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Ý tưởng mới - Cách nhìn mới
ThS. Hoàng Thanh Tâm

Hầu hết các dự án đều có các 
hoạt động hỗ trợ và khuyến 

khích việc hình thành và phát triển 
các tổ chức hoặc các nhóm cộng 
đồng nhằm thu hút người dân ở mọi 
tầng lớp tham gia tích cực vào công 
tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại 
các địa phương. Việc hỗ trợ để hình 
thành và phát triển các nhóm cộng 
đồng cũng rất phong phú và đa dạng 
tùy thuộc vào điều kiện, sở thích và 
sáng kiến của từng dự án. Ở nhiều 
dự án người dân có thể tham gia 
sinh hoạt theo các nhóm sở thích 
khác nhau nhưng ở một số dự án 
khác thì các hộ gia đình tuy có cùng 
một sở thích/mối quan tâm chung 
nhưng họ chia ra sinh hoạt theo các 
nhóm nhỏ khác nhau dựa vào điều 
kiện kinh tế hoặc cụm dân cư. Theo 
họ, việc sinh hoạt theo nhóm nhỏ và 
có cùng mối quan tâm hoặc có cùng 
hoàn cảnh thì mỗi thành viên trong 
nhóm sẽ có nhiều cơ hội hơn, tích 
cực và tự tin hơn khi tham gia trao 
đổi, chia sẻ ý kiến của mình. 

Trong những năm gần đây đã có 
nhiều nhóm và tổ chức tự nguyện 
được hình thành để tập hợp thanh 
niên, sinh viên hoặc các cá nhân 
quan tâm và tình nguyện tham gia 
hoạt động bảo vệ thiên nhiên và 
môi trường. Các tổ chức/nhóm tình 
nguyện này rất nhiệt tình và có 
nhiều sáng kiến BVMT tại một số 
địa phương và thực tế là hoạt động 
tình nguyện của họ đã nhận được 
sự ủng hộ của cộng đồng cũng 
như các cơ quan truyền thông, ban 
ngành liên quan và chính quyền 
sở tại. Câu lạc bộ Bảo tồn Hội An, 
Nhóm Vì Biển Xanh ở Đà Nẵng là 
những ví dụ điển hình trong số đó. 
Với các dự án SEF thì hai tổ chức 
này sẽ được tiếp sức thêm để thực 
hiện những chiến dịch làm sạch 
môi trường và xây dựng năng lực 
nhằm phát triển và duy trì hoạt động 
của mình. Trung tâm Con người và 
Thiên nhiên xây dựng các biện pháp 
hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm tình 
nguyện môi trường của thanh niên 
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Hưởng ứng lời kêu gọi nộp 

đơn xin tài trợ cho các dự án 

nhỏ của Quỹ Môi trường Sida 

giai đoạn  1/2006 - 6/2007, 

đã có 131 đề xuất được xem 

xét và kết quả là 43 dự án 

được phê duyệt trên cả nước. 

Các dự án được xét lần này 

mang nhiều ý tưởng khá mới 

mẻ, có thể đóng góp vào quá 

trình thực hiện dân chủ cơ sở 

và xã hội hóa trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường và quản lý 

tài nguyên thiên nhiên ở Việt 

Nam. 

Kết nối
hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường



và sinh viên ở một số tỉnh, thành 
phố để họ có thể tự tìm kiếm và 
thực hiện các hoạt động bảo vệ môi 
trường. Hơn nữa, dự án còn mong 
muốn tạo nhiều cơ hội cho nhiều 
thành viên tham gia và mở rộng 
mạng lưới tình nguyện môi trường 
trẻ trên toàn quốc và phát triển các 
sáng kiến hành động mới. 

