Thông cáo báo chí

World Vision Việt Nam tài trợ 233 triệu đồng hỗ trợ các nhóm bị cách ly ở huyện Nậm Pồ,
tỉnh Điện Biên vượt qua đại dịch COVID-19
Điện Biên, ngày 28 tháng 05 năm 2021 - Nhằm kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên ứng phó với tác động
của đại dịch COVID-19, chiều nay (28.5.2021), Tổ chức World Vision Việt Nam (Tầm nhìn Thế giới Việt
Nam), cùng Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên, đã trao tặng gói nhu yếu phẩm và vật tư y tế trị giá hơn 233,7
triệu đồng cho 1.523 người thuộc nhóm F1, đội ngũ y tế, và lực lượng tuyến đầu tại 12 điểm cách ly thuộc
xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Ảnh 1: Đại diện Tổ chức World Vision Việt Nam và Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên tại Lễ bàn giao

Cụ thể, gói viện trợ khẩn cấp này bao gồm hai phần chính. Một là nhu yếu phẩm gồm nước uống, sữa
và thịt cá đóng hộp để bổ sung vào khẩu phần ăn, cải thiện dinh dưỡng cho 1.268 người thuộc diện F1
tại 12 điểm cách ly tập trung. Hai là các vật tư y tế gồm bộ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn và khẩu trang để
hỗ trợ bảo vệ 255 y bác sĩ và nhân viên tuyến đầu khỏi các nguy cơ bị lây nhiễm.
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“COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề về kinh tế, sức khỏe và tinh thần đối với người dân và đặc biệt là trẻ
em vùng dân tộc thiểu số. Thông qua gói viện trợ này, World Vision Việt Nam xin được chia sẻ cùng
chính quyền địa phương trong việc giải quyết các nhu cầu khẩn cấp tại các điểm cách ly tập trung”, trích
lời phát biểu của ông Đặng Văn Bài, Quản lý Chương trình vùng tại tỉnh Điện Biên và Hoà Bình, Tổ chức
World Vision Việt Nam.
Gói viện trợ này nằm trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia để ứng phó và hồi phục sau đại dịch
COVID-19 của World Vision Việt Nam. Tính đến nay, hơn 800.000 đô la Mỹ đã được sử dụng để khắc
phục hậu quả do COVID-19 gây ra trên đời sống của người dân tại các địa bàn dự án của World Vision
Việt Nam trên toàn quốc.

Ảnh 2: Ông Nguyễn Xuân An - Trưởng Chương trình vùng Tủa Chùa và Mường Chà, Tổ chức World Vision Việt Nam và Ông Điêu
Bình Dương - Chuyên viên Ban Dân vận Huyện Nậm Pồ

Nậm Pồ là huyện nghèo nhất của Việt Nam, nơi địa hình giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, điều kiện y
tế thiếu thốn, thị trường kém phát triển. Dịch bệnh bùng phát khiến nguồn cung thực phẩm và vật tư y
tế trở nên khan hiếm trầm trọng. Tới thời điểm hiện tại, huyện Nậm Pồ ghi nhận 44 ca nhiễm COVID19 (trong tổng số 60 ca nhiễm trên toàn tỉnh Điện Biên). Các ca nhiễm COVID-19 liên quan tới các
trường học, kéo theo 1.268 người liên quan vào diện F1, trong đó có 897 trẻ em.
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###
Về tổ chức World Vision Việt Nam:
World Vision là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho
cộng đồng, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision phục vụ tất cả mọi người, không
phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới. World Vision bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ năm 1988.
Từ đó đến nay, World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính
phủ quốc tế khác trong việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở các
cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát triển dài hạn của World Vision đang
được triển khai tại 37 huyện thuộc 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tại Điện Biên, Tầm nhìn Thế giới bắt đầu triển khai hoạt động năm 2006, tới nay đang thực hiện Chương
trình vùng tại các huyện Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Chà, Tuần Giáo với ngân sách viện trợ hàng
năm khoảng 2,2 triệu đô la Mỹ. Các hỗ trợ chính bao gồm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi, bảo
vệ trẻ em, phát triển sinh kế hộ gia đình, nâng cao năng lực cộng đồng, phòng chống mua bán người,
bên cạnh các hỗ trợ bằng hiện vật cho trẻ em và người dân tại các địa bàn dự án.
Liên hệ:
Ms. Ngô Thu Trà | Cán bộ cấp cao về Truyền thông & Quan hệ Báo chí | World Vision Việt Nam
Email: ngo_thu_tra@wvi.org | Tel.: 0911.420.880
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