Thông cáo báo chí
Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam chung tay cải thiện đời
sống của nông dân người dân tộc thiểu số ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Hướng Hoá, Quảng Trị – Vào ngày 19 tháng 4 năm 2018, Trưởng Đại diện tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt
Nam, bà Trần Thu Huyền và Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews đã có chuyến thăm
địa bàn dự án “Phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số” (EMEE) tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng
Trị. Trong chuyến thăm, đoàn đại biểu đã gặp gỡ chính quyền địa phương và người dân được hưởng lợi
trực tiếp từ dự án.
Dự án EMEE là một sáng kiến hợp tác giữa tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Chương trình Viện trợ Phát triển
New Zealand nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc cho các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Hướng Hoá, một
trong những huyện nghèo nhất tỉnh Quảng Trị. Dự án EMEE hướng tới cải thiện phúc lợi kinh tế của 1.200
hộ dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị thông qua việc sử dụng các yếu tố thúc đẩy thị trường, các chương
trình tiết kiệm, kỹ thuật canh tác bền vững, phát triển kinh doanh và hợp tác với khối nhà nước hoặc tư
nhân. Tầm nhìn Thế giới chịu trách nhiệm thực hiện dự án 2,8 triệu đô la này trong 5 năm, dưới sự hỗ trợ
của Chương trình Viện trợ Phát triển New Zealand.
Dự án đã sử dụng cách tiếp cận Phát triển Chuỗi Giá trị Địa phương, giúp các hộ gia đình sản xuất và nông
dân yếu thế phân tích thị trường, thu thập thông tin, xây dựng mối quan hệ với người mua, cùng hành
động để vượt qua rào cản thị trường và tăng lợi nhuận thông qua việc hình thành các nhóm và tham gia
các khoá đào tạo. Dự án đã tác động đến cả khía cạnh kỹ thuật (ví dụ: nên chọn trồng loại cây nào) lẫn con
người (ví dụ: giá trị của việc làm theo nhóm, phối hợp với các phần khác của chuỗi giá trị). Bên cạnh đó,
dự án cũng đã giới thiệu thành công tới cộng đồng mô hình Nhóm tiết kiệm tự quản để người dân bắt đầu
tiết kiệm và tiếp cận các khoản vay một cách an toàn, đáng tin cậy, và hợp lý.
"Với việc áp dụng các công nghệ mới và sự hiểu biết tốt hơn của người nông dân về mối liên hệ nguyên
nhân-hệ quả giữa chất lượng sản phẩm và thu nhập ổn định, chất lượng các sản phẩm nông lâm kết hợp
ở địa phương, đặc biệt là hạt cà phê đã được cải thiện đáng kể. Khi uy tín của sản phẩm được nâng cao,
cà phê Hướng Hoá dần trở nên hấp dẫn hơn trên thị trường và hiện đang được thu mua với giá cao hơn
giá thị trường để xuất khẩu sang các nước châu Âu như Đức, Ý, và Hà Lan ", ông Hoàng Đức Quyền - Quản
lý dự án EMEE cho biết.
Cho đến nay, có khoảng 1.200 hộ nghèo nhất được hưởng lợi trực tiếp từ dự án thông qua việc tham gia
vào 52 Nhóm Sản xuất mà dự án đã hỗ trợ thành lập. Tất cả 3.448 hộ gia đình tại 6 xã địa bản dự án đều
đã nhận được những hỗ trợ gián tiếp thông qua các hình thức trao đổi thông tin, chia sẻ kiến thức và kinh
nghiệm với các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan.
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Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews đã chia sẻ suy nghĩ của bà về dự án: “Từ nhiều
năm qua, New Zealand đã hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam thông qua các Chương trình Viện trợ
Phát triển. New Zealand là một trong những quốc gia đi đầu về nông nghiệp trên thế giới. Thông qua các
quy trình và công nghệ tiên tiến nhưng đơn giản, chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ Việt Nam với các giải
pháp thông minh, có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người nông dân".
Trong chuyến thăm này, Trưởng Đại diện của tổ chức Tầm nhìn Thế giới, bà Trần Thu Huyền nhấn mạnh:
"Sự hợp tác giữa tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Chương trình Viện trợ Phát triển New Zealand trong khuôn
khổ dự án EMEE đã mở ra cánh cửa mới cho các nỗ lực giảm nghèo trong cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc
biệt là với nữ giới. Dự án cũng tạo cơ hội cho tất cả các nhóm trong xã hội, bao gồm doanh nghiệp, chính
quyền địa phương, các chuyên gia kỹ thuật và nông dân làm việc cùng nhau với mục đích chung là chấm
dứt đói nghèo ở Việt Nam. Hy vọng rằng tất cả những can thiệp này cũng sẽ giúp giải quyết các vấn đề suy
dinh dưỡng trẻ em ở Hướng Hoá".

Thông tin cơ bản:
Về Huyện Hướng Hoá:
Huyện Hướng Hoá có tỉ lệ nghèo cao nhất ở tỉnh Quảng Trị (21,39%)1. Mười ba trong số 20 xã trong huyện
có tỉ lệ dân số nghèo đói cao hơn 50%2, với đa số dân là người dân tộc thiểu số. Mức độ nghèo đói này đã
dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về an ninh lương thực và suy dinh dưỡng trẻ em trong cộng đồng
người Vân Kiều và Pako. Nguyên nhân là do người dân thiếu cơ hội phát triển kinh tế, bao gồm cơ sở hạ
tầng nghèo nàn, kiến thức về quy trình sản xuất hiệu quả còn hạn chế, khả năng kết nối chuỗi cung ứng
yếu, giá cả biến động, thiếu vốn và khả năng tiếp cận khó khăn do tính chất địa lý xa xôi của những xã này.
Về Chương trình Viện trợ Phát triển New Zealand:
Chương trình Viện trợ New Zealand hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực thế mạnh của New Zealand và ưu
tiên của Việt Nam thông qua việc chia sẻ kiến thức, kỹ năng, và công nghệ. New Zealand hỗ trợ Việt Nam
phát triển nông nghiệp, đào tạo lực lượng lao động có trình độ cao và củng cố khả năng thích ứng với
thiên tai. New Zealand sẽ đầu tư khoảng 29 triệu đô la NZ trong ba năm tính đến tháng 7 năm 2018.
Về tổ chức Tầm nhìn Thế giới:
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
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Dữ liệu của huyện 2013

Ngưỡng nghèo đối với các hộ nghèo ở nông thôn như Hướng Hoá: dưới 19 USD/người/tháng hoặc 228 USD/người/năm theo Quyết định số
09/2011 / QĐ-TTg đối với ngưỡng nghèo.
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ở vùng sâu vùng xa, sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Tầm nhìn Thế giới giúp đỡ tất cả mọi người, không
phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới.
Tầm nhìn Thế giới có mặt ở Việt Nam từ năm 1988 với các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, sau đó chính thức
mở văn phòng đại diện ở Hà Nội vào năm 1990. Từ năm 1990, Tầm nhìn Thế giới đã phối hợp với chính
phủ và 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 Tầm nhìn Thế giới đang được triển khai tại 37 huyện của 14 tỉnh, thành phố
trên cả nước.
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