Vệ sinh an toàn thực phẩm hiện 
đang là vấn đề lớn được toàn xã hội 
quan tâm. Nhu cầu tiêu dùng thực 
phẩm của nhân dân đòi hỏi ngày 
càng tăng về số lượng và càng cao 
về chất lượng. Trong khi đó, người 
sản xuất, chế biến và kinh doanh 
thực phẩm thì chưa có đủ những 
kiến thức cơ bản hoặc còn thiếu 
trách nhiệm với người tiêu dùng 
về chất lượng và vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Còn người tiêu dùng 
thì thiếu những kiến thức và thông 
tin về thực phẩm an toàn. Tình hình 
trên đã gây thiệt hại không chỉ cho 
người tiêu dùng mà cả người cung 
cấp thực phẩm. Chính vì vậy mà ý 
tưởng thiết lập một mạng lưới thông 
tin khoa học kỹ thuật cho các hộ gia 
đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và 
tiêu thụ thực phẩm an toàn tại thành 
phố Vinh và vùng phụ cận do Trung 
tâm Môi trường và Phát triển đề xuất 
thực hiện đã được SEF đánh giá 
cao. Đây là một mô hình có sự phối 
hợp của “bốn nhà” gồm nhà khoa 
học, nhà quản lý, nhà sản xuất và 
nhà kinh doanh để đảm bảo hàng 
hóa thực phẩm đưa ra lưu thông 
đạt tiêu chuẩn an toàn, vì quyền lợi 
của người tiêu dùng, bảo vệ và tăng 
cường sức khỏe nhân dân, hướng 
tới sự phát triển bền vững.

Bên cạnh những chuyển biến tích 
cực về kinh tế do sự phát triển 
nhanh chóng các khu công nghiệp, 
khu chế xuất ở Việt Nam thì cũng 
có không ít những tác động tiêu 

cực ảnh hưởng nghiêm trọng về 
mặt môi trường cũng như sức khỏe 
và sinh kế của cộng đồng dân cư 
trong các khu vực đó. Từ đó cũng 
đã xuất hiện những xung đột về lợi 
ích giữa chủ doanh nghiệp và cộng 
đồng dân cư địa phương bị ảnh 
hưởng bởi ô nhiễm môi trường từ 
các hoạt động công nghiệp. Những 
xung đột này hầu như không được 
giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt 
để và như vậy xuất hiện càng nhiều 
những xung đột tiềm năng có thể 
ngăn cản quá trình phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương. Một chương 
trình nghiên cứu để người dân, là 
người chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi 
trường, đánh giá các tác động xã 
hội - môi trường của các khu công 
nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được 
nhóm chuyên gia trẻ thuộc Trung 
tâm Kinh tế Môi trường và Phát triển 
bền vững thực hiện. Nghiên cứu này 
sẽ phân tích cách nhìn của người 
dân về vấn đề ô nhiễm môi trường 
và để người dân nói lên nhu cầu của 
chính họ.

Một cách tiếp cận mới thông qua 
mô hình quản lý bảo vệ và phát 
triển rừng tự nhiên bền vững dựa 
trên quyền của người dân sẽ được 
Chi hội Bảo tồn thiên nhiên Huế thử 
nghiệm tại thôn Phú Mậu xã Hương 
Phú, Nam Đông, Thừa Thiên Huế. 
Với hình thức sinh hoạt câu lạc 
bộ khuyến lâm, những người dân 
nhận rừng tự nhiên đơn lẻ nơi đây 
sẽ có cơ hội để trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ nhau 
trong công việc quản lý bảo vệ và 
phát triển rừng. Qua đây, ngoài việc 
duy trì và phát huy các giá trị kiến 
thức bản địa kết hợp với áp dụng 
hợp lý các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
để tăng hiệu quả việc sử dụng đất, 
người dân còn có cơ hội được tiếp 
cận đầy đủ hệ thống các chính sách 

của Nhà nước liên quan đến việc 
sử dụng đất, quản lý và bảo vệ rừng 
và hưởng lợi tài nguyên rừng nhằm 
bảo đảm thực hiện đầy đủ, có hiệu 
quả các quyền lợi và trách nhiệm 
của người dân trong việc nhận quản 
lý, bảo vệ và làm giàu rừng. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng 
công tác bảo vệ môi trường và bảo 
tồn đa dạng sinh học ở vùng đệm 
Khu bảo tồn Thiên nhiên Đakrông 
(tỉnh Quảng Trị) Trung tâm Nghiên 
cứu Tài nguyên và Môi trường đã đề 
xuất một số giải pháp truyền thông 
đồng bộ. Dự án sẽ thúc đẩy sự tham 
gia tích cực của người dân, đặc 
biệt là người dân tộc Vân Kiều vào 
quá trình ra quyết định, triển khai 
và giám sát đánh giá việc thực hiện 
các hoạt động và kết quả của dự 
án. Và với mô hình “Xây dựng chiến 
lược truyền thông và kế hoạch hành 
động về BVMT dựa vào cộng đồng” 
cho vùng đệm Khu BTTN này sẽ tạo 
cơ hội cho người dân được tham 
gia thực sự vào quá trình ra quyết 
định đến vấn đề có liên quan đến 
cuộc sống của chính họ - điều mà từ 
trước tới nay ít được quan tâm. 

