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Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt 
Nam (AFV) là một tổ chức xã hội tại Việt Nam, hoạt 
động tại những địa phương hẻo lánh nhất và giúp đỡ 
nhóm người dễ bị tổn thương và yếu thế, giúp họ xóa 
nghèo đấu tranh chống phân biệt đối xử. 

Là một đối tác chiến lược dài hạn, AFV đã và đang 
cùng  của ActionAid Việt Nam (AAV) thực hiện nhiều 
hoạt động với cộng đồng xây dựng và duy trì các giải 
pháp kinh tế bền vững, có khả năng chống chọi với 
thiên tai và BĐKH và vận động đảm bảo quyền cho 
phụ nữ và công nhân nhập cư.

13,432  người mang quyền

150  
thành viên 

tổ/nhóm sản xuất 

92
thành viên nhóm nòng cốt 

CĐAT/TPAT 

1,279  thành viên
 nhóm Phát triển cộng 

đồng,

300 thành viên 

nhóm cộng đồng quản lý rủi 

ro thiên tai và thích ứng với 

BĐKH

QUỸ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH,
DỰ ÁN AN SINH XÃ HỘI VIỆT NAM

QUỸ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN AN SINH XÃ HỘI VIỆT NAM........1

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản lý.........................................................3

Ưu tiên hoạt động trong năm 2018....................................................................4

CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÁC ĐỘNG.........................................6

Kết quả hoạt động từ nguồn Bảo trợ trẻ...........................................................6

Các hoạt động chương trình, dự án.................................................................12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH........................................................32

HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN NĂM 2019...................................34N
Ộ

I D
U

N
G

 B
ÁO

 C
ÁO



03AFV � BÁO CÁO NĂM 201802 AFV � BÁO CÁO NĂM 2018

Một thế giới không có nghèo đói và 
bất công, trong đó tất cả mọi người 
đều được hưởng quyền sống trong 
phẩm giá.

Tầm nhìn Sứ mệnh Giá trị
Đoàn kết với người nghèo để xóa bỏ 
nghèo đói và bất công.

Đoàn kết với người nghèo, người không 
có quyền lực và người bị lề hóa
Minh bạch 
Trách nhiệm giải trình

Kính thưa các nhà tài trợ, các đối tác, cộng đồng và các bạn!

Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) luôn hướng hoạt động của mình tới nhóm người yếu thế, người nghèo, đặc biệt là phụ nữ, 
trẻ em gái, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số, coi họ là trung tâm của chương trình phát triển. Chúng tôi tin rằng những thay đổi trong công cuộc 
xóa đói giảm nghèo chỉ mang tính bền vững khi nhận thức và năng lực của cộng đồng được nâng cao, khi cộng đồng có thể tự hành động để cải thiện 
cuộc sống và vị thế của mình. 

Trong năm 2018, chúng tôi đã đạt những thành quả nhất định trong hỗ trợ cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của nước nhà. AFV đã xây 
dựng và triển khai Chiến lược Chương trình giai đoạnnăm 2018 – 2023 dựa trên Khảo sát thông tin đầu kỳ tại 11 địa phương trên cả nước. Chiến lược đặt 
ra những ưu tiên chương trình với mục tiêu xóa nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo các quyền con người và an sinh xã hội, góp 
phần xây dựng một thế giới công bằng, nơi bất cứ ai cũng có thể thực thi quyền được sống trong phẩm giá.

Đóng góp vào nỗ lực quốc gia và toàn cầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chúng tôi đồng hành với cộng đồng và chính quyền địa phương trong việc 
xây dựng các giải pháp sáng tạo và hiệu quả để nâng cao khả năng chống chịu của người dân, giảm thiểu tác động tiêu cực đến cuộc sống và sinh kế. Nỗ 
lực tham gia giải quyết những vấn đề của xã hội hiện đại, chúng tôi chung tay với cộng đồng xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn cho phụ nữ, 
trẻ em và người khuyết tật và đảm bảo họ được bình đẳng về quyền kinh tế – xã hội – chính trị. 

