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Phục hồi rừng ngập mặn ứng 
phó với biến đổi khí hậu hướng 
tới phát triển bền vững
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Quản lý bảo vệ và phát triển 
rừng bền vững dựa trên quyền 
của người dân

Trợ giúp thể chế và tăng cường 
sự tham gia của cộng đồng địa 
phương vào các hoạt động du 
lịch và bảo vệ môi trường tại xã 
Minh Châu

Hiệu quả từ mô hình dự án 
trồng cỏ và xây dựng chuồng 
trại chăn nuôi trâu bò cho cộng 
đồng dân tộc Vân Kiều

Câu lạc bộ Môi trường Tp. HCM

Tác động xã hội - môi trường 
của các khu công nghiệp qua 
tiếng nói của người dân

“Bản Làng Xanh” – Cộng đồng 
tham gia cải thiện môi trường 
nông thôn

Kinh nghiệm và bài học từ 
Ấn Độ 

T rong những năm gần đây, 
tình hình thời tiết biến 
đổi thất thường, hiệu ứng 
nhà kính làm cho nhiệt độ 

Trái Đất nóng lên, những khối băng 
khổng lồ ở Bắc Cực và Nam Cực đã 
và đang tan nhanh khiến cho nước 
biển dâng nhanh hơn thế kỷ trước 
nhiều. Đây là mối đe dọa đối với các 
nước có địa hình thấp. Theo đánh giá 
của Ủy ban Liên chính phủ về biến 
đổi khí hậu (IPCC) thuộc Liên hiệp 
quốc (LHQ) thì Việt Nam và Băng-la-
đét là hai nước sẽ chịu thiệt hại nặng 

Phục hồi rừng ngập mặn ứng phó với 
biến đổi khí hậu hướng tới phát triển 
bền vững

GS. TSKH. Phan Nguyên Hồng
(Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn)

TRONG SỐ NÀY

nề nhất do nước biển dâng. Ngày 
�7/��/2007, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-
mun đã kêu gọi hành động khẩn cấp 
trước vấn đề ấm lên toàn cầu, cảnh 
báo rằng thế giới đang đứng trước 
bờ vực thảm họa.

Thời gian qua, bão, lũ, triều cường, 
gió mùa đông bắc, hạn hán đã gây 
ra những tổn thất to lớn về người và 
cuả ở nước ta: mùa khô thiếu nước 
trầm trọng, mùa mưa bão thì sụt lở 
đất, lũ quét ở miền núi; nhiều vùng 
ven biển bị xói lở nghiêm trọng, 
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nhiều tuyến đê quốc gia bị vỡ hoặc 
bị xói lở, Nhà nước phải đầu tư rất 
nhiều tiền của để hàn gắn, bồi trúc. 
Thực tế cho thấy khi những cơn bão 
lớn đổ bộ vào nước ta trong 3 năm 
vừa qua, nơi có các dải rừng ngập 
mặn (RNM) trồng và bảo vệ tốt thì đê 
quốc gia vẫn vững vàng trước sóng 
gió lớn cho dù chỉ xây đắp bằng đất 
nện trong lúc những tuyến đê kiên 
cố bằng bê tông hoặc kè đá nhưng 
RNM phòng hộ bị chặt phá hoặc 
chuyển sang nuôi tôm như ở Cát Hải 
(Hải Phòng), Hậu Lộc (Thanh Hóa) thì 
bị vỡ.

Trong trận sóng thần khủng khiếp 
ngày 26/�2/2004, hơn 20 vạn người 
ở �3 quốc gia châu Á và châu Phi 
đã bị thiệt mạng, môi trường bị tàn 
phá nặng nề. Kết quả khảo sát của 
Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới 
(IUCN), Chương trình Môi trường 
Liên hiệp quốc (UNEP) và một số 
nhà khoa học cho thấy những làng 
xóm ở phía sau RNM còn nguyên 
vẹn hoặc rừng trồng rộng đã làm 
giảm năng lượng sóng từ 50-90% 
nên thiệt hại về người rất thấp hoặc 
không bị tổn thất.

Trong một số hội thảo về bảo vệ đê 
điều, phòng chống thiên tai, tác dụng 

phòng hộ của những bức tường 
xanh này đã được đề cập tới và các 
biện pháp bảo vệ mái đê bằng thảm 
cỏ cũng đã được giới thiệu. Nhưng 
rất tiếc vì mục tiêu kinh tế trước mắt 
nên rừng phòng hộ ven biển không 
những không phát triển mà bị giảm 
sút nghiêm trọng.

Trước những thảm họa do thiên tai 
và con người gây ra, trong hai ngày 
26 và 27/��/2007, Trung tâm Nghiên 
cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn 
(MERC) phối hợp với IUCN, tổ chức  
ACTMANG và Ban Quản lý Rừng 
phòng hộ Cần Giờ tổ chức hội thảo 
quốc gia về “Phục hồi RNM thích ứng 
với biến đổi khí hậu hướng tới phát 
triển bền vững”.

Được sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường 
Sida (SEF) và IUCN Việt Nam, 5� báo 
cáo tham luận của hội thảo đã được 
chọn lọc, biên tập và bổ sung thêm 
một số bài viết khác đã được xuất 
bản thành cuốn sách “Phục hồi RNM 
thích ứng với biến đổi khí hậu hướng 
tới phát triển bền vững” để phục vụ 
các nhà quản lý và đông đảo bạn đọc 
quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu 
và nước biển dâng cũng như các vấn 
đề liên quan đến phát triển bền vững 
vùng ven biển.

Nội dung chủ yếu của sách gồm 
4 phần:

Phần 1: Những kết quả nghiên cứu của 
các nhà khoa học trong và ngoài nước 
về tác dụng của RNM trong việc ứng 
phó với biến đổi khí hậu (làm giảm sóng 
khi triều cường, khi có gió mùa đông 
bắc và khi có bão lớn, sóng thần; vai 
trò của RNM trong việc tích lũy cac-bon 
làm giảm khí thải nhà kính; vai trò của 
vi sinh vật RNM làm sạch nước biển; tác 
dụng hạn chế xâm nhập mặn và bảo vệ 
môi trường ven biển…của RNM.

Phần 2: Tình hình phục hồi và quản lý 
RNM ở các địa phương. Các bài tham 
luận của một số tỉnh ven biển đã được 
tổng hợp thành báo cáo tình hinh phục 
hồi và quản lý RNM ở Miền Bắc và miền 
Nam đồng thời giới thiệu trường hợp 
phục hồi và quản lý tương đối tốt ở Bình 
Định để trao đổi với các tỉnh khác.

Phần 3: là những kết qủa nghiên cứu, 
đánh giá về vai trò của RNM về kinh tế, 
những biện pháp bảo tồn, quản lý RNM 
dựa vào cộng đồng đã thực hiện ở một 
số địa phương.

Phần 4: gồm kết quả nghiên cứu cơ 
bản về sinh thái học như sinh trưởng, 
sinh khối của một số loài cây ngập mặn 
trên môi trường đất có độ mặn, độ ngập 
triều khác nhau, ở các giai đoạn khác 
nhau như vườn ươm, cây trưởng thành; 
nghiên cứu mối liên quan giữa sự phân 
bố của các quần xã thực vật ngập mặn 
với môi trường, mô hình rừng-tôm.

Hy vọng cuốn sách này sẽ cung cấp cho 
các nhà hoạch định chính sách, các cán 
bộ quản lý ở trung ương và địa phương, 
các giảng viên, sinh viên những thông 
tin bổ ích để có cơ sở đánh giá đúng 
vai trò cả RNM trong việc ứng phó với 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
cũng như trong đời sống, từ đó đề xuất 
những sách lược mới và biện pháp phục 
hồi, quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn, 
góp phần phát triển bền vững vùng ven 
biển và nâng cao cuộc sống của cộng 
đồng dân cư nghèo.
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SEF/01/07: TT Phát triển Cộng đồng 
tỉnh Điện Biên đã triển khai các hoạt 
động dự án về Cộng đồng tham gia 
quản lý chất thải giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường tại xã Mường Phăng, Điện 
Biên. 368 hộ dân tham gia họp thôn 
bản để nghe về thông tin hoạt động 
về mục đích, quyền lợi và trách nhiệm 
tham gia nhóm, đồng thời đưa ra được 
tiêu chí lựa chọn hộ tham gia các hoạt 
động của dự án. Sau khi tiến hành bầu 
chọn công khai đã có �6� hộ chia thành 
8 nhóm tại 8 bản, mỗi nhóm đều bầu ra 
được ban điều hành gồm nhóm trưởng 
và thư ký. Được tập huấn kỹ năng quản 
lý, tổ chức và điều hành, các trưởng 
nhóm  từ chỗ còn khó khăn trong cách 
viết biên bản, lập kế hoạch hoạt động, 
báo cáo giờ có thể tự làm các vấn đề 
này, đảm bảo đúng, đủ, chính xác. Nội 
quy nhóm được xây dựng và qui ước 
sẽ họp nhóm � lần/tháng để chia sẻ 
kinh nghiệm làm ăn và đời sống giữa 
các thành viên và làm công tác vệ sinh 

Hoạt động các dự án năm 2007

thôn bản 2-3 lần/tháng. Qua đánh giá 
từ 6 đợt họp nhóm, có 920 người tham 
gia thấy rằng chính nhờ những buổi 
sinh hoạt như thế mà nhận thức về giữ 
gìn môi trường sạch sẽ của cộng đồng 
được nâng lên. Nhờ được tập huấn sản 
xuất và sử dụng phân chuồng, phế thải 
nông nghiệp làm nguyên liệu sản xuất 
phân vi sinh mà tình trạng phân trâu 
bò, rơm rạ bừa bãi ngoài đường, dưới 
sàn nhà đã được cải thiện. 240 tấn phế 
thải nông nghiệp mà 8 nhóm thu gom 
được ủ đống đã tơi, nhiệt độ đống ủ 
lên cao. Bà con đang tin tưởng về một 
vụ bội thu sang năm. Tương tự, các 
mô hình Biogas cũng lựa chọn được 
�0 hộ có nuôi trâu bò từ 3-4 con để 
tham gia. Bên cạnh sự hỗ trợ của dự án 
người dân còn tự bỏ tiền ra để làm nhà 
vệ sinh, chuồng trâu, bò, lợn theo mô 
hình khép kín. Đây là mô hình hay mà 
người dân rất ủng hộ vì cải thiện tình 
hình môi trường ngày càng xuống cấp 
tại thôn bản như hiện nay.

Năm 2007, Sida đã phê duyệt và cấp kinh phí cho 32 dự án. SEF đã tổ chức tập huấn cho 
các chủ dự án về việc triển khai hoạt động và quản lý các dự án SEF tại Huế vào các ngày 
21-22/07/2007. Sau tập huấn, các chủ dự án về địa phương và tiến hành triển khai các hoạt 
động. Dưới đây là một số thông tin về hoạt động mà các dự án đã thực hiện được.
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SEF/02/07: Nhóm những người bảo 
vệ môi trường thôn Thượng Hạ đã 
triển khai và giới thiệu các thông tin về 
dự án cho người dân trong các thôn tại 
xã Tùng Sán, Hoàng Su Phì, Hà Giang. 
Nhóm quản lý dự án kết hợp với các tổ 
chức thôn bản tổ chức hội thảo triển 
khai dự án với �00 người tham gia, lớp 
tập huấn nâng cao nhận thức cho �82 
người về bảo vệ môi trường và vệ sinh 
môi trường.  Tổ chức xây dựng quy 
chế nhóm và mở rộng nhóm cho 20 
người. Nhóm thanh niên tình nguyện 
chia làm 2 tổ đến vận động tại các 
hộ gia đình không nuôi nhốt gia súc 

dưới gầm sàn, vệ sinh gầm sàn sạch 
sẽ, không chăn thả gia súc ở vùng 
đầu nguồn nước sinh hoạt của thôn, 
không chặt  rừng làm nương rẫy. Bên 
cạnh đó các hộ gia đình được hỗ trợ 
xây bể nước sinh hoạt. Vì vậy thời gian 
qua vấn đề chặt phá rừng đã được hạn 
chế, vệ sinh khu vực nhà ở từng bước 
được cải thiện. Làm vườn ươm cây lâm 
nghiệp kết hợp tập huấn hướng dẫn 
cho nhóm thanh niên trong thôn biết 
kỹ thuật làm vườn ươm cây giống nhất 
là loại cây quý hiếm như Pơ Mu và Ngọc 
Am. Huy động cộng đồng trồng được 
khoảng �0 nghìn cây rừng như sa mộc, 
ngọc am tại vùng rừng đầu nguồn và 
500 cây tại khu công cộng trong thôn 
để bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn 
và lũ quét. Việc thường xuyên tuyên 
truyền vận động sâu rộng đến các hộ 
gia đình thực hiện tốt công tác BVMT 
thông qua các cuộc họp thôn, các 
cuộc hội thảo, các hình thức tuyên 
truyền như pa no, áp phích tờ rơi, các 
hoạt động thực tiễn được triển khai đã 
có tác động mạnh đến các cấp chính 
quyền và người dân tại địa phương.

