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Tầm Nhìn Thế giới Việt Nam
Tầm nhìn Thế giới Việt Nam là tổ chức nhân đạo Cơ Đốc, thực hiện các chương trình cứu trợ và phát triển nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống
cho cộng đồng, đặc biệt là trợ giúp trẻ em, người nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn. Tầm nhìn Thế giới hoạt động phục vụ tất cả mọi người,
không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, dân tộc hay giới.

Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn Thế giới được thôi thúc và khích lệ bởi tình yêu, sự thương cảm và quan tâm đặc biệt của Đức Chúa Trời đối với người nghèo, người thiệt
thòi và trẻ em.
• Tầm nhìn Thế giới là một tổ chức Cơ đốc
• Chúng tôi quý trọng con người.
• Chúng tôi cam kết phục vụ người nghèo
• Chúng tôi có trách nhiệm với nguồn lực được giao phó
• Chúng tôi là đối tác bình đẳng
• Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp

Tầm nhìn:
“Vì một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa cho mọi trẻ em,
Và những tấm lòng thiện chí biến mong ước đó thành hiện thực.”
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Thông điệp từ
Trưởng Đại Diện
Tầm nhìn Thế giới không ngừng nỗ lực cải thiện cuộc
sống của trẻ em nghèo ở Việt Nam theo cách thức
bền vững trong suốt năm tài chính 2012. Chúng tôi
đã bắt đầu đo và báo cáo các chỉ số liên quan đến an
sinh trẻ em tại nhiều Chương trình phát triển vùng
(CTPTV).
Chúng tôi chú trọng thu hút trẻ em trong vùng dự
án tham gia việc đưa ra sáng kiến và thực hiện các
dự án qui mô nhỏ, nhằm cải thiện cuộc sống, môi
trường xung quanh và tăng cường sự tự tin của các
em. Các em đã tham gia 47 dự án nhỏ để giải quyết
các vấn đề như bảo vệ môi trường, nâng cao nhận
thức về phòng chống HIV và thành lập các thư viện
mở tại trường học.
Chúng tôi cũng phấn đấu hạn chế số tai nạn thương
tích có thể phòng tránh ở trẻ em, thông qua việc tập
huấn và nâng cấp trang thiết bị cho địa phương. Nhờ
các hoạt động của chúng tôi và sự phối hợp với chính
quyền và người dân địa phương, số trẻ tử vong do tai
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nạn đã giảm đi rõ rệt trong các vùng dự án.
Một trong các mục tiêu của Tầm nhìn Thế giới là
khuyến khích các đối tác địa phương và cộng đồng
đảm nhận vai trò làm chủ các dự án có tác động đến
địa phương của họ. Sau khi áp dụng mô hình - có
tên “Cách tiếp cận chương trình phát triển” - tại
các CTPTV mới, cán bộ địa phương và người dân đã
tham gia vào toàn bộ quá trình lập kế hoạch, thực
hiện và giám sát các hoạt động của chúng tôi.
CTPTV Ngô Quyền và Minh Long đã thành công khi
áp dụng mô hình “Cách tiếp cận chương trình phát
triển” vì hiện nay cán bộ địa phương tham gia tích
cực vào việc quản lý các hoạt động của hai CTPTV.
Trường hợp điển hình thứ hai là CTPTV Sơn Tây,
khi người dân ở 32 thôn bản, kể cả trẻ em dễ bị tổn
thương nhất, cũng tham gia việc thiết kế lại các hoạt
động của CTPTV này.
Trước kia, cán bộ hay người dân địa phương thường
chỉ đơn thuần đóng góp ý kiến về các hoạt động của
tổ chức cho Tầm nhìn Thế giới. Nhưng hiện nay, khi
được nâng cao năng lực, họ đã tham gia quá trình ra
quyết định nên thực hiện dự án nào tại địa phương.
Chính quyền địa phương cũng được hưởng lợi từ kinh
nghiệm quản lý dự án của Tầm nhìn Thế giới. Tại
một CTPTV đã kết thúc, có tới 50 trên 63 người
từng là tình nguyện viên của Tầm nhìn Thế giới được
lựa chọn làm trưởng thôn hoặc lãnh đạo xã/doanh
nghiệp.
Tầm nhìn Thế giới còn đầu tư vào con người thông
qua các tập huấn cho cán bộ địa phương, đối tác và
nhân viên của tổ chức tại Việt Nam. Đáng lưu ý là
các tập huấn được cung cấp cho cán bộ nhà nước và

nhân viên của tổ chức tại hai tỉnh để nâng cao năng
lực xử lý các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em
tại cộng đồng. Một thành công khác của các chương
trình tập huấn là nhân viên thực địa của chúng tôi tại
tỉnh Thanh Hóa đã điều hành hiệu quả và kịp thời
các hoạt động cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng
bởi lũ lụt xảy ra đầu tháng 9/2012.
Trong năm tài chính 2012, Tầm nhìn Thế giới đã mở
thêm bốn CTPTV mới, nâng tổng số CTPTV lên 40
trên toàn quốc. Ngoài CTPTV, chúng tôi còn bắt
đầu thực hiện ba dự án đặc biệt.
Dự án đặc biệt thứ nhất kéo dài ba năm, ứng phó với
các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tại cộng
đồng dân cư ở tỉnh Cà Mau. Dự án đặc biệt thứ hai
hoạt động tại một số các địa điểm du lịch, với mục
đích phòng ngừa nguy cơ xâm hại và bóc lột tình dục
hoặc các hình thức bóc lột khác đối với trẻ em (cả
gái và trai) trong hoạt động du lịch. Dự án đặc biệt
cuối cùng có phạm vi lớn chú trọng chấm dứt nạn
mua bán người ở ba tỉnh tại Việt Nam.
Chúng tôi sẽ không thể thực hiện được bất kỳ hoạt
động quan trọng nào nếu thiếu sự hỗ trợ và nỗ lực
sẻ chia hết mình của các nhà tài trợ, người bảo trợ,
cộng đồng và trẻ em, cũng như Chính phủ Việt Nam
và đối tác địa phương. Chúng tôi xin ghi nhận sự tin
cậy và sự hợp tác mà họ dành cho chúng tôi trong
thời gian qua. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả nhân
viên của tổ chức vì họ đã nỗ lực không mệt mỏi và
cống hiến hết mình cho công việc.
E. Daniel Selvanayagam
Trưởng Đại Diện

Hoạt động tại Việt Nam
TT. Chương trình phát triển vùng (CTPTV)

Tỉnh/Thành phố

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13
14.
15
16
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40

Điện Biên
Điện Biên
Điện Biên
Điện Biên
Yên Bái
Yên Bái
Yên Bái
Yên Bái
Yên Bái
Hải Phòng
Hưng Yên
Hòa Bình
Hòa Bình
Hòa Bình
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Quảng Trị
Quảng Trị
Quảng Trị
Quảng Trị
Quảng Nam
Quảng Nam
Quảng Nam
Quảng Nam
Quảng Nam
Quảng Nam
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Bình Thuận
Bình Thuận
TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh

CTPTV Điện Biên Đông
CTPTV Tủa Chùa
CTPTV Tuần Giáo
CTPTV Mường Chà
CTPTV Văn Yên
CTPTV Trấn Yên
CTPTV Trạm Tấu
CTPTV Văn Chấn
CTPTV Lục Yên
CTPTV Đô Thị Ngô Quyền
CTPTV Tiên Lữ
CTPTV Yên Thủy
CTPTV Lạc Sơn
CTPTV Mai Châu
CTPTV Thường Xuân
CTPTV Quan Hóa
CTPTV Cẩm Thủy Nam
CTPTV Cẩm Thủy Bắc
CTPTV Lang Chánh
CTPTV Bá Thước
CTPTV Quan Sơn
CTPTV Như Xuân
CTPTV Triệu Phong
CTPTV Vĩnh Linh
CTPTV Hải Lăng
CTPTV Hướng Hóa
CTPTV Hiệp Đức
CTPTV Trà My
CTPTV Hiên
CTPTV Tiên Phước
CTPTV Phước Sơn
CTPTV Nông Sơn
CTPTV Hòa Vang
CTPTV Sơn Tây
CTPTV Trà Bồng
CTPTV Minh Long
CTPTV Bắc Bình
CTPTV Hàm Thuận Bắc
CTPTV Đô Thị Quận 8
CTPTV Đô Thị Quận 4

TT. DỰ ÁN ĐẶC BIỆT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Tầm nhìn Thế giới thực hiện các hoạt động để
cải thiện an sinh cho

