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T R U N G  T Â M  P H Á T  T R I Ể N  N Ô N G  T H Ô N  M I Ề N  T R U N G



Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung

(CRD) với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

phát triển đã thực hiện 192 dự án tại 18 tỉnh của

miền Trung – Tây nguyên Việt Nam. CRD hướng

đến trở thành một tổ chức hàng đầu về phát

triển nông thôn ở miền Trung và cả nước vì một

xã hội nông thôn phát triển bền vững, môi

trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và

dân chủ ngày càng cao.
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GIỚI THIỆU VỀ CRD

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Q U Ả N  T R Ị  
T À I  N G U Y Ê N  T H I Ê N
N H I Ê N  V À  B Ả O  T Ồ N  
Đ A  D Ạ N G  S I N H  H Ọ C
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Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) thuộc trường Đại học
Nông Lâm, Đại học Huế được thành lập năm 1995 theo Quyết định số
73/QĐ-TC của Giám đốc Đại học Huế. 

CRD có sứ mệnh nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận
động chính sách trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ
và công bằng xã hội.           

CHỦ ĐỀ XUYÊN SUỐT

QUẢN TRỊ TỐT

BẢO VỆ TRẺ EM

BÌNH ĐẲNG GIỚI

VĂN HOÁ 
TRUYỀN THỐNG

P H Á T  T R I Ể N  
N Ô N G  N G H I Ệ P  
B Ề N  V Ữ N G  T H E O  
Đ Ị N H  H Ư Ớ N G  
T H Ị  T R Ư Ờ N G  

Q U Ả N  L Ý  R Ủ I  R O  
T H I Ê N  T A I  V À  

Ứ N G  B I Ế N  V Ớ I  
B I Ế N  Đ Ổ I  K H Í  H Ậ U

 



THƯ NGỎ TỪ GIÁM ĐỐC CRD
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Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các nhà tài trợ, các đối tác và quý độc giả lời chào
trân trọng!
Chúng ta vừa trải qua năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức cả về kinh tế
và xã hội do dịch bệnh và thiên tai. CRD tự hào vì trong điều kiện khó khăn
đó nhưng đã nỗ lực hết mình để thực hiện hiệu quả 12 dự án tại 08 tỉnh,
thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng
Nam, Bình Định, Đắk Lắk và Lào Cai. Tất cả các dự án đều thành công tốt
đẹp, được các nhà tài trợ, chính quyền địa phương, tổ chức đối tác và người
hưởng lợi đánh giá cao.

Theo đuổi Chiến lược phát triển CRD giai đoạn 2020-2025, CRD tập trung vào 03 lĩnh vực hoạt động chính:
Phát triển nông nghiệp bền vững theo định hướng thị trường; Quản trị tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng
sinh học; Ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Các vấn đề về bảo vệ trẻ em, công bằng giới và
quản trị địa phương tốt là những chủ đề xuyên suốt được lồng ghép vào 3 lĩnh vực này.

Trong năm 2020, các dự án của CRD đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, trong đó nổi bật là: 
- Sản xuất nông nghiệp của người hưởng lợi đã tăng rất đáng kể cả về năng suất, sản lượng và chất lượng. Dịch
bệnh được kiểm soát, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, nhờ đó đã giảm thiểu được các rủi ro trong sản xuất. Giá trị
nông sản được nâng cao nhờ có sự kết nối chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp. Do đó, đã giúp tăng thu
nhập rất đáng kể cho người dân.
- Rừng được làm giàu thông qua các hoạt động trồng cây bản địa dưới tán rừng; Các cộng đồng quản lý bảo vệ
rừng từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát rừng, do đó đã ngăn chặn và giải quyết hiệu quả
các vụ vi phạm lâm luật; Các mô hình sinh kế dưới tán rừng như: mô hình trồng mây, cây dược liệu... đã góp
phần nâng cao thu nhập, tạo động lực để người dân tham gia tích cực hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng;
Doanh nghiệp nhỏ và hộ trồng rừng được nâng cao nhận thức và năng lực nhằm đáp ứng được yêu cầu của VPA-
FLEGT để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp.
- Người dân và các bên liên quan nhận thức tốt hơn về biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai, do đó đã chủ động hơn
trong công tác quản lý rủi ro thiên tai ở cấp cộng đồng và giảm thiểu được các thiệt hại. Đã thực hiện chuyển đổi
cơ cấu cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu, thông qua những giải pháp như: chứng nhận VietGap, sử
dụng công nghệ tiên phong với mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ... Thiết lập hệ thống thông tin cảnh
báo về rủi ro thiên tai và rủi ro biến đổi khí hậu. Các hệ thống này thường xuyên được cập nhật để phục vụ công
tác lập kế hoạch. Đặc biệt, năm 2020, thiên tai liên tiếp xảy ra ở miền Trung, CRD đã tích cực thực hiện các hoạt
động khắc phục hậu quả giúp người dân ổn định sản xuất và đời sống.
- Nhờ có hỗ trợ của dự án, năng lực tiếp cận quyền của cán bộ quản lý cấp huyện, xã ở Thừa Thiên Huế đã được
nâng lên, giúp họ thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Cha mẹ, thầy cô giáo, các cơ
quan quản lý nhà nước và các bên liên quan khác đã có những thay đổi về nhận thức, tham gia tích cực và có
trách nhiệm hơn trong thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em trong trường học cũng như tại cộng đồng. Thông qua
các buổi đối thoại, nhiều ý kiến, khuyến nghị chính đáng của trẻ em đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận và cụ thể
hóa vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vai trò, vị thế và tiếng nói của phụ nữ đã
được coi trọng, nhất là trong quá trình lập kế hoạch cũng như ra quyết định của gia đình.
 

Hi vọng, báo cáo sẽ mang đến cho quý vị bức tranh toàn cảnh các hoạt động cũng như những đóng góp của CRD cho
cộng đồng và xã hội trong năm vừa qua.
Thay mặt cho tập thể CRD, tôi bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các nhà tài trợ, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đối tác,
các đồng nghiệp và những người hưởng lợi đã luôn hợp tác, đã giúp đỡ để CRD hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm
2020. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý vị để CRD sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho cộng đồng
và xã hội trong những năm tới.

Trân trọng cảm ơn.
Giám đốc, TS. TRƯƠNG QUANG HOÀNG



KẾT QUẢ NỔI BẬT
NĂM 2020
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    Dự án/hợp đồng
với tổng ngân sách
chi tiêu khoảng      

 tỷ đồng
 

 

          người 
được hưởng lợi
trực tiếp từ các

hoạt động, dự án,
trong đó        

 người là trẻ em.
 

       mô hình sinh kế
được xây dựng và

nhân rộng tại cộng
đồng với        hộ

hưởng lợi.
 