2018 là năm AFV khởi động Chiến lược Chương trình giai đoạn năm 2018 – 2023. Phía trước là cả một hành trình với nhiều thách thức. Mặc dù vậy, tôi 
tin rằng với sự đồng hành của các đồng nghiệp, đối tác và cộng đồng, mục tiêu xây dựng xã hội không đói nghèo và bất công sẽ trở thành hiện thực!

Nhà báo Tạ Việt Anh
Chủ tịch Hội đồng Quản lý
Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản lý
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Xây dựng thành phố an toàn, cộng đồng an toàn không còn bạo lực giới và xâm hại 
tình dục cho phụ nữ nghèo, trẻ em và người khuyết tật và người dân tộc thiểu số 

Hỗ trợ người dân, đặc biệt là những người yếu thế phát triển sinh kế bền vững với khả 
năng chống chịu cao

Nâng cao năng lực cho cộng đồng ứng dụng kỹ năng và công nghệ thông tin trong 
quản lý rủi ro thiên tai, nâng cao sức chống chịu với BĐKH

Trao quyền để cộng đồng tham gia cải thiện dịch vụ công nhạy cảm giới cho phụ nữ 
(đặc biệt là nữ công nhân và phụ nữ bán hàng rong), người khuyết tật, và người dân 
tộc thiểu số

Đảm bảo quyền xã hội tập trung vào y tế, nhà ở, bảo trợ xã hội và nhà trẻ cho con cái 
nữ lao động nhập cư tại các khu vực đô thị

1.

2.

3.

4.

5.

Trọng tâm năm 2018
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Nhằm đảm bảo một môi trường sống và làm việc an toàn và không bạo lực cho phụ nữ và trẻ em gái, AFV hỗ trợ thành lập và duy 
trì 6 nhóm nòng cốt TPAT/CĐAT và 2 nhóm tư vấn pháp lý về phòng, chống bạo lực và xâm hại tình dục (XHTD) trong cộng đồng 
và nhà trường. 92 thành viên, gồm 40 thành viên nữ và 24 trẻ em gái, thường xuyên và tích cực tham gia và lãnh đạo các hoạt 
động nhằm thúc đẩy việc xây dựng và thực hành thí điểm bộ tiêu chí TPAT/CĐAT tại nơi họ sinh sống, qua đó: 

Một bộ tiêu chí đã được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát trên địa bàn và sự tham vấn của các bên liên quan;

769 lượt người (87% là nữ) đã nâng cao hiểu biết về phòng, chống bạo lực giới; kỹ năng truyền thông; kỹ năng phòng 
và ứng phó với bạo lực và XHTD, kỹ năng giám sát thực hiện bộ tiêu chí; 

Hơn 4.000 người đã được giới thiệu về TPAT/CĐAT và phòng chống XHTD tại các sự kiện truyền thông sáng tạo với các 
hình thức nghệ thuật;

Các sáng kiến xây dựng TPAT/CĐAT và bảo vệ phụ nữ, trẻ em đã được thực hiện thí điểm: sân khấu hóa về bạo lực gia 
đình, cuộc thi viết sáng kiến về TPAT/CĐAT, địa chỉ tin cậy tại cấp cộng đồng để bảo vệ chị em là nạn nhân của bạo lực, 
xâm hại.

Kết quả hoạt động 
từ nguồn Bảo trợ trẻ
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Thành phố an toàn/Cộng đồng an toàn tại Cao Bằng, Hải Phòng, Đắk Lắk, 
TP. Hồ Chí Minh và Bạc Liêu – từ chủ đề bị giấu kín đến nỗ lực của toàn cộng đồng

•

•

•

•

CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÁC ĐỘNG



Người dân, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số phát 
triển sinh kế bền vững với khả năng chống chịu cao

0706

Theo kết quả khảo sát đầu kỳ tại các vùng nơi AFV hỗ trợ, trong tổng số 4.522 hộ dân 
(18.703 người) tham gia khảo sát có 33% hộ nghèo và 24% hộ cận nghèo; trồng trọt và 
chăn nuôi là hai trong những nguồn sinh kế chính với tỷ lệ tương ứng là 50% và 34%. Do 
đó, AFV thực hiện mục tiêu giúp người dân xóa nghèo bền vững bằng cách xây dựng nền 
tảng để các hộ dân phát triển kinh tế bền vững.