227.891trẻ em

Lồng ghép can thiệp HIV/AIDS trong
chương trình phát triển vùng
Dự án Phát triển Kinh tế Hộ nghèo
Dự án Nước sạch và Vệ sinh Môi trường
có sự Tham gia của Cộng đồng
Dự án Xây dựng Năng lực & Phát triển
Kinh tế huyện Kim Động
Dự án Phát triển Năng lực cho cấp cơ sở ở
huyện Phù Cừ
Sự Khởi đầu mới cho Trẻ em
Chăm sóc và Hỗ trợ người nhiễm HIV, trẻ
nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
“Step ahead” - Hỗ trợ Trẻ em có Hoàn
cảnh Đặc biệt Khó khăn
Tăng cường Năng lực Phòng ngừa và Giảm
nhẹ Rủi ro Thiên tai cho Các vùng Ven
biển Tỉnh Thanh Hóa”(CATREND)
Hỗ trợ Hòa nhập cho Người Khuyết tật
Dự án PUR (Nước sạch cho cộng đồng dễ
bị ảnh hưởng bởi lũ lụt)
Tăng cường Lồng ghép Giảm nhẹ Rủi ro
Thiên tai dựa vào Cộng đồng và Ứng phó
với Biến đổi Khí hậu tại các Chương trình
Phát triển vùng (SICCA).
Dự án Tuổi thơ (phòng ngừa nguy cơ xâm
hại và bóc lột tình dục)
Chương trình Chấm dứt Mua bán Người

15. Ứng phó với Biến đổi Khí hậu dựa vào
Cộng đồng tại tỉnh Cà Mau

Tỉnh/Thành phố
Điện Biên, Quảng Nam
Hưng Yên
Hưng Yên, Hòa Bình,
Thanh Hóa
Hưng Yên
Hưng Yên
Hải Phòng
Hải Phòng
Hà Nội
Thanh Hóa

Quảng Trị, Quảng Nam
Quảng Trị
Quảng Nam ,Quảng
Ngãi

Hải Phòng, TP.Hồ Chí
Minh
Yên Bái, Quảng Trị,
Quảng Nam
Cà Mau

tại Việt Nam trong năm tài chính 2012.
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Hoạt Động Nổi Bật trong Năm
Cải thiện cuộc sống và an sinh nói chung cho trẻ em nghèo là trọng tâm trong sứ mệnh và tầm nhìn của Tầm
nhìn Thế giới. Để đạt được những mục đích này, chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu cần phấn đấu cũng như xây
dựng các cách thức đo đạc tiến độ, giúp chúng tôi tập trung và đánh giá hiệu quả các chiến lược, chương trình
và nguồn lực đã đầu tư.
Mục tiêu cho năm 2012 gồm hàng loạt yếu tố hướng tới an sinh trẻ em, phòng bệnh tốt hơn cho trẻ, cải thiện
dinh dưỡng cho trẻ dưới năm tuổi và nâng số trẻ 11 tuổi đọc thông thạo.

Mục tiêu 1: Trẻ ghi nhận mức độ
cải thiện an sinh

trẻ em, giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống, đào tạo
nghề và các hoạt động phát triển kỹ năng lãnh đạo
của cá nhân. Ngoài ra, mục tiêu này còn bao gồm việc
đảm bảo mọi trẻ em đều có quyền và cơ hội có giấy
khai sinh và lồng ghép các hoạt động xóa đói giảm
nghèo.
Trẻ được bảo vệ và tham gia: Trong năm 2012,
trẻ em trong vùng dự án của Tầm nhìn Thế giới đã đề
xuất sáng kiến, thiết kế hoạt động, thực hiện và kiểm
tra 47 dự án nhỏ tại 26 CTPTV tại Việt Nam.
Các dự án này tập trung bảo vệ môi trường, cải tạo
sân chơi của trẻ và nâng cao kiến thức dự phòng lây
nhiễm HIV. Một số dự án khác liên quan đến việc
trồng cây thảo dược làm thuốc tại vườn trường, thành
lập thư viện xanh thân thiện với học sinh và hỗ trợ
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội
đến trường.

Mục tiêu đầu tiên của Tầm nhìn Thế giới là một bức
tranh tổng thể về an sinh trẻ em, do chính các em từ
12 đến 18 tuổi báo cáo. Mục tiêu này bao gồm bảo vệ
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Trong quá trình tham gia, các em đã tích lũy được các
kinh nghiệm quý báu về làm việc nhóm, cách trình
bày, kỹ năng và chiến lược để đàm phán hiệu quả. Các
em cũng học được cách xác định và cách ưu tiên các

vấn đề tác động đến bản thân và cộng đồng, và sau đó
là thiết kế các giải pháp cho các vấn đề mà các em đã
chọn. Việc tham gia tích cực các hoạt động giúp trẻ
phát triển sự tự tin, tính tự trọng và sống có mục đích.
Các hoạt động này được thực hiện tại 652 câu lạc bộ
trẻ em do Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ hoạt động, thu
hút sự tham gia của 20.768 trẻ em.
Phòng ngừa tai nạn và thương tích cho trẻ: An
toàn cho trẻ em là một vấn đề nóng bỏng ở Việt
Nam, dù gia đình các em giàu hay nghèo. Thực tế
đáng buồn là hàng năm, ngày càng nhiều ca tử vong
vì tai nạn xảy ra ở cả vùng nông thôn và thành thị
trên cả nước.
Năm 2012, Tầm nhìn Thế giới đã đưa ra hướng dẫn
toàn diện về phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ
và thực hiện một loạt các hoạt động để nâng cao
nhận thức về cách phòng ngừa các loại tai nạn thương
tích thường gặp ở trẻ em và cách điều trị các thương
tích nếu trẻ gặp nạn. Cha mẹ và người chăm trẻ là
đối tượng đầu tiên mà các hoạt động này hướng tới.
Đồng thời, các Ban thường trực phòng ngừa tai nạn

thương tích cho trẻ và các mạng lưới cộng đồng được
thành lập để hỗ trợ các dự án liên quan đến phòng
ngừa thương tích cho trẻ.

Mục tiêu 2: Tăng cường phòng
bệnh cho trẻ em

Các khóa học bơi được cung cấp cho trẻ em nghèo
để giảm thiểu nguy cơ về tai nạn đuối nước. Các
khóa học bước đầu đã cho thấy các tác động tích
cực, cụ thể, năm 2012 có 12 trường hợp trẻ em
tử vong vì đuối nước, giảm so với 20 trường hợp tử
vong trong năm 2011
Các Nguồn lực Phát triển: An sinh trẻ em gồm
nhiều yếu tố và tiến bộ cần đạt được và khó đánh giá.
Vì vậy, Tầm nhìn Thế giới đã phát triển một cơ chế
báo cáo - có tên Các Nguồn lực Phát triển - trong
đó, các em tuổi từ 12 đến 18 tự đánh giá khả năng và
tiềm lực của mình cũng như đánh giá gia đình, trường
học và công việc. Năm 2012, hệ thống này được thử
nghiệm tại một CTPTV và dự kiến sẽ được nhân
rộng ra các vùng khác nếu hệ thống đạt hiệu quả cao.
Hoạt động phát triển sinh kế hướng tới an sinh
trẻ em: Với nhiều hộ nghèo trong các vùng dự án,
nghề nông là nguồn cung cấp lương thực và thu nhập
chính của gia đình. Tầm nhìn Thế giới đã thực hiện
các hoạt động để tăng thu nhập hộ gia đình tại tất cả
CTPTV, nhằm giúp họ có thêm nguồn lương thực và
tài chính cho các chi phí giáo dục và chăm sóc y tế
của con cái. Trong số các hoạt động đó, dự án Sáng
kiến chăn nuôi cho người nghèo đã cấp phát bò cho
200 hộ nghèo với 347 trẻ em tại CTPTV Như Xuân
và Bá Thước. Theo báo cáo, 71% các hộ được phỏng
vấn cho biết họ có thêm thu nhập để chi trả học phí
cho con cái và con cái họ cũng cảm thấy hạnh phúc
hơn nhờ việc chăn nuôi bò.

nhìn Thế giới đã tổ chức hội thảo về Chính sách hỗ
trợ thực hành phòng chống nhiễm giun sán cho phụ
nữ mang thai và trẻ em trên 12 tháng tuổi. Tại hội
thảo, hai đối tác này đồng ý sẽ kết hợp với Tầm nhìn
Thế giới để thực hiện nghiên cứu Bệnh giun sán lây
qua đường đất - thường gọi là bệnh giun sán ở trẻ em
từ 1 đến 2 tuổi ở Việt Nam. Khi hoàn tất nghiên cứu,
cả ba bên sẽ tham mưu Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn
tẩy giun cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 2 tuổi.
Vệ sinh Tổng thể do Cộng đồng Làm chủ:
Người dân sống ở vùng nông thôn thường không có
nhà tiêu hợp vệ sinh, và do đó, họ có thói quen vệ
sinh bừa bãi ở ngoài trời, bờ sông hay bờ suối. Thói
quen mất vệ sinh này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
người dân, đặc biệt là sức khỏe trẻ em, và dễ truyền
các bệnh tật liên quan đến nguồn nước ở cộng đồng.

