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6. Mục tiêu:
- Mục tiêu phát triển: Xây dựng chiến lược bền vững trong công tác giảm
nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
- Mục tiêu cụ thể: Cải thiện ñiều kiện sống của người dân nghèo thông qua việc
củng cố năng lực ñịa phương; hỗ trợ hạ tầng xã hội và hạ tầng sản xuất cơ bản bao
gồm cả việc cung cấp các dịch vụ liên quan.
7. Kết quả chính của dự án:
- Cải thiện bền vững nguồn tài nguyên môi trường và nâng cao nhận thức và
hành vi ñối với tự nhiên của người dân trong huyện thông qua hoạt ñộng quản lý chất
thải rắn và hệ thống biogas trong nông nghiệp.
- Năng lực trong công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính của các phòng ban
cấp huyện, xã ñược nâng cao. Lựa chọn và triển khai tốt hơn một số cơ sở hạ tầng
chiến lược cơ bản ñể quản lý việc tiếp cận và quản lý nguồn nước.
- Tăng cường tính tự chủ, năng lực lập kế hoạch, tự cấp vốn, tự quản lý và tăng
thu nhập cho người dân nghèo thông qua việc áp dụng công nghệ vào hệ thống nông
nghiệp.
- Thực hiện kế hoạch hóa gia ñình, giảm tốc ñộ gia tăng dân số, cải thiện giáo
dục và ñào tạo, tăng cơ hội việc làm cho người dân nghèo trong huyện.
8. Các hoạt ñộng và nhiệm vụ chính của dự án:
a) Nâng cao năng lực lập kế hoạch và dự thảo ngân sách, thúc ñẩy cải cách
hành chính công:
- Quy trình lập kế hoạch có sự tham gia của ñịa phương.
- Lập kế hoạch và dự thảo ngân sách cấp huyện, xã; cải cách hành chính công.
b) Giới thiệu và ñưa quỹ phát triển ñịa phương vào hoạt ñộng:
- Hỗ trợ kỹ thuật cho quỹ phát triển ñịa phương.
- Thiết lập và thực hiện quỹ phát triển ñịa phương.
c) Các dịch vụ chuyên môn cho hạ tầng:
- Chuyên gia tư vấn kỹ thuật công trình.
- Thiết kế và giám sát các hợp ñồng hạ tầng.
- Xây dựng năng lực vận hành và bảo dưỡng, ñánh giá tác ñộng môi trường và
nâng cao nhận thức về bảo vệ công trình.
d) Quỹ phát triển ñịa phương cho hạ tầng (các tiểu dự án xây dựng hạ tầng):
- Xây dựng các công trình hạ tầng sản xuất cơ bản.
- Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội.
e) Hỗ trợ kiểm soát tỷ lệ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục học
ñường.
g) Nâng cao năng suất nông nghiệp:
- Tập huấn kiêm trình diễn các kỹ thuật và công nghệ khuyến nông.
- Tăng năng suất thông qua việc phát triển và ña dạng hóa các hệ thống canh tác.
h) Cung cấp ñào tạo nghề và các dịch vụ việc làm.
9. Tổng vốn ñầu tư và nguồn vốn:
Tổng số :
4.750.000 EUR.
Trong ñó:

