
 

 

Thông cáo báo chí 

Chính phủ Australia tài trợ 1 triệu đô Úc giúp miền Trung hồi phục sau lũ 

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2021 - Chính phủ Australia tài trợ hơn 17.8 tỉ đồng (1 triệu đô la Úc) để 
hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của đợt lũ lụt nghiêm trọng xảy ra cuối năm 2020 ở các tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Quảng Trị và Quảng Nam. Khoản tài trợ này sẽ được thực hiện thông qua ba tổ chức thành viên 
của Nhóm đối tác viện trợ nhân đạo của Chính phủ Australia (AHP) là Tầm nhìn Thế giới (World 
Vision), ADRA và CARE. Nhóm sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tại các địa bàn dự 
án nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch, thúc đẩy hành vi vệ sinh, tăng cường cơ chế bảo vệ 
cho người hưởng lợi và nhân viên cứu trợ, và tạo điều kiện phục hồi sinh kế cho hơn 25.000 người. 

Dự án này được thực hiện trong sáu tháng, từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021. Các hộ gia đình bị ảnh 
hưởng sẽ được nhận gói hỗ trợ tích hợp bao gồm dụng cụ gia đình, dụng cụ vệ sinh, tiền mặt phục vụ 
cho sinh hoạt và khôi phục sinh kế, và được hỗ trợ để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện 
dự án. Hoạt động của dự án hướng tới các gia đình có nhu cầu cấp thiết nhất, qua đó thúc đẩy các nỗ 
lực ứng phó hiện có của chính quyền địa phương và hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ của Chính phủ. Kế 
hoạch ứng phó được đưa ra dựa trên kết quả của cuộc Đánh giá Thiệt hại và Nhu cầu do Chính phủ Việt 
Nam, các cơ quan trung ương và địa phương và các tổ chức nhân đạo đồng thực hiện. 

Dự án ứng phó và hỗ trợ phục hồi sau thiên tai này được thực hiện tiếp nối những nỗ lực nhân đạo từ 
tháng 10 năm 2020. Các cuộc đánh giá thêm sau đó chỉ ra nhu cầu được hỗ trợ tài chính của các hộ gia 
đình bị ảnh hưởng bên cạnh những hỗ trợ khác giúp đáp ứng các nhu cầu trước mắt và thúc đẩy nhanh 
quá trình phục hồi cuộc sống sau bão lụt. 

“Sau một loạt các hiện tượng thời tiết đầy thách thức đối với miền Trung Việt Nam xảy ra, ADRA tự hào khi 
được tham gia thực hiện các hoạt động cứu trợ khẩn cấp cùng với CARE và Tầm nhìn Thế giới, với sự hỗ trợ 
của Chính phủ Australia để cùng nhau hỗ trợ các gia đình và cộng đồng ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên 
tai. Cùng với các đối tác địa phương của chúng tôi và sự tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng, những nỗ 
lực cứu trợ sẽ giúp các khu vực này phục hồi nhanh hơn, linh hoạt hơn và sẵn sàng đối phó với các tình huống 
khẩn cấp trong tương lai” Ông Quentin Campbell, Giám đốc Quốc gia của ADRA Việt Nam cho biết. 

“Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ từ Chính phủ Australia đã cho phép các đối tác AHP kịp thời thực hiện các 
hoạt động cứu trợ và phục hồi cho hàng nghìn hộ gia đình ở miền Trung Việt Nam. Sau một năm 2020 đầy 
biến động, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn nhiều thách thức và hậu quả của lũ lụt vẫn ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới đời sống của người dân, gói hỗ trợ này không chỉ giúp ứng phó với các trường hợp khẩn cấp 
hiện nay mà còn giúp xây dựng lại tương lai cho người dân tại cộng đồng”, bà Lê Kim Dung, Giám đốc Quốc 
gia của CARE Quốc tế tại Việt Nam chia sẻ. 