Mục tiêu này tập trung vào việc phòng bệnh cho trẻ từ
sơ sinh đến 5 tuổi – mục tiêu này cũng nhất quán với
các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển trẻ
mầm non của Tầm nhìn Thế giới. Các bệnh liên quan
đến nguồn nước, đặc biệt các bệnh truyền nhiễm, là
vấn đề lớn ở Việt Nam và thường ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sức khỏe trẻ em trên cả nước. Do đó, Tầm
nhìn Thế giới thực hiện chương trình phòng chống
nhiễm giun, các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận
với nước sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh và khuyến
khích người dân thực hành các hành vi hợp vệ sinh
trong năm tài chính 2012.
Chương trình phòng chống nhiễm giun và các
can thiệp y tế tại các địa phương ngoài CTPTV:
Phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Viện Sốt
rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Tầm

Chương trình Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ
của Tầm nhìn Thế giới là một cách tiếp cận mới và
hiệu quả để cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường
tại các cộng đồng nghèo ở nông thôn.Với cách tiếp
cận này, người dân thấy rõ các hậu họa của thói quen
phóng uế ngoài trời và họ được hướng dẫn cách xây
dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh mà không cần
đến sự trợ giúp tài chính từ bên ngoài.
Suốt cả năm 2012, chương trình Vệ sinh tổng thể
do cộng đồng làm chủ được thực hiện từng phần hay
toàn bộ tại 10 CTPTV. Ba CTPTV áp dụng toàn bộ
cách tiếp cận này gồm Yên Thủy, Tiên Lữ và Như
Xuân. Kết quả khảo sát cho thấy, 55-60% các hộ
trong vùng dự án ở ba huyện trên đã sử dụng nhà
tiêu hợp vệ sinh và tiếp cận với nước sạch trong năm
2012. Con số này chỉ là 5 đến 10% trong năm 2011.
Báo Cáo Tổng Kết 2012
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Mục tiêu 3: Tăng số trẻ được
chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng

dinh dưỡng của con cái họ, đồng thời, Tầm nhìn Thế
giới cũng giúp đẩy mạnh hệ thống y tế địa phương.
Ngoài ra, Tầm nhìn Thế giới còn truyền thông nâng
cao nhận thức về tầm quan trọng của nuôi con bằng
sữa mẹ, áp dụng mô hình Giáo dục phục hồi dinh
dưỡng cho trẻ thông qua Học và làm theo điển hình
tích cực, và lồng ghép truyền thông dinh dưỡng vào
các dự án chăm sóc trẻ em khác.
Có tới 20.000 bà mẹ và người chăm trẻ có con
dưới 5 tuổi đã tham gia 300 câu lạc bộ dinh dưỡng
trên cả nước. Kiến thức về dinh dưỡng mà họ học
được tại câu lạc bộ dinh dưỡng đã góp phần giảm số
trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng tại 24 CTPTV trong
năm 2012 so với năm 2011. Cụ thể, 19 trong số 24
CTPTVđã báo cáo tỷ lệ giảm là 1%.

Cùng các chương trình phòng bệnh, Tầm nhìn Thế
giới nỗ lực cải thiện nguồn dinh dưỡng và sự phát
triển của trẻ dưới 5 tuổi. Nhiều trẻ em Việt Nam ở lứa
tuổi này, đặc biệt trẻ em dân tộc thiểu số, bị suy dinh
dưỡng vì thiếu nguồn thức ăn dinh dưỡng và nhận
thức kém về chế độ ăn đầy đủ của cha mẹ và người
chăm sóc trẻ. Ngoài việc khiến cơ thể chậm phát triển,
suy dinh dưỡng còn làm trẻ dễ mắc nhiều loại bệnh
tật.
Để phòng ngừa suy dinh dưỡng ở trẻ, Tầm nhìn Thế
giới đã tổ chức nhiều hoạt động tại các cộng đồng.
Các câu lạc bộ dinh dưỡng cho cha mẹ và người
chăm sóc trẻ được thành lập để họ biết về nhu cầu
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Mục tiêu 4: Tăng số trẻ biết đọc ở
tuổi 11

Mục tiêu thứ tư của Tầm nhìn Thế giới là tăng số
lượng trẻ có thể đọc hiểu thành thạo khi các em hoàn
thành cấp tiểu học ở tuổi 11 tại các CTPTV. Trên thực
tế, dù đang theo học ở các trường, nhiều em vẫn chưa
đọc ở mức độ tương xứng với lứa tuổi. Chúng tôi sử
dụng kỹ năng đọc, nói trôi chảy và đọc hiểu là chỉ số
đo đạc sự tiến bộ của học sinh tại trường. Trong ba
kỹ năng trên, đọc là kỹ năng quan trọng nhất mà học
sinh cần đạt được.
Câu lạc bộ đọc sách thôn bản: Tầm nhìn Thế giới
khuyến khích kỹ năng đọc của trẻ thông qua các câu
lạc bộ đọc sách thôn bản được hội phụ huynh - giáo
viên thành lập và điều hành. Trong năm 2012, tám
câu lạc bộ đọc sách thôn bản đã được thành lập tại
CTPTV Vĩnh Linh, Hải Lăng và Tuần Giáo. Hơn 250
em tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hàng tháng từ hai
đến ba lần, đọc các câu truyện về giá trị sống và chơi
các trò chơi theo nội dung truyện.
Công cụ Kiểm tra Khả năng Đọc hiểu Thiết
thực: Tầm nhìn Thế giới đã xây dựng Công cụ Kiểm
tra Khả năng Đọc hiểu Thiết thực để đánh giá mức
độ đọc hiểu thông thạo của trẻ em và sử dụng công
cụ này tại tám CTPTV ở Việt Nam.
Số liệu đánh giá mà Tầm nhìn Thế giới thu thập tại
tám CTPTV kể trên tương đối khác biệt với kết quả
mà chính phủ Việt Nam đưa ra. Sự khác biệt này có
thể giải thích được, là do cách chọn phương pháp
đánh giá cũng như sự đa dạng địa bàn được chọn làm
nơi đánh giá.
Kết quả đánh giá của Tầm nhìn Thế giới cho thấy tỷ
lệ trẻ biết đọc dao động trong khoảng 65-88% tại

các CTPTV được chọn. Kết quả này là sự phát hiện
cũng như bằng chứng quan trọng để kêu gọi sự quan
tâm hơn nữa đến chương trình đọc hiểu trong tương
lai. Do đó, cả tám CTPTV đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ
trợ hội phụ huynh-giáo viên - những người đã thành
lập và đang quản lý các câu lạc bộ đọc sách của trẻ
em - trong năm 2013.

Ngoài bốn mục tiêu trên, dưới đây
là một số hoạt động nổi bật khác
trong năm.

Trẻ em dễ bị tổn thương nhất
Tầm nhìn Thế giới định nghĩa trẻ em dễ bị tổn thương
nhất là những em mà cuộc sống và khả năng phát
triển năng lực dễ bị ảnh hưởng nhất vì hoàn cảnh
sống quá khó khăn hoặc bị xâm phạm các quyền.
Các em thường có cuộc sống nghèo và liên quan
đặc trưng đến tình trạng bạo lực, sự lạm dụng, bị bỏ
rơi, bị bóc lột, lao động nặng nhọc, cô lập và phân
biệt đối xử. Tầm nhìn Thế giới tập trung hỗ trợ trẻ
em dễ bị tổn thương nhất trong mọi CTPTV trên
toàn quốc.
Trong năm 2012, Tầm nhìn Thế giới phối hợp với cơ
quan ban ngành địa phương khảo sát tình hình trẻ em
dễ bị tổn thương nhất tại 10 CTPTV. Một loạt các
tiêu chí phù hợp với chuẩn của Tầm nhìn Thế giới
và luật pháp Việt Nam đã được sử dụng trong các
khảo sát. Khi xác định được trẻ dễ bị tổn thương,
TNTG đều khuyến khích các em tham gia các hoạt
động được thiết kế để hỗ trợ các em, gia đình và
cộng đồng của em. Điều đáng lưu ý là trẻ em dễ bị
tổn thương nhất tại 29 CTPTV đã tham gia vào các
hoạt động như vậy. Ví dụ, các em trong CTPTV Ngô
Quyền đã tích cực tham gia một số dự án nhỏ của
CTPTV, lập kế hoạch năm và thiết kế các hoạt động.