SEF/03/07: TT hỗ trợ phát triển Doanh 
nghiệp & Cộng đồng (CBC) đã triển 
khai các hoạt động xây dựng năng lực 
cho cộng đồng dân tộc bản Hố tre, xã 
Tam Tiến, Yên Thế, Yên Bái. Đó là phát 
triển các hoạt động kinh tế thân thiện 
môi trường cho thu nhập nhanh qua 
hình thức như thành lập Câu lạc bộ 
nuôi ong sinh thái, câu lạc bộ trồng 
gừng có điều lệ và phân công trách 
nhiệm cũng như lập kế hoạch sản xuất 
và tiêu thụ các sản phẩm này. Đào tạo 

và nâng cao năng lực về môi trường 
cho 60 người dân biết cách lựa chọn 
hoạt động sản xuất thân sinh thái phù 
hợp với địa phương, tập huấn kỹ thuật 
nuôi ong và trồng gừng cho 69 thành 
viên CLB, 02 thành viên được đào tạo 
chuyên sâu trong việc nuôi ong để họ 
có đủ khả năng truyền đạt kiến thức 
giúp các thành viên khác trong quá 
trình nuôi ong. Hỗ trợ 20 thùng ong 
giống, tư vấn kỹ thuật nuôi ong cho 
người dân. Thông qua dự án người 
dân bản Hố Tre đã ý thức được việc 
đốt nương làm rẫy, chặt phá rừng sẽ 
gây tác hại về môi trường, trồng rừng 
phủ xanh đất trống sẽ mang lại cho 
bản một môi trường tốt, hạn chế lụt 
lội. Mỗi gia đình đã chủ động giữ gìn 
vệ sinh chung, không đổ rác thải, phân 
gia súc gia cầm xuống sông suối, ảnh 
hưởng đến nguồn nước cũng như sức 
khỏe con người. Nhận thức được tầm 
quan trọng của kế hoạch sản xuất kinh 
doanh, từ chỗ sản xuất thụ động theo 
phong trào đến nay người dân đã tự 
lập được kế hoạch sản xuất kinh doanh 
có lợi cho môi trường và mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. 
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SEF/06/07: Cộng đồng kể chuyện 
“Sông Tô Lịch những góc nhìn qua 
ảnh” của TT Hành động vì Sự phát triển 
Đô thị nhằm nâng cao nhận thức của 
người dân phường Thịnh Quang, Đống 
Đa tự nhận thức được các vấn đề môi 
trường sống xung quanh khu vực kênh 
mương ô nhiễm của sông Tô lịch. Qua 
đó nâng cao ý thức trách nhiệm và phát 
triển những phương thức sáng tạo của 
người dân, đặc biệt nhóm đối tượng 
trẻ trong việc cải thiện môi trường 
sống xung quanh. 20 thành viên được 
lựa chọn và tập huấn về photovoice có 
năng lực ghi lại được những bức ảnh 
chuyển tải hiện trạng và giải pháp để 
cải thiện môi trường sống xung qua-
nh bản thân và cộng đồng đến mọi 
đối tượng như chính quyền, các đoàn 
thể và các cộng đồng dân cư. Thông 
qua các buổi hội thảo chia sẻ và chụp 
ảnh thực tế ngoài hiện trường, nhóm 
hạt nhân là những tuyên truyền viên 
về môi trường cho cộng đồng dân 
cư đang sống bên cạnh con sông Tô 
Lịch. Những bức ảnh họ chụp cũng 
như những câu chuyện chia sẻ đã đưa 

ra được những vấn đề thực tại diễn ra 
hàng ngày làm ô nhiễm dòng sông và 
môi trường mà có thể trước đây chính 
họ cũng chưa nhận ra hoặc chưa quan 
tâm. Các cuộc triển lãm tại cộng đồng 
có đông đảo người dân trong phường 
và các phường bạn tham gia. Rất nhiều 
cảm tưởng được ghi lại, có nhiều sáng 
kiến mong muốn góp phần cải tạo và 
giữ gìn cho môi trường sống ở hai bên 
dòng sông được trong sạch hơn. Triển 
lãm đã có tác động tốt đến cộng đồng 
về vấn đề môi trường sông Tô lịch. 
“Triển lãm ảnh Gương? Nếu dòng sông 
biết nói là những câu chuyện kể xúc 
động về dòng sông lịch sử Tô Lịch về 
môi trường và cộng đồng xung quanh. 
Triển lãm có cách nhìn đa chiều, gợi 
mở cho nhà quản lý cũng như người 
dân thấy được trách nhiệm của mình”- 
Báo Người Đại biểu nhân dân đã viết 
như vậy.

SEF/10/07: Nhóm phụ nữ vì môi trường 
xanh sạch đẹp xã Cẩm Đình, Hà Tây với 
sự tham gia của �60 chị em tại 4 thôn 
được tập huấn về phát triển nhóm gồm 
qui trình thành lập, nội dung sinh hoạt, 
xây dựng qui chế hoạt động. Các buổi 
sinh hoạt được tổ chức hàng tháng để 
đánh giá các hoạt động đã thực hiện và 
đề ra phương hướng của nhóm trong kỳ 
tiếp. Nhóm hoạt động tận tình có trách 
nhiệm đi đầu trong các hoạt động tuyên 
truyền vận động cộng đồng vệ sinh thu 
gom rác thải hàng tuần, chăm sóc cây 
xanh. Chị em còn được tập huấn ủ phân 
hữu cơ, hạn chế sử dụng phân hóa học 
để cải tạo đất đồng thời hạn chế ô nhiễm 
môi trường. Các hoạt động truyền thông 
nâng cao hiểu biết của cộng đồng về 
môi trường đã đi vào nề nếp có sự lôi 
cuốn và thuyết phục cộng đồng qua các 
buổi phát thanh vào ngày 2, 4, 6 hàng 
tuần, thi tuyên truyền về môi trường cho 
các nhóm phụ nữ vì môi trường xanh 
sạch đẹp qua xây dựng tiểu phẩm kịch, 
múa, hát cũng như phát tờ rơi, khẩu 
hiệu. Công tác vệ sinh môi trường được 
cả cộng đồng quan tâm và tạo thành 
một hành động tự nguyện định kỳ đã 

thành phong trào “Sáng Chủ nhật Sạch, 
Ngày Chủ nhật Xanh”. Việc thu gom rác 
thải, khơi thông cổng rãnh, chăm sóc cây 
xanh đã trở thành việc làm thường xuyên 
của các hộ gia đình. Chính quyền hỗ trợ 
kinh phí mua xe chở rác cho 4 tổ thu 
gom rác. Các hộ tự nguyện đóng góp 
500đ/tháng/khẩu để hỗ trợ cho công 
tác vận chuyển và thu gom rác. Trong 
trường Tiểu học, các em được hướng 
dẫn về vệ sinh môi trường, sáng thứ hai 
hàng tuần biểu dương các cá nhân học 
sinh giữ gìn tốt vệ sinh. Cha mẹ học sinh 
cũng ủng hộ tiền để mua các loại cây 
xanh trồng xung quanh trường, chính 
quyền địa phương cũng hỗ trợ kinh phí 
để xây dựng công trình nước sạch và 
nhà vệ sinh cho các em. BQL dự án cũng 
phối hợp với các trưởng thôn họp dân 
và lựa chọn 50 hộ được hỗ trợ cải tạo 
vườn tạp, các hộ nắm được qui trình cải 
tạo vườn tạp thành vườn có giá trị kinh tế 
cao, nhiều hộ đầu tư �0.000.000đ để tôn 
đất, mua giống cây, làm phân chuồng để 
bón cây.  
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SEF/13/07: Trung tâm Môi trường và 
Phát triển, Nghệ An tiếp tục củng cố 
mở rộng mạng lưới xây dựng và vận 
động chính sách về vệ sinh an toàn 
thực phẩm (VSATTP) thông qua việc 
kết nạp thành viên mới của mạng lưới, 
phân công nhóm, tổ chức toạ đàm 
lần � tiến tới xây dựng quy chế hoạt 
động hiệp hội sản xuất, tiêu thụ rau 
an toàn. Các thành viên thống nhất 
thành lập hiệp hội, xây dựng quy chế 
cộng đồng địa phương. Mạng lưới có 

50 người đại diện các bên liên quan 
tổ chức sinh hoạt 3 tháng một lần. 
Được sự giúp đỡ của đài phát thanh và 
truyền hình Nghệ An, dự án đã được 
thông báo đến nhiều cơ quan và tạo 
được uy tín trong cộng đồng dân cư, 
thành viên mạng lưới hoạt động ngày 
càng mạnh và hiệu quả. Hệ thống địa 
chỉ các cơ sở sản xuất, cung cấp và tiêu 
thụ thực phẩm an toàn tiếp tục được 
hoàn thiện và bổ sung với việc tổ chức 
đoàn liên ngành kiểm tra, tổ chức hội 
đồng thẩm định, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, 
cấp giấy chứng nhận VSATTP.  Hội thi 
“phóng sự truyền hình về VSATTP” tạo 
sân chơi mới về tuyên truyền VSATTP 
cho người dân và nhà sản xuất cung 
cấp thực phẩm với sự tham gia tích 
cực của Đài tỉnh và �9 đài các huyện. 
8 cuộc tập huấn kỹ thuật về quy trình 
sản xuất rau an toàn đã được tổ chức 
tại Hưng Long, Hưng Phú, Hưng Đông, 
Nam Anh, Nam Xuân cho 370 người. 
Toạ đàm về các giải pháp quản lý 
nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm trên đài PT&TH Nghệ An sẽ được 
triển khai trong thời gian tới. 

SEF/14/07: Liên hiệp các hội KH&KT Hà 
Tĩnh phối hợp với địa phương tổ chức 
hội nghị triển khai dự án về nâng cao 
nhận thức và xây dựng hương ước bảo 
vệ môi trường tại bãi biển xã Thạch Hải, 
Thạch Hà, Hà Tĩnh. Được sự đồng tình 
của cộng đồng xã, dự án đã tổ chức 
5 lớp tập huấn cho 250 người dân và 
đại diện các tổ chức xã hội trong thôn, 
xã nhằm nâng cao nhận thức về môi 
trường vùng nông thôn và đô thị, môi 
trường biển và đất. Đồng thời lớp tập 
huấn cho 56 thành viên của Nhóm 
Bảo vệ môi trường của các thôn xóm 
đã trang bị kiến thức về hoạt động 
nhóm tại cộng đồng như các kỹ năng 
hoạt động, vận động thuyết phục, kỹ 

năng điều hành, truyền thông. Tại xóm 
Đại Hải, hương ước bảo vệ môi trường 
đã được xây dựng có sự đóng góp rất 
cụ thể của người dân như từ ngữ về xả 
rác nên thay bằng vứt rác bừa bãi, cần 
qui định trong hương ước trách nhiệm 
của mọi thành phần trong cộng đồng, 
quy định thời gian sản xuất của người 
làm nghề mộc để tránh tiếng ồn, biện 
pháp giảm mùi của các hộ làm nước 
mắm vào mùa nắng hoặc giảm phí 
cho những hộ kinh doanh ngoài bãi 
biển vào mùa mưa….Cộng đồng cũng 
thống nhất rằng hương ước hay qui 
ước đã có từ thời cha ông, ngày xưa 
thực hiện rất chặt chẽ, ngày nay môi 
trường ngày càng xấu đi, cộng đồng 
ít quan tâm đến môi trường mà chỉ lo 
phát triển kinh tế vì thế ở địa phương 
có bãi biển đẹp hoang sơ có khả năng 
cho du lịch thì việc thực hiện tốt hương 
ước sẽ làm cho môi trường xanh sạch 
đẹp và kinh tế cũng ngày càng phát 
triển. Bên cạnh đó dự án cũng hỗ trợ 
thành lập và xây dựng quy chế cho 5 
nhóm thu gom rác tự quản và trang bị 
05 xe đẩy rác. 



7Bản tin nội bộ của Quỹ Môi trường Sida

SEF/15/07: Sau khi được thành lập, Ban 
Quản lý dự án và Quỹ Phát triển Nông 
thôn và Giảm nghèo huyện Quảng 
Ninh, Quảng Bình xác định nhu cầu của 
người dân và tổ chức họp dân phổ biến 
hoạt động dự án. 07 nhóm bảo vệ môi 
trường đã được thành lập tại 7 thôn bản 
bao gồm �9� thành viên trong đó có 
�57 phụ nữ và ��0 người dân tộc Vân 
Kiều. Khóa tập huấn “Xây dựng và phát 
triển nhóm” giúp cho 44 học viên trong 
đó có 33 phụ nữ và �6 người Vân Kiều 
có được các kiến thức và kỹ năng về xây 
dựng nhóm, tổ chức các buổi sinh hoạt 
nhóm tại cộng đồng. Khoá tập huấn về 
“Bảo vệ môi trường” giúp 97 học viên 
trong đó có 86 phụ nữ và 43 người dân 
tộc có được các kiến thức và cách thức 
lựa chọn các công trình vệ sinh, cách 
vệ sinh gia đình và thôn bản, ….Cộng 
đồng thôn bản trực tiếp tham gia xây 
dựng các tiêu chuẩn và chọn được 30 
hộ thực hiện mô hình thử nghiệm về vệ 
sinh môi trường như bể chứa nước, nhà 
tắm, nhà vệ sinh hộ gia đình và hố chứa 
phân chăn nuôi đơn giản đã khích lệ 
người dân tích cực hơn trong việc tham 

gia các hoạt động bảo vệ môi trường 
tại địa phương. Các nhóm bảo vệ môi 
truờng ở các thôn bản hàng tháng đã tổ 
chức họp định kỳ về bảo vệ môi trường 
tại địa phương và tổ chức thu gom rác 
thải ở những nơi công cộng. Ngoài ra 
hàng quý các nhóm sở thích họp chia 
sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trồng chuối 
và cỏ voi. Vườn ươm lâm nghiệp được 
xây dựng tại bản Cây Cà với quy mô 2 
vạn cây được người dân chăm sóc và 

SEF/19/07: Sau hội nghị triển khai 
dự án Hội LHPN xã Canh Hiệp, tỉnh 
Bình Định đã tổ chức tuyên truyền 
về hoạt động dự án và tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho cộng đồng 
về môi trường qua xây dựng các pano, 
các thông tin về hoạt động của dự án 
trên các phương tiện truyền thông 
đại chúng. Các lớp tập huấn với �60 
người dân và đại diện các tổ chức 
thôn bản tham gia có nội dung sát 
với tình hình thực tế địa phương như 
Bảo vệ và phát triển lâm nghiệp cộng 
đồng, Sự đa dạng sinh học về động 
thực vật, bảo vệ nguồn nước và bảo 
vệ rừng để có nước phục vụ sản xuất 
lương thực, đồng thời giúp cho người 
dân có thêm kinh nghiệm trong việc 
sử dụng và nhân rộng các mô hình 
nước sạch …. Đội tình nguyện xanh 
được thành lập tại mỗi làng thường 
xuyên phối hợp cùng nhân dân dọn 
vệ sinh, tuyên truyền về môi trường. 
�0 hố rác được đào theo đúng quy 
định tại 5 thôn là những nơi công 
cộng và đông dân cư qua lại. Tủ 
sách được hình thành để người dân 
tham khảo về hướng dẫn bảo vệ môi 

trường, chăn nuôi và trồng trọt. 20 mô 
hình trồng cây và nước sạch đã được 
các thôn lựa chọn với hình thức có sự 
đóng góp của người dân.

