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ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 

CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 

 

Ngày đề xuất:.......................................... 

 

DANH SÁCH TÀI LIỆU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN:  

(Dấu * là những tài liệu bắt buộc) 

Tài liệu (x) 

1. Đề xuất dự án * x 

2. Ngân sách chi tiết (File đính kèm) * x 

3. Khảo sát đánh giá nhu cầu đối tượng hưởng lợi * x 

4. Hình ảnh đại diện của Tổ chức/Dự án (2-3 hình) * x 

5. Báo cáo dự án tương tự trước đây   

6. Báo cáo dự án thử nghiệm  

7. Hình ảnh liên quan x 

8. Khác: Vui lòng nêu rõ  

9. Khác: Vui lòng nêu rõ  

10. Khác: Vui lòng nêu rõ  

 

Cách thức gửi Đề xuất dự án: 

 

● Hạn gửi đề xuất dự án: 17h30 ngày 26/08/2020 

● Email: narrowthegap@linvn.org 
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Phần I – Thông tin tổ chức chủ quản dự án  

 

1. Tên tổ chức: Xã Đoàn và Hội LHPN xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau. 

2. Năm thành lập: 2006 

3. Địa chỉ: Ấp Tân Điền, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

4. Website của tổ chức 

(Nếu có) 
 

5. Đường dẫn trên trang 

thông tin trên 

www.philoinhuan.org  

http://www.philoinhuan.org/to-chuc/xa-doan-va-hoi-lhpn-xa-phong-dien-
huyen-tran-van-thoi-tinh-ca-mau 

6. Người đại diện: Võ Bé Bi – Lê Thị Nhành 

7. Vị trí/Chức danh: Bí thư Xã Đoàn và Chủ tịch Hội LHPN xã Phong Điền. 

8. Số điện thoại: 0943 299 397 – 0918 023 554 

9. Địa chỉ email: biluat104@gmail.com 

 

10. Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức? 

 

- Mang lại cuộc sống tươi đẹp cho nhân dân quê nhà 

- Vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình an sinh xã hội vì sức khỏe cộng 

đồng. 

 

11. Kinh nghiệm hoạt động của tổ chức liên quan đến dự án đề xuất? 

 

- Có kinh nghiệm trên 10 năm giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã. 

- Có kinh nghiệm trên 05 năm quản lý hồ sơ xây dựng lộ giao thông nông thôn. 



 

Trang 3/11 
 

- Có kinh nghiệm vận hành, bảo trì trạm nước cũ trên 7 năm. 

- Tham gia vận động xây dựng 12 cây cầu, 16 căn nhà và các hoạt động cộng đồng tại địa phương. 

Phần II – Dự án đề xuất tài trợ 

A. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Trạm nước sạch Tân Điền 
Hình ảnh theo link: 

http://www.mediafire.com/folder/hlzjpgabic80w/HT_CapNuoc_Phon
gDien 

2. Ngày bắt đầu: 6/2020 

3. Ngày kết thúc: 12/2020 

4. Địa bàn thực hiện 

dự án: 
Ấp Tân Điền, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

5. Dự án giải quyết 

các vấn đề: 

(Xin vui lòng đánh dấu 

vào các mục tiêu mà dự 

án đang hướng tới/giải 

quyết. Dự án có thể 

hướng tới/giải quyết 

nhiều mục tiêu) 

 

x Mục tiêu 6: Đảm bảo nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh 

x Mục tiêu 12: Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm 

x Mục tiêu 13: Thích ứng biến đổi khí hậu 

☐ Mục tiêu 14: Bảo vệ sự sống dưới nước 

☐ Mục tiêu 15: Bảo vệ sự sống trên mặt đất 

 

 

6. Tóm tắt dự án 

(Vui lòng tóm tắt các nội dung chính của dự án bao gồm: cộng đồng mà dự án hướng tới, thách thức mà 

cộng đồng đang gặp phải, hoạt động của dự án, kết quả .v.v.) 

- Chủ yếu hướng đến việc cung cấp nước sạch cho 200 hộ dân với 1.000 khẩu và 3 điểm trường trên 

địa bàn thực hiện dự án. 
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- Thách thức của cộng đồng nơi đây: 

+ Thứ nhất: Chịu ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn, nhiễm phiền nhiều năm qua 

+ Thứ hai: Ảnh hưởng to lớn của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sắp tới sẽ bị ngập sâu, dẫn đến đời 

sống người dân càng thêm khó khăn. 