Ngoài ra còn có nhiều mô hình dự 
án khác trên phạm vi cả nước nhận 
được sự hỗ trợ của SEF để phát 
triển, nâng cao năng lực hoạt động 
nhóm, gắn kết cộng đồng trong công 
tác bảo vệ môi trường và bảo tồn 
thiên nhiên. SEF hy vọng với những 
dự án này sẽ đưa một cách nhìn 
mới, cách tiếp cận mới vào thực 
tiễn: Đó là tạo cơ hội cho cộng đồng 
và các nhóm xã hội dân sự được 
trực tiếp quản lý và thực hiện dự án 
của họ nhằm biến những ý tưởng 
bảo vệ môi trường thành hiện thực.
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Quỹ Môi trường Sida giai đoạn 2006-2007 qua một số thống kê

Giai đoạn 2006 – 2007 là năm 

thứ 10 Quỹ Môi trường Sida 

hoạt động và đóng góp vào sự 

nghiệp bảo vệ môi trường và 

tài nguyên thiên nhiên ở Việt 

Nam. Với những chuyển biến 

mới của xă hội, Quỹ cũng đă 

có thêm nhiều thay đổi. Dưới 

đây là một số thống kê về hoạt 

động hỗ trợ dự án của Quỹ 

trong giai đoạn mới này.

 Tổng số hồ sơ dự án gửi đến SEF: 144

 Số hồ sơ hợp lệ: 131

 Tổng số dự án được duyệt: 43

 Tổng ngân sách tài trợ: tương đương 302.900 đô la Mỹ

 Dự án có ngân sách nhỏ nhất: 2200 đô la Mỹ

 Dự án có ngân sách lớn nhất: 15.000 đô la Mỹ
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Kết nối

hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

47%
15%

38%

Các dự án do 
NGOs đề nghị

Các dự án do MOs 
đề nghị

Các dự án do 
CBOs/CSOs 

đề nghị

TổNg Hợp CáC đơN đề NgHị
(phân loại theo nhóm đối tượng)

Các dự án do MOs 
được duyệt

Các dự án do 
NGOs được duyệt

Các dự án do 
CBOs/CSOs 
được duyệt

16%

33%
51%

TổNg Hợp CáC Dự áN đƯợC DUYỆT giAi đoạN 1/2006 - 6/2007
(phân loại theo nhóm đối tượng)

Đồng bằng 
sông Hồng

Bắc Trung bộNam Trung bộ

Tây Nguyên

Đông Nam 
bộ

Đồng bằng 
sông Cửu 
Long

Miền núi 
phía Bắc7%

16%

5%

7%

9%
25%

12%

19%

Khác

pHâN loại THEo VùNg MiềN CáC Dự áN đƯợC DUYỆT 
giai đoạn 1/2006 - 6/2007

Chú thích:
 Ngos: Các tổ chức phi chính phủ

 CBos/CSos: Các tổ chức cộng 
đồng, các tổ chức xã hội khác

 Mos: Các tổ chức đoàn thể, hội 
quần chúng



Danh sách các dự án được SEF trợ giúp năm 2006

SEF/01/06. Bảo vệ môi trường và 
nâng cao đời sống cho cộng đồng 
dân tộc Thái xã Hát Lừu, Trạm Tấu, 
Yên Bái. Hội Nông dân huyện Trạm 
Tấu.

SEF/02/06. Nâng cao năng lực 
bảo vệ môi trường cho cộng đồng 
xã Quảng Chu, Chợ Mới, Bắc Kạn. 
Trung tâm Nghiên cứu vaf Phát triển 
Cộng đồng nông thôn.

SEF/03/06. Cải thiện môi trường 
nhằm nâng cao chất lượng đời sống 
người dân xã Vĩnh Chân, Hạ Hòa, 
Phú Thọ. Nhóm hoạt động khuyến 
nông cùng sở thích xã Vĩnh Chân.

SEF/04/06. Tăng cường năng lực 
và các hoạt động của CLB Phụ nữ 
với môi trường tại thôn Xạ Hương, 
xã Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh 
Phúc. CLB Phụ nữ với môi trường xã 
Minh Quang.