AFV � BÁO CÁO NĂM 2018

Chị Diễm (áo xanh) tham gia lớp tập huấn về phòng chống XHTD
xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Chị Diễm và con gái
xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

AFV � BÁO CÁO NĂM 2018

“Từ sau khi tôi được tham gia lớp tập 
huấn, bản thân tôi có được nhiều kiến 
thức hữu ích, dạy con gái biết được 
những kỹ năng phòng, chống nguy cơ 
xâm hại tình dục khi con tiếp cận với xã 
hội bên ngoài. Tôi cũng chia sẻ cho các 
hộ sinh sống chung quanh mình về cách 
giải quyết bạo lực gia đình để tránh tình 
trạng xô xát hay cải vã của các cặp vợ 
chồng. Giờ ấp tôi không còn tình trạng 
giải quyết mâu thuẫn bằng hành động, 
có hiểu lầm thì cùng nhau tháo gỡ bằng 
những buổi trò chuyện để cải thiện mối 
quan hệ, để gia đình thêm nhiều tiếng 
cười và hạnh phúc hơn.” 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, ấp Cây 
Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu



Tại huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông), huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) và huyện Đông Hải (tỉnh Bạc 
Liêu), cộng đồng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai và BĐKH đã:

xây dựng nhóm hợp tác sản xuất và dịch vụ do phụ nữ lãnh đạo với 150 thành viên (85 thành 
viên nữ)

372 người (khoảng 60% là nữ) đã học và trau dồi kỹ thuật trồng rau sạch/hữu cơ, trồng bơ 
theo tiêu chuẩn Hệ thống đảm bảo có sự tham gia – PGS và mô hình chuỗi giá trị, kỹ năng tìm 
kiếm thông tin thị trường, marketing và đám phán giá

7 hộ gia đình đã thí điểm xây dựng cơ sở vật chất: lưới che, hệ thống cột bê tông, hệ thống 
tưới tiêu cho mô hình trồng rau hữu cơ, cùng hỗ trợ vay vốn từ AFV để đầu tư vào mô hình.

•

•

•
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Chị Loan, thôn Exanô, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk
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“Lúc đầu mới trồng rau mình không biết 
cách trồng phù hợp với điều kiện khí hậu 
tại địa phương nên năng suất rất thấp, 
chỉ đủ cung cấp cho bà con hàng xóm, 
mỗi năm nhà mình chỉ thu được khoảng 
40 – 50 triệu Đồng. Sau khi tham gia vào 
nhóm hợp tác sản xuất, được tập huấn 
và dự các buổi hội thảo nên mình học 
hỏi được cách làm tốt, rau cho năng 
suất tốt hơn lại là rau sạch nên bán được 
giá cao hơn. Mình còn biết cách liên hệ 
nhiều mối đầu ra cho rau ổn định và cho 
thu nhập khá, gia đình mạnh dạn nuôi 
thêm heo rừng để tận dụng nguồn thức 
ăn là phụ phẩm trong vườn. Năm 2018 
thu nhập nhà mình trừ chi phí còn gần 200 
triệu Đồng, gia đình bắt đầu dư giả.” 

Chị Phạm Thị Loan, thôn Exanô, xã Đắk 
Drô, huyện Krông Nô



278 người dân (gồm 177 phụ nữ) đã học và vận dụng phương pháp Đánh giá tình trạng dễ bị tổn 
thương có sự tham gia (PVA) để xác định nguy cơ thiệt hại do thiên tai và BĐKH của cộng đồng

150 đại diện của các nhóm Phát triển cộng đồng (CDG) đã xây dựng kế hoạch quản lý RRTT 
cho thôn/xóm/ấp, chú trọng nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu cho phụ nữ, trẻ em 
và người khuyết tật

60 thành viên nòng cốt đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị tài nguyên 
thiên nhiên (đất, rừng) và quản lý RRTT tại địa phương

463 người dân tại các cộng đồng dễ bị tổn thương đã tham gia các sự kiện truyền thông, 
hiểu về sự cần thiết của phòng ngừa và giảm nhẹ RRTT, từ đó hưởng ứng tích cực các hoạt 
động tại địa phương do các nhóm cộng đồng lãnh đạo. Sức mạnh đoàn kết của người dân bắt 
đầu từ những thay đổi nhỏ của cá nhân và hộ gia đình chính là nền tảng để xây dựng cộng 
đồng có sức chống chịu bền bỉ và hiệu quả.

