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Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên
trong thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng

CÁC KẾT QUẢ VỀ SỐ NGƯỜI, ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG DỰ ÁN:
1.845 người trực tiếp tham gia các hoạt động dự án
trong đó 707 người (38%) là nữ. Thành phần tham gia chính gồm:
08 cán bộ các cơ quan trung ương
1151 cán bộ địa phương (bao gồm cả thanh niên)
41 cán bộ các tổ chức ngoài nhà nước
03 cán bộ doanh nghiệp
330 người dân
312 học sinh, sinh viên
835 thanh niên được tham gia trực tiếp vào các hoạt động của dự án (thanh niên là cán bộ nhà
nước, người dân, học sinh, sinh viên, nhân viên tổ chức phi chính phủ & doanh nghiệp)
392 người được tăng cường năng lực thích ứng BĐKH và áp dụng vào thực tiễn quản lý và thực hành
751 người được tham gia tập huấn đào tạo về các chủ đề liên quan đến biến đổi khí hậu và quản
lý tài nguyên thiên nhiên môi trường (trong đó có 405 thanh niên)
348 người được hưởng lợi ích kinh tế từ việc quản lý và bảo tồn tài nguyên bền vững
39 cơ quan, đơn vị được tăng cường năng lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi
khí hậu
18 tổ chức PCP trong nước và các tổ chức địa phương tham gia vào quá trình TCNL, trong đó 11
tổ chức PCP trong nước cam kết và có năng lực làm việc trong lĩnh vực thích ứng BĐKH
75% phụ nữ trên tổng số người tham gia vào các hoạt động liên quan đến tập huấn và mô hình thí
điểm do dự án hỗ trợ đã cải thiện năng lực bản thân trong giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
32.731 người được tiếp cận đến những thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu và thông tin về
dự án
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Khu vực triển khai

Huyện Giao Thủy (Nam Định), Tiền Hải (Thái Bình), Cát Hải (Hải Phòng)

Thời hạn thực hiện

03 năm (4/5/2015 – 3/5/2018)

Nhà tài trợ

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Chủ trì thực hiện

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)

Đơn vị phối hợp
thực hiện

• Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI), Trung tâm Nghiên cứu Môi
trường và Cộng đồng (CECR)
• UBND các huyện Giao Thủy, Tiền Hải, Cát Hải, các huyện đoàn, các sở ban
ngành và đơn vị liên quan khác tại Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng

MỤC TIÊU
Tăng cường năng lực thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) cấp huyện, thúc đẩy các sáng kiến thích ứng
BĐKH vùng đồng bằng sông Hồng hiệu quả, sáng tạo và tăng cường vai trò tiên phong của thanh niên
trong công tác ra quyết định và hành động thích ứng BĐKH.
Các thanh niên tại địa bàn dự án, những người có gắn bó với địa phương, được tăng cường năng lực
và tham gia phát triển, xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện các sáng kiến thích ứng BĐKH;
Năng lực cấp huyện trong hoạch định thích ứng BĐKH và dẫn dắt các sáng kiến thích ứng BĐKH
được tăng cường;
Các tổ chức ngoài nhà nước ở địa phương và các tổ chức phi chính phủ phù hợp được tăng cường
năng lực, tham gia hỗ trợ và thúc đẩy các sáng kiến thích ứng BĐKH tại các khu vực dự án;
Các sáng kiến thích ứng BĐKH được xây dựng và thực hiện trong khuôn khổ dự án được kết nối và
mở rộng trong cộng đồng địa bàn 3 huyện dự án.

CÁC KẾT QUẢ CHÍNH
HỢP PHẦN 1:
Đánh giá cơ bản về thích ứng BĐKH và tăng cường nhận thức
03 báo cáo đánh giá tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng (PVCA)
cấp huyện; 03 báo cáo đánh giá biến động khí hậu và kịch bản BĐKH, nước biển dâng cấp huyện
01 báo cáo khảo sát đầu vào kiến thức-thái độ-thực hành của người dân với biến đổi khí hậu; 01 báo cáo
khảo sát đầu kỳ kiến thức-thái độ-thực hành của thanh niên trong biến đổi khí hậu; 01 báo cáo đánh giá
năng lực tổ chức và nhu cầu của đoàn thanh niên cấp huyện trong thích ứng với biến đổi khí hậu
01 báo cáo đánh giá tác động của BĐKH (ưu tiên đối với lĩnh vực nông nghiệp) và đề xuất giải pháp
thích ứng BĐKH cấp huyện theo phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (EbA)
01 tài liệu tổng kết bài học kinh nghiệm thực hiện đánh giá đầu vào
01 kế hoạch truyền thông dự án và bộ tài liệu truyền thông
02 phim tài liệu về dự án (phim video dài 12 phút và 4 phút)
Trên 60 tin bài liên quan đến các hoạt động của dự án được đăng trên các website và mạng xã hội
của các tổ chức thực hiện dự án và các báo điện tử.