SEF/05/06. Nâng cao nhân nhận 
thức về môi trường cho cộng đồng 
dân cư thông qua tăng cường năng 
lực và các hoạt động tự nguyện của 
đội thu gom rác thải  tại xã Cẩm 
Đình, Phúc Thọ, Hà Tây. Nhóm Phụ 
nữ tự nguyện thu gom rác thải Xã 
Cẩm Đình.

SEF/06/06. Nâng cao nhân thức và 
năng lực cho cộng đồng về BVMT, 
quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên 
nhằm phát triển bền vững tại vùng 
đệm khu rừng đặc dụng Văn hóa, 
lịch sử, môi trường Hoa Lư, xã Gia 
Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình. Liên hiệp 
các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 
Ninh Bình.

SEF/07/06. Áp dụng mô hình cải 
tiến trong thâm canh Cói nhằm giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường và nâng 
cao thu nhập cho người nghèo. 
Thôn 3, xã Nga Tiến, Nga Sơn, 
Thanh Hóa.

SEF/08/06. Thiết lập mạng lưới 
cung cấp thông tin khoa học và kỹ 
thuật cho các hộ gia đình, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực 
phẩm an toàn tại Tp. Vinh và vùng 

phụ cận. Trung tâm Môi trường và 
Phát triển.

SEF/10/06. Tập huấn để nâng cao 
kiến thức môi trường và hình thành 
phong trào BVMT cộng đồng tại xã 
Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị. 
Chi Hội phụ nữ thôn Gia Độ.

SEF/11/06. Xây dựng mô hình quản 
lý, bảo vệ, xây dựng phát triển rừng 
tụ nhiên bền vững dựa trên quyền 
của người dân tạo thôn Phú Mậu, xã 
Hương Phú, Nam Đông, Thừa Thiên 
Huế. Chi hội Bảo tồn thiên nhiên 
Thừa Thiên Huế.

SEF/12/06. Nâng cao nhận thức, 
năng lực bảo vệ môi trường cho 
cộng đồng và xây dựng mô hình xử 
lý phế phụ phẩm trong nông nghiệp 
nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường 
tại xã Cam Đức, Cam Ranh, Khánh 
Hòa. Hội Nông dân xã Cam Đức.

SEF/13/06. Vận dụng Luật tục Ê 
đê, về bảo vệ rừng, đất đai, nguồn 
nước. Mặt  trận tổ quốc xã Cư M’ 
gar, Cư M’ gar, Dak Lak.

SEF/14/06. Tăng cường năng 
lực và phát triển các tổ chức tình 
nguyện môi trường theo hướng xã 
hội dân sự ở Việt Nam. Trung tâm 
Con người và Thiên nhiên (PanNa-
ture).

SEF/15/06. Tác động xã hội - môi 
trường của các khu công nghiệp: 
đánh giá của người dân. Trung tâm 
Kinh tế Môi trường và Phát triển bền 
vững.

SEF/16/06. Nâng cao nhận thức, 
năng lực bảo vệ môi trường và tăng 
cương các hoạt động bảo vệ nguồn 
nước, xử lý rác thải cho cộng đồng 
dân cư sống ven sông rạch, xã Bình 
Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre. Đội tình 
nguyện xanh - sức khỏe cộng đồng, 
xã Bình Thạnh.

SEF/17/06. Nâng cao nhận thức 
bảo vệ môi trường trong cộng đồng 
phụ nữ dân tộc Khmer, phát triển 
cộng đồng xanh, phát động phong 
trào ủ phân hữu cơ - sản xuất rau 

hữu cơ tại nông hộ, xã Phú Tân, Mỹ 
Tú, Sóc Trăng. Hội phụ nữ xã Phú 
Tân.

SEF/18/06. Vận động đồng bào các 
tôn giáo xã Tân Lộc tham gia hoạt 
động vệ sinh môi trường và cải thiện 
đời sống cho cộng đồng, xã Tân 
Lộc, Thới Bình, Cà Mau. Hội chữ 
thập đỏ xã Tân Lộc.

SEF/19/06. Cải thiện môi trường và 
điều kiện sống cho dân nghèo thôn 
Cửa Luỹ, xã Đoàn Kết, Yên Thuỷ, 
Hoà Bình. Thôn Cửa Luỹ.

SEF/20/06. Bảo vệ môi trường 
nhằm nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho cộng đồng các dân tộc xã 
Ngọc Linh, Vị Xuyên, Hà Giang. Hội 
Phụ nữ xã Ngọc Linh.

SEF/21/06. Xây dựng mô hình 
Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường tại bản Pác Bó, xã Trường 
Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Hội Bảo 
vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh 
Cao Bằng.

SEF/22/06. Nâng cao nhận thức 
và năng lực về BVMT cho CLB Môi 
trường và các nhóm cộng đồng xã 
Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai. Trung 
tâm Giáo dục và truyền thông môi 
trường.

SEF/23/06. Nâng cao năng lực 
quản lý môi trường sinh thái của 
cộng đồng dân cư thôn Bản Nầng 
và Lùng Pá, xã Tân Đoàn, Văn 
Quan, Lạng Sơn. Trung tâm nghiên 
cứu phát triển nông thôn và miền 
núi.

SEF/24/06. Nâng cao nhận thức 
cho người dân nghèo, hình thành 
thói quen  sử dụng nguồn nước 
sạch, thu gom và xử lý rác thải 
nhằm bảo vệ môi trường và sức 
khoẻ cộng đồng thôn Tràng Sinh, xã 
Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình. 
Thôn Tràng Sinh.

SEF/25/06. Nâng cao nhận thức 
và năng lực bảo vệ môi trường cho 
người dân xã Giao Hà, Giao Thuỷ, 
Nam Định. CLB Nông dân bảo vệ 
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môi trường xã Giao Hà.

SEF/26/06. Cải thiện điều kiện 
sống cho người dân vùng đệm khu 
bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (xã 
Xuân Cẩm, Thường Xuân, Thanh 
Hóa) thông qua việc nâng cao nhận 
thức, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi nhằm giảm thiểu việc khai 
phá rừng bừa bãi do đói nghèo. Hội 
Người cao tuổi thôn Thanh Xuân, xã 
Xuân Cấm.

SEF/27/06. Liên kết mạng lưới các 
tổ dân cư tự nguyện trong công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
và xây dựng các mô hình tự quản 
về môi trường tại thị trấn Hòa Bình, 
Tương Dương, Nghệ An. Nhóm 
những người quan tâm bảo vệ môi 
trường tại thị trấn Hòa Bình.

SEF/28/06. Mô hình sản xuất phân 
sinh học từ rác thải nông nghiệp 
tại hộ gia đình tại xã Vĩnh Lộc, Can 
Lộc,  Hà Tĩnh. Trung tâm phát triển 
vì người nghèo.

SEF/29/06. Tăng cường năng lực 
quản lý tài nguyên thiên nhằm cải 
thiện cuộc sống cho cộng đồng Vân 
Kiều xã Trường Sơn, Quảng Ninh, 
Quảng Bình. Quỹ Phát triển Nông 
thôn và Giảm nghèo huyện Quảng 
Ninh (RDPR).

SEF/30/06. Truyền thông - Nâng 
cao nhận thức - Thúc đẩy sự tham 
gia của cộng đồng dân tộc Vân Kiều 
vào quá trình ra quyết định về bảo 
vệ môi trường tại vùng đệm Khu bảo 
tồn thiên nhiên Đakrông. Trung tâm 
Nghiên Cứu Tài nguyên Môi trường 
(CRES).

SEF/31/06. Nâng cao năng lực 
bảo vệ, khắc phục hiện trạng môi 
trường gắn với phát triển bền vững 
cho người dân, xã viên HTX Nông 
nghiệp Phú Mậu 2, Phú Vang, Thừa 
Thiên-Huế. HTX Nông nghiệp Phú 
Mậu 2, thôn Vọng Trì, xã Phũ Mậu.

SEF/32/06. Tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức và hành động BVMT cho 
thanh niên phường Thọ Quang lứa 
tuổi 15 – 22 (Tp. Đà Nẵng). Nhóm Vì 
biển xanh, Trường Đại học Đà Nẵng.

SEF/33/06. Tăng cường năng lực 
cho CLB Bảo tồn Hội An góp phần 
cải thiện vệ sinh môi trường tại di 
sản văn hoá thế giới Hội An, Quảng 
Nam. CLB Bảo tồn Hội An.

SEF/34/06. Bản làng xanh. Đoàn 
thanh niên xã Tam Đại, Phú Ninh,  
Quảng Nam.