Horizon
Horizon là tên một trang mạng dữ liệu trực tuyến
của Tầm nhìn Thế giới, được thiết kế để hỗ trợ việc
đối chiếu các thông tin chính của chương trình. Mạng
dữ liệu là hệ thống hai chiều cho phép các đối tác của
Tầm nhìn Thế giới nắm bắt và chia sẻ thông tin đầy

đủ, đồng thời, đóng góp các ý kiến và thông tin liên
quan. Horizon tạo sự tin cậy và minh bạch về công
việc của Tầm nhìn Thế giới đối với các nhà tài trợ,
người bảo trợ và và cộng đồng mà chúng tôi đang
phục vụ.
Horizon đi vào hoạt động từ năm 2012, trong đó, 34
trong số 40 CTPTV tại Việt Nam đã đăng tải báo cáo
quản lý dự án giữa kỳ lên mạng và tất cả 40 CTPTV
đã đăng tải báo cáo tổng kết năm. Kế hoạch của năm
2013 là Horizon sẽ được sử dụng cho tất cả CTPTV
và dự án đặc biệt tại Việt Nam. Như vậy, các đối tác
đều có thông tin đầy đủ về mọi hoạt động của chúng
tôi và chúng tôi cũng có một hệ thống để chia sẻ
thông tin hiệu quả hơn.
Báo Cáo Tổng Kết 2012
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Trẻ Được Học Hành
Một nền giáo dục có chất lượng là yếu tố quan trọng đối với mọi trẻ em. Đó là lý
do Tầm nhìn Thế giới không ngừng cải thiện cơ hội tiếp cận cũng như chất lượng
của các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học trong suốt năm 2012 cho 175.000
trẻ em và thanh thiếu niên tại 35 CTPTV tại Việt Nam.
• 47.000 em dưới 6 tuổi được hưởng sự chăm sóc và phát triển tốt hơn tại 230
trường mẫu giáo và 65 nhóm trẻ cộng đồng nhờ các khóa tập huấn mà Tầm nhìn
Thế giới tổ chức cho giáo viên của cấp học này. Các khóa tập huấn nâng cao đã
giúp học viên học được phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, trong đó chú
trọng vào sự phát triển nhận thức, tâm-sinh lý và ngôn ngữ cũng như các kỹ năng
sáng tạo và kỹ năng xã hội của trẻ. Tầm nhìn Thế giới cũng đã đầu tư xây dựng cơ
sở vật chất cho nhà trường, xây mới hoặc nâng cấp phòng học và các trang thiết
bị phục vụ vui chơi cho các em. Ngoài ra, Tầm nhìn Thế giới còn hỗ trợ một phần
cho bữa ăn của các em ở trường.
Nhiều trẻ em trong vùng dự án là người dân tộc thiểu số và tiếng Việt là ngôn
ngữ thứ 2 của các em. Vì vậy, cha mẹ các em rất phấn khởi khi thấy con em mình
tiến bộ khi giao tiếp bằng tiếng Việt, các kỹ năng giao tiếp nói chung cũng như
phát triển thể chất. Một phụ huynh ở CTPTV Lang Chánh nói: “Bây giờ con tôi
nói tiếng Việt sõi hơn rồi. Cháu biết đọc thơ bằng tiếng Việt và chuyện trò với
bạn bè ở trường tự tin lắm.”
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•	Tầm nhìn Thế giới thúc đẩy việc sử dụng Phương pháp Học tập Tích cực ở các
trường nhằm khuyến khích giáo viên điều hành các tiết học hiệu quả và lôi
cuốn sự tham gia của học sinh. Giáo viên tiểu học được tập huấn về Phương
pháp Học tập tích cực tại 30 CTPTV, nhờ đó, 74.000 học sinh được tham gia
làm việc nhóm và tự tin đóng góp ý kiến trong các buổi học. Tầm nhìn Thế
giới tặng sách vở, bàn ghế và các đồ dùng dạy và học cho nhà trường, do vậy,
giáo viên có thể áp dụng phương pháp học tập mới vào bài giảng. Nhiều phụ
huynh học sinh thể hiện quan tâm của mình đến việc học hành của con cái
bằng cách tham gia thành lập và phụ trách 8 câu lạc bộ đọc sách để giúp các
em nâng cao kỹ năng đọc.
•	Nhiều thanh thiếu niên trong các vùng dự án bỏ học và cơ hội kiếm việc làm
của các em rất mong manh. Tầm nhìn Thế giới đã chọn lựa 250 em trong số
các thanh thiếu niên bỏ học đó để hỗ trợ các em đi học nghề. Trước khi tổ
chức đào tạo nghề, Tầm nhìn Thế giới đánh giá thực trạng về kỹ năng, lòng say
mê công việc và điều kiện sống của các em, và hầu hết các em rất vui mừng
khi nhận được sự trợ giúp của Tầm nhìn Thế giới.
Một em gái khuyết tật tại CTPTV Quan Hóa đã mở được cửa hàng làm tóc
sau khi được hỗ trợ học nghề năm 2012. Em cho biết: “Em kiếm được khoảng
900.000 đồng một tháng. Em mong các bạn kém may mắn khác cũng có công ăn

Trẻ Khỏe Mạnh
Chương trình y tế của Tầm nhìn Thế giới tập trung vào bốn lĩnh vực sau trong
năm 2012, nhằm đảm bảo trẻ em trong vùng dự án được chăm sóc đầy đủ dinh
dưỡng, được phòng ngừa tai nạn và thương tích, và có cơ hội tiếp cận với các dịch
vụ chăm sóc y tế cơ bản.
•	
Tập huấn kỹ năng cho nhân viên y tế và phát triển mạng lưới y tế cơ
sở: Tầm nhìn Thế giới cung cấp các tập huấn về chăm sóc sức khỏe cơ bản,
dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em, cùng với các kỹ năng truyền thông
cho hơn 3.000 nhân viên y tế thôn bản. Nhờ vậy, các đối tác - những người
thành lập mạng lưới y tế thôn bản - có thể cung cấp dịch vụ y tế với chất lượng
cao hơn cho người dân. Một số ví dụ về công việc của họ là câu lạc bộ sức
khỏe trẻ em, câu lạc bộ dinh dưỡng và giáo dục phòng ngừa tai nạn và thương
tích cho trẻ.
•	
Cải thiện các thực hành chăm sóc sức khỏe thông qua truyền thông
thay đổi hành vi: Tầm nhìn Thế giới đã thực hiện các hoạt động truyền
thông thay đổi hành vi với hàng loạt chủ đề như chăm sóc sức khỏe bà mẹ,
trẻ em, phòng chống HIV. Đại diện chính quyền cơ sở, tổ chức quần chúng,
các bà mẹ và người chăm các trẻ dưới 5 tuổi và các thành viên khác của cộng
đồng đều tham dự những buổi truyền thông này.
•

sách y tế tại trung ương và các địa phương ngoài vùng dự án, hội thảo đã ghi
nhận sự tham dự của hơn 100 đại biểu là thành viên của Viện Dinh dưỡng
quốc gia, Viện Pasteur Nha Trang, các sở y tế tỉnh, phòng y tế huyện. Cán
bộ Tầm nhìn Thế giới đã giới thiệu với các vị đại biểu các hoạt động dinh
dưỡng mà chúng tôi thực hiện hiệu quả như gói dinh dưỡng 3 + 6 cho phụ
nữ mang thai và trẻ dưới 5 tuổi, mô hình câu lạc bộ dinh dưỡng. Tầm nhìn
Thế giới cũng đề nghị hỗ trợ kỹ thuật cho các đại diện nếu họ có nhu cầu
áp dụng các mô hình thực hành dinh dưỡng tốt của chúng tôi tại địa phương.
	Tầm nhìn Thế giới cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia còn phối hợp thực hiện
Chiến dịch Sức khỏe Trẻ em Toàn cầu do Tầm nhìn Thế giới Quốc tế phát
động từ năm 2010. Ngoài sự kiện này, hai bên còn đồng tổ chức nhiều sự kiện
khác như Ngày Vi chất vào tháng 6/2012 và Tuần lễ quốc gia nuôi con hoàn
toàn bằng sữa mẹ vào tháng 8/2012. Sự hợp tác này giúp chúng tôi truyền tải
được các thông điệp chính về chăm sóc sức khỏe của Tầm nhìn Thế giới, như
hạn chế số ca tử vong mẹ và tử vong trẻ, đồng thời duy trì chế độ dinh dưỡng
hợp lý cho tất cả trẻ em.

 âng cao chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt cho trẻ em: Tầm nhìn Thế
N
giới hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất của các trạm y tế và cung cấp các trang
thiết bị y tế thiết yếu. Nhân viên y tế của các trạm được tập huấn về chẩn
đoán và điều trị các loại bệnh khác nhau. Những hỗ trợ này sẽ cho phép người
dân trong vùng dự án được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chất lượng
tốt hơn.

•	
Vận động chính sách: : Tầm nhìn Thế giới phối hợp cùng với Viện Dinh
Dưỡng Quốc gia, Viện Pasteur Nha Trang và Sở y tế các tỉnh đã tổ chức
hai hội thảo lớn về phổ biến kiến thức dinh dưỡng trong năm 2012. Với
mục đích vận động các cơ quan y tế nhà nước và các nhà hoạch định chính
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Trẻ Được Yêu Thương và
Biết Yêu Thương Mọi Người

khích lệ người bảo trợ tiếp tục đồng hành cùng Tầm nhìn Thế giới trong sự nghiệp
phát triển cộng đồng một cách bền vững.

