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Những đổi thay vùng quê hiện nay 
làm cho bất cứ ai đã từng sinh 
ra và lớn lên ở đó cũng đều có 
quyền tự hào. Đổi thay từ những 

mảnh ruộng, mái nhà, khu vườn, đường làng 
ngõ xóm. Không còn cảnh lầy lội những ngày 
mưa lũ, đông giá; những mái nhà không đủ 
che nắng, che mưa; những manh áo không đủ 
chống lại cái rét cắt gia cắt thịt, không còn cảnh 
thiếu ăn, đứt bữa. Và cũng chính vì thế nhiều 
người trong chúng ta  có những lúc quên đi 
những mất mát có thể nói là khó tìm lại được. 
Những mất mát đó tưởng như vô hình nhưng 
hiện hữu hàng ngày hàng giờ và ngày càng 
tác động sâu sắc vào cuộc sống, sức khoẻ của 
từng cá nhân, cả một cộng đồng.

Còn đâu cảnh những cánh đồng sau vụ thu 
hoạch đầy ắp cá, tôm, ốc, ếch. Lũ trẻ xoay vần 
tát nước kiếm thức ăn về cho bố mẹ. Vắng 
hẳn bầy chim, đàn cò kiếm ăn trên ruộng 
lúa, bờ tre. Mùi lúa chín, mùi rơm mới không 
át nổi biết bao loại mùi rất khó chịu bốc lên 
từ những đường mương, rãnh nước đen kịt 
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TRONG SỐ NÀY

trong làng, ngoài ruộng. Biết bao loại hình túi 
ni lông bay phấp phới khắp đó đây. Không ít 
người đổ bệnh ra đi khi còn quá trẻ mà chưa 
thể tận hưởng hết những thành quả lao động 
nhọc nhằn của mình. Những căn bệnh lạ lùng, 
những loại bệnh phổ biến ngày càng trở nên 
quen thuộc tại hầu hết các vùng quê. Những 
mất mát đó là vô hình vì nó không đến với 
những người nông dân trong một ngày, một 
tháng, một năm mà nó đến âm thầm lặng lẽ, 
kiên nhẫn, lạnh lùng trong khi mọi người chưa 
ý thức được sự xuất hiện của nó. Thậm chí cho 
đến hôm nay khi sự mọi việc đã diễn ra, đang 
tác oai tác quái đến từng gia đình chúng ta vẫn 
chưa thấy hết sức tàn phá gê gớm của nó.

Đứng trước một thực tế như vậy phản ứng 
của từng địa phương là hết sức khác nhau. 
Nhiều nơi cả người dân và chính quyền vẫn 
dửng dưng coi nó như là một điều hiển nhiên 
không thể thay đổi. Có không ít địa phương 
người ta nói thật nhiều về nó song chưa có 
những hành động đáng kể nào để giải quyết. 
Ở đâu đó có những gia đình, cộng đồng tự 
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co cụm lại và bằng những qui ước riêng của 
mình để phần nào giảm thiểu tác động xấu 
của môi trường đến với chính gia đình, cộng 
đồng. Và có không ít địa phương ý thức sâu sắc 
sự mất mát đang nỗ lực phát huy sức mạnh cả 
cộng đồng để cải tạo chính môi trường sống 
của chính mình. Dù chưa nhiều nhưng những 
điểm sáng đó chính là ngọn đèn le loi từ cuối 
đường hầm, nó chính là một phần hướng đi 
của cả một vùng nông thôn rộng lớn trong 
tương lai. Làm thế nào để cổ xuý những địa 
phương đã có những ý tưởng “vượt thời gian” 
cải tạo môi trường sống của chính địa phương 
(và đó cũng là những đóng góp có ý nghĩa 
cho công cuộc cải tạo môi trường chung cho 
toàn nhân loại). Đây là một trong những bài 
tóan khó và chính những bài học kinh nghiệm 
này là cốt lõi  thành công trong việc cải tạo 
môi trường nông thôn trong tương lai.

Không thể phủ nhận vai trò to lớn của chính 
quyền trung ương và địa phương với những 
dự án mang tầm vóc rất lớn cùng các khoản 
đầu tư lên đến hàng chuc tỷ đồng. Những dự 
án đó chính là tác nhân tạo nên những đổi 
thay đáng tự hào. Tuy nhiên cái người nông 
dân đang đối mặt về vấn nạn môi trường 
sống của mình trong thời điểm này về cơ bản 
họ phải tự lo liệu lấy. Vì sao vậy?  Nhà nước 
chưa thể có đủ ngân sách để giải quyết tất 
cả nhứng vấn đề đã nêu trên. Bởi vấn đề môi 
trường nông thôn phức tạp không kém thành 
phố; bởi áp lực của phát triển kinh tế v.v.v. Chỉ 
cần đưa ra một minh chứng nhỏ: Một vùng 
nông thôn rộng lớn với diện tích trên 16 ngàn 
km2 với gần 2,5 triệu dân như Nghệ An trong 
năm 2008 tỉnh cũng chỉ phân bố một lượng 
ngân sách 475 triệu cho cải tạo môi trường 
nông thôn (và có lẽ các tỉnh khác cũng ở tình 
trạng tương tự). 

Nhận thức rõ những vấn nạn môi trường, 
những khó khăn người nông dân phải đối 
mặt trong cải tạo môi trường sống, những 
khó khăn do diều kiện hạn hẹp kinh phí của 
các cấp chính quyền, ngay từ những ngày 
đầu thành lập (1997) Quỹ Môi trường Sida 
(SEF) đã dành một sự ưu tiên đặc biệt đầu tư 
cho những sáng kiến cộng đồng bảo vệ môi 
trường khu vực nông thôn, vùng núi, vùng 

khó khăn. Các dự án được hỗ trợ  xuất phát 
từ những ý tưởng của chính cộng đồng, xuất 
phát từ những đề xuất cụ thể cần thực hiện 
tại địa phương, từ các hoạt động cần thiết sẽ 
được tiến hành. Những thành quả đã đạt được 
trên mọi miền đất nước được đề cập đến dưói 
đây chỉ là một số kết quả có tính đại diện với 
mong muốn góp phần truyền đạt những kinh 
nghiệm đã được kiểm chứng, phần nào giúp 
các địa phương khác cải tạo chính môi trường 
sống của mình.

Điều cốt lõi chính là nhận thức sâu sắc của chính 
quyền địa phương, cộng đồng dân cư về vấn 
nạn môi trường của chính địa phương mình 
và những ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối 
với đời sống của mọi người. Bởi những mất mát 
vì môi trường sống bị ô nhiễm dù rất nghiêm 
trọng cũng chỉ tác động đến con người một 
cách rất lặng lẽ cho nên không ít cộng đồng, 
cá nhân sẵn sàng đánh đổi nó để tìm kiếm 
những món lợi về kinh tế trước mắt. Chính vì 
thế người ta có thể nói rất nhiều về nó nhưng 
không hành động. Xuất phát từ nhận thức trên, 
chỉ những địa phương hội tụ được đầy đủ các 
điều kiện đó, sẵn sàng đi đến hành động mới 
có thể đưa ra những đề xuất sát hợp, khả thi với 
thực tế địa phương. Những dự án thành công 
nhất đã chứng minh điều này hoàn toàn đúng. 
Đơn cử ba ví dụ điển hình: Dự án Vĩnh Quang 
(huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng trị), dự án Sơn Kim 
(huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh), dự án Gio Mỹ 
(Gio Linh tỉnh Quảng trị). Mặc dù thuộc ba miền 
quê hoàn toàn khác nhau (Vĩnh Quang thuộc 
vùng biển, Gio Mỹ vùng cát bay ven biển, Sơn 
Kim vùng núi), vấn nạn môi trường có nhiều 
nét riêng biệt nhưng điều chung nhất chính 
là quyết tâm của chính quyền địa phương và 
cộng đồng người dân giải quyết môi trường 
sống của mình. 

Tại Vĩnh Quang một vùng người dân sống tập 
trung với những nghề nghiệp cơ bản là: đánh 
cá, kinh doanh du lịch, nuôi trồng thuỷ sản và 
một số làm ruộng. Căn cứ trên thực tế ô nhiễm 
dự án do chính địa phương đề xuất đưa ra các 
ưu tiên: Xây dựng nhận thức môi trường trong 
sạch sẽ tạo cảnh quan thu hút khách du lịch, 
bảo đảm sức khoẻ của cộng đồng, nâng sức 
cạnh tranh của sản phẩm hải sản chế biến, tạo 

điều kiện nuôi trồng thuỷ sản, tạo ý thức cho 
người dân giữ vệ sinh chung; phân laọi rác và 
thu gom rác thải tại các khu dân cư tập trung, 
khu du lịch, khu chế biến thuỷ sản... 

Ở Sơn Kim lại hoàn toàn khác. Vấn đề rác thải 
không đặt ra cấp bách mà do thói quen từ lâu 
một bô phận người dân sử dụng nước suối 
(trước đây vốn thật sự trong lành nhứng hiện tại 
đã bắt đầu ô nhiễm), chăn nuôi không chuồng 
trại, vệ sinh gia đình tự do, tình trạng phá rừng 
bừa bãi thì việc thực hiện là giải quyết nguồn 
nước, khu vệ sinh gia đình và bảo vệ rừng. 

Còn đối với Gio Mỹ,  hiện tượng cát bay ngày 
càng vùi lấp đất nông nghiệp, làng mạc nên 
đời sống người dân rất khó khăn vì vậy  cần 
hỗ trợ về chăn nuôi sản xuất để góp phần giải 
quyết khó khăn về đời sống và lấy đó làm cơ 
sở để hỗ trợ huy động người dân trồng cây 
chắn cát. 

Chính do xác định đúng vấn đề cơ bản cần 
giải quyết nên sau khi dự án đi vào hoạt động 
với nhiều phương thức tác động khác nhau 
đã huy động được tối đa nguồn lực của cộng 
đồng tham gia. Kết quả vẫn được duy trì và 
nhân rộng khi các nguồn tài trợ của dự án đã 
kết thúc và kết quả để lại cho tới nay hết sưc 
ấn tượng: 

Tại Vĩnh Quang đội thu gom rác thải đã đi vào 
hoạt động hết sức nên nếp và bước đầu đã 
tự chủ về tài chính (do nhân dân dóng góp) 
để duy trì tất hoạt động thường xuyên liên 
tục. Khu vực nông thôn tập trung hàng ngày 
các hộ gia đình đều tự làm vệ sinh gia đình và 
đường làng ngõ xóm, rác được phân loại, rác 
hữu cơ về cơ bản chôn cất trong vườn bón cho 
cây, rác vô cơ cho vào bao đưa đến khu tập 
trung do đội thu gom thực hiện. Hàng tuần 
theo quy ước đã đề ra (chủ dự án đề xuất và 
UBND xã ban hành) tất cả các khu dân cư đều 
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tiến hành làm vệ sinh chung dưới sự hướng 
dẫn của các thành viên đội thu gom rác.  Tất 
cảc các nhà hàng, nhà nghỉ đều thực hiện ng-
hiêm các quy định về vệ sinh. Tuy theo hính 
thức kinh doanh các hộ đều đóng góp phí 
theo mức độ gây ô nhiễm. Thức ăn thừa, rác 
thải chế biến được gom đúng nơi quy định. 
Đội thu gom rác vệ sinh bãi bãi tắm một cách 
thường xuyên, các thành viên đội vệ sinh luôn 
thường trực nhắc nhở những người vi phạm 
các quy định đã đặt ra. Cửa Tùng thực sự trở 
thành bãi tắm sạch sẽ nhất so với các bãi khác. 
Điều quan trọng nhất là người dân đã quen 
với môi trường mới và sắn sàng đóng góp tài 
lực hợp lý để duy trì các hoạt động.

Dự án Gio Mỹ đạt được kết quả án tượng về 
trồng cây chắn cát. Mặc dù dự án chỉ đầu tư 
khỏang 60 triệu hỗ trợ nhưng diện tích cây 
trồng đã lên tới hàng trăm ha. Tất cả nhứng 
vùng cây này đều đã có chủ và người chủ có 
quyền khai thác hợp lý để bảo vệ tốt nhất cấy 
trồng của mình. Để đạt được kết quả trên dự 
án đã biết khai thác sức mạnh của các tổ chức. 
Mỗi thôn đều có các thành viên đảm trách 
các nhiệm vụ của dự án. Chính vì thế dự án 
đã đào tạo được một đội ngũ những cụ ông 
rất có kinh nghiệm ươm cây giống để tự giải 
quyết vấn đề mở rộng diện tích, những thanh, 
thiếu niên, các chi em phụ nữ có khả năng 
trồng chăm sóc và khai thác rừng trồng hợp 
lý. Trên cơ sở những kết quả đạt được của dự 
án người dân và chính quyền đã nhận ra tiềm 
năng của vùng đất chết này nên nhiều hộ 
gia đình đã mạnh dạn di dân vào ngay trong 
trung tâm vùng cát để trồng cây gỗ và dùng 
bóng cây gỗ canh tác lạc, đậu và chăn nuôi. 
Kinh tế của các hộ cải thiện rõ rệt so với chăn 
nuôi trồng trọt trong những khu vực dân cư 
truyền thống. Những kết quả đạt được bước 
đầu đã khẳng định khả năng chinh phục vùng 
cát bay này thành khu dân cư là khả thi. Nỗi 
lo xâm thực cát một phần được giải toả. Bên 
cạnh đó với số vốn hỗ trợ chăn nuôi quay 

vòng đã tạo cho chính các hộ dân sống trong 
vùng cát có được nguồn thu khá ổn định ban 
đầu để thực hiện nhiệm vụ chính là phủ xanh 
vùng đất cát nõng bỏng này.

Thành công của dự án Sơn Kim không tạo 
được cảm giác ấn tượng như hai dự án nói 
trên mà nó đã đi vào chiều sâu. Từ việc đầu 
tư giải quyết đào giếng sử dụng nguồn nước 
sạch, đầu tư xây nhà vệ sinh, chuồng lợn cho 
đến nay hầu như các hộ dân tộc với thói quen 
lấy nứơc từ suối vốn từ lâu đã ô nhiễm do chăn 
nuôi, do rừng thu hẹp... đã tự xây dựng giếng, 
làm chuồng trại, nhà vệ sinh để lấy phân bón. 
Thành công này có được vì chính những mô 
hình đã đầu tư với hiệu quả mang lại đã thật 
sự thuyết phục người dân tự mở rộng và ngày 
càng trở thành bắt buộc phải có nó trong 
cuộc sống của cộng đồng. Nhiều hộ gia đình 
trẻ (mới tách hộ) mặc dù đời sống còn khó 
khăn, thiếu thốn nhưng luôn dành sự đầu tư 
trước hết cho các công trình vệ sinh. Cùng với 
điều đó các thành viên đảm nhận các phần 
việc bảo vệ môi trường như: Trồng và bảo vệ 
cây xanh các khu vực công cộng; tham gia các 
dự án trồng và bảo vệ rừng trồng; làm vệ sinh 
đường làng, ngõ xóm...

Tuy nhiên để đạt được những thành quả kể 
trên con đường đi hoàn toàn không bằng 
phẳng. Đến Vĩnh Quang chứng kiến những 
đổi thay, gặp gỡ các thành viên trong cộng 
đồng điều ấn tượng nhất để lại là lời tâm sự 
của họ về dự án đã cho thấy  khá đầy đủ những 
khó khăn, những thành công, những khiếm 

khuyết nới đây. Một chủ cửa hiệu nhỏ đã tâm 
sự:  các hoạt động của dự án và các thành viên 
đội thu gom rác thải  có hiệu quả lớn. Khoản 
đóng góp phí môi trường tuy không nhỏ so 
với thu nhập của gia đình nhưng chua xứng 
đáng với công sức của các thành viên trong 
đội thu gom. Trách nhiệm của chúng tôi là cố 
gắng giữ gìn, không thải rác kinh doang bừa 
bãi, nhắc nhở khách hàng cùng có ý thức để 
giảm bớt gánh nặng cho các chị. Một thành 
viên đội thu gom rác với hoàn cảnh gia đình 
thật sự khó khăn (con ốm đau thường xuyên, 
chồng sức khoẻ không thật tốt, nghề biển bấp 
bênh) đã khẳng định là sẽ làm tốt nhất công 
việc được bà con tin tưởng giao phó. Chi lo 
lắng tằn tiện các khoản thu để bảo dưỡng, tu 
bổ và sắm mới một số trang thiết bị phục vụ 
lâu dài nhiệm vụ được giao. Theo chị những 
ngày khó khăn nhất đã qua, vấn đề là phải làm 
gì để phát triển hơn lên. Nỗi trăn trở lớn nhất 
của chủ tịch UBND xã là tạo nên cơ chế để 
đội thu gom rác thải có thể tự chủ hoàn toàn. 
Có như vậy mới phát huy được tính sáng tạo, 
nâng cao trách nhiệm và cải thiện thêm thu 
nhập. Có thể không chỉ dừng lại nhiệm vụ thu 
gom mà phải làm thêm công việc liên quan, 
để công tác bảo vệ, giữ gìn môi trường đi vào 
chiều sâu.

Có thể nói những trăn trở, lo toan của các 
thành viên trong cộng đồng cho phép chúng 
ta khẳng định: Dự án đã thành công sẽ được 
duy trì đã, đang và sẽ góp phần không nhỏ 
cho phát triển bền vững một vùng quê.
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Kết quả các dự án SEF năm 2007

Đến nay, hầu hết các dự án được phê duyệt trong năm 2007 
đã hoàn thành và đạt được một số kết quả đáng kể tại các địa 
phương. Tuy nhiên vẫn còn một vài dự án bị chậm trễ tiến 
độ nên phải cắt bỏ hoặc dừng một số hoạt động như dự án 
SEF/07/07, SEF/08/07, SEF/28/07.

