
Tăng cường năng lực của các nhà cung cấp và người sử dụng dịch 
vụ trong việc tạo, diễn giải và áp dụng thông tin khí hậu.

Phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số gia tăng tiếp cận thông tin khí 
hậu cần thiết cho việc sản xuất, canh tác.

Tăng diện bao phủ bảo trợ xã hội và bảo hiểm cho các hộ gia đình 
dân tộc thiểu số thông qua các Nhóm Cổ phần Tài chính Tự quản 
(VSLA).

Cải thiện cơ chế phối hợp trong hệ thống thông tin khí hậu và mô 
hình bảo hiểm thí điểm.

Tăng cường năng lực của đối tác địa phương trong việc xây dựng 
các bản tin khí hậu và khuyến cáo mùa vụ ở cấp xã, từ đó giúp 
nông dân tự chủ đề xuất với chính quyền địa phương về nhu cầu 
thông tin khí hậu của mình.

Tăng cường khả năng thích ứng 
thông qua tiếp cận thông tin khí hậu 

(InfoAct) 

Số lượng phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia mô 
hình bảo hiểm thí điểm

Số lượng phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia các 
Nhóm Cổ phần Tài chính Tự quản để cùng nhau xây 
dựng và áp dụng thông tin khí hậu

Việt Nam là một trong những nước chịu tác động mạnh nhất từ biến đổi khí hậu và thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán. Trong hoàn cảnh 
đó, người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu, vùng xa - đặc biệt là phụ nữ - bị ảnh hưởng nhiều nhất. Người nông dân ngày càng nhận 
thức rõ hơn rằng những thay đổi về thời tiết khiến sinh kế của họ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, họ thiếu năng lực, công cụ để tìm 
hiểu và diễn giải thông tin khí hậu một cách hiệu quả, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và gia tăng khả năng phục hồi. Họ cũng không 
tiếp cận được những nguồn lực và cơ chế bảo trợ xã hội để đương đầu với các cú sốc khí hậu. Do sống phụ thuộc vào nông nghiệp nên 
người nghèo gặp vô vàn trở ngại trong việc cải thiện thu nhập còn người cận nghèo lại dễ tụt xuống dưới ngưỡng nghèo hơn.

Thông qua dự án InfoAct, CARE góp phần tăng cường sinh 
kế và khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu của người 
dân tộc thiểu số nghèo nhờ cải thiện việc tiếp cận và sử dụng 
thông tin khí hậu cùng các nguồn lực khác như bảo hiểm. 
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CARE  biến đổi khí hậu

Đối tác đồng triển khai
Trung tâm Phát triển Cộng đồng  

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 
Lai Châu 

Hội Phụ nữ tỉnh Lai Châu 

Thời gian, ngân sách và nhà tài trợ
5/2018-4/2021

1,5 triệu Euro
Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ) 
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Người tham gia gián tiếp và trực tiếp
~10.000 nông dân dân tộc thiểu số

Chính quyền địa phương
Các nhà cung cấp dịch vụ
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