
Bản tin nội bộ của Quỹ Môi trường Sida      Số 28 Quý IV Năm 2007

Kết nối các sáng kiến cộng đồng 
trong bảo vệ môi trường

Kết nối
hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

Trong vài thập niên gần đây, đi 
đôi với tốc độ phát triển nhanh 
của nền kinh tế thì Việt Nam 

cũng như nhiều nước trên thế giới 
đã và đang phải đối mặt với nhiều 
vấn đề môi trường và suy thoái tài 
nguyên thiên nhiên. Công tác bảo vệ 
môi trường (BVMT) đã thu hút được 
sự quan tâm của xã hội. Bên cạnh 
những nỗ lực của các cơ quan quản 
lý Nhà nước thì sự tham gia của 
cộng đồng trong công tác BVMT có 
ý nghĩa rất quan trọng. 

Từ những năm 1990 ở Việt Nam 
đã xuất hiện ngày càng nhiều các 
sáng kiến địa phương trong lĩnh vực 
BVMT và quản lý TNTN của nhiều 
đối tượng khác nhau bao gồm những 
nhà nghiên cứu, các tổ chức phi 
chính phủ, các nhóm cộng đồng và 
các tổ chức xã hội dân sự (XHDS). 
Tuy nhiên những đối tượng này ít có 
khả năng tiếp cận với nguồn ngân 
sách của Chính phủ hay tài trợ của 
tổ chức nước ngoài. Hơn nữa họ còn 
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gặp không ít rào cản về thể chế cũng 
như năng lực tổ chức và huy động 
các nguồn lực để thực hiện sáng kiến 
của mình một cách có hiệu quả. 

Đã có một số chương trình, dự án 
của Chính phủ hoặc tổ chức nước 
ngoài tài trợ cho cộng đồng và các tổ 
chức của họ để hỗ trợ cho quá trình 
này và đã đạt được một số kết quả 
đáng kể. Trong số đó có Tổ chức Bảo 
tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), SNV, 
CARE, Chương trình tài trợ các dự 
án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu, 
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật 
Việt Nam (VUSTA), Quỹ Môi trường 
Sida (SEF), v.v. 

Nhằm tạo diễn đàn mở cho các tổ 
chức hoạt động vì môi trường trao 
đổi chia sẻ kinh nghiệm, tập hợp 
các sáng kiến nhằm kết nối và đề ra 
chương trình hành động chung cho 
cả nước trong lĩnh vực BVMT và 
sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, góp phần phát triển bền 

vững môi trường của Việt Nam, 
Hội thảo “Kết nối sáng kiến địa 
phương trong Bảo vệ Môi trường” 
được tổ chức ngày 27/11/2007 tại 
thủ đô Hà Nội.

Hội thảo do Quỹ Môi trường Sida 
(SEF) phối hợp với Liên hiệp các hội 
KHKT Việt Nam (VUSTA), Tổ chức 
Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) 
tổ chức. Cơ quan Hợp tác Phát triển 
Quốc tế Thụy Điển (Sida) là đơn vị 
tài trợ chính cho hội thảo. Tham gia 
hội thảo có hơn 100 đại biểu từ các 
cơ quan chính phủ, các tổ chức phi 
chính phủ trong và ngoài nước, các 
tổ chức cộng đồng, các nhà tài trợ, 
và các nhà khoa học, các nhà hoạt 
động môi trường và đại diện các cơ 
quan báo chí, truyền thông. 

Nội dung hội thảo tập trung vào 3 chủ 
đề  chính như vai trò của các tổ chức 
trong BVMT, khung thể chế, những 
thuận lợi, khó khăn, thách thức. Hội 
thảo đã tập hợp được các ý kiến 

Bùi Thị Thanh Thuỷ - VP SEF
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của đại diện  các bên tham gia, đặc 
biệt tập hợp được các sáng kiến của 
các tổ chức XHDS về hình thành và 
tổ chức các phong trào tình nguyện 
BVMT, nâng cao năng lực của các 
nhóm cộng đồng trong các hoạt động 
tạo sinh kế cho người dân, trao quyền 
để người dân có thể chủ động tham 
gia vào quá trình phát triển…. 

Trong lời phát biểu khai mạc, bà 
Hoàng Thanh Tâm, Chủ tịch Nhóm 
Cố vấn Quỹ Môi trường Sida cho 
rằng VN đang phải đối mặt với vấn 
đề môi trường và tài nguyên thiên 
nhiên. Công tác bảo vệ môi trường 
đã thu được sự quan tâm của toàn 
xã hội, không chỉ có khu vực Nhà 
nước mà có cả sự tham gia của các 
tổ chức xã hội dân sự. Tuy nhiên, các 
tổ chức này còn gặp một số khó khăn 
khi tham gia như nguồn kinh phí hoạt 
động, năng lực…Để phát huy vai trò 
của các tổ chức cộng đồng, các tổ 
chức phi chính phủ và các tổ chức 
xã hội dân sự trong thời gian tới rất 
cần sự chia sẻ kinh nghiệm, kết nối 
các sáng kiến để có được hành động 
chung về BVMT và sử dụng bền vững 
nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Theo Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Cục 
trưởng Cục bảo vệ môi trường, 
những sáng kiến và nỗ lực tham gia 
bảo vệ môi trường của các nhóm, tổ 
chức ở cộng đồng luôn được các cơ 
quan quản lý nhà nước đánh giá cao 
và tuy nhiên về phía cơ quan quản lý 
nhà nước: “cần sớm có chính sách 
hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn 
nữa cho các hoạt động hướng tới 
cộng đồng của các cơ quan truyền 
thông đại chúng và các tổ chức xã 
hội dân sự”. 

Kinh nghiệm BVMT của Thụy Điển

Thụy Điển là một trong những nước 
đầu tiên đã hỗ trợ Việt nam trong lĩnh 

vực BVMT và Phát triển bền vững. 
Ông Rolf Samuelsson (Bí thư thứ 
nhất, Đại sứ quán Thuỵ Điển) đã 
chia sẻ nhiều kinh nghiệm về BVMT 
tại hội thảo. Ông nói: “để công chúng 
biết được hậu quả của ô nhiễm môi 
trường và cách bảo vệ môi trường 
cũng là nhiệm vụ của các tổ chức 
XHDS. Sáng kiến của các bạn làm 
cho tôi nhớ đến đất nước tôi khi tôi 
còn là sinh viên. Tuy nhiên điểm khác 
là các bạn biết rất rõ về hậu quả và 
rút ra được sai lầm của các nước đi 
trước trong BVMT đối với hậu quả xã 
hội”. 