bảo vệ tốt nên cây phát triển đều. Các 
pa nô tuyên truyền về môi trường được 
đặt tại 5 bản. Hàng tháng các bài tuyên 
truyền và chia sẻ kinh nghiệm về sản 
xuất và bảo vệ môi trường được phát 
thanh đều đặn. 
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SEF/22/07: Những giải pháp giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Minh 
Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương được Câu 
lạc bộ Khuyến nông tổ chức triển khai 
đã bước đầu chuyển biến tình hình 
môi trường địa phương. Những điểm 
ô nhiễm môi trường đã có biện pháp 
khắc phục nên khu chợ rác đã sạch hơn, 
phần cuối chợ đã được xã đầu tư xây 
dựng �00m mương tiêu nước, xe thu 
gom rác khu chợ đã hoạt động tích cực 
hơn. Người dân đã quan tâm đến việc 
thu gom, phân loại rồi đốt rác. Được sự 
đôn đốc nhắc nhở thường xuyên của 
những người có trách nhiệm ở ấp Hòa 
Cương, một số hộ thu gom rác vệ sinh 
và bồi đất để chống nước ứ đọng trước 
nhà. Ấp Hòa Hiệp đã xây dựng hố tiêu 
công cộng và có kế hoạch khơi mương 
tiêu nước ứ đọng. Ấp Hòa Lộc chuẩn bị 
phong trào vệ sinh khu vực nhà nguyện 
và khu vực đồng bào dân tộc. Làng 
người Chăm làm điểm về làng sạch đẹp 
có 87 hộ có hố rác, nhà vệ sinh, nhà tắm, 
thực hiện qui ước đã được thông qua. 
Có được kết quả này là nhờ dự án thực 
hiện dân chủ công khai dự án, công khai 
chi tiêu qua từng hoạt động, hoàn thiện 
công tác tổ chức, phát huy tính dân 
chủ trong Ban Quản lý và Ban Giám sát. 
Lãnh đạo địa phương đã hiểu mục đích 

và tính chất của dự án nên đều tham 
gia và ủng hộ thêm về hội trường, máy 
móc, loa đài… Dự án đã phối hợp các tổ 
chức và cộng đồng các thôn với nông 
trường cao su Minh Thạnh tổ chức thu 
mua các loại bao phân, bao cám, gom 
các loại chai lọ đựng thuốc rầy cho cơ 
sở tái sản suất và cơ sở tiêu hủy. Việc 
tuyên truyền nâng cao nhận thức về vệ 
sinh môi trường cho cộng đồng thông 
qua phổ biến 2000 tờ tài liệu (một số 
được dịch ra tiếng Chăm), tuyên truyền 
trên đài xã hàng tháng, tập huấn nâng 
cao nhận thức cho 200 người về môi 
trường hệ sinh thái, kỹ thuật nuôi kiến 
vàng trong vườn điều để diệt bọ xít và 
các loại sâu rầy, tổ chức các hoạt động 
truyền thông với sự tham gia của thanh 
niên và học sinh…Thành lập các Nhóm 
phát triển cộng đồng như nhóm tuyên 
truyền vận động thu gom rác, nhóm 
trồng rau màu, nhóm làm nấm xóa đói 
giảm nghèo, …Xây dựng các nhóm 
sản xuất về nuôi trồng nấm bào ngư, 
nấm rơm, nấm linh chi. Hỗ trợ từ khâu 
tham gia học kỹ thuật, nơi mua nguyên 
vật liệu mạt cưa, meo, sau 2 tháng đã 
tu được 6.000.000đ. Nay tổ chức nhân 
rộng đã có �0 hộ đăng ký làm nấm, cơ 
sở ban đầu trở thành nơi sản xuất bịch 
nấm cung cấp cho �0 hộ mới.
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SEF/25/07: Hội chữ thập đỏ xã Phú Thọ, 
Phú Tân, tỉnh An Giang đã tổ chức hội 
thảo triển khai dự án nâng cao nhận 
thức và thể hiện tiếng nói người dân 
trong bảo vệ môi trường đồng thời mở 
rộng diện tích cây thuốc nam ở vùng 
nông thôn. Người dân được giới thiệu và 
biết Sida là Cơ quan Hợp tác Phát triển 
Quốc tế Thụy Điển cũng như về Quỹ 
Môi trường Sida (SEF). Các mục tiêu, các 
hoạt động, sự tham gia và hưởng lợi của 
người dân từ dự án được đặc biệt chú ý. 
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra xoay qua-
nh các vấn đề xử lý rác, xử dụng nước 
sạch, vườn thuốc nam. Các cuộc xuống 
đường  phân phát �.200 tờ rơi và kết 
hợp thu gom rác của đội “Học sinh Bảo 
vệ Môi trường” gồm 50 em và “Phụ nữ 
Vì môi trường sạch đẹp” gồm 40 chị em 
tiếp diễn thường xuyên là động lực thúc 
đẩy người dân quan tâm hơn đến hiểm 
họa môi trường vừa tác động đến nhận 
thức vừa xây dựng thói quen tốt bảo 
vệ môi trường. Các chị em cũng được 
tập huấn về kỹ năng quản lý nhóm tốt 
và hiệu quả. Các lớp tập huấn giúp cho 
440 người đa số là phụ nữ có điều kiện 

tiếp thu những hiểu biết tối thiểu về xử 
lý rác đúng cách và biện pháp bảo vệ 
nguồn nước cũng như tạo chuyển biến 
trong cách nghĩ, cách làm cụ thể để 
BVMT trên tinh thần tự giác tự nguyện. 
Trong Hội thảo Tiếng nói người dân về 
môi trường ở địa phương, các vấn đề đã 
nhận được sự quan tâm và đóng góp 
ý kiến sâu sắc của người dân, các cam 
kết và quyết tâm “không đổ rác xuống 
sông”, “không sử dụng nước nhiễm bẩn” 
chứng tỏ sự lo lắng thường xuyên về 
hiện trạng môi trường, về việc đổ rác 
bừa bãi, việc sử dụng nước chưa sạch 
của một số hộ dân. Đồng thời với các 
hoạt động trên, vườn ươm cây thuốc 
nam quý đã được dự án hỗ trợ xây dựng 
với diện tích 400m2 có �0 loại cây quý 
và 5.000 cây. �60 người dân đã được tập 
huấn và hiểu biết giá trị của một số cây, 
cỏ đối với sự sống và sức khỏe bản thân 
từ đó bỏ bớt tâm lý ỷ lại vào thuốc tây y, 
yêu quí cây thuốc nam và thích thú xây 
dựng góc thuốc nam tại nhà.  

SEF/27/07: Trung tâm dạy nghề 
huyện Cù Lao Dung tập trung vào 
việc triển khai dự án, lập kế hoạch 
hoạt động và tiến hành tổ chức thực 
hiện công tác tuyên truyền vận động 
nhân dân cùng tham gia các hoạt 
động bảo vệ môi trường. Sau lớp tập 
huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững 
cho 223 người, người dân có cơ hội 
tìm hiểu rõ tác hại của việc không 
bảo vệ tốt môi trường, họ đã nhận 

thức và cam kết thực hiện giữ vệ sinh 
môi trường xung quanh, hạn chế sử 
dụng thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh 
trong nuôi trồng thủy sản. Dự án đã 
tạo điều kiện và hỗ trợ cộng đồng tại 
4 xã An Thạnh 50 thùng chứa nước 
sạch sử dụng cho sinh hoạt hàng 
ngày. Xây dựng phòng sách với 200 
đầu sách về sản xuất và bảo vệ môi 
trường đã giúp cho người dân tham 
khảo và áp dụng vào thực tế sản xuất 
nông, lâm, ngư nghiệp của gia đình.
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Hiện nay, việc bảo vệ môi 
trường, bảo tồn thiên nhiên 
đã và đang được nhà nước 
và các tổ chức quan tâm với 

nhiều hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, 
các hoạt động vẫn tập trung chủ yếu 
vào các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn 
quốc gia, các khu vực có vấn đề lớn về 
môi trường, về tài nguyên thiên nhiên. 
Ở những khía cạnh khác, xã hội dường 
như đang bị “bỏ ngỏ” cho các luồng tư 
tưởng, các hành động không thân thiện 
với môi trường, đang cắt rời sự gắn kết 
các quan hệ của con người với thiên 
nhiên, khuyến khích các toan tính ngắn 
hạn, khai thác, sử dụng bừa bãi, lãng 
phí, tàn phá tài nguyên thiên nhiên. Sự 
suy thoái môi trường ở các “điểm nóng, 
điểm xanh, điểm đỏ” đang liên quan trực 
tiếp đến chất lượng cuộc sống của toàn 
xã hội. Chắc chắn rằng các nỗ lực tập 
trung vào các “điểm nóng, điểm xanh, 
điểm đỏ” là chưa đủ và nhiệm vụ bảo 
tồn thiên nhiên và môi trường sẽ là rất 
khó, nếu không muốn nói là không thể 
hoàn thànhnếu xã hội không có một 
triết lý sống, một nền tảng đạo đức suy 
nghĩ đúng với các quyết định và hành 
động hợp lý. Có nghĩa là việc bảo vệ 
môi trường, bảo tồn thiên nhiên phải 
được quan tâm từ góc độ lớn hơn và 
phải nhằm vào toàn xã hội, cần phải tạo 
ra được sự tham gia bảo vệ môi trường 
và quản lý tài nguyên thiên nhiên một 
cách tự giác, với ý thức trách nhiệm cao 
của tất cả mọi người dân.

Quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền 
vững dựa trên quyền của người dân

Phạm Ngọc Dũng
(Chi hội trưởng, Chi hội Bảo tồn Thiên nhiên Thừa Thiên Huế)

Tuy nhiên, trong điều kiện của nước ta 
hiện nay, việc giúp đỡ để người dân tự 
giác bảo vệ môi trường và quản lý tốt 
tài nguyên thiên nhiên sẽ rất khó đạt 
được, nếu không thông qua các tổ 
chức cộng đồng làm hạt nhân cho các 
hoạt động. Vì vậy, trong hoạt động của 
mình, Chi hội Bảo tồn Thiên nhiên Thừa 
Thiên- Huế luôn chú trọng thiết lập các 
tổ chức cộng đồng, giúp đỡ để họ tự 
thực hiện các sáng kiến của mình.

Bối cảnh: Phú Mậu là một thôn định 
canh định cư của xã kinh tế mới Hương 
Phú, huyện miền núi Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Xã có phần lớn đồng 
bào dân tộc thiểu số người Kơ Tu đang 
sinh sống, đời sống người dân còn khá 
khó khăn. Đây là một vùng dân cư ở sát 
bìa rừng tự nhiên, với những khu rừng 
rộng lớn hàng trăm ha, thuộc loại rừng 
nghèo do nhiều năm bị khai thác không 
hợp lý. Tài nguyên rừng bị cạn kiệt, dây 
leo bụi rậm phát triển mạnh, cây mục 
đích còn rất ít, rải rác. Tuy nhiên, vùng 

rừng này lại có vai trò vô cùng quan 
trọng vì nó thực hiện chức năng phòng 
hộ chính cho tuyến đường huyết mạch 
nối Quốc lộ IA với huyện Nam Đông; 
là một trong những lưu vực chính của 
nhánh sông Tả Trạch, thượng nguồn 
sông Hương, nơi có Hồ Tả Trạch đang 
được xây dựng. Ngoài ra, nó là vành đai 
xanh có tác dụng bảo vệ, cung cấp lâm 
sản, chất đốt, điều hòa khí hậu, nguồn 
nước, cân bằng sinh thái… cho sản xuất 
và sinh hoạt của cư dân trong vùng.

Trước đây rừng tự nhiên trên địa bàn 
thôn do Lâm trường Khe Tre quản lý. 
Đến năm 2003, UBND huyện Nam 
Đông đã thử nghiệm giao gần 400 ha 
rừng tự nhiên cho người dân trong 
thôn nhận quản lý, bảo vệ. Qua hơn 
3 năm thực hiện, kết quả thu được rất 
hạn chế: Không ngăn chặn được triệt 
để nạn khai thác lâm sản và săn bắt 
động vật rừng trái phép, các biện pháp 
lâm sinh như vệ sinh, nuôi dưỡng, làm 
giàu rừng không được thực hiện, nên 
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vốn rừng không phát triển thêm, thậm 
chí bị suy giảm. 

Qua làm việc với người dân và chính 
quyền địa phương để tìm hiểu, phân 
tích đánh giá tình hình, Chi hội đã xác 
định 3 nguyên nhân cơ bản dẫn đến 
việc quản lý bảo vệ rừng của người dân 
kém hiệu quả là do:

Một là, năng lực quản lý bảo vệ rừng 
của người dân rất hạn chế. Việc quản 
lý, bảo vệ và xây dựng rừng của người 
dân thiếu tính tổ chức, ít phát huy vai 
trò cộng đồng mà chỉ thực hiện công 
việc một cách đơn lẻ, cá nhân nên 
không thể đối phó hiệu quả với những 
tác nhân xâm hại trái phép tài nguyên 
rừng. Bên cạnh đó, nhận thức của 
người dân về các quy định, chủ trương, 
chính sách của nhà nước về rừng như 
Luật Bảo vệ Phát triển rừng, Luật Đất 
đai, Quyết định �78 của Thủ tướng 
Chính phủ… cũng rất hạn chế càng 
làm cho họ rất lúng túng và thụ động 
trong việc thực hiện các trách nhiệm 
và quyền hạn của mình đối với diện 
tích rừng của nhà nước giao.

Hai là, những biện pháp khoa học kỹ 
thuật lâm sinh không được áp dụng, 
nên không thể bảo vệ và phát triển 
làm giàu vốn rừng được giao.

Ba là, người dân không thực sự được 
hưởng những lợi ích kinh tế từ việc 
quản lý bảo vệ rừng như họ mong đợi.

Được sự giúp đỡ của SEF, trong 2 năm 
2006 và 2007, Chi hội Bảo tồn Thiên 
nhiên đã triển khai tại đây Dự án: Xây 
dựng mô hình quản lý, bảo vệ phát 
triển rừng bền vững dựa trên quyền 
của người dân.

Mục đích của dự án nhằm: Phát huy 
mạnh mẽ quyền tự chủ và trách nhiệm 
của người dân địa phương trong việc 
quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên được 
Nhà nước giao. Duy trì và phát huy các 
giá trị kiến thức bản địa kết hợp với áp 
dụng hợp lý các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật để tăng hiệu quả việc sử dụng 
đất, rừng; tăng cường công tác tập 
huấn, đối thoại chính sách nhằm tạo 
cơ hội cho người dân tiếp cận đầy đủ 
với hệ thống các chính sách của Nhà 
nước liên quan đến việc sử dụng đất, 
quản lý bảo vệ rừng và hưởng lợi tài 
nguyên rừng nhằm đảm bảo thực hiện 
đầy đủ, có hiệu quả các quyền lợi và 
trách nhiệm của người dân trong việc 
nhận quản lý, bảo vệ và làm giàu rừng. 
Từ đó, ngăn chặn được tình trạng suy 
thóai tài nguyên rừng, rừng được quản 
lý bảo vệ tốt, vốn rừng được nâng cao, 
đời sống người dân được cải thiện.

Một số kết quả của dự án

Qua gần 2 năm thực hiện, các hoạt 
động của dự án đã khắc phục được 
một phần các tồn tại cơ bản đã nêu ở 
trên, nên đã đạt được các mục tiêu đề 
ra, cụ thể là: 

Đã thành lập và tổ chức hoạt động hiệu 
quả Câu lạc bộ những nông dân quản 
lý, bảo vệ, làm giàu rừng (Câu lạc bộ 
khuyến nông, khuyến lâm Phú Mậu): 30 
thành viên, phần lớn là những người 
dân được nhà nước giao rừng tự nhiên 
để quản lý bảo vệ được tổ chức thành 
một tập thể theo hình thức câu lạc 
bộ để tạo ra một môi trường, cơ chế 
hoạt động tập thể nhằm phát huy vai 
trò cộng đồng của người dân, nhất là 
người dân tộc thiểu số. CLB sinh hoạt 
thường xuyên và định kỳ họp 02 lần/
tháng, vào ngày đầu và giữa của tháng. 
Thông qua các cuộc sinh hoạt định kỳ, 
các thành viên CLB đã cùng nhau trao 
đổi, thảo luận để xây dựng kế hoạch 
hoạt động của CLB, kế hoạch và cách 
thức tổ chức thực hiện các hoạt động 

của dự án; trao đổi, chia sẻ cho nhau 
các thông tin, hiểu biết của mình về 
các chủ trương, chính sách của Nhà 
nước về nông lâm nghiệp; chia sẻ giúp 
đỡ nhau các kiến thức, kinh nghiệm 
sản xuất làm ăn, để  giúp nhau cùng 
phát triển.

