Việt nam

Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC)

dự án Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi
vùng miền núi phía bắc việt nam (pald)

Dự án PALD được xây dựng để góp phần giảm
nghèo ở chín huyện thuộc ba tỉnh vùng cao Tây Bắc
Việt Nam là Sơn La, Phú Thọ và Yên Bái. Từ 2005
đến 2010, dự án tập trung hỗ trợ cho phụ nữ tại
bốn huyện nghèo và giúp đỡ hơn 5.600 hộ gia đình,
trong đó hơn 90% là người dân tộc thiểu số, tăng
thu nhập nhờ nuôi gà và lợn (người nuôi gà năng
thu nhập thêm 420.000 đồng/ tháng, người nuôi lợn
tăng 1.890.000 đồng/tháng). Nhờ có kết quả đó, tỷ
lệ nghèo trong nhóm hưởng lợi trực tiếp giảm từ
41,2% (năm 2006) xuống còn 7,5% (cuối năm 2009).
Thu nhập của 5.600 hộ tăng đã góp phần quan trọng
làm giảm tỷ lệ nghèo của các huyện dự án: tỷ lệ
nghèo trung bình của các huyện thuộc dự án đã
giảm từ 46,9% (năm 2006) xuống còn 31,3% (năm
2009).

Thụy Sỹ hỗ trợ cho nông dân nghèo ở 121 xã
thuộc chín tỉnh miền Tây Bắc nhằm trực tiếp
tăng thu nhập cho 11.500 hộ gia đình và góp phần
gián tiếp cải thiện sinh kế cho khoảng 68.000 hộ
gia đình thông qua các đối tác địa phương có
liên quan đến phát triển vật nuôi nhỏ, nâng cao
năng lực và cải thiện liên kết thị trường.

Ngoài ra, hơn 12 tài liệu kỹ thuật các loại của dự án
PALD, bao gồm 7 tài liệu hướng dẫn liên quan đến
các kỹ thuật chăn nuôi đã được xuất bản và được
đối tác địa phương cũgn như các cơ quan nhà nước
đánh giá cao và được các đối tác phát triển khác sử
dụng rộng rãi tại các tỉnh khác.
Từ những thành công của giai đoạn trước, Giai
đoạn 3 của dự án tập trung vào các nhu cầu cần
phải tiếp tục được dự án hỗ trợ, và hướng tới việc
nhân rộng các mô hình tăng thu nhập thành công
của giai đoạn trước ở 121 xã thuộc chín huyện thông
qua các đối tác địa phương tham gia vào tập huấn
đào tạo về chăn nuôi vật nuôi nhỏ và cải thiện các
liên kết với thị trường.

BỐI CẢNH
Mặc dù Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao trong thập kỷ hiện nay và trước đó, cùng
với những thành tựu ấn tượng trong giảm nghèo,
chênh lệch về tỷ lệ nghèo ở nông thôn và thành
thị vẫn còn cao, và 95% người nghèo sống ở vùng
nông thôn. Ở vùng tây bắc Việt Nam. nơi đồng bào
dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, tỷ lệ nghèo vẫn ở
mức cao là 39,2% trong khi tỷ lệ nghèo trung bình
của Việt Nam năm 2010 là 14,2%.

MỤC TIÊU
Mục tiêu tổng quát của dự án PALD là tăng thu nhập
của nông dân thông qua việc tăng cường các dịch vụ
chăn nuôi và các hệ thống sản xuất bền vững và có
thể nhân rộng, và hỗ trợ các hộ ở vùng sâu vùng xa
tiếp cận tốt hơn với thị trường địa phương và khu
vực.
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CÁCH TIẾP CẬN

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án PALD nhằm mục tiêu tăng cường năng lực
của các đối tác địa phương bằng phương pháp đào
tạo và hướng dẫn thông qua thực hành để các đối
tác có khả năng hỗ trợ tốt cho nông dân. Dự án hỗ
trợ về kỹ thuật chăn nuôi, bao gồm kiểm soát dịch
bệnh, tiếp cận với tín dụng, cải thiện các liên kết với
thị trường. Dự án cũng nhằm củng cố các nhóm nông
dân và giúp nông dân có sức mạnh lớn hơn trong
chuỗi giá trị nhờ tăng cường hoạt động hợp tác xã
của các nhóm nông dân.

Dự án PALD dự kiến sẽ trực tiếp cải thiện sinh kế cho
11.500 hộ nông dân và gián tiếp giúp cho 68.000 hộ
nông dân có các dịch vụ tốt hơn và được hỗ trợ tập
huấn. Kiến thức và năng lực được nâng cao thông
qua việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật chăn
nuôi phù hợp, và tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăn
nuôi và thị trường dự kiến sẽ giúp giảm tỷ lệ nghèo từ
10-40% đối với những người hưởng lợi trực tiếp và
giảm tỷ lệ chết của gia súc từ 10-15%, đồng thời giúp
tăng thu nhập trung bình thêm 650.000 đồng/tháng/
hộ (tương đương 33 Đô-la Mỹ).

NHÓM MỤC TIÊU
LIÊN HỆ
Dự án PALD tập trung vào hộ gia đình nông dân
nghèo và cận nghèo, trong đó hơn 90% là người dân
tộc thiểu số và hơn 95% là phụ nữ. Đặc biệt, dự án
hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng cung cấp dịch vụ
thú y, như các thú y viên, đại lý chăn nuôi, các dịch vụ
công của các huyện như thú y, khuyến nông, người
phân phối các sản phẩm thú y ở địa phương và Hội
Phụ nữ.

AVSF - Tổ chức Nông nghiệp và Thú y Không biên
giới tại Việt Nam
Điện thoại: (+84) 43 719 99 34
Email: hoa.hh@avsf.org
Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ SDC
Văn phòng Hợp tác Thụy Sỹ tại Việt Nam (SDC / SECO)
Điện thoại: +84 (4) 39 34 66 27
Email: hanoi@eda.admin.ch

Thông tin chính về Dự án:
Tên dự án

Ngân sách

Đối tác

Các tỉnh thuộc Dự án

Dự án Giảm nghèo

Giai đoạn trước (01/2005-1/2011):

Bộ Nông nghiệp và Phát

Phú Thọ

thông qua phát triển

• EUR 830,000

triển Nông thôn, Viện

Sơn La

chăn nuôi vùng miền

Giai đoạn 3 (03/2011-12/2014):

Chăn nuôi Quốc gia,

Yên Bái

núi phía Bắc Việt Nam

• SDC: EUR 3,000,000

AVSF

(PALD)

• Chính phủ Việt Nam; EUR 360,000
• Các nhóm đồng sở thích: EUR 1,640,000
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