Bài học lớn nhất là cần phải xây dựng 
được mạng lưới tham gia và tác động 
tới Chính phủ trong BVMT. Thông tin 
và Internet là những công cụ quan 
trọng có thể sử dụng để nâng cao 
nhận thức của công chúng. Ngoài ra, 
các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực 
BVMT phải dành được niềm tin đối 
với công chúng. Các tổ chức cũng 
cần phải hiểu rõ khung luật pháp 
hiện hành. Ở Thuỵ Điển, các tổ chức 
XHDS có quyền kiện các tổ chức gây 
ô nhiễm môi trường ra tòa.  

Vai trò của các tổ chức XHDS

Tại hội thảo, GS. Võ Quý, chuyên 
gia đầu ngành về BVMT ở Việt Nam, 
nhấn mạnh vai trò quan trọng XHDS 
trong vấn đề bảo vệ môi trường, sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 
Nhà nước  cần bổ sung các chính 
sách để các tổ chức XHDS ngày 
càng làm tốt hơn nữa. Kinh nghiệm 
thực hiện các dự án liên quan đến 
môi trường cho thấy mức độ tham gia 
của cộng đồng tỷ lệ thuận với kết quả 
thu được. Người dân địa phương có 
quyền xác định vấn đề của họ, tham 
gia trực tiếp vào công việc thực thi 
dự án và hưởng lợi từ dự án, các 
dự án phải được thực hiện cùng với 

dân chứ không phải ban phát cho 
dân. Cần quan tâm đến quyền lợi 
một cách rõ ràng của các bên, đặc 
biệt là đối với địa phương, cần có sơ 
đồ mức độ tham gia của cộng đồng,  
kết nối được mạng lưới, tìm nguồn 
tài chính để các tổ chức XHDS hoạt 
động có hiệu quả.

Tại hội thảo nhiều ý kiến đề xuất về 
BVMT được các đại biểu đưa ra thảo 
luận và thống nhất rằng BVMT không 
phải của riêng ai, không chỉ dừng 
ở việc ban hành luật pháp của Nhà 
nước mà còn cần phải được thực 
hiện từ đưới lên, từ chính người dân. 
BVMT phải có lợi cho dân,  phải gắn 
liền với sinh kế của người dân. Nhà 
nước tạo ra đầy đủ luật lệ nhưng 
nếu không có người dân tham gia thi 
việc BVMT không có kết qủa.Vì thế 
cần có sự tham gia  của người dân 
trong công tác này, ví dụ như tạo cơ 
hội cho họ tham giao vào các dự án 
BVMT, tham gia vào các khóa tập 
huấn, vào việc tăng cường năng lực 
của các nhóm phụ nữ tự nguyện thu 
gom rác, phát triển mạng lưới thanh 
niên tình nguyện ở địa phương, vai 
trò của các tổ chức XHDS trong bảo 
vệ môi trường
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hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

Thực hiện các hoạt động của 

dự án Tăng cường sự tham 

gia của người dân, cộng đồng 

trong việc hoàn thiện các văn 

bản pháp quy liên quan tới phát 

triển du lịch và công tác BVMT 

tại một số điểm du lịch của tỉnh 

Quảng Trị. Thời gian qua tại 

Quảng Trị, Viện Môi trường 

và Phát triển bền vững và Ban 

điều hành dự án SEF16/07 đã 

tiến hành triển khai các hoạt 

động tại các địa phương trên 

địa bàn: Thị xã Quảng Trị, thị 

trấn Lao Bảo (huyện Hướng 

Hoá), thị trấn Cửa Việt (huyện 

Gio Linh) và xã Vĩnh Quang 

(huyện Vĩnh Linh). 

Sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng 
các văn bản pháp quy liên quan tới phát triển 
du lịch và công tác BVMT

Bản dự thảo Quy ước bảo vệ 
môi trường - du lịch (BVMT - 
DL) đã được soạn thảo, sau 

đó tiến hành họp nhóm dân cư và 
cộng đồng để góp ý cho việc xây 
dựng quy ước. Công việc đã được 
tiến hành từ tháng 12/2007 tại một 
số khu phố, cụm dân cư như: khu 
phố 4B - phường 2 thị xã Quảng Trị; 
khóm Trung chín, Đông chín,Tây 
chín - thị trấn Lao Bảo; thôn Hà Lộc, 
Đại Lộc, Tân Lợi - thị trấn Cửa Việt; 
thôn An Đức, An Hoà, An Đức - xã 
Vĩnh Quang. Thông qua thảo luận 

của người dân tại địa phương soạn 
bản quy ước BVMT - Du lịch phù hợp 
với từng địa phương góp phần vào 
công tác BVMT-Du lịch. Tại thị trấn 
Cửa Việt và xã Vĩnh Quang UBND 
đã ra quyết định thành lập Đội tự 
quản Bảo vệ Môi trường kèm theo 
quy chế hoạt động của đội, mỗi đội 
có 15 thành viên và sẽ tổ chức các 
hoạt động quản lý bãi tắm (dịch vụ, 
văn hóa…); quản lý công tác BVMT; 
cứu hộ, cứu nạn…; đồng thời làm 
nhiệm vụ tuyên truyền, phân phát tài 
liệu, hướng dẫn du khách.

Phan Tuấn Anh
Sở Khoa học Công nghệ Quảng trị

Lễ phát động ra quân VSMT lồng ghép Hội nghị Cộng đồng BVMT trong phát triển du lịch bền vững tại thị xã Quảng Trị

Các trang bị truyền thông cho tuy thô sơ nhưng sẽ mang lại hiệu quả
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Tại hội nghị Cộng đồng BVMT trong 
phát triển du lịch bền vững tổ chức tại 
Quảng Trị trong thời gian qua đã tiến 
hành lấy ý kiến lần cuối cho bản Quy 
ước BVMT-DL tại mỗi địa phương 
cho phù hợp. Đồng thời, tại hội nghị 
đã nghe nhiều ý kiến đóng góp về 
công tác BVMT trong phát triển du 
lịch bền vững ...

Chính quyền và người dân cùng các 
đoàn thể phải thường xuyên đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền trong 
cộng đồng, triển khai công tác xã hội 
hoá về BVMT, các cụm dân cư (khu 
phố, phường,...) điển hình về BVMT; 
Nhiều địa phương đã ban hành quy 
chế tạm thời về công tác VSMT, các 
chỉ thị.....xây dựng kế hoạch BVMT 
hàng năm và các địa phương cần 
xây dựng quy hoạch BVMT nhiều 
năm. Bên cạnh đó cần duy trì hoạt 
động của các tổ tự quản thu gom rác 
thải (xã Vĩnh Quang) hay Công ty môi 
trường Hoàng Cầu làm nhiệm vụ thu 
gom rác thải (Thị trấn Lao Bảo). Sau 
khi hoàn thiện Quy ước BVMT-DL cần 
tiến hành ký cam kết cho các hộ dân, 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh,...