Nâng cao nhận thức của người dân 
về các chủ trương chính sách của nhà 
nước về đất đai, quản lý bảo vệ và phát 
triên rừng: Thông qua những cuộc tập 
huấn, tọa đàm, đối thoại, tuyên truyền 
chính sách giữa người dân với nhau 
và giữa người dân với nhà nước để 
các cơ quan chức năng biết rõ được 
những vướng mắc, tồn tại trong triển 
khai thực hiện các chính sách, đồng 
thời giúp cho người dân hiểu thấu đáo 
và thực hiện chính sách tốt hơn. Các 
thành viên câu lạc bộ hiểu, nhớ và thực 
hiện được những nội dung cơ bản của 
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật 
Đất đai, Quyết định �78 của Thủ tướng 
Chính phủ. Đặc biệt là các quyền lợi và 
trách nhiệm của người dân khi quản lý 
bảo vệ rừng, sử dụng đất, rừng.

Trang bị và nâng cao năng lực của 
người dân về các kỹ năng làm việc 
nhóm, lập kế hoạch, về thực hiện các 
biện pháp kỹ thuật lâm sinh để quản lý, 
bảo vệ và phát triển hiệu quả vốn rừng: 
Thông qua những khóa tập huấn, dự 
án đã chuyển giao cho người dân các 
biện pháp kỹ thuật lâm sinh như: Kỹ 
thuật làm vệ sinh nuôi dưỡng rừng, 
kỹ thuật trồng và chăm sóc mây dưới 
tán rừng tự nhiên, kỹ thuật đánh giá 
sinh trưởng và phát triển của cây mây 
con sau khi trồng, kỹ thuật điều tra, 
đánh giá tài nguyên rừng, kỹ thuật 
trồng và chăm sóc tre lấy măng, lồ ô, 
dó bầu (Trầm hương)… Đồng thời, 
các thành viên của câu lạc bộ, nhất 
là Ban chủ nhiệm đã được tập huấn 
nâng cao các kỹ năng làm việc nhóm, 
kỹ năng lập kế hoạch có sự tham gia, 
kỹ năng quản lý …để tổ chức, điều 
hành câu lạc bộ hoạt động hiệu quả.

Quản lý, bảo vệ được diện tích rừng 
nhà nước giao: không để xảy ra các 
vụ cháy rừng; ngăn chặn triệt để hoạt 
động khai thác lâm sản và động vật 
rừng trái phép do người trong và 
ngoài địa phương thực hiện. Kết quả 
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này là nhờ, CLB đã định kỳ thường 
xuyên tổ chức các cuộc tuần tra canh 
gác rừng �5 ngày/lần; đặt các panô, 
biển báo tuyên truyền quản lý bảo 
vệ rừng ở trong rừng; ban hành quy 
chế quản lý bảo vệ rừng. Những hoạt 
động trên đã làm cho rừng thực sự 
có chủ, nên nhận được sự quan tâm 
ủng hộ của chính quyền địa phương 
và ngăn chặn được các tác nhân gây 
hại rừng.

Phát triển làm giàu thêm vốn rừng 
được giao: Bằng cách thực hiện 
tổng hợp các biện pháp lâm sinh 
như luỗng phát, vệ sinh được 30 ha 
rừng và trồng thêm cây mây nước và 
cây dó bầu dưới tán 30ha  rừng này. 
Trồng thêm ở bìa rừng, ven các khe 
suối trong rừng được 5 ha tre Điền 
trúc để lấy măng, �500 gốc lồ ô để 
làm nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất tăm đũa tre của huyện.

Hình thành được 01 thư viện tại nơi 
sinh hoạt chung của câu lạc bộ: câu 
lạc bộ có  tủ sách với nhiều tài liệu 
về sản xuất nông, lâm nghiệp để các 
thành viên câu lạc bộ nghiên cứu, học 
tập; các tài liệu ảnh, bản đồ địa hình, 
sơ đồ tài nguyên rừng tự nhiên khu 
vực xây dựng mô hình làm giàu rừng 
cũng được lưu trữ tại thư viện đã góp 
phần nâng cao chất lượng các cuộc 
sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ, hoạt 
động của câu lạc bộ đi vào nề nếp, 
thuận lợi và hiệu quả cao.

Bài học thành công

Nguyên nhân cơ bản nhất là do dự án 
đã thực hiện phương pháp tiếp cận 
hợp lý. Khuyến khích và trao quyền 
nhiều hơn cho người dân chủ động 
thực hiện các hoạt động của dự án. 
Chi hội Bảo tồn Thiên nhiên chủ yếu 
thực hiện chức năng tư vấn, kiểm tra, 
giám sát đánh giá và thúc đẩy câu lạc 
bộ thực hiện các hoạt động, đảm bảo 
đạt được mục tiêu đề ra.

Khởi nguồn cho việc thực hiện hiệu 
quả quyền và trách nhiệm của người 
dân trong các hoạt động quản lý, bảo 
vệ và làm giàu rừng bắt đầu bằng việc 
tập hợp những người dân được giao 
đất giao rừng thành một tổ chức là 
CLB khuyến nông, khuyến lâm. Tổ chức 
CLB đã thiết lập được sự hợp tác, giúp 
đỡ, chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm 
rất hiệu quả giữa những người dân với 
nhau thông qua việc phát huy kinh 
nghiệm, kiến thức bản địa của họ về 
quản lý bảo vệ rừng, phát huy truyền 
thống đoàn kết, tương thân tương ái 
của người dân, huy động và khai thác 
từng nguồn lực đơn lẽ trong dân về 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để 
tạo nên sức mạnh tổng hợp có giá trị 
gia tăng cao. CLB cũng đã giúp cho 
người dân tiếp cận hiệu quả hơn với 
các dịch vụ công và dịch vụ xã hội, với 
sự hỗ trợ của dự án và các cấp chính 
quyền, các cơ quan ban ngành liên 
quan bổ sung thêm nguồn lực cho họ. 

Thực hiện các hoạt động quản lý bảo 
vệ và làm giàu rừng, thường xuyên 
tuần tra canh gác rừng có tổ chức, có 
khoa học và hiệu quả, có quy chế quản 
lý bảo vệ rừng, có cơ sở pháp lý và đủ 
khả năng để ngăn chặn, xử lý hành vi 
xâm phạm trái phép vào rừng. Thực 
hiện được dễ dàng các biện pháp lâm 
sinh luỗng phát, vệ sinh nuôi dưỡng và 
làm giàu rừng nhờ hợp lực với nhau và 
sự giứp đỡ từ bên ngoài. Nhận được sự 
đầu tư của Phòng Nông nghiệp trồng 
05 ha tre lấy măng và �.500 gốc lồ ô 
(ngoài hỗ trợ của SEF)

Một nguyên nhân rất quan trọng 
nữa dẫn đến thành công chính là 
từ phương pháp tổ chức, triển khai 
thực hiện các hoạt động của dự án. 
Rõ ràng, không thể chỉ mỗi việc tập 
hợp người dân lại thành một CLB KNL 
thì sẽ đạt được những kết quả như 
trên. Bởi thực tế cho thấy, cơ quan 
làm công tác khuyến nông, khuyến 
lâm ở địa phương cũng đã thành 
lập nhiều CLB KNL, nhưng phần lớn 
CLB chỉ hoạt động cầm chừng; ít tạo 
được sự hợp tác chặt chẽ giữa các 
thành viên CLB; hoạt động của CLB 
thụ động, dựa dẫm nhiều vào nguồn 
lực đầu tư của cơ quan khuyến nông, 
khuyến lâm; chưa trở thành cầu nối 
giữa các thành viên CLB với chính 
quyền địa phương và các cơ quan 
ban ngành… Để đạt được kết quả 
này, Chi hội Bảo tồn Thiên nhiên đã 
có sự phối hợp chặt chẽ, khoa học 
với Trạm khuyến nông lâm huyện, 
UBND xã, Ban nhân dân thôn và nhất 
là các thành viên câu lạc bộ để xây 
dựng nội quy, quy chế, kế hoạch hoạt 
động của CLB hợp lý, có tính tiên tiến 
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cao; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ  hoạt 
động của CLB. Ngoài việc chú trọng 
tổ chức nhiều lớp tập huấn để trang 
bị các kiến thức, kỹ năng làm việc cần 
thiết cho các thành viên CLB, Chi hội 
đã cử chuyên gia bám sát CLB trong 6 
tháng đầu khi CLB mới thành lập, trực 
tiếp tham gia tất cả các cuộc họp, 
làm việc của Ban chủ nhiệm và của 
CLB để lắng nghe, chia sẻ và cùng 
với CLB đưa ra giải pháp để tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắt phát 
sinh. Nhờ vậy, đã từng bước nâng 
cao năng lực và sự tự tin trong điều 
hành, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động 
của Ban chủ nhiệm CLB; nhất là sự 
chủ động, tự tin tiến hành các cuộc 
làm việc với các cơ quan ban ngành, 
các cấp chính quyền địa phương để 
đề đạt các yêu cầu, nguyên vọng của 
CLB, thiết lập được mối quan hệ chặt 
chẽ, cởi mở và hữu hiệu giữa người 
dân với chính quyền và các cơ quan 
ban ngành liên quan.

Khó khăn và giải pháp khắc phục

Chưa giải quyết dứt điểm 3 nguyên 
nhân làm hạn chế kết quả giao rừng tự 
nhiên cho cộng đồng quản lý:  Dự án đã 
giúp nâng cao năng lực và tạo cơ hội 
cho người dân áp dụng các biện pháp 
khoa học kỹ thuật lâm sinh để quản 
lý bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên 
hiệu quả hơn nhưng vẫn chưa đem lại 
lợi ích kinh tế thực sự cho họ. Điều này 
là do, các cây trồng để làm giàu rừng 
như song mây, tre lấy măng, lồ ô, dó 
bầu phải mất từ 3 đến 4 năm nữa mới 
cho thu hoạch. Tuy nhiên, do diện tích 
trồng còn ít, nên cũng không thể đem 
lại lợi ích kinh tế lớn cho người dân. 

Giải pháp đặt ra là CLB cần tiếp tục tìm 
kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật của các cơ quan 
chuyên môn xác định được những loài 
cây trồng ngắn ngày cho thu hoạch 
nhanh hơn phù hợp với địa phương 
trong khi chờ đợi các hoạt động quản 
lý, bảo vệ nuôi dưỡng và làm giàu rừng 
của CLB tạo ra được nguồn thu nhập 
ổn định để có thể tái đầu tư phát triển 
rừng một cách bền vững.

Chính quyền và các ban ngành chức 
năng vẫn quen với cách làm từ trên 
xuống hơn là từ dưới lên: Do những đặc 
thù về trình độ người dân ở nông thôn 
miền núi thấp, năng lực hoạt động 
của bộ máy chính quyền và các ban 
ngành còn hạn chế và quen thực hiện 
các công việc đã được lập sẵn. Các cơ 
quan kiểm lâm, tài nguyên môi trường, 
nông nghiệp, khuyến nông lâm và 
chính quyền xã thường khá lúng túng 
khi tiếp nhận các đề xuất kiến nghị 

của câu lạc bộ. Đôi khi, họ còn thiếu 
niềm tin rằng CLB sẽ theo đuổi đến 
cùng những sáng kiến, kiến nghị của 
mình, có khi lại đùn đẩy trách nhiệm 
giải quyết cho các cơ quan khác… Do 
đó CLB thường mất rất nhiều thời gian 
để làm cho các cơ quan này nhận ra sự 
hợp lý trong các đề xuất, kiến nghị của 
mình để được hỗ trợ, giúp đỡ.

Giải pháp đặt ra là phải tiếp tục hỗ 
trợ, giúp đỡ CLB hoạt động; thành lập 
thêm nhiều CLB khác ở trong vùng để 
tạo nên sự thay đổi ở mức độ rộng lớn 
hơn. Bên cạnh đó cần thực hiện đồng 
bộ hàng loạt các biện pháp như: tăng 
cường năng lực hoạt động của bộ máy 
chính quyền và các ban ngành ở địa 
phương; thay đổi lối tư duy và phương 
pháp tiếp cận công việc theo lối “chỉ 
trỏ” bằng lắng nghe, thấu hiểu và trân 
trọng sáng kiến của người dân. 
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Minh Châu là một xã đảo 
thuộc huyện Vân Đồn 
nằm trong vùng lõi của 
Vườn quốc gia Bái Tử 

Long. Đây là một xã có dân số ít trong 
huyện, có tiềm năng phát triển nuôi 
trồng thuỷ sản, dịch vụ du lịch, có lợi 
thế về cảnh quan và có nhiều bãi biển 
đẹp. Tuy vậy, do số nhân khẩu sống 
phụ thuộc sản xuất nông, lâm nghiệp 
đông chiếm gần 70% lao động, trong 
điều kiện đất đai và sản xuất nông 
nghiệp năng suất thấp  nên  đời sống 
của người dân trong xã có liên quan 
chặt chẽ đến việc khai thác tài nguyên 
rừng, biển trong Vườn quốc gia Bái Tử 
Long làm nguồn sống chính. 

Bãi biển Minh Châu được một công ty 
du lịch ở Anh bầu chọn là một trong 
những nơi có bãi biển đẹp nhất, song 
hoạt động du lịch ở đây còn mang tính 
tự phát và thiếu hẳn một chiến lược phát 
triển mang tính lâu dài. Hiện nay, Minh 
Châu vẫn chưa có các quy định để quản 
lý và kiểm soát các hành vi của du khách, 

Trợ giúp thể chế và tăng cường sự tham 
gia của cộng đồng địa phương vào các 

hoạt động du lịch và bảo vệ môi trường 
tại xã Minh Châu

Lê Văn Lanh, Sầm Thị Thanh Phương, Bùi Xuân Trường 
(Trung tâm Các Vườn Quốc gia)

người dân đối với các tài nguyên du lịch 
và các vấn đề môi trường phát sinh từ 
hoạt động này. Thêm vào đó, việc khai 
thác trái phép các tài nguyên biển, vấn 
đề rác thải, ô nhiễm môi trường (đất, 
nước, không khí), vấn đề nước sạch, các 
tệ nạn xã hội, tranh giành khách du lịch, 
... sẽ là những mối quan tâm lớn nhất 
trong khu vực này trong những năm 
sắp tới khi mà lượng du khách đồ dồn 
từ Hạ Long về đây.

Mặc dù người dân xã Minh Châu đã 
bắt đầu tiếp cận với hoạt động du lịch, 
song chủ yếu vẫn là tự phát. Họ không 
biết một cách cụ thể các loại tiềm 
năng du lịch và giá trị của chúng cũng 
như vận dụng để khai thác một cách 
bền vững. Vấn đề đặt ra là làm thế nào 
để trợ giúp thể chế cho các cấp chính 
quyền quản lý và tăng cường sự tham 
gia của cộng đồng địa phương vào 
các hoạt động du lịch và bảo vệ môi 
trường để từ đó xây dựng mô hình du 
lịch bền vững cho Minh Châu. Để đạt 
được điều này, trong khuôn khổ dự án 

do Quỹ Môi trường Sida tài trợ, Trung 
tâm Vườn Quốc gia đã giúp người dân 
xã Minh Châu tổ chức hoạt động của 
dự án để người dân hiểu được tiềm 
năng du lịch của xã, xác định được các 
triển vọng và cơ hội, cũng như dự đoán 
được các vấn đề môi trường để đưa ra 
các phương án ngăn ngừa trong việc 
phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng 
của xã trong tương lai.

