K. Chêm, bà mẹ đơn
thân với hai đứa con, là một trong những trường hợp dễ bị tổn thương nhất. Chị sống ở xã
Đa Chảis, huyện Lạc Dương, do nghèo khó, các con chị phải nghỉ học sau lớp 10 để làm việc
toàn thời gian trên cánh đồng cà phê. Gia đình chị trở nên vô vọng sau thảm họa và đại dịch.
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Chị K. Chêm đang đứng trước phân bón và vận chuyển phân bón nhận được từ dự án
(huyện Lạc Dương)
Với mục đích mang lại sinh kế bền vững cho những người dễ bị tổn thương, dự án đã hỗ trợ
280 hộ gia đình (1.120 người) sinh sống tại vùng đệm của huyện Lạc Dương và Lâm Hà với
700 kg cây ngô và 29.400 kg phân bón hữu cơ. Gia đình chị K. Chêm là một trong những đối
tượng hưởng lợi của dự án hiện có thể sử dụng nguyên liệu cung cấp (140 kg phân bón hữu
cơ) để tái canh canh tác trong giai đoạn tháng 7/2020. Chị hạnh phúc khi nói về tương lai của
gia đình "Tôi sẽ sử dụng phân bón để phục vụ công việc trồng trọt của gia đình chúng tôi,
năng suất và chất lượng sản phẩm cà phê của tôi sẽ được cải thiện". Điều này mang lại cho
họ thu nhập ngắn hạn vì thực tế là nguồn thu nhập từ lâm nghiệp của họ sẽ mất 5-15 năm để
kiếm được. Với sự hỗ trợ này, chị K. Chêm hiện có khả năng cung cấp một cuộc sống đàng
hoàng cho con cái của mình và hy vọng sẽ gửi chúng trở lại trường học để hoàn thành việc
học của chúng.

CÂU CHUYỆN 3: CUNG CẤP BỂ CHỨA NƯỚC TẠI LÂM HÀ
Năm 2020, do dịch Covid-19 và hạn hán ở Tây Nguyên, Lạc Dương và Lâm Hà là hai huyện
phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là các hộ nghèo và cận nghèo. Nguồn nước sinh
hoạt của họ rất ít vì các sông, suối và ao hồ ở địa phương đang cạn kiệt nước. Sự sẵn có của
nước ngầm đang giảm sau thời gian dài hạn hán tàn phá.
Sống ở xã Tân Thành, huyện Lâm Hà, anh Hà Dũng cũng kiếm sống bằng công việc của một
nhân viên không chính thức. Trách nhiệm nuôi dạy một gia đình có một đứa con 2 tuổi, đặc
biệt là trong bối cảnh COVID-19 tác động và hạn hán tàn phá đã khiến vợ chồng anh Dũng
càng đau khổ hơn.
Từ ngày 14/9 đến ngày 22/10/2020, dự án đã hỗ trợ 160 hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu
số có bể chứa nước sạch để sử dụng lâu hơn.
Anh Dũng cho biết "Khoảng cách từ nhà tôi đến việc lấy nước sạch là hơn 2km. Mỗi ngày
chúng tôi phải đi ít nhất 3 lần để lấy nước sạch vì không có bể chứa nước trong nhà tôi. Việc
lấy nước đã làm tốn rất nhiều thời gian trong ngày.". Giờ đây, với sự hỗ trợ của dự án, gia
đình ông Dũng và những người khác đã có thể lưu trữ được 1.000 m3 nước, đủ cho nhu cầu
của họ trong ít nhất 2 tuần.
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Anh Hà Dũng đang đứng trong sân văn phòng UBND xã Tân Thành và trước xe tăng của
ông và sẵn sàng mang về nhà (huyện Lâm Hà).

