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Thông cáo báo chí 

 
World Vision Việt Nam khởi động Dự án: “Tăng cường hành động sớm trên cơ sở dự báo  
có tính bao trùm và đáp ứng giới nhằm phòng ngừa thiên tai hiệu quả ở Việt Nam và cấp 

khu vực” tại tỉnh Bình Thuận 
 

Bình Thuận, ngày 14 tháng 1 năm 2022 – Tổ chức World Vision Việt Nam (Tầm nhìn Thế giới Việt Nam) phối 
hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc khởi động Dự án “Tăng cường hành động sớm trên cơ sở 
dự báo có tính bao trùm và đáp ứng giới nhằm phòng ngừa thiên tai hiệu quả ở Việt Nam và cấp khu vực” 
(sau đây gọi là “Hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo”).  Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành 
liên quan cấp tỉnh, huyện và 2 xã địa bàn dự án là Thuận Hòa và Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc. 

 

Dự án “Hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo” hướng tới mục tiêu cải thiện tình hình ứng phó với thiên tai 
của chính quyền và cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức, củng 
cố năng lực và tăng cường khả năng chống chịu. Đồng thời, Dự án cũng xây dựng một cơ chế hành động, 
ứng phó sớm dựa trên cảnh báo về thiên tai nghiêm trọng có thể xảy ra, giúp tăng cường sự chủ động của 
chính quyền, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong hoạt động ứng phó, từ đó giảm thiểu rủi ro về con 
người, kinh tế, xã hội, và môi trường. 

 

Hình 1: Toàn cảnh Hội thảo khởi động Dự án “Hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo” 
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Với tổng ngân sách là 3,95 tỉ đồng, Dự án “Hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo” được World Vision Việt 
Nam chung tay thực hiện cùng các tổ chức PLAN Quốc tế tại Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam, và các 
đối tác địa phương từ tháng 10.2021 đến tháng 12.2022, dưới sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và 
Bảo vệ Dân sự của Ủy ban Châu Âu (ECHO). Địa bàn hoạt động của Dự án bao gồm huyện Hướng Hoá (tỉnh 
Quảng Trị), thành phố Hồ Chí Minh và huyện Hàm Thuận bắc (tỉnh Bình Thuận). Trong đó, World Vision Việt 
Nam sẽ phụ trách triển khai Dự án trên địa bàn hai xã Thuận Hòa và Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận. Dự kiến, sẽ có 6.578 người dân trên khắp các địa bàn được hưởng lợi từ Dự án này. 

 

Tham dự Hội thảo, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Huyện Hàm Thuận Bắc phát biểu: “Là một 
trong những huyện phía Bắc tỉnh Bình Thuận nơi cuộc sống tại nhiều xã vùng cao vẫn gặp nhiều khó khăn, 
việc sản xuất nông nghiệp của người dân huyện Hàm Thuận Bắc thường chịu nhiều ảnh hưởng từ tình hình 
thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là hạn hán thường xuyên khiến nguồn nước trở nên khan hiếm hơn bao giờ 
hết. Bên cạnh đó, người dân cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thích ứng an toàn, hiệu 
quả với tình hình khí hậu đặc trưng này của địa phương”. 

“Dự án ‘Hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo’ chú trọng việc áp dụng cơ chế hành động sớm dựa trên cơ 
sở dự báo để cải thiện khả năng ứng phó của các địa phương với lũ lụt (tại Quảng Trị), nắng nóng (tại TP. Hồ 
Chí Minh), và hạn hạn (tại Bình Thuận). Đặc biệt, khung hoạt động của Dự án được thiết kế dựa trên những 
cân nhắc kỹ lưỡng về các yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trình ứng phó, bao gồm độ tuổi, giới, và tình trạng 
khuyết tật. Đây cũng là cơ sở để đảm bảo an toàn cho nhóm người hưởng lợi được Dự án ưu tiên, gồm có 
phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn”, ông Lê Thiện Thạch, Quản lý 
Vùng Miền Nam, Tổ chức World Vision Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo. 

 

Hình 2: Đại diện UBND Huyện Hàm Thuận Bắc và Tổ chức World Vision Việt Nam tại Hội thảo 
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Từ cuối năm 2020, đây là lần thứ hai World Vision Việt Nam phối hợp cùng các tổ chức quốc tế trong các 
hoạt động ứng phó với thiên tai do Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự của Ủy ban Châu Âu tài trợ. 
Sau hơn 20 năm triển khai chương trình, hoạt động tại tỉnh Bỉnh Thuận, trong đó có hơn 15 năm tại huyện 
Hàm Thuận Bắc, Dự án “Hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo” được kỳ vọng sẽ làm khăng khít thêm mối 
quan hệ hợp tác lâu dài giữa World Vision Việt Nam và huyện Hàm Thuận Bắc, thông qua việc đồng hành và 
hỗ trợ chính quyền, người dân địa phương trong những nỗ lực hướng tới phát triển bền vững. 

 

### 

Về Liên minh Châu Âu: 

Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên là nhà tài trợ hàng đầu thế giới về viện trợ nhân đạo. Thông 
qua Bộ phận Bảo vệ Dân sự và Hoạt động Viện trợ Nhân đạo Châu Âu (ECHO), Liên minh Châu Âu đã hỗ trợ 
hàng triệu nạn nhân của các cuộc xung đột và thảm họa mỗi năm. Với trụ sở chính tại Brussels và mạng lưới 
văn phòng toàn cầu, Liên minh Châu Âu cung cấp hỗ trợ cho những nhóm người dễ bị tổn thương nhất trên 
cơ sở nhu cầu nhân đạo. 

 

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. 

 
Liên hệ Báo chí: 

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.: (+84) 911.420.880 

 

 