Tiềm năng du lịch sinh thái cộng 
đồng và BVMT

Tài nguyên du lịch tự nhiên: Bản đồ tài 
nguyên du lịch xã Minh Châu được 
xây dựng dựa trên phương pháp làm 
việc nhóm và sử dụng công cụ bản đồ 
tài nguyên thôn bản có sự tham gia 
của cộng đồng địa phương. Dựa trên 
việc phân tích bản đồ tài nguyên du 
lịch và thảo luận nhóm, cộng đồng 
người dân xã Minh Châu đã đưa ra 
được danh sách các điểm hấp dẫn du 
lịch và các loại hình du lịch Minh Châu 
có thể khai thác. 
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Hiện trạng phát triển du lịch sinh 
thái-cộng đồng xã Minh Châu: Dự án 
cũng đã  xác định và đánh giá về số 
lượng và đặc điểm khách du lịch, cơ 
sở hạ tầng, doanh thu và những ảnh 
hưởng của hoạt động du lịch tới kinh 
tế, xã hội và môi trường, nguồn nhân 
lực cho việc phát triển hoạt động du 
lịch, các bên liên quan và hưởng lợi, 
nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là các 
vấn đề môi trường tại xã Minh Châu. 
Các tác động tiêu cực từ hoạt động 
du lịch đến thiên nhiên môi trường 
tại Minh Châu đã bắt đầu xuất hiện 
và đang tăng lên rất nhanh. Nguyên 
nhân bắt nguồn từ việc phát triển 
kinh tế và phát triển du lịch. Đó là 
sự gia tăng lượng về rác thải và suy 
giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
Trên đảo vẫn chưa có bãi rác tập 
trung và chưa có các giải pháp để 
xử lý, rác thải được người dân đổ ra 
những nơi công cộng hay những nơi 
được ít người chú ý đến. Đồng thời 
khi lượng khách du lịch đến Minh 
Châu tăng lên (đặc biệt là mùa hè) 
thì lượng rác thải cũng tăng lên và bị 
du khách vứt bừa bãi ra bãi biển hay 
đường đi. Cùng với việc gia tăng của 
các hoạt động trên biển (đánh bắt 
và nuôi trồng thủy sản, vận tải biển) 
cũng làm gia tăng lượng rác trên các 
bãi biển từ biển đưa vào do rác thải 
của tàu bị vứt bừa bãi xuống biển và 
hiện tượng ô nhiễm dầu và nước thải 
cũng đang tăng lên một cách đáng 
lo ngại. Cũng do nhu cầu mua và tiêu 
thụ các loại đặc sản biển (sá sùng, 
tu hài, hải sâm đen, cá mực, tôm 
hùm...) mà hoạt động đánh bắt được 

đẩy mạnh và sử dụng các biện pháp 
đánh bắt không bền vững (đánh bắt 
quá mức: đánh bắt cả những cá thể 
còn nhỏ, đánh bắt vào mùa sinh sản 
và bắt cả những con mẹ đang sinh 
sản; hay sử dụng những phương 
pháp đánh bắt hủy diệt: dùng mìn, 
thuốc nổ, chất động để đánh bắt...). 
Các hoạt động trên làm cho nguồn 
tài nguyên thiên nhiên của Bái Tử 
Long ngày càng cạn kiệt và suy thoái. 
Đặc biệt việc kiểm soát và ngăn chặn 
các hoạt động này ở trên biển rất khó 
khăn do đặc điểm đặc thù của việc 
quản lý tài nguyên trên biển. Do đó 
cần có những giải pháp nhằm giảm 
thiểu và ngăn chặn những tác động 
tiêu cực trên tiến tới phát triển loại 
hình du lịch bền vững tại Minh Châu. 
Đặc biệt cần tăng cường hoạt động 
nâng cao nhận thức cho người dân, 
kết hợp với việc xử lý nghiêm minh 
những đối tượng vi phạm để răn đe 
những đối tượng khác.

Triển vọng phát triển du lịch sinh thái- 
cộng đồng xã Minh Châu: Cộng đồng 
xã Minh Châu có tài nguyên thiên 
nhiên, lịch sử văn hoá phong phú và 
đa dạng cộng với nguồn lao động dồi 
dào (số người trong độ tuổi lao động 
là 480 người), đại đa số các thành 
viên trong cộng đồng từ đại diện 
các ban ngành đoàn thể của xã, đến 
những người già, phụ nữ và những 
người đàn ông trụ cột trong gia đình, 
thậm chí là các em học sinh đều 
mong muốn phát triển hoạt động du 
lịch sinh thái- cộng đồng. Điểm yếu 
của cộng đồng là kiến thức dịch vụ 

du lịch còn yếu, đặc biệt là nghiệp vụ 
đón tiếp khách và tiếp thị sản phẩm 
du lịch, cơ sở hạ tầng (hệ thống nhà 
bếp, nhà vệ sinh...) còn chưa đáp ứng 
được với những yêu cầu của khách 
du lịch cần phải được nâng cấp, tu 
sửa. Bên cạnh đó cộng đồng lại chưa 
có sự nhất trí cao trong nội bộ về việc 
bảo vệ các tài nguyên du lịch. Với sự 
định hướng của xã, huyện coi du lịch 
là một chiến lược kinh tế dài hạn và 
với sự giúp đỡ của các cơ quan có liên 
quan như Vườn Quốc gia Bái Tử Long, 
Trung tâm Vườn Quốc gia, Minh Châu 
đang từng bước định hướng cho 
mình phát triển để có thể đồng thời 
giảm các áp lực lên tài nguyên thiên 
nhiên và thay đổi sinh kế cho cộng 
đồng người dân.

Các bước phát triển du lịch sinh thái 
- cộng đồng xã Minh Châu

Việc đánh giá tiềm năng và hiện trạng 
du lịc sinh thái - cộng đồng xã Minh 
Châu là cơ sở cho các hoạt động khác 
nhằm phát triển du lịch sinh thái - 
cộng đồng bền vững. 

Xây dựng kế hoạch (từ năm 2008- 2013): 
Để chuẩn bị cho việc phát triển hoạt 
động du lịch sinh thái cộng đồng tại 
Minh Châu một cách bền vững, cộng 
đồng đã thống nhất và cùng đưa ra 
được một định hướng phát triển du 
lịch chung. Vì vậy, bản kế hoạch phát 
triển du lịch sinh thái cộng đồng được 
xây dựng dựa trên sự tham gia của 
cộng đồng sẽ giúp giải quyết được 
điều này.  
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Hoạt động này đã được cộng đồng 
tiến hành vào cuối tháng 09/2007. Tất 
cả các hạng mục trong bản kế hoạch 
do chính cộng đồng xây dựng. Cộng 
đồng  họp, thảo luận và đưa ra ý kiến 
đối với các hạng mục đầu tư, các 
hoạt động được tiến hành, nguồn tài 
chính, nhân lực, thời gian thực hiện, 
các bên tham gia và chủ trì thực hiện 
từng hạng mục trong kế hoạch. Bản 
kế hoạch được phê duyệt ở cấp xã và 
được sự đồng ý của huyện Vân Đồn và 
được giao cho Ban du lịch của xã quản 
lý, triển khai và theo dõi.

Xây dựng Quy chế Du lịch sinh thái- 
cộng đồng và bảo vệ môi trường xã 
Minh Châu: Vì hoạt động du lịch tại 
Minh Châu đang phát triển theo hướng 
tự phát, trong cộng đồng chưa có được 
sự thống nhất chung nên việc xây dựng 
Quy chế du lịch sinh thái cộng đồng 
và BVMT sẽ tạo ra một cơ chế (cấp xã, 
thôn) để các hộ gia đình yên tâm đầu 
tư, phát triển. Quy chế quản lý du lịch 
sinh thái cộng đồng xã Minh Châu bao 
trùm các vấn đề sau đây:
 Bảo vệ và khai thác tài nguyên du 

lịch sinh thái
 Đón tiếp khách (tổ chức dịch vụ 

nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, vui 
chơi giải trí...)

 Các quy định dành cho khách du 
lịch sinh thái cộng đồng.

 Vận chuyển khách du lịch sinh 
thái cộng đồng.

 Đảm bảo an ninh, an toàn cho 
khách du lịch sinh thái cộng 
đồng.

 Hợp tác và phân chia lợi nhuận 
giữa các bên có liên quan trong 
việc phát triển du lịch sinh thái 
cộng đồng.

 Khuyến khích đầu tư và hỗ trợ 
tài chính.

Quy chế bảo vệ môi trường:
 Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

(đa dạng sinh học, nước sạch, 
bãi biển...)

 Vệ sinh môi trường.
 Xử lý và xử phạt các hành động 

gây ô nhiễm môi trường

Hình thành các nhóm sở thích và tổ 
chức đào tạo tập huấn nghiệp vụ du 
lịch: Nâng cao năng lực và nghiệp vụ 
du lịch là điều rất cần thiết cho việc 
phát triển hoạt động du lịch sinh thái 
cộng đồng xã Minh Châu. Các nhóm 
sở thích đã được hình thành (Nhóm 
�: Nhóm lưu trú tại gia, dịch vụ ăn 
uống, giải trí và sản xuất hàng lưu 
niệm; Nhóm 2: Nhóm hướng dẫn viên 
du lịch; Nhóm 3: Nhóm vận chuyển 
khách, cứu hộ, cứu nạn và vệ sinh môi 
trường). Ngoài ra còn hình thành nên 
5 tổ dịch vụ về an ninh môi trường và 
cứu hộ; nhà nghỉ và ăn uống; dịch vụ 
sản xuất cung ứng hàng hóa, lương 
thực và thực phẩm, hàng lưu niệm; 
hướng dẫn vui chơi giải trí và market-

ing du lịch. Các nhóm và tổ dịch vụ 
cũng được đào tạo tập huấn nghiệp 
vụ du lịch.

Huy động các nguồn vốn, đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc 
phát triển hoạt động du lịch sinh thái- 
cộng đồng: Để cải tạo và xây mới các 
cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát 
triển du lịch sinh thái- cộng đồng xã 
Minh Châu cần phải huy động được 
các nguồn vốn đầu tư của các tổ chức 
trong nước và quốc tế và các nguồn 
vốn từ cộng đồng, đồng thời tạo ra 
một cơ chế nhằm thu hút các nguồn 
vốn vào Minh Châu.

Xây dựng các sản phâm du lịch sinh thái 
- cộng đồng xã Minh Châu: Song song 
với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
thì cần phải xây dựng các sản phẩm 
du lịch (dựa trên các tài nguyên du lịch 
tự nhiên và nhân văn đã được chỉ ra ở 
phần trên) để phục vụ cho hoạt động 
quảng bá, tiếp thị đến các du khách và 
các công ty du lịch.

Tiếp thị, quảng bá hình ảnh và các sản 
phẩm du lịch sinh thái - cộng đồng xã 
Minh Châu: Tiếp thị, quảng bá hình 
ảnh và các sản phẩm du lịch sinh thái 
- cộng đồng xã Minh Châu trên các 
phương tiện thông tin đại chúng (đài 
phát thanh, đài truyền hình, các tạp 
chí, báo), trên các website và thông 
qua các công ty du lịch... Tổ chức các 
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buổi hội thảo, toạ đàm với sự tham gia 
của nhiều bên liên quan (Vườn Quốc 
gia Bái Tử Long, UNBD xã Minh Châu, 
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, các 
công ty du lịch.

Xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 
sinh thái - cộng đồng xã Minh Châu: 
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sinh 
thái- cộng đồng xã Minh Châu được 
xây dựng dựa trên sự đóng góp từ 
việc trích lại từ nguồn thu từ hoạt 
động du lịch của cộng đồng, sự ủng 
hộ tài chính của các đối tác... Nguồn 
vốn trong Quỹ sẽ được tái đầu tư cải 
tạo cơ sở hạ tầng (đường giao thông, 
cho các hộ gia đình vay vốn cải tạo 
nhà, khu vệ sinh hoặc đầu tư các 
dịch vụ...).

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 
cộng đồng người dân xã Minh Châu 
về hoạt động du lịch sinh thái - cộng 
đồng và bảo vệ môi trường: Việc 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
cho cộng đồng người dân về hoạt 
động du lịch sinh thái cộng đồng và 
bảo vệ môi trường được thực hiện 
trên các bảng tin, các bài phát thanh 
trên hệ thống loa của xã, qua các 
buổi toạ đàm, qua các hội thảo và 
các cuộc thi bảo vệ môi trường cho 
học sinh cấp I và cấp II.  Bước này 
được thực hiện song song đồng thời 
với các bước trên.

Bản kế hoạch Phát triển Du lịch sinh 
thái cộng đồng xã Minh Châu được 
hoàn thành với sự đồng thuận và nhất 
trí của toàn bộ cộng đồng. Trong thời 
gian sắp tới, Bản kế hoạch sẽ được 
tuyên truyền trên hệ thống loa phát 
thanh, trong các buổi họp thôn và gửi 
tới các bên có liên quan để hỗ trợ và 
phối hợp thực hiện. Bản kế hoạch này, 
chỉ là bản kế hoạch sơ bộ vì vậy sẽ còn 
được tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và 
sửa đổi để phù hợp với tình hình phát 
triển của địa phương.

Minh Châu là xã có tiềm năng tốt 
cho việc phát triển loại hình du lịch 
sinh thái cộng đồng. Tuy nhiên hiện 
nay, hoạt động du lịch ở Minh Châu 
mới chỉ đang ở những giai đoạn đầu 
phát triển, do vậy số lượng du khách 
và các công ty du lịch biết đến Minh 
Châu không nhiều mặc dù Minh Châu 
rất gần với Quan Lạn - là địa điểm du 
lịch đã được rất nhiều du khách quốc 
tế biết đến. Khách đến Minh Châu 
bao gồm cả khách nội địa và quốc 
tế, nhưng khách nội địa chiếm phần 
lớn hơn, chủ yếu là tham gia loại hình 
du lịch tắm biển và ngắm cảnh vịnh 
Bái Tử Long. Họ ít sử dụng các dịch 
vụ và sản phẩm ở Minh Châu do địa 
phương vẫn chưa đáp ứng được nhu 
cầu của du khách cả về chất lượng và 
số lượng dịch vụ. Do vậy cộng đồng 
người dân mặc dù rất mong muốn 
phát triển hoạt động du lịch, song vẫn 

còn đang rất lúng túng trong việc tìm 
kiếm phương hướng và cách thức cho 
mình. Họ rất cần có được sự quan tâm 
và đầu tư của các bên có liên quan 
trong việc nâng cấp và xây mới các cơ 
sở hạ tầng (khu vệ sinh, nhà bếp, hệ 
thống nhà hàng ăn uống, dịch vụ....), 
đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ 
du lịch (kỹ năng đón tiếp khách, kỹ 
năng hướng dẫn, nấu ăn....) và nâng 
cao sự hiểu biết về tài nguyên thiên 
nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi 
trường, đồng thời có được cơ chế chia 
sẻ quyền lợi giữa các bên tham gia để 
yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài. Hay 
nói một cách khác để hoạt động du 
lịch sinh thái cộng đồng Minh Châu 
phát triển, các cấp chính quyền, các 
bên liên quan cần và nên:
 Nâng cao nhận thức và tuyên 

truyền về ý nghĩa của việc bảo 
vệ đa dạng sinh học và bảo vệ 
các nguồn tài nguyên cho cộng 
đồng người dân.