Bảo trợ trẻ em

Tầm nhìn Thế giới Nhật Bản gửi tặng áo len và mũ len đan tay cho 1.300 trẻ em
nghèo ở vùng núi huyệnTuần Giáo và các em rất biết ơn những món quà tặng này.
Tầm nhìn Thế giới Hàn Quốc cũng gửi tặng chăn ấm và khăn quàng cho 13.600
em ở các bản miền núi tại chín CTPTV của tỉnh Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng
Nam và Quảng Ngãi.

Một trong các mục tiêu của Tầm nhìn Thế giới là thắt chặt tình bạn giữa khoảng
69.000 trẻ đại diện với 56.400 người bảo trợ của các em. Mối liên hệ này được
xây dựng thông qua gần 170.000 lượt trao đổi thư từ, thiệp chúc mừng và báo cáo
thường niên trong năm 2012.
Dù khủng hoảng kinh tế xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới nhưng những người bảo
trợ giàu lòng nhân ái vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu và sự cam kết của mình với trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Trong năm qua, Tầm nhìn Thế giới vui
mừng chào đón và tổ chức thành công 46 chuyến thăm của người bảo trợ cùng
gia đình đến 17 CTPTV trên cả nước.

Viện trợ bằng hàng hóa

Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống
Năm 2012, Tầm nhìn Thế giới tổ chức hàng loạt các hoạt động tập huấn cho trẻ
về kỹ năng sống và giá trị sống cần thiết. Tại các CTPTV, các em được trang bị
kỹ năng giao tiếp hiệu quả, cách suy nghĩ phản biện trong học tập và cuộc sống
và cách kiểm soát tình cảm.

Những người bảo trợ khác quyết định không đến thăm Việt Nam để dành khoản
tiền này hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ông Peter, một người
bảo trợ Đức, viết: “Chắc hẳn chuyến đi tới Việt Nam sẽ rất thú vị nhưng cũng sẽ
khá tốn kém. Do đó, tôi sẽ dành số tiền này hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh
không may mắn.”

Trẻ học cách tạo mối quan hệ có ý nghĩa với người khác và có trách nhiệm xã
hội, chẳng hạn như giúp đỡ bạn bè có điều kiện khó khăn hơn mình. Một ví dụ
cho hoạt động này là một nhóm trẻ ở CTPTV Bắc Bình đi thăm và vui chơi với
các em nhỏ mồ côi. Một nhóm khác ở CTPTV Trà My tổ chức buổi gây quĩ trong
trường để mua tặng đồ dùng học tập cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Trong năm 2012, Tầm nhìn Thế giới tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân
về tầm quan trọng của an sinh trẻ em. Nhân viên Tầm nhìn Thế giới đã kết hợp
với đối tác địa phương đảm bảo sự có mặt, tham gia của các em vào các hoạt
động tại cộng đồng và quan tâm đến tình hình học tập cũng như sức khỏe của các
em. Những can thiệp cần thiết sẽ được thực hiện sau mỗi đợt thăm trẻ định kỳ.

Giáo viên và thành viên của nhóm trẻ, cũng như các em học sinh khác đã tham dự
70 khóa tập huấn về giá trị sống và kỹ năng sống.
Các thông điệp được truyền tải thông qua các
môn học chính khóa ở trường, các diễn đàn trẻ
em, hoạt động ngoại khóa, các hội thi và câu
lạc bộ đọc sách thôn bản. Các khóa tập huấn
đó giúp hoàn thiện tư cách đạo đức của các
em ở trường cũng như ở cộng đồng, và
giúp phát triển môi trường thân thiện
với trẻ em tại trường học và thôn bản.

Chương trình Sponsorship 2.0 (Hoạt động làm Album ảnh cộng đồng có chú
thích từ) được thí điểm tại 24 CTPTV trong năm qua đã góp phần mang lại cho
người bảo trợ cái nhìn mới mẻ, chân thực về sự thay đổi tích cực của trẻ em tại
các cộng đồng mà họ cam kết hỗ trợ. Hy vọng những hình ảnh sinh động này sẽ
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Trẻ Được Chăm Sóc, Được Bảo Vệ
và Tham Gia
Tầm nhìn Thế giới tiếp tục phấn đấu hướng đến các mục tiêu bảo vệ trẻ em trong
năm 2012 thông qua các hoạt động liên quan tại các CTPTV và việc thực hiện
hiệu quả các các chính sách bảo vệ trẻ em quốc gia, qua đó, đóng góp một số tiến
bộ đáng kể cho các mục tiêu đặt ra cho cả nước nói chung.
Tại tỉnh Quảng Nam, 20 ban bảo vệ trẻ em được thành lập tại các cộng đồng ở
năm CTPTV. Trước khi ban bảo vệ trẻ em đầu tiên được thành lập, theo số liệu
chính thức, kinh phí đối ứng của đối tác chiếm 18% trong tổng kinh phí cho việc
thiết lập và vận hành hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng tại Quảng Nam.
Tỷ lệ này tăng lên 44% vào năm 2012, và dự kiện sẽ tăng lên 57% cho năm 2013.
Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ các tập huấn từ cơ bản đến nâng cao cho thành viên
của ban bảo vệ trẻ em ở địa phương, nhằm trang bị cho họ các kỹ năng và kiến
thức quản lý các trường hợp. Các khóa tập huấn này giúp nâng cao chất lượng
hoạt động bảo vệ trẻ em tại cộng đồng ở tỉnh Quảng Nam và sau đó là tỉnh
Quảng Trị.
Một cán bộ nữ tại một huyện ở Quảng Nam cho biết: “Tôi cứ nghĩ công tác bảo
vệ trẻ em rất đơn giản. Tôi nghĩ chỉ cần tổ chức Ngày thiếu nhi quốc tế hay Ngày
tết trung thu hoặc đến Tết có một món quà gì đó cho các em có hoàn cảnh khó
khăn thôi. Sau khi tham gia lớp tập huấn của Tầm nhìn Thế giới, bản thân tôi rút
ra được kinh nghiệm và thấy rằng công việc của mình có một ý nghĩa rất lớn. Tôi
đã dự nhiều lớp tập huấn rồi nhưng lớp này là thiết thực nhất.”
Một trong những phương châm của Tầm nhìn Thế giới là khuyến khích sự tham
gia của người dân vào các hoạt động do Tầm nhìn Thế giới tài trợ càng nhiều càng
tốt. Tầm nhìn Thế giới đã giúp phát triển hệ thống sự tham gia của trẻ để đảm bảo
trẻ em được tham gia vào các hoạt động dự án. Điều đó thể hiện qua sự tham gia
của trẻ em trong các hoạt động phát triển cộng đồng tại 40 CTPTV trong năm
tài chính 2012. Tầm nhìn Thế giới chú trọng khuyến khích các em là trẻ mồ côi,
trẻ khuyết tật và các em có hoàn cảnh khó khăn khác tham gia các hoạt động xã

hội do Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ. Ngoài ra, các diễn đàn trẻ em được tổ chức để
các em chia sẻ ý kiến về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của các
em, chẳng hạn như nhu cầu có sân chơi hoàn chỉnh cho trẻ em hay biện pháp hạn
chế số trẻ bị tai nạn đuối nước.
Báo Cáo Tổng Kết 2012
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Cứu Trợ và Giảm Nhẹ Thiên Tai
Năm 2012, ngày Quản lý Thảm họa của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) được tổ chức đồng thời với ngày Quốc tế Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai
với chủ đề chung là thúc đẩy vai trò của phụ nữ và em gái với tư cách là lực lượng
hiện hữu trong công tác ứng phó với thiên tai. Thông điệp này đồng nhất với quan
điểm của Tầm nhìn Thế giới về sự cấp thiết và quan trọng của công tác giảm nhẹ
rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trọng tâm, vốn đã được nảy mầm ở 12 CTPTV.

Công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu được Tầm
nhìn Thế giới lồng ghép vào các CTPTV cũng như các dự án đặc biệt, đồng thời,
chúng tôi nâng cao nhận thức, huy động và thúc đẩy người dân dễ bị tổn thương
tích cực tham gia công tác này tại các khu vực dân cư gặp rủi ro cao về thiên tai.
Nhờ đó, hàng chục nghìn trẻ em và người dân tự tin hơn trong việc xây dựng năng
lực chống chịu với thiên tai.

Phối hợp cùng các ban ngành địa phương, Tầm nhìn Thế giới đã tổ chức các buổi
truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đối khí hậu với sự
tham dự của trẻ em, đại diện chính quyền địa phương và người dân cộng đồng ở
các vùng dự án.

Anh Đinh Văn Quynh - người dân tộc thiểu số Cà Dong tại huyện Sơn Tây, tỉnh
Quảng Ngãi - đã tham dự khóa tập huấn về giảm nhẹ rủi ro thiên tai do Tầm nhìn
Thế giới tổ chức. Nằm trong dự án SICCA, khóa tập huấn đào tạo nguồn giảng
viên về công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, để
sau đó, các học viên có thể tập huấn lại nội dung này cho người dân ở cộng đồng.

Sau khi tham gia cuộc thi tìm hiểu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với
biến đổi khí hậu do Dự án CATREND của Tầm nhìn Thế giới và chính quyền địa
phương phối hợp tổ chức, Phạm Ngọc Vĩ Thư, học sinh lớp 9 tại huyện Quảng
Xương, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Thông qua cuộc thi, cháu biết rõ hơn các loại
hiểm họa thiên tai thường xảy ra ở địa phương. Giờ đây, cháu biết những việc cần
làm trước, trong và sau khi thiên tai diễn ra.”
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Anh Quynh chia sẻ: “Tôi học được nhiều về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng
với biến đổi khí hậu trong khóa học này. Tôi tự tin là mình có thể điều hành các
buổi họp dân và tiến hành các khóa tập huấn cho cộng đồng và tôi hi vọng các
thành viên trong cộng đồng sẽ tin tưởng tôi hơn.” (Theo Báo cáo đánh giá cuối
kỳ của dự án SICCA - tháng 10/2012)

Vận Động Chính Sách
Tầm nhìn Thế giới phối hợp chặt chẽ với Cục Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ em thuộc
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các tổ chức quốc tế, trong đó có các cơ
quan của Liên Hợp Quốc, kêu gọi và thực thi quyền trẻ em tại Việt Nam. Chúng
tôi thực hiện các chương trình đẩy mạnh quyền trẻ em ở cả cấp quốc gia và cấp
cộng đồng.
Hệ thống Bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng được thành lập và hoạt động hiệu
quả tại chín huyện của tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị. Chính phủ Việt Nam cam
kết sẽ xem xét hệ thống này và sẽ yêu cầu các tỉnh thành khác áp dụng những mô
hình thành công của hệ thống trong năm 2013. Điểm nổi bât của hệ thống này là
người dân cộng đồng nắm quyền tự chủ và chịu trách nhiệm công tác bảo vệ trẻ
em tại địa phương. Bên cạnh hệ thống này, chúng tôi còn nỗ lực chuyển tải ý kiến
của trẻ em đến các nhà hoạch định chính sách - những người đang chỉnh sửa Luật
Chăm sóc, Bảo vệ và Giáo dục Trẻ em.
Hưởng ứng Chiến dịch Sức khỏe Trẻ em Toàn cầu, chúng tôi hợp tác với Viện
Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện các hoạt động hướng đến việc giảm tỷ lệ trẻ suy
dinh dưỡng trong các vùng dự án. Hoạt động hợp tác này bao gồm việc chia sẻ
kinh nghiệm thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ
tại cấp cơ sở với hơn 100 cán bộ y tế và nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam.
Hàng trăm câu lạc bộ dinh dưỡng được thành lập để hướng dẫn các bà mẹ và
người chăm trẻ về dinh dưỡng và chế độ ăn uống đầy đủ cho trẻ dưới 5 tuổi.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu truyền thông về dinh dưỡng và tầm quan
trọng nuôi con bằng sữa mẹ cho người dân ở 15 tỉnh thành.
Tầm nhìn Thế giới đã tham gia phát động Tuần lễ Toàn cầu Hành động vì Giáo
dục trong năm 2012, trong đó, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ
quốc tế đã thảo luận cởi mở về việc chú trọng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non
và cùng phát triển các chiến lược để cải thiện vấn đề này.

Phòng Chống Mua Bán Người
Tầm nhìn Thế giới bắt đầu thực hiện Chương trình Chấm dứt Mua bán người trên
quy mô lớn. Dự án 5 năm này được khởi động từ 2012 tại 6 nước tiểu vùng sông
Mêkông. Tầm nhìn Thế giới tiến hành dự án trên khắp cả nước, trong đó, vùng
trọng điểm gồm tỉnh Yên Bái, Quảng Nam và Quảng Trị.
Trong năm 2012, cán bộ Chương trình Chấm dứt Mua bán Người đã kêu gọi
các bộ trưởng thực hiện các biện pháp mạnh tay hơn nữa trong các chiến dịch
chống lại nạn mua bán người, đồng thời, Tầm nhìn Thế giới còn đóng góp ý kiến
cho việc xây dựng chính sách. Trẻ em được Tầm nhìn Thế giới khuyến khích và
hỗ trợ để tham dự Hội nghị quan chức cấp cao lần 8 và Hội nghị cấp bộ trưởng
lần thứ 3 về phòng chống mua bán người được tổ chức vào tháng 2/2012 tại Hà
Nội. Tại hai hội nghị, các em đã trình bày ý kiến của mình về việc chống lại nạn
mua bán trẻ em.
Trong khuôn khổ Chương trình Chấm dứt Mua bán người, chúng tôi tập huấn
cho cán bộ cấp tỉnh cách thức hiệu quả để phòng ngừa nạn mua bán người và hỗ
trợ việc đẩy mạnh các cộng đồng an toàn để hạn chế nguy cơ trẻ dể tổn thương
bị mua bán. Tầm nhìn thế giới cũng hỗ trợ hoặc tạo điều kiện giúp đỡ các nạn
nhân bị mua bán, ví dụ như, giới thiệu họ đến nơi lánh nạn an toàn hay hỗ trợ họ
tái hòa nhập với cộng đồng.
Một nạn nhân, 21 tuổi, ở Yên Bái, tâm sự: “Tôi thấy cuộc sống của mình đã thay
đổi nhờ sự trợ giúp của Tầm nhìn Thế giới. Tôi không còn là con người trước kia
nữa. Tôi biết mình cần làm gì khi về nhà và tôi đã học được công việc mà tôi có
thể sử dụng để có thu nhập sau này.”
Báo Cáo Tổng Kết 2012
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Phòng Chống HIV/AIDS
Tầm nhìn Thế giới thực hiện hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc và hỗ
trợ trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (trẻ OVC) và người nhiễm
HIV ở các quận/huyện dự án có tỷ lệ nhiễm HIV cao như thành phố Hồ Chí Minh,
thành phố Hải Phòng, tỉnh Điện Biên và tỉnh Quảng Nam.
Tại Việt Nam, HIV/AID đã có xu hướng ảnh hưởng đến các nhóm có hành vi nguy
cơ thấp, đặc biệt là người dân ở miền núi. Vì vậy, Tầm nhìn Thế giới đang thử
nghiệm mô hình truyền thông thay đổi hành vi tại các cộng đồng này, đồng thời,
cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho trẻ OVC tại một số khu vực miền núi. Chúng
tôi sẽ chọn ra những mô hình hiệu quả nhất và nhân rộng sang các địa bàn khác.
Chúng tôi đã tập huấn về HIV/AIDS cho đối tác cơ sở và các tổ chức cộng đồng
- đây được coi là phương pháp tiếp cận then chốt để đạt được thay đổi cơ bản và
bền vững trong việc triển khai can thiệp dự phòng cũng như cung cấp các chăm
sóc dài hạn cho trẻ OVC.
Nỗ lực của chúng tôi đã mang lại kết quả tốt đẹp. Ví dụ, 70% số trẻ OVC được
phỏng vấn ở Điện Biên Đông cho biết có sự cải thiện về an sinh trẻ em khi chúng
tôi thực hiện đánh giá trong năm 2012. Người dân cũng được nâng cao hiểu biết
về sự lây truyền HIV. Cụ thể, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở huyện Phước Sơn
nêu được ba đường lây truyền HIV tăng trung bình 9,5%/năm kể từ 2010- năm
Tầm nhìn Thế giới bắt đầu dự án phòng chống HIV/AID tại huyện. Con số đó cao
hơn nhiều so với tỷ lệ tăng 2,5%/năm trong giai đoạn 2005 đến 2010.