 

           khóa tập huấn, đào
tạo với                 lượt học

viên là người dân, nhân viên
các tổ chức phi chính phủ,

cán bộ các cấp, giáo viên và
học sinh các cấp, trong đó
 có               người là đồng

bào dân tộc thiểu số.
 

 
     hội thảo với

        tham dự viên;
trong đó có       

 người là đồng bào
dân tộc thiểu số.

 

 

     sự kiện và chiến dịch
truyền thông – đối thoại

được tổ chức với         
 người hưởng lợi,  trong đó

có                người là trẻ
em.

 

 

      nghiên cứu
được thực hiện
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NHIỆM VỤ CHÍNH

TRONG NĂM 2020, CRD ĐÃ THỰC HIỆN 02 DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC PHÁT
TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
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MỤC TIÊU 

Phát triển nông nghiệp bền vững theo định hướng thị trường được xem là lĩnh vực hoạt động
“xương sống” của CRD. Nhằm cải thiện thu nhập của người dân và thực hiện các mục tiêu bảo
vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. 
Năm 2020, CRD đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể như nâng cao năng lực sản xuất và quản
lý cho cộng đồng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và thiết lập các
kênh tiêu thụ nông sản. Từ đó phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu
nhập cho người dân. Những giải pháp này đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, các
địa phương, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay. 
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Dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” do Bộ Hợp
tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVD) tài trợ.

Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cho nông dân và phát triển các tổ hợp tác sản xuất tại thị xã An
Nhơn và xã Vĩnh Sơn tỉnh Bình Định” và “Phát triển chuỗi giá trị chuối Già Lùn tại huyện A Lưới”
do Central Group tại Việt Nam tài trợ. 

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN:
NÔNG NGHIỆP LIÊN KẾT
HƯỚNG ĐẾN THU NHẬP BỀN
VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN
TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN NAM
GIANG, TỈNH QUẢNG NAM.

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ
ÁN TẠI HUYỆN NAM GIANG,
TỈNH QUẢNG NAM.



MỘT SỐ KẾT
QUẢ NỔI
BẬT CỦA
LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
NÀY TRONG
NĂM 2020

Thành lập 05 tổ hợp tác tại 05
xã, thị trấn của huyện Nam
Giang, tỉnh Quảng Nam và
hướng dẫn vận hành.

0 9

Có 1209 người hưởng lợi
trong đó có 867 người là
đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng 05 mô hình (01
trồng chuối, 04 trồng rau,
củ, quả) với 147 người
hưởng lợi.

Tổ chức 28 khóa tập huấn với 743
lượt người tham gia về các nội dung
như: nghiên cứu thị trường, lập kế
hoạch sản xuất kinh doanh, chuỗi
giá trị, quy trình kỹ thuật sản xuất và
chăm sóc các loại cây rau, củ quả;
xây dựng và vận hành tổ hợp tác; kỹ
thuật sản xuất chuối.

Xây dựng 05 quy trình kỹ
thuật sản xuất chuối, dưa leo,
khổ qua, bắp cải và cải thảo.

Tổ chức 01 hội thảo khởi động dự
án tại huyện Nam Giang, tỉnh
Quảng Nam với 76 người tham dự
đến từ các cơ quan cấp tỉnh,
huyện, xã, các doanh nghiệp và
các tổ chức đối tác.

Thực hiện 08 đợt hướng dẫn
kỹ thuật trực tiếp tại đồng
ruộng cho 147 nông dân.

Trang bị 15 bộ dụng cụ, túi
thú y cho 15 cán bộ thú y viên
cấp thôn, bản và xã.

Tổ chức 01 cuộc chia sẻ kinh
nghiệm với sự tham gia của 21 cán
bộ thú y cấp xã, huyện về công tác
thú y, thực hành xây dựng mô hình
chăn nuôi an toàn sinh học và
phòng chống “Dịch tả lợn Châu
Phi”.

Hướng dẫn kỹ thuật trồng chuối cho người dân tại
huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 



TÁC ĐỘNG VÀ ĐÓNG GÓP CỦA LĨNH VỰC HOẠT
ĐỘNG NÀY ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG:

MÔ HÌNH TRỒNG BẮP CẢI TẠI THỊ XÃ 
AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

MÔ HÌNH TRỒNG CHUỐI GIÀ LÙN TẠI
HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.
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Các kiến thức kỹ thuật do CRD chuyển giao đã được người dân áp dụng thành công
vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản và
giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Ví dụ: Những thay đổi về kỹ thuật trồng cây chuối
đã giúp cây chuối lùn A Lưới tăng trưởng tốt, tỷ lệ bệnh giảm 83,6%, năng suất tăng
25 -32%. Các hộ tham gia dự án từ chỗ cung cấp không đủ chuối theo đơn đặt hàng
của Big C nay đã tăng sản lượng cung cấp lên 3 - 4 lần.

Các cộng đồng đã phát triển sản xuất nông sản theo hướng hữu cơ, thân thiện môi
trường, an toàn thay thế các sản phẩm có sử dụng hóa chất trước đó.

Chuỗi giá trị của một số nông sản cũng được cải thiện, mang lại giá trị cao hơn cho
các nông sản. Giá trị gia tăng này đã góp phần nâng cao thu nhập của người hưởng
lợi, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại các cộng đồng sống phụ thuộc vào
rừng.
Đội ngũ thú y thôn, bản tại các xã thuộc vùng dự án được đào tạo và cung cấp các
trang thiết bị. Họ đã từng bước thực hiện tốt hơn công tác phòng trừ dịch bệnh,
nhất là dịch tả lợn Châu Phi, và từng bước đáp ứng được nhu cầu dịch vụ thú y của
các hộ chăn nuôi.



TRONG NĂM 2020, CRD ĐÃ THỰC HIỆN 03
DỰ ÁN, HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC

QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ
BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC:

CÁN BỘ CRD CÙNG CỘNG ĐỒNG RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG
RỪNG TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.
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NHIỆM VỤ CHÍNH

Các hoạt động của CRD trong lĩnh vực này nhằm mục đích quản lý tốt, có hiệu
quả nguồn tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học của nguồn tài nguyên
quý giá này. Để làm được điều đó, các hoạt động của CRD hướng đến việc nâng
cao nhận thức và tạo lợi ích cho các cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào rừng
trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên.

Dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội (CSOs) trong
công tác bảo tồn tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế
Thụy Điển (Sida) tài trợ.
Dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp
để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế
do Chương trình EU – FAO FLEGT thông qua Tổ chức FAO tài trợ.