•

•

•

•

1110 AFV � BÁO CÁO NĂM 2018

Ms. Sa and the CDG members in Thanh Binh hamlet 
building the weather map and farming schedule.
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“Trong những năm trở lại đây thời tiết 
thay đổi thất thường, lúc cần mưa thì khô 
hạn kéo dài, lúc thu hoạch lại là mưa nhiều 
nhất làm ảnh hưởng rất lớn đến vụ cà phê, 
ngô của các hộ dân. Nông dân thiếu vốn 
để đầu tư cho vụ sau, thiếu tiền đóng góp 
cho các cháu ở trường khiến các cháu bị 
ảnh hưởng việc học tập và giảm chế chộ 
ăn uống. Từ cuối năm 2017 và trong năm 
2018, tôi tham gia nhóm Phát triển cộng 
đồng thôn Thanh Bình và tham gia các lớp 
tập huấn về phòng ngừa giảm nhẹ thiên 
tai do AFV hỗ trợ. Tại lớp tập huấn tôi đã 
biết về sơ đồ thôn bản, sơ đồ thời tiết và 
lịch mùa vụ; từ đó, tôi mới hiểu từ trước 
đến nay người dân chúng tôi vẫn không 
biết thời tiết bất thường xảy ra vào thời 
điểm nào để lựa chọn hạt giống gieo trồng 
cho phù hợp, chăm sóc cây cà phê sao cho 
ít gặp phải rủi ro nhất. Là nhóm trưởng, tôi 
chia sẻ lại kiến thức này cho các chị em 
trong nhóm. Bây giờ các thành viên đã tự 
tin hơn trong kỹ năng nắm bắt thông tin 
về thiên tai nên cũng đã áp dụng vào sản 
xuất rất hiệu quả.”

Cô Triệu Thị Sa, dân tộc Tày, thôn Thanh 
Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng

Cộng đồng ứng dụng kỹ năng và công nghệ thông tin trong quản lý 
rủi ro thiên tai, nâng cao sức chống chịu với BĐKH

Vùng núi phía Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long là những địa 
phương chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là bão, lũ lụt, hạn 
hán, triều cường và sạt lở. Nhằm hỗ trợ tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng tại 
các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bạc Liêu, AFV vận dụng cách tiếp cận sáng tạo là chung tay 
với người dân để tạo ra thay đổi từ cấp cộng đồng: 
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Chị Khon Thi đang thuyết trình trong buổi tập huấn về công cụ 
ELBAG

AFV � BÁO CÁO NĂM 2018

“Từ khi tham gia vào các lớp tập huấn do 
AFV hỗ trợ, bản thân tôi kỹ năng, kiến thức 
ngày càng được nâng cao về Hiểu biết kinh 
tế và trách nhiệm giải trình ngân sách 
(ELBAG), Thẻ cho điểm cộng đồng 
(CSC),…Hôm nay tôi còn được sự tin tưởng 
của cộng đồng và Ủy ban nhân dân đề cử 
làm cán bộ Trung tâm Phân tích thông tin, 
tôi thực sự rất vui, tự hào…”

Chị Thạch Thị Khon Thi, dân tộc Khmer, 
Cán bộ Nông nghiệp UBND xã Long Đức

Dịch vụ công nhạy cảm giới cho phụ nữ (đặc biệt là nữ công nhân và 
phụ nữ bán hàng rong), người khuyết tật, và người dân tộc thiểu số

Một nghiên cứu do AFV thực hiện trong năm 2018 cho thấy phần lớn nữ lao động nhập 
cư, cụ thể là công nhân và phụ nữ bán hàng rong gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch 
vụ công về y tế và nhà trẻ cho con cái họ. Bên cạnh đó, khảo sát đầu kỳ năm 2018 chỉ ra 
rằng chất lượng dịch vụ y tế công đạt dưới mức trung bình tại nhiều địa phương, đặc biệt 
là huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; tại 11 địa bàn nơi tổ chức hoạt động, tỷ lệ người khuyết 
tật tiếp cận dịch vụ công cho y tế chỉ đạt 29% và 19% cho giáo dục.



