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LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH KIÊN GIANG
VÀ TỔ CHỨC ACTIONAID KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG
Chương trình hỗ trợ phát triển Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang hướng đến giảm tỷ lệ
nghèo trong đồng bào dân tộc và phụ nữ thiếu sinh kế tại địa phương và bị ảnh hưởng
bới biến đổi khí hậu
Kiên Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2015 – Hôm nay, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên
Giang (KUFO) và tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), đã ký thỏa thuận hợp tác hỗ
trợ phát triển huyện An Biên, giai đoan 2015-2017 với tổng giá trị tài trợ hơn 6 tỷ đồng. Đây
là giai đoạn 1 của Chương trình hỗ trợ phát triển huyện An Biên hướng đến giảm nghèo bền
vững cho người dân tại huyện An Biên, trong đó có 30 % là người dân tộc thiểu số và 15% là
hộ nghèo.
Chương trình dự kiến kéo dài trong 10 năm, bao gồm nhiều hợp phần, tập trung giải quyết
các mục tiêu:
 Đến năm 2017, có ít nhất 1.500 phụ nữ thuộc hộ nghèo, người dân tộc có sinh kế
bền vững thân thiện với môi trường, có ít nhất 100.000 người hưởng lợi từ chương
trình quản lý thiên tai và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng
 Nâng cao năng lực của các bên liên quan, đặc biệt là thanh niên, phụ nữ, trẻ em,
người dân tộc và cán bộ chính quyền địa phương trong xây dựng, quản lý và giám
sát các kế hoạch và dự án phát triển địa phương
 Xây dựng cơ hội được hưởng nền giáo dục công bằng và chất lượng cho ít nhất 7.000
học sinh mầm non và tiểu học tại huyện An Biên
Phát biểu tại Lễ Ký kết, ông Lê Văn Hồng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên
Giang (KUFO) cho biết: “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang vui mừng có cơ hội
hợp tác lâu dài với tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam trong chương trình quan trọng
này. Chúng tôi đề cao tầm quan trọng của các giải pháp, phương pháp tiếp cận để chấm dứt
đói nghèo, trong đó xây dựng năng lực cán bộ và người dân tham gia vào giảm nghèo bền
vững là quan trọng nhất. Quan hệ hợp tác giữa KUFO và AAV lần này đem lại cơ hội cho An
Biên và Kiên Giang trong tìm kiếm các giải pháp này và phương pháp đó”.
“ActionAid Quốc tế tại Việt Nam hoan nghênh cơ hội hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu
nghị tỉnh Kiên Giang (KUFO) trong chương trình. Đây là cơ hội tuyệt vời để hai bên cùng làm
việc và đem lại tương lai tươi sáng hơn cho người nghèo và thiệt thòi huyện An Biên. Chúng
tôi trân trọng vai trò chủ động, mức độ cam kết rất cao của KUFO trong thiết kế, thực hiện
và giám sát chương trình. AAV tin tưởng chắc chắn vào kết quả và hiệu quả của quan hệ đối
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tác này” - bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện của tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt
Nam phát biểu.
Hôm nay hai tổ chức ký kết khung thỏa thuận hợp tác cấp tỉnh và thỏa thuận hợp tác cho
chương trình cụ thể tại huyện An Biên. AAV cam kết tài trợ ít nhất 1,250 tỷ đồng cho huyện
An Biên hàng năm, riêng trong 3 năm 2015-2017 có thêm hợp phần xây dựng Làng hữu nghị
với tổng giá trị là 2,360 tỷ đồng. Hai bên cam kết hợp tác cùng xây dựng thêm các chương
trình phát triển bền vững cho cộng đồng tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
Liên Hệ Truyền Thông:
Ô. Đặng Hoàng Diễn
Phó Chủ tịch
KUFO
+84936754550
dien1080@yahoo.com

B. Chu Thị Hà
Điều Phối viên Huy động Nguồn
Lực (Nhà Tài trợ Cá nhân)
ActionAid Vietnam
+84 3943 9866 (ext. 161)
ha.chuthi@actionaid.org
http://www.actionaid.org/vietnam

Ghi chú cho biên tập viên:
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (KUFO)
KUFO là một tổ chức chính trị xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân của tỉnh Kiên
Giang, là đầu mối quan hệ vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh. Trong 10
năm tích cực chủ động vạn động viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước đã giải ngân được trên
1.162 tỷ đồng, tương đương 54,553 triệu USD. Các dự án KUFO vận động tập trung vào lĩnh
vực nhà ở cho hộ nghèo, cầu đường nông thôn, phòng học, học bổng, y tế, chăm sóc sức
khỏe cộng đồng, nước sạch vệ sinh môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần xây
dựng và phát triển kinh tế và xã hội tỉnh Kiên Giang.
ActionAid Vietnam
ActionAid là một phong trào toàn cầu của những người làm việc cùng nhau vì mục tiêu thúc
đẩy Quyền con người và đẩy lùi đói nghèo. ActionAid làm việc ở hơn 45 quốc gia với hơn 15
triệu người trên toàn thế giới. ActionAid bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 1989 và đến
năm 1992, Văn Phòng Đại Diện được mở tại Hà Nội. Trong suốt 25 năm qua, ActionAid đã
mở rộng phạm vi hoạt động và sự có mặt của mình đến hơn 20 tỉnh thành thuộc các vùng
đói nghèo nhất của cả nước tại Tây Bắc, Tây Nguyên và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Vai trò
của ActionAid đã được công nhận cho đóng góp của tổ chức đến sự phát triển của Việt Nam.
Website: www.actionaid.org/vietnam.
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