Dự án “Hỗ trợ các tổ chức ngoài nhà nước tham gia hiệu quả vào việc thực
hiện, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện VPA/FLEGT” do Tổ chức Hợp tác
Phát triển Đức (GIZ) tài trợ.



MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA LĨNH
VỰC HOẠT ĐỘNG NÀY TRONG NĂM 2020

THAM QUAN DOANH NGHIỆP GỖ TẠI THÀNH PHỐ 
QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH.

TẬP HUẤN GIỚI THIỆU HIỆP ĐỊNH VPA/FLEGT
VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ GỖ HỢP PHÁP ĐỐI VỚI
GIA ĐÌNH TRỒNG RỪNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG
HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ.
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Có 489 người được hưởng lợi
từ các dự án đã thực hiện,
trong đó có 316 người là đồng
bào dân tộc thiểu số.

Tổ chức 09 Hội thảo và tập huấn với 259 người tham gia gồm người dân, đại diện
các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Các nội dung tập huấn bao gồm: (1) ToT giới
thiệu Hiệp định và phương pháp hỗ trợ kỹ thuật cho hộ gia đình trồng rừng, (2)
Giới thiệu Hiệp định VPA/FLEGT và những yêu cầu về gỗ hợp pháp đối với hộ trồng
rừng, (3) Kỹ năng xây dựng bản tin chính sách, (4) Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây
mây nước dưới tán rừng tự nhiên, (5) Công tác quản lý và bảo vệ rừng cộng đồng.

Tổ chức 02 đợt khảo sát và hỗ
trợ kỹ thuật trong chuẩn bị và
lưu trữ các hồ sơ gỗ hợp pháp
cho 34 hộ trồng rừng tại hai
tỉnh Quảng Trị.



CUỘC HỌP LẦN THỨ 9 NHÓM NÒNG CỐT ĐA BÊN THỰC HIỆN VỀ VPA/FLEGT
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Hỗ trợ xây dựng 04 phương án quản
lý rừng bền vững cho các cộng
đồng/cụm dân cư thôn Cha Măng, Mụ
Năm, La Hố và thôn Dỗi thuộc xã
Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh
Thừa Thiên Huế.

Xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật
trồng 32 ha cây lâm sản ngoài gỗ
(mây nước, gừng gió) và triển khai
trồng 08 ha cây mây nước.

Hỗ trợ xây dựng 11 kế hoạch quản lý
bảo vệ và phát triển rừng cho 04 cộng
đồng và 07 nhóm hộ quản lý rừng
cộng đồng của xã Thượng Lộ, huyện
Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

04 cộng đồng và 07 nhóm hộ ở
Thừa Thiên Huế đã thực hiện các
đợt giám sát tuần tra bảo vệ rừng,
kết hợp chăm sóc các cây lâm sản
ngoài gỗ được trồng dưới tán
rừng. 

Xây dựng 01 bản tin Kiểm Lâm cập nhật các thông tin về VPA - FLEGT với 300
bản in cung cấp cho các cơ quan kiểm lâm và các cơ quan liên quan khác,
doanh nghiệp gỗ, và hộ trồng rừng, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phát sóng 02 phóng sự về các chủ đề
“Quản lý rừng bền vững và hỗ trợ hộ
trồng rừng tuân thủ các yêu cầu về gỗ
hợp pháp” trên Đài Truyền hình Việt
Nam và Đài Phát thanh và Truyền
hình Thừa Thiên Huế.

Đồng chủ trì và tổ chức 02 cuộc
họp Nhóm hợp tác đa bên về VPA -
FLEGT với 40 tham dự viên trong
mỗi cuộc họp.



Sau khi được trang bị các kiến thức về VPA - FLEGT, kỹ năng
và phương pháp hỗ trợ kỹ thuật về quản lý hồ sơ, tuân thủ
quy định về quản lý lao động và an toàn lao động, các tổ
chức xã hội và cơ quan kiểm lâm của Quảng Trị đã thực hiện
tốt các hoạt động hướng dẫn và hỗ trợ cho doanh nghiệp
gỗ để giúp họ tuân thủ yêu cầu của hiệp định VPA – FLEGT
và sẵn sàng để tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp. 

CÁN BỘ CRD CÙNG CỘNG ĐỒNG RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG 
RỪNG TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TÁC ĐỘNG VÀ ĐÓNG GÓP CỦA LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG NÀY ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG:
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T Ậ P  H U Ấ N  –  H Ộ I  T H Ả O  V Ề  X Â Y  D Ự N G  B Ả N  T I N  C H Í N H  S Á C H  
T Ạ I  T H À N H  P H Ố  Q U Y  N H Ơ N ,  T Ỉ N H  B Ì N H  Đ Ị N H

Từ chỗ khai thác và buôn bán trái phép các lâm sản từ rừng tự nhiên, đến nay các cộng đồng đã quan tâm đến phục hồi, bảo
vệ cây bản địa, chủ động thực hiện giám sát và bảo vệ rừng. Những kết quả này đã góp phần quản lý hiệu quả tài nguyên
rừng tại vùng dự án. Dưới đây là một số bằng chứng nổi bật về các tác động.

Cộng đồng kịp thời ngăn chặn, trình báo cho chính quyền
địa phương và Hạt Kiểm lâm để xử lý các vụ việc vi phạm
trong khai thác và sử dụng tài nguyên rừng. Nhờ đó các vụ
vi phạm như vi phạm quy ước Quản lý bảo vệ rừng, lấn
chiếm đất rừng có xu hướng giảm đáng kể. 

Năng lực quản lý mâu thuẫn của Ban quản lý rừng cộng
đồng ngày càng được cải thiện. Cộng đồng đã thực hiện tốt
việc phân công nhiệm vụ cũng như phân chia lợi ích cho
thành viên trong ban quản lý rừng. Nhờ đó, nhiều mâu
thuẩn tồn tại trong cộng đồng trước đó đã được giải quyết
dứt điểm.

Mô hình vườn ươm thiên niên kiện, mô hình trồng cây
mây, gừng gió dưới tán rừng đã bắt đầu mang lại thu
nhập cho người dân, tạo động lực để người dân tham
gia tích cực hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng. 

Các cộng đồng đã bắt đầu sử dụng công nghệ, tự trang
bị điện thoại thông minh có cài đặt phần mềm WebGIS
trong tuần tra và giám sát rừng.

Các cộng đồng cũng chủ động và mạnh dạn trong việc
cung cấp thông tin, đưa ra các ý kiến trao đổi tại các
diễn đàn, hội thảo. Các thông tin, ý kiến này rất hữu ích
và đã giúp cho việc xây dựng Quy chế quản lý rừng cộng
đồng của tỉnh Thừa Thiên Huế sát thực với tình hình
thực tế.



QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG
TRONG THỜI  ĐẠI  4 .0
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A N H  T R Ầ N  V Ă N  T H Á I  G I Á M  S Á T  R Ừ N G  C Ộ N G  Đ Ồ N G  B Ằ N G  C Ô N G  N G H Ệ  T R Ê N
Đ I Ệ N  T H O Ạ I  D I  Đ Ộ N G

Thượng Lộ là một trong những xã miền núi
thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên
Huế có trên 92% dân số là người dân tộc
thiểu số Cơ Tu. Xã đã tiến hành giao 2.350
ha rừng tự nhiên cho 11 cộng đồng và nhóm
hộ quản lý. Tại đây, các cộng đồng thường
xuyên tổ chức các đợt tuần tra định kỳ hàng
tháng nhưng các thông tin được ghi nhận
thiếu chính xác, nhầm lẫn, có những trường
hợp xảy ra mất rừng mà chủ rừng không
biết. 

Các cộng đồng gặp nhiều khó khăn trong
phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm trong
khu rừng của cộng đồng. Tổ tuần tra rừng
cộng đồng thiếu các thiết bị để ghi nhận lại
những hình ảnh hay vị trí xảy ra sự việc để
làm bằng chứng vi phạm nên các bằng
chứng thiếu thuyết phục và không có đủ dữ
liệu để xác định rõ ràng về vị trí và ranh giới
của rừng. Trong khi đó, máy tính bảng hoặc
điện thoại thông minh có cài đặt các phần
mềm như WebGIS, GeoODK, Geosurvey, …
có thể hỗ trợ các cộng đồng quản lý rừng
giải quyết những vấn đề trên.

Nhận thấy sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý tài nguyên rừng, 04 cộng đồng
Quản lý bảo vệ rừng của ở Thượng Lộ đã trích từ quỹ cộng đồng để mua điện thoại thông minh phục vụ cho công tác tuần
tra, giám sát rừng. 

Các chuyên gia CRD phối hợp với cán bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện tập huấn và
hướng dẫn cho các cộng đồng sử dụng phần mềm giám sát trên điện thoại thông minh. 

Qua một năm được tiếp cận với công nghệ, hiện nay hầu hết các cộng đồng đã sử dụng thành thạo trong công tác quản
lý, bảo vệ rừng, nhất là trong tuần tra, giám sát rừng.

 Ông Trần Văn Thái một thành viên của cộng đồng quản lý bảo vệ rừng tại xã Thượng Lộ cho biết, từ khi sử dụng điện
thoại thông minh và có cài đặt phần mềm để quản lý bảo vệ rừng, các vụ việc vi phạm được phát hiện và lưu hình ảnh lại
nên có bằng chứng thuyết phục cho việc xử lý vi phạm. Hơn nữa, kết quả báo cáo tại cuộc họp tổng kết quản lý bảo vệ
rừng năm 2020 cho thấy, số vụ việc vi phạm và quy mô, diện tích rừng bị xâm hại trên địa bàn xã Thượng Lộ giảm so với
năm 2019. Như vậy, việc áp dụng công nghệ đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng. 



TRONG NĂM 2020, CRD ĐÃ THỰC HIỆN 05 DỰ ÁN. HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC
QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU:

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ CHO HỌC SINH TẠI
THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1 6

MỤC TIÊU 

Để giúp người dân nâng cao khả năng phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí
hậu, CRD đã thực hiện nhiều giải pháp: nghiên cứu, đào tạo, xây dựng các mô hình để hỗ trợ
cho cộng đồng nơi đây, nhất là nhóm yếu thế tại các cộng đồng dễ bị tổn thương. 

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của Biến đổi khí hậu cho các
cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh thông qua Chương
trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.

Dự án “Thí điểm NAMA – Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả” ở thành phố
Huế do Bộ Phát triển bền vững và hạ tầng Luxembourg tài trợ.

Tư vấn “Hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng thuộc dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại
II (Các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Thừa Thiên Huế” do Quỹ tín thác thích ứng
Biến đổi khí hậu thuộc Ủy ban Hợp tác tài chính tài trợ.

Xây dựng mô hình trồng sen trên đất lúa kém hiệu quả tại tỉnh Phú Yên và hỗ trợ mô hình
trồng lạc bản địa cho phụ nữ dân tộc thiểu số H’Mông tại xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc
Hà, tỉnh Lào Cai do tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN WOMEN) tài trợ.

Hỗ trợ khắc phục hậu quả của lũ lụt và sạt lở đất ở Quảng Trị do quỹ Canada dành cho các
sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ.

Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và
Thừa Thiên Huế do Công Đoàn và tập thể cán bộ, lãnh đạo CRD quyên góp, triển khai thực
hiện.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI
BẬT CỦA LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG NÀY
TRONG NĂM 2020

NHÓM PHỤ NỮ THỊ TRẤN ÁI NGHĨA, QUẢNG NAM THAM GIA
BỎ PHIẾU XẾP HẠNG RỦI RO THIÊN TAI

Tổ chức 130 khóa tập huấn cho
4.855 lượt cán bộ cấp thôn, xã,
người dân, giáo viên và học sinh
các trường Trung học Cơ sở và
Trung học Phổ thông.

Xây dựng 31 báo cáo đánh giá
rủi ro thiên tai/biến đổi khí hậu
dựa vào cộng đồng của 31 xã
dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế
và Quảng Bình được cập nhật
trên phần mềm của Tổng cục
Phòng chống thiên tai.

Tổ chức 02 hội thảo cho
khoảng 50 phụ nữ về chia sẻ
kinh nghiệm mô hình trồng
sen trên đất lúa kém hiệu quả
và hội thảo triển khai mô hình
trồng lạc bản địa

Hỗ trợ kỹ thuật về chế biến sản
phẩm sen và lạc bản địa, hỗ
trợ cơ sở vật chất như máy sấy
sen, máy bóc lạc và kết nối thị
trường cho các hộ tham gia
mô hình trồng sen.

Tổ chức khảo sát đánh giá khả năng chống chịu của cộng đồng
(CRA) của dự án chương trình phát triển các đô thị xanh loại II tại
07 phường: An Hòa, An Đông, Hương Sơ, Hương Long, Phú Hậu,
Phú Hiệp, Xuân Phú của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để
xác định các đề xuất/sáng kiến các công trình và phi công trình
thích ứng với Biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Thành lập 31 nhóm học sinh
hành động vì Biến đổi khí hậu
để thực hiện các chương trình
truyền thông về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hỗ trợ 60 hộ dân là các phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra với trị giá 30 triệu đồng tại các
xã ảnh hưởng nặng nề do thiên tai như xã A Roàng (Thừa Thiên
Huế), xã Gio Mỹ (Quảng Trị) và xã Vĩnh Ninh (Quảng Bình).



TÁC ĐỘNG VÀ
ĐÓNG GÓP CỦA
LĨNH VỰC NÀY ĐỐI
VỚI CỘNG ĐỒNG

TẬP HUẤN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ
PHÚ HẢI, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

Kiến thức và kỹ năng về quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu của cán bộ cấp thôn, xã đã
được nâng cao thông qua các lớp tập huấn và thực hành đánh giá, lập kế hoạch do CRD thực
hiện. Họ đã áp dụng các nội dung, kỹ năng học được vào đánh giá rủi ro thiên tai và lập kế
hoạch ứng phó với thiên tai/biến đổi khí hậu tại xã.

Cộng đồng vùng dự án đã thiết lập được hệ thống thông tin rủi ro thiên tai, rủi ro Biến đổi
khí hậu chính xác và hệ thống thông tin này thường xuyên được cập nhật phục vụ công tác
lập kế hoạch dựa vào bằng chứng một cách khoa học.

Bản kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu do địa phương lập có tính tới các rủi
ro và khả năng chống chịu với sự tham gia của cộng đồng đã trở thành cơ sở để chính quyền
cấp xã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai tại chỗ.

Các mô hình sinh kế giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần nâng
cao năng lực kinh tế cho phụ nữ nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia
của phụ nữ. Mô hình trồng sen tại xã Hòa Đồng (Phú Yên) tạo ra sản phẩm có chứng nhận
VietGap, với mã QR để truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm này đang được xây dựng hồ sơ để
đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP là bước quan trọng để dự án triển khai nhân rộng mô
hình ở địa phương trong thời gian tới.

Mô hình thâm canh, tăng năng suất cây lạc không những giúp bảo tồn giống lạc bản địa mà
còn phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa đã kết nối thị trường và mở rộng kênh bán
hàng tạo ra giá trị cao cho cây lạc.

Cộng đồng đã có cơ hội đóng góp ý kiến, đề xuất và khởi xướng các công trình/phi công
trình nhằm giúp cho chính quyền có thông tin thực hiện thành công các chương trình, dự án
thích ứng với Biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

Kiến thức, kỹ năng về Biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng hiệu quả đã được phổ biến và
thực hành trong các trường học và cộng đồng tại Thừa Thiên Huế.
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Tổng cộng 350 suất quà gồm chăn, màn, túi cứu trợ, phương tiện chiếu sáng, dụng cụ chăm sóc sức khỏe, dụng cụ
học tập và phương tiện cứu hộ, máy phát điện đã được trao tận tay cho các hộ nghèo và cận nghèo từ nguồn tài trợ
của Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) trong dự án CRD điều phối. Theo đó, xã Hướng Việt được
nhận 200 suất và xã Gio Mỹ có 150 suất quà. Ngoài ra, đoàn cứu trợ cũng đã hỗ trợ và bàn giao 03 máy phát điện cho
UBND xã Hướng Việt và 03 chiếc thuyền cứu hộ giao cho UBND xã Gio Mỹ.

Đối tượng nhận được hỗ trợ của dự án là phụ nữ, người già neo đơn và trẻ em thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Những
suất quà bằng hiện vật thực sự có ý nghĩa thiết thực giúp người dân phần nào bớt vất vả vì những thiệt hại, mất mát
tài sản do thiên tai gây ra.

GÓP XUÂN” ĐẾN NGƯỜI DÂN NGHÈO
TỪ VÙNG LŨ LỤT VÀ SẠT LỞ ĐẤT

 

TIẾP THAM TÁN CANADA ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC VỀ KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ TẠI TRUNG TÂM
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Ba tháng sau khi những vụ sạt lở đất kinh
hoàng khiến xã miền núi Hướng Việt của
huyện Hướng Hóa lấp làng trong bùn đất
cao hàng mét và lũ lụt chưa từng có
khiến xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị cô lập trong nước giờ đây
khung cảnh đã có sức sống hơn. Thế
nhưng, khó khăn do thiên tai gây ra thì
phải mất nhiều thời gian nữa hai xã mới
có thể khắc phục được hết.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung
(CRD), Đoàn thanh niên và Hội sinh viên
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối
hợp với Uỷ ban Nhân dân (UBND) xã Hướng
Việt và xã Gio Mỹ (Quảng Trị) đã tổ chức cứu
trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và sạt lở đất tại
2 xã này.

HỖ TRỢ BỒN CHỨA NƯỚC
SẠCH CHO NGƯỜI DÂN VÙNG
LŨ XÃ GIO MỸ, HUYỆN GIO
LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ.



CÁN BỘ CRD TRAO QUÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN XÃ A ROÀNG,
HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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CÔNG ĐOÀN CRD THĂM VÀ HỖ
TRỢ CHO NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ
KHĂN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT
BÃO

Năm 2020, nhiều người nhớ đến miền Trung bão chồng lên bão, lũ chồng lên lũ. Cơn
đại hồng thủy lịch sử nhấn chìm hàng ngàn làng mạc miền Trung trong nhiều ngày
thành những “ốc đảo”. Khi nước rút, gió lặng cũng là khi người dân phải đối mặt với
nhiều mất mát bởi bao của cải tích góp thậm chí tính mạng, làng xưa đã theo dòng
nước bạc ra đi để lại cuộc sống người dân ngổn ngang khó khăn. 

Công đoàn Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), đã nhanh chóng phát động
Quỹ Nhân Ái hỗ trợ cho người dân nghèo, đặc biệt là phụ nữ, người già neo đơn và gia
đình có trẻ em bị khuyết tật chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Thiện nguyện này đã được các
Công đoàn viên, tập thể cán bộ, lãnh đạo CRD đồng tình ủng hộ, đóng góp. 

Các vùng dự án của CRD từ miền núi đến đồng bằng ven biển, những làng mạc cũng tiêu
điều vì ngâm nhiều ngày trong cuồng phong và lũ dữ. Mặc dù nhiều điạ phương rất cần
đến sự hỗ trợ nhưng với nguồn tài chính hạn hẹp Công Đoàn CRD ưu tiên hỗ trợ cho một
số xã bị ảnh hưởng nặng nề và đã chọn các xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng
Bình), xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh, Quảng Trị) và xã A Roàng (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế)
làm điểm đến chia sẻ lúc này. 