39 nhóm Phát triển cộng đồng và 02 Câu lạc bộ Phụ nữ bán hàng rong với 668 thành viên tại 5 
địa bàn trên đã được thành lập, duy trì và củng cố 

Thành viên các nhóm và đại diện các cơ quan, tổ chức địa phương đã trau dồi hiểu biết về quyền 
phụ nữ, phương pháp tiếp cận dựa trên quyền (HRBA)… và trau dồi kỹ năng áp dụng phần mềm 
S-city và các công cụ phân tích ngân sách, giải trình và minh bạch, tham gia lập kế hoạch và giám sát 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội… để thúc đẩy tăng ngân sách và cải thiện chất lượng 
dịch vụ công ở địa phương

230 người dân và thành viên các tổ chức xã hội đã tham gia Quỹ sáng kiến cộng đồng về tăng chất 
lượng và đầu tư công cho dịch vụ y tế và nhà trẻ cho trẻ 6 – 36 tháng tuổi; 60 người dân đã thực 
hiện kiểm toán xã hội để giám sát các dịch vụ này

•

•

•

Năm 2018, AFV thúc đẩy cải thiện dịch vụ công cho những nhóm người yếu thế tại các địa 
phương: huyện Krông Nô, (tỉnh Đắk Lắk), quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh), huyện Đông 
Hải (tỉnh Bạc Liêu), huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) và TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), qua đó:
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Năm 2018, Báo cáo Chỉ số Rủi ro khí hậu toàn cầu (Global Climate Risk Index – CRI) do tổ 
chức Germanwatch công bố đã phân tích mức độ các quốc gia chịu ảnh hưởng và các tổn 
thất do các hình thái khí hậu cực đoan trong năm 2017; trong đó Việt Nam xếp thứ 6 
trong số các nước chịu thiệt hại nặng nề nhất với điểm CRI là 13,5. 

Là một trong các tổ chức xã hội Việt Nam tiên phong trong việc hỗ trợ các cộng đồng bị 
ảnh hưởng bởi thiên tai và BĐKH, AFV thực hiện dự án “Xây dựng năng lực cho cộng 
đồng nhằm ứng phó với thiên tai tại Đồng bằng Sông Cửu Long” với nguồn tài trợ từ Tổ 
chức Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW) và ActionaAid Việt Nam (AAV). 

Thời gian: 2017 – 2018
Địa bàn: 06 phường/xã thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Trà Vinh, tỉnh 
Trà Vinh

Mục tiêu: các cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên người dân tộc 
thiểu số sinh sống trong khu vực bị tác động bởi thiên tai và BĐKH được đảm bảo an toàn 
và đời sống được cải thiện thông qua hỗ trợ các giải pháp và cơ chế phòng ngừa, giảm 
nhẹ, phối hợp và ứng phó với rủi ro thiên tai theo cách bền vững.

Các hoạt động chương trình, dự án 

Hỗ trợ cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long xây dựng khả năng ứng phó với 
thiên tai và biến đổi khí hậu

Kế Sách, Sóc Trăng

Trà Vinh

XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO CỘNG 
ĐỒNG NHẰM ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI 
TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO CỘNG 
ĐỒNG NHẰM ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI 
TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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Nhà tài trợ:
Tổ chức bánh mì cho thế giới (BfdW)
Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV)

Tổ chức thực hiện:
Quỹ Hỗ trợ chương trình,dự án an sinh xã hội
Việt Nam (AFV)

Khu vực dự án:
Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng
Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Ngân sách:
EUR 545.800