CÂU CHUYỆN 4: HỘI THẢO TOT VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC VÀ PHÒNG
CHỐNG COVID-19 TẠI LẠC DƯƠNG
Hội thảo TOT dành cho giáo viên về kỹ năng sống để dạy trẻ em chống lại đại dịch Covid-19
và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khác là một trong những hoạt động của
dự án. Nó tập trung vào việc truyền và phòng ngừa Covid-19, và phương pháp học tập / học
tập tích cực để cung cấp hiệu quả kiến thức và đào tạo sinh viên trẻ về kỹ năng sống. Hội
thảo TOT thu hút sự tham gia của 23 giáo viên đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở
trong các khu vực dự án và trên cả nước.
Cil Phi Criêu Ensai – giáo viên dân tộc thiểu số trường tiểu học Đa Nhim, huyện Lạc Dương
là một trong những người tham gia. Đã giảng dạy ở Đa Nhim được 7 năm, anh đã có mối
quan hệ gắn bó với các em học sinh. Là một giáo viên, đối mặt với một cuộc khủng hoảng
chưa từng có như đại dịch Covid-19, cũng như đối với bản thân và gia đình, anh rất quan tâm
đến học sinh của mình. Anh chia sẻ mối quan tâm của mình: "Ở độ tuổi trẻ như vậy, học sinh
của tôi rất khó hiểu mức độ nghiêm trọng của đại dịch này, và như bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ
như vậy. Đôi khi các em rất năng động và bất cẩn, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng
đối với tôi để giữ an toàn cho các em. Đó là lý do tại sao tôi thực sự đánh giá cao nỗ lực và
sự nhiệt tình của các giảng viên và nhóm dự án trong việc cung cấp cho tôi và những người
tham gia khác những kiến thức và kỹ năng quan trọng và thiết thực này tại hội thảo TOT. Tôi
rất háo hức được áp dụng những gì tôi đã học được trong trường của chúng tôi.”
Là một trong những thực tập sinh năng động nhất trong khóa học, anh được tin tưởng sẽ dẫn
dắt các khóa đào tạo triển khai cho giáo viên địa phương từ các trường khác trên địa bàn
huyện Lạc Dương. "Tôi đã được truyền cảm hứng từ nhóm dự án để mang khóa học này đến
với càng nhiều giáo viên càng tốt. Để chúng tôi có thể xây dựng một môi trường sống và học
tập an toàn cho học sinh của mình và bảo vệ bản thân hiệu quả khỏi COVID-19 và các bệnh
truyền nhiễm phổ biến ở huyện Lạc Dương và hy vọng hơn thế nữa." giáo viên 28 tuổi nói.
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Ảnh trái: Anh Cil Phi Criêu Ensai đã trình bày công việc của nhóm mình trong hội thảo TOT
do dự án (thành phố Đà Lạt) tổ chức. Ảnh phải: Anh đang tạo điều kiện cho một khóa đào
tạo triển khai cho các đồng nghiệp của mình (huyện Lạc Dương)

CÂU CHUYỆN 5: HỘI THẢO TOT VỀ ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CÓ SỰ THAM GIA
Là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh
niên Việt Nam thành phố Hà Nội kiêm
Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận
Hoàng Mai, ông Phạm Quang Khoat đã
tham gia với sự hào hứng và háo hức
trong hội thảo TOT về đánh giá khuyết
tật có sự tham gia của (PVA). Hội thảo
tập huấn diễn ra từ ngày 17 – 21/9/2020
với sự tham dự của hơn 20 đại biểu đến
từ các tỉnh miền Bắc, miền Nam và miền
Trung Việt Nam.

Ông Phạm Quang Khoat tại hội thảo TOT của PVA
(thành phố Đà Lạt)

Chia sẻ về ngày đầu tiên tập luyện, ông
cho biết "Trước đây, tôi chưa bao giờ
chú ý đến tính dễ bị tổn thương của
người khuyết tật trong bối cảnh thiên tai.
Đây là một hạn chế vì tôi làm việc cho
Hội Liên hiệp Thanh niên Khuyết tật Hà
Nội và Hội Người khuyết tật quận Hoàng
Mai. Hơn nữa, bản thân là một người
khuyết tật, nhờ được đào tạo, bây giờ tôi
nhận ra ảnh hưởng của thiên tai đối với
đối tượng này.”.

Sau nhiều ngày, ông đã học các công cụ kỹ thuật để đánh giá rủi ro thiên tai và dịch bệnh địa
phương, xác định các địa điểm dễ bị tổn thương và đi đường bộ đến các địa điểm an toàn,
v.v. Ông cũng tham gia chuyến đi thực địa đến huyện Lâm Hà thực hành các công cụ PVA và
áp dụng những kiến thức đã học để trao đổi với người dân địa phương. “Với những công cụ
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đó, chúng tôi dễ dàng tiếp cận và lấy thông tin từ cộng đồng hơn. Theo tôi, các công cụ kỹ
thuật này có hiệu quả cao và dễ sử dụng cũng như giao tiếp với cộng đồng, ngay cả với trẻ
em. Sau khóa đào tạo, tôi sẽ chia sẻ kiến thức cho những người khuyết tật ở địa phương và
các đồng nghiệp trong ủy ban."
Hoạt động của Hội thảo Đào tạo giảng viên đánh giá tính dễ bị tổn thương có sự tham gia
(PVA) nằm trong dự án "Thúc đẩy phục hồi sau COVID-19 tại vùng đệm và các khu vực được
bảo vệ tại lâm Hà và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng" do GIZ tài trợ.

Phụ lục 2: Hình ảnh và tin tức về các hoạt động của dự án
1. Chuyến đi thực địa đến các hộ gia đình để kiểm tra những người thụ
hưởng và đăng danh sách ở nơi công cộng

Thăm một hộ dân ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương để kiểm tra người thụ hưởng

Danh sách người thụ hưởng được đăng tải trên bảng thông tin, thôn Tân Lập, xã Đan Phượng,
huyện Lâm Hà

2. Cung cấp các gói bảo hiểm y tế và tài liệu trường học
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Hộ nghèo, dân tộc thiểu số nhận thẻ BHYT
(huyện Lạc Dương)

Học sinh trường tiểu học và THCS Long
Lãnh nhận hồ sơ học tập mới do dự án
(huyện Lạc Dương) cung cấp

