
» Dự án PTCĐ huyện Tây Giang (2008 – 2012)
» Dự án Hỗ trợ phát triển dệt thổ cẩm truyền thống, huyện Nam 
Giang, tỉnh Quảng Nam (2008 – 2012)
» Dự án Phát triển kinh tế xã hội bền vững quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng (2007 – 2011)
» Cứu trợ khẩn cấp bão Ketsana, tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng 
(2009)
» Dự án PTCĐ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (2001 – 
2008)
»Các dự án xây dựng trường học ở tỉnh Quảng Nam và thành 
phố Đà Nẵng (1998 - 2008)

Năm 2011, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và UNICEF đã xác 
định tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở tỉnh 
Kon Tum, Miền Trung Việt Nam, là nghiêm trọng nhất trong 
tổng số 63 tỉnh thành ở Việt Nam. Một đợt khảo sát do FIDR 
thực hiện cũng khẳng định điều đó. 
Dự án Cải thiện dinh dưỡng trẻ em, phối hợp với Sở Y tế 
tỉnh Kon Tum và các trung tâm y tế huyện, được bắt đầu 
vào năm 2012 nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ 
em dưới 2 tuổi ở huyện Đăk Glei và Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 
Mục tiêu của Dự án là (1) cải thiện tình trạng dinh dưỡng và 
sức khỏe của phụ nữ mang thai, (2) cải thiện chế độ ăn 
uống cho trẻ dưới 2 tuổi, (3) giảm các bệnh liên quan đến 
trẻ em, và (4) cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở.

Các nhóm mục tiêu của dự án bao gồm phụ nữ mang thai, 
bà mẹ có con dưới 2 tuổi, và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 
Việc thay đổi hành vi của họ chính là yếu tố then chốt để 
đạt được mục tiêu dự án.

Các dự án chính đã hoàn thành đến năm 2012
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Tóm tắt Dự án
Mục tiêu dự án:
Tình trạng dinh dưỡng trẻ em 
dưới 2 tuổi ở huyện Đăk Glei và 
Đăk Tô được cải thiện.

Thời gian Dự án:
2012 - 2016

Địa điểm Dự án:
8 xã thuộc huyện Đăk Glei và 
Đăk Tô, tỉnh Kontum.

Người hưởng lợi:
Khoảng 1.500 trẻ em dưới 2 
tuổi và mẹ của trẻ, phụ nữ 
mang thai, phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ tại 8 xã của 2 
huyện Đăk Glei và Đăk Tô tỉnh 
Kon Tum

“Chung một tấm lòng 
                    Mở rộng tương lai”

3. Dự án Cải thiện dinh dưỡng trẻ 
em tỉnh Kon Tum



Dự án Du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu được triển khai vào 
tháng 4/2012 nhằm hỗ trợ cộng đồng người Cơ Tu tại 
huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

Mục đích của dự án là: (1) giảm nghèo bằng cách tạo thêm 
những nguồn thu nhập mới, (2) tăng giá trị du lịch của 
huyện Nam Giang thông qua việc bảo tồn, cải thiện và tận 
dụng các nguồn lực thiên nhiên, văn hóa và xã hội, (3) tăng 
cường niềm tự hào và mối quan tâm của người dân về các 
kho tàng thiên nhiên và văn hóa của quê hương mình, và 
(4) giúp du khách hiểu và tôn trọng những giá trị, phong 
tục tập quán, văn hóa và xã hội của người dân sống tại 
huyện Nam Giang.

Dự án Du lịch này được triển khai với sự chủ động tham gia 
của người dân và cộng đồng địa phương - đối tượng hưởng 
lợi chính của dự án. Dự án cũng khuyến khích phát triển các 
“kho báu” thiên nhiên văn hóa truyền thống và xã hội  của 
địa phương trên cơ sở tôn trọng và bảo tồn chúng.

Năm 2012, FIDR hoàn thành Dự án “PTCĐ huyện Tây Giang” ở 
huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam- miền Trung Việt Nam. 
Mục đích của dự án là cải thiện điều kiện sống của bà con địa 
phương một cách bền vững. Một trong những hoạt động 
chính của dự án là giới thiệu phương pháp “Thâm canh lúa 
nước – SRI” giúp tăng năng suất lúa nước một cách đáng kể.
Với kinh nghiệm và kết quả đạt được của Dự án PTCĐ huyện 
Tây Giang, FIDR bắt đầu Dự án Cải thiện an ninh lương thực 
cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ Quảng Nam vào 
năm 2012, tập trung vào việc cải thiện an ninh lương thực với 
việc áp dụng kỹ thuật SRI tại các huyện miền núi tỉnh Quảng 
Nam.
Mục đích của Dự án là (1) thành lập mô hình canh tác lúa cải 
tiến ở các vùng điểm để tăng năng suất lúa cho các tiểu 
nông, (2) vừa giới thiệu mở rộng mô hình vừa đảm bảo chất 
lượng kỹ thuật, và (3) tăng cường hệ thống hỗ trợ để giám 
sát, cải thiện việc áp dụng và môi trường/ điều kiện xung 
quanh của tiểu nông.

Tổ chức Cứu trợ/ Phát triển quốc tế (FIDR) là một tổ 
chức phi chính phủ, thành lập vào năm 1990 tại Nhật 
Bản, được Văn phòng Nội các Nhật Bản ủy quyền như là 
một “Tổ chức thành lập vì lợi ích cộng đồng”vào năm 
2010, dưới sự quản lý của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.  
Để tạo điều kiện cho các đơn vị tư nhân và cá nhân 
người Nhật tham gia vào hợp tác quốc tế vì mục tiêu 
giảm nghèo tại các nước đang phát triển, FIDR đã nỗ 
lực thực hiện những dự án đa lĩnh vực một cách hiệu 
quả tại các nước châu Á như Campuchia, Việt Nam và 
Nepal nhằm góp phần tạo ra một thế giới trong đó mỗi 
trẻ em đều được phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc.
Văn phòng FIDR tại Việt Nam được thành lập vào năm 
1998 tại thành phố Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. 
Trong những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam 
đã giảm một cách đánh kể nhờ sự ổn định về chính trị 
và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các 
vùng miền, cũng như giữa người giàu và người nghèo 
lại đang lớn dần. FIDR triển khai các dự án phát triển 
cộng đồng tập trung vào các đối tượng vẫn còn thuộc 
diện nghèo.

Tóm tắt Dự án
Mục tiêu Dự án:
Dự án Du lịch dựa vào cộng 
đồng huyện Nam Giang được 
hình thành và phát triển với sự 
chủ động của cộng đồng

Thời gian Dự án:
2012 - 2016

Địa điểm Dự án:
Xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, 
tỉnh Quảng Nam

Người hưởng lợi:
Trực tiếp: 2,300 người dân xã Tà 
Bhing
Gián tiếp: 23,000 người dân 
huyện Nam Giang

1. Dự án Du lịch dựa vào cộng đồng 
Cơ Tu

2. Dự án Cải thiện an ninh lương thực 
cho các hộ nông dân sản xuất quy 
mô nhỏ tỉnh Quảng Nam

Tóm tắt Dự án

Chúng tôi là

Mục tiêu Dự án:
Mô hình giảm tình trạng thiếu 
lương thực cho các tiểu nông 
được thiết lập và duy trì tại các 
huyện mục tiêu

Thời gian Dự án:
2012 - 2015

Địa điểm Dự án:
Huyện Đông Giang, Nam 
Giang, Phước Sơn và Tây 
Giang, tỉnh Quảng Nam

Người hưởng lợi:
11,000 người dân ở 5 xã tại 4 
huyện tỉnh Quảng Nam