+ Thứ ba: Thiếu nước sạch vào những tháng nắng hạn kéo dài, giếng khoan tự phát không đảm bảo vệ 

sinh và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. 

+ Thứ tư: Kinh tế và xã hội nơi đây chưa phát triển. Ngân sách địa phương còn hạn hẹp. 

+ Thứ năm: Trạm cấp nước sạch Tân Điền cũ có dấu hiệu hư hỏng và xuống cấp. Người dân phải tốn 

thêm chi phí mua nước sinh hoạt gia đình với giá 12.000 đồng/1 bình 20 lít. 

- Hoạt động của dự án: 

+ Xây dựng trạm nước sạch Tân Điền, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ lâu dài cho người dân tại địa 

phương.  

+ Vận hành, quản lý có hiệu quả trạm nước sạch, thực hiện tốt công tác bảo quản, duy tu trong suốt thời 

gian sử dụng. 

- Kết quả: 

+ Mang lại nguồn nước sạch cho 200 hộ dân và 3 điểm trường. 

+ Hạn chế được giếng khoan tự phát. 

+ Sử dụng nguồn nước an toàn, tiết kiệm hơn 

 

B. LÝ DO THỰC HIỆN DỰ ÁN 

7. Mô tả cộng đồng mà dự án hướng đến (Cộng đồng bao gồm người hưởng lợi trực tiếp và người hưởng 

lợi gián tiếp ví dụ như gia đình của người hưởng lợi trực tiếp, người dân sống xung quanh khu vực dự án, 

chính quyền địa phương, v.v. Cần nêu rõ Họ là ai? Số lượng? Độ tuổi? Nơi sinh sống của họ? Tổ chức 

của bạn có thuộc về cộng đồng này không?) 

 

- Cung cấp nước sạch cho 200 hộ dân với hơn 1.000 khẩu, sinh sống tại Ấp Tân Điền, xã Phong Điền, 

huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh 

bắt thủy sản, riêng phụ nữ mua bán nhỏ, trồng màu, chăn nuôi và làm thuê theo mùa biển. 
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- 01 Trường mầm non, 01 trường Tiểu học và 01 Trường THCS trên địa bàn thực hiện dự án với khoảng 

1.000 học sinh, trong đó gần 300 học sinh ở ấp Tân Điền và có hơn 700 học sinh từ các ấp lân cận. 

- Tổ chức chúng tôi thuộc về cộng đồng này. 

 

8. Mô tả vấn đề/thách thức mà cộng đồng nói trên đang đối diện (Mô tả thách thức cụ thể mà cộng 

đồng đang gặp phải. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến thách thức này. Thách thức này gây hậu quả 

như thế nào, tại sao cần giải quyết? Nếu không giải quyết sẽ dẫn đến hậu quả gì? Vui lòng gửi kết quả 

khảo sát đánh giá nhu cầu cộng đồng) 

 

- Cà Mau là một trong những tỉnh gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xâm nhập mặn, nhiễm 

phèn nhiều năm qua, sắp tới sẽ bị ngập sâu do biến đổi khí hậu, dẫn đến đời sống khó khăn lại càng 

khó khăn hơn. Hiện trạng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh người dân thiếu nước sạch sinh hoạt, nhất là 

váo những năm nắng hạn kéo dài, mặt khác do nhiễm mặn ở độ cao nên phần lớn các giếng khoang 

tự phát của người dân không đảm bảo vệ sinh trong đó có địa bàn ấp Tân Điền, xã Phong Điền, 

huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, việc có được trạm cấp nước sạch là rất cần thiết. 

- Thực tế là trạm cấp nước sạch tập trung tại ấp Tân Điền, xã Phong Điền được đầu tư xây dựng từ 

tháng 8 năm 2002 và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 12 năm 2002. Qua thời gian dài sử dụng 

hiện nay trạm cấp nước đã có nhiều dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp (Đài nước bị rỉ sét, bồn nước 

3.000 lít không đáp ứng nhu cầu chứa nước, đường dẫn nước PVC 60 bị rò rỉ nước, hệ thống đồng 

hồ nước hư hỏng, máy bơm hoạt động gần như xuyên suốt đôi khi bị hư, sủa chửa tốn nhiều thời 

gian, kinh phí).  

- Kinh tế và xã hội trong khu vực này chưa phát triển. 