SEF/35/06. Nâng cao nhận thức, 
năng lực BVMT cho cộng đồng và 
xây dựng một số mô hình nhằm hạn 
chế ô nhiễm -  suy thoái môi trường 
tại xã Dak Cấm, thị xã Kon Tum. Đội 
tình nguyện môi trường - giới - sức 
khoẻ cộng đồng xã Dak Cấm.

SEF/36/06. Nâng cao nhận thức 
và xây dựng các mô hình BVMT 
tạo môi trường  xanh, sạch, đẹp 
cho cộng đồng dân cư phường Lộc 
Phát, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. 
CLB VAC phường Lộc Phát.

SEF/37/06. Nâng cao nhận thức, 
năng lực BVMT cho cộng đồng tại 
một số huyện ngoại thành TP. HCM 
và phổ biến kiến thức thông tin 
tuyên truyền về môi trường. Câu lạc 
bộ Môi trường - Chi hội Nghiên cứu 
khoa học Đông Nam Á. 

SEF/38/06. Đa dạng hoá hoạt động 
môi trường - nâng cao năng lực 
cộng đồng và xã viên HTX Hưng 
Thành, xã Định Môn, Tp. Cần Thơ. 
HTX Nông nghiệp Hưng Thành.

SEF/39/06. Nâng cao nhận thức 
BVMT và khôi phục nghề truyền 
thống vùng nông thôn xã Vĩnh 
Trung, Vị Thủy, Hậu Giang. Câu lạc 
bộ IBM xã Vĩnh Trung.

SEF/40/06. Nâng cao nhận thức  
sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền 

vững, gắn liền một số giải pháp 
khắc phục hiện trạng về ô nhiễm 
môi trường tại vùng đồng bào dân 
tộc Khmer xã Tài Văn, Mỹ Xuyên, 
Sóc Trăng. Hội Nông dân xã Tài 
Văn.

SEF/41/06. Những giải pháp nhằm 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng 
đồng bào dân tộc Khmer xã Vĩnh 
Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. CLB 
Khuyến nông xã Vĩnh Hải.

SEF/42/06. Nâng cao năng lực 
cho Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi 
trường Việt Nam và các tổ chức cơ 
sở liên quan trong hoạt động BVMT 
ở cấp cộng đồng. Hội Bảo vệ thiên 
nhiên và môi trường Việt Nam.

SEF/43/06. Cuộc thi Cải thiện việc 
sử dụng và bảo vệ nguồn nước 
dành cho học sinh trung học phổ 
thông và trung học nghề lần thứ 4. 
Báo Khoa học và Đời sống.
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Trò chuyện: “Duyên nợ“ với SEF

Trong số này, những người biên tập bản tin “Kết Nối” có dịp trò 

chuyện với anh Võ Đình Thanh – một trong những cố vấn đầu tiên 

cho Quỹ Môi trường Sida từ khi Quỹ bắt đầu vào năm 1997. Mặc 

dù hiện tại anh không ở Việt Nam và không còn trực tiếp làm cố 

vấn cho SEF nhưng anh Võ Đình Thanh vẫn còn rất nhiều “duyên 

nợ” và trăn trở với những hoạt động của Quỹ. 

Xin chào anh Võ Đình Thanh! Rất 
vui được trò chuyện “xuyên đại 
dương” với anh. Anh có thể giới 
thiệu một chút về công việc hiện 
tại của mình được không? 

Hiện tại tôi đang là nghiên cứu sinh 
chuyên ngành chính sách tài nguyên 
và môi trường tại Đại học Khoa 
học Môi trường và Lâm Nghiệp của 
bang New York, Mỹ. Ở đây, nhiệm 
vụ chính của tôi chính là luận án 
của tôi. Đó là một nghiên cứu về sự 
tương tác giữa các cộng đồng với 
tài nguyên đất ngập nước ven biển 
trong bối cảnh các quá trình biến đổi 
toàn cầu. Ngoài ra, tôi cũng tham 
gia giảng dạy một phần khóa học 
Sinh thái văn hóa (Cultural Ecology), 
một khóa học về mối quan hệ giữa 
các hệ thống sinh thái, các nền văn 
hóa và hệ thống chính trị trong lịch 
sử loài người. Đây là một môn học 
cơ bản và bắt buộc của sinh viên 
trường này. 