Với sự hỗ trợ của SEF đã có nhiều 
dự án chú trọng đến hoạt động 
xây dựng và kết nối mạng lưới 
ở SEF/13/07; chia sẻ thông tin ở 

SEF/23/07 và SEF/32/07; đóng góp tiếng nói 
của cộng đồng, thiết lập mối quan hệ đối 
tác, thúc đẩy đối thoại giữa các nhóm quyền 
lợi khác nhau như ở SEF/05/07, SEF/06/07, 
SEF/20/07, SEF/27/07. Dự án SEF/27/07 ở Cù 
Lao Dung, Sóc Trăng thông qua một loạt các 
hội thảo tọa đàm đã thúc đẩy sự hợp tác chặt 
chẽ giữa 4 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà 
cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp) để hỗ trợ 
người nông dân trong việc định hướng và tìm 
đầu ra cho sản phẩm nông, ngư nghiệp, nâng 
cao kiến thức về nuôi trồng thuỷ sản bền vững 
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 
hạn chế dịch bệnh, hạ giá thành sản phẩm 
mà cụ thể là việc nuôi tôm sinh thái và công 
ty mía đường ký kết hợp đồng thu mua sản 
phẩm theo Quyết định 80 của Chính phủ. Dự 
án SEF/06/07 tại phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, Hà Nội đã giúp cho 19 thanh niên 
tại địa phương có năng lực chụp ảnh, có khả 
năng thâm nhập cộng đồng, tìm hiểu các vấn 
đề về môi trường sông Tô Lịch và thể hiện ý 
kiến, góc nhìn của mình qua những bức ảnh 
và câu chuyện. Thông qua các buổi hội thảo 
chia sẻ và chụp ảnh thực tế ngoài hiện trường, 
nhóm thanh niên hạt nhân là những tuyên 
truyền viên về môi trường cho cộng đồng dân 
cư đang sinh 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 

Hoàng Thanh Tâm - Chủ tịch AG

dòng sông và môi trường mà có thể trước đây 
chính họ cũng chưa nhận ra hoặc chưa quan 
tâm. Các cuộc triển lãm ảnh 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. Qua triển lãm tại Bảo tàng dân tộc học 
và nhiều kênh thông tin khác nhau như báo, 
đài website dự án còn góp phần nâng cao 
nhận thức cho người dân Hà Nội nói chung 
và có tác động đến lãnh đạo địa phương và 
lãnh đạo thành phố Hà Nội. Nhóm thanh niên 
hạt nhân đã có cơ hội trao trực tiếp với lãnh 
đạo phường và đề đạt các giải pháp. Cán bộ 
văn hoá phường đã đưa thêm nội dung về 
môi trường sông Tô Lịch vào bản tin hàng 
ngày của đài phát thanh phường. Đại diện 
các đoàn thể quần chúng đã thống nhất đưa 
tiêu chí BVMT vào nội dung bình chọn gương 
tiêu biểu và gia đình tiêu biểu. Bà Phó Chủ tịch 
UBND Thành phố Hà Nội đã dự khai mạc triển 
lãm và đề nghị dự án tiếp tục tổ chức triển lãm 
di động đến các cộng đồng dân cư dọc sông 
Tô Lịch. Còn dự án SEF/05/07 ở thôn Vung 
Viêng - làng chài trên vịnh Hạ Long đã chọn 
cách thức tiếp cận là sử dụng hiệu quả các 
biện pháp nghệ thuật cộng đồng trong công 
tác truyền thông giáo dục môi trường. Dự án 
đã đem lại cho các em học sinh Vung Viêng 
trong độ tuổi từ 7-15 một cơ hội trải nghiệm 
và tham gia vào các hình thức nghệ thuật mới 
mẻ như chụp ảnh, vẽ tranh, nặn đất,…. Các 
em dần từ chỗ bỡ ngỡ và rụt rè lúc ban đầu 

đã trở nên mạnh dạn và tự tin chia sẻ về nhiều 
góc cạnh trong cuộc sống của mình. Với gần 
1000 bức ảnh do trẻ em Vung Viêng chụp và 
một bức vẽ tập thể trên tấm vải khổ lớn thể 
hiện góc nhìn, cảm nhận của riêng mình về 
môi trường xung quanh cùng với nhiều sản 
phẩm khác của dự án đã được giới thiệu trong 
cuộc triển lãm cộng đồng ngay tại làng chài 
Vung Viêng, góp phần nâng cao ý thức cho 
các em nhỏ và người dân địa phương đối với 
các vấn đề trong cuộc sống nói chung và việc 
BVMT nói riêng. 

Ngoài ra còn rất nhiều dự án hội tụ tiếng nói 
của người dân vì mục đích bảo vệ môi trường 
và tài nguyên thiên nhiên như SEF/04/07, 
SEF/09/07, SEF/14/07, SEF/16/07, SEF/18/07, 
SEF/21/07, SEF/25/07. Với sự hỗ trợ của SEF 
mà người dân có cơ hội tham gia vào các 
hoạt động như tọa đàm đối thoại, đưa ra các 
ý kiến về các vấn đề môi trường có liên quan 
đến cuộc sống của chính họ. Một hội thảo 
chỉ ngang tầm cấp xã do Ban quản lý dự án 
trường tiểu học số 1 Thủy Phù (Huế) tổ chức, 
nhưng tất cả những vấn đề về thực trạng môi 
trường địa phương được người dân, người cán 
bộ cơ sở với kiến thức và am hiểu chừng mực, 
từng vấn đề ô nhiễm như không khí, tiếng 
ồn, đất đai, rác thải, nguồn nước,… đã được 
mổ xẻ nhiều góc độ, đi đến thống nhất các 
biện pháp đẩy mạnh thực thi hơn các hương 
ước, cam kết xây dựng làng, gia đình văn hóa; 
vận động cộng đồng mạnh mẽ hơn nữa để 
cùng chung tay giữ gìn môi trường sư phạm, 
môi trường khu dân cư xanh - sạch - đẹp. Mặt 
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khác, hội thảo này còn đề xuất được một số 
kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của cấp 
huyện và các sở, phòng liên quan trong việc 
can thiệp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi 
trường khu công nghiệp Phú Bài nằm ngoài 
tầm kiểm soát của xã. Tại thị xã Bảo Lộc - Lâm 
Đồng, qua buổi tọa đàm giữa cộng đồng, các 
doanh nghiệp, chính quyền, cơ quan quản lý 
môi trường và thông tin đại chúng địa phương 
đã cùng nhau xây dựng và thông qua văn bản 
với sáu nhóm giải pháp làm cơ sở pháp lý 
cho các phường xã để giải quyết các vấn đề 
ô nhiễm môi trường như bụi trong chà xát cà 
phê, nước thải từ các nhà máy sản xuất trà, xe 
tơ, thức ăn nhanh, xử lý rác thải. Và còn nhiều 
buổi họp dân thảo luận hương ước BVMT 
thôn xóm và bãi biển như ở thôn Đại Hải, xã 
Thạch Hải - Hà Tĩnh, quy ước BVMT ở thôn Tạ 
Xá, Hà Tây - nơi mà các nguồn nước trong đó 
có nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm nặng; 
hay việc góp ý xây dựng và hoàn thiện một số 
văn bản pháp quy liên quan tới phát triển du 
lịch và BVMT tại một số điểm du lịch Quảng 
Trị; góp ý xây dựng các kế hoạch phát triển du 
lịch sinh thái, quy chế BVMT và quy chế hoạt 
động du lịch xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, 
Quảng Ninh. 

Tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề môi 
trường mới có ảnh hưởng đến cộng đồng 
luôn được SEF quan tâm hỗ trợ trong những 
năm qua. Dự án SEF/07/07 tại Hà Nội là một 
ví dụ cho việc thực tiễn hóa số giải pháp hạn 
chế sử dụng túi ni lông, là tiền đề chứng minh 
cho việc cộng đồng và doanh nghiệp cùng 
bắt tay BVMT. Dự án đã đánh giá thực trạng 
sử dụng túi ni lông của người dân các quận 
Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn 
Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và các siêu thị, kết hợp 
với khảo sát tại các cơ sở sản xuất, tái chế túi ni 
lông ở Thanh Trì, Hà Nội, trên cơ sở đó đã xây 
dựng các sản phẩm truyền thông như logo, tờ 
rơi, blog và nhiều thông điệp để tuyên truyền 
đến cộng đồng về tác hại của túi ni lông và 
hạn chế sử dụng túi ni lông. Dự án đã thiết kế, 
in ấn và phân phát được 500 tờ rơi, 100 áo và 
1000 túi giấy với thông điệp “Hãy nói Không 
với túi ni lông” để tuyên truyền tại một số siêu 
thị, cửa hàng và trung tâm thương mại thông 
qua hoạt động của Nhóm tình nguyện viên 
BVMT mà nòng cốt là các sinh viên ngành 
môi trường trường Đại học kiến trúc Hà Nội. 
Qua hoạt động của dự án, đối tượng TNV là 
đối tượng đầu tiên được nâng cao nhận thức, 

thay đổi hành vi, từ đó tạo phản ứng lan truyền 
trong cộng đồng nơi mà các TNV sinh sống 
về thực hiện BVMT. Hoạt động phân phát túi 
giấy cho người tiêu dùng đã tạo điều kiện cho 
họ có cơ hội được thay đổi hành vi, cung cấp 
phương tiện cho họ thực hiện hạn chế sử 
dụng túi ni lông. Không chỉ dừng lại ở mức 
kêu gọi, lần đầu tiên người tiêu dùng được 
quyền lựa chọn, có cơ hội lựa chọn các sản 
phẩm túi khác ngoài túi ni lông. Với SEF/20/07 
tại huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, mô 
hình cộng đồng tham gia vào các quyết định 
liên quan đến BVMT ở khu công nghiệp Hàm 
Kiệm đã kết nối chặt chẽ giữa người dân xã 
Hàm Kiệm và xã Hàm Mỹ, chính quyền địa 
phương và ban quản lý các khu công nghiệp 
từ việc tham gia xây dựng các chương trình, 
kế hoạch, quy định về BVMT cho đến triển 
khai giám sát các hoạt động của KCN khi đi 
vào hoạt động. Mô hình đã bước đầu phát 
huy quyền làm chủ của người dân trong công 
tác BVMT của địa phương thông qua đối thoại 
để xây dựng và ký kết thành công bản cam 
kết giữa 3 bên góp phần giảm thiệt hại môi 
trường và tác động xã hội đối với cộng đồng 
địa phương trong việc thu hồi đất để sử dụng 
cho mục đích xây dựng KCN. Còn SEF/31/07 
với những nỗ lực và quyết tâm của Hội Bảo vệ 
Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã khẩn 
trương tập hợp các tư liệu khoa học và ý kiến 
của các nhà khoa học, nhà quản lý các cấp, 
các tổ chức phi chính phủ và người dân địa 
phương để kịp thời kiến nghị tới các cấp lãnh 
đạo cao nhất của Việt Nam về việc dừng dự án 
Tam Đảo 2 - dự án đang tiềm ẩn nhiều vấn đề 
về môi trường, đồng thời đề xuất một số giải 
pháp bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Tam 
Đảo theo hướng bền vững.  

Dự án SEF/13/07 tại Nghệ An được tiếp nối 
SEF/08/06 để củng cố và mở rộng mạng lưới 
xây dựng và vận động chính sách về vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Sau 9 tháng hoạt động 
mạng lưới đã bổ sung thêm được 11 thành 
viên và đã tư vấn, vận động để UBND thành 
phố Vinh ban hành chính sách hỗ trợ cho 
sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (RAT) trên 
địa bàn theo quyết định 741/QĐ-UBND ngày 
24/1/2008 và ban hành quyết định 582/QĐ-
UBND ngày 28/2/2008 về việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng khu sản xuất rau, hoa 
cây cảnh TP Vinh với diện tích 93,8ha, trong 
đó diện tích sản xuất RAT là 40,05 ha. Từ một 
mô hình trồng RAT tại xã Hưng Long, huyện 

Hưng Nguyên đến nay các cơ sở sản xuất RAT 
trong toàn mạng lưới đã tăng lên 6 xã và một 
nhãn hiệu tập thể về RAT có tên “Rau an toàn” 
được giới thiệu và bán thí điểm tại 3 địa chỉ 
chợ Quán Lau, chợ Quang Trung và siêu thị 
MAXIMAX. Ngoài ra còn có 1 số dự án quan 
tâm đến vấn đề sản xuất các phẩm sạch thân 
thiện với môi trường thông qua việc xây dựng 
và phát triển các nhóm trồng rau màu, nhóm 
trồng nấm bào ngư, nấm rơm và linh chi như 
ở SEF/22/07, hay ở SEF/27/07 với các buổi tập 
huấn kỹ thuật để hạn chế sử dụng thuốc trừ 
sâu, thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy 
sản, thí điểm mô hình nuôi tôm sinh thái, còn 
với dự án SEF/21/07 ở phường Lộc Phát - Lâm 
Đồng người dân đã học hỏi áp dụng quy trình 
kỹ thuật trồng trà an toàn giúp giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người 
trồng trà. Các hộ sản xuất trà đã có hệ thống 
xử lý nước thải hoặc chuyển đổi phương pháp 
sản xuất từ luộc trà sang xào trà giảm 80% 
lượng nước thải ra môi trường, còn các hộ 
kinh doanh hàng ăn, bếp ăn tập thể, nhà trẻ, 
mẫu giáo, nhà dòng… đã cam kết thực hiện 
tốt nội quy vệ sinh an toàn thực phẩm như đã 
được học. 

Hầu hết các dự án đều tập trung xây dựng 
năng lực và phát triển thể chế cho các tổ chức 
xã hội dân sự, các tổ chức tình nguyện nhằm 
tăng cường khả năng tham gia vào các hoạt 
động và quá trình ra quyết định liên quan đến 
quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và 
bảo vệ môi trường ở địa phương thông qua 
các hoạt động như thành lập các tổ nhóm, 
câu lạc bộ hay đội tình nguyện kết hợp với tập 
huấn kỹ năng, xây dựng quy chế hoạt động, 
hội thảo nâng cao nhận thức,… Chẳng hạn 
như SEF/04/07 tại xã Minh Châu nằm trong 
vùng lõi Vườn Quốc gia Bái Tử Long - nơi có 
tiềm năng phát triển du lịch sinh thái cộng 
đồng, người dân đã được hỗ trợ để thành lập 
3 nhóm sở thích làm du lịch và 5 tổ dịch vụ là 
nòng cốt cho bộ máy Hợp tác xã dịch vụ du lịch 
Minh Châu. Các tổ, nhóm đều được tham gia 
tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ du lịch sinh thái 
như: kỹ năng chế biến, nấu và trình bày thức 
ăn, kỹ năng cứu hộ cứu nạn, kỹ năng buồng 
bar, kỹ năng hướng dẫn du lịch. Ngoài ra, họ 
còn được tham gia các hoạt động khác như 
các hội thảo, họp, cuộc thi để nâng cao nhận 
thức về BVMT góp phần phát triển du lịch xã 
Minh Châu một cách bền vững. Còn ở các dự 
án SEF/05/07, SEF/07/07, SEF/11/07 do các tổ 
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chức tình nguyện của thanh niên thực hiện thì 
các thành viên của họ đã được trang bị những 
kiến thức cần thiết như: kỹ năng khảo sát cộng 
đồng, kỹ năng thương thuyết-vận động-tuyên 
truyền, kỹ năng quan hệ công chúng và giao 
tiếp, kỹ năng tổ chức các chiến dịch, kiến thức 
về giáo dục môi trường, xử lý rác, … để có thể 
làm việc với cộng đồng hiệu quả hơn trong 
công tác BVMT ở địa phương. 

Hoạt động nhóm đã được người dân hưởng 
ứng và tham gia tích cực ở nhiều dự án như 
SEF/01/07, SEF/02/07, SEF/03/07, SEF/04/07, 
SEF/10/07, SEF/12/07, SEF/14/07, SEF/15/07, 
SEF/17/07, SEF/21/07, SEF/26/07, SEF/29/07. 
Người dân đã thực sự nắm rõ tầm quan trọng 
của sinh hoạt tổ nhóm nên đã tham gia nhiệt 
tình và trở thành những thành viên chủ chốt 
trong công tác truyền thông bảo vệ môi 
trường trong cộng đồng. Từ đó thay đổi cơ 
bản nhận thức của cộng đồng, từng bước 
cuốn hút ngày một đông người tham gia 
VSMT và BVMT, và đang dần trở thành hành 
động tự giác và thường xuyên của người dân. 
Ở dự án SEF/10/07 - Phúc Thọ, Hà Tây với 160 
thành viên của 4 nhóm Phụ nữ vì môi trường 
xanh - sạch - đẹp tại 4 cụm dân cư đã vận động 
được nhân dân tích cực thu gom rác thải quét 
dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống 
rãnh, chăm sóc cây xanh vào các ngày chủ 
nhật hàng tuần. Còn ở SEF/14/07 xã Thạch 
Hà, Hà Tĩnh - nơi mà trước đây hoạt động thu 
gom rác không có, thì từ khi có dự án SEF đã 
có 5 nhóm thu gom rác tự quản và BVMT ở 5 
xóm được thành lập cùng với quy chế được 
ban hành và sự tham gia tích cực cùng người 
dân, chính quyền địa phương, hoạt động này 
đến nay đã duy trì 1 tháng ít nhất là 2 lần. Với 
SEF/15/07 ở xã Trường Sơn, Quảng Bình đã 
thành lập được 7 nhóm cộng đồng BVMT 
ở 7 bản trong đó có 5 bản là người dân tộc 
Vân Kiều. Sau 10 tháng hoạt động, các nhóm 
đã tổ chức được 26 buổi sinh hoạt để chia sẻ 
kinh nghiệm trong sản xuất, phổ biến thông 
tin về BVMT và tổ chức vệ sinh thôn bản. Điển 
hình là nhóm BVMT của bản Khe Cát đã có các 
hoạt động sinh hoạt và vệ sinh thu gom rác 
thải định kỳ hàng tháng đều đặn. SEF/01/07 
tại xã Mường Phăng, Điện Biên với 8 nhóm 
cộng đồng tự quản tại 8 bản người dân tộc 
Thái, H’Mông và Khơ Mú đã tổ chức được 80 
buổi sinh hoạt nhóm để học hỏi, trao đổi kiến 
thức và kinh nghiệm giúp đỡ nhau trong phát 
triển kinh tế hộ gia đình (thông qua xây dựng 

mô hình phân hữu cơ vi sinh và biôga) ngoài 
ra còn huy động nhân dân làm vệ sinh thôn 
bản hàng tháng. SEF/02/07 ở thôn Thượng Hạ, 
Túng Sán, Hà Giang với một nhóm thanh niên 
vì môi trường gồm 20 người được thành lập 
đã trở thành lực lượng tiên phong trong việc 
trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, làm vườn 
ươm cây rừng như Pơ Mu, Sa Mộc và Keo tai 
tượng. Ngoài ra, nhóm còn giúp thanh niên và 
người dân trong thôn nắm bắt được kỹ thuật 
gieo ươm giống cây lâm nghiệp và tự thiết 
kế xây dựng được vườn ươm cây giống ngay 
tại hộ gia đình mình. Nhờ hoạt động tuyên 
truyền vận động tích cực của nhóm về VSMT 
và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đã giúp thay 
đổi phần nào lối sống, sinh hoạt của người 
dân trong thôn, cho đến nay tình trạng chặt 
phá rừng đã giảm hẳn, một số hộ gia đình đã 
chuyển chuồng nuôi nhốt gia súc ra xa nhà và 
có nhà đi vệ sinh riêng. SEF/26/07 ở ấp Thạnh 
Mỹ C, Hậu Giang sau khi dự án kết thúc vẫn 
duy trì hoạt động của các nhóm BVMT, nhóm 
đan thảm lục bình và dây chuối và câu lạc bộ 
nuôi trồng thủy hải sản. SEF/12/07 ở Nga Sơn, 
Thanh Hóa từ 01 tổ nhóm nông dân nòng cốt 
ở xã Nga Tiến đến nay đã thành lập được 03 
nhóm nông dân nòng cốt trong huyện, họ 
đã thực sự trở thành những hạt nhân tích cực 
gây ảnh hưởng lớn trong cộng đồng trong 
việc áp dụng công nghệ bón phân cải tiến 
trong thâm canh Cói có hiệu quả cả về mặt 
kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời 
họ cũng là những hạt nhân tích cực duy trì nề 
nếp vệ sinh thôn xóm.