3. Cung cấp hạt giống và phân bón

Hạt giống và phân bón sẵn sàng cung cấp cho
nông dân địa phương (xã Đa Nhim, huyện Lạc
Dương)

Gia đình mang túi phân bón về nhà (xã Dân
Phượng, huyện Lâm Hà)
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4. Cung cấp vật tư, thiết bị y tế cho trường học

Cán bộ dự án AAV và nhân viên Vườn Quốc
gia bàn giao vật tư, thiết bị y tế cho trường
tiểu học và trung học cơ sở Long Lãnh (huyện
Lạc Dương)

Nhân viên vườn quốc gia hướng dẫn giáo viên
cách sử dụng nhiệt kế điện tử (huyện Lạc
Dương)

5. Cung cấp bể chứa nước tại tỉnh Lạc Dương

Người dân địa phương được đơn vị cung
cấp hướng dẫn cách sử dụng bể chứa
nước trong hộ gia đình (xã Đa Nhim, huyện
Lạc Dương)

Người dân địa phương ký tên vào danh
sách người tiếp nhận bể chứa nước (xã Đa
Nhim, huyện Lạc Dương)
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Các hộ dân địa phương đang chờ nhận bể
Một người dân địa phương chở bình nước
chứa nước mới (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) mới nhận về nhà (xã Tân Thanh, huyện Lâm
Hà).

6. Khóa đào tạo về giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh để chống lại Covid19 và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe khác

Kỉ niệm buổi tái định hình cho người tham
gia và giảng viên trong khóa đào tạo TOT
(thành phố Đà Lạt)

Những người tham gia tìm hiểu về Covid-19
và các cơ chế lây truyền bệnh truyền nhiễm
phổ biến khác và thực hành về cách phòng
ngừa ((thành phố Đà Lạt)

Khai trương chào đón nhà tài trợ trong
khóa đào tạo TOT (thành phố Đà Lạt)

Một người tham gia trình bày kế hoạch liên
lạc của nhóm mình trong trường hợp khẩn
cấp (thành phố Đà Lạt)

7. Triển khai tập huấn cho giáo viên lâm Hà và Lạc Dương
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Triển khai khóa đào tạo tại huyện Lâm Hà

Một học viên tot tạo điều kiện cho một khóa
đào tạo triển khai tại trường THCS Tân
Thành 1 (huyện Lâm Hà)

Khóa đào tạo triển khai tại huyện Lạc
Dương

Giáo viên địa phương tham gia tập huấn tại
trường THCS Tân Thanh 1 (huyện Lâm
Hà)
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8. Các sự kiện ngoài lớp/ngoài cửa về phòng chống Covid-19 và các bệnh
thường gặp cho học sinh trong trường

Sự kiện truyền thông tại trường tiểu học Tân
Thành, huyện Lâm Hà

Sự kiện truyền thông tại trường tiểu học Tân
Thành, huyện Lâm Hà

Sự kiện truyền thông tại trường tiểu học và
trung học cơ sở Đa Nhim, huyện Lạc Dương

Sự kiện truyền thông tại trường tiểu học và
trung học cơ sở Đa Nhim, huyện Lạc Dương

BÁO CÁO CHÍNH THỨC – Thúc đẩy phục hồi sau COVID – 19 tại tỉnh Lâm Đồng

Page 22 of 23

9. Khóa đào tạo TOT về đánh giá lỗ hổng có sự tham gia (PVA)

Các học viên tham gia khóa đào tạo đã gặp
gỡ và giao lưu với đoàn AAV/ AFV (thành
phố Đà Lạt)

Đi thực địa đến xã Tân Thanh và thực
hành sử dụng dụng cụ PVA với một
nhóm thanh niên địa phương (huyện
Lâm Hà)

Người tham gia thực hành các công cụ
PVA để thu thập và phân tích thông tin
(thành phố Đà Lạt)

Những người tham gia trình bày công việc
nhóm của họ vào cuối chuyến đi thực tế để
thực hành các công cụ PVA (huyện Lâm Hà)

10. Liên kết phát song tin tức trên truyền hình Lâm Đồng
Các hoạt động phân phối được Đài Truyền hình Lâm Đồng phát sóng từ 12'35 – 13'30:
https://www.youtube.com/c?v=h-B3ikTS1R0&list=PL-WNYXED-n9i-8S0HwudUG6R3v_V4u6_&index=59&t=816s
Những tin tức khác từ Đài Truyền hình Lâm Đồng được công bố công khai trên:
https://drive.google.com/file/d/1SG9Va4WvKoON6Ewa2wlXIcG3nJyCsEa0/view

-Kết thúc-
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Programme on Conservation, Sustainable Use of
Forest Biodiversity and Ecosystem Services in Viet Nam
Unit 021, 2nd Floor, Coco Building
14 Thụy Khue Str., Tay Ho District, Hanoi, Viet Nam
T: +84 24 39 32 95 72
E: office.biodiversity@giz.de
I: www.giz.de/viet-nam
https://snrd-asia.org/conservation-and-sustainable-use-of-biodiversity-and-ecosystem-services-of-forests-in-vietnam/
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