Phát Triển Bình Đẳng Giới
Bình đẳng giới và vai trò phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội là các chủ
đề chính trong các CTPTV và được lồng ghép vào nhiều hoạt động. Tầm nhìn Thế
giới phấn đấu lồng ghép vấn đề giới vào các giai đoạn của dự án như khảo sát ban
đầu, thiết kế, thiết kế lại, thực hiện, giám sát, đánh giá và chuyển đổi bền vững.
Nhân Ngày Phụ nữ Quốc tế, Tầm nhìn Thế giới phát động chiến dịch quốc gia
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kéo dài 16 ngày để phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. Trong chiến dịch này,
18 CTPTV và các dự án đặc biệt đã tổ chức các buổi tập huấn và truyền thông về
phòng chống bạo lực gia đình. Để hỗ trợ cho hoạt động này, 26 CTPTV in ấn và
cung cấp các tài liệu truyền thông, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vấn
đề giới và tác động gây tổn hại của bạo lực trong gia đình.
Chúng tôi vận động chính sách và thúc đấy bình đẳng giới tại 26 CTPTV thông
qua ban phát triển thôn bản, các câu lạc bộ cộng đồng như là câu lạc bộ phụ nữ,
hay các nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Nhằm xây dựng năng lực cho phụ
nữ, Tầm nhìn Thế giới cung cấp cho họ các tập huấn dạy nghề và cơ hội tiếp cận
với nguồn hỗ trợ kinh tế, đồng thời động viên họ tham gia các hoạt động tại cộng
đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện một đánh giá về các vấn đề giới,
để nhờ đó, chúng tôi có thể xem lại tính hiệu quả của chương trình cho đến thời
điểm hiện tại và lập kế hoạch cho các hoạt động mới.

Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Hướng Tới
Sự Phát Triển Hòa Nhập
Một trong các mục tiêu của Tầm nhìn Thế giới là cải thiện điều kiện kinh tế, chăm
sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em và người lớn khuyết tật. Chúng tôi mong
muốn họ được hòa nhập vào xã hội càng nhiều càng tốt và chúng tôi cũng trợ
giúp các gia đình có người thân là người khuyết tật.
Trong năm 2012, chúng tôi thực hiện các chương trình cải thiện cuộc sống của
người khuyết tật tại các vùng dự án với các hoạt động dưới đây:
•	Tập huấn cho 13 CTPTV về lập kế hoạch và quản lý các hoạt động hỗ trợ
người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng.
•	Lồng ghép với các hoạt động khác để hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật tại
13 CTPTV đang thực hiện dự án và 2 CTPTV mới.
•	Tập huấn cho nhân viên y tế về việc thực hiện phương pháp vật lý trị liệu cho
trẻ em và người khuyết tật. Người dân cộng đồng cũng được tập huấn lại về
phòng ngừa khuyết tật.
•	Tổ chức tập huấn cho 300 giáo viên về kiến thức và kỹ năng thực hiện phương
pháp giáo dục hòa nhập phù hợp cho trẻ em bị khuyết tật, đồng thời, xác định
được 700 em cần hỗ trợ theo phương pháp giáo dục này.
•	Thành lập và điều hành 30 câu lạc bộ người khuyết tật. Các câu lạc bộ đã giúp
nâng cao nhận thức của người khuyết tật về các chính sách nhà nước liên quan
và cung cấp cho họ các cơ hội phát triển kinh tế.
•	Thành lập 40 câu lạc bộ trẻ em khuyết tật và phối hợp với các tình nguyện
viên thôn bản tổ chức các hoạt động giải trí và giáo dục cho cả trẻ khuyết tật
và các trẻ bình thường.
•	Khuyến khích trẻ em và người lớn khuyết tật tham gia các sự kiện quốc gia và
quốc tế vì người khuyết tật.

Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường
Trong các vùng dự án, nhiều người dân nghèo không có nhà tiêu hợp vệ sinh và
không được tiếp cận với nguồn nước sạch, dẫn đến hàng loạt các bệnh lây nhiễm
và các loại bệnh khác ảnh hưởng đến trẻ em. Để thay đổi tình trạng này, Tầm nhìn
Thế giới không ngừng hỗ trợ các cộng đồng tại Việt Nam xây dựng nhà tiêu hợp
vệ sinh và cải thiện nguồn nước sạch trong năm 2012.
Tầm nhìn Thế giới thử nghiệm Chương trình Vệ sinh Tổng thể do Cộng đồng làm
chủ lần đầu tại ba CTPTV vào năm 2010. Các nhân viên và đối tác địa phương
nhận thấy mô hình là một biện pháp nhanh chóng và hiệu quả giúp tăng cơ hội sử
dụng nước sạch và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh ở nhà trường và ở các gia đình
trong vùng dự án. Một lợi thế lớn của chương trình này là mô hình cần ít nguồn
hỗ trợ hơn các dự án tương tự. Với thành công từ thực tế, mô hình đã được nhân
rộng tại 7 CTPTV khác trong năm tài chính 2012. Một cách tiếp cận khác - Thay
đổi hành vi vệ sinh có sự tham gia của trẻ - cũng được thực hiện tại một số trường
học trong vùng dự án.
“Chúng tôi thấy Chương trình Vệ sinh Tổng thể do Cộng đồng làm chủ hoạt
động rất hiệu quả ở nhiều địa phương.” Đó là ý kiến của ông Trần Đắc Phú - Phó
vụ trưởng Vụ Y tế và Quản lý môi trường thuộc Bộ Y tế, tại một sự kiện do Tầm
nhìn Thế giới tổ chức năm 2012. “Chúng tôi ủng hộ và hy vọng mô hình sẽ được
nhân rộng, góp phần tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại các
địa phương khác.”
Báo Cáo Tổng Kết 2012

17

Nông Nghiệp và Phát Triển Kinh Tế
Phần lớn người dân tại các CTPTV sống dựa vào việc canh tác và chăn nuôi nhỏ
lẻ. Vì thế, Tầm nhìn Thế giới đã xúc tiến các Hệ thống phát triển kinh doanh nhỏ,
cơ chế Quản lý cây trồng tổng hợp, Quỹ tiết kiệm và tín dụng tích lũy, hỗ trợ
việc khởi nghiệp doanh nghiệp và các dịch vụ thú y đáp ứng nhu cầu của các hộ
nông dân nghèo có con nhỏ trong năm 2012.
Dưới đây là những hoạt động thông tin nổi bật của chúng tôi
trong lĩnh vực nông nghiệp.
• Hơn 11.600 nông dân đã tham gia ít nhất một
tập huấn về Hệ thống phát triển kinh doanh
nhỏ, Quản lý cây trồng tổng hợp, hay phương
pháp chăn nuôi hiệu quả. Một trong số các
ví dụ là số gia súc của mỗi hộ tăng lên nhờ
phương pháp chăn nuôi hiệu quả. Số gia súc
trung bình trên một hộ nông dân tăng 3,1
lên 5,7 tại CTPTV Cẩm Thủy còn con số này
tăng từ 0,7 lên 2,7 tại CTPTV Thường Xuân.
• Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm hộ gia đình
và tăng cơ hội vay vốn của nông dân, 162
nhóm tiết kiệm và tín dụng đã đi vào hoạt
động tại 12 CTPTV, thu hút sự tham gia
của gần 3.200 thành viên. Các nhóm tiết
kiệm và tín dụng thường nằm trong câu
lạc bộ dinh dưỡng của Tầm nhìn Thế giới
nhằm nâng cao an sinh trẻ em
• Mô hình Quản lý cây trồng tổng hợp
và Hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI)
được lồng ghép với canh tác hữu cơ tại

10 CTPTV. Những dự án này được xây dựng hỗ trợ tăng thu nhập các hộ nghèo,
đồng thời, đề xuất các phương pháp tiềm năng thích ứng với các tác động của biến
đổi khí hậu. Một ví dụ về Quản lý cây trồng tổng hợp là CTPTV Tiên Lữ đã hỗ
trợ nông dân giảm chi phí sản xuất 100.000 đến 200.000 đồng/một sào(360m2)
trong một vụ.

Tài Chính Vi Mô
Ban Tài chính Vi mô của Tầm nhìn Thế giới luôn đồng hành và hỗ trợ các
chương trình khác để chúng tôi đạt các mục tiêu chiến lược. Ban Tài chính Vi
mô, đã mở rộng phạm vi trong cả năm 2012, hiện có năm chi nhánh phục vụ
cho 10 CTPTV tại năm tỉnh. Dưới đây là các thành tích của Ban Tài chính Vi mô
đạt được trong năm 2012.
•	Ban tài chính Vi mô có danh mục đầu tư xấp xỉ 1,5 triệu đô la Mỹ, tăng 54%
so với tổng giá trị của năm trước đó. Ban Tài chính Vi mô phục vụ cho 8.750
khách hàng, tăng 43% so với năm 2011.
•	Ban đã đem lại tác động tích cực và trực tiếp tới hơn 7.900 phụ nữ và 10.700
trẻ em
•	Vốn vay sản xuất và an sinh được cung cấp cho các cá nhân có nhu cầu để chi
trả tiền học hành, các trang thiết bị cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường
và chăm sóc y tế
Chị Hương ở tỉnh Hưng Yên tâm sự: “Trước đây, tôi thường vay chợ đen với lãi
suất có khi lên tới 5%/ngày. Nhiều lúc, tôi phải bán sạch đàn gà để trả học phí
cho các con. Nhưng, gần đây, tôi vay được vốn của Ban Tài chính Vi mô để đầu
tư vào chăn nuôi. Tôi có thể dành dụm ít nhiều để trả tiền học cho con cái và
các khoản khác.”
Ông Thanh, một cán bộ nhà nước và là đối tác của Tầm nhìn Thế giới tại huyện
Triệu Phong, nói: “Hướng đến các mục đích chiến lược lâu dài, tôi cho rằng mô
hình của Ban Tài chính Vi mô nên được thực hiện tại các cộng đồng nằm ngoài
CTPTV. Ban Tài chính Vi mô đã tổ chức các tập huấn rất giá trị về kỹ năng kinh
doanh và sản xuất, quản lý luồng tiền, tương hỗ xã hội, bên cạnh việc cung cấp
vốn vay.”