Việc liên kết hợp tác giữa các hộ dân trong 
sản xuất, tiêu thụ, quản lý tài nguyên dựa vào 
cộng đồng; tiếp cận dựa trên quyền, sử dụng 
kiến thức bản địa trong bảo tồn và sử dụng 
bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát 
triển sinh kế bền vững đã được một số dự án 

SEF quan tâm hỗ trợ. Tại Bản Hố Tre, Yên Thế, 
Bắc Giang, với sự hỗ trợ của SEF/03/07 Trung 
tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cộng 
đồng đã giúp người dân nơi đây nâng cao 
năng lực và phát triển thành công một số mô 
hình hoạt động kinh tế thân môi trường cho 
thu nhập nhanh, vừa có hiệu quả kinh tế cao, 
vừa có tác động tích cực đến bảo vệ và phát 
triển rừng. Phát triển các hoạt động sinh thái 
cho thu nhập nhanh là cách để các hộ nghèo 
lấy “ngắn” nuôi “dài”. Thông qua hình thức câu 
lạc bộ nuôi ong và trồng gừng các hộ dân 
được tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ giống, nguyên vật 
liệu và còn được hỗ trợ bao tiêu sản phẩm nên 
người dân yên tâm và gắn bó với rừng hơn. 
Quan trọng hơn việc liên kết các hộ thành câu 
lạc bộ là để hỗ trợ nhau và cùng nhau trao 
đổi về quyết định quan trọng liên quan đến 
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hoạt động sản xuất kinh doanh. SEF/29/07 tại 
xã Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau các hộ dân 
đã liên kết với nhau tuần tra canh gác rừng, 
xây dựng mô hình kinh tế nông lâm ngư kết 
hợp, đặc biệt là mô hình nuôi cá dưới tán rừng 
để cải thiện đời sống của người dân sống 
trên các lâm phần giúp họ quản lý, khai thác 
bảo vệ rừng hiệu quả hơn. Với sự tiếp sức của 
SEF/17/07 đã khẳng định việc tập hợp nguồn 
lực của các hộ nhận khoán rừng đơn lẻ thành 
nguồn lực tập thể thông qua việc thành lập 
Câu lạc bộ khuyến nông - khuyến lâm thôn 
Phú Mậu, Nam Đông, Thừa Thiên Huế là một 
bước đi đúng hướng nhằm tăng cường quyền 

tự chủ và trách nhiệm của người dân trong tổ 
chức thực hiện dự án và nâng cao khả năng 
tiếp cận của họ với các dịch vụ công, phát 
huy các giá trị kiến thức bản địa kết hợp với 
các biện pháp KHKT nông lâm nghiệp để vừa 
quản lý, bảo vệ được vốn rừng, vừa phát triển 
làm giàu rừng, cải thiện đời sống người dân. 
Đáng chú ý là câu lạc bộ đã tiếp cận được 
quyền Nhà nước quy định và vận dụng được 
thực quyền đó trong xây dựng các văn bản 
pháp lý để kiến nghị thúc đẩy cấp thẩm quyền 
giao đất và rừng tự nhiên và kết quả là CLB đã 
được UBND huyện quyết định giao cho quyền 
quản lý và bảo vệ 41,6ha rừng tự nhiên. 

Nghệ thuật cộng đồng trong việc nâng cao ý thức bảo vệ 
môi trường cho thanh thiếu niên làng chài trên Vịnh Hạ Long

Cồng làng Vung Viêng nhìn từ phía ngoài

Vịnh Hạ Long là một di sản thiên 
nhiên nổi tiếng trên thế giới với 
tiềm năng và giá trị to lớn về du 
lịch. Trong khu vực di sản thế giới 

Vịnh Hạ Long hiện nay, ngoài hệ thống đảo 
và các núi đá có một bộ phận cư dân sinh 
sống trong lòng vịnh, chủ yếu tập trung ở 
bốn làng chài Cửa Vạn, Ba Hang, Cống Tàu, 
Vung Viêng, trực thuộc phường Hùng Thắng, 
thành phố Hạ Long. Cuộc sống ở những làng 
chài này vẫn còn nhiều tách biệt với đất liền. 
Thực tế cuộc sống tại làng chài còn nhiều 
khó khăn, trong khi đó lớp học của các em 
trên biển chỉ dừng lại ở lớp 5 khiến trẻ em 
còn gặp nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận 
các cơ hội giáo dục 

Với mong muốn phát huy hiệu quả các biện 
pháp Nghệ thuật cộng đồng trong công tác 
giáo dục môi trường, đồng thời đem lại cho 
các em nhiều trải nghiệm hơn, từ đó nâng cao 
sự tự tin của các em trong cuộc sống, được 
sự tài trợ của Quỹ Môi Trường Thuỵ Điển (SEF) 
nhóm GreenZoom đã tổ chức thực hiện Dự 
án sử dụng Nghệ thuật cộng đồng trong việc 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho Thanh 
thiếu niên làng Chài  trên Vịnh Hạ Long, cụ thể 
tại làng chài Vung Viêng thuộc phường Hùng 
Thắng, Thành phố Hạ Long. 

Vung Viêng là một làng chài nổi nằm trên 
Vịnh Hạ Long, thuộc vùng biển phía Đông 
Bắc của đất nước. Ở làng chài nhỏ này, có 

khoảng 54 hộ dân sinh sống, người dân 
làm nhà bè men theo rìa các đảo đá, hầu 
hết sống bằng nghề chài lưới và nuôi trồng 
hải sản, tạo thành một cộng đồng thuỷ cư 
đặc biệt. 
 
Trong thời gian một năm qua, du lịch đã và 
đang bắt đầu phát triển tại khu vực làng chài 
này, một nhà văn hoá cộng đồng đã được xây 
dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. 

Du lịch phát triển, đời sống của người dân 
được cải thiện nhưng cũng tiềm ấn những 
tác động tiêu cực tới môi trường nơi đây. Tuy 
nhiên, do nhiều điều kiện khách quan và chủ 
quan, trong những năm qua, các hoạt động 
truyền thông giáo dục môi trường cho cộng 
đồng dân cư ở làng chài nổi, đặc biệt là cho 
nhóm thanh thiếu niên chưa được quan tâm 
đúng mức.

Nguyễn Thùy Dương - Nhóm Lăng kính xanh (Green Zoom)
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Các em học sinh cùng tham gia một trò chơi của GreenZoom

Mẹ đang giặt quần áo-
Ảnh chụp của em Toàn-10 tuổi-Học sinh lớp 3

Tác phẩm tranh vẽ khổ lớn của các em được thả trên 
biển trong ngày triển lãm

đã chứng tỏ đây là một kênh hiệu quả để thúc 
đẩy đối thoại trong cộng đồng. Tất cả các em 
học sinh khi được hỏi đều cho biết rất vui 
và thích thú khi được tham gia vào các hoạt 
động của dự án. Dự án đã tạo được quan hệ 
tốt với chính quyền địa phương, được sự ủng 
hộ và đồng thuận của bác trưởng thôn cũng 
như các cô giáo. Bác Hùng-trưởng thôn Vung 
Viêng đã nhận định “các hoạt động của dự án 
là rất có ích cho học sinh Vung Viêng”.

Dự án đã xây dựng được một kho dữ liệu đa 
phương tiện (bao gồm ảnh, âm thanh, tranh 
vẽ, file ghi âm) tương đối phong phú về cuộc 
sống ở làng chài Vung Viêng. Một số dữ liệu 
ảnh đã được biên tập thành các bộ ảnh với 
chủ đề khác nhau như “Đám cưới trên biển”; 
“Lớp học nổi”; “Cuộc sống mưu sinh”; “Chân 
dung”….. Các dữ liệu đã nêu trên có thể được 
sử dụng và chia sẻ rộng rãi trong các hoạt 
động giáo dục và truyền thông môi trường.

Dự án đã thành công trong việc nâng cao 
nhận thức của trẻ em Vung Viêng trong việc 
gìn giữ và bảo vệ môi trường biển. Có thể 
nhận thấy rõ ràng sự thay đổi này ở việc các 
em không vứt rác bừa bãi xuống biển mà vứt 
vào thùng rác. Tác động này còn lan truyền 
đến người thân của các em như anh chị em, 
bố mẹ…Do ý thức được nâng cao, nên môi 
trường biển ở đây đã cải thiện hơn so với thời 
gian trước khi tiến hành dự án.

Dự án còn có ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ em 
làng chài ở khía cạnh: làm tăng sự tự tin của 
các em trước cuộc sống thay vì thái độ rụt rè 
trước đó. Ví dụ như các em có cơ hội được 
tiếp xúc với các loại hình giải trí, văn hóa, 
được khuyến khích chia sẻ về những gì diễn 
ra quanh  mình…Các buổi tập huấn về môi 
trường cho trẻ em làng chài đưa đến nhưng 
tiếp cận khái niệm môi trường ban đầu cho 
các em qua đố vui bằng ảnh (Du lịch qua 
ảnh), giới thiệu về Hạ Long – kì quan thiên 
nhiên thế giới, khuyến khíc ý kiến cá nhân 
từ những gì các em thấy qua mỗi bức ảnh 
để các em chia sẻ cách nhìn khác nhau về 
môi trường. Đồng thời giúp các em chia sẻ 
về cuộc sống hàng ngày ở gia đình các em 
trong làng chài, tiếp cận khái niệm phát triển 
bền vững “Phát triển bền vững ở làng chài”.
 
Hội thảo về Nhiếp ảnh cộng đồng được tổ 
chức cho các em học sinh thể hiện góc nhìn, 
cảm nhận của riêng mình về môi trường xung 
quanh, qua đó góp phần nâng cao ý thức về 
môi trường. Gần 1000 bức ảnh do trẻ em 
Vung Viêng chụp về các chủ đề: Môi trường 
quanh em, Cuộc sống chài lưới, Những người 
xung quanh em.

 Bên cạnh hoạt động nhiếp ảnh, dự án cũng 
đã tổ chức một ngày vẽ tranh tập thể để tất 
cả các em cùng vẽ và thể hiện ý tưởng của 
mình trên một bức vải khổ lớn. Hoạt động 

Ảnh: Bé Hà-7 tuổi chèo thuyền tới lớp

Tại Vung Viêng, có khoảng 22 em hiện đang 
tham gia lớp học nổi từ lớp 1 đến lớp 5. Trong 
thời gian đi học hay sau khi đã ra trường (kết 
thúc lớp 5), tất cả các em đều tham gia lao 
động tăng thu nhập giúp đỡ bố mẹ.  Sống 
cách biệt với đất liền, trẻ em ở đây bị giới hạn 
trong việc tiếp thu thông tin về thế giới bên 
ngoài. Các kênh thông tin chủ yếu là ti vi và 
đài radio tuy nhiên, những phương tiện này 
không phải nhà nào cũng có thể trang bị và 
nguồn điện chạy máy nổ nhiều khi không đủ 
để mở chương trình.  Số lượng học sinh được 
vào bờ để học tiếp là rất ít.

Thực tế cho thấy, trẻ em Vung Viêng có nhiều 
thiệt thòi trong việc tiếp cận các cơ hội giáo 
dục đặc biệt là các hoạt động giáo dục ngoại 
khoá, giáo dục truyền thông môi trường, giáo 
dục di sản. Mặc dù sống ngay trong khu vực 
di sản, nhưng hiểu biết của các em về bảo 
tồn di sản, giữ gìn môi trường chưa được sâu 
sắc (Thực tế các em có nhiều hiểu biết sâu 
sắc về các loại cá!) 

Nhu cầu xây dựng một chương trình nâng 
cao nhận thức về Môi trường cho các cư dân 
trẻ ở khu vực các làng nổi trên Vịnh Hạ Long 
nói chung và Vung Viêng nói riêng là rất lớn. 
Bởi hơn ai hết, đây là những thế hệ kế cận ở 
làng chài, các em sẽ là những người phải chịu 
tác động từ việc phát triển không bền vững 
nhưng cũng chính là thế hệ có thể tạo nên 
những thay đổi và chuyển biến tích cực tại 
địa phương mình. 

Cách thức tiếp cận và tác động của dự án
Đối tượng tham gia dự án là các em học sinh 
trong độ tuổi từ 7-15 tại thôn Vung Viêng. Với 
đối tượng này, nhóm GreenZoom đã chọn 
cách thức tiếp cận là sử dụng hiệu quả các 
biện pháp nghệ thuật cộng đồng trong công 
tác truyền thông giáo dục môi trường. Các 
hoạt động của dự án sẽ được thực hiện như 
những hoạt động ngoại khoá, nhằm đem lại 
cho các em niềm hứng khởi, thích thú khi 
tham gia. 
 
Thông qua các buổi tập huấn, các trò chơi, 
hoạt động chụp ảnh, vẽ tranh dự án khuyến 
khích và tăng khả năng tìm hiểu, quan sát và 
sáng tạo của các thành viên tham gia, thúc 
đẩy việc chia sẻ cảm xúc và cùng hành động 
từ đó góp phần xây dựng sự tự tin, nâng cao 
nhận thức của các em đối với các vấn đề 
trong cuộc sống nói chung và việc bảo vệ 
môi trường nói riêng.

Dự án đã đem lại cho các em học sinh Vung 
Viêng một cơ hội trải nghiệm và tham gia vào 
các hình thức nghệ thuật mới mẻ như chụp 
ảnh, vẽ tranh, nặn đất. Các em dần từ chỗ bỡ 
ngỡ và rụt rè lúc ban đầu đã trở nên mạnh 
dạn và tự tin hơn chia sẻ về nhiều góc cạnh 
trong cuộc sống của mình. Biện pháp Nghệ 
thuật cộng đồng được sử dụng trong dự án 
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vẽ tranh tập thể là cơ hội để các em thể 
hiện những suy nghĩ và góc nhìn của mình 
về môi trường. 

Từ nhu cầu đọc sách của các em học sinh 
Vung Viêng, dự án đã xây dựng cho các em 
một thư viên nhỏ, giới thiệu 68 đầu truyện 
Việt Nam, 114 đầu truyện nước ngoài, 4 tập 
thơ Việt Nam, quả địa cầu cùng nhiều poster 
và sách báo khác nhằm giới thiệu khẳng định 
vai trò làm chủ tủ sách của các em dưới sự 
giám sát của các cô giáo, khuyến khích các 
em tự thiết lập những nội qui chung (thông 
qua nói chuyện, hỏi đáp,…) khuyến khích 
các em thiết kế, trang trí và sắp xếp tủ sách 
theo ý thích của các em. Ngoài ra các em có 
thể giao lưu qua kể về một cuốn sách, bộ 
phim em mới theo dõi gần đây, tìm hiểu nhu 
cầu sách qua nói chuyện về sở thích, mơ ước, 
kiến thức đã có của các em, tham khảo ý kiến 
về những cuộc thi nhỏ về kể chuyện, kịch, thi 
kiến thức với một vài hình thức phần thưởng 
khuyến khích

Hoạt động nặn tò he nhằm đem đến cho các 
em cơ hội trải nghiệm một trong những môn 
nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Mỗi 
em nhỏ đã sáng tạo được ít nhất 02 tác phẩm 
tò he của riêng mình. Các em thực sự thích 
thú với một môn nghệ thuật mới lạ.

Đồng thời các thành viên GreenZoom tiến 
hành khảo sát trên ba mặt về Kiến trúc, Môi 
trường và Đời sống tại làng chài. Dự án đã tập 
hợp được trên 80 GB dữ liệu (bao gồm ảnh, 
phim, file âm thành) về các mặt đời sống tại 
làng chài. Một số bộ ảnh đã được biên tập 
như bộ ảnh “đám cưới trên biển”, “con đường 
của cá”, “Kiến trúc nhà”, Ảnh chân dung, Ảnh 
lớp học, cuộc sống mưu sinh. Sau khi tiến 
hành nghiên cứu 1 số đặc trưng về kiến trúc 
nhà, địa hình…, dự án cũng đã đưa ra được 
01 poster  3. 0,8 m về Kiến trúc ở Vung Viêng. 
Xây dựng mô hình 3D kiến trúc nhà ở Vung 
Viêng đồng thời phát triển một đề xuất giải 
pháp cho nhà vệ sinh ở làng chài. 
 
Cuộc triển lãm cộng đồng được tổ chức 
ngay tại làng chài Vung Viêng ngày 28, 
29/6/2008. Triển lãm đã tổng kết 1 năm 
hoạt động của GreenZoom tại Vung Viêng, 
thu hút được các em nhỏ đã tham gia dự án, 
người dân địa phương, …

Bên cạnh đó nhiều kênh thông tin được 
phát triển  để chia sẻ và truyền thông về 
các kết quả của dự án như phát triển và cập 
nhật 01 blog tại địa chỉ:  www.360.yahoo.
com/greenzoom_hn; Phát triển và cập nhật 
thông tin về dự án trên website của nhóm 
GreenZoom: www.greenzoom.org; Thảo 
luận và chia sẻ về dự án qua Yahoo Group: 
greenzoom@yahoogroups.com

Trong qua trình thực hiện,  dự án Vung 
Viêng đã nhận được nhiều sự quan tâm 
của báo chí như báo Dân Trí, Báo Tuổi Trẻ, 
Báo An Ninh Thủ đô, Tạp chí Heritage….Các 
hoạt động của nhóm GreenZoom triển khai 
tại làng Vung Viêng không chỉ nhận được sự 
quan tâm của báo chí mà còn được các tổ 
chức môi trường khác hỗ trợ để nhóm có 
thể tiếp tục duy trì và phát triển những hoạt 
động này. Tiếp nối sau dự án Vung Viêng 
do Quỹ Môi trường Thuỵ Điển tài trợ, nhóm 
GreenZoom đã nhận được tài trợ từ tổ chức 
Project Aware Asia Pacific của Úc cho một 
dự án mới mang tên Floating Zoom Zoom 
để có thể triển khai và mở rộng thêm các 
hoạt động về giáo dục môi trường cho khu 
vực các làng chài nổi trên Vịnh Hạ Long.

Ngoài ra, nhóm GreenZoom đề xuất 3 hướng 
hoạt động tiếp theo sau dự án Vung Viêng 
như sau: 

Tiếp tục phát triển các hoạt động truyền 
thông môi trường tại Vung Viêng
 Dự án sách, truyện cho các em làng chài 

Vung Viêng
 Dự án làm phim về cuộc sống ở Vung 

Viêng… 

Hoạt động triển lãm, truyền thông tại Hà Nội
 Giới thiệu các sản phẩm trong triển lãm 

Vung Viêng tại thủ đô Hà Nội
 Tiếp tục thực hiện thêm các triển lãm 

cho các cộng đồng khác
 Tiếp tục việc thông tin trên các kênh 

khác như: đài, báo, website, blog…

Mở rộng hoạt động sang các làng chài 
lân cận:
Các hoạt động của GreenZoom hoàn toàn có 
thể nhân rộng cho các làng chài lân cận như 
Cống Đầm, Ba Hang…

Poster về Kiến trúc ở Vung Viêng

Chiếu ảnh lên ngọn núi phía trước nhà triển lãm

Hình ảnh không gian triển lãm ban đêm

Người dân làng chài xem ảnh trưng bày dưới nước            
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Huyện Cù Lao Dung là một huyện 
ven biển thuộc tỉnh Sóc Trăng, 
nằm chắn giữa 02 cửa sông lớn 
đổ ra biển Đông, chung quanh 

bao bọc bởi sông nước như một Ốc Đảo. Phía 
bắc, tây Bắc giáp Huyện Long Phú, phía Nam 
giáp Biển Đông, phía  Đông giáp sông Bá Sắc, 
thuộc cửa biển Định An, phía Tây,Tây Nam giáp 
sông Hậu, thuộc cửa biển Trần Đề. Huyện Cù 
Lao Dung  phần lớn là canh tác nông nghiệp, 
người dân trong huyện đa số sống bằng nghề 
trồng trọt và chăn nuôi. Dân cư thưa thớt 
sống rải rác, người dân phần lớn chưa có kiến 
thức nghề và chưa có nghề nghiệp ổn định.  
Huyện có 8 Xã, Thị trấn, trong đó có 4 xã thuộc 
chương trình 135 (thuộc vùng dự án do SEF tài 
trợ), và 02 xã bãi ngang. Huyện có trên 1.750 
ha rừng ngập mặn ven biển là nơi cư trú của 
nhiều động vật thủy sinh và động vật hoang 
dã, đặc biệt nơi đây có “bãi Nghêu, Cua tự 
nhiên” trên đất bãi bồi thuộc 02 xã An Thạnh 
nam và An Thạnh 3.. 