Tuy nhiên, cũng cần khắc phục một số 
vấn đề còn tồn tại: hiệu quả thường 
chưa cao, thiếu tính bền vững; nhận 
thức của người dân còn có lúc có nơi 
hạn chế hoặc do vấn đề kinh tế nên 
việc vi phạm về BVMT vẫn còn diễn 
ra.. Cũng tại hội nghị các chuyên gia 
về môi trường và du lịch đã tham luận 
một số vấn đề liên quan và mang 
tính cấp bách nhưng thiết thực cho 
địa phương. Chuyên viên cao cấp 

Trương Trí Chung đã tham luận các 
vấn đề về môi trường - du lịch xã 
hội nhân văn như việc bảo vệ cảnh 
quan tại Cửa Tùng, Cửa Việt trước 
làn sóng thương mại hoá dịch vụ du 
lịch hiện nay; hay vấn đề ứng xử với 
du khách trên tuyến hành lang kinh 
tế Đông Tây (EWEC) qua cửa khẩu 
quốc tế Lao Bảo nhằm thu hút khách 
không chỉ đến mà còn lưu lại và giới 
thiệu cho nhiều người khác cùng biết 
đến những điểm thu hút du khách ở 
Quảng Trị như các di tích lịch sử - 
văn hoá Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ 
Hiền Lương, Địa đạo Vịnh Mốc, Hàng 
rào điện tử Mc.Namara, Khe Sanh, 
Làng Vây, Sân bay Tà Cơn, Nhà đày 
Lao Bảo, Đường Hồ Chí Minh huyền 
thoại…rồi Cửa Tùng, Cửa Việt, Mỹ 
Thủy và tương lai gần Đảo Cồn Cỏ 
sẽ trở thành khu bảo tồn biển và là 
đảo du lịch. Về rừng, có rừng nguyên 
sinh Rú Lịnh, khu bảo tồn thiên nhiên 

Đakrông, có suối nước nóng và hệ 
thống hang động, có các khu du lịch 
sinh thái Khe Gió, Trằm Trà Lộc, khu 
du lịch sinh thái nghỉ mát Khe Sanh, 
thủy lợi thuỷ điện Quảng Trị…PGS.
TS Trần Yêm với vấn đề ô nhiễm vật 
lý tại các khu di tích lịch sử - văn hoá 
và vấn đề nâng cao nhận thức BVMT 
- Du lịch của người dân.

Dự án cũng đã tiến hành trao các 
trang thiết bị truyền thông cho các địa 
phương, nhằm hỗ trợ phần nào cho 
công tác tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về BVMT - Du lịch cho người 
dân và du khách. Tuy chỉ là các thiết 
bị đơn giản như loa cầm tay, bộ loa 
phóng thanh với đầy đủ amply micro, 
đầu DVD, cassette nhưng sẽ góp 
phần vào công tác truyền thông tại 
các địa phương và đặc biệt giúp cho 
đội tự quản BVMT có phương tiện 
hoạt động. 

Pano tuyên truyền tại bãi biển Cửa Tùng

Ra mắt đội tự quản Đội tự quản Bảo vệ Môi trường tại thị trấn Cửa Việt
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Theo Bộ trưởng Bộ TN-MT 
Phạm Khôi Nguyên cho biết, 
hiện nay hơn 100 khu công 
nghiệp (KCN) hoạt động trên 
toàn quốc nhưng chỉ có 10% 
khu CN có hệ thống xử lý môi 
trường.

Thông tin trên được đưa ra tại hội 
thảo góp ý kiến báo cáo 3 năm thực 
hiện Nghị Quyết 41- NQ/TW ngày 
15/11/04 của Bộ Chính trị (khóa IX) 
về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước” và dự thảo chỉ thị của 
ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết 41- NQ/TW do Ban Tuyên giáo 
TW và Bộ TNMT tổ chức. (Theo Viet-
NamNet) 

Dự án KCN Hàm Kiệm nằm cách 
trung tâm thành phố Phan Thiết 
khoảng 9km về phía Đông – Đông 
Bắc và cách TP Hồ Chí Minh khoảng 
200 km về phía Tây – Tây Nam. KCN 
Hàm Kiệm I có tổng diện tích 143.02 
ha là KCN tập trung, có quy mô vào 
loại trung bình, trong đó đất thuộc xã 
Hàm Mỹ khoảng 141ha và đất thuộc 
xã Hàm Kiệm khoảng 2.02ha. Năm 
2007, dự án KCN dự kiến trình dự án, 
triển khai và hoàn thành việc chi trả 
đền bù thiệt hại về đất đai, hoa màu, 
triển khai xây dựng các công trình hạ 
tầng chủ yếu. Năm 2008 – 2009 tiếp 
tục tiến hành việc đầu tư xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật còn lại và năm 2010 
hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật.

Kết quả điều tra mức độ tham gia của người dân 
Hàm Kiệm, Hàm Mỹ vào các quyết định bảo vệ 
môi trường tại khu công nghiệp Hàm Kiệm

Trung tâm Giáo dục và Truyền thông Môi trường

Khu công nghiệp Hàm Kiệm được 
xây dựng trên địa bàn hai xã Hàm 
Kiệm và Hàm Mỹ với tổng diện tích 
là 143,02 ha. Theo đánh giá ban đầu 
cho thấy: kinh tế, xã hội của địa bàn 
tỉnh nói chung, địa bàn huyện, xã nói 
riêng, việc xây dựng khu công nghiệp 
có ý nghĩa vô cùng to lớn, với hy vọng 
nâng cao thu nhập, cải thiện mức 
sống, thay đổi cơ cấu ngành nghề. 
Bên cạnh đó, khu công nghiệp cũng 
gây ra một số vấn đề môi trường cho 
địa phương. Để giải quyết những hạn 
chế đó, ban quản lý khu công nghiệp, 
cán bộ xã và người dân Hàm Kiệm, 
Hàm Mỹ cần có sự bàn bạc, cùng 
nhau tìm ra những biện pháp bảo vệ 
môi trường khi có khu công nghiệp. 
Sự tham gia của người dân trong các 
quyết định liên quan đến bảo vệ môi 
trường khu công nghiệp Hàm Kiệm 
là rất quan trọng vì trước hết nó đảm 

bảo sự dân chủ trong việc ra quyết 
định, sau đó là đảm bảo cho quyền 
lợi về giữ gìn môi trường cho chính 
người dân. 