Xây Dựng Năng Lực
Tầm nhìn Thế giới luôn cam kết nâng cao các kỹ năng và kiến thức cho nhân viên
và đối tác. Năm 2012, chúng tôi đặt trọng tâm vào việc phát triển năng lực lãnh
đạo cho nhân viên, cung cấp các tập huấn phù hợp cho đối tác địa phương và
thành viên của các tổ chức dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ họ đáp ứng với các
nhu cầu và nhiệm vụ hướng tới an sinh trẻ em.
Trong năm, chúng tôi tổ chức 27 tập huấn cho 300 nhân viên của tổ chức, với
nhiều chủ đề khác nhau. Chúng tôi cũng phát hiện và tập huấn cho ‘cán bộ phụ
trách cụm’, nhờ đó, họ có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các CTPTV
trong các tỉnh mà họ đang làm việc.
Tại cấp cộng đồng, Tầm nhìn Thế giới phát triển năng lực cho thành viên của tổ
chức dựa vào cộng đồng, như ban phát triển thôn bản, câu lạc bộ trẻ em, câu
lạc bộ dinh dưỡng và nhóm tự lực. Để giám sát kết quả các tập huấn, tất cả các
CTPTV hiện trong quá trình thực hiện dự án sẽ đánh giá công việc của các tổ
chức dựa vào cộng đồng 6 tháng một lần.
Các báo cáo giám sát năm 2012 cho thấy 400 trên tổng số 500 ban phát triển
thôn bản đã hoạt động hiệu quả trong việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá
160 sáng kiến mà người dân đề xuất. Những sáng kiến này được thiết kế để giúp
nâng cao đời sống của người dân nghèo, đặc biệt, những trẻ em bị thiệt thòi, trong
nhiều lĩnh vực như xây dựng qui mô nhỏ, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

giám sát, cùng các hoạt động đánh gia ban đầu cơ bản, chuyển giao và lên kế
hoạch phát triển bền vững. Dưới đây là các thành tích chúng tôi đạt được:
•	Năm chương trình và dự án đặc biệt đã tổ chức hội thảo ở cấp cộng đồng có
sự tham gia để đưa ra kế hoạch cụ thể cho giai đoạn chuyển giao. Trước khi
tổ chức hội thảo này, các thành viên đã dự một hội thảo quốc tế về chuyển
giao.
•	Việc giám sát và đánh giá của chúng tôi được cải thiện thông qua việc sử
dụng các chỉ số an sinh trẻ em và cách đo đạc tiêu chuẩn tại 10 chương
trình mới và chương trình được thiết kế lại.
•	Tầm nhìn Thế giới thực hiện đánh giá định lượng và khảo sát số liệu ban đầu tại
các CTPTV để đo đạc tiến bộ hướng tới mục tiêu an sinh trẻ em. Công cụ đo
lường này đã được tài hiệu hóa cho việc sử dụng trong tương lai.
•	Cách Tiếp cận Chương trình Phát triển được thực hiện tại bốn chương trình
mới được thiết kế và bốn CTPTV được thiết kế lại.
•	Bảy chương trình sử dụng cách tiếp cận giám sát do cộng đồng tự quản nhằm
khuyến khích người dân thực hiện các hoạt động giám sát và sử dụng các số
liệu thu thập để lập kế hoạch phát triển địa phương.
•	Tầm nhìn Thế giới đã tổ chức ba hội thảo cấp quốc gia xây dựng các kỹ năng
thiết kế, giám sát, đánh giá, đồng thời tổ chức 33 hội thảo tương tự cho nhân
viên CTPTV.

Tầm nhìn Thế giới coi tập huấn cho trẻ em là một phần trong các dự án cấp cộng
đồng. Trong cả năm, chúng tôi sử dụng câu lạc bộ trẻ em để trẻ em có cơ hội đề
xuất, thực hiện và giám sát 47 dự án liên quan đến các vấn đề trực tiếp hay gián
tiếp ảnh hưởng đến các em.

Giám Sát và Đánh Giá
Năm 2012, Tầm nhìn Thế giới thực hiện các hoạt động giám sát và đánh giá chính
tại 40 CTPTV. Các công việc này gồm thiết kế dự án, thiết kế lại, thực hiện và
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Biểu đồ 3: Nguồn thu từ Văn phòng Tài trợ của Tầm nhìn
Thế giới

Biểu đồ 1: Chi tiết các khoản thu
Nguồn thu
Chương trình Bảo trợ
Chính phủ & các nguồn khác
Viện trợ bằng hàng hóa
TỔNG
13%

Số tiền (USD)
14.229.982
2.259.582
131.060
16.620.623

Australia
Áo
Vương quốc Anh
Đức
Hồng Kông
Nhật Bản
Hàn Quốc
Malaysia
New Zealand
Singapore
Thụy Sĩ
Đài Loan
Hoa Kỳ
Việt Nam
TỔNG

1%

86%

Chương trình Bảo trợ
Chính phủ & các nguồn khác
Viện trợ bằng hàng hóa

Biểu đồ 2: Chi tiết các khoản chi
Chi phí
Chi phí dự án
Viện trợ bằng hàng hóa
Chi phí hành chính
TỔNG
1%

9%
90%

20

Báo Cáo Tổng Kết 2012

Số tiền (USD)
14.978.019
131.060
1.511.544
16.620.623

Chi phí dự án
Viện trợ bằng hàng hóa
Chi phí hành chính

Viện trợ bằng
hàng hóa

Văn phòng Tài trợ

3%
0%
4%

9%

5%

7%

1%

18.614
112.446

131.060
22%
4%
0%

15%

10%

5%

15%

Tiền mặt

Số tiền (USD)

3.545.704
587.471
(7.958)
2.465.852
898.685
1.701.302
2.544.289
696.598
678
491.950
1.448.414
817.806
1.195.177
103.595
16.489.563

3.545.704
587.471
(7.958)
2.465.852
898.685
1.719.916
2.656.735
696.598
678
491.950
1.448.414
817.806
1.195.177
103.595
16.620.623

Australia
Áo

Malaysia
New Zealand

Vương quốc Anh
Đức

Singapore
Thụy Sĩ

Hồng Kông
Nhật Bản
Hàn Quốc

Đài Loan
Hoa Kỳ
Việt Nam

Biểu đồ 4: Phân tích khoản chi theo lĩnh vực hoạt động
Danh mục cơ bản
Vận động chính sách
Nông nghiệp
Khảo sát/Thiết kế dự án
Trẻ bị khủng hoảng
Người khuyết tật
Giảm nhẹ thiên tai
Phát triển kinh tế
Giáo dục
Cứu trợ khẩn cấp
Môi trường
An ninh lương thực
Bình đẳng giới
Y tế
HIV/AIDS
Phát triển năng lực lãnh đạo
Dinh dưỡng
Quản lý chương trình và dự án
Bảo vệ (bao gồm cả bảo vệ trẻ em)
Quản lý bảo trợ
Nước sạch và vệ sinh môi trường
Giám sát và đánh giá
TỔNG

Số tiền (USD)
80.550
1.392.097
58.037
11.535
172.780
768.831
543.681
3.118.038
75.930
1.066
520
14.216
1.548.485
211.606
1.953.278
352.417
3.631.124
507.960
1.688.467
461.612
28.393
16.620.623

3%

0%

0%
0% 0%
1% 0%
3%
8%
5%
3%

10%

19%

22%

2%

12%

1%

0%
0%
0%

9%
0%

Vận động chính sách

Bình đẳng giới

Nông nghiệp

Y tế

Khảo sát/Thiết kế dự án

HIV/AIDS

Trẻ bị khủng hoảng

Phát triển năng lực lãnh đạo

Người khuyết tật

Dinh dưỡng

Giảm nhẹ thiên tai

Quản lý chương trình và dự án

Phát triển kinh tế

Bảo vệ (bao gồm cả bảo vệ trẻ em)

Giáo dục

Quản lý bảo trợ

Cứu trợ khẩn cấp

Nước sạch và vệ sinh môi trường

Môi trường

Giám sát và đánh giá

An ninh lương thực
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Tầm nhìn Thế giới phối hợp cùng
Viện Pasteur Nha Trang và Sở y với Viện Dinh Dưỡng Quốc gia,
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