 Tạo ra một cơ chế chính sách 
phát triển du lịch thống nhất và 
ổn định lâu dài cho cộng đồng.

 Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư 
để hỗ trợ cộng đồng phát triển.

 Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, 
quảng bá hình ảnh và sản phẩm 
du lịch  Minh Châu.
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Xã Trường Sơn (huyện Quảng 
Ninh, tỉnh Quảng Bình) là 
một xã nghèo đặc biệt khó 
khăn thuộc chương trình 

�35 của chính phủ. Toàn xã hộ ng-
hèo chiếm 49%, trong đó hộ nghèo 
là người dân tộc Vân Kiều chiếm hơn 
90%. Nguồn thu nhập chính của người 
dân chủ yếu từ trồng trọt, chăn nuôi và 
khai thác lâm sản. 

Nguồn thu nhập từ chăn nuôi của người 
dân tộc Vân Kiều tại xã Trường Sơn chủ 
yếu từ nuôi trâu bò. Tuy nhiên trước đây 
việc chăn nuôi trâu bò hiệu quả chưa cao 
và cho thu nhập còn rất thấp. Nguyên 
nhân đặc biệt tại các bản dân tộc Vân 
Kiều hầu hết số trâu bò được chăn thả tự 
do trong rừng, trên các vùng đồi núi và 
cả trong làng bản mà không có chuồng 
trại. Sau khoảng vài chục ngày và có khi 
hàng tháng người dân mới vào rừng tìm 
trâu bò của gia đình để lùa về. Việc chăn 
nuôi trâu bò theo hình thức này đã dẫn 
đến tình trạng trâu bò bị bệnh và chết 
do không được chăm sóc nuôi dưỡng và 
thiếu thức ăn. 

Hiệu quả từ mô hình dự án trồng cỏ và 
xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu bò 

cho cộng đồng dân tộc Vân Kiều
Nguyễn Thị Na - Cán bộ truyền thông 

(Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh)

Chăn thả trâu bò tự do còn ảnh hưởng 
rất lớn đến các khu vực trồng hoa màu 
và trồng cây lâm nghiệp do sự tàn phá 
của trâu bò dẫn tới nhiều vùng đất 
màu bị bỏ hoang. Ngoài ra thả rong 
trâu bò dẫn đến ô nhiễm môi trường 
thôn bản và nguồn nước do phân thải 
của trâu bò gây ra.

Nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề 
đang tồn tại trên, Quỹ Phát triển Nông 
thôn và Giảm nghèo huyện Quảng 
Ninh (RDPR) đã tiến hành thực hiện 
dự án một năm với sự tài trợ của Quỹ 
môi trường Sida (SEF). Dự án ban đầu 
đã triển khai và thực hiện hỗ trợ 30 mô 
hình chăn nuôi có chuồng trại kết hợp 
với ủ phân và 9 mô hình trồng cỏ chăn 
nuôi tại 39 hộ dân tộc Vân Kiều tại 3 
bản Khe Cát, Cổ Tràng và Cây Cà của xã 
Trường Sơn.

Để thực hiện được mô hình, các hộ 
tham gia đã đóng góp về công sức, 
phân chuồng của gia đình tự có và 
được dự án hỗ trợ về giống cỏ voi, 
tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật 

trồng, chăm sóc, thu hoạch và tư vấn 
hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình 
phát triển của cây cỏ voi. Trong một 
năm qua các hộ thực hiện mô hình 
đã thu hoạch cỏ được từ 4-6 lứa/
năm, đạt năng suất 6 đến �0 tấn/
sào/năm. Nhờ trồng cỏ nên các hộ 
chăn nuôi đã chủ động được nguồn 
thức ăn đầy đủ cho trâu bò và việc 
thả rong trâu bò trong rừng cũng 
được hạn chế. Đặc biệt trong đợt rét 
đậm kéo dài tại các bản khác trong 
xã có khoảng 70 con trâu bò bị chết. 
Tuy nhiên với hộ có tham gia trồng 
cỏ chăn nuôi, nhờ cung cấp đủ thức 
ăn nên không có trường hợp trâu 
bò bị chết. Ngoài ra trồng cỏ cũng 
là biện pháp để người dân sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên đất hợp 
lý từ các vùng đất bị bỏ hoang từ 
nhiều năm nay.

Từ kết quả đạt được của dự án và hiệu 
quả từ việc trồng cỏ chăn nuôi trâu 
bò của các hộ mô hình. Ban quản lý 
dự án xã đã phối hợp với nhóm hộ sở 
thích trồng cỏ tiến hành tổ chức tổng 
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kết đánh giá và tuyên truyền phổ biến 
nhân rộng trong toàn xã. Số hộ nhân 
rộng mô hình trồng cỏ voi chăn nuôi 
tăng từ 9 hộ mô hình lên hơn 50 hộ 
trồng với tổng diện tích tăng gần 2 héc 
ta cỏ voi toàn xã.

Kết hợp triển khai với mô hình trồng 
cỏ tại Trường Sơn, RDPR đã thực hiện 
mô hình chuồng trại kết hợp ủ phân. 
Tổng số có 30 mô hình được thực hiện 
tại các bản Khe Cát, Cây Cà và bản Cổ 
Tràng với 30 hộ tham gia hưởng lợi 
từ dự án. Các hộ thực hiện mô hình 
được tham gia khoá tập huấn kỹ 
thuật ủ phân và hỗ trợ vật liệu để xây 
dựng chuồng trại. Thông qua thực 
hiện mô hình, dự án đã tổ chức nhiều 
cuộc họp tuyên truyền kỹ thuật nuôi 
dưỡng trâu bò, vệ sinh chuồng trại và 
vận động nuôi nhốt cho trâu bò. Hiện 
nay số hộ làm chuồng trại để nuôi 
nhốt trâu bò tại các bản được tăng 
lên. Các hộ đều đã chấp hành và áp 
dụng các kỹ thuật nuôi nhốt trâu bò, 
vệ sinh chuồng trại và kết hợp ủ phân 
để bón cho cây trồng.

Qua một năm thực hiện, các mô hình 
dự án đã đem lại hiệu quả đáng kể 
như giải quyết được vấn đề bảo vệ 
môi trường, giảm được dịch bệnh 
trên đàn trâu bò do được chăm sóc 
cẩn thận và có kỹ thuật. Ngoài ra hệ 
thống chuồng trại giúp người dân 
tận dụng được phân ủ, tăng nguồn 
dinh dưỡng cho cây trồng, góp phần 
cải tạo đất đai. Một vấn đề đáng chú 
ý khác mà mô hình đem lại là giúp 
người dân tộc Vân Kiều ít nhiều thay 
đổi thói quen từ chăn thả tự do sang 
chăn nuôi có chuồng trại. 

Mặc dù quá trình thực hiện dự án 
gặp một số khó khăn do việc chăn 
thả tự do đã trở thành thói quen ăn 
sâu vào phương thức sản xuất lâu 
đời của người dân tộc. Mặt khác do 
nhận thức thấp và hầu hết người dân 
tại các bản dân tộc Vân Kiều không 
biết chữ đã gây trở ngại không ít đến 
việc tiếp thu, áp dụng kỹ thuật mới. 
Tuy nhiên với sự giúp đỡ nhiệt tình 
trách nhiệm của cán bộ dự án và có 
phương pháp hỗ trợ thích hợp khi 

thực hiện dự án. Đồng thời được sự 
tham gia tích cực của cộng đồng và 
hỗ trợ của chính quyền địa phương 
trong việc tuyên truyền phố biến đã 
giúp cho mô hình dự án được thực 
hiện thành công và ngày càng được 
nhân rộng trong toàn xã để góp 
phần xoá đói giảm nghèo và bảo vệ 
môi trường.
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Bảo vệ môi trường là trách 
nhiệm của tất cả mọi người 
trong xã hội. Môi trường 
cung cấp các điều kiện sống 

cho cho chúng ta, nhưng các hoạt 
động hàng ngày suy thoái môi trường 
thì cuộc sống của chúng ta sẽ gặp 
nhiều khó khăn, tác hại đến sức khỏe 
và tính mạng của con người. Muốn 
cho mọi người tích cực tham gia bảo 
vệ môi trường, thì điều cần thiết trước 
tiên là phải làm cho mọi người hiểu rõ 
ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, 
tình trạng môi trường hiện nay của 
nước ta và các hành động cần được 
thực hiện để ngăn ngừa ô nhiễm, cải 
thiện môi trường

Con người bằng ý thức và cách sống 
cuả mình phải tác động tích cực đến 
tài nguyên môi trường. Ở đây chúng ta 
cần nhìn nhận vấn đề tài nguyên và môi 
trường từ hai phía: “phía thiên nhiên cho 
ta và phía trách nhiệm của chúng ta”.

Thời gian qua, nhà nước đã có các 
chính sách, chiến lược và kế hoạch 
quốc gia cùng với việc hoạch định 
nhiều chương trình quan trọng về bảo 
vệ tài nguyên môi trường; đồng thời 
chỉ ra những khó khăn phức tạp của 

Câu lạc bộ Môi trường Tp. HCM
Nguyễn Trung Dung 

(CLB Môi trường Tp. HCM), Trần Võ Hùng Sơn (SEF)

vấn đề này và đề ra những giải pháp 
thực tế nhằm hạn chế mức độ gia 
tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên đang 
suy thoái. Tuy vậy tình hình bảo vệ tài 
nguyên môi trường ở nước ta vẫn còn 
nhiều bất cập, bức tranh toàn cảnh vấn 
đề này trên mọi miền đất nước chưa 
sáng sủa là bao.

Qua đài, báo và các phương tiện truyền 
thông chúng ta đã được biết ngày càng 
nhiều hơn những vấn đề môi trường 
ở nhiều nơi trong cả nước. Để phục 
vụ tốt hơn cho việc nâng cao nhận 
thức, môi trường sinh hoạt, cung cấp 
thông tin về môi trường một cách có 
hệ thống cho nhân dân các tỉnh trong 
khu vực phía Nam nói chung và người 
dân TPHCM nói riêng, Câu lạc bộ Môi 
trường (CLB) đã được thành lập. Câu 
lạc bộ đã tạo ra một sân chơi sinh hoạt 
để qua đó giáo dục nâng cao nhận 
thức và năng lực BVMT cho các thành 
viên trong CLB là các nhà nghiên cứu, 
nhà báo, nhà khoa học và cộng đồng 
có quan tâm.

Sự ra đời của CLB Môi trường TPHCM 
đã tạo sự liên kết gắn bó của các thành 
viên cùng quan tâm đến sự nghiệp 

BVMT theo hướng bền vững. Trong 
năm 2006, được sự hỗ trợ của Quỹ 
Môi trường Sida, dự án SEF/37/06 của 
CLB Môi trường đã cùng với các địa 
phương phối hợp tổ chức tọa đàm, 
hội thảo, triển lãm và trao đổi để cùng 
nhau nâng cao nhận thức và năng lực 
BVMT cho cộng đồng. 

Môi trường thể hiện qua tranh ảnh là một 
triển lãm do CLB Môi trường phối hợp 
với Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM và 
Hội khuyến học Gia Định tổ chức với 
3� tác phẩm sơn dầu của hoạ sỹ Phạm 
Đỗ Đồng sáng tác từ năm �998-2004 
và 60 ảnh của các thành viên trong CLB 
mỹ thuật ứng dụng. “Nhân vật” chính 
trong những bức tranh, ảnh không tên 
này là hình ảnh con kênh Nhiêu Lộc- 
Thị Nghè trải qua những năm tháng “từ 
bùn đen ra ánh sáng”, hình ảnh nhếch 
nhác ô nhiễm trước kia và sự trong 
lành thanh bình hiện nay. Đó là sự thể 
hiện một cái nhìn tổng thể về dòng 
kênh Nhiêu Lộc trong quá trình biến 
đổi từ quá khứ đến hiện tại và tương 
lai nhằm khẳng định kết quả thực hiện 
cuả các bên trong việc cải tạo dòng 
kênh Nhiêu Lộc. Vượt trên cả giá trị 
nghệ thuật, những bức tranh, ảnh tại 
triển lãm này đã mang một giá trị hiện 
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thực sâu sắc - giá trị khắc họa chân 
dung cuộc sống bên một dòng kênh, 
đánh thức khơi dậy ý thức bảo vệ môi 
trường trong cộng đồng.

Nói đến sông Thị Vải, mọi người 
thường hình dung đến sự lo ngại đến 
mức khủng hoảng về môi trường 
sống do chất thải công nghiệp của 
các nhà máy sản xuất đầu độc sông 
Thị Vải. Người dân huyện Tân Thành 
sống xung quanh sông Thị Vải đã và 
đang lãnh hậu quả xấu nhất do sự ô 
nhiễm từ dòng sông này. “Nâng cao 
nhận thức, năng lực bảo vệ môi trường 
cho cộng đồng tại sông Thị Vải” là nội 
dung  buổi tọa đàm mà CLB phối hợp 
với Hội Phụ nữ tổ chức với sự tham gia 
của 50 đại biểu là đại diện của cộng 
đồng địa phương, các cơ quan quản lý, 
chuyên môn, các nhà máy xí nghiệp… 
Thực trạng ô nhiễm hiện nay, hiệu 
quả khi cả cộng đồng cùng tham gia 
bảo vệ môi trường, kinh nghiệm xử 
lý chất thải thành công…. được trình 
bày trong buổi tọa đàm giúp các bên 
liên quan nhận thức được vấn đề và 
tìm ra các biện pháp cùng phối hợp 
giải quyết. Nhiều ý kiến cho rằng các 
doanh nghiệp còn làm sai trong vấn 

đề bảo vệ môi trường là do chi phí 
xử lý rác thải, nước thải quá lớn và 
sự thiếu kiên quyết của chính quyền 
trong việc xử lý. Còn cộng đồng dân 
cư thì vô tư xả rác, xả nước thải do ý 
thức chưa cao. Vì vậy bên cạnh giáo 
dục ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường 
cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên 
ghế nhà trường, tuyên truyền ngay 
trong dân, các cơ quan chức năng 
cần xem xét thật kỹ trước khi cấp giấy 
phép cho bất kỳ doanh nghiệp nào và 
phải kiên quyết xử lý, thậm chí đình 
chỉ hoạt động những doanh nghiệp 
cố tình sai phạm.

Bên cạnh vấn đề của sông Thị Vải thì 
bãi rác Đông Thạnh cũng “nổi tiếng” với 
diện tích 40 ha nằm trên địa bàn ấp 3 
và 4 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, 
TPHCM. Mặc dù bãi rác đã được đóng 
cửa nhưng những di chứng và di hại 
về môi trường sống của bãi rác này đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống 
của cộng đồng dân cư địa phương. Sự 
hiện diện đẩy đủ, những ý kiến đóng 
góp tâm huyết của đại diện cộng đồng 
dân cư các ấp, đại diện chính quyền địa 
phương đặc biệt đại diện các đơn vị 
giáo dục, các thầy cô giáo của Trường 

Hoàng Hoa Thám trong buổi tọa đàm 
do CLB Môi trường tổ chức tại địa 
phương thể hiện mối quan tâm nhằm 
hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm trên 
một khu vực đã bị ô nhiễm nặng. 

