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SỨ MỆNH CỦA TỔ CHỨC
Giúp đỡ các đối tượng được bảo trợ (trẻ em dưới 16 tuổi, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị
bạo hành, trẻ có nguy cơ bị xâm hại, trẻ bị xao nhãng) được sống trong 1 môi trường an toàn, vượt qua
mặc cảm để phát triển kiến thức, sức khoẻ, tinh thần.
PHÂN TÍCH NHU CẦU
Ấp 1, xã Long Thạnh, Huyện Thủ Thừa-tỉnh Long An, thuộc vùng sâu vùng xa bị nhiễm phèn nặng. Vì
phải thường xuyên sử dụng nguồn nước nhiễm phèn nên ở đây trẻ em thường bị mắc các bệnh về da
liễu và đường tiêu hóa, riêng trẻ em gái và phụ nữ thường mắc các bệnh phụ khoa. Nước từ ao, hồ,
sông, rạch cũng dễ bị nhiễm bẩn do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ đồng ruộng trôi ra.
Vì vậy, một nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt là một trong những vấn đề cấp bách trong giai
đoạn hiện nay.
ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI
Trực tiếp: 48 hộ dân gồm 204 nhân khẩu trong đó có 54 trẻ em và 72 phụ nữ sống trong vùng nước
nhiễm phèn.
Gián tiếp: cộng đồng dân cư vùng lân cận là nông dân có nhu cầu sử dụng nước sạch.

TÓM TẮT DỰ ÁN
MỤC TIÊU DỰ ÁN
Đến cuối dự án 48 hộ gia đình sống trong vùng nước nhiễm phèn sống tại ấp 1, xã Long Thạnh, huyện
Thủ Thừa tỉnh Long An có được 1 nguồn nước sạch để dùng trong sinh hoạt, ăn uống đảm bảo vệ sinh
làm giảm nguy cơ các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em nhất là trẻ em gái và phụ nữ.
KẾT QUẢ DỰ KIẾN
Thực hiện được 1 giếng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02: 2009/BYT) đảm bảo sinh
hoạt cho 48 hộ gia đình trong cả năm.
HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
Xây dựng một “cây nước sạch” cho người dân:
Thời gian
10/2016

11/2016

Hoạt động
- Thành lập ban quản lý dự án.
- Làm giấy nhận đất do dân hiến tặng
- Chọn nhà thầu.
Xét nghiệm nước
Lập tổ quản lý giếng nước.

11/2016-1/2017

- Tiến hành thi công.
1/ Khoan giếng
2/ Chạy bơm
3/ Đổ trụ, lên bồn
4/ Lắp đường ống cấp nước
5/ Lắp đồng hồ nước, đưa nước vào hộ dân
Giám sát công trình

3/2017
1/2017 và 4/2017

- Bàn giao công trình cho địa phương
- Báo cáo cho địa phương và người tài trợ.
- Họp đánh giá

Xuyên suốt

- Sổ sách theo dõi
- Theo dõi - giám sát dự án

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG (50 chữ)
Đối tượng

Sự tham gia

TÓM TẮT DỰ ÁN
Chính quyền địa phương

Hỗ trợ họp dân để lấy ý kiến
Nhanh chóng giải quyết các thủ tục tục hành chính
Đóng góp cho dự án 5.000.000đ

Cộng đồng

Đề xuất, góp ý, đề cử và tham gia vào ban quản lý
dự án
Đóng góp tiền và hiến đất cho cộng đồng sử dụng
vào dự án
Quản lý giếng nước sau khi dự án đã hoàn thành

TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN
“Cây nước” do chính quyền và người dân ở địa phương quản lý. Người dân chi trả cho tiền nước là chi phí
tiền điện và thêm 20% cho chi phi bảo dưỡng giếng nước (tiền nước dựa theo đồng hồ nước được lắp
đặt cho từng hộ). Tổ chức sinh hoạt định kỳ trong dân, lấy ý kiến người dân, tập huấn, kiểm tra, bảo
quản và sửa chữa định kỳ.
Các cán bộ của dự án sau khi tham gia cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để nhân rộng tại các địa
phương khác. Vận động các tổ chức phi chính phủ khác tài trợ cho dự án tiếp tục hoạt động và mở rộng
một số địa phương khác.
THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
Từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017.
NGÂN SÁCH DỰ ÁN
STT

Hạng mục

1

Khoan giếng ở độ sau >
300m
Cây nước (giá đỡ+bồn
inox), ống nước
Khảo sát, giám sát, kiểm
tra, bàn giao
Xét nghiệm nước
Tổng cộng
Chi phí quản lý & dự
phòng rủi ro

2
3
4

Đơn
vị

Đơn giá
(VNĐ)

Số
lượng

Tổng cộng

LIN tài
trợ

VND

01

100.000.000

100.000.000

VND

01

95.800.000

50.000.000

VND

15.000.000

VND

1.000.000
201.800.000
5.600.000
TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN

217.400.000

TÓM TẮT DỰ ÁN
TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ

150.000.000

NHÂN SỰ DỰ ÁN
2 kỹ sư xây dựng với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý.
2 tình nguyện viên chuyên gia trong lĩnh vực môi trường. 1 quản lý dự án và 4 tình nguyện viên từ từ
CEPORER Hóc Môn. 2 đại diện của địa phương là người hiến đất và người trong ban quản lý ấp.