- Ngân sách địa phương hạn hẹp không đảm bảo cho chi phí trùng tu, nâng cấp trạm bơm nước và 

đường dẫn nước. 

- Hạn chế việc ngươi dân tự khoan giếng nước tự phát vừa không đảm bảo vệ sinh vừa tiềm ẩn nguy 

cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. 

- Người dân nới đây sử dụng nước từ các cơ sở sản xuất nước lọc để dùng cho việc ăn uống hằng 

ngày, mối bình nước 20 lít có giá 12.000 đồng, hằng năm người dân tốn rất nhiều chi phí cho việc 

mua nước sạch để sinh hoạt. 
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MỤC C: MÔ TẢ DỰ ÁN 

Sử dụng khung logic bên dưới để mô tả Mục tiêu dài hạn - Mục tiêu ngắn hạn - Kết quả mong đợi - 

Hoạt động. (Vui lòng kiểm tra tính tương quan giữa các mục này với nhau và giữa các mục này với vấn 

đề/thách thức mô tả ở câu 8, ví dụ khi thực hiện hết các hoạt động đề xuất có đạt được các kết quả mong 

đợi không? Các kết quả mong đợi này khi đạt được có dẫn đến mục tiêu ngắn hạn đạt được hay không? 

Mục tiêu ngắn hạn đạt được có giải quyết được vấn đề đặt ra ban đầu hay không?) 

 

9. MỤC TIÊU DÀI HẠN: 

- Cải thiện chất lượng sống cho nhân dân tại ấp Tân Điền, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau. 

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và góp phần xây dựng nông thôn mới trong thời gian 

tới… 

10. MỤC TIÊU NGẮN HẠN:  

- Cung cấp nguồn nước sạch dài lâu cho 200 hộ dân và điểm trường nơi thực hiện dự án. 

- Hạn chế được số lượng lớn giếng khoang tự phát không theo quy hoạch, chưa đảm bảo chất lượng 

của nhân dân. 

- Tạo cho người dân mạng dạng nói lên ý kiến của họ. 

- Tạo cho cộng đồng địa phương sự đoàn kết cùng xây dựng quê hương tốt đẹp hơn. 

11. KẾT QUẢ MONG ĐỢI:  (Khuyến khích các tổ chức trình bày nội dung chi tiết, phương pháp 

đánh giá & theo dõi, phương tiện xác nhận & kiểm chứng .v.v.) 

MÔ TẢ KẾT QUẢ 

(Những sản phẩm cuối cùng có 

thể đo đếm được, giải quyết 

được các nguyên nhân dẫn đến 

vấn đề ban đầu. VD: Trạm cung 

cấp nước và hệ thống đường 

ống phân phối được thiết lập và 

được các hộ gia đình sử dụng) 

CHỈ SỐ KIỂM TRA 

(Nhằm đo lường mức độ hoàn 

thành của các mục tiêu, kết quả. 

VD: Có ít nhất 50% số cán bộ 

nhà  

00% sau khi nhà máy hoạt động 

12 tháng) 

PHƯƠNG PHÁP KIỂM 

TRA 

(Thông tin đo lường chỉ 

số có thể được tìm thấy ở 

đâu và ở dạng nào.  

VD: Phỏng vấn, quan sát, 

kiểm tra chứng từ tiêu thụ 

nước) 



 

Trang 7/11 
 

- Xây dựng 01 trạm nước sạch 

với quy mô: Giếng khoan 240m, 

bệ cao 1m, bồn chứa trung gian 

5.000 lít, hệ thống ống dẫn 

4,280m. 

 

- Đảm bảo 200 hộ dân và 3 

điểm trường và một số hộ lân 

cận đều được thụ hưởng nguồn 

nước sạch. 

- Có kiểm định chất lượng nước 

từ cơ quan chuyên môn. 

- Hạn chế các bệnh có liên quan 

đến nguồn nước như: Đường 

ruột, Da liễu, phụ khoa... 

- Khảo sát trực tiếp các 

hộ dân về chất lượng 

nguồn nước sau khi đưa 

vào sử dụng; 

- Báo cáo của trạm Y tế 

và Tung tâm y tế huyện 

về việc hạn chế được các 

bệnh liên quan đến nguồn 

nước trên địa bàn xã giảm 

so với các năm trước. 