Nhóm đối tác viện trợ nhân đạo của Chính phủ Australia cũng đang làm việc với chính quyền và cộng 
đồng địa phương để đảm bảo thắt chặt cơ chế bảo vệ đối với các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, 



 

 

trẻ em gái, người khuyết tật trong đó có trẻ em, và những người có nguy cơ bị lạm dụng, bóc lột hoặc 
mua bán. 

“Thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các tổ chức nhân đạo, chúng tôi cam kết hành động nhanh 
chóng để cung cấp cho cho trẻ em và cộng đồng bị ảnh hưởng những sự hỗ trợ thiết thực giúp họ xây dựng và 
ổn định lại cuộc sống”, bà Trần Thu Huyền, Trưởng Đại diện tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam, cho 
biết. 

Tính đến hết ngày 24 tháng 01 năm 2021, gói cứu trợ tích hợp của dự án đã được trao cho gần 14.500 
người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt trên địa bàn ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam. 

### 

Về ADRA: 

ADRA Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ đã hoạt động thường xuyên và tích cực tại Việt Nam từ 
năm 1988, thực hiện hơn 200 dự án phát triển và cứu trợ trên khắp cả nước trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau. ADRA tại Việt Nam là thành viên của mạng lưới Cơ quan Phát triển và Cứu trợ Cơ đốc Phục Lâm 
toàn cầu. Với sự hiện diện tại 134 quốc gia, ADRA tìm cách xác định và giải quyết tình trạng bất công và 
thiếu thốn ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, ADRA làm việc với các cộng đồng dễ bị tổn thương 
và những người có nhu cầu đặc biệt, để giúp cải thiện cơ hội và chất lượng cuộc sống của họ. Các chương 
trình và hoạt động của chúng tôi được thực hiện thông qua quan hệ đối tác chặt chẽ với chính quyền 
địa phương và các tổ chức xã hội dân sự, nhằm phát triển năng lực của họ để đạt được sự thay đổi bền 
vững lâu dài. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.facebook.com/adrainvietnam. 

 

Về CARE Quốc tế tại Việt Nam: 

CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo, năng động và đã hợp tác với các đối tác quốc tế và 
Việt Nam từ năm 1989 thực hiện hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến sự phát triển 
bình đẳng nằm ở việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo và bất công xã hội đang 
khiến một số nhóm dân số bị tổn thương và bị đẩy ra ngoài lề. Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng 
tôi tại Việt Nam là phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa và nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt 
xã hội ở khu vực đô thị được hưởng lợi ích bình đẳng từ tiến trình phát triển của đất nước, có khả năng 
thích ứng với hoàn cảnh biến động và có tiếng nói chính đáng. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, vui lòng 
truy cập www.care.org.vn và www.facebook.com/CAREinVietnam. 

 

Về World Vision: 

World Vision – Tầm nhìn Thế giới là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc, hoạt động thông qua các 
chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng 



 

 

đồng, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn. World Vision giúp đỡ tất cả mọi 
người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới. 

World Vision bắt đầu làm việc tại Việt Nam vào năm 1988. Kể từ đó, World Vision Việt Nam đã thực 
hiện nhiều chương trình cứu trợ và phát triển, hợp tác với chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính 
phủ khác và cộng đồng. Các chương trình phát triển dài hạn của World Vision hiện đang hoạt động tại 
18 tỉnh thành trên khắp Việt Nam. 

World Vision cam kết hỗ trợ hơn 2 triệu đô la Mỹ cho Chương trình Ứng phó và Phục hồi sớm dành cho 
miền Trung Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả của các trận lũ do bão và mưa lớn gây ra cuối năm 
2020. Chương trình này nhằm giải quyết những nhu cầu cấp thiết nhất như hỗ trợ khẩn cấp và đẩy 
nhanh quá trình xây dựng lại cuộc sống cho 18.764 hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất ở các vùng bị ảnh 
hưởng của các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập 
www.wvi.org.vn. 
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