Từ ngày 01 – 08/11, Công Đoàn CRD phối hợp cùng Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc, Hội Phụ Nữ của 03 xã Vĩnh Ninh (Quảng Bình), Gio Mỹ (Quảng Trị) và A
Roàng (Thừa Thiên Huế) tổ chức các buổi trao quà ấm áp tinh thần “Tương thân
tương ái”. Tại đây, Công đoàn CRD thăm hỏi và trao 60 suất quà bằng tiền mặt cho 60
hộ dân với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Xúc động khi đến dự buổi trao quà hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Hoa (xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng
Ninh, tỉnh Quảng Bình), một người phụ nữ neo đơn đang mang bệnh suy thận nặng cho
biết: “Lũ về, nước chỉ còn một đoạn thôi là ngập mái, giờ sau lũ rất ô nhiễm, hơn nữa nhà
vốn đã bị mối ăn sắp sập rồi,… đến hôm nay sau rất nhiều ngày, hễ mưa xuống là nước
vẫn còn ngang gối mà chưa rút hết. Tôi cảm ơn sự hỗ trợ của các anh, chị, em CRD những
lúc như thế này”. Bà vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận lũ 70 tuổi đời nay mới thấy.

Các suất quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng mà tập thể lãnh đạo và công Đoàn viên CRD đã
trích từ tiền lương, quỹ hoạt động Công Đoàn của đơn vị để trao gửi, động viên cho người
dân sớm khắc phục và ổn định đời sống. Hoạt động góp phần chia sẻ phần nào nỗi vất vả
của người dân, đặc biệt là những người yếu thế tại các vùng CRD đã và đang thực hiện dự
án.
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CÔNG ĐOÀN CRD THĂM VÀ HỖ
TRỢ CHO NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ
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CÁN BỘ CRD TRAO QUÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN XÃ A
ROÀNG, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



NHIỆM VỤ CHÍNH
Trẻ em luôn được cân nhắc tham gia vào các hoạt động phù hợp trong các chương trình, dự
án như quản trị tài nguyên và đa dạng sinh học, quản lý rủi ro thiên tai và giảm nhẹ biến đổi
khí hậu; phát triển sinh kế bền vững, ... của CRD. 
CRD cũng thực hiện những dự án can thiệp trực tiếp nhằm thúc đẩy thực thi có hiệu quả
công ước Quốc tế và Luật bảo vệ trẻ em của Việt Nam. Các dự án về quản trị quyền trẻ
em/bảo vệ trẻ em nhằm mục đích giúp các em thoát khỏi các hình thức trừng phạt thể chất
và tinh thần, nâng cao nhận thức của cộng đồng; tăng cường năng lực của các cơ quan nhà
nước, các tổ chức xã hội liên quan; đào tạo kỹ năng và thay đổi hành vi của các bậc phụ
huynh, giáo viên cũng như người chăm sóc trẻ em. 

TRONG NĂM 2020, CRD ĐÃ THỰC HIỆN 02 DỰ ÁN VỀ CHỦ ĐỀ BẢO VỆ TRẺ EM:
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MỤC TIÊU

Dự án “Tăng cường năng lực cho các Tổ chức xã hội về Quản trị quyền trẻ em” thực hiện tại các tỉnh
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em
Quốc tế (SCI) tài trợ.

Dự án “Tăng cường năng lực và thúc đẩy thực hành bảo vệ trẻ em trong sản xuất cà phê” thực hiện tại
tỉnh Đắk Lắk do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCI) tài trợ.

RUNG CHUÔNG VÀNG TẠI
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN,
THÀNH PHỐ HUẾ.

HỘI THI DÀNH CHO TRẺ EM TẠI
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LỘC TRÌ,
HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA
THIÊN HUẾ.

HỘI THI DÀNH CHO TRẺ EM TẠI
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LỘC TRÌ,
HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA
THIÊN HUẾ.



MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT
CỦA LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

NÀY TRONG NĂM 2020
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Tổ chức 04 khóa tập huấn cho 140 lượt
giáo viên, tổ chức xã hội, cán bộ cơ quan
nhà nước và tuyên truyền viên nòng cốt
tại cộng đồng về các vấn đề liên quan
đến trẻ em: Phòng chống phân biệt đối
xử trên cơ sở giới; phòng chống trừng
phạt thể chất và tinh thần; kỹ năng gây
quỹ trong lĩnh vực Quyền trẻ em.

Thực hiện 17 cuộc truyền thông trong
trường học và cộng đồng về các hình
thức phòng chống trừng phạt thể chất
và tinh thần và bảo vệ trẻ em đã với sự
tham dự của 2.100 trẻ em và 1.030
người lớn.

Tổ chức 17 cuộc truyền thông – đối thoại
học đường cho 4.100 học sinh về Phòng
chống rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu
tại 17 trường học bị ảnh hưởng bởi thiên
tai tại 03 tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên
Huế và Quảng Nam.

Tổ chức 03 diễn đàn với khoảng 230 trẻ
em tham dự; 85 ý kiến đề xuất, thắc mắc
của trẻ được đưa lên các cấp chính
quyền liên quan để giải đáp và giải
quyết.

Xây dựng 01 tuyển tập, 03 áp phích và 03
clip truyền thông về Phòng chống trừng
phạt thể chất và tinh thần.

Tổ chức 01 cuộc thi thiết kế “Thông điệp
yêu thương gửi người lớn” với 339 bài dự
thi của 10 trường Trung học cơ sở trên
toàn tỉnh. 12 tác phẩm xuất sắc nhất đã
được chọn để trao giải và sử dụng đúng
mục đích.

GIA ĐÌNH ĐẾN THAM DỰ SỰ KIỆN 
LAN TỎA YÊU THƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

GIAO LƯU SÁNG KIẾN TRUYỀN THÔNG CÁC 
MÔ HÌNH/CLB TẠI QUẢNG TRỊ 
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VÌ MỘT NGÔI
TRƯỜNG HẠNH
PHÚC 

ĐỐI THOẠI “VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG HẠNH PHÚC”
NĂM 2020.

Đối thoại học đường tại Trường Trung học Phổ thông (THPT) Hai Bà Trưng (thành phố Huế) đang
trở thành điển hình của “Ngôi trường hạnh phúc”. Tại trường, học sinh được thể hiện ý kiến,
nguyện vọng về những vấn đề liên quan đến việc dạy và học được lãnh đạo nhà trường, thầy, cô
lắng nghe, ghi nhận và tìm cách đáp ứng.