Toàn huyện có diện tích chung 24.942 ha, 
trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp 
trên 13.094 ha chiếm 52,52% tổng diện tích 
tự nhiên bao gồm: đất trồng cây hàng năm 

9.108,75 ha ( trong đó trồng màu 5698 ha, 
còn lại là diện tích mía), đất trồng cây lâu năm 
: 2.842,25 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản: 
1.742 ha (nuôi tụm công nghiệp và bán công 
nghiệp là 830 ha. Tổng sản lượng khai thác 
đánh bắt thuỷ hải sản 2.520 tấn). Tổng đàn gia 
súc, gia cầm trên 40.425 con, đàn heo 14.500 
con, diện tích cây ăn quả tương đương 2.300 
ha. Từ đầu năm đến nay toàn huyện đó trồng 
34.000 cây phân tán các loại trên các tuyến bờ 
bao, đê bao. Kinh tế hợp tác và kinh tế trang 
trại, 6 tháng đầu năm đó thành lập mới 01 HTX 
nuôi nghêu. Đến nay toàn huyện có 03 HTX 
hoạt động. Tổng giá trị sản lượng thực hiện 
trong 6 tháng đầu năm 8 tỷ 026 triệu đồng. 
Toàn huyện có 30 điểm trường (02 trường 
THPT, 06 trường THCS, 19 trường tiểu học, 03 
trường mầm non độc lập). Về Y tế : toàn huyện 
có 01 bệnh viện đa khoa với 90 giường, 5/8 
Trạm y tế đạt 10 chuẩn quốc gia.

Kinh tế trong những năm qua tuy có  phát 
triển nhưng vẫn còn chậm so với khu vực, 
phần lớn người dân làm thuê và khai thác tài 
nguyên thiên nhiên kém năng động. Đặc biệt 
người dân cũng chưa thực sự hiểu thông suốt 
và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Khu 

vực ven biển, hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ 
sản xuất và đời sống trong những năm gần 
đây có phát triển tốt nhưng vẫn chưa đáp ứng 
được tốc độ tăng trưởng kinh tế . Đường giao 
thông chỉ đi lại thuận lợi trong mùa nắng.

Ven biển huyện Cù Lao Dung là một trong 
những nơi có điều kiện tự nhiên thường 
xuyên thay đổi, hằng năm thường xảy ra lũ lụt 
cục bộ, nên hoạt động sản xuất ở đây còn gặp 
nhiều khó khăn, nhất là giá cả thị trường và 
việc tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt giá bán cây 
mía và con tôm gần đây thường xuyên thay 
đổi, làm cho người dân điêu đứng trong nhiều 
năm. Bên cạnh đó vấn đề thiếu nước ngọt 
hợp vệ sinh và nước phục vụ cho sinh hoạt 
cũng gặp không ít khó khăn, càng gây sức ép 
cho đời sống và việc làm đối với người nông 
dân nghèo.

Xuất phát từ vấn đề nói trên, được sự tài trợ của 
Quỹ Môi Trường Sida Thụy Điển và sự ủng hộ 
của UBND huyện Cù lao Dung, Trung tâm Dạy 
nghề  đã tiến hành tổ chức thực hiện các hoạt 
đông của dự án “Nâng cao nhận thức về bảo 
vệ môi trường, thông qua các hoạt động diễn 
đàn tiếng nói người dân vùng ven biển huyện Cù 
Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng ”. Nội dung hoạt động 
của dự án đề cập đến vấn đề khá căng thẳng 
không chỉ riêng về mặt nâng cao nhận thức 
của người dân, quản lý môi trường sinh thái 
vùng ven biển, hơn thế nữa còn đi vào giải 
quyết các khía cạnh về sản xuất, giá cả nông 
thủy sản do tác động kinh tế thị trường và rà 
soát lại một số văn bản pháp quy được triển 
khai ở địa phương có liên quan đến quyền lợi 
và trách nhiệm của cộng đồng. Ngoài ra dự án 
còn phối hợp với các nhà khoa học hổ trợ cho 
nông dân một số kiến thức và giải pháp để 
phục vụ tốt cho việc phát triển sản xuất một 
cách đồng bộ, giảm thiểu đến việc tác động 
môi trường sinh thái . 

Để dự án hoạt động có hiệu quả, ngay từ khi 
bắt đầu tiến hành thực hiện, dự án đó  tổ chức 

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường thông qua tiếng nói 
người dân vùng ven biển huyện Cù Lao Dung
Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Cù Lao Dung



11Bản tin nội bộ của Quỹ Môi trường Sida

Hội  thảo triển khai để người dân thảo luận và 
thông qua về việc tổ chức  thực hiện và lập 
kế hoạch hành động dự án đồng thời xin ý 
kiến thành lập Ban quản lý và nhóm theo dõi 
đánh giá giám sát dự án. Sau khi thống nhất 
về cách thức tổ chức và kế hoạch hoạt động, 
bốn lớp tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững cũng như  
kỹ năng quản lý về bảo vệ môi trường, định 
hướng trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản 
bền vững đó giúp cho 200 người người dân, 
các đoàn thể  thuộc bốn xã (An Thạnh Đông, 
An Thạnh Nam, An Thạnh 3, An Thạnh 2). Họ 
có thể tiếp cận với các văn bản, pháp luật của 
nhà nước và sẽ là lực lượng nồng cốt trong 
việc tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường 
và tổ chức sản xuất tại địa phương.  

Bên cạnh đó hoạt động Truyền thông vệ sinh 
môi trường đã huy động trên 100 học sinh 
tham gia tuyên truyền và vận động bảo vệ 
môi trường (tổ chức tại trường PTCS xã An 
Thạnh Nam). 03 Pano tuyên truyền về vệ sinh 
môi trường đặt dọc theo tuyến lộ từ TT. CLD 
về AT3  và in 3.000 tài liệu bướm phát cho 
cộng đồng các xã có tham gia dự án.Việc làm 
này đã tác động tốt đến nhận thức của trong 
cộng đồng dân cư của huyện trong việc tham 
gia bảo vệ môi trường. Ngoài ra 01 tủ sách có 
các chuyên đề về bảo vệ môi trường, sản xuất 
nông nghiệp bền vững được đặt Trung tâm 
với hơn 300 quyển sách để cho các em học 
sinh trường phổ thông cơ sở gần bên tự tìm 
hiểu và tìm thêm tư liệu để học các môn có 
liên quan. 

Việc đánh bắt thủy sản, ong, cá kèo, dơi, nuôi 
tôm công nghiệp trong rừng ngày càng gia 
tăng làm ảnh hưởng đến môi trường nước. 
Nhằm hạn chế tác động này đã có nhiều nỗ 
lực trong những năm qua, song kết quả chỉ 
dừng lại công tác tuyên truyền. Trong cuộc 
Tọa đàm về môi trường và nuôi thủy sản sinh 
thái bền vững, 50 đại biểu đại diện cho nông 
dân, các nhà cung cấp dịch vụ và chính quyền 
địa phương đó thảo luận để có sự hổ trợ lẫn 
nhau về việc tổ chức nuôi tôm công nghiệp 
và bán thâm canh đạt hiệu quả cao nhưng 

hạn chế làm ô nhiểm môi trường nước đồng 
thời nghiên cứu thí điểm nuôi tôm sinh thái 
để cung cấp cho cỏc cụng ty thu mua với gía 
cao.Việc làm này đã góp phần cho nông dân 
nâng cao kiến thức về nuôi thủy sản bền vững 
và góp phần giảm thiểu ô nhiểm môi trường, 
hạn chế được dịch bệnh .

Trong thời gian qua cây mía và con tôm đang 
gặp khó khăn về giá cả thị trường, do chưa có 
sự gắn kết giữa các nhà với nhau. Thông qua 
dự án, BQLDA đó phối hợp với Phòng Kinh 
tế, Trạm khuyến Nông huyện và các đơn vị 
có liên quan như: Ngân hàng nông nghiệp, 
Nhà máy đường,  Bảo hiểm Nông nghiệp, 
chính quyền xã An Thạnh Đông và trên 40 
nông dân  cùng nhau Hội thảo tọa đàm liên kết 
định hướng cho sản phẩm nông, ngư nghiệp để 
có sự hợp tác chặt chẽ giữa 4 nhà đồng thời 
định hướng cho các loại cây trồng cạn, tích 
cực luân chuyển mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, tăng cường sử dụng các loại phân 
xanh, phân chuồng, phân vi sinh nhằm cải tạo 
đất một cách tích cực. Qua đó nông dân còn 
được hướng dẫn cách tính toán để bón phân 
cân đối, hạ giá thành sản phẩm, mặt khác các 
Công ty Mía đường cũng ký kết hợp đồng với 
nông dân để thu mua sản phẩm theo QĐ 80 
của Chính Phủ.

Thực chất phần lớn người dân lao động vùng 
nông thôn chưa nắm được các văn bản có 
liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người 
dân. Đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, các vấn 
đề về thuế nông nghiệp, phí an ninh quốc 
phòng, các loại quỹ xóa đói giảm nghèo, nhà 
tình thương, luật hôn nhân gia đình...Chính 
vấn đề này đã làm cho người dân ngại tiếp xúc 
với các cơ quan chức năng, không thể nói lên 
tâm tư nguyện vọng của chính mình. Vì vậy 
BQLDA đó phối hợp với Phòng Tài Nguyên-
Môi trường, Tòa Án Nhân dân huyện và UBND 
Xã An Thạnh 2 mời trên 40 hộ dân nòng cốt để 
tổ chức Tọa đàm rà soát các văn bản pháp qui, 
có liên quan đến đời sống người dân để người 
dân nắm được các văn bản pháp quy, truyền 
đạt lại cho cộng đồng.

Để hỗ trợ cộng đồng phương tiện sử dụng 
nước sạch BQLDA đã phối hợp UBND 04 Xã 
xem xét bình chọn  50  hộ dân nghèo đang 
gặp nhiều  khó khăn không có đủ phương 
tiện đựng nước sạch để cấp phát dụng cụ 
chứa nước. Sự hỗ trợ này của dự án đã giúp 
phần giải quyết khó khăn trước mắt cho dân 
nghèo, hạn chế được phần nào dịch bệnh cho 
dân đồng thời góp phần tuyên truyền về vệ 
sinh môi trường,vệ sinh an toàn thực phẩm .

Nhằm phát triển kinh tế hộ nông thôn theo 
hướng hợp sinh thái và thị trường BQLDA đó 
phối hợp với phòng Nông nghiệp-PTNT, Trạm 
khuyến Ngư huyện và UBND 04 Xã  xây dựng 
thí điểm 15 mô hình sản xuất theo hướng 
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phát triển bền vững. Đặc biệt các mô hình 
không sử dụng thuốc hóa học trong sản xuất 
mà sử dụng bằng nguyên liệu sẵn có của địa 
phương là dây thuốc cá (nguyên liệu trừ sâu 
rất hiệu quả và kích thích sự sinh trưởng của 
cây) bao gồm 06 mô hình nuôi cá Bạch Tượng 
(đây là một loại giống mới dể nuôi, tận dụng 
được phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp 
nhưng giá trị kinh tế cao hiện nay chưa có 
nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ), 02 mô hình 
trồng bắp Mỹ, 07 mô hình trồng giống mía 
mới (các loại giống mía này có chu kỳ sinh 
trưởng ngắn ngày khoảng 09-10 tháng, đang 
trồng thử nghiệm,có khả năng cho năng suất 
và trữ lượng đường cao, hiện nay mía đang 
phát triển tốt, chiều cao bình quân trên 02 
một). Khả năng sẽ nhân được các loại giống 
này cho địa phương .

Ngoài ra BQLDA đã phối hợp với UBND, Hội 
Phụ Nữ xã An Thanh Nam thành lập nhóm 
phụ nữ phát triển cộng đồng gồm 30 thành 
viên người dân tộc Khơmer và tổ chức 01 
khoá tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho 
nhóm cộng đồng tại ấp Vừ Thành Văn xã An 
Thạnh Nam nơi có rừng ngập măn ven biển. 
Tổ phụ nữ này được chia thành 03 nhóm,mỗi 
nhóm 10 chị em có nhà ở lân cận nhằm giúp 
đỡ nhau trong sinh hoạt, trong sản xuất hàng 
ngày. Mỗi nhóm có 01 nhóm trưởng, hàng 
tháng đều tập trung tại trụ sở của ấp để sinh 
hoạt. Ban Chấp hành Hội Phụ Nữ xã có sự hỗ 
trợ nhằm tìm hiểu, đóng góp và thông tin kịp 
thời các chủ trương chính sách của nhà nước 
đối với hộ người dân tộc. Qua theo dõi giám 
sát thấy rằng nhóm cộng đồng này bước 
đầu có sự chuyển biến tốt về nhận thức môi 
trường, về vệ sinh an toàn  thực phẩm đồng 
thời tự bảo vệ bản thân hạn chế các bệnh phụ 
khoa thường gặp thuộc giới nữ trong tầng lớp 
nghèo. Hiện nay nhóm phụ nữ này vẫn tiếp 
tục sinh hoạt đều đặn hàng tháng .

Kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện :
Thông qua dự án, các hoạt động đã được 
triển khai đến tận người dân thuộc bốn xã: 
An Thạnh Đông, An Thạnh 2, An Thạnh 3, An 
Thạnh Nam. Nhận thức về việc bảo vệ môi 

trường sinh thái trong cộng đồng dân cư có 
sự chuyển biến tích cực. Một bộ phận người 
dân được hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, 
nuôi thủy sản theo hướng bền vững, được 
tiếp cận với một số quy định và thể chế pháp 
luật liên quan đến đời sống người dân. Từ đó 
mà việc chấp hành chủ trương, chính sách, 
luật pháp của nhà nước càng thêm nghiêm 
ngặt, cụ thể qua việc thực hiện chủ trương 
quy hoạch, chuyển đổi sản xuất theo hướng 
bền vững của huyện. Việc tăng cường bảo vệ 
môi trường sống, vệ sinh an toàn thực phẩm 
và bảo vệ tốt rừng phòng hộ ven biển, hạn 
chế nạn phá rừng bừa bãi để lấy đất sản xuất .

Đứng góc độ chính quyền địa phương các 
cấp luôn nhiệt tình hổ trợ cho các hoạt động 
và đánh giá cao hoạt động của dự án về dự án 
đã góp phần thực hiện chương trình sử dụng 
nước hợp vệ sinh, chương trình xóa đói giảm 
nghèo tại địa phương và một số vấn đề liên 
quan khác.

Sau khi kết thúc dự án, những mô hình sản 
xuất sẽ được nhân rộng trong các năm tiếp 
theo, các tổ chức cộng đồng sẽ từng bước 
được phổ biến kinh nghiệm phát triển trên 
phạm vi toàn huyện. Người dân và chính 
quyền địa phương sẽ có sự đầu tư nhiều hơn 
nữa trong công tác bảo vệ môi trường, môi 
sinh, tăng cường bảo vệ sản xuất phát triển 
một cách bền vững .

Tính thực tế và hiệu quả trong việc giải quyết vấn 
đề sản xuất & môi trường: So với các mô hình 
sản xuất trong những năm qua, người dân 
không an tâm về giá cả thị trường, thì nay có 
các doanh nghiệp, ngân hàng, nhà khoa học, 
chính quyền địa phương đã vào cuộc, chính 
điều nầy tạo niềm tin rất lớn cho cộng đồng. 
Các mô hình sản xuất được thí điểm sẽ được 
nhân ra cho cộng đồng dân cư trong những 
năm tiếp sau,đặc biệt là những loại giống mới 
như cá bạch tượng hiệu quả kinh tế cao (1 kg 
theo giá thị trường hiện nay từ 60.000-80.000 
đông ). Riêng các loại giống mía mới sẽ tạo 
điều kiện tăng năng xuất cây trồng cho dân 
trong khu vực.

Sự tham gia của người dân, và các mối quan hệ 
xã hội tồn tại khi dự án kết thúc: Sự hình thành 
và phát triển của tổ chức cộng đồng trong 
việc quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên thiên 
nhiên ven biển đã tạo điều kiện cho người 
dân đã gắn bó với rừng hơn. Các nhóm cộng 
đồng được thành lập, hoạt động với sự thừa 
nhận về mặt pháp lý và được chính quyền 
địa phương ủng hộ cũng tạo điều kiện cho 
người dân ngày càng tham gia nhiều và công 
tác bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên ven 
biển một cách hữu hiệu và lâu dài. Ngoài ra 
thông qua các hoạt động tọa đàm về sản xuất, 
rà soát các văn bản pháp qui, người dân sẽ tạo 
được tiếng nói chung cho cộng đồng trong 
việc sản xuất, bảo vệ môi trường nhằm nâng 
cao đời sống cho người dân

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án cũng 
có một số khó khăn hạn chế như: Dự án thực 
hiện quá ngắn (10 tháng), số lượng các cuộc hội 
thảo ít (04 cuộc), số lượng người dân tham gia 
hội thảo ít (mỗi cuộc hội thảo có 40- 50 đại biểu), 
có những nơi địa phương đề nghị tổ chức thêm 
các cuộc hội thảo tương tự (nhưng Ban Quản lý 
dự án không có kinh phí tổ chức thêm ).

Khi thiết lập các dự án nhỏ nên chú trọng thời 
gian thực hiện dự án, nên kéo dài khoảng  01 
năm. BQL dự án phải có kinh nghiệm trong 
tổ chức thục hiện các hoạt động, dự án trước 
khi triển khai cần tham khảo ý kiến của chính 
quyền các địa phương trong vùng dự án 
nhằm có sự quan tâm hổ trợ tích cực của các 
đoàn thể do địa phương quản lý.

Các mô hình thí điểm cần chọn các loại giống 
mới có thể nhân ra cho địa phương đồng thời 
đa dạng hóa các loại mô hình (các loại mô 
hình dành cho người nghèo có thể sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm trong thời gian ngắn nhất 
ví dụ như : trầm lá, đan đát thủ công mỹ nghệ 
…). Khi hỗ trợ các loại phương tiện chứa nước 
sạch cho dân nghèo cần bình nghị ở từng ấp, 
cần kiểm tra lại danh sách hộ, sau đó báo cáo 
về BQL dự án để xem xét cấp phát. Các hội 
thảo về sản xuất,về môi trường mỗi xã trong 
dự án nên tăng số lượng người tham dự .
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Bốn điểm thực hiện dự án là những 
điểm du lịch đặc sắc của tỉnh Quảng 
Trị, gồm 2 điểm du lịch sinh thái biển 
(Cửa Tùng, Cửa Việt) ở vùng biển, 

điểm tham quan du lịch lịch sử cách mạng 
Thành Cổ (Thị xã Quảng Trị) ở đồng bằng, và 
điểm du lịch cửa khẩu Lao Bảo ở miền núi. Do 
các điểm du lịch ở đầu ra của tuyến hành lang 
kinh tế Đông-Tây, và ở trung độ đất nước nên 
đã thu hút đông đảo du lịch trong và ngoài 
nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trước triển 
vọng đó, tỉnh Quảng Trị gọi các điểm này là 
“tài nguyên du lịch, thế mạnh du lịch của địa 
phương”, và có những hoạt động đầu tư phát 
triển hạ tầng, đô thị hóa đáng kể, đồng thời có 
các cơ chế, chính sách phát triển nhằm đưa 
thế mạnh du lịch-dịch vụ trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn.  