Trước thực trạng đó, chính quyền và 
người dân hai xã rất đồng tình ủng 
hộ việc xây dựng KCN trên địa bàn 
hai xã, xong bên cạnh đó họ cũng 
rất mong muốn được tham gia vào 
các quyết định liên quan đến BVMT  
của dự án: “Đầu tư xây dựng và kinh 
doanh KCN Hàm Kiệm - Huyện Hàm 
Thuận Nam - Tỉnh Bình Thuận.

Nhằm đạt được sự đồng thuận giữa: 
Người dân – Chính quyền địa phương 
– Doanh nghiệp trong việc thực hiện 
các quy định về BVMT trong và xung 
quanh KCN. Trung tâm Truyền thông 
và Giáo dục Môi trường được sự  hỗ 
trợ của Quỹ Môi trường Sida (SEF) 
đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi 
trường Bình Thuận, Ban quản lý Khu 
công nghiệp, chính quyền và người 
dân hai xã thực hiện dự án  “Cộng 
đồng tham gia vào các quyết định 
liên quan đến Bảo vệ Môi trường 
của Dự án: “Đầu tư xây dựng kinh 
doanh Khu Công nghiệp Hàm 
Kiệm - Huyện Hàm Thuận Nam - 
tỉnh Bình Thuận”. Một loạt các hoạt 
động đã và sẽ được triển khai để đạt 
được mục tiêu này.

 Trước khi các hoạt động được tiến 
hành, để tìm hiểu về mức độ tham 
gia của người dân Hàm Kiệm, Hàm 
Mỹ vào các quyết định bảo vệ môi 
trường, nhóm nghiên cứu đã tiến 
hành thu thập thông tin. Dưới đây là 
kết quả thông tin đã thu thập được từ 
cán bộ, người dân hai xã và cán bộ 
khu công nghiệp cũng như khuyến 
nghị cho các bên liên quan. 

Họp chuyên gia và đại diện chính quyền địa phương đánh giá các tài liệu 
đã thu thập được

Tổ chức Hội thảo về: BVMT và Phát triển bền vững địa phương cho cán 
bộ chính quyền địa phương hai xã: Hàm Kiệm và Hàm Mỹ 

Tổ chức họp dân: Tăng cường sự tham gia của quần chúng nhân dân vào 
các quyết định liên quan đến BVMT KCN 

Thành lập Câu lạc bộ Môi trường của xã Hàm Kiệm, xã Hàm Mỹ, tổ chức 
đào tạo, tập huấn cho các thành viên của CLB về kỹ năng truyền thông

Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia vào các quyết định của Dự án: Đầu 
tư xây dựng kinh doanh KCN Hàm Kiệm - Huyện Hàm Thuận Nam - Tỉnh 
Bình Thuận
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Rác thải, chất thải xây dựng làm ô nhiễm môi trường Panô, biển báo ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng đầu nguồn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA HAI XÃ HÀM KIỆM VÀ HÀM MỸ

Phải làm gì để thế hệ trẻ hôm nay hiểu được tầm quan trọng của môi trường?

Hi vọng và tin tưởng KCN Hàm Kiệm sẽ làm xanh mãi màu xanh quê hương!
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Kết quả: 

Cán bộ hai xã Hàm Kiệm và Hàm Mỹ, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận đã có những thông tin cơ bản 
về khu công nghiệp. Những thông tin 
này đã được thông báo một cách chính 
thức, công khai đến người dân. Đánh 
giá về khu công nghiệp, đa số cán bộ 
xã cho rằng việc xây dựng khu công 
nghiệp sẽ làm tăng mức sống, phát 
triển các ngành dịch vụ nhưng bên 
cạnh đó khu công nghiệp sẽ có ảnh 
hưởng không tốt đến môi trường của 
địa phương. Vấn đề nước thải từ khu 
công nghiệp làm cho cán bộ hai xã lo 
lắng nhất và họ mong muốn cán bộ khu 
công nghiệp phải có biện pháp xử lý tốt 
để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
cho người dân. Đối với việc thu hút sự 
tham gia của người dân vào các quyết 
định liên quan đến bảo vệ môi trường, 
cán bộ xã mới chỉ thực hiện lồng ghép 
trong các buổi họp dân của xã, chưa có 
một buổi họp chính thức bàn về vấn đề 
này. Tuy nhiên, lý do cán bộ xã chưa 
tổ chức là do khu công nghiệp chưa đi 
vào xây dựng, chưa có thông tin về các 
ngành nghề sản xuất kinh doanh nên 
chưa dự đoán được vấn đề môi trường 
nào sẽ xảy ra với địa phương. Điều đặc 
biệt quan tâm là cán bộ địa phương rất 
quan tâm đến vấn đề môi trường. Hầu 
hết những người được hỏi đều trả lời 
là quan tâm đến vấn đề nước thải, khí 
thải và rác thải khi khu công nghiệp đi 
vào hoạt động. 

Người dân hai xã là đối tượng chịu ảnh 
hưởng chính khi có khu công nghiệp. 
Giai đoạn đầu khi giải phóng mặt bằng, 
người dân hai xã bị thu hẹp diện tích 
đất canh tác. Giai đoạn xây dựng khu 
công nghiệp, người dân cũng phải chịu 
bụi, tiếng ồn do quá trình xây dựng gây 
ra. Khi đi vào xây dựng, người dân lại 
tiếp tục chịu ảnh hưởng của khu công 
nghiệp do nước thải, rác thải, khí thải 
từ khu công nghiệp. Vì vậy, người dân 
phải có quyền, có trách nhiệm tham gia 
đóng góp ý kiến cùng với ban quản lý 
khu công nghiệp để đề ra những biện 

pháp khắc phục những hạn chế từ khu 
công nghiệp. Trong giai đoạn đầu, hầu 
như tất cả người dân hai xã đã biết 
được thông tin về diện tích, vị trí của 
khu công nghiệp qua việc họp bàn do 
ban quản lý khu công nghiệp tổ chức, 
qua thông báo của cán bộ xã. Vấn đề 
môi trường khi có khu công nghiệp 
cũng được người dân đặc biệt quan 
tâm vì có đến trên 90% người được 
hỏi trả lời có lo lắng đến vấn đề môi 
trường. Họ quan tâm nhất là nguồn 
nước thải từ khu công nghiệp. Để 
tham gia đóng góp ý kiến cho việc ra 
các quyết định bảo vệ môi trường địa 
phương, người dân hai xã đã tham gia 
các cuộc họp của xã, thôn. Mặc dù, 
cuộc họp đó không phải tổ chức riêng 
để bàn về vấn đề môi trường mà chỉ 
mang tính chất lồng ghép nhưng cũng 
đã thể hiện sự quan tâm của chính 
quyền và người dân trong vấn đề này. 
Điều này cho thấy bước đầu đã có 
sự tham gia của người dân trong các 
quyết định bảo vệ môi trường.   

