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Partnership for Ethnic Minorities’ Equitable and
Inclusive Development (P4EM)
ETHNIC MINORITY (EM) PEOPLE IN VIETNAM still face many obstacles to inclusive and
equitable development. Poverty remains high in provinces with a high representation of
EM people. EM populations are extremely vulnerable to climate change and unpredictable
weather conditions due to their specific topographical living environments and natural
resources-based livelihoods. In addition, gender inequality is persistent, making it even
more challenging for ethnic communities to access development opportunities.

Through P4EM project, CARE works to strengthen partnerships for efficacy
of national policy and target programme on poverty reduction among
ethnic minorities in Vietnam. The project contributes to inclusive,
equitable and environmentally sustainable growth. It also strengthens
partnerships for efficacy of national policy and programme formulation
and implementation to support ethnic minorities’ development.

Locations
Ha Giang, Hoa Binh, Quang Tri, Tra Vinh,
Kon Tum
Timeframe and Budget
2017 - 2021
Approx. 1.2 million Euro
Donor
Irish Aid
Partners
Central and provincial Committees on
Ethnic Minority Affairs;
Local and international civil society
organisations

KEY OUTCOMES AND ACTIVITIES
Partnerships between Committee on Ethnic Minority Affairs (CEMA), civil society organisations (CSOs) and
relevant ministries are strengthened.
• A MOU between CEMA and participating CSOs will be developed to outline the coordination mechanism and objectives of the
partnership.
• CARE will also support CEMA to prepare annual policy dialogues with participation from CEMA/DEMA, key members of provincial
Poverty Reduction Management Boards, EM representatives, and relevant stakeholders.
• CARE will play as broker/facilitator to support the engagement of CSOs and local authorities in implementation of their collaboration
plans.

An evidence base is established to inform policy and programme formulation and implementation for ethnic
minority development.
• The project will facilitate agreement among CEMA, line ministries and participating CSOs on key criteria for selecting development
approaches and models to be promoted to government authorities.
• The project will support action research on specific themes related to equal opportunity for EM development to inform policy.

The efficacy of the implementation of the National Targeted Programme on Sustainable Poverty Reduction (NTPSPR) and Programme 135 is improved.
• To support the capacity building of DEMA and Poverty Reduction Management Board Members at the local level in the target
provinces, a Technical Assistance Team led by CARE will be formed.
• The project will organise cross-learning visits to encourage relevant stakeholders to learn from each other’s experiences and
initiatives in effective implementation of NTP-SPR/P135.
• The project will facilitate an accountability mechanism for participatory learning and monitoring to increase voice and participation
of EM representatives (including EM women) in the decision process relating to their development issues.

CARE International in Vietnam

9th floor, CDC Building
25 Le Dai Hanh street, Ha Noi
Tel.: +84 24 37161930 | Fax: 84 24 37161935
Email: info@care.org.vn

The project is implemented with the partnership with the central Committee and provincial
Departments on Ethnic Minority Affairs, and is funded by the Irish Aid
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CARE quan hệ đối tác vì phát triển của các dân tộc thiểu số
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Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và
Toàn diện của Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số
(P4EM)
NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (DTTS) Ở VIỆT NAM vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại
trong việc phát triển công bằng và hòa đồng. Tỷ lệ nghèo đói còn cao tại các tỉnh thành
tập trung đông người dân tộc thiểu số. Nhóm dân tộc thiểu số đặc biệt dễ bị tổn thương
trước biến đổi khí hậu và điều kiện thời tiết thất thường do đặc thù địa hình của môi
trường sống và sinh kế dựa vào tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, bất bình đẳng giới
vẫn còn tồn tại dai dẳng ở các cộng đồng này.
Thông qua dự án P4EM, CARE giúp giảm nghèo đa chiều cho những người yếu
thế và người dân tộc thiểu số nghèo ở Việt Nam, đóng góp vào quá trình tăng
trưởng toàn diện, công bằng và bền vững về môi trường. Dự án tập trung củng
cố quan hệ hợp tác giữa các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm giảm
nghèo và tình trạng yếu thế của các nhóm dân tộc thiểu số, phù hợp với các chính
sách và chương trình giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam.

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ CHÍNH

Địa bàn
Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Trà
Vinh, Kon Tum
Thời gian triển khai và Ngân sách
2017-2021
Khoảng 1,2 triệu Euro
Nhà tài trợ
Cơ quan Viện trợ Ai-len (IA)
Đối tác
Uỷ ban Dân tộc (CEMA)
Ban Dân tộc tỉnh (DEMA)
Các tổ chức xã hội trong
và ngoài nước

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Uỷ ban Dân tộc (CEMA), các tổ chức xã hội (CSOs) và các bộ ban ngành liên
quan.
• Xây dựng văn bản thỏa thuận giữa CEMA và các tổ chức xã hội tham gia vào dự án để phác thảo cơ chế điều phối và
các mục tiêu của quan hệ đối tác.
• CARE sẽ hỗ trợ CEMA chuẩn bị cho đối thoại chính sách hàng năm với sự tham gia của CEMA/DEMA, các tổ chức xã
hội, các thành viên chính của Ban Giảm nghèo tỉnh, đại diện người DTTS và các bên liên quan khác.
• CARE sẽ đóng vai trò điều phối để hỗ trợ sự tham gia của các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương trong việc
thực hiện các kế hoạch hợp tác của các tổ chức này.
Thiết lập cơ sở bằng chứng để cung cấp thông tin cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách và chương trình
vì sự phát triển của người dân tộc thiểu số.
• Dự án sẽ hỗ trợ thỏa thuận giữa CEMA, các bộ ban ngành và các tổ chức xã hội dân sự về những tiêu chí chính nhằm
lựa chọn các mô hình và cách tiếp cận phát triển để đề xuất với chính quyền.
• Dự án sẽ hỗ trợ nghiên cứu hành động về những chủ đề cụ thể liên quan tới cơ hội bình đẳng cho sự phát triển của
người DTTS để cung cấp thông tin cho hoạch định chính sách.
Hiệu quả của việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo Bền vững (NTP-SPR)/ Chương trình
135 được cải thiện.
• Để hỗ trợ xây dựng năng lực cho DEMA và các thành viên Ban Giảm nghèo cấp địa phương ở những tỉnh mà dự án
hướng tới, một Nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật do CARE dẫn dắt sẽ được thành lập.
• Dự án sẽ tổ chức các chuyến thăm quan học tập để khuyến khích các bên liên quan học hỏi từ kinh nghiệm và sáng
kiến của nhau nhằm thực hiện hiệu quả chương trình NTP-SPR/135.
• Dự án sẽ hỗ trợ một cơ chế giải trình trách nhiệm cho việc theo dõi giám sát và học tập có sự tham gia của người
dân nhằm tăng cường tiếng nói và sự tham gia của đại diện DTTS (trong đó có phụ nữ DTTS) trong quá trình ra quyết
định liên quan tới các vấn đề phát triển của người DTTS .
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Dự án được Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc các tỉnh đồng triển khai cùng CARE,
và do Cơ quan Viện trợ Ai-len tài trợ.
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