
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mô tả Dự án 
Dự án Sáng kiến và Phát triển Địa 
phương Thích ứng Biến đối Khí hậu 
(CALDIP, VIE/033) là dự án thực hiện 
trong bốn năm, do Chính phủ Việt 
Nam và Chính phủ Đại Công quốc 
Luxembourg tài trợ. Dự án được xây 
dựng trên nền tảng thành công của 
Dự án Phát triển Nông thôn Quảng 
Điền - VIE/023 (2007-2012), là dự án 
đầu tiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế thực 
hiện theo tinh thần Tuyên bố Hà Nội 
và Nghị định 131 của Chính phủ.  
 
Dự án CALDIP được thực hiện ở 29 
xã nghèo dễ bị tổn thương (ven biển, 
đầm phá, thấp trũng) ở ba huyện 
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối tượng 
hưởng lợi của dự án là 400.000 người dân sinh sống trên 124.000 ha đất và 22.000 ha diện tích 
mặt nước đầm phá. Dự án đặc biệt hướng đến 47% hộ nghèo và cận nghèo (dễ bị tổn thương) 
-- 70% trong số đó là phụ nữ, 30% trước đây là dân thủy diện đã được tái định cư lên đất liền 
để đảm bảo cuộc sống an toàn.  
 
Dự án CALDIP hướng mục tiêu tăng cường, điều chỉnh, bảo vệ sinh kế và tài sản của người 
dân khỏi những biểu hiện đa dạng của Biến đổi Khí hậu – như bão mạnh hơn với tần suất cao 
hơn, lũ lụt nghiêm trọng hơn vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khô, thiệt hại tài nguyên thiên 
nhiên cũng như hệ sinh thái, xói lở bờ biển và các cồn cát, mất đất do biển lấn. Những biểu 
hiện hữu hình của Biến đổi Khí hậu đã và đang ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sinh kế và 
đời sống của nhân dân, và dự kiến ngày càng gia tăng với tốc độ cấp số mũ.   
 
Nhằm góp phần giải quyết những thách thức ngày càng tăng, dự án phối hợp với chính quyền 
địa phương và các tổ chức xã hội dân sự, xác định 10 nội dung hoạt động lớn với 34 loại hình 
can thiệp khác nhau, nhằm góp phần thực hiện ba Kết quả mong đợi sau:   
 
Kết quả 1: Kiến thức, khả năng quản lý nhà nước và cộng đồng, các hệ thống và nguồn lực 
phục vụ quá trình phát triển kinh tế -xã hội và giảm nghèo mang tính thích ứng được cải thiện, 
thông qua: 
 
Nhiệm vụ 1 - Cải thiện quá trình huy động và tinh thần làm chủ của cộng đồng hỗ trợ phát triển 
địa phương thích ứng biến đổi khí hậu 
Nhiệm vụ 2 - Tăng cường các chương trình tập huấn mục tiêu  
Nhiệm vụ 3 -  Cải thiện chất lượng và cung ứng các dịch vụ công  
Nhiệm vụ 4 – Tăng cường cơ sở hạ tầng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu 
 
Kết quả  2: Khả năng bảo vệ, nguồn cung, khả năng chống chịu và sử dụng bền vững tài 
nguyên thiên nhiên được tăng cường, thông qua: 
 
Nhiệm vụ 5 – Cải thiện điều kiện sống của người nghèo và dễ bị tổn thương ở các khu tái định 
cư 
Nhiệm vụ 6 - Các sáng kiến bảo vệ và phục hồi sau bảo lũ được chứng minh 
Nhiệm vụ 7 - Giảm ô nhiễm thông qua hợp tác, quản lý và hành động của cộng đồng 
Nhiệm vụ 8 – Sử dụng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên theo phương pháp có sự tham gia 
 
Kết quả 3: Các hoạt động sản xuất đa dạng, hiệu quả, thích ứng và có tính cạnh tranh cao hơn 
trên thị trường 
Nhiệm vụ 9: Tăng năng suất và sản lượng của các hoạt động nông nghiệp thích ứng 
Nhiệm vụ 10: Chuẩn bị việc làm tốt hơn ở thị trường lao động được trả lương hoặc tự tạo việc 
làm. 
 
Dự án đặc biệt tập trung vào sự tham gia của địa phương nhằm giúp các hộ sáng tạo hơn và tự 
lực theo mong muốn, khả năng và nguồn lực của họ trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện 
các hoạt động ‘phần cứng’ và ‘phần mềm’. 
 

 

 
 

Thời gian thực hiện 
4 năm, Tháng 7/2013 - Tháng 6/2017 
 
Địa bàn dự án 
29 xã ở ba huyện Phú Lộc (9 xã), Phú Vang 
(9 xã) và Quảng Điền (11 xã), tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Việt Nam. 
 
Ngân sách Dự án 

Ngân sách 10.000.000 EUR 

Chính phủ 
Luxembourg 

8.000.000 EUR 

Chính phủ Vietnam 2.000.000 EUR 

 
Đối tác Dự án 
Đối tác cấp tỉnh: Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế.  
Đối tác cấp huyện: Uỷ Ban Nhân Dân các 
huyện Phú Lộc, Phú Vang và Quảng Điền và 
các phòng ban cấp huyện như Phòng 
NN&NPTNT, Phòng GD&ĐT, Phòng TNMT, 
Phòng Công Thương, Phòng Nội Vụ và các 
ban ngành đoàn thể như HPN, HND.  
Đối tác cấp xã: Uỷ Ban Nhân Dân của 29 xã 
dự án, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức 
cộng đồng chủ yếu như Chi hội Nghề cá và 
Hội Phụ nữ. 
 
Cơ cấu tổ chức 
- Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh thuộc Sở Kế 
hoạch & Đầu tư. 
- Các Ban Thực hiện Dự án do UBND ba 
huyện dự án thành lập.  
- Văn phòng Hỗ trợ Kỹ thuật gồm các Cố vấn 
Kỹ thuật đóng tại Sở KHĐT và Thúc đẩy viên 
cấp huyện làm việc tại BTHDA. 
- Mạng lưới các Thúc đẩy viên cộng đồng 
làm việc tại 29 xã dự án. 
 
Liên hệ: 
Dự án VIE/033, Sở Kế hoạch & Đầu tư  
7, Tôn Đức Thắng, Tp.Huế, tỉnh TT - Huế. 
ĐT: 054 3938 593, Fax: +84 54 3938594  
Email: vie033@luxdev.lu. 
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