HỢP PHẦN 2:
Tăng cường năng lực TƯ BĐKH và lập kế hoạch hành động cấp huyện
01 báo cáo đánh giá nhu cầu năng lực thích ứng BĐKH cấp huyện
01 kế hoạch tăng cường năng lực thích ứng BĐKH cấp huyện
01 tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện
03 quyết định thành lập tổ công tác cấp huyện xây dựng KHHĐ thích ứng BĐKH cấp huyện
03 bản Kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện cho 03 huyện Giao Thuỷ, Cát Hải và Tiền Hải
được hoàn thành
01 tài liệu tổng kết quá trình, kết quả và bài học kinh nghiệm tăng cường năng lực thích ứng BĐKH
cấp huyện

HỢP PHẦN 3:
Huy động sự tham gia của thanh niên trong công tác TƯ BĐKH
04 khóa tập huấn cho thanh niên được tổ chức
72 sáng kiến thích ứng BĐKH được thanh niên đề xuất, trong đó có 6 sáng kiến nhỏ về truyền
thông được đưa vào thực hiện
01 bộ tài liệu bài giảng về biến đổi khí hậu cho thanh niên
01 bộ hồ sơ các học viên thanh niên địa phương tham gia các lớp đào tạo về BĐKH
01 tài liệu tổng kết quá trình, kết quả và bài học kinh nghiệm thúc đẩy thanh niên tham gia thích
ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông hồng

HỢP PHẦN 4:
Thí điểm các sáng kiến thích ứng BĐKH tiêu biểu
08 sáng kiến thí điểm thích ứng BĐKH do thanh niên chủ trì thực hiện với sự tham gia của 116 hộ
gia đình tại 3 huyện dự án
01 bộ hồ sơ các hộ gia đình tham gia thí điểm các sáng kiến thích ứng BĐKH
Thành lập và vận hành các tổ nhóm cộng đồng; 01 diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp và Sáng tạo,
phát huy các sáng kiến thanh niên tiên phong thích ứng BĐKH và thúc đẩy vai trò của phụ nữ
01 bộ tài liệu tổng kết quá trình, kết quả và bài học kinh nghiệm thực hiện các sáng kiến thích
ứng BĐKH

HỢP PHẦN 5:
Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy TƯ BĐKH và nhân rộng các thực hành tốt
02 chuyến tham quan học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch
hành động thích ứng BĐKH tại Cần Thơ và Quảng Ninh; các sự kiện nhân rộng thực hành tốt thích
ứng BĐKH giữa các địa phương
01 báo cáo đánh giá quản trị thích ứng BĐKH tại Việt Nam
01 cuộc thi Thanh niên tìm hiểu và đề ra sáng kiến về ứng phó BĐKH vùng đồng bằng sông Hồng
có trên 500 thanh niên tham gia với 13 bài dự thi về các mô hình, sáng kiến thích ứng BĐKH được
trao giải

HỢP PHẦN 6:
Tăng cường năng lực các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức ở địa phương
03 báo cáo đánh giá năng lực tổ chức (OCA) của 03 tổ chức thực hiện dự án
03 kế hoạch TCNL tổ chức của 03 tổ chức thực hiện dự án
05 đánh giá năng lực tổ chức cho 05 tổ chức PCP trong nước khác
31 hội thảo tập huấn TCNL cho các đối tác địa phương các cấp, các tổ nhóm cộng đồng, các tổ chức
phi chính phủ; 02 tham quan học tập trong và ngoài nước về TƯ BĐKH và DTSQ
01 báo cáo đánh giá hiệu quả TCNL cấp huyện về xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động thích
ứng BĐKH
01 tài liệu các bài viết câu chuyện điển hình về thực hiện các sáng kiến thích ứng BĐKH đồng bằng
sông Hồng