Với suy nghĩ đơn giản, mỗi người dân 
chỉ cần quan tâm chăm sóc đến thiên 
nhiên quanh mình hàng ngày, xem đó 
là một phần sở hữu của cộng đồng 
mình thì việc bảo vệ môi trường sẽ thật 
sự được tiến hành một cách bền vững, 
bảo vệ môi trường là cần thiết cho sự 
sống còn của chúng ta, góp phần làm 
cho cuộc sống chúng ta ngày càng tốt 
đẹp hơn.

Đây là những việc làm thiết thực và có 
ý nghĩa của CLB Môi trường giúp cho 
cộng đồng các địa phương nhận thức 
và tự xây dựng cũng như phát triển 
các phong trào BVMT tại địa phương, 
cơ quan, trường học và cộng đồng của 
mình. Bước đầu là rất khó khăn nhưng 
dần dần sẽ tạo nếp suy nghĩ mới trong 
cộng đồng và đó cũng là việc làm 
thường xuyên và lâu dài của CLB.



22 Kết nối | hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

Dưới đây là tóm tắt kết quả 
nghiên cứu đánh giá tác 
động xã hội – môi trường 
dưới góc nhìn của người 

dân tại các khu công nghiệp (KCN) 
tại �� khu ở TP. Hồ Chí Minh, �9 khu 
ở Đồng Nai và 6 khu ở Bà Rịa - Vũng 
Tàu do Trung tâm Kinh tế Môi trường 
và Phát triển bền vững thực hiện với sự 
tài trợ của Quỹ Môi trường Sida.

Đối tượng bị tác động

Thông qua kết quả phỏng vấn sâu 60 hộ 
dân, những đối tượng bị tác động do sự 
phát triển của các khu công nghiệp có 
thể chia thành 3 nhóm:

 Nhóm bị di dời giải tỏa toàn bộ, 
phải tái định cư là nhóm chịu thiệt 
hại nhiều nhất. Phần lớn tỏ ra bức 
xúc với giá đền bù, khó khăn trong 
việc ổn định đời sống sau khi tái 
định cư.

 Nhóm bị giải tỏa một phần: có tỏ 
ra bức xúc về giá đền bù, tuy nhiên 
phần lớn cho rằng đời sống kinh tế 
có khá hơn so với trước do có nhiều 
cơ hội làm ăn hơn (công nhân đến 
làm việc ở các KCN phát sinh các 
nhu cầu ăn uống, nhà ở trọ...). 

 Nhóm bị “quy hoạch treo”: một 
số hộ ở các KCN thuộc dạng “quy 
hoạch treo” lại bị tác động rất nặng 
nề, đặc biệt là những hộ nông dân. 
Khi có KCN, người dân không còn 
đất sản xuất. Tiền đền bù thì chưa 
giải quyết, hoặc nếu có thì nhỏ giọt, 
hoặc không thỏa đáng. Kết quả là 
người dân không có vốn chuyển 
đổi sang nghiề khác. Nhiều hộ 
trong diện “quy hoạch treo” không 
được tiếp tục canh tác, không được 
sửa sang chuồng trại để chăn nuôi, 
không được chuyển nhượng đất 
đai, mà lại không được đền bù. Do 
đó đời sống rất khó khăn.

Tác động xã hội - môi trường của các 
khu công nghiệp qua tiếng nói của 

người dân
Trương Đăng Thụy 

(Trung tâm Kinh tế Môi trường và Phát triển bền vững) 

Ngoài ra, nhóm không bị giải tỏa là 
nhóm hưởng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, 
tất cả các nhóm đều có chung ý kiến là 
môi trường bị ảnh hưởng. Mặc dù các 
KCN đều có tỷ lệ diện tích phủ xanh nhất 
định nhưng vẫn gây ra những tác động 
về môi trường. Tác động môi trường 
gây bức xúc nhất theo thứ tự ưu tiên 
là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô 
nhiễm tiếng ồn.

Các vấn đề xã hội – môi trường

Có đến hơn 50% số hộ đến sinh sống 
sau khi KCN thành lập. Tuy nhiên, chỉ có 
một số ít hộ có việc làm tại các KCN. Hầu 
hết người dân mới đến đều nói rằng họ 
chuyển đến ở vì cho rằng dễ sống hơn do 
có KCN. Điều này cho thấy tác động đáng 
kể về kinh tế và việc làm của các KCN.

Chưa đến 5% số hộ có tiệm buôn bán, 
quán ăn hoặc giải khát, hoặc nhà trọ tại 
các KCN. Các hoạt động này đều dựa vào 
KCN. Kết quả khảo sát cho thấy 2/3 số hộ 
nông nghiệp cho rằng KCN ảnh hưởng 
đến hoạt động nông nghiệp của họ, chủ 
yếu là tác động tiêu cực.

Tuy vậy, có đến 80% cho rằng thu nhập 
của họ là cao hơn so với trước khi có 
KCN. Mặc dù chưa thể kết luận rằng thu 
nhập tăng lên là do KCN, nhưng có đến 
2/3 cho biết tình hình kinh tế gia đình 
khá hơn là do có KCN.

Đất đai: Bức xúc nhất là vấn đề đất đai. 
Nhiều người nói rằng việc quy hoạch 
treo, kéo dài và đền bù không thỏa 
đáng ảnh hưởng đáng kể đến đời sống 
người dân.

Ô nhiễm không khí: Hầu như �00% nói 
rằng không khí bị ô nhiễm mà nguyên 
nhân chủ yếu là do xe cộ lưu thông 
nhiều hơn và hoạt động của KCN. 
34% cho rằng ô nhiễm không khí ảnh 
hưởng đến sức khỏe gia đình. 

Rác thải: Hầu hết nói rằng khu vực gia 
đình sinh sống không có tình trạng rác 
thải bừa bãi.

Tiếng ồn: �0% cho rằng khu vực họ sinh 
sống là rất ồn, 26% cho rằng hơi ồn. 
Không có tác động rõ ràng của tiếng 
ồn đến sức khỏe của người dân.

Ô nhiễm nước: Cũng không có bằng 
chứng rõ ràng cho thấy KCN gây ra ô 
nhiễm nước ngầm, nhưng có đến �7% 
cho rằng có hiện tượng nước bị hôi 
hoặc tanh hơn trước và rất có thể điều 
này là do KCN.

Kẹt xe: �9% nói rằng nơi họ sinh 
sống thường xuyên kẹt xe, chủ yếu 
là ở khu vực TP.HCM. Hầu hết những 
người này đều đồng ý rằng tình trạng 
này là do KCN.
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Sức khỏe: Ít có ý kiến cho rằng KCN gây 
ra bệnh tật cho cộng đồng. Một số ít 
cho rằng có bệnh viêm đường hô hấp, 
viêm mũi. Tuy nhiên, phần đông tỏ ra 
lo ngại về những tác động sức khỏe 
lâu dài của tình trạng ô nhiễm không 
khí và nguồn nước.

Cơ sở hạ tầng: Gần như tất cả đều 
cho rằng cơ sở hạ tầng tốt hơn so với 
trước khi có KCN và sự thay đổi này là 
do KCN. 

An ninh trật tự phức tạp hơn, chủ yếu là 
do tốc độ phát triển nhanh tại các khu 
vực xung quanh KCN.

Những xung đột tiềm ẩn:
Chỉ có 23% cho rằng các doanh 
nghiệp trong KCN rất tích cực tron 
việc hạn chế những tác hại về môi 
trường. Điều này cho thấy phần lớn 
cho rằng các doanh nghiệp không 
tích cực trong việc giải quyết các 
tác hại. Đây có thể là một xung đột 
tiềm ẩn giữa người dân và các doanh 
nghiệp trong KCN.

63% số người cho rằng chính quyền 
địa phương rất tích cực trong việc giải 
quyết các tác hại về môi trường. Hầu 
hết không có ý kiến về sự thay đổi 
trong mối quan hệ trong cộng đồng. 
Tuy nhiên có ��% cho rằng mối quan 
hệ trở nên xấu đi.

Ít có người cho rằng lao động nhập 
cư không ảnh hưởng đến tình hình 
an ninh trật tự địa phương. Điều 
này cho thấy một mối xung đột 
tiềm ẩn giữa người dân địa phương 
và nhập cư.

86% cho rằng KCN nhìn chung có tác 
động tốt đến cuôc sống.

Những tác động lên cộng đồng dưới 
góc nhìn của người dân

Kinh tế - Việc làm: Phần nhiều công 
việc trong các KCN đòi hỏi công nhân 
phải có trình độ cao mới làm việc được 
(trung cấp hoặc đại học).Trong khi 
đó, người dân xung quanh chủ yếu 
là nông dân, không đủ trình độ theo 
yêu cầu. Do đó khi có KCN nhiều người 
dân từ chỗ đang có việc trở thành thất 
nghiệp. Nhiều con em trong các gia 
đình xung quanh phải chuyển sang 
các nơi khác để xin việc.

Kinh tế gia đình nói chung không 
bền vững. Tiền đền bù hao hụt dần vì 
chỉ lo sắm sửa đồ dùng gia đình chứ 
không đầu tư làm ăn.Diện tích đất bị 
thu hẹp nên không thể bố trí chỗ ở 
cho con em.

Nhiều hộ phải chuyển sang nơi khác 
sinh sống vì đất bị thu hồi, lại không có 
công ăn việc làm.Chỉ có một số ít gia 
đình khá giả mới có điều kiện mở quán 
ăn, nhà trọ cho công nhân thuê. Phần 
lớn còn lại không có điều kiện như vậy. 
Điều kiện lao động và lương tại một số 
KCN là không thỏa đáng.

Môi trường: Người dân phải chịu khói 
bụi ngay từ khi khởi công. Xe tải chở 
nguyên vật liệu mang theo khói bụi. 
Khi hoạt động thì khói bụi xả ra từ các 
ống khói. Mái tôn mới lợp sau một thời 
gian ngắn thì bị rỉ sét.

Ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng do 
không có nhà máy nào có hệ thống xử 
lý nước thải. Dẫn đến các gia đình không 
thể chăn nuôi trông trọt được. Mùi hôi 
nồng nặc không chịu nổi. Nhiều muỗi 
gây bệnh cho dân. Một số nơi gia súc bị 
chết do uống phải nước thải.

Các hóa chất thấm vào đất, không thể 
canh tác. Thải nhiều chất thải rắn chưa 
biết là có độc hay không. Các chất thải 
xả ra bừa bãi. Một số nơi đốt rác thải 
bừa bãi gây mùi hôi rất khó chịu

Một số nơi người dân cho biết các loại 
bệnh phát sinh nhiều: ung thư, viêm 
họng, viêm mũi. Đặc biệt ở KCN Biên 
Hòa, cán bộ phụ nữ địa phương cho 
biết tỷ lệ tử vong của trẻ em có xu 
hướng tăng từ sau khi có KCN. Điều 
này có thể là do các bà mẹ phải sống 
trong môi trường ô nhiễm, hoặc trẻ em 
sau khi sinh phải chịu sư ô nhiễm.

Xe cộ ra vào KCN gây tiếng ồn khó chịu 
cho người dân.

Xã hội: Hầu như nơi nào cũng tỏ ra bức 
xúc về vấn đề đền bù giải tỏa. Tiến độ đền 
bù chậm, không thỏa đáng. Quy hoạch 
treo gây nhiều khó khăn cho người dân. 
Khi chưa có KCN chưa bao giờ có tệ nạn 
xã hội. Khi KCN đến thì kéo theo một bộ 
phận hành nghề mại dâm. Thỉnh thoảng 
có trộm cắp, đánh lộn, ma túy. Một phần 
là do người từ nơi khác đến (dân nhập 
cư). Đường sá tốt hơn, nhưng kéo theo 
nạn đua xe, thỉnh thoảng vẫn có người 
chết vì đua xe. Tuy nhiên, đường sá, 
trường học, bệnh viện được nâng cấp, 
xây mới khang trang hơn.

Kiến nghị của người dân

 Cần xây dựng khu công nhân để 
cải thiện cuộc sống, đào tạo dân 
địa phương để nhận vào các KCN 
làm việc.

 Phải có khu cư xá cho công nhân 
sinh sống

 Cần mở trường đào tạo cho người 
dân địa phương để làm việc trong 
KCN

 Xử lý các vấn đề môi trường, hạn 
chế xả khói bụi, xử lý rác thải và 
nước thải.

 Cần kiểm tra chất lượng nước 
ngầm để đảm bảo an toàn cho 
dân

 Phải đảm bảo quyền lợi người lao 
động

 Phải xây dựng các tổ chức công 
nhân, giáo dục tư tưởng, văn hóa 
chính trị cho công nhân để hạn 
chế tệ nạn.
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Xã Tam Đại (huyện Phú Ninh, 
tỉnh Quảng Nam) là vùng 
bán sơn địa nằm cạnh hồ 
Phú Ninh, có 6 thôn. Có đến 

95% người dân làm nghề nông và 25% 
số hộ thuộc diện nghèo theo chuẩn 
mới. Dự án “Bản làng xanh” do Quỹ Môi 
trường Sida tài trợ trong thời gian vừa 
qua đã tạo ra nhiều hiệu dụng trong 
nâng cao nhận thức, ý thức và hành 
động của cộng đồng trong bảo vệ môi 
trường (BVMT) và phát triển bền vững.

Những chuyển biến mới

Người dân trong xã tham gia hưởng 
ứng dự án với mong ước làm thay đổi 
căn bản nhận thức và đối xử tốt hơn với 
môi trường xung quanh. Đội ngũ cán 
bộ xã nói chung và các thành viên ban 
quản lý, ban giám sát nói riêng thông 
qua dự án được nâng cao căn bản trình 
độ, nhận thức và hiểu biết nhiều hơn 
về nhiệm vụ, biện pháp và định hướng 
BVMT gắn với phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương bền vững. Trên cơ sở đó, đã 
hình thành ý tưởng, kế hoạch lâu dài về 
phát triển địa phương, đẩy mạnh công 
cuộc xóa đói giảm nghèo, nhất là quan 
tâm mối quan hệ phát triển kinh tế dịch 
vụ với bảo vệ môi trường sinh thái vùng 
ven và lòng hồ Phú Ninh - một địa điểm 
du lịch sinh thái của tỉnh Quảng Nam. 

“Bản Làng Xanh” - Cộng đồng tham gia 
cải thiện môi trường nông thôn

Nguyễn Huy Hiển 
(Thành viên Nhóm cố vấn, SEF)

Nhận thức và hành động của cộng 
đồng về công tác BVMT được nâng 
cao. Mặc dù, dự án chỉ hỗ trợ tập 
huấn với số lượng học viên ít (40 
người cũng là 40 tuyên truyền viên 
của 6 thôn) so với cộng đồng có 
đến 3.200 nhân khẩu, nhưng những 
kiến thức, biện pháp BVMT vẫn được 
nhiều người dân biết đến, như tên dự 
án, mục tiêu dự án, các hoạt động, 
việc làm  BVMT, hành vi tác hại tác 
động xấu đến môi trường cần loại 
bỏ (chai vỏ thuốc trừ sâu, sản xuất 
an toàn, chặt phá rừng phòng hộ làm 
chất đốt, vật liệu xây dựng). 