Thời gian:
01/2017 - 12/2018



1918 AFV � BÁO CÁO NĂM 2018 AFV � BÁO CÁO NĂM 2018

Trong khuôn khổ dự án, hơn 400 người, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên người dân tộc 
thiểu số, đã tham gia thành lập và duy trì 51 tổ/nhóm quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng. Các tổ này đang hoạt động hiệu quả trong việc phổ biến kiến thức cho cộng 
đồng và lập kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai (PNGNRRTT) cấp cơ sở. 60 hộ 
dân tham gia phát triển mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới để xây dựng sinh kế bền 
vững, thích ứng với những điều kiện bất lợi của môi trường. Bên cạnh đó, cộng đồng và 
chính quyền địa phương đã phối hợp cùng dự án để thiết lập và vận hành các công cụ 
sáng tạo và hiệu quả: hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, ứng dụng điện thoại thông minh 
(PDG) thu thập dữ liệu với 08 trung tâm phân tích dữ liệu qua đó người dân báo cáo và 
nhận thông tin cảnh báo sớm về thảm họa, và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bên liên 
quan để thực hiện công tác cảnh báo và hành động ứng phó với thiên tai một cách hiệu 
quả và toàn diện hơn. 320 người đã tham gia tập huấn về nhiều chủ đề thiết thực như: 
phân tích tính dễ bị tổn thương của cộng đồng, phân tích ngân sách địa phương, nông 
nghiệp thích ứng với BĐKH…; 895 người hưởng ứng 19 sự kiện truyền thông về thích ứng 
với BĐKH.
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Những thực tiễn tốt, bài học kinh nghiệm của dự án đã được tài liệu hóa và chia sẻ thông 
qua video, sách ảnh, tin tức, bài báo, và các sổ tay hướng dẫn, cũng như tại 03 hội thảo 
cấp quốc gia kết nối các tổ chức xã hội và chuyên môn và các đơn vị đang hoạt động trong 
lĩnh vực BĐKH và GNRRTT để nhân rộng tại các địa bàn khác. Chính quyền địa phương tại 
2/2 huyện/thành phố đã phê duyệt và phân bổ ngân sách công để thực hiện Kế hoạch 
PNGNRRTT dựa vào cộng đồng.
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Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là một huyện miền núi với nhiều địa hình phức tạp: núi 
cao, bán sơn địa và đồng chiêm trũng, thường xuyên chịu hậu quả bất thường của thời 
tiết, lại là vùng phân lũ của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hơn 80% dân số của huyện 
làm nông nghiệp, do vậy thiên tai gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất của 
người dân. Điều kiện địa hình, khí hậu và kinh tế này càng khó khăn hơn với những người 
thiệt thòi như nhóm người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Dự án “Thúc đẩy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng 
thích ứng với thiên tai và BĐKH tại Huyện Nho Quan” 
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Thúc đẩy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và 
xây dựng cộng đồng thích ứng với thiên tai và biến đổi 
khí hậu tại Huyện Nho Quan

Thúc đẩy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và 
xây dựng cộng đồng thích ứng với thiên tai và biến đổi 
khí hậu tại Huyện Nho Quan

Mục tiêu chung: 

Đối tượng hưởng lợi: 

Khu vực dự án:

Ngân sách:

Thời gian:

Người khuyết tật và cộng đồng của họ sẽ trở nên hòa nhập và 
thích ứng hơn với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu

Dự án được thực hiện tại địa bàn 3 xã miền Bắc Việt Nam: 
Thạch Bình, Cúc Phương và Kỳ Phú, thuộc huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình 

Tổng ngân sách 18.172.958.320 đồng, trong đó:
Nguồn CBM: 17.294.814.520 đồng
Nguồn AFV: 878.143.800 đồng (đối ứng)

Phân bổ:
Hoạt động cấp Quốc gia: 9.336.458.480 đồng
Hoạt động cấp LRP: 8.836.499.840 đồng

04 năm, từ tháng 04/2018 đến tháng 12/2021

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp: 2.652 người (bao gồm 152 người 
khuyết tật tại 3 xã dự án, 288 người khuyết tật tại các xã khác 
thuộc huyện Nho Quan và 2.200 người thân trong gia đình của 
người khuyết tật

Đối tượng hưởng lợi gián tiếp: 60.000 người (tương đương với 
40% dân số huyện Nho Quan)
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AFV, AAV và CBM International phối hợp với cộng đồng và chính quyền địa phương xây 
dựng và thực hiện những giải pháp hỗ trợ người khuyết tật tăng cường sự tham gia của 
họ trong các hoạt động tại đia phương để cải thiện cuộc sống của họ và góp phần nâng 
cao khả năng thích ứng của cộng đồng trong ứng phó với các diễn biến thời tiết và khí hậu. 