Ban quản lý khu công nghiệp đã có 
nhận thức khách quan về vấn đề môi 
trường do khu công nghiệp gây ra cho 
địa phương khi cho rằng sẽ có ảnh 
hưởng đến môi trường nếu không 
có những biện pháp xử lý các vấn đề 
nước, rác hiện đại, hợp lý. Có đến hơn 
90% người được hỏi cho rằng họ lo 
lắng đến vấn đề nước thải, hơn 60% 
lo lắng cho vấn đề khí thải và hơn 40% 
lo lắng vấn đề rác thải từ khu công 
nghiệp sẽ gây ra cho địa phương. Để 
giải quyết vấn đề này, ban quản lý khu 
công nghiệp đã cùng với cán bộ hai 
xã Hàm Kiệm và Hàm Mỹ bàn về biện 
pháp xử lý nước và phương pháp bảo 
vệ môi trường cho địa phương về lâu 
dài. Để thu hút sự tham gia đông đảo 
của người dân vào trong các quyết 
định liên quan đến bảo vệ môi trường, 
ban quản lý khu công nghiệp đã tổ 

chức phỏng vấn người dân, hòm thư 
góp ý nhưng chưa thực sự có được sự 
tham gia đông đảo của người dân. 

Khuyến nghị

Đối với người dân hai xã

Người dân hai xã có quyền và trách 
nhiệm tham gia vào việc ra các quyết 
định liên quan đến bảo vệ môi trường 
cho địa phương mình khi có khu công 
nghiệp. Mặc dù vậy nhưng trên thực 
tế, tỷ lệ người dân hai xã đã tham gia 
vào việc ra quyết định còn quá ít. Về 
phía người dân, trước hết cần phải 
hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của 
mình, sau đó cần phải có sự tham 
gia tích cực vào việc  đóng góp ý kiến 
trong việc bảo vệ môi trường cho địa 
phương. Thường xuyên theo dõi việc 
giữ gìn môi trường của ban quản lý 
khu công nghiệp để có những đề xuất 
kịp thời. 

Đối với cán bộ xã

Cán bộ hai xã có vai trò rất quan trọng, 
là cầu nối giữa cán bộ khu công nghiệp 
và người dân. Trong việc tạo điều kiện 
cho người dân tham gia vào các quyết 
định liên quan đến bảo vệ môi trường, 
cán bộ xã trước hết cần phát hiện ra 
các vấn đề môi trường để tổ chức họp 
dân thu thập ý kiến từ đó đề xuất với 
cán bộ khu công nghiệp. 

Cán bộ khu công nghiệp

Cán bộ khu công nghiệp là người chủ 
động trong công tác bảo vệ môi trường 
cho địa phương, cũng là người chủ 
động thu hút sự tham gia của người 
dân trong các quyết định bảo vệ môi 
trường. Trước hết họ cần đưa ra các 
biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể, 
sau đó phổ biến cho người dân bằng 
cách truyền thông để người dân có ý 
kiến, sau cùng là thu thập ý  kiến bằng 
cách họp dân hoặc phỏng vấn.

Sự tham gia của người dân hai xã 
Hàm Kiệm và Hàm Mỹ vào quyết định 
liên quan đến bảo vệ môi trường là 
rất cần thiết nhưng trên thực tế sự 
tham gia của người dân còn rất hạn 
chế. Lý do không phải người dân 
không quan tâm đến việc bảo vệ môi 
trường của địa phương mà do cán 
bộ xã, cán bộ khu công nghiệp và 
người dân chưa có điều kiện trao đổi 
vì khu công nghiệp chưa đi vào xây 
dựng, hoạt động. 
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CEACE, DONRE Bình Thuận làm việc với UBND xã Hãm Mỹ và xã Hàm Kiệm

Phỏng vấn lấy ý kiến người dân hai xã về các nội dung liên quan đến Dự án

CEACE, DONRE Bình Thuận làm việc với Ban quản lý các Khu công nghiệp
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Hoạt động bảo vệ môi trường của Đội Tình nguyện 
Môi trường-giới-sức khỏe cộng đồng xã Đăk Cấm

Nguyễn Thị Thuận - Đội trưởng

Xã Đăk Cấm, 
thị xã Kon 
Tum, tỉnh Kon 

Tum, là xã vùng ven 
của thị xã Kon Tum, nằm cách trung tâm 
thị xã Kon Tum khoảng 5 km về hướng 
đông bắc, việc đi lại rất khó khăn, hệ thống 
đường giao thông trong nội xã là đường 
đất tự làm. Toàn xã có 742 hộ ( số hộ đồng 
bào dân tộc 129, chiếm 17,38%), nhân 
khẩu 3312 (trong đó nữ có 1708 người, 
chiếm 51,57%, dân tộc thiểu số 722 
người, chiếm 21,79%). Đa số người dân 
sinh sống ở đây bằng nghề nông nghiệp. 
Trong năm xã có 85 hộ đói, chiếm 11,45 
%; hộ nghèo 166, chiếm 22,37%...

Là một xã nghèo của tỉnh Kon Tum, đời 
sống nhân dân rất khó khăn, tỉ lệ hộ dân 
nghèo, đói khá cao, nhận thức, tập tục 
lạc hậu của cộng đồng người đồng bào 
dân tộc thiểu số còn tồn tại, chưa xoá bỏ. 
Nhận thức của người dân còn rất hạn 
chế về vấn đề môi trường; đồng bào dân 
tộc vẫn duy trì tập tục chăn nuôi gia súc 
thả rông và nhốt dưới gầm nhà; đốt rẫy 
làm nương; nguồn nước sinh hoạt ở các 
suối, không có nhà xí, địa phương vẫn 
chưa có nơi đổ và xử lý rác thải, còn vứt 
rác bừa bãi chưa đảm bảo vệ sinh môi 
trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đa số 
các hộ dân chăn nuôi chưa có biện pháp 
xử lí phân, chất thải; hầu hết các hộ nông 
dân trồng lúa, ngô, mía lạm dụng phân 
bón hoá học và thuốc trừ sâu; do điều 
kiện kinh tế các hộ khó khăn, nhận thức 
về môi trường  và bảo vệ môi trường 
còn rất hạn chế. Trong thời gian qua, địa 
phương liên tục bị thiên tai và dịch bệnh, 
do đó môi trường tự nhiên: Thôn - bản, 
nương rẫy, ruộng đồng bị ô nhiễm khá 
nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ 
của người dân, tình trạng ngộ độc thức 
ăn và dịch bệnh thường xuyên xảy ra.