Tôi cũng có tham gia một số công 
việc xã hội khác như tham gia phát 
triển Tổ chức Bảo Tồn Thiên nhiên 
Huế (Nature Care), viết một số 
chương trình, tài liệu, làm việc tình 
nguyện giúp SEF, rồi tham gia vài 
hội nghị quốc tế, viết báo và phản 
biện báo cáo khoa học và ... dạy võ 
Aikido ở trường đại học bên cạnh.

Thời gian tham gia làm cố vấn 
cho SEF có giúp anh học hỏi thêm 
được những gì không?  

Chà, câu hỏi “dễ” quá! Phải nói là 
NHIỀU...NHIỀU...NHIỀU! 

Nhiều thứ nhất là học được nhiều 
điều về kiến thức và kinh nghiệm 

từ làm việc với cộng đồng, hợp tác 
quốc tế, quản lý, phát triển tổ chức, 
biết nhiều vùng, nhiều miền của đất 
nước và các nước trong khu vực. 

Nhiều thứ hai là học được từ nhiều 
thầy. Tôi gặp được nhiều người có 
tâm huyết và giỏi giang. Tôi nhận ra 
rằng có rất nhiều người, trẻ có già 
có, nông dân có, trí thức có, thành 
thị có, nông thôn có, đang cố gắng 
nỗ lực tìm mọi cách để tham gia 
vào công tác bảo vệ môi trường, 
phát triển cộng đồng mình, quê 
hương mình. Cái đáng quý nhất là 
cái “tâm” vì môi trường, vì tương lai 
của những người trên mọi miền đất 
nước mà tôi có cơ hội làm việc cùng 
trong thời gian làm việc cho SEF. 

Cái nhiều thứ ba là “cần học nhiều 
hơn nữa”. Càng đi nhiều, gặp nhiều, 
làm nhiều, càng thấy mình thiếu 
nhiều kinh nghiệm, kiến thức quá. 
Đại loại là “dốt nhiều quá”. Cả 3 cái 
trên dẫn đến cái sự học của tôi hiện 
tại đây. 

Anh có thể kể một câu chuyện vui 
trong quá trình làm việc cùng SEF 
không? 

Chuyện vui hả? Rất nhiều! Để tôi 
kể chuyện vui khi đầu tiên làm việc 
cùng SEF nhé. Hồi đó, khi tôi được 
mời tham gia hình thành nhóm cố 
vấn, tôi “được” các cán bộ phụ trách 
chương trình ưu ái tặng thêm cho 
“chục tuổi”. Chuyện là thế này, khi 
đó tôi mới 26 tuổi nhưng trong danh 
sách các thành viên nhóm cố vấn lại 
ghi thành 37 tuổi. Tôi có nhắc bên 
đại sứ quán Thụy Điển điều chỉnh. 
Rồi ngày tháng đến, cuộc họp đầu 
tiên diễn ra khá trang trọng, gồm có 

ngài đại sứ, một số quan chức của 
sứ quán, và nhóm cố vấn. Sau buổi 
họp, chúng tôi ra ngoài đợi xe đến 
đón. 

Chị Thủy (cán bộ văn phòng SEF) 
“tóm” lấy tôi hỏi ngay: “Anh Thanh à, 
xin lỗi anh có phải là 37 tuổi không? 
Sao mà trông anh ... trẻ đến thế?”.

Tôi phá lên cười: “Đương nhiên rồi!”. 
Chị Thủy trố mắt ngạc nhiên.

Tôi tiếp: “Đương nhiên là ... trẻ rồi, 
vì em chỉ mới 26 tuổi rưỡi thôi! Em 
đã nói sửa rồi nhưng không hiểu 
sao vẫn thấy em được tặng thêm 10 
tuổi!!!”  

Ngoài những chuyện vui trong 
khi làm việc với nhóm cố vấn, anh 
còn tham gia rất nhiều công việc 
liên quan đến cộng đồng. Anh 
đánh giá như thế nào về sự tham 
gia của cộng đồng trong công tác 
bảo vệ môi trường trong những 
năm vừa qua? 

Hơi khó nói, vì mấy năm nay tôi 
không sống và làm việc hoàn toàn 
trong nước. Tuy nhiên, qua các 
công việc của tôi với các tổ chức 
trong nước, theo dõi báo chí, và đặc 
biệt là các chuyến về nghiên cứu 
thực địa của tôi, tôi sẽ trao đổi chút 
ít về đánh giá của cá nhân tôi với 
vấn đề này. 