Dự án đã thực hiện đồng bộ các biện pháp 
tăng cường nhận thức và hành động cho 
cộng đồng ở các điểm tham quan du lịch 
trọng điểm của tỉnh Quảng Trị. Qua các hoạt 
động tổ chức lấy ý kiến người dân, tập huấn, 
tuyên truyền lưu động (tờ rơi, mittinh phát 
động phong trào), tuyên truyền trực quan, 
trực tiếp (website, truyền thanh, báo viết, 
báo hình, tuyên truyền miệng trong khối, tổ, 
thôn, xóm) đã trang bị một lượng kiến thức 
nhất định cho người dân, cán bộ xã, thị trấn về 
công tác bảo vệ môi trường, cũng như việc xã 
hội hóa toàn dân tham gia bảo vệ và gìn giữ 
môi trường. Trong nhân dân đã tồn tại được 

ý thức đó là, chính bảo vệ môi trường là cách 
nâng tầm thương hiệu tiềm năng du lịch của 
địa phương; bảo vệ môi trường bền vững là 
bảo vệ quyền lợi kinh tế hộ gia đình, kinh tế-xã 
hội lâu dài. Trên cơ sở chuyển biến nhận thức 
đó, trong tư tưởng, hành vi của cộng đồng các 
địa bàn đã từng bước coi trọng vấn đề môi 
trường, xem môi trường tự nhiên trong sạch 
lành mạnh là điều kiện, nền tảng của sự phát 
triển, từ đó về phía chính quyền đã luôn quan 
tâm hỗ trợ các hoạt động dự án và cụ thể hóa 
thành các văn bản pháp quy mang tính chỉ 
đạo, định hướng việc bảo vệ môi trường cấp 
bách trước mắt; tăng cường vận động quần 
chúng, thành viên đoàn thể, họ tộc chấp hành 
thực hiện nghiêm túc, nhất là các điều khoản 
trong các hương ước, quy ước. 

Đối với người dân trong vùng dự án, thông 
qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn 
sâu rộng, đúng đối tượng đã hình thành nhận 
thức “giữ gìn môi trường khu vực hộ gia đình 
mình nằm trong phạm vi ý nghĩa bảo vệ môi 
trường thôn, tổ, xóm, đồng thời bảo vệ trực 
tiếp môi trường xã, thị trấn, môi trường du lịch 
và môi trường tự nhiên toàn xã hội”, thông qua 
đó, họ có ý thức việc thu gom rác, đổ rác đúng 
giờ, đúng nơi quy định và vận động hàng xóm 
làm theo. 

Đặc biệt, với vai trò chủ thể của dự án và của 
cộng đồng, người dân thông qua người đại 
diện của mình là đại biểu Hội đồng nhân dân 

xã, thị trấn, trưởng-phó thôn, khối tổ, trưởng 
họ, trưởng các đoàn thể mà mình tham gia 
đã tích cực đóng góp ý kiến về những vấn đề 
bảo vệ môi trường cụ thể nơi mình sinh sống, 
kinh doanh, chẳng hạn như bảo vệ cây xanh, 
giếng nước, ao hồ, bờ biển, đường sá phong 
quang, sạch sẽ…và kể cả những chế tài xử 
phạt đối với những trường hợp vi phạm. Theo 
ý kiến của người dân thì đó là những đợt sinh 
hoạt bổ ích và là dịp họ thấy được quyền lợi 
và trách nhiệm trước các vấn đề môi trường 
đang đặt ra, đòi hỏi cả cộng đồng phải chung 
tay, chung tiếng nói.

Mô hình dự án Vĩnh Giang với những kết quả 
tạo ra qua hai lần thực hiện dự án SEF (năm 
2004 và năm 2007)-hình thành các Đội tự 
quản và Đội Thu gom rác trong cộng đồng đã 
được chính quyền Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Thạch 
là những địa phương lân cận quan tâm tham 

Những thách thức đặt ra trong vấn đề tăng cường sự tham gia 
của cộng đồng vào việc hoàn thiện các văn bản pháp quy về 
phát triển du lịch bền vững 

“Tạo cơ chế để người dân tham 
gia tích cực và chủ động vào 
việc hình thành các văn bản 
cũng như xây dựng hương ước 
do người dân và cộng đồng liên 
quan tới công tác bảo vệ môi 
trườngvà phát triển du lịch 
theo hướng bền vững” là một  
nội dung trọng tâm, cốt lõi 
mà Viện Môi trường và Phát 
triển Bền vững đặt ra ra khi 
thực hiện dự án SEF/16/07 tại 
Quảng Trị.

Nguyễn Huy Hiển - AG
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quan, nghiên cứu và học tập về cách thức tổ 
chức, quản lý và vận hành duy trì các đội. 

Nhận thức của cộng đồng
Đối với người dân địa phương: Tuy xuất phát từ 
mặt bằng trình độ dân trí còn thấp, song qua 
tham gia tập huấn, chịu tác động bởi các hoạt 
động thông tin, truyền thông của dự án và 
hình ảnh người thu gom rác trực tiếp đã từng 
bước, củng cố nhận thức bảo vệ môi trường là 
bảo vệ sức khỏe cho gia đình, xây dựng tương 
lai cho con em mình. Vì vậy, không gì hơn là 
thường xuyên vệ sinh vườn tược, nhà cửa sạch 
sẽ, thu gom rác và để rác đúng chỗ, tiến hành 
đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; đồng thời, 
vận động hàng xóm làm theo và giáo dục cho 
con cái mình hình thành ý thức tốt đó. 

Đối với lãnh đạo địa phương: Mặc dù, công tác 
bảo vệ môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt, 
được các cấp chính quyền, đoàn thể quan 
tâm quán triệt, tổ chức chỉ đạo thường xuyên 
và nhận thức ngày càng quan trọng của nó, 
song không vì thế mà bỏ qua các đợt tập 
huấn để nhận thức lại sâu sắc hơn Luật bảo vệ 
Môi trường, Luật Du lịch và các quy định của 
Nhà nước về quản lý hành chính lĩnh vực môi 
trường. Cán bộ chủ chốt từ cấp huyện đến 
cấp xã và các đoàn thể chú trọng tham dự 
đầy đủ các lớp tập huấn, lắng nghe ý kiến của 
người dân, ghi chép đầy đủ và rút ra các vấn 
đề quan tâm của địa phương để thảo luận nội 
bộ, định hướng chỉ đạo trong thời gian trước 
mắt. Qua đó, đã có sự khẳng định nhận thức 
nhất quán quan điểm là “bảo vệ môi trường 
chính là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội địa 
phương phát triển ổn định”.

Hành động tích cực của cộng đồng
Từ ý thức của cộng đồng được nâng cao nên 
môi trường cảnh quan tại các điểm du lịch 
được tăng cường chỉnh trang tương đối sạch 
sẽ nhằm tạo ấn tượng ban đầu cho du khách. 
Ở Vĩnh Giang, tuyến Tỉnh lộ 594, bãi biển Cửa 
Tùng được quan tâm giữ gìn vệ sinh. Khu vực 
Thành Cổ Quảng Trị và Khu thương mại Lao 
Bảo được bố trí các thùng rác cố định. Tại các 
điểm này đều có điểm pa-nô với khẩu hiệu 

tuyên truyền ý thức giữ gìn môi trường xanh-
sạch-đẹp. Đó là những biểu hiện của quyết 
tâm cộng đồng về vấn đề môi trường khá 
quan trọng hiện nay.

Ngoại trừ khu vực Thành Cổ Quảng Trị và Khu 
thương mại Lao Bảo thì việc hình thành và 
có cơ chế chính sách duy trì các đội tự quản, 
đội thu gom rác là nỗ lực của chính quyền và 
cộng đồng về tính tất yếu phải giải quyết vấn 
đề vệ sinh môi trường trong xu hướng đô thị 
hóa và tăng mật độ dân số. Xã Vĩnh Quang 
luôn quan tâm việc duy trì Đội tự nguyện bảo 
vệ môi trường. Xã đã ra Chỉ thị về việc tiếp tục 
thực hiện tốt công tác xử lý rác thải và bảo 
vệ môi trường; ban hành Quyết định về việc 
thành lập Tổ tự quản về công tác bảo vệ môi 
trường – du lịch của xã gồm 13 thành viên 
và Quy chế hoạt động của tổ gồm 13 điều 
khoản; cùng một số văn bản hướng dẫn, đôn 
đốc quá trình thực hiện dự án. Đối với thị trấn 
Cửa Việt cũng đã ban hành Quyết định thành 
lập tổ tự quản bảo vệ môi trường với 14 thành 
viên; Quyết định ban hành Quy ước bảo vệ 
môi trường-du lịch của thị trấn gồm 4 chương, 
12 điều. Đi kèm với các chủ trương, quy định 
ban hành củng cố và kiện toàn tổ chức, các xã 
đã có những chính sách tạo thu nhập ổn định 
cho từng từng thành viên thu gom rác. Qua 
đó đã tạo được sức động viên, khuyến khích 
tính tự nguyện của thành viên các đội gắn bó 
với công việc được giao lâu dài. 

Đội ngũ cán bộ từ cấp xã trở xuống địa bàn 
dân cư thông qua các khóa tập huấn và tiếp 
cận trao đổi những vấn đề môi trường ảnh 
hưởng trực tiếp đến cộng đồng đã nâng cao 
được năng lực, tư duy về mặt quản lý Nhà 
nước về lĩnh vực môi trường. Cụ thể, trong đội 
ngũ đã hình thành được giữa mặt nhận thức 
luật pháp quy định, tri thức khoa học và thực 
tiễn môi trường của địa bàn mình (ví dụ khái 
niệm về môi trường, môi trường sống, ý nghĩa 
của môi trường, nhận thức các hành vi xâm 
hại môi trường, biện pháp và chế tài xử phạt 
theo Nghị định 121 của Chính phủ…). Không 
những dự án mang lại hiệu quả nhận thức cho 
cán bộ mà ngay cả những thành viên đội tự 

quản, đội thu gom rác, đoàn viên thanh niên, 
phụ nữ, trưởng các phái họ tộc có được những 
nhận thức về môi trường đáng kể . 

Tính tự nguyện, trách nhiệm của cộng đồng 
được thể hiện mức độ cao thông qua ý thức 
chấp hành các khoản đóng góp lệ phí thu phí 
vệ sinh môi trường hàng tháng và trang bị tại 
hộ gia đình những giỏ đựng rác. 

Vì việc lấy ý kiến, thảo luận và thông qua các 
hương ước, quy ước có liên quan đến quyền 
lợi và trách nhiệm của mình nên các buổi họp 
lấy ý kiến của cộng đồng đã thu hút được 
đông đảo nhân dân tham gia. Ở Vĩnh Giang, 
người dân nêu rõ 7 thôn của xã (An Đức 1 và 
2, An Hòa 1 và 2, Quang Hải 1 và 2, Hòa Lý) đã 
đạt chuẩn thôn văn hóa (trong đó có 3 làng 
đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh) thì vấn đề môi 
trường-một trong những nội dung trong quy 
ước xây dựng làng thôn văn hóa không cớ gì 
không tiếp tục phấn đấu đạt được. Người dân 
ở Gio Việt (tham gia các cuộc họp, tập huấn 
đạt tỷ lệ khoảng 70-75%) thì cho rằng, cán bộ 
xã và thôn tuyệt đối không nể nang, né tránh 
đối với các trường hợp vi phạm quy ước bảo 
vệ môi trường; cần thiết thôn đề xuất xã xử 
phạt hành chính nếu tái phạm lần 2, còn lần 1 
giao thôn có trách nhiệm nhắc nhở, phê bình, 
thậm chí phạt hành chính dưới mức 50.000 
đồng nếu thấy hành vi đó quá đáng chê trách. 
Người dân ở Vĩnh Giang có một số ý kiến nếu 
có các trường hợp kinh doanh karaoke gây 
tiếng ồn, vượt giờ quy định, đổ vật liệu xây 
dựng nghênh ngang, dơ bẩn, đổ rác không 
đúng chỗ…thì phải kiên quyết xử phạt. 

Mặt khác, trong việc tham gia ý kiến thảo luận, 
người dân ở các địa bàn dự án phần lớn quan 
tâm làm rõ, thêm bớt, bổ sung, chỉnh lý nội 
dung các điều khoản của “Quy định thưởng 
phạt” và “Mục thi hành” trong các hương ước, 
quy ước. Theo họ thì thưởng cá nhân làm tốt 
ra sao để tạo động lực phấn đấu thi đua, làm 
gương trong cộng đồng; Xác định mức độ xử 
phạt, như thế nào thuộc mức độ bình thường, 
mức độ nghiêm trọng, khá nghiêm trọng và 
rất nghiêm trọng để có biện pháp xử lý phù 
hợp; trẻ em vi phạm thì ai chịu trách nhiệm; 
đâu là trách nhiệm xử lý thuộc thẩm quyền 
của thôn và đâu là của xã, sự thống nhất hình 
thức xử lý ở cấp nào thì phù hợp…Mặc dù, đa 
số ý kiến muốn hạ xuống mức độ xử phạt vừa 
phải và nâng mức độ khen thưởng, song tựu 
chung các ý kiến đó đã phản ánh ý thức trách 
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nhiệm cần thiết phải áp dụng chế tài để một 
mặt khen thưởng và xử phạt công minh nhằm 
đưa vấn đề bảo vệ môi trường trở thành nếp 
nghĩ, thói quen thân thiện. 

Tồn tại
“Các văn bản pháp quy thường xây dựng và ban 
hành từ cấp có thẩm quyền, người dân và cộng 
đồng chưa thực sự được tham gia vào quá trình 
đưa ra các quyết định  Việc thực thi các văn bản 
theo kiểu áp đặt từ trên xuống, do đó tính khả thi 
thấp”. Chủ thể người dân ra quyết định  chưa 
phát huy hết tính chủ động, sáng tạo của đại 
đa số người dân. Nếu người dân trên cơ sở các 
hương ước xây dựng làng thôn văn hóa thì 
tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề môi trường và 
định ra những nội dung cơ bản của quy ước, 
hương ước bảo vệ môi trường thì dự án sẽ 
đạt được mục tiêu tốt hơn. Trên cơ sở đó các 
chuyên gia, cán bộ chính quyền và đại diện cử 
tri, đoàn thể, họ tộc tham vấn, bổ sung, chỉnh 
sửa phù hợp để đưa ra dự thảo lần 1, thậm chí 
lần 2 để tiếp tục trưng cầu dân ý. Khi đã có sự 
thống nhất nội dung đôi bên thì việc lấy ý kiến 
lần cuối thông qua sẽ đạt được thực chất của 
việc tăng cường sự tham gia của người dân 
vào quá trình hoàn thiện các hương ước, quy 
ước bảo vệ môi trường.

Việc tham gia của người dân vào xây dựng các 
văn bản pháp quy, các hương ước, quy ước ở 
mức cho ý kiến thêm bớt, bổ sung, điều chỉnh 
nội dung các dự thảo hương ước, quy ước là 
chủ yếu; còn các văn bản pháp quy như nghị 
quyết Hội đồng nhân dân, Chỉ thị và Quyết 
định ban hành và các văn bản chỉ đạo, đôn 
đốc, hướng dẫn khác thì ý kiến người dân 
tham gia chỉ ngang mức độ tham gia chừng 
mực của đại biểu dân cử, thành viên chủ chốt 
của các tổ mà chưa thực sự rộng rãi về vấn 
đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách 
nhiệm của cộng đồng là chủ thể trực tiếp. 
Các hương ước, quy ước xây dựng thôn, khu 
phố, tổ văn hóa, nội quy bãi tắm, khu vực di 
tích, điểm kinh doanh thương mại vốn đã 
được xây dựng và áp dụng thời gian dài từ 
trước, nhưng chưa  phân tích được kết quả, 
hạn chế, nguyên nhân của chúng để lấy làm 
cơ sở, nền tảng xây dựng các dự thảo văn bản 
hương ước, quy ước mới sau này. Điều này dẫn 
đến, người dân và cộng đồng chịu ảnh hưởng, 
quy định ràng buột quyền lợi và trách nhiệm 
một lúc bởi nhiều văn bản, và hẳn nhiên văn 
bản nào trải qua thực tiễn kiểm nghiệm và đã 
“ăn sâu” vào đời sống tinh thần, nếp nghĩ, thói 

quen của người dân vẫn có sức tác dụng lớn 
hơn, bởi vậy nếu biết tận dụng, dựa trên sản 
phẩm tri thức, thực tiễn vốn có của các thôn, 
tổ văn hóa thì đó là mặt thuận lợi cơ bản, tạo 
được diễn đàn cho người dân tham gia sâu 
sắc hơn.

Người dân chưa dám nhìn thẳng vào sự thật, 
vẫn còn bảo vệ quyền lợi, sự tự do của mình 
mà chưa thấy hết trách nhiệm, nghĩa vụ mình 
khi tham gia xây dựng các văn bản hương 
ước, quy ước né tránh các điều khoản xử phạt 
khi có vi phạm. Phạm vi điều chỉnh của các 
hương ước, quy ước mới dừng ngang mức 
độ ảnh hưởng tới người dân trong các cộng 
đồng và hộ kinh doanh, còn các khu vực công 
cộng (ao hồ bỏ hoang, cầu đường, sông Hiếu, 
cửa biển) và chính các cơ quan, công sở chưa 
được đề cập và nằm ngoài phạm vi ràng buột 
quy định của các hương ước, quy ước.

Chất lượng văn bản quy ước, hương ước ban 
hành chưa rõ ràng, cụ thể, chưa tính đến sự 
khác biệt thực tiễn của từng địa phương 
nhưng lại giống nhau về nhiều nội dung 
điều khoản. Mặc dù, tính tất yếu phải giúp 
người dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm và dễ thực hiện 
nhưng cũng cần coi trọng bố cục, tính lôgíc, 
khoa học theo từng chủ đề. Đặc biệt, khi văn 
bản ban hành thì cần phổ biến, diễn giải cho 
người dân hiểu cụ thể hơn.

Các hoạt động còn sa nhiều vào tuyên truyền, 
họp hành mà chưa dồn tâm sức vào hoạt 
động với mục tiếp chính là “khuyến khích tính 
chủ động, tự giác, sáng tạo của người dân vào 
quá trình ra quyết định”, đồng thời chưa dựa 
trên cơ sở tri thức bản địa, tập quán, thói quen 
hình thành từ trước để đầu tư hỗ trợ mở rộng 
theo chiều sâu hơn. 

Xuất phát từ thực tiễn trình độ nhận thức, đời 
sống kinh tế của nhiều người dân còn khó 
khăn, nên việc tiếp thu kiến thức và vận dụng 
kiến thức đó vào hành vi cụ thể của mình còn 
nhiều hạn hẹp (kiến thức thu hoạch trình bày 
còn chung chung). Việc vi phạm đe dọa môi 
trường sống vẫn còn tồn tại, đó là xả nước 
thải, xả rác nơi công cộng, phơi hàng thủy 
sản, bày đổ vật liệu xây dựng (do đô thị hóa), 
chôn lấp rác ở bãi biển,… vẫn còn xảy ra ở các 
điểm thực hiện dự án. Nhận thức của người 
dân chưa đầy đủ dẫn đến hành động, ứng 
xử sai “chôn lấp rác xuống cát”, khai thác cạn 
kiệt nguồn lợi gần bờ (đánh bắt”; khai thác tận 

thu rừng dương phòng hộ ven biển làm củi 
đốt (chính sách của địa phường thiếu hợp lý, 
giá như thu mua lại của người dân và duy trì 
chúng với đa chức năng phòng hộ); khai thác 
nguồn nước ngầm theo cách “mạnh ai, nấy 
làm” phục vụ tắm rửa của du khách. 

Vấn đề môi trường mới chỉ quan tâm khu vực 
bãi biển, còn từ mép nước trở ra hay từ khu 
vực bãi biển trở vào chưa có sự quan tâm đáng 
kể nào, thậm chí còn buông lỏng cho người 
dân tự do định đoạt. Ví dụ ở Vĩnh Quang, hàng 
dương do người dân trồng khá lâu thông qua 
các chương trình hỗ trợ nhằm chống cát bay, 
cát trượt, chắn gió, song hiện nay chúng được 
nhiều người xác lập quyền sở hữu mà tự do 
khai thác làm củi đốt.   

Mặc dù lượng rác nhiều nhưng các địa phương 
Vĩnh Quang, Cửa Việt còn thiếu diện tích đất 
bố trí nơi xử lý rác. Đối với xã Vĩnh Quang thì 
khu vực đổ rác tập trung Tây Hoa Lý đã quá 
tải và sẽ càng bức xúc hơn nếu Vĩnh Quang 
lên thị trấn Cửa Tùng và có sự đô thị hóa, tăng 
dân số đáng kể. Tương tự đối với Cửa Việt sắp 
sáp nhập thêm 4 khu phố mới của Gio Hải vào 
thì với bãi đổ rác tập trung tạm thời rộng hơn 
100 mét vuông sẽ không đáp ứng nỗi việc tập 
trung rác và xử lý rác triệt để sắp tới. 

Mặt khác, vấn đề bảo vệ môi trường được đa 
số nhận thức và tồn tại trong phạm vi hẹp là 
rác và rác, còn rộng hơn là bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản gần bờ, rừng phòng hộ, nguồn nước 
ngầm…hay sâu sắc hơn môi trường kinh do-
anh-môi trường văn hóa, môi trường khu vực 
cửa sông, xâm thực gây xói lở bờ biển ngày 
càng trở nên bức xúc nhưng chưa được quan 
tâm đáng kể. 

Thách thức đặt ra khi dự án kết thúc 
Kinh tế biển và du lịch biển là ngành kinh tế mũi 
nhọn, kế sinh nhai trước mắt và lâu dài của 
người dân các vùng dự án (Vĩnh Giang, Gio 
Việt). Song, hiện trạng môi trường du lịch sinh 
thái biển đang gặp không ít vấn đề thách thức. 

Nhận thức sai dẫn đến cách làm sai: việc các 
hộ kinh doanh, người dân chôn lấp rác dưới 
lòng cát dẫ đến rác qua quá trình phân hủy 
gặp nước thẩm lậu thoát ra gây hôi thối, ô 
nhiễm vùng bãi biển. Bãi biển Cửa Tùng, Cửa 
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tại thực trạng chèo kéo du khách, giá cả chèn 
ép, thái độ phục vụ ít cởi mở, hàng rong đeo 
bám,… đã và đang gây nên tình trạng mất 
ổn định an ninh-trật tư, an toàn xã hội tại khu 
vực này. Nhiều vấn đề về văn hóa ứng xử của 
chủ hàng quán và một số người dân sở tại với 
nhau và đối với du khách đang tồn tại. Giữa họ 
phát sinh vấn đề mạnh ai người đó làm, miễn 
rằng có được khách và có doanh thu. Tuy rằng 
đó là cạnh tranh về giá, về phục vụ dịch vụ, 
song chất lượng kinh doanh thấp, nhất là thức 
ăn chưa đảm bảo vệ sinh khi họ vừa ăn ở, sinh 
hoạt, nấu ăn trong phạm vi diện tích chật chội. 
Đặc biệt, với cung cách khai thác đánh bắt 
gần bờ với quy mô nhỏ (thuyền nhỏ), đa số 
ngư dân hoạt động gần bờ và khai thác được 
bất kỳ những gì nguồn lợi đánh bắt được, 
miễn rằng mỗi chuyến kiếm được từ 150-200 
nghìn đồng là thỏa mãn, do đó dẫn đến nguy 
cơ cạn kiệt, hủy diệt nguồn lợi thủy sản gần bờ 
nay mai, từ đó bộ phận này (trụ cột lao động 
chính trong gia đình) dễ rơi vào tình trạng thất 
nghiệp, tạo nên gánh nặng cho xã hội. Vì vậy, 
số đối tượng này cần phải tăng cường tuyên 
truyền giáo dục nâng cao nhận thức về ngành 
nghề của mình hay cấp có thẩm quyền cần 
có giải pháp hỗ trợ đào tạo chuyển đổi ngành 
nghề sang kinh doanh dịch vụ.    

Quá trình đô thị hóa tăng nhanh và nhu cầu 
tham quan của du khách thập phương đến 
Quảng Trị ngày càng nhiều đồng nghĩa tăng áp 
lực lên môi trường và du lịch của địa phương. 
Theo chị Gái-thành viên tổ thu gom rác thôn 
Quang Hải (Vĩnh Giang):-Cứ 2 ngày thu gom rác 
trong dân và hàng quán một lần. Một tuần có 4 
đợt thu gom. Một đợt phải mất 2 chuyến xe mới 
thu gom hết rác cơ bản. Mỗi xe như vậy nặng 
300kg. Như vậy, bình quân mỗi tuần lượng rác 
thải trong dân (tính sơ bộ) gần 5 tấn rác. Với bãi 
rác tạm bợ Tây Hòa Lý thì tương lai gần sẽ qua 
tải, và chính quyền sở tại không đủ sức để quản 
lý và xử lý. Trong nay mai, Vĩnh Quang tiến lên 
thị trấn với quy mô dân số gần 1.400hộ, có gần 
120 hộ kinh doanh dựa vào du lịch và dự kiến 
đón khoảng 7-8 vạn du khách/năm thì lượng 
rác không phải là nhỏ. Với thu nhập người thu 
rác hiện tại thì khó đảm đương nỗi. Vì vậy, chính 
quyền cấp trên và chính quyền địa phương 
phải có sự bàn bạc tháo gỡ vấn đề này. Thực 
trạng tương lai này hoàn toàn tương tự đối với 
thị trấn Cửa Việt và Khu kinh tế thương mại đặc 
biệt Lao Bảo.   

Sự bồi lấp, xâm thực ở Cửa Tùng và Cửa Việt xảy 
ra đồng thời trong mùa gió Đông Bắc có nguy 
cơ ảnh hưởng đến sự tồn tại của hai danh 
thắng này, dẫn đến sự mất sức hấp dẫn, thu 
hút du khách, làm một phận phận không nhỏ 
cư dân mất nguồn thu nhập từ kinh doanh 
dựa vào kinh tế du lịch biển. Đáng chú ý là bãi 
biển Cửa Tùng trong vòng 10 năm trở lại đây 
đã bị xói lở nghiêm trọng, dẫn đến bãi biển 
(từ mép nước đến chân đường giao thông) từ 
rộng 80 mét nay chỉ còn trên dưới 30 mét. Nếu 
không có biện pháp chỉnh trị dòng hải lưu và 
kè chắn sóng hợp lý thì việc xâm thực sẽ tiếp 
diễn trong những năm tới. 

Mô hình dự án Vĩnh Quang với những kết 
quả tạo ra hình thành các Đội tự quản và Đội 
Thu gom rác trong cộng đồng đã được chính 
quyền Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Thạch là những địa 
phương lân cận quan tâm tham quan, nghiên 
cứu và học tập về cách thức tổ chức, quản lý 
và vận hành duy trì các đội. 

Hai vấn đề môi trường và du lịch đối với tỉnh 
Quảng Trị có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó 
mật thiết. Nếu lĩnh vực môi trường bị xâm 
hại, bị ô nhiễm thì môi trường du lịch bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng và ngược lại. Vì vậy, sự 
gìn giữ và phát triển cả hai lĩnh vực trên đều 
quan trọng và có sức tác động trực tiếp đến 
mưu kế dân sinh trên địa bàn. Xét riêng về 
lĩnh vực môi trường, với nhận thức được nâng 
lên trong cộng đồng qua nhiều kênh chỉ đạo, 
kênh thông tin, kênh dự án khác nhau đã tạo 
được ý thức chung của cộng đồng là phải bảo 
vệ môi trường, đó là bảo vệ cuộc sống tương 
lai của mình. Đặc biệt, riêng đối địa bàn dự án 
SEF triển khai thì ý thức cộng đồng chuyển 
biến tiến bộ hơn, và đó là những nhân tố có 
sức tan động, lan tỏa đến các cộng đồng dân 
cư lân cận. 

Với những yếu tố tích cực và hạn chế đan 
xen nhau cần tổng kết, thảo luận và rút kinh 
nghiệm triệt để thì những mô hình hay, cách 
làm tốt, con người hành vi tốt sẽ được nhân 
rộng, và cả những khiếm khuyết, vấn đề môi 
trường cấp bách được xới xáo tìm giải pháp 
chấn chỉnh, tháo gỡ sắp tới. 

Việt đã diễn ra sự tác động của con người, mà 
trực tiếp là các hộ kinh doanh thương mại một 
cách tương tự. Người dân cho rằng rác hữu cơ 
đào hố chôn lấp dưới cát chẳng sao! Rồi nó 
cũng phân hủy, tan thành đất nước. Nhưng  
du khách và hộ kinh doanh cá thể không hoàn 
toàn chôn lấp rác hữu cơ mà là bất cứ thứ gì 
họ thải ra mà không có sự phân loại. 

Khai thác nguồn nước ngầm quá mức dùng 
cho việc kinh doanh thương mại du lịch biển 
và du khách tắm. Tính riêng 55 hộ kinh do-
anh hàng quán ở Cửa Việt với 55 giếng khoan 
dùng cho tắm rữa, nấu ăn thì dễ gây giảm hụt 
nguồn nước ngầm do thoát nước bề mặt, dẫn 
tới tính ổn định sinh trưởng của rừng dương 
với chức năng phòng hộ ven biển. 

Môi trường vă hóa và kinh doanh: du lịch-sinh 
thái có nguy cơ mai một, rơi vào lãng phí “vắng 
khách” khi các bãi biễn  Cửa Tùng, Cửa Việt tồn 
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Cộng đồng dân tộc cùng tham gia quản lý 
chất thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Mường Phăng là xã đặc biệt khó 
khăn, cách trung tâm huyện Điện 
Biên 50km về hướng đồng. Tổng 
diện tích đất tự nhiên toàn xã 

là 9.270 ha trong đó: Đất nông nghiệp là 1.084 
ha, đất Lâm nghiệp 2.674 ha, đất chuyên dùng 
1.106 ha, đất chưa sử dụng 4.406 ha. Mường 
phăng là xã nghèo, sản xuất thuần nông tự cung 
tự cấp nguồn thu nhập của nông dân chủ yếu 
từ trồng trọt và chăn nuôi. Thu nhập bình quân 
đầu người/năm là 400.000đ – 1.000.000đ/người/
năm. Toàn xã có 43 bản với 7451 khẩu, 1291 hộ, 
số người trong độ tuổi lao động 1.890 người 
(trong đó 908 lao động nữ và 982 lao động nam). 
Dân tộc thái chiếm 69,51%; Dân tộc kinh chiếm 
2,25%; Dân tộc khơ mú chiếm 17,09%; Dân tộc 
Hmông chiếm 11,15%; bình quân nhân khẩu 
6 khẩu/hộ gia đình. Tỷ lệ đói nghèo theo tiêu 
chí mới chiếm 51%. Cơ sở hạ tầng và hệ thống 
dịch vụ sản xuất còn ngheo làn chưa đáp ứng 
được yêu cầu của sản xuất, giao thông đi lai khó 
khăn. Trồng trọt và chăn nuôi là nguồn thu nhập 
chính của nông dân trong xã. Tổng diện tích cây 
lương thực có hạt là 669ha với tổng sản lượng 
hàng năm 2809 tấn, phế phẩm dư thừa từ sản 
xuất lương thực ước tính khoảng 2500tấn. Về 
chăn nuôi toàn xã có 2469 con trâu, 713 con bò, 
689 con dê và 4014 con lợn tính trung bình 1 hộ 
trong xã có 6 con gia súc, ước tính lượng phân 
thải tinh trên 1 hộ khoảng 20 kg/ ngày đêm.

Với sự phát triển về trồng trọt và chăn nuôi, 
những năm gần đây lượng chất thải từ các họat 
động này ngày càng tăng nhanh. Khối lượng 
chất thải lớn nhưng chưa được xử lý đã và đang 
để lại những tác động tiêu cực đến môi trường 
và con người. Bên cạnh đó tình trạng nông dân 
chặt phá rừng bừa bãi làm nương dãy canh tác, 
lấy củi để bán và làm chất đốt phục vụ sinh hoạt 
hàng ngày đã ảnh hưởng đến môi trường sinh 

thái và độ che phủ của rừng gây lên lũ lụt hàng 
năm làm thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng 
đến môi trường sồng. Thực trạng trên đang là 
vấn đề đặt ra với người dân và chính quyền địa 
phương. Việc kết hợp giải pháp sản xuất khi sinh 
học (Biogas) từ phân gia súc kết hợp với sản xuất 
phân hữu cơ vi sinh từ rác thải nông nghiệp là 
giải pháp phù hợp với điều kiện của cộng động. 
Nhằm tận dụng phế phẩm dư thừa từ phát triển 
nông nghiệp, giảm tác động vào rừng, làm trong 
sạch về môi trường thôn bản.

Dự án “Cộng đồng cùng tham gia quản lý chất 
thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường” do Quỹ 
Môi trường Sida hỗ trợ thông qua Trung tâm 
Phát triển Cộng đồng Điện Biên nhằm góp phần 
tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ tại các 
bản triển khai dự án theo hướng nâng cao năng 
lực về khai thác, quản lý chất thải, phục hồi và 
cải thiện môi trường cộng đồng thôn bản góp 
phần vào việc nâng cao sức khỏe của nhân dân, 
hạn chế bệnh liên quan đến môi trường. 

TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI CỘNG ĐỒNG

Về kinh tế
Ứng dụng công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi 
sinh hữu cơ tại các hộ gia đình đã mang lại hiệu 
quả kinh tế lớn, ngoài việc tận dụng được phế 
thải, phế liệu nông nghiệp, quy trình đơn giản, 
dễ làm, phân bón dễ sử dụng. Sản xuất phân 
vi sinh giá thành đầu tư thấp, đầu tư 60 nghìn 
đồng mua chế phẩm sinh học sản xuất được 
1 tấn phân hữu cơ vi sinh. Tính trung bình 1 
tấn phân vi sinh sản xuất tại chỗ có giá thành 
giảm 410.000đ/tấn (bao gồm chế phẩm, công 
thu gom nguyên liệu, công sản xuất và chi phí 
mua dụng cụ). So sánh phân hữu cơ vi sinh trên 
thị trường cho thấy sản xuất 1 tấn phân hữu 
cơ vi sinh tại hộ gia đình sẽ mang lại lợi nhuận 

790.000đ. Việc sản xuất phân vi sinh hữu cơ tại 
chỗ không chỉ tiện lợi cho người sử dụng mà 
còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng bón phân 
cho cây trồng. Qua sử dụng phân bón hữu cơ vi 
sinh cho cây trồng cho sẽ thấy độ mùn của đất 
tăng, cây trồng phát triển tốt hạn chế được sâu 
bệnh, giảm 30% lương phân đạm so với hàng 
năm (điển hình như hộ ông/bà Lường Thị Pánh ở 
bản Phăng 2 xã Mường Phăng nhờ sử dụng phân 
hữu cơ và bón phân đúng cách, mà năng suất lúa 
vụ chime xuân đã vượt trội so với năm không sử 
dụng phân vi sinh (tăng 5 – 10 tạ/ha), đồng thời cỏ 
lúa cũng ít hơn, giảm công làm cỏ).

Sản xuất được tại hộ gia đình tận dụng được 
ngày công lao động lúc nông nhà, tạo việc làm 
cho một số lao động. Với tình hình nguyên liệu 
đầu vào cho sản xuất nông nghiệp (giống, phân 
bón, thuốc trừ sâu...) ngày càng tăng cao, sản 
xuất nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào các 
nguyên liệu đầu vào trên thì việc giúp nông dân 
sản xuất phân vi sinh tại hộ gia đình đã mang lại 
ý nghĩa, tác động to lớn đối với sản xuất nông 
nghiệp góp phần đảm bảo an ninh lương thực 
tại địa phương.

Chi phí xây dựng một mô hình Biogas 5,3 triệu 
đồng/hầm dung tích 5 m3 (trong đó dự án hỗ 
trợ 3,5 triệu đồng, hộ gia đình đóng góp 1,8 triệu 
đồng bằng công vận chuyển vật liệu và công 
xây dựng). Đây là một khoản chi phí không nhỏ 
đối với các hộ nông dân, nhưng hiệu quả mang 
lại của hầm Biogas là rất lớn, phân tích hiệu quả 
kinh tế và chi phí xây dựng cho thấy: Tính riêng 
năm 2009, khi sản lượng gas đã ổn định: lượng 
gas cung cấp 1 ngày đêm là 1,75 m3, tính lương 
gas cả năm đạt khoảng 638,8 m3 tương đương 
khoảng 256 Kg gas hóa lỏng. Với giá gas trên 
thị trường vào thời điểm tháng 6 năm 2008 là: 
24.300đ/kg. Năm 2009 thu được khoảng 256 
kg/năm với giá 24.300đ/kg = 6.209.000 đ/năm. 
(Tổng thu từ gas – chi phí xây dựng: 6.209.000 – 
5.300.000 = 909.000đ lãi) chưa tính đến hiệu quả 
mà mô hình mang lại từ môi trường. Khi chưa 
thực hiện xây dựng mô hình Biogas mỗi gia đình 
hàng tháng phải mất từ 5-10 ngày công đi lấy 
củi làm chất đốt ước tính khoảng hai trăm nghìn 
đến ba trăm nghìn đồng, như vậy một năm mỗi 
hộ chi phí cho chất đốt khoảng 2,4 triệu đến 3,6 
triệu đồng. Như vây sử dụng Biogas mỗi hộ tiết 
kiệm được 2,4-3,6 triệu/năm. 

Vũ Đình Lợi - Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng Điện Biên
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Về khoa học - công nghệ
Để sản xuất phân hữu cơ vi sinh dự án đã tổ chức 
8 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ sản xuất 
phân hữu cơ vi sinh cho 160 thành viên trong các 
nhóm với phương pháp tập huấn kết hợp giữa 
lý thuyết với thực tế sản xuất tại các hộ. Trong 
thời gian thực hiện dự án, 160 hộ được bình bầu 
lựa chọn vào nhóm cộng đồng tự quản đã sản 
xuất được khoảng hơn 300 tấn phân hữu cơ vi 
sinh. Sử dụng phân vi sinh hữu cơ thay thế phân 
chuồng và một phần phân vô cơ đã tăng năng 
suất cây trồng từ 15 - 20%. 
Sau khi đã sản xuất được sản phẩm phân vi sinh 
hữu cơ (PVSHC) thì việc sử dụng phân bón hữu 
cơ vi sinh cho cây trồng nhằm nâng cao năng 
suất. Do đó dự án đã tiến hành tổ chức 8 lớp tập 
huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân hữu 
cơ vi sinh cho cây trồng cho 160 thành viên  tại 
8 nhóm tự quản. Với trình độ của cộng đồng thi 
việc vận dụng phương pháp tập huấn lấy học 
viên làm trung tâm, kết hợp giữa lý thuyết và 
thực hành bón phân cho cây trồng trên thực 
tế đã giúp các học viên hiểu và nắm được quy 
trình, kĩ thuật các thời điểm, giai đoạn bón phân 
cho cây trồng. Qua đánh giá cho thấy các thành 
viên trong nhóm tự quản đều biết cách bón 
phân cho một số cây trồng chính như: Lúa, ngô, 
rau, và một số cây ăn quả (cam, mận, mơ, các loại 
rau màu...). Các học viên áp dụng kỹ thuật bón 
phân hữu cơ vi sinh đã được tập huấn vào thực 
tế sản xuất đã cho hiệu quả cao 

Đối với việc chuyển giao kỹ thuật xây dựng, quản 
lý vận hành sử dụng Biogas, các cán bộ thực hiện 
dự án đã tiến hành họp với cộng đồng và cùng 
cộng đồng xậy dựng các tiêu chí để tiến hành 
lựa chọn. Căn cứ vào các tiêu chí cộng đồng đã 
lựa chọn được 10 hộ thực hiện mô hình hầm 
Biogas. Đồng thời tổ chức 1 khoán tập huấn kĩ 
thuật xây hầm Biogas cho 10 hộ thực hiện mô 
hình trong 2 ngày, học viên là nhưng người chưa 
biết xây, chính vì vậy dự án đã áp dụng phương 
pháp tập huấn cầm tay chỉ việc trên thực tế sau 
2 ngày tập huấn 10 học viên đã nắm được các 
bước kĩ thuật cơ bản xây dựng 1 hầm Biogas. 
Kết thúc khóa tập huấn các thành viên về tự xây 
hầm Biogas cho hộ gia đình mình cùng với sự 
hỗ của các cán bộ kĩ thuật, 10/10 hộ đã hoàn 
thành hầm Biogas đảm bảo kĩ thuật và đưa vào 

hoạt động cung cấp Gas phục vụ cho cuộc sống 
hàng ngày. Để nâng cao hiệu quả sử dụng các 
công trình hầm Biogas, đồng thời kéo dài tuổi 
thọ của cộng trình. Dự án đã tổ chức lớp tập 
huấn quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa các hư 
hỏng khi sẩy ra cho 10 hộ được hỗ trợ xây hầm 
Biogas. Qua đánh giá cho thấy 10/10 hộ đã nắm 
được quy trình vận hành, quy trình lập nguyên 
liệu, kĩ thuật sửa chữa các hư hỏng.