Cô Nguyễn Thị Hoa Phượng, Phó Hiệu trưởng dẫn chúng tôi đi xem các hộp thư: “Điều em muốn nói”. Cô
Phượng tâm sự: Đây chính là kết quả của sự lắng nghe và đáp ứng mong muốn của các em qua phiên
đối thoại học đường năm 2019. Trường thường xuyên ghi nhận những ý kiến của các em từ các hộp thư
này. Đến nay, chúng tôi có ban tư vấn, phân loại thư liên quan đến cá vấn đề khác nhau.

Năm 2019, lần đầu tiên dự án Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội về Quản trị Quyền Trẻ em do Tổ
chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tài trợ gợi ý việc tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” tại trường học.
Lúc này được sự hướng dẫn của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học
Nông Lâm, ban giám hiệu trường THPT Hai Bà Trưng đã quyết định phối hợp tổ chức. 

Phiên đối thoại đầu, thầy cô chuẩn bị các vấn đề để các em thảo luận, nêu ý kiến. Nhiều ý kiến về cơ sở
vật chất, chất lượng dạy và học tập, đọc sách, hoạt động nhóm, áp lực điểm số, thể dục thể thao … đã
được đại diện các học sinh toàn trường bày tỏ với các thầy cô trưởng bộ môn và ban giám hiệu một cách
thẳng thắn, mang tính xây dựng.

Tiếp thu ý kiến của các em, hiệu trưởng nhà trường qua hai kỳ đối thoại đã luôn có mặt từ đầu đến cuối
để trả lời chất vấn hầu hết tất cả các câu hỏi, trong đó nói rõ vấn đề nào trường ủng hộ có thể hành
động ngay, vấn đề nào trường sẽ lưu ý thay đổi dần dần. Hiệu trưởng cũng cho biết: “Thầy rất thích hoạt
động như thế này bởi có thể lắng nghe trực tiếp nguyện vọng của các em không qua khâu trung gian.
Đồng thời, mong muốn trường sẽ duy trì hoạt động đối thoại thường xuyên. Nếu có vấn đề nào cần chất
vấn, các em có thể trực tiếp lên phòng Hiệu trưởng. Nếu đang bận việc thầy cũng sẽ dừng lại để nghe
các em nói, Thạc sỹ Ngô Đức Thức, Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng nói.

Em Nguyễn Thị Lan Phương, học sinh lớp 11 phát biểu: “Đây là năm thứ hai em tham gia đối thoại. Năm
ngoái em có nêu ý kiến về việc một số trang thiết bị trong phòng học của chúng em bị hư hỏng. Thầy
hiệu trưởng đã lắng nghe và để phòng cơ sở vật chất xử lý, sửa chữa kịp thời.”
Sau hai lần tổ chức, năm 2020 đối thoại học đường đã trở thành hoạt động được nhiều người quan tâm,
trường đưa vào kế hoạch từ đầu năm và dự kiến sẽ tổ chức hoạt động thường niên để lắng nghe học
sinh được nhiều hơn, cô Phượng chia sẻ với chúng tôi sau phiên đối thoại thành công tại trường.



Bình đẳng giới được lồng ghép trong toàn bộ chương trình của CRD bằng cách: (i) Nâng
cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái để họ có thể tham gia vào quá trình ra quyết định
trong gia đình cũng như ngoài xã hội; (ii) Giảm phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới
đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên đồng tính, song tính và chuyển đổi giới tính (iii)
Giảm các rào cản pháp lý và tăng cường nhận thức về pháp luật cho phụ nữ thông qua các
diễn đàn về các chủ đề; (iv) Tăng cường sự tham gia, vai trò lãnh đạo và tiếng nói của phụ
nữ trong các cuộc đối thoại về chính sách.

MỤC TIÊU 

TOÀN CẢNH KHÓA TẬP
HUẤN PHÒNG CHỐNG
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ
BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ
GIỚI TẠI ĐÀ NẴNG.

NĂM 2020, CRD ĐÃ THỰC HIỆN
03 DỰ ÁN VỀ CHỦ ĐỀ VỀ BÌNH
ĐẲNG GIỚI:

Dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ
chức xã hội về Quản trị Quyền trẻ em”
thực hiện tại 05 tỉnh Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng
Nam do Tổ chức Cứu trợ trẻ em tài trợ.

“Xây dựng mô hình trồng sen trên đất lúa
kém hiệu quả” tại tỉnh Phú Yên do tổ chức
Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN - WOMEN) tài
trợ.

“Dự án hỗ trợ mô hình trồng lạc bản địa
cho phụ nữ dân tộc thiểu số H’Mông” tại
xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh
Lào Cai do UN - WOMEN tài trợ.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA
CHỦ ĐỀ NÀY ĐẠT ĐƯỢC
TRONG NĂM 2020:

Tổ chức 07 cuộc truyền thông về phòng
chống trừng phạt thể chất và tinh thần
trong đó có lồng ghép chủ đề phân biệt
đối xử và bạo lực trên cơ sở giới đối với
trẻ em đặc biệt là trẻ em LGBT.
Tổ chức 05 diễn đàn trẻ em và các buổi
đối thoại học đường, đối thoại các cấp
huyện, thành phố, tỉnh đã nêu vấn đề cần
nâng cao nhận thức và trang bị thêm
nhiều kỹ năng để phòng chống phân biệt
đối xử và bạo lực trên cơ sở giới cho học
sinh và giáo viên. Thông điệp được đến cơ
quan chức năng địa phương, được lãnh
đạo lắng nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện
vọng của trẻ. 
Khoảng 200 phụ nữ đã tham gia vào các
mô hình sinh kế và được nâng cao năng
lực để tham gia vào các hoạt động tạo ra
thu nhập.
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HỌC SINH ĐỐI THOẠI VỚI LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN CHỨC
NĂNG, CHÍNH QUYỀN TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG
NAM.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA LĨNH
VỰC HOẠT ĐỘNG NÀY TRONG NĂM 2020

Phụ nữ đóng góp tích cực trong các hoạt động tạo thu nhập và khắng định được vị
thế của mình. Các quyết định trong lập kế hoạch kinh doanh, đầu tư cho sản xuất
và bán sản phẩm đã thể hiện được sự đồng đẳng của hai giới. Cụ thể như: Phụ nữ
tham gia vào mô hình trồng sen, trồng lạc, đóng góp nhiều ý kiến và ý tưởng hơn
trong việc cải thiện kinh tế hộ gia đình nói chung và sản xuất trồng sen nói riêng.

Lãnh đạo, nhân viên của các tổ chức xã hội có hoạt động về bảo vệ trẻ em, các giáo
viên, cán bộ nhân viên trong các cơ quan nhà nước, phụ huynh và bản thân các em
học sinh được nâng cao kiến thức, thay đổi nhận thức và thực hành trong việc xây
dựng môi trường an toàn, thân thiện về bảo vệ trẻ em tại nhà trường và cộng đồng.
Việc này đã góp phần làm giảm đi sự phân biệt đối xử với trẻ em thanh thiếu niên
đồng tính, song tính và chuyển đổi giới tính.

Phụ nữ đã tham gia vào các hoạt động phát triển sinh kế với quy mô lớn hơn. Họ đã
tăng cường tiếp cận các nguồn thông tin, nguồn tín dụng và thị trường. Họ được
cung cấp các dịch vụ khuyến nông, đào tạo nâng cao năng lực và cơ bản có đủ năng
lực thích ứng và chống chịu với rủi ro thiên thai và biến đổi khí hậu.



Tư vấn, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 tỉnh Thừa
Thiên Huế.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CHỦ ĐỀ NÀY ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM
2020:

Biên soạn 01 bộ tài liệu để phục vụ cho việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tổ chức 11 khóa tập huấn nâng cao năng lực cho 350 cán bộ quản lý cấp huyện, xã của 8
huyện, thị xã và 97 xã để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 tỉnh
Thừa Thiên Huế. 
Cán bộ quản lý cấp huyện, xã được được nâng cao kiến thức về: Luật Đầu tư công, Nghị
định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 20202 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đầu tư công; Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của
Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới; Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng
lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực
hiện hợp đồng không được hoàn trả.

TRONG NĂM 2020, CRD ĐÃ THỰC HIỆN 01 HỢP ĐỒNG VỀ CHỦ ĐỀ QUẢN
TRỊ TỐT:
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TẬP HUẤN NÂNG CAP NGHIỆP VỤ
THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

TÁC ĐỘNG VÀ ĐÓNG GÓP CỦA CHỦ ĐỀ NÀY ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG:

Các hoạt động của CRD đã góp phần nâng cao năng lực thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia trên địa bàn các huyện, xã tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cán bộ quản lý cấp
huyện, xã có kiến thức tốt hơn về nghiệp vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Họ đã vận dụng các kiến thức này vào công việc và
từng bước tăng cường giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn để đảm bảo đúng tiến độ,
tuân thủ các quy định của pháp luật. 
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Tăng cường năng lực của các tổ chức xã
hội về quản trị quyền trẻ em

Tổ chức Cứu trợ 
trẻ em Quốc tế

 

Tháng 02/2020 - 12/2021
1.826.786.966

 

Dự án Thí điểm NAMA – Hệ thống chiếu
sáng sử dụng năng lượng Hiệu quả ở
Thành phố Huế

Bộ Phát triển bền vững
và hạ tầng Luxembourg

 

Tháng 01/2020 - 04/2020
327.585.318 

 
 Tập huấn Nâng cao nghiệp vụ thực hiện

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020
tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh
Thừa Thiên Huế

 

Tháng 10/2020 - 02/2023
112.389.453

 

Tăng cường năng lực và thúc đẩy thực
hành bảo vệ trẻ em trong sản xất cà phê

Tháng 10/2020 - 02/2023
112.389.453

 

Tư vấn hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng
thuộc dự án Chương trình Phát triển các đô
thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành
phần tỉnh Thừa Thiên Huế

Quỹ tín thác thích ứng
BĐKH thuộc Ủy ban Hợp

tác tài chính 
 

Tháng 8/2020 - 12/2022
0
 

Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt đất tại
Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế

Quỹ Canada dành cho
sáng kiến địa phương

 

Tháng 12/2020 - 4/ 2021
0

Hỗ trợ các thực thể phi nhà nước tham gia
hiệu quả vào việc thực hiện, giám sát và
đánh giá kết quả thực hiện VPA/FLEGT 

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức 
 

Tháng 11/2020 - 07/2021
181.528.526

 

Xây dựng mô hình trồng sen trên đất lúa
kém hiệu quả tại Phú Yên
Hỗ trợ mô hình trồng lạc bản địa cho phụ
nữ dân tộc thiểu số H’Mông tại Hoàng Thu
Phố, Lào Cai

Phụ nữ Liên Hiệp Quốc
 

Tháng 5/2019 - 12/2020
633.258.192

 

Hỗ trợ khắc phục hậu quả của lũ lụt và sạt
lở đất ở Quảng Trị

Quỹ Canada dành cho
sáng kiến địa phương

 

Tháng 12/2020 - 03/2021
869.142.350

 

Tăng cường khả năng chống chịu với
những tác động của BĐKH cho các cộng
đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam

Quỹ Khí hậu xanh tài trợ
thông qua Chương trình
Phát triển Liên Hợp Quốc

 

Tháng 9/2020 - 3/2021
1.316.351.545 

 
 

Tăng cường vai trò cộng đồng và tổ chức
xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung
Trường Sơn

SIDA thông qua tổ chức
World Wide Fund

Tháng 01/2020 - 12/2020
619.926.100

 
Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cho nông dân và
phát triển các tổ hợp tác sản xuất tại thị xã
An Nhơn và xã Vĩnh Sơn, tỉnh Bình Định.
Phát triển chuỗi giá trị chuối tại Huyện A
Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Central Group tại Việt Nam
 

Tháng 09/2019 - 10/2020
283.000.000

 

Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ
những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia
hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp
trong nước và quốc tế

Chương trình EU – FAO
FLEGT thông qua Tổ chức

Lương thực và Nông
nghiệp Liên Hiệp Quốc

Tháng 08/2018 - 08/2020
740.766.871

 

Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập
bền vững cho đồng bào thiểu số

Bộ Hợp tác và Phát triển
Kinh tế Liên bang Đức

(BMZ) và tổ chức Tầm nhìn
Thế giới Đức 

 

Tháng 11/2019 - 09/2022
1.687.513.755

 

Tổng cộng 8.754.499.076
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Tổ chức Cứu trợ 
trẻ em Quốc tế
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Stt Tên dự án
 

Nhà tài trợ
 

Thời gian/Kinh phí chi tiêu
trong năm 2020 (VNĐ)

 



CÁC ĐẠI BIỂU CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI HỘI THẢO KHỞI
ĐỘNG DỰ ÁN Ở HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM.

THAM TÁN CANADA ĐẾN THĂM VÀ
LÀM VIỆC VỚI CRD.

GIÁM SÁT RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI
XÃ THƯỢNG LỘ HUYỆN NAM
ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

NGÀY HỘI LAN TỎA YÊU THƯƠNG
TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA
THIÊN HUẾ.
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CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI
 

4T: Tận tụy,  tận tâm, trách nhiệm và trung thực
Minh bạch, uy t ín và chất lượng