Các vấn đề môi trường gắn liền 
với cuộc sống của người dân địa 
phương. Người dân đang hàng 
ngày đối đầu với suy thoái môi 
trường và nguy cơ suy giảm nguồn 
tài nguyên thiên nhiên. Trong hoàn 
cảnh các cơ quan chức năng của ta 
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đang yếu và thiếu về nhiều mặt, việc 
quản lý, bảo vệ môi trường phần lớn 
phải dựa vào dân thôi. Hơn nữa, có 
nhiều vấn đề nếu không chú ý sớm 
để có giải pháp ngăn chặn và quản 
lý sớm, thì chẳng mấy chốc sẽ vượt 
qua giới hạn mà người dân có thể 
tham gia được. Theo kinh nghiệm ở 
nhiều nước phát triển thì lúc chuyện 
đã vượt ra khỏi khả năng của người 
dân thì việc giải quyết sẽ rất phức 
tạp, tốn kém. Nhiều trường hợp cả 
nhà nước, giới khoa học cũng bó tay 
luôn. Đại loại là “biết rồi cũng đành 
bỏ đó!”.

Trong chuyến làm việc hồi hè vừa 
qua, tôi có cơ hội đến thăm và trao 
đổi với nhiều cộng đồng ở Đồng 
bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền 
trung. Tôi thấy có vẻ như vẫn đang 
thiếu vắng một phong trào, một sự 
liên tục nhất quán. Một cảm giác 
giữa sự cấp thiết, những trăn trở của 
nhiều người xen lẫn sự rời rạc, lúng 
túng của nhiều bà con, nhiều cộng 
đồng. Tôi thấy nhận xét của Giáo sư 
Trần Quốc Vượng là khá đúng: đại ý 
dân ta có cái “cái tài” là rất giỏi ứng 
biến nhưng cũng có “cái tật” làm nửa 
vời, không chịu rút kinh nghiệm, tích 
lũy bài học và tạo dựng công cụ để 
phòng lần sau. Tôi thấy người dân ở 
khắp nơi đang phải đương đầu với 
các vấn đề môi trường. Nếu có một 
hệ thống tổ chức xã hội tốt, và có 
cách tiếp cận hệ thống, cái ứng biến 
đó sẽ trở thành điểm rất thuận lợi. 
Ý tôi là các tổ chức cộng đồng thực 
sự chứ không phải là các “hợp tác 
xã” và các “quan phong trào”, các “tổ 
chức vì cộng đồng” quen hô hào là 
làm cộng đồng, nhưng chẳng biết là 
cộng đồng với ai, như thế nào, phục 
vụ gì cho cộng đồng?

Tôi thấy có lẽ cách tiếp cận về quản 
lý môi trường với sự tham gia của 
cộng đồng nên có điều chỉnh. Ngoài 
việc nâng cao nhận thức và “thử’ 
các mô hình thí điểm, nên tăng 
cường tích hợp thành bài học, kinh 
nghiệm công cụ, và quan trọng hơn 
là giúp hình thành các tổ chức cộng 
đồng, các mạng lưới tổ chức hoạt 
động BVMT giúp các cộng đồng có 
thể thực hiện các sáng kiến tốt hơn. 
Sau đó cần tìm cách đưa các kinh 
nghiệm này cho các tổ chức cộng 
đồng. Đồng thời, việc tham gia của 
người dân nên được tổ chức thông 
qua các hội, đoàn, tổ chức. Sắp tới 
chúng ta sẽ có Luật về Hội. Các xã 

hội tự nguyện là nơi để xây dựng 
niềm tin xã hội, sự gắn kết của xã 
hội, và đó chính là “vốn xã hội’ của 
mỗi thành viên và của cả xã hội. 
Tài nguyên, môi trường có đặc tính 
là “của chung’ của xã hội, ai cũng 
được hưởng lợi. Tuy nhiên, chúng 
lại khó chia phần ra và qui trách 
nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức. 
Do vậy mới sinh chuyện “cha chung 
không ai khóc”. Muốn bảo vệ nguồn 
tài sản chung này thì phải tạo các ý 
nghĩa xã hội. Sự tham gia của người 
dân cũng nên xem xét từ điểm xuất 
phát này. Các tổ chức tình nguyện 
xã hội, cộng đồng, hoạt động vì môi 