Áp dụng công nghệ sản xuất phân vi sinh hữu 
cơ tại hộ gia đình và công nghệ Biogas đã từng 
bước thay đổi nhận thức của cộng đồng trong 
việc sử dụng phân bón và chất đốt, đặc biệt 
những bản vùng sâu xa chưa có điện lưới quốc 
gia áp dụng mô hình Biogas ngoài làm chất đốt 
thay thế cho củi còn để thắp sáng thay thế cho 
điện. Phân vi sinh hữu cơ và dịch thải từ hầm Bio-
gas qua xử lý trứng giun sán, các loại mầm bệnh, 
cỏ dại đã bị phân hủy, không có mùi hôi thối. 

Tác động về môi trường
Việc sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ vi 
sinh tại hộ gia đình đã tận dụng được các phế 
phẩm dư thừa từ trồng trọt, chăn nuôi (rơm dạ, 
các loại cây cỏ dại, phân xanh, các loại phân gia 
súc....) từ đó làm giảm tác động vào nguồn nước 
sinh hoạt hàng ngày đặc biệt là vào mùa mưa, 
cải thiện, bảo vệ môi trường sống. Mặt khác ứng 
dụng công nghệ sản xuất phân vi sinh đã từng 
bước tác động đến ý thức vệ sinh thôn bản của 
nhân dân. Sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây 
trồng giảm tính độc hại do hoá chất trong các 
loại nông sản, thực phẩm do lạm dụng phân 
bón hóa học, thuốc trừ sâu, tạo ra nông sản sạch, 
an toàn. Đồng thời việc sử dụng phân hữu cơ vi 
sinh tăng độ mùn cho đất, chống được sói mòn 
đất, cải tạo đất qua các năm sử dụng. Hạn chế 
sử dụng thuốc trừ, từng bước xóa bỏ được tập 
quán sử dụng phân tươi (mất vệ sinh) bón cho 
cây. Sử dụng Biogas để đun nấu thay thế cho củi 
sẽ hạn chế phá rừng, gây sói mòn đất và mất cân 
bằng sinh thái.

Về văn hóa xã hội
Hoạt động của nhóm cộng đồng tự quản là một 
trong những yếu tố quan trọng cấu thành và duy 
trì kết quả dự án. Chính vì vậy việc hình thành các 
nhóm cộng đồng tự quản là một trong những 

hoạt động được thực hiện đầu tiên, cơ sở hoạt 
động của nhóm trên tinh thần tự nguyên dựa 
trên các quy định, nội qui do các thành viên thảo 
luận xây dựng lên. Dự án đã hỗ trợ hình thành 
được 8 nhóm cộng đồng tự quản tại 8 bản nơi 
triển khai các hoạt động của dự án tổng số thành 
viên tham gia sinh hoạt nhóm là 160 thành viên. 
Đã tổ chức được 80 buổi sinh hoạt với 12.800 
lượt người tham gia sinh hoạt chia sẻ, học hỏi, 
trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giúp đỡ nhau 
trong phát triển kinh tế hộ gia đình ngoài ra huy 
động nhân dân trong thôn bản làm vệ sinh thôn 
bản hàng tháng, từng bước cải thiện tình hình 
vệ sinh môi trường trong  thôn bản. Việc hình 
thành các nhóm tự quản của cộng đồng cũng 
đã từng bước tăng cường sự tham gia của người 
dân vào công tác vệ sinh môi trường thôn bản, 
thông qua các nội qui của nhóm. Tổ chức sinh 
hoạt nhóm tuyên truyền thảo luận về tác hai của 
môi trường đến sức khoẻ đã góp phần nâng cao 
ý thức, nhận thức, năng lực quản lý, sử dụng các 
phế phẩm dư thừa từ trồng trọt và chăn nuôi 
làm giảm tác động tới môi trường.

Việc nâng cao năng lực cũng như kiến thức, kỹ 
năng quản lý điều hành nhóm là hoạt động 
quan trong đảm bảo cho hoạt động của nhóm 
phát huy hiệu quả tốt. Đặc biệt là năng lực quản 
lý nhóm cho các nhóm trưởng vì Nhóm trưởng 
là người có uy tín đối với cộng đồng được các 
thành viên trong nhóm bầu lên, là nòng cốt của 
mọi hoạt động nhóm. Chính vì vậy dự án đã tổ 
chức khoán tập huấn về kĩ năng tổ chức quản 
lý điều hành cho 18 thành viên là trưởng nhóm 
và phó nhóm. Phương pháp tập huấn khuyến 
khích sự chủ động tham của thành viên vào các 
nội dung tập huấn. Truyền tải kiến thức, kĩ năng 
đơn giản, dễ hiểu và bám sát nhu cầu, điều kiện 
thực tế. Bên cạnh đó sự kết hợp thảo luận nhóm 
trong quá trình tập huấn kết hợp với các tình 
huống đã sẩy ra trong cộng đồng nhằm rút ra 
những bài học, phát huy những kinh nghiệm, 
kỹ năng từ chính những người tham gia thảo 
luận nhóm. Thông qua khóa tập huấn đã từng 
bước nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng điều 
hành, duy trì hoạt động của nhóm. Kêt quả đánh 
giá cho thấy có 75% trưởng nhóm biết cách tổ 
chức và điều hành buổi họp có hiệu quả đồng 
thời biết cách ghi chép biên bản, báo cáo lập kế 
hoạch đơn giản cũng như việc quản lý tài chính 
của nhóm. 
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Các hoạt động của dự án đã từng bước làm thay 
đổi ý thức, hành vi từ sử dụng phân tươi sang 
sử dụng phân vi sinh hữu cơ cho cây trồng và 
giảm sử dụng phân vô cơ và các hoá chất trong 
sản xuất nông nghiệp. Đồng thời giúp nông dân 
tiếp cận Khoa học công nghệ nhằm tạo ra các 
sản phẩn nông nghiệp sạch, chất lượng, an toàn, 
giảm gánh nặng cho phụ nữ trong việc lấy chất 
đốt cũng như tận dụng được sức lao động trong 
những lúc nông nhàn. Thông qua các hoạt động 
của mô hình người dân đã từng bước được nâng 
cao năng lực trong quản lý điều hành thôn bản, 
nâng cao năng lực về sản xuất nông nghiệp, 
từng bước nhận thức về một nên sản xuất nông 
nghiệp sạch và thân thiện với môi trường.

Tính bền vững của dự án
Trong khuôn khổ thực hiện dự án, các hoạt động 
không đơn thuần là việc “chuyển giao” một mô 
hình, công nghệ có sẵn cho người dân các bản 
mà mô hình, công nghệ đã được xây dựng phù 
hợp với nhóm mục tiêu, đối tượng người nghèo, 
nhóm dân tộc cụ thể. Căn cứ vào các hoạt động 
từ kế hoạch khả thi, các cuộc họp dân được tổ 
chức để lấy ý kiến đề xuất hoặc điều chỉnh các 
hoạt động sao cho phù hợp với nhu cầu và tình 
hình thực tế của địa phương cũng như định 
hướng phát triển của xã gắn với huyện và tỉnh 
và đặc biệt là nằm trong chương trình Mục tiêu 
quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả. Chính sự gắn kết này đã tạo ra sự đa 
dạng, đem lại hiệu quả và sự bền vững cho các 
hoạt động của dự án và đạt được các tiêu chí 
bền vững vì:

* Có sự tham gia của cộng đồng: Cộng đồng dân 
tộc các thôn bản dự án đã tham gia đầy đủ từ 
các khâu từ lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện và 
quản lý các hoạt động của dự án.
* Bền vững về công nghệ: Công nghệ về sản xuất 
phân vi sinh và xây dựng hầm Biogas phù hợp 
với trình độ, năng lực của cộng đồng và phù hợp 
với điều kiện kinh tế của địa phương.
* Bền vững về kinh tế tài chính: Các hộ nông dân 
đã tham gia góp vốn để cùng thực hiện sản xuất 
phân vi sinh và xây dựng hầm Biogas và hiệu 
quả mang lại rõ rệt, nên việc bảo quản, duy trì sẽ 
được các hộ thực hiện thường xuyên.
* Bền vững về tổ chức: Bộ máy quản lý từ cấp xã và 
đặc biệt là các nhóm cộng đồng tự quản có đủ 
năng lực và được hỗ trợ về kỹ năng quản lý, trợ 

giúp kỹ thuật.
* Tính phù hợp về phát triển kinh tế bền vững: Trong 
thời điểm hiện nay giá nguyên liệu đầu vào cho 
sản xuất nông nghiệp tăng nhanh, thì việc sử 
dụng các nguyên liệu tại chỗ sẽ đem lại những 
tác dụng to lớn đối với cộng đồng, góp phần an 
ninh lương thực và phát triển kinh tế bên vững 
đi đối với bảo vệ môi trường.
* Năng lực của cộng đồng được nâng cao: Dự án 
đã chú trọng tới việc tổ chức các lớp tập huấn 
kỹ thuật và đầu tư các mô hình trình diễn tại 
chỗ, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực để các 
hộ tự phát triển sau dự án kết thúc. Đây chính là 
những giải pháp nhằm nâng cao khả năng nhân 
rộng các mô hình ứng dụng và sự bền vững của 
dự án.
* Phù hợp với chính sách: Các hoạt động của dự 
án phù hợp với “Chương trình mục tiêu quốc gia 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
giai đoạn 2006 – 2015” được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 79/2006/QĐ-
TTg ngày 14/4/2006. Do đó, việc triển khai dự án 
không chỉ phù hợp với chiến lược, chính sách 
phát triển của đất nước mà còn thể hiện được 
tính đa mục đích của mô hình sử dụng khí sinh 
học trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt 
ở nông thôn. 
* Năng lực thực hiện dự án: Với đội ngũ cán bộ có 
năng lực, trình độ và có nhiều năm kinh nghiệm 
làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, 
điều phối các hoạt động của dựa án, đánh giá 
lập kế họach có sự tham gia của người dân, giám 
sát các hoạt động có sự tham gia của người dân, 
tập huấn… và  kinh nghiệm xây dựng, quản lý 
điều hành dự án. 
* Công tác quản lý và giám sát dự án: Dự án đã 
thiết lập một hệ thống quản lý và giám sát thực 
hiện chặt chẽ từ CCD Điện Biên đến Ban quản lý 
dự án xã và các nhóm cộng đồng tự quản thông 
qua các cuộc họp giao ban, các chuyến thăm 
bản và báo cáo tiến độ dự án. Ban giám sát dự án 
của xã đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của 
mình trong công tác giám sát, hỗ trợ, vận động 
nông dân thực hiện mô hình được dự án hỗ trợ.

Đề dự án đạt được các mục tiêu thì sự tham gia 
của dân là yếu tố quyết đinh đế sự thành công 
của dự án. Các hoạt động được thực hiện trên 
cơ sở dân biết, bàn, quyết định, làm, kiểm tra và 
hưởng lợi. Để duy trì được các kết quả của dự 
án một yếu tố quan trọng là hình thành cơ chế 

tự quản của cộng đồng dựa trên nền văn hóa 
truyền thống của cộng đồng đó. Chuyển giao 
các qui trình công nghệ phải suất phát từ nhu 
cầu của cộng đồng và phù hợp với trình độ 
của cộng đồng, qui trình công nghệ phải đơn 
giản, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện của địa 
phương

Dự án đã đạt được thành công ban đầu như đã 
giúp cho lãnh đạo địa phương và người dân có 
được những kiến thức cơ bản về khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất phân vi sinh học và Biogas . 
Mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh và biogas 
cùng với hoạt động nâng cao năng lực cho cộng 
đồng đã góp phân vào cải thiện môi trường 
thôn bản. Bên cạnh đó với việc phát triển Biogas 
sẽ là một yếu tố giúp hạn chế việc chặt phá rừng 
làm củi đun, tạo tiền đề  cho sự thay đổi trong 
tập quán sản xuất sản xuất nông nghiệp thâm 
canh, năng suất và chất lượng sản phẩm, tạo 
ra những điều kiện cần thiết cho tăng vụ, nâng 
cao năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, 
cải thiện đáng kể mức sống của nông dân, góp 
phần thực hiện xóa đói giảm nghèo,… 

Tuy nhiên để phát huy hiệu quả của dự án cũng 
như nhân rộng các kết quả đã đạt được thì rất 
cần nỗ lực từ nhiều phía như sự hỗ trợ tài chính 
từ các nhà tài trợ và sự ủng hộ của chính quyền 
và cơ quan chuyên môn. Những hỗ trợ này 
nhằm phát động phong trào để người dân áp 
dụng mô hình của dự án sang các bản, xã, huyện 
khác trong tỉnh đồng thời tăng cường nâng cao 
năng lực cho các trưởng thôn bản về kiến thức 
và kỹ năng quản lý, lãnh đạo thôn bản và sự tham 
gia rất tích cực của cộng đồng để tiếp tục duy trì 
các hoạt động của dự án, tổ chức các buổi chia 
sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền, vận động các hộ 
nông dân khác áp dụng các kết quả của dự án.

Trước những kêt quả đã đạt được, các hộ gia 
đình trong các nhóm cộng đồng tiếp tục tự sản 
xuất phân hữu cơ vi sinh và đầu tư xây dựng 
hầm Biogas. Nhằm khẳng định giá trị và hiệu 
quả mang lại của dự án trong tương lai, tiến tới 
một nền sản xuất nông nghiệp xanh, đảm bảo 
an toàn về môi trường và tiết kiệm nguồn năng 
lượng, Trung tâm CCD Điện Biên định hướng 
trong năm 2008-2009 tiếp tục hỗ trợ cho 1.000 
hộ sản xuất phân vi sinh hữu cơ và 20 mô hình 
hầm Biogas.
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Bản Hố Tre là một trong những bản 
nghèo của huyện Yên Thế, Bắc Giang. 
Đời sống của người dân chủ yếu dựa 
vào sản xuất nông nghiệp và trồng 

rừng. Tuy nhiên diện tích đất nông nghiệp 
của bản không nhiều. Toàn bản có khoảng 90 
ha, bình quân mỗi khẩu có 1,8 sào đất nông 
nghiệp. Đất nông nghiệp phân bố rải rác trong 
các khe núi, gần các con suối và được sử dụng 
để trồng lúa và trồng cây hoa màu. Do không 
có hệ thống thủy lợi nên các hoạt động nông 
nghiệp hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên. Nhiều 
năm người dân bị mất mùa do mưa đá, lũ quét. 
Mặc dù được một số chương trình của nhà nước 
như 134, 661 hỗ trợ trồng rừng nhưng quy mô 
nhỏ và hiệu quả khụng cao. Trồng rừng thường 
phải từ 7-10 năm mới cho thu nhập nên người 
dân không chú trọng trồng rừng do đầu tư cao. 
Đặc biệt người dân vẫn giữ thói quen đốt rừng 
làm nương rẫy nên diện tích rừng giảm, tác 
động xấu đến môi trường, và thường gây cháy 
rừng trên một diện tích rộng.

Tuy vậy người dân lại không có thông tin, kiến 
thức về các quy định của luật pháp liên quan 
đến bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
để thu hái bền vững và bảo vệ rừng. Người dân 
cũng không có kiến thức, hiểu biết  về tác dụng 
của rừng đối với cuộc sống, tác động của con 
người đến sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên 
và nguyên nhân dẫn đến các hiểm hoạ thiên 
nhiên như lở đất, lũ quét, xói mòn đất... Họ cho 
rằng việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng là 
trách nhiệm của nhà nước. Người dân không 
hiểu họ có vai trò gì trong việc trong việc bảo 
vệ rừng, ngăn ngừa các hiểm hoạ thiên nhiên, 
việc đốt nương làm rẫy, dùng lửa để bắt ong là 
những việc mà họ vẫn làm từ xưa đến nay. Cháy 
rừng theo họ là những việc khó tránh khỏi.

Nhu cầu người dân
Người dân ở bản Hố Tre muốn được giúp đỡ 
để có được những hiểu biết căn bản về rừng, 
vai trò của rừng đối với đời sống của người dân; 

nguyên nhân của những hiểm hoạ thiên nhiên 
đang ngày càng trở nên nặng nề, quy định luật 
pháp liên quan đến bảo vệ rừng, người dân có 
thể làm gì để phát triển và bảo vệ rừng;

Người dân rất muốn nhận được sự hỗ trợ để 
có kiến thức, năng lực để họ có thể tự suy nghĩ, 
cân nhắc, lựa chọn và tổ chức các hoạt động 
kinh tế trên đất lâm nghiệp được giao và đất 
vườn nhằm vừa cải thiện đời sống vừa tham gia 
tích cực vào trồng và bảo vệ rừng.

Người dân ở bản Hố Tre muốn được hỗ trợ để 
làm thử một số mô hình hoạt động kinh tế 
thân môi trường, cho thu nhập nhanh, vừa có 
hiệu quả kinh tế cao, vừa có tác động tích cực 
đến bảo vệ và phát triển rừng. Phát triển các 
hoạt động thân sinh thái cho thu nhập nhanh 
là cách để các hộ nghèo lấy “ngắn” nuôi “dài”. 
Tiền thu được từ các hoạt động cho thu nhập 
nhanh sẽ được dùng để cải thiện đời sống và 
đầu tư cho trồng rừng. 

Kết quả từ thực tiễn triển khai 
Với việc triển khai các hoạt động của dự án tại 
thôn Hố Tre, môi trường tại địa phương đã có 
những thay đổi đáng kể. Người dân đã hiểu 
được tầm quan trọng của rừng đối với đời 
sống và trách nhiệm cần phải bảo vệ rừng và 
đã tích cực tham gia các hoạt động trồng rừng 
vừa góp phần phủ xanh đồi núi trọc, vừa góp 
phần mang lại thu nhập cho gia đình. Với việc 
phát triển 2 mô hình mang lại thu nhập nhanh 
là nuôi ong và trồng gừng, đời sống của người 
dân đã từng bước được nâng lên. Thuận lợi 
từ nguồn hoa rừng sẵn có trong tự nhiên mô 
hình nuôi ong lấy mật của người dân bản Hố 
Tre đã phát triển ổn định và cho mật với chất 
lượng tốt. Nhờ được tập huấn về kỹ thuật, nên 
các thành viên đã thực hiện được các kỹ thuật 
khó mà trước đây chỉ dựa trên kinh nghiệm 
và thường không thành công. Việc phát triển 
thành công mô hình nuôi ong tại địa phương 
đã mang lại thêm nguồn thu nhập cho người 

dân và mở ra một mô hình kinh tế có hiệu quả 
tại địa phương. Bên cạnh đó mô hình trồng 
gừng cũng đã đang được triển khai tại địa 
phương và bước đầu được đánh giá rất phù 
hợp với đặc điểm của địa phương. Đây là mô 
hình có vốn đầu tư thấp với thời gian thu hồi 
vốn nhanh, theo khảo sát của Trung tâm CBC 
giá gừng trong những năm gần đây liên tục 
tăng và rất dễ bán vì vậy đây là một mô hình 
mang lại thu nhập nhanh cho người dân. 