Thời gian: 2018 – 2021
Địa bàn: Huyện Kỳ Phú và Thạch Bình, tỉnh Ninh Bình
Mục tiêu: người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên nghèo và bị lề hóa nâng cao 
khả năng thích ứng và chống chịu với các tác động tiêu cực của BĐKH. 
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Được trao quyền và xây dựng năng lực, cộng đồng trên địa bàn dự án đã thành lập Chi hội 
Người khuyết tật huyện Nho Quan – không gian cho hơn 100 thành viên kết nối và tổ 
chức các hoạt động sinh kế, văn hóa, xã hội. 06 Nhóm Phát triển hòa nhập được thành 
lập, xây dựng và thực hiện các quỹ quay vòng với tổng ngân sách là 199.600.000 Đồng, hỗ 
trợ vốn cho 28 hộ dân phát triển các mô hình sinh kế giúp giảm công lao động và tăng khả 
năng ứng phó với thiên tai như trồng rau sạch trong nhà lưới có hệ thống tưới nước tự 
động, nuôi bò/heo với thức ăn sinh học từ vườn rau… Để thích ứng với BĐKH, NKT tại địa 
phương tham gia tập huấn về Khung GNRRTT có tính đến yếu tố hoà nhập (iDRR) và lập 
kế hoạch hành động thúc đẩy giải pháp cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
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Trong bối cảnh Việt Nam tăng cường tham gia các hiệp định thương mại quốc tế và đẩy 
mạnh phát triển các ngành công nghiệp xuất khẩu, các điều kiện kinh tế, xã hội và lao 
động có nhiều thay đổi. Người lao động di cư đối mặt với những vấn đề mới nổi trong điều 
kiện sống và làm việc. Khi sự thay đổi của chính sách chưa theo kịp những biến đổi kinh tế 
và xã hội thì nữ lao động nhập cư tại các khu vực thành thị đang chịu sự lề hóa trong thực 
hiện quyền xã hội.

Dự án “Thúc đẩy quyền xã hội toàn cầu của nữ công nhân nhập cư ở Việt Nam”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42,6%
Khó khăn về chỗ ở

23,7%
Các khó khăn khác

KHÓ KHĂN CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI NƠI Ở MỚI

Thúc Đẩy Các Quyền Xã Hội Toàn Cầu
Đối Với Lao Động Nữ Di Cư Tại Việt Nam

56.7%
Nữ lao động di cư 

Không có hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng không xác định thời hạn

Không có bảo hiểm xã hội

97,9% 
Lao động 

phi chính thức

Có thẻ Bảo Hiểm Y Tế

29.8% 
Người di cư không

CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

34,3%
Khó khăn về việc làm
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Ưu tiên đảm bảo quyền và công việc thỏa đáng cho người lao động, AFV phối hợp với Tổ 
chức Rosa Luxemburg Stiftung xây dựng và triển khai dự án hướng tới góp phần cải thiện 
quyền xã hội cho là nữ lao động nhập cư tại Việt Nam, tập trung vào các khu vực thành 
thị.

Thời gian: 2018 – 2020 
Địa bàn: thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu: nữ lao động nhập cư Việt Nam, đặc biệt là tại thành phố Hải Phòng và thành 
phố Hồ Chí Minh có khả năng bảo vệ quyền lợi của họ và tăng cường tiếp cận các dịch vụ 
bảo trợ xã hội
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Trong năm đầu của dự án, 60 người (nữ lao động nhập cư tại khu vực chính thức và không 
chính thức, lãnh đạo/quản lý doanh nghiệp/nhà máy đang sử dụng nhiều lao động nữ 
nhập cư, đại diện các cơ quan chính phủ và tổ chức liên quan) đã tham gia khảo sát về 
quyền xã hội, tập trung vào y tế, nhà ở, bảo trợ xã hội và nhà trẻ cho con cái nữ lao động 
nhập cư. Nghiên cứu đã chỉ ra những thực trạng sau:

Phụ nữ nhập cư làm việc trong khu vực không chính thức có thu nhập bấp bênh khoảng 3 – 5 
triệu Đồng/tháng; gần 98% trong số họ không tham gia bảo hiểm xã hội

Nữ công nhân trong các nhà máy có thu nhập hàng tháng khoảng 5 – 8 triệu Đồng, có nguy 
thất nghiệp cao sau 35 tuổi 

Hơn 40% nữ lao động nhập cư gặp khó khăn về nhà ở

Cơ sở y tế và nhà trẻ công lập sẵn có trên địa bàn nhưng khó tiếp cận đối với phụ nữ nhập cư

Các chính sách bảo trợ xã hội hiện hành không hỗ trợ được cho những người không có đăng 
ký thường trú hoặc hợp đồng lao động

•

•

•

•

•
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Kết quả của nghiên cứu được sử dụng để nâng cao nhận thức cho khoảng 2.000 người 
và thảo luận với các cơ quan chính quyền, nhà hoạch định chính sách và khối doanh 
nghiệp, là những người mang trách nhiệm trong vấn đề này. 
Trong giai đoạn tiếp theo, nữ lao động nhập cư tại các nhà máy sẽ phối hợp với AFV xây 
dựng Khung Quyền Xã hội, giới thiệu với các nhà chức trách nhằm thể chế hóa và đưa 
khung này vào áp dụng rộng rãi cho các cộng đồng và nhóm lao động tại các khu vực khác.
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93.7%

3.6%
2.7% 0.1%

THU NHẬP NĂM 2018

Nguồn kinh phí nhận từ các nhà tài trợ

Nguồn thu từ chương trình gây quỹ trong nước

Lãi tiền gửi ngân hàng

Thu nhập khác

92.0%

2.9%

3.3% 1.8%

CHI PHÍ NĂM 2018

Chi phí thực hiện dự án

Chi phí chương trình gây quỹ trong nước

Chi phí nhân sự

Chi phí quản lý

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



Năm 2019, AFV sẽ chú trọng những lĩnh vực hoạt động ưu tiên sau:
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HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN NĂM 2019

Tiếp tục sát cánh với cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu nhằm nâng cao khả 
năng chống chịu của người dân, đặc biệt là phụ nữ, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số; và 
thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng

Đảm bảo sự tham gia của các hộ gia đình và doanh nghiệp trong chuyển đổi năng lượng bền 
vững tại cấp cộng đồng, đóng góp cho công cuộc giảm thiểu BĐKH và sự phát triển bền vững 
của quốc gia

Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho phụ nữ khuyết tật thông qua dịch vụ hỗ trợ tâm lý 
mang tính hòa nhập và tăng cường vai trò lãnh đạo của họ trong phòng chống bạo lực giới. 

Chấm dứt quấy rồi tình dục đối với trẻ em bằng việc trao quyền và thúc đẩy sự tham gia của 
các em – những người mang quyền – trong quản trị giáo dục về chống quấy rối tình dục

Thúc đẩy sáng kiến của các tổ chức xã hội và mạng lưới, đồng thời xây dựng cơ chế đa phương 
để cải thiện công việc thỏa đáng và dịch vụ công nhạy cảm giới cho thanh niên và nữ lao động 
nhập cư 

Cải thiện dịch công vụ cho những cộng đồng thiệt thòi, cụ thể: nâng cao tiếp cận giáo dục tiểu học; 
xây dựng hệ thống phòng khám; và thúc đẩy quyền sử dụng nước sạch cho trẻ em miền núi

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Tầng 5, số 127 phố Lò Đúc, Hà Nội

+84 (24) 3943 9865 

infor@afv.vn

www.afv.vn

www.facebook.com/afvvietnam