Nhận thức được vấn đề môi trường ở 
xã rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức 
khỏe, đời sống, sinh hoạt của cộng đồng 
dân cư. Quyền được sống, quyền được 
bình đẳng hưởng thụ môi trường trong 
sạch là lý do thúc đẩy Đội tình nguyện ra 
đời với hy vọng những họat động cuả đội 
sẽ phần nào giải quyết thực trạng vấn đề 
môi trường hiện tại ở địa phương đồng 

thời qua hoạt động giúp 
đồng bào dân tộc thiểu 
số có điều kiện nâng cao 
nhận thức về môi trường 
xóa bỏ các tập tục sống 
lạc hậu qua đó sẽ nâng 
cao chất lượng cuộc sống 
cho cộng đồng dân cư địa 
phương mình.

Được sự hỗ trợ của Quỹ 
Môi trường Sida, Đội tình 
nguyện môi trường-giới-

sức khỏe cộng đồng với 25 thành viên 
qua tập huấn nâng cao năng lực đã tổ 
chức các hoạt động giữ vệ sinh môi 
trường và vận động người dân các thôn 
bản tham gia với nhiều hình thức như 
phổ biến kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi 
và xử lý chất thải, vệ sinh thôn bản hàng 
tuần hàng tháng, thu gom rác thải, đào 
hố rác và đổ rác đúng nơi qui định, vận 
động  đồng bào không đốt rừng làm rẫy, 
làm chuồng nuôi gia súc xa nhà sàn, cải 
tạo vệ sinh khu vực nước sinh hoạt, sử 
dụng nhà vệ sinh.

Đội tình nguyện trở thành trung tâm trong 
công tác tuyên truyền vận động các hoạt 
động bảo vệ môi trường và được nhân 
dân hưởng ứng tích cực. Nguồn nước tự 
chảy ở hai làng đồng bào dân tộc thôn 
5,7 và các giếng nước sạch trong thôn 
đã giúp bà con có đủ nguồn nước sạch 
trong mùa khô đồng thời là nguồn cung 
cấp nước cho học sinh tiểu học trong 
thôn, giúp các em có nguồn nước sạch 
để uống khi vào mùa nắng nóng.

Hoạt động tuyên truyền, vận động đồng 
bào dân tộc thiểu số di dời chuồng nuôi 
gia súc ra xa Nhà Sàn và làm nhà xí hợp 
vệ sinh đã đạt kết quả khá cao, điều này 
đã giúp hộ gia đình chăn nuôi xử lý triệt 
để nguồn phân, hạn chế mùi hôi thối 
trong nhà, thôn xóm và tiết kiệm mọt 
phần phân bón trong trồng trọt mà còn 
cải thiện đáng kể tình trạng ô nhiễm môi 
trường. Hoạt động mô hình này không 
những cải biến môi trường mà còn thay 
đổi nhận thức, tập quán sống lạc hậu của 
đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một 
vấn đề khó mà từ lâu địa phương chưa 
giải quyết được.

Thông qua các hoạt động của Đội tình 
nguyện đã tác động rõ rệt đến môi trường 
ở địa phương, qua đó người dân đã có ý 
thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, 
bảo vệ nguồn nước. Phong trào vệ sinh 
thôn xóm hàng tuần được Đội phát động 
và chính quyền ủng hộ tích cực nên thu 
hút được nhiều đối tượng người dân 

tham gia, bộ mặt làng quê, thôn-bản đã 
cải thiện đáng kể. Điểm thành công quan 
trọng nhất của Đội tình nguyện là đã thay 
đổi được một số tập tục sống lạc hậu của 
đồng bào dân tộc thiểu số có ảnh hưởng 
xấu đến môi trường, người dân tộc thiểu 
số ở địa phương giờ đây thấy rõ lợi ích 
của môi trường, tự giác xây dựng môi 
trường xanh, sạch, đẹp.

Những việc mà Đội tình nguyện đã, đang 
và tiếp tục hoạt động về vấn đề môi 
trường ở địa phương miền núi nghèo, 
địa bàn cư dân là người dân tộc thiểu số 
là hết sức đơn giản, bình thường nhưng 
thành công là đã thay đổi nhận thức của 
đại đa số đồng bào, thay đổi một số tập 
tục lạc hậu thay vào đó là lối sống vệ 
sinh, tự giác bảo vệ môi trường.

Có được thành công trong các hoạt động 
do tiêu chí của Đội là Trước làm-Sau 
nói, điều này phù hợp với người dân địa 
phương, họ phải thấy thực tiễn, thực tế 
mới làm theo nên các hoạt động đội đều 
làm trước rồi mới vận động và hướng 
dẫn sau. Tiếp theo là thực hiện 3 cùng 
với cộng đồng trong công tác bảo vệ môi 
trường. Trong triển khai hoạt động của đội 
là gắn kết hoạt động bảo vệ môi trường 
qua tuyên truyền của gia đình, già làng, 
trưởng thôn để tăng thêm ảnh hưởng 
rộng khắp trong thôn bản. Một đặc tính 
của dân tộc thiểu số là vai trò, uy tín của 
già làng, trưởng bản. Và quan trọng hơn 
cả là phải phối kết hợp tốt, thường xuyên 
cùng với chính quyền địa phương, thôn, 
bản đôn đốc và có những hoạt động 
tuyên truyền phong phú, phù hợp với đặc 
điểm từng dân tộc, lứa tuổi như tập huấn, 
pano khẩu hiệu, xây dựng hương ước, 
xây dựng mô hình,… đồng thời gắn kết 
với nhiều nội dung chăm sóc sức khỏe, 
trồng trọt, chăn nuôi, môi trường. 

Hoạt động của Đội tình nguyện đã làm 
cho thôn xóm sạch hơn và người dân 
tự giác hơn trong việc xử lý nguồn rác 
thải. Các mô hình nông nghiệp đã đem 
lại lợi ích về nhiều mặt, giúp người dân 
tiết kiệm kinh phí trong sản xuất, tăng thu 
nhập cho gia đình và quan trọng hơn là 
hạn chế ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm 
đất và không khí.

Phát triển và duy trì nâng cao chất 
lượng nội dung hoạt động của đội là rất 
cần thiết và phù hợp với xu thế chung 
của địa phương, góp phần vào sự tăng 
trưởng kinh tế và phát triển xã hội, nâng 
cao chất lượng cuộc sống của các cộng 
đồng dân cư, đảm bảo môi trường sống 
trong sạch và phát triển bền vững.
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Ý tưởng đào kênh dẫn nước sông Hồng vào sông Tô Lịch: 
“cứu chữa” dòng sông ô nhiễm

Dành 4 năm nghiên cứu và viết đề 
tài này, ông Đào Văn Hà đã nộp 
cuốn ý tưởng dự án lên Ban tổ 
chức cuộc thi môi trường và phát 
triển 2007 do Bộ Tài nguyên- Môi 
trường, Cục Bảo vệ môi trường và 
Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ 
chức. Hà Nội mới Chủ nhật thấy đây 
là một ý tưởng tốt và có tính khả 
thi cao nhằm cải thiện sự ô nhiễm 
nặng của dòng sông Tô Lịch, vốn là 
một dòng sông thơ mộng của kinh 
thành Thăng Long xưa. Cuộc trao 
đổi với ông sẽ giúp bạn đọc hiểu 
hơn về ý tưởng dự án này.

Được biết ông hiện là cán bộ công 
an TP Hà Nội, là một nhà thơ trong 
câu lạc bộ thơ Xứ Đoài và là chủ một 
doanh nghiệp may có tiếng ở Đan 
Phượng. Xin hỏi xuất phát từ đâu ông 
có ý tưởng nghiên cứu đào kênh đưa 
nước sông Hồng vào sông Tô Lịch?

Ai cũng thấy thực trạng ô nhiễm nước 
thải trên sông Tô Lịch và các sông 
khác có dòng chảy thông với sông 
Tô Lịch như sông Kim Ngưu, sông 
Lừ, sông Sét, sông Nhuệ đã đến 
mức ngày càng trầm trọng, chưa có 
giải pháp khắc phục hiệu quả. Sự ô 
nhiễm này có tác hại nghiêm trọng 
đến sức khoẻ cộng đồng, ảnh hưởng 
nguồn nước sạch sinh hoạt ăn uống, 
đến hàng triệu người dân sống ven 
các sông đen mà ta chưa có điều kiện 
thông kê hậu quả vấn đề này. Không 
những thế, sông đen làm xấu cảnh 
quan thủ đô Hà Nội. Nghiên cứu dòng 
chảy các con sông, nhất là các sông 
ở Hà Nội có thể thấy một điều rõ ràng 
là: Sông nào còn cửa sông để nước 
sông Hồng chảy vào thì nước sông 
còn đỏ, còn sự sống (sông Đáy, sông 
Nhuệ nhánh của Chèm) và ngược lại 
sông Từ Liêm nhánh cửa Trung Châu, 

sông Thiên Phù, sông Tô Lịch đều 
không còn cửa thông với sông Hồng 
thì nước sông trở thành mầu đen, tù 
đọng. Đây chính là điểm mấu chốt để 
cứu dòng sông đen Tô Lịch đang chết. 
Sông Tô Lịch đang còn có những điều 
kiện rất thuận lợi để đào kênh từ sông 
Hồng vào thượng nguồn sông Tô Lịch 
với khoảng cách chỉ 4,5km.

Ông có thể cho biết rõ hơn về nghiên 
cứu của ông để dẫn đến phát kiến 
này?

Sông Tô Lịch có 2 cửa sông rõ ràng: 
Một cửa ở thôn Hương Bài (khu vực 
ngã ba chợ Gạo, phố Trần Nhật Duật) 
chảy qua các phố Nguyễn Siêu – ngõ 
Gạch – Hàng Cá – Hàng Lược vòng 
qua Quán Thánh lên Thuỵ Khuê… 
Đoạn cửa sông này Pháp lấp mở phố 
năm 1886. Cửa thứ 2 do sông Thiên 
Phù đổ vào tại làng Bái Ân, Yên Thái 
nay là đường thoát nước thải đổ ra ngõ 
58 Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn 
Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn đổ 
xuống sông Tô Lịch ở cầu Quan Hoa. 
Sông Tô Lịch ngày xưa thông với Hồ 
Tây ở cống Đõ nơi giáp ranh làng Hồ 
Khẩu và làng Thuỵ Khuê. Hiện nay Hồ 
Tây có 2 cống điều tiết nước ra sông 
Tô Lịch (cống Xuân La và cống cuối 
ngõ 286 Thuỵ Khuê). Cùng với việc 
thực hiện biện pháp đồng bộ bảo vệ 
môi trường như giáo dục ý thức cộng 
đồng, quản lý nước thải công nghiệp, 
xây dựng nhiều nhà máy xử lý nước 
thải đặc biệt là xây dựng ở đầu và 
cuối sông Tô Lịch… yếu tố quyết định 
đảm bảo sông Tô Lịch mãi mãi sạch 
đẹp không có cách nào khác là phải 
nối dòng chảy sông Hồng vào sông 
Tô Lịch như thiên nhiên dòng thuỷ văn 
mà hiện ta chưa quyết tâm thực hiện 
khôi phục.

Vây nội dung ý tưởng bao trùm ông 
nghiên cứu và muốn đề xuất là gì?

Mở nguồn dòng chảy từ cửa sông 
Nhuệ (cống Chèm) để dẫn nước sông 
Hồng chảy qua các cánh đồng của 
xã Đông Ngạc, Xuân La vào thượng 
nguồn sông Tô Lịch làm cho sông Tô 
Lịch sạch đẹp trở lại. Sử dụng hệ thống 
trạm bơm Thuỵ Phương vừa phục vụ 
sản xuất nông nghiệp vừa bơm nước 
sông Hồng vào sông Tô Lịch khi mùa 
khô, nước sông Hồng cạn. Việc đào 
kênh nối dòng chảy từ cửa sông Nhuệ 
và sông Tô Lịch còn có tác dụng tiêu 
nước mùa mưa lũ từ phía bắc sang 
phía nam thành phố Hà Nội như đúng 
các sông tự nhiên xa xưa mà lịch sử 
đã sai lầm lấp nhiều cửa sông nên 
khi mùa mưa lũ lớn, ta phải phân một 
phần lũ vào một số xã của huyện Phúc 
Thọ, Đan Phượng (Hà Tây). Hơn nữa 
sẽ sử dụng triệt để lượng nước mùa 
mưa khi sông Hồng có mực nước cao 
để đưa nước vào kênh làm sạch sông 
Tô Lịch. Vì nước mưa phù xa có lượng 
a xít tự nhiên sẽ có tác dụng với nước 
thải trong dân chứa nhiều sút, kiềm và 
tạp chất khác sẽ phân giải làm kết tủa 
lắng đọng. Đây chính là sự phân lọc tự 
nhiên làm sông sạch như sông Nhuệ, 
đỡ tốn kém nhiều cho xử lý nước thải.

Rõ ràng ý tưởng dự án của ông sẽ 
mang lại nhiều ích lợi cho môi trường 
thành phố. Liệu nếu được triển khai, dự 
án sẽ mắc phải vướng mắc gì không?