Bước đầu với sự hỗ trợ của dự án, CLB ong của 
bản Hố Tre được thành lập với sự tham gia của 
20 thành viên, mỗi thành viên được hỗ trợ 1 
đàn ong. Đến nay tổng số đàn ong của CLB 
đã nâng lên 37 đàn (chỉ sau khoảng 6 tháng) 
với chất lượng tốt và dự kiến trong thời gian tới 
sẽ tiếp tục tăng. Các thành viên tham gia CLB 
đã nắm chắc các kỹ thuật chăm sóc và phòng 
bệnh cho đàn ong, những kỹ thuật khó như tạo 
chúa bằng phương pháp di trùng đã được các 
thành viên thực hiện thành công. Hiện tại số 
lượng thành viên CLB là 21 thành viên, 1 thành 
viên mới được kết nạp và được CLB hỗ trợ 1 
đàn ong giống. Trong thời gian tới CLB nuôi 
ong sinh thái bản Hố Tre sẽ kết nạp thêm nhiều 
thành viên mới có cùng sở thích nuôi ong.

Cùng với mô hình nuôi ong lấy mật, mô hình 
trồng gừng là một mô hình được lựa chọn để 
thực hiện trong chương trình dự án. Gừng dễ 
trồng, vốn đầu tư thấp và có khả năng cho thu 
hồi vốn nhanh. Gừng được bán với giá cao trong 
những năm gần đây, đặc biệt là rất dễ bán. CLB 
trồng gừng với sự tham gia của 44 thành viên, 
các thành viên cũng được tập huấn về kỹ thuật 
trồng và hỗ trợ nguyên vật liệu để trồng gừng. 
Mỗi thành viên tham gia được hỗ trợ 80 Kg gừng 
giống, đến nay diện tích gừng của toàn bản Hố 
Tre đều phát triển tốt, cây gừng cao từ 40 – 50 
cm. Dự kiến diện tích gừng này sẽ thu hoạch vào 
khoảng tháng 9, trung tâm CBC sẽ hỗ trợ cho 
người dân trong việc bán sản phẩm.

Phát triển kinh tế và trồng rừng ở cộng đồng bản Hố Tre 
Uông Thị Bích Liên - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp và Cộng đồng



21Bản tin nội bộ của Quỹ Môi trường Sida

Sự thay đổi về nhận thức và hành động- 
Kinh nghiệm từ thực tiễn
Mục đích của dự án là tạo ra những thay đổi 
về nhận thức của người dân ở bản Hố Tre về 
bảo vệ, phát triển rừng, làm cho người dân gắn 
bó với rừng thông qua việc xây dựng năng lực 
và phát triển thành công một số mô hình hoạt 
động kinh tế thân môi trường cho thu nhập 
nhanh, kết hợp phát triển các hoạt động kinh 
tế thân môi trường, cho thu nhập nhanh với 
việc trồng và bảo vệ rừng.

Sau khi tham gia các khóa tập huấn về môi 
trường, người dân hiểu được tầm quan trọng 
của việc bảo vệ môi trường sống xung quanh  
có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bản 
thân, gia đình. Việc hủy hoại môi trường có 
những tác động lâu dài đến cuộc sống của 
chính họ. Mọi người đều ý thức được việc đốt 
nương làm rẫy, chặt phá rừng sẽ gây ra những 
tác hại như: lũ lụt, ô nhiễm môi trường sống 
…Người dân bản Hố Tre nhận thức được việc 
trồng rừng, phủ xanh đất trống sẽ mang lại cho 
bản một môi trường sống tốt, hạn chế những 
trận lũ lụt như đã từng xảy ra trước đây đồng 
thời có thể tạo được thu nhập ổn định cho gia 
đình. Mỗi gia đình đã chủ động trong giữ 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. Người dân 
không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước 
mà đã biết tự chủ động áp dụng các mô hình 
sản xuất mang lại thu nhập, biết lựa chọn các 
hoạt động kinh tế không gây tác động xấu đến 
môi trường đống thời mang lại thu nhập cao 
như nuôi ong, trồng gừng, sản xuất và trồng 
các loại cây lâm nghiệp. 

Trước đây người dân đã nuôi ong nhưng không 
thành công do không nắm được ký thuật mà chỉ 
dựa vào kinh nghiệm là chủ yếu. Sau khi được 
đào tạo, tư vấn về kỹ thuật nuôi ong sinh tháI 
đồng thời trong quá trình nuôi ong các thành 
viên CLB còn được hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật, 
nhờ đó những khó khăn, vướng mắc gặp phải 
trong quá trình nuôi ong được giải quyết. Hiện 
nay đàn ong của CLB phát triển tốt số lượng 
đàn đã tăng lên từ 20 đến 37 đàn. Đàn ong đã 
bắt đầu cho khai thác mật với chất lượng tốt, 
mỗi đàn cho từ 3 -5 lít mật, với giá bán trung 
bình từ 80.000 đến 90.000 đồng/lít. Cũng nhờ 
phát triển việc nuôi ong tại địa phương, người 
dân cũng hạn chế việc sử dụng những loại 
thuốc sâu độc hại trong sản xuất nông nghiệp 
vì có tác động xấu đến đàn ong. Đặc biệt nhờ 

nuôi ong mà năng suất và chất lượng một số 
loại cây trồng như: ngô, vải, nhãn … được cải 
thiện nhờ được ong thụ phấn. Đến nay toàn bộ 
đàn ong được hỗ trợ đều phát triển tốt khẳng 
định đây là một mô hình phù hợp với điều kiện 
của địa phương. Bên cạnh đó với việc giúp đỡ 
người dân trồng gừng đã mở ra một hướng 
đi mới trong phát triển kinh tế tại địa phương. 
Trồng gừng cho thu nhập nhanh, phù hợp với 
đặc điểm địa hình tại bản Hố Tre và đặc biệt rất 
dễ trồng, ít bị sâu bệnh. Trồng gừng sẽ giúp 
người dân có thêm thu nhập để phát triển các 
mô hình kinh tế khác. 

Việc lựa chọn các hoạt động sản xuất kinh do-
anh phù hợp với nhu cầu của người dân và đặc 
điểm của địa phương là yếu tố quyết định đến 
sự thành công của dự án. Bài học được rút ra 
từ dự án này là người dân cần được hỗ trợ để 
có thể tự xác định rõ ràng những nhu cầu của 
chính mình. Người dân nghèo ở bản Hố Tre 
thiếu thông tin, kiến thức rất lúng túng trong 
việc lựa chọn hoạt động kinh tế để vừa tham 
gia bảo vệ môi trường vừa đạt hiệu quả kinh 
tế cao. Chính vì vậy việc kết hợp các hoạt động 
nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, hỗ trợ 
nguyên vật liệu, tập huấn và tư vấn kỹ thuật 
trong suốt quá trình sản xuất là rất cần thiết để 
đảm bảo sự thành công của dự án. 

Đối với các cộng đồng nghèo như bản Hố Tre, 
việc lựa chọn loại hoạt động và quy mô của hoạt 
động để khởi đầu là rất quan trọng. Chiến lược đi 
từng bước là rất phù hợp. Khởi động với mô hình 
nhỏ, thành công, tổng kết rồi mới mở rộng.

Người dân cần có tổ chức riêng của mình. Việc 
thành lập 2 CLB giúp cho người dân có cơ hội 
gặp gỡ trao đổi khó khăn, vướng mắc gặp phải 
trong quá trình sản xuất. CLB là nơi mà người 

dân có thể trao đổi về quyết định quan trọng 
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Phương pháp tham gia cần được sử dụng 
thường xuyên trong quá trình thực hiện dự án, 
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nghèo, 
người dân tộc thiểu số đưa ra được những 
quyết định phù hợp.

Tác động và hiệu quả - Đánh giá của người 
dân và các bên liên quan
Dự án đã giúp người dân bản Hố tre thay đổi 
nhận thức về môi trường, thấy được vai trò của 
môi trường đối với bản. Người dân nhận thấy 
tầm quan trọng của kế hoạch sản xuất kinh do-
anh. Từ chỗ sản xuất thụ động, theo phong trào 
đến nay người dân đã tự lập ra các kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, đặc biệt là có lợi đối với 
môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Mô hình nuôi ong sinh thái bước đầu được 
khẳng định là một mô hình kinh tế phù hợp với 
điều kiện tại bản, có thể cải thiện đời sống của 
người dân trong bản.Trồng gừng giúp người 
dân có thêm thu nhập để phát triển kinh tế gia 
đình, hỗ trợ phát triển các mô hình khác có thời 
gian dài như: trồng rừng, 

Duy trì và nhân rộng 
Hoạt động của 2 CLB trồng gừng và nuôi ong 
được tiếp tục duy trì tại địa phương đồng thời 
với việc lập kế hoạch sản xuất cho những năm 
tiếp theo. Mô hình trồng gừng và nuôi ong lấy 
mật sẽ được nhân rộng ra các hộ gia đình tại 
thôn Hố Tre, các thành viên cũ giúp đỡ các thành 
viên mới về kỹ thuật. Ban chủ nhiệm 2 CLB cùng 
ban điều hành, ban giám sát tại địa phương chịu 
trách nhiệm tổ chức hoạt động của CLB và duy 
trì thị trường cho sản phẩm mật ong và gừng 
của địa phương. Việc triển khai hoạt động trồng 
rừng tại địa phương tiếp tục duy trì.
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Hoà chung với xu thế phát triển của 
thế giới và đáp ứng sự thay đổi của 
xã hội Việt Nam, trong giai đoạn 
2006 – 2008, SEF đã tập trung hỗ 

trợ các dự án do các tổ chức xã hội đề xuất 
để góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát 
triển xã hội dân sự và phát triển bền vững môi 
trường ở Việt Nam. Trong giai này, Quỹ đã hỗ 
trợ 75 dự án.

Hỗ trợ cộng đồng cải thiện môi trường
Giai đoạn 2006-2008 được xem là thời điểm 
đánh dấu một bước ngoặt mới trong tài trợ các 
sáng kiến, nỗ lực của cộng đồng tham gia BVMT 
và TNTN của SEF. Đó là sự chuyển hướng đột 
phá của SEF để mong đợi một kết quả từ cộng 
đồng tích cực BVMT bền vững hơn. Không đơn 
thuần theo hướng hỗ trợ các mô hình truyền 
thống (nhà tiêu sinh thái, giếng bơm, hầm biô-
ga…), SEF đã chú trọng nhiều hơn đến các dự 
án xuất phát từ ý tưởng chủ định và tinh thần 
trách nhiệm dám nghĩ, dám nói của người dân 
với những vấn đề môi trường bức xúc nhằm 
có hướng giải quyết đồng bộ, triệt để. Bản thân 
cộng đồng nơi dự án triển khai đã và đang diễn 
ra quá trình tự vận động làm rõ nguyên nhân 
ô nhiễm môi trường, cạn kiệt và suy thoái tài 
nguyên thiên nhiên, động vật hoang dã, sự sản 
xuất trì trệ, thiếu bền vững…; tìm giải pháp nội 
bộ để gắn chặt trách nhiệm, đấu tranh chiến 
thắng những tập tục, thói quen lạc hậu, tác 
động gây phương hại đến môi trường. 

Sau 11 năm hoạt động, SEF đã hỗ trợ tích cực 
cho các sáng kiến cộng đồng về BVMT và sử 
dụng bền vững TNTN với tổng cộng 262 dự án 
ở khắp các địa phương trong cả nước. Thông 
qua hoạt động của các dự án và của Quỹ, nhận 

thức cũng như năng lực của các tổ chức/nhóm 
cộng đồng đã được tăng cường nhằm góp 
phần giải quyết tốt hơn các vấn đề môi trường 
liên quan đến cuộc sống của chính họ và cả 
cộng đồng. Và với kết quả đạt được từ việc 
chuyển đổi này có thể tạo đà cho cho các hoạt 
động trong giai đoạn tiếp theo.

Con đường phía trước
Xã hội dân sự mới chỉ hình thành và bắt đầu ở 
Việt Nam. Hoạt động của SEF trong những năm 
qua đã đáp ứng sự thay đổi của xã hội Việt Nam 
và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. 
Trong thời gian tới, SEF sẽ kết thúc sứ mệnh 
của mình nhưng các hoạt động cần được duy 
trì và phát triển một cách bền vững. Trên cơ sở 
kinh nghiệm, duy trì và phát triển các kết quả 
đạt được trong quá trình hoạt động của SEF 
trong 11 năm qua, Trung tâm Phát triển Sáng 
kiến Cộng đồng và Môi trường đã được thành 
lập với mong muốn tiếp tục góp phần thúc đẩy 
phát triển xã hội dân sự và phát triển bền vững 
môi trường ở Việt Nam.

SEF đã hỗ trợ hình thành, duy trì và kết nối các 
hoạt động của một  số mạng lưới ở các miền 
Bắc, Trung và Nam như mạng lưới các tổ chức 
xã hội dân sự trong lĩnh vực BVMT, mạng lưới 
các CLB học sinh với môi trường ở các trường 
học, mạng lưới các nhóm tình nguyện vì 
môi trường, những nhóm người sử dụng tài 
nguyên, nhóm cùng sở thích, câu lạc bộ, hợp 
tác xã nhỏ, cộng đồng thôn bản… Họ rất cần 
được tạo điều kiện để nâng cao năng lực, trao 
đổi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để có thể 
phối hợp hoạt động với nhau tìm được tiếng 
nói chung nhằm phát triển xã hội, tăng cường 
chất lượng cuộc sống. 

Để tiếp tục duy trì và phát triển các sáng kiến 
cộng đồng, với kinh nghiệm từ  SEF  và từ một 
số tổ chức NGOs quốc tế như Keep Sweden 
Tidy, ForumSyd (Thụy Điển) và CSE (Ấn Độ), 
Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và 
Môi trường sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác với 
các tổ chức trong và ngoài nước xây dựng và 
triển khai một số chương trình liên quan đến 
vấn đề có ảnh hưởng đến cộng đồng như vệ 
sinh an toàn thực phẩm, tác động môi trường 
xã hội của việc thu hồi đất sử dụng cho  các 
khu công nghiệp và mục đích công cộng, 
cộng đồng tham gia quản lý giám sát và sử 
dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
Chương trình Hành động Xanh trong trường 
học, một chương trình mà học sinh có thể tự 
tính toán được việc sử dụng các tài nguyên 
như nước, không khí, đất, năng lượng, chất thải 
cũng như tính toán được lượng tiêu thụ hay 
lãng phí qua việc tìm hiểu, thu thập thông tin, 
tính toán và đánh giá. Ngoài ra việc thúc đẩy 
tính liên kết nhằm duy trì và kết nối các sáng 
kiến môi trường của cộng đồng và các tổ chức 
xã hội dân sự trên phạm vi cả nước cũng là 
hoạt động sẽ được Trung tâm quan tâm trong 
thời gian tới thông qua chương trình nâng cao 
năng lực cho cộng đồng và các tổ chức CSOs 
như tập huấn, hội thảo, đối thoại, diễn đàn… 
về các vấn để mới liên quan đến BVMT và sử 
dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên 
để họ có thể tham gia vào các hoạt động phát 
triển cũng như quá trình ra quyết định một 
cách hiệu quả tại địa phương. Phổ biến và trao 
đổi thông tin về các vấn đề môi trường qua ấn 
phẩm “Thông tin Xanh”, website… cho cộng 
đồng và các tổ chức xã hội dân sự và những 
người quan tâm trong cả nước.

Con đường đã qua và hành trình mới 
Nguyễn Huy Hiển, Bùi Thị Thanh Thủy - AG

Quỹ Môi trường Sida được Đại sứ quán Thuỵ Điển tại 
Hà Nội thành lập và bắt đầu chính thức hoạt động từ 
tháng 7/1997 nhằm hỗ trợ các sáng kiến địa phương 
trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và sử dụng 
bền vững tài nguyên thiên nhiên (TNTN). Trong giai 
đoạn 1997-2005, Quỹ đã hỗ trợ cho 188 dự án trên 
cả nước và có những đóng góp tích cực tới hoạt động 
BVMT ở cơ sở và vai trò của các tổ chức xã hội. 
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Các thành viên Nhóm Cố vấn của Quỹ Môi trường Sida
(1997 – 2008)
Quỹ Môi trường Sida xin chân thành cảm ơn sự tham gia và những đóng góp của các thành viên 
Nhóm Cố vấn trong hơn 10 năm qua. Các anh chị đã giúp cho SEF biến những ý tưởng thành 
hiện thực, góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của đất nước, giúp cho tình hữu 
nghị giữa Việt Nam và Thụy Điển được bền chặt hơn.

Hình ảnh các thành viên đã tham gia AG từ 1997 – 2008

Nguyễn Ngọc Ngoạn: 
Đại học Nông Lâm 
Thái Nguyên

Quỹ Môi trường Sida  xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về những hỗ trợ của Chính phủ và 
người dân Thụy Điển mà đại diện là Sida và Đại Sứ quán Thụy điển trong hơn 40 năm 
qua cho Việt Nam nói chung và SEF nói riêng. Mong rằng Thụy Điển sẽ tiếp tục là người 
bạn tốt của nhân dân Việt Nam và có những hình thức mới hỗ trợ mới để giúp đất nước 
chúng tôi phát triển bền vững và phồn vinh.

Chủ tịch Nhóm Cố Vấn: Đại Sứ quán Thụy Điển - Đại diện Sida

Cố Gs. Ts. Lê Quý An- Nguyên Thứ trưởng 
Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Đỗ Thị Huyền, Cán bộ chương trình, 
Đại sứ quán Thụy Điển

Ths. Hoàng Thanh Tâm- Hội Khoa học 
Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

Trần Thanh Phương - Chương trình 
Môi trường World Bank

Thành viên Nhóm Cố vấn và thư ký:

Trần Thị Lành: Viện 
Nghiên cứu Chính 
sách Xã hội và 
Sinh Thái

Trịnh Lê Nguyên: 
Trung tâm Con người 
và Thiên nhiên

Nguyễn Thành Vinh: 
Chương trình Môi 
trường World Bank

Nguyễn Văn Long: 
Ban Tôn giáo Nghệ 
An

Võ Đình Thanh: Sở 
Khoa học Công nghệ 
Môi trường Thừa 
Thiên Huế

Phạm Minh Thư: 
Trường Trung học Phổ 
thông Hai Bà Trưng, 
TP Huế, Thừa Thiên 
Huế

Nguyễn Huy Hiển: 
Báo Thừa Thiên Huế

Ydec Hdok: Ủy Ban 
Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh Đak Lak

Nguyễn Hữu Dũng: 
Đại học Kinh tế TP 
HCM

Trần Võ Hùng Sơn: 
Đại học Kinh tế TP 
HCM

Võ Thị Lang: Đại học 
Cần Thơ

Lý Hòa Khương: Chi 
Cục Kiểm Lâm Sóc 
Trăng

Bùi Thị Thanh Thủy, Quỹ 
Môi trường Sida

Nguyễn Việt Hòa, Quỹ 
Môi trường Sida

Nguyễn Cảnh Dũng, Đại học Cần Thơ
Đặng Ánh Nguyệt: Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Hoàng Ngọc, 
Quỹ Môi trường Sida



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.
Số 186 - Tổ 47, phố Xã Đàn, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 043 573 8536 * Fax: 043 573 8537
Email: office@sef.org.vn
Website: http://sef.org.vn

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.

Bản tin nội bộ của Quỹ Môi trường Sida


