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Thông cáo báo chí 
 

World Vision Việt Nam cùng đối tác khởi động Dự án “Nước sạch cho 
người dân huyện Tủa Chùa” do tập đoàn 3M tài trợ 

 
 
Tủa Chùa, ngày 4 tháng 1 năm 2023 - Tổ chức World Vision Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm 
Y tế huyện Tủa Chùa tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Nước sạch cho người dân huyện Tủa 
Chùa” do tập đoàn 3M tài trợ.  
 
Tham dự Hội thảo khởi động có đại diện Uỷ ban Nhân dân huyện Tủa Chùa, Trung tâm Y tế huyện 
Tủa Chùa, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân các xã địa bàn dự án (Mường Báng, Sính Phình, 
Xá Nhè, và Tủa Thàng), đại diện World Vision Việt Nam, và đại diện các hộ gia đình hưởng lợi từ 
Dự án. 
 
Được triển khai từ tháng 12.2022 đến 11.2023 với ngân sách lên tới gần 1,17 tỉ đồng (tương đương 
với 50.000 USD), Dự án “Nước sạch cho người dân huyện Tủa Chùa” hỗ trợ tăng cường khả năng 
tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường cho 13.304 người dân đến từ các hộ gia đình có trẻ dưới 
5 tuổi, bao gồm cả trẻ em dễ bị tổn thương nhất, tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.  
 

 
Hình 1: Toàn cảnh Hội thảo Khởi động Dự án 

Phát biểu tại Hội thảo Khởi động Dự án, ông Ngô Duy Tới - Trưởng Khoa Y tế công cộng và dinh 
dưỡng – Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa cho biết: “Huyện Tủa Chùa rất phấn khởi trước những 
tình cảm đặc biệt mà World Vision và Tập đoàn 3M đã dành cho các xã mục tiêu. Các hoạt động 
được thiết kế trong khuôn khổ Dự án đáp ứng nhu cầu hết sức thiết thực của người dân địa 
phương, giúp nâng cao nhận thức và cải thiện kỹ năng xử lý và trữ nước sạch tại đây. Mong rằng,  
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các hộ gia đình sẽ phát huy được hết những kiến thức và kỹ thuật tích  luỹ được từ Dự án để 
không những cải thiện môi trường nước mà còn nâng cao tình trạng sức khoẻ và dinh dưỡng của 
các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. Khi điều kiện tiếp cận và sử dụng nước sạch 
được thúc đẩy, trẻ sẽ tránh được các tình trạng nhiễm khuẩn và nhiễm bệnh, từ đó lớn lên khoẻ 
mạnh hơn”. 
 
Nằm trong Chương trình kỹ thuật Sức khoẻ và Dinh dưỡng của World Vision Việt Nam, Dự án 
“Nước sạch cho người dân huyện Tủa Chùa” áp dụng cách tiếp cận về nước sạch và vệ sinh môi 
trường dựa vào cộng đồng. Theo đó, Dự án sẽ đặc biệt chú trọng vào yếu tố giáo dục thông qua 
các hoạt động tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức, giúp thúc đẩy sự tham gia của trẻ 
em, cha mẹ, và cộng đồng vào quá trình vận hành và bảo trì các công trình nước sạch, dựa trên 
những hiểu biết cặn kẽ về vai trò và tầm quan trọng của nước sạch trong đời sống. 
 
Ông Nguyễn Xuân An, Trưởng Chương trình Vùng Tủa Chùa, Tổ chức World Vision Việt Nam chia 
sẻ: "Nhằm đảm bảo tính bền vững của Dự án, bên cạnh việc triển khai cách tiếp cận dựa vào cộng 
đồng, World Vision Việt Nam cũng huy động sự tham gia tích cực của người dân tại các địa bàn 
mục tiêu vào quá trình xây dựng và duy trì các hệ thống nước sạch – bảo vệ nguồn nước, cấp 
nước, xử lý nước, và trữ nước, thông qua việc đóng góp kinh phí và ngày công. Đây là cách tiếp 
cận quen thuộc của World Vision Việt Nam, giúp trao quyền cho người dân, tạo điều kiện để họ 
trực tiếp áp dụng, thực hành, và chia sẻ các kiến thức – kỹ năng được trang bị, từ đó tối ưu hoá 
hiệu quả và công năng của các công trình nước sạch này”. 
 

 
Hình 2: Các đại biểu tham dự Hội thảo Khởi động Dự án 
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Chia sẻ sự phấn khởi trước những đổi thay tích cực, bà Cứ Thị Lỳ, thôn Dê Dàng, xã Sính Phình 
cho hay: “Gia đình tôi rất háo hức và tin tưởng rằng hoạt động của Dự án sẽ góp phần tích cực 
để cải thiện điều kiện nước sạch của gia đình tôi nói riêng và thôn bản tôi nói chung, sẽ có nhiều 
hộ gia đình được tiếp cận nước sinh hoạt hơn, bà con cộng đồng sẽ biết cách bảo vệ nguồn nước 
cũng như các công trình nước sinh hoạt tại cộng đồng". 
 
“World Vision Việt Nam vinh dự tiếp tục đồng hành cùng chính quyền huyện Tủa Chùa, các xã 
mục tiêu, và đơn vị tài trợ là Tập đoàn 3M để cải nâng cao nữa khả năng tiếp cận nước sạch của 
các hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi. Chúng tôi tin tưởng rằng những hỗ trợ ý nghĩa như thế này sẽ 
góp phần đáng kể trong việc cải thiện tình trạng sức khoẻ chung của địa phương, đặc biệt là trẻ 
em dễ bị tổn thương nhất, hướng tới một tương lai phát triển toàn diện, nơi mọi trẻ em đều phát 
huy được hết các tiềm năng của mình”, ông Đặng Văn Bài, Quản lý Vùng miền Bắc, Tổ chức World 
Vision Việt Nam, nhấn mạnh. 
 
Dự án “Nước sạch cho người dân huyện Tủa Chùa” nằm trong chuỗi nỗ lực của World Vision Việt 
Nam để cải thiện an sinh của trẻ em huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. World Vision chính thức 
hoạt động tại Tủa Chùa (Tỉnh Điện Biên) từ năm 2007. Từ đó đến nay, hơn 24.644 người trong đó 
có 14.762 trẻ em từ 4 xã địa bàn dự án được hưởng lợi trực tiếp từ các can thiệp dài hạn toàn diện 
và lồng ghép của Tổ chức trong các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm Bảo vệ và Sự Tham gia của Trẻ 
em, Sức khoẻ & Dinh dưỡng, và Sinh kế Bền vững. Bên cạnh đó, các dự án ngắn hạn được triển 
khai từ năm 2018 đến nay, như Dự án “Nước sạch cho người dân huyện Tủa Chùa” này, cũng đã 
và đang góp phần cải thiện an sinh cho 67,815 người dân. 

 
### 
 
Về Tổ chức World Vision Việt Nam: 
 
World Vision là tổ chức cứu trợ, phát triển và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng 
cuộc sống cho cộng đồng sống trong điều kiện thiếu thốn và/hoặc đói nghèo, 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, dự án đặc biệt 
và tài chính vi mô của World Vision đang được triển khai tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
 
Liên hệ Báo chí: 
Ms. Ngô Thu Trà | Quyền Quản lý Truyền thông & Kết nối Công chúng 
Email: ngo_thu_tra@wvi.org | Tel.: 0911.420.880 
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