   

   

12. HOẠT ĐỘNG (Những việc cần làm để tạo ra thay đổi. VD: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng công 

trình, yêu cầu các cấp chính quyền liên quan thẩm định dự án cấp nước) 

MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH 

(Họ tên, chuyên môn và 

kinh nghiệm liên quan, chỉ 

cần ghi một lần cho 

những người phụ trách 

nhiều hoạt động, bao gồm 

cả ban quản lý dự án) 

Chuẩn bị mặt bằng xây dựng 01/9/2020 – 15/9/2020 Võ Bé Bi – kinh nghiệm 5 

năm quản lý hố sơ xây 

dựng tại xã; Lê Thị Nhành 

– kinh nghiệm 10 năm 

giám sát công trình xây 

dựng tại xã. 

Giám sát xây dựng dự án 10/2020 – 12/2020 Võ Bé Bi; Lê Thị Nhành;  

Trần Văn Công – kinh 

nghiệm 7 năm quản lý 
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trạm nước cũ. 

Yêu cầu kiểm định chất lượng 

nguồn nước  

12/2020 – 01/2021 Võ Bé Bi, Lê thị Nhành 

phối hợp với UBND xã và 

các cấp chuyên môn. 

 

13. Mô tả sự tham gia của cộng đồng đối tượng hưởng lợi mục tiêu trong dự án bằng cách đánh dấu 

vào mức độ tham gia tương ứng theo thang tham gia dưới đây. 

 

Mức 1 (Thấp nhất): Cộng đồng được điều khiển hoàn toàn bởi tổ chức   

Mức 2: Cộng đồng tham gia theo dạng hình thức, không có nhiều tác động  

Mức 3: Cộng đồng được giao việc bằng thông báo   

Mức 4: Cộng đồng được hỏi ý kiến tư vấn và được thông báo  

Mức 5: Tổ chức bên ngoài khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với cộng đồng  

Mức 6: Cộng đồng khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với tổ chức bên ngoài  

Mức 7 (Cao nhất): Cộng đồng tự khởi xướng hoạt động, tự quyết định và tự tiến hành 

hoạt động đó  

x 

 

14. Mô tả hoạt động cụ thể mà đối tượng hưởng lợi tham gia vào dự án theo mức độ tham dự 

  

- Cộng đồng hưởng lợi đề xuất ý tưởng dự án 

- Cộng đồng hưởng lợi bàn bạc và đồng ý thực hiện dự án 

- Cộng đồng hưởng lợi hiến đất để thực hiện 

- Cộng đồng hưởng lợi tham gia đóng góp đối ứng thực hiện dự án 

 

15. Mô tả sự hợp tác với các bên liên quan tiềm năng để thực hiện dự án 

 

- Được sự hỗ trợ nhiệt tình về khảo sát, tư vấn và hỗ trợ góp vốn dự án của Tổ chức Phụng sự Cộng 

đồng Vũ–Võ phương Nam. CVOVS đã tổ chức, thực hiện và kêu gọi vốn thành công cho 17 cây cầu, 3 
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nhà vệ sinh, 3 bộ dụng cụ học tập cho 3 trường mầm non, và 1 hệ thống giếng nước sạch. 

- Hội LHPN tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ trang thiết bị, góp ý thuyết trình dự án và đẩy mạnh truyền thông 

cho dự án. 

- Đội thi công hỗ trợ góp vốn vào dự án: Văn Nồng, 10 năm kinh nghiệm tìm mạch nước và khoan giếng. 

- Đoàn từ thiện Chuỗi Cầu Gieo Duyên hỗ trợ góp vốn vào dự án: Người đứng đầu là Ni Sư Thích Nữ 

Toàn Liên chủ trì và kêu gọi tài chính thành công gần 20 dự án phát triển cộng đồng. 

- Hội từ thiện Vòng Tay Việt, hỗ trợ góp vốn vào dự án:  Hội trưởng là ông Nguyễn Tiết Trí thực hiện và 

kêu gọi tài chính thành công 131 cây cầu, 12 nhà tình thương và 5 bồn nước sạch. 

 

16. Mô tả tính sáng tạo của dự án (Dự án có ý tưởng/phương pháp/hoạt động khác biệt hoặc cải tiến gì so 

với các dự án tương tự trước đây) (Nếu có) 

 

Dự án nước sạch sẽ được xây dựng với quy mô giếng khoan sâu 240m, bồn chứa 5.000 lít, bệ cao 

1m, 2 bơm tăng áp và hệ thống mạng lưới ống cấp nước 4.280m. 

- Sử dụng bệ nước cao 1m, 2 bơm tăng áp thay cho đài nước cao 5 – 7 sẽ hạn chế được tác động 

của mưa, bão nhất là các xã ven biển; Hiệu năng của bơm tăng áp cao hơn nhiều so với đài nước. 

- Sử dụng hệ thống ống dẫn nước là ống dẽo, cuộn chuyên dùng của ngành nước đảm bảo chất 

lượng và hạn chế được tác động sụn lún, chèn ép từ tác động bên ngoài. 

- Cộng đồng tự khởi xuống hoạt động, tự quyết định và tự tiến hành dự án. 

 

17. Mô tả kinh phí của dự án 

 

Tổng kinh phí dự án (VNĐ):                               241,630,312  

Nhu cầu tài trợ từ chương trình:                               120,000,000  

Kinh phí từ nhà tài trợ khác (đã có):                                 21,966,392  

Nhu cầu tài trợ khác (chưa có):                                 99,663,920  

 

18. Ngân sách chi tiết (Yêu cầu thực hiện trong file đính kèm hồ sơ dự án) 

File đính kèm: 3. RNKC_DOT 2.2020_Mau du tru ngan sach (File excel) 
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(Lưu ý: Tổ chức đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ được ưu tiên, tổ chức có thể quy đổi giá trị các 

tài sản như nhân lực, địa điểm, cơ sở vật chất vận động được thành tiền để cho thấy mức độ đóng góp dễ 

dàng hơn.) 

MỤC D: QUẢN LÝ DỰ ÁN 

19. Nhân sự quản lý dự án (Dự án vui lòng cung cấp thông tin ít nhất 2 thành viên đại diện của dự án. Trong 

đó bắt buộc phải có quản lý dự án và kế toán dự án) 

STT Họ và Tên Vị trí đảm nhận Kinh nghiệm làm việc 

1 Võ Bé Bi Giám đốc dự án 05 năm kinh nghiệm quản 

lý hồ sơ xây dựng tại xã. 

2 Lê Thị Nhành Phó Giám đốc dự án 10 năm kinh nghiệm giám 

sát các công trình xây 

dựng 

3 Trần Văn Công Quản lý, vận hành 07 năm quản lý, vận hành 

trạm nước sạch cũ 

4 Huỳnh Chí Dũng Kế toán 10 năm quản lý ngân sách 

xã 

 

20. Mô tả đánh giá rủi ro dự án và biện pháp đề ra khắc phục (Những rủi ro ở đây có thể hiểu là những 

dự đoán/ mô phỏng về những điều kiện tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến dự án và làm ảnh hưởng 

đến quá trình triển khai dự án theo như kế hoạch 

* Rủi ro: Xin giấy phép khai thác nguồn nước ngầm; Khâu kiểm định chất lượng nước khi đưa vào sử 

dụng. 

* Biện pháp: Phối hợp với chính quyền địa phương, liên hệ hồ sơ thủ tục xin phép khai thác cũng 

như kiểm định chất lượng nước trước khi đưa vào sử dụng. 

 

21. Mô tả tính lan tỏa và bền vững của dự án (Dự án nâng cao năng lực/nhận thức cho cộng đồng như thế 

nào để khi dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết thách thức đang đối mặt? Mô hình dự án có 

thể nhân rộng hay không?)  
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- Thời hạn của dự án ít nhất là 5 năm, đồng nghĩa với việc người dân hưởng lợi từ dự án ít nhất 5 

năm. 

- Việc thực hiện và bảo dưỡng dự án được duy trì tốt hơn nhờ vào sự đồng lòng và đoàn kết giữa 

các nguồn lực địa phương. 

- Nhiều tổ chức khác cũng sử dụng mô hình giống dự án tạo ra sự bền vững của mô hình này. 

 

Phần III – Khác  

 CÓ KHÔNG 

1. Tổ chức bạn có mong muốn Ban tổ chức chia 

sẻ thông tin này với các nhà tài trợ tiềm năng 

khác, và chia sẻ nội dung tóm tắt của dự án 

trên trang http://www.philoinhuan.org/ và/hoặc 

trang http://linnarrowthegap.org/ không? 

          X         ☐ 

2. Bạn có tham gia Buổi hướng dẫn quy trình dành 

cho 6 dự án vào vòng trong không?             X         ☐ 

 