Nghiên cứu dòng kênh nối nguồn dòng 
chảy sông Hồng vào sông Tô Lịch mà 
quỹ đất hiện nay đang là những dòng 
tiêu thoát nước tự nhiên (dấu vết sông 
Thiên Phù) và là ruộng lúa sản suất 
nông nghiệp, tổng chiều dài dòng 
kênh khoảng 4,5km nên việc thực hiện 
dự án rất thuận lợi không tốn kém gì 
trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, 
không ảnh hưởng quy hoạch thành phố 
ở khu vực cũng như các yếu tố khác 
như thuỷ lợi, giao thông vận tải, công 
nghiệp. Nếu ta không thực hiện dự án 
thì khi quỹ đất không còn sông Tô Lịch 
sẽ vĩnh viễn chết.

Xin cảm ơn và chúc dự án của ông sớm 
được triển khai!

Người thực hiện: Nguyễn Thu Thủy 
(Hà Nội mới ngày 9/12/2007)
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hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

Kỹ thuật ủ phân hữu cơ

Phân hữu cơ là loại phân có 
đầy đủ chất dinh dưỡng N,P,K 
và cả các nguyên tố trung và 

vi lượng. Phân hữu cơ bao gồm các 
loại như phân chuồng, phân xanh, 
than bùn, phân rác, phế phẩm nông 
nghiệp... Trong điều kiện canh tác 
như hiện nay thì phân hữu cơ rất 
cần cho cây trồng kể cả cây ăn trái 
và lúa. Tác dụng của phân hữu cơ 
là làm tăng năng suất cây trồng, 
giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng 
tốt hơn, tăng hiệu lực phân hóa học, 
cải tạo đất, giữ pH đất ở mức độ 
trung hòa hợp lý; tăng chất mùn cho 
đất, chứa các kích thích tố giúp cho 
rễ cây phát triển nhanh hơn; chứa 
các chất kháng sinh, các vi sinh vật 
đối kháng hay các vitamin để tăng 
khả năng chống chịu của cây trồng 
trong những điều kiện bất lợi. Tuy 
phân hữu cơ có chứa đầy đủ các 
dưỡng chất có thể thay thế phân 
hóa học nhưng phân hữu cơ là dạng 
cung cấp dưỡng chất lâu dài và ổn 
định, do đó tùy mức độ thâm canh 
và phát triển của cây trồng thì có thể 
cung cấp thêm phân hóa học để làm 
tăng tác dụng của phân hữu cơ khi 
cây trồng cần dưỡng chất ngay để 
đảm bảo năng suất. 

Hiện nay có 3 cách ủ phân xanh và 
phân chuồng: Ủ nóng, ủ nguội và ủ 
nửa nóng nửa nguội. 

1. Ủ nóng

Lấy phân chuồng xếp thành từng 
lớp xen kẽ rơm rạ hay cỏ khô trong 
hố, không nén chặt; nếu có điều 
kiện thì trộn thêm vôi bột hay phân 
lân. Giữa hố phân đặt một ống 
thông lên trên và khoét những lỗ 
nhỏ để tưới nước giữ ẩm độ cho 
hố ủ. Cần làm mái che bên trên và 
tưới nước định kỳ; nhiệt độ hố phân 
có thể cao từ 50o-60o và thời gian 
ủ ngắn từ 30-40 ngày. Ủ nóng diệt 
được một số mầm bệnh, hạt cỏ dại 
nhưng dễ mất chất đạm. 

2. Ủ nguội

Phân chuồng cũng được lấy ra chất 
thành từng lớp xen kẽ với rơm hay 
lục bình và các phụ phẩm khác 
nhưng phải nén chặt kết hợp rắc 
thêm khoảng 2% vôi và trét bùn kín 
lại, bên trên có mái che nắng. Tưới 
ẩm giữ nhiệt độ cho đống phân 
khoảng 15 - 35 độ, thời gian ủ dài 
từ 5-6 tháng. Ủ nguội thì ít mất đạm 
hơn nhưng lại chậm phân hủy. 

3. Ủ nửa nóng nửa nguội

Giai đoạn 5-10 ngày đầu cũng tiến 
hành như ủ nóng để nhiệt độ tăng 
cao lên, sau đó trét bùn bình thường 
giống như ủ nguội, tưới nước và 
giữ ẩm. Cách ủ này sẽ khắc phục 
được hiện tượng mất đạm. Tùy vào 
điều kiện vật liệu, quy mô sản xuất 
cũng như thời gian cần bón phân 
mà chọn cách ủ cho phù hợp. 

Giữa phân chuồng và phân xanh, 
theo một số nghiên cứu thì phân 
chuồng như phân gà, vịt có hàm 
lượng N,P,K và một số chất xơ khác 
cao hơn phân xanh. Trong tình hình 
dịch cúm gia cầm hiện nay thì không 
nên sử dụng phân gà, vịt mặc dù 
hàm lượng dinh dưỡng cao. 
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Quỹ Môi trường Sida
Quỹ Môi trường Sida (SEF) được Đại sứ 
quán Thụy Điển thành lập và chính thức đi 
vào hoạt động từ tháng 7/1997. SEF được 
thành lập nhằm:

 Nâng cao nhận thức và khuyến khích sự đóng góp 
của người dân vào công tác bảo vệ môi trường và 
bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

 Tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính 
phủ và các tổ chức địa phương hoạt động trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Các hoạt động được SEF tài trợ bao gồm:

 Nâng cao năng lực và hỗ trợ xây dựng thể chế 
cho các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức địa 
phương;

 Các sáng kiến địa phương và các dự án thử 
nghiệm ở quy mô nhỏ;

 Các chiến dịch, chương trình truyền thông đại 
chúng để nâng cao nhận thức về môi trường;

 Xây dựng mạng lưới và trao đổi kinh nghiệm;

 Phổ biến thông tin thông qua các hình thức ấn 
phẩm, phát hành tài liệu, sách tham khảo, bản tin, 
... trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan Hợp tác Phát triển 
Quốc tế Thụy Điển
Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) 
là cơ quan chính phủ trực thuộc Bộ Ngoại Giao Thụy 
Điển. Mục tiêu của Sida là thúc đẩy nâng cao mức sống 
của người nghèo và trong dài hạn là xoá nghèo. Sida 
là tổ chức có hoạt động ở phạm vi toàn cầu với trụ sở 
chính ở Thụy Điển và văn phòng đại diện ở hơn 50 
quốc gia trên thế giới.

Kết nối - Bản tin nội bộ của Quỹ Môi trường Sida
Văn phòng Nhóm Cố vấn, Quỹ Môi trường Sida.
P. 308 - Nhà A1, 17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 04 – 7262134  Fax: 04-7262135
Email: office@sef.org.vn
Website: www.sef.org.vn

Biên tập: Trịnh Lê Nguyên
Thiết kế: Nghiêm Hoàng Anh

Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến và gửi bài viết cho chúng tôi theo địa chỉ trên