Nhận thức về môi trường vệ sinh 
thôn, làng trong dân được cải thiện 
rõ nét. Không như ban đầu thăm dự 
án với bức tranh môi trường nông 
thôn còn tồn tại nhiều vấn đề bức 
xúc (phân gia súc, rơm rạ, thiếu cây 
xanh, nhà cửa và vườn tượt nhếch 
nhác…), qua thời gian và kiểm tra 
thực địa chúng tôi nhận thấy, môi 
trường được quan tâm cải tạo, chú 
trọng gìn giữ và tiến bộ nhiều mặt. 
Đáng chú ý, khi chưa có dự án, phân 
trâu bò xả xuống đường, nhưng từ 
lúc dự án triển khai, phân gia súc 
được thu gom, tận dụng tối đa (vì 
bán � gánh phân được 20.000 đồng, 
phục vụ bón lót ớt, cải, rau màu).

Thông qua các hoạt động bổ ích của 
dự án đã tạo sức kích thích hình thành 
các ý tưởng, năng lực tư duy, quyết 
định các chính sách của chính quyền về 
nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời 
gian tới. Đặc biệt, lãnh đạo địa phương 
nhận thấy rõ, chính môi trường sinh 
thái ổn định là “cơm ăn, áo mặc, khá 
giàu hơn” của Tam Đại nay mai trong 
định hướng phát triển dịch vụ du lịch; 
đồng thời tư duy, nỗ lực BVMT bền 
vững cũng như các kỹ năng quản lý, 
giám sát của các thành viên chủ chốt 
của dự án nâng lên nhiều mặt.

Nhìn chung năng lực BQL, BGS dự án 
được nâng cao qua các đợt tập huấn 
và thực tiễn cọ xát với các hoạt động 
thực tế tại địa phương. Họ thực sự sau 
này sẽ trở thành nhân tố tích cực tham 
gia công tác bảo vệ môi trường, tham 
mưu cho lãnh đạo xã về hoạch định 
biện pháp BVMT bởi từ sức trẻ, sự năng 
động và kinh nghiệm tích lũy từ dự án 
mang lại.

Góp sức vào sự thành công của năm du 
lịch Quốc gia “Quảng Nam - điểm đến 
của 2 di sản”, trong đó Tam Đại là điểm 
đến hấp dẫn của đông đảo du khách 
trong năm du lịch bởi những ấn tượng 
từ nỗ lực của cộng đồng chung tay xây 
dựng môi trường các thôn Trung Đàn, 
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Đại An thoáng sạch, vệ sinh. Kết quả đó 
xuất phát từ ý thức cộng đồng cùng với 
sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ Môi trường 
Sida hỗ trợ di dời 30 mô hình chuồng 
trại nằm ven đường dẫn lên hồ nước 
Phú Ninh và xây dựng các pa-nô dọc 
tuyến đường. 

Sự tham gia tích cực của cộng đồng 

Hiệu quả đạt được của dự án ở góc 
độ tạo được không khí cởi mở, dân 
chủ, công bằng, đoàn kết trong khu 
dân cư thông qua các hoạt động bình 
xét hộ gia đình hưởng lợi mô hình, 
tham gia tập huấn nâng cao kiến thức 
về môi trường, tham gia nhóm tình 
nguyện viên (20 nhóm, với mỗi nhóm 
20 người) và duy trì các hoạt động 
sinh hoạt phong phú, sôi động hàng 
tháng, đồng thời mở ra hướng hoạt 
động ổn định lâu dài thông qua các 
hoạt động sinh hoạt đoàn thể các tổ 
chức xã hội và cộng đồng thôn bản 
hàng tháng. 

Sự hình thành nhóm tuyên truyền viên 
và phân bổ rải khắp xã đã thành một 
mạng lưới với nhiều nhân tố đóng vai 
trò kích cầu tích cực trong vận động, 
thuyết phục người dân “ăn ở vệ sinh, 
đối xử thân thiện môi trường, chung 
tay gìn giữ đường làng, ngõ xóm”.

Duy trì kết quả dự án  

Thành công dự án ở Tam Đại mở ra 
tầm nhìn, tạo hiệu ứng lan tỏa đến 
các vùng lân cận. Trong đó xã Tam 
Thái kề cạnh là một ví dụ về tích cực 
triển khai di dời chuồng trại nuôi trâu 

bò ven đường; tích cực tuyên truyền, 
vận động người dân sống hai bên ven 
đường thu dọn phân gia súc, rơm rạ, 
trồng cây xanh. 

Tuy vậy, quá trình triển khai dự án đã 
có những khó khăn, tồn tại nhất định 
do các yếu tố khách quan (bão số 6 
vào cuối năm 2006 tác động; mùa vụ, 
tập quán sản xuất, sinh hoạt theo lối 
cũ kỹ của người dân đã tồn tại khá 
lâu) và chủ quan tác động (thay đổi 
vai trò BQL dự án ngay từ đầu xây 
dựng dự án; năng lực và tiếng nói 
của BQL dự án chưa đủ sức để tạo 
ra lực tác động mạnh mẽ hơn đến 
chính quyền xã để thay đổi cách nhìn 
nhận và triển khai đồng bộ, quyết liệt 
các hoạt động…). 

Một số thành viên tham gia dự án do 
nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc 
sống, sinh hoạt, sản xuất và thời vụ 
chi phối nên khả năng tiếp thu kiến 
thức và thực hiện nhiệm vụ được 
phân công chưa được rành mạch, 
chưa có sức thuyết phục để tạo ra 
hiệu quả cao trong cộng đồng. Mặt 
khác, chăn nuôi trâu bò của xã là 
thế mạnh, nghề phổ biến nhằm tạo 
sức kéo trong sản xuất nông nghiệp. 
Do số mô hình hỗ trợ ít và có sự tập 
trung vùng trọng điểm phục vụ du 

lịch; mỗi mô hình nếu nhân rộng thì 
so với thu nhập người dân thì vượt 
quá khả năng thực hiện, do đó trong 
khu dân cư còn khá nhiều chuồng 
nuôi nằm gần nhà, đường bê tông 
liên thôn xóm bốc mùi xú uế.  

Những thách thức sau dự án 

Việc duy trì và phát triển các nhóm 
tuyên truyền viên là nhân tố bảo đảm 
tính lan tỏa, bền vững của dự án. Trên 
thực tế, các thôn Long Sơn, Đại Hanh 
mỗi thôn có 3 nhóm với 60 người, 
nhưng do hoạt động bổ ích (có ca hát 
hò vè, có phân công trách nhiệm cho 
trưởng, phó nhóm, có chương trình 
chuẩn bị sinh hoạt chu đáo) nên mỗi 
nhóm đã thu hút phát triển đến nay 
gần �00 người. 

Tam Đại là xã nông nghiệp, vẫn còn 
“con trâu đi trước, cái cày đi sau”. Tư duy 
phát triển kinh tế của lãnh đạo xã vẫn 
chưa thay đổi nhiều (nhất quán cơ cấu 
kinh tế nông lâm-ngư), nên những vấn 
đề từ mặt trái sản xuất nông nghiệp 
tác động xấu đến môi trường vẫn luôn 
đặt ra. Điều này đòi hỏi cần có thời gian 
để đổi mới nhận thức cán bộ xã về xu 
hướng đô thị hóa và những tác động 
từ phát triển kinh tế từ Thị xã Tam Kỳ 
lên địa phương. 
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Từ ngày �2 - 24 tháng 0� năm 
2008, với sự trợ giúp của Đại 
Sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, 
Nhóm Cố vấn (AG) -Quỹ Môi 

trường Sida (Hà Nội) đã đi thăm và 
học tập tại Ấn Độ. Chuyến đi đã thành 
công tốt đẹp đạt được mục tiêu nâng 
cao năng lực cho AG thông qua học 
hỏi các kiến thức và kinh nghiệm từ 
các tổ chức phi chính phủ Ấn Độ về 
các kỹ năng vận động chính sách góp 
phần thúc đẩy sự phát triển của các tổ 
chức xã hội dân sự trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường.

Trong chuyến đi này AG đã đến thăm 
và làm việc với 5 tổ chức như Trung 
tâm Khoa học và Môi trường (CSE) với 
25 năm kinh nghiệm trong nghiên 
cứu và phổ biến thông tin về môi 
trường đến công chúng ở nhiều cấp 
với nhiều hình thức khác nhau; Deep-
alaya là tổ chức làm việc về các vấn đề 
ảnh hưởng tới dân nghèo vùng đô thị 
và nông thôn đặc biệt tập trung vào 

Kinh nghiệm và bài học từ Ấn Độ 
Văn phòng AG

(Quỹ Môi trường Sida)

trẻ em; Chintan là nhóm hành động 
và nghiên cứu về môi trường tập 
trung vào các vấn đề rác thải vùng đô 
thị; Suhlab là tổ chức khởi xướng và 
phát triển phong trào cải thiện vệ sinh 
môi trường cho người nghèo; TBS là tổ 
chức hoạt động tích cực hỗ trợ người 
nghèo xây dựng lại  nông thôn một 
cách bền vững, tập trung tìm kiếm 
và bảo vệ nguồn nước tự nhiên và 
nghiên cứu hệ thống canh tác thích 
hợp cho người dân địa phương. Qua 
chuyến đi AG  đã có cơ hội hiểu biết 
hơn về vấn đề bảo vệ môi trường, sử 
dụng bền vững nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, luật pháp và vai trò của 
các tổ chức xã hội dân sự của Ấn Độ 

từ đó đã học hỏi và thu  được một số 
kinh nghiệm như sau:

Các tổ chức phi chính phủ Ấn Độ có 
chuyên môn và lĩnh vực hoạt động 
khác nhau. Họ là các tổ chức có tư cách 
pháp nhân, hoạt động không vì mục 
đích lợi nhuận để thúc đẩy các chiến 
lược phát triển một cách công bằng và 
thân thiện với môi trường dựa trên các 
hoạt động nâng cao nhận thức thông 
qua các chiến dịch, nghiên cứu và phổ 
biến thông tin tới công chúng. Các tổ 
chức này xây dựng một chuỗi kiến thức 
và thông tin để nâng cao nhận thức 
công chúng về các vấn đề nóng cũng 
như trợ giúp để xây dựng thể chế. Hơn 



27Bản tin nội bộ của Quỹ Môi trường Sida

thế nữa, họ là các tổ chức xã hội dân sự 
có tiếng nói ảnh hưởng tới chính phủ 
và công chúng Ấn Độ.

Các tổ chức NGO này vận động chính 
sách thông qua nhiều hình thức như 
thu thập, nghiên cứu, phân tích và 
phổ biến thông tin cho các nhóm đối 
tượng khác nhau như công chúng, 
các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định 
chính sách…đồng thời triển khai các 
chiến dịch rộng khắp nhằm đạt được 
kết quả là thay đổi chính sách.

Các tổ chức phi chính phủ Ấn Độ chú 
trọng  tới cả chính sách chung và các 
hoạt động cụ thể về vận động chính 
sách, quan tâm tới xu hướng xã hội và 
các sáng kiến của công dân ở cấp cộng 
đồng. Khái niệm sự tham gia của công 
chúng được nhận thức vô cùng phong 
phú và đa dạng với các sáng kiến được 
đưa từ dưới lên. Các tổ chức phi chính 
phủ có các chương trình và kế hoạch 
cụ thể để làm việc với công chúng 
nhằm cung cấp thông tin và kiến thức 
cũng như nâng cao nhận thức và xây 
dựng năng lực người dân, tăng cường 
vai trò của các nhóm không chính thức 
và tạo cơ hội tốt cho họ. Sự thực, nhiều 
sáng kiến đến từ các tổ chức xã hội và 
các cá nhân đã được phát triển một 
cách thành công như các hình thức đa 
dạng trong giáo dục và truyền thông 
môi trường….

Các tổ chức phi chính phủ Ấn Độ sử 
dụng các công cụ điện tử một cách 
hiệu quả. Họ xây dựng các trang thông 
tin điện tử  nhằm giới thiệu các hoạt 
động của mình, chia sẻ kinh nghiệm và 
đưa các  thông tin đến các nhà nghiên 
cứu, các cộng đồng, các trường học 
và một số các tổ chức thích hợp khác. 
Công cụ điện tử đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong phổ biến các kiến 
thức và kết nối các đối tác khác nhau 
ở Ấn Độ.

Cho đến nay, vấn đề ô nhiễm không khí 
đã giảm một cách đáng kể qua việc sử 
dụng khí ga tự nhiên cho các phương 
tiện giao thông công cộng ở các thành 
phố của Ấn Độ. Vấn đề này có thể áp 
dụng tại Việt Nam nhằm giảm lượng 
khí thải do gia tăng số lượng các dịch 
vụ giao thông công cộng tại các thành 
phố. Chính phủ VN cũng nên có chính 
sách và cơ chế khuyến khích sử dụng 
khí ga tự nhiên thay cho xăng dầu.

Chiến dịch thu gom nước mưa đã được 
áp dụng rộng rãi trên toàn đất nước Ấn 
Độ nhằm phục hồi lại và nâng cao mực 
nước ngầm phục vụ cuộc sống và sản 
xuất, đặc biệt ở những vùng khô hạn 
hiếm mưa. Mô hình này có thể áp dụng 
tại một số vùng khô hạn của Viêt Nam 
như Ninh Thuận, Bình Thuận nhằm cải 
tạo đất và điều kiện sinh thái để canh 
tác và bảo vệ sức khỏe con người.

Ở Việt Nam đã có rất nhiều chương 
trình giáo dục môi trường trong trường 
học nhưng việc thực hiện còn mang 
tính hình thức và phong trào. Viêt Nam 
có thể  học Ấn Độ hình thức giáo dục 
học sinh bằng các hoạt động thực tiễn 
nhằm cung cấp và trang bị cho học 
sinh những kỹ năng cần thiết và các 
hoạt động cụ thể như các hoạt động 
bảo vệ môi trường trong trường học 
cũng như trong cuộc sống thông qua 
việc thực hiện cách tính toán, đo đếm 
chi phí lợi ích của việc tiết kiệm và sử 
dụng bền vững các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên.

Bên cạnh việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng 
và phương tiện dự báo thời tiết, VN cần 
nâng cao nhận thức cũng như trang bị 
cho công chúng kiến thức để nhận 
biết và cách ứng phó với các thảm họa 
như động đất, sóng thần, lũ lụt và sạt 
lở đất.

AG hy vọng rằng những kinh nghiệm 
và bài học trên đây sẽ được áp dụng 
một cách tốt nhất trong các hoạt động 
của SEF cũng như Việt Nam để góp 
phần nào trong quá trình phát triển xã 
hội dân sự và thúc đẩy phát triển bền 
vững môi trường.



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.

Văn phòng Nhóm Cố vấn, Quỹ Môi trường Sida.
P. 308 - Nhà A�, �7 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 04 – 7262�34  *  Fax: 04-7262�35
Email: office@sef.org.vn
Website: www.sef.org.vn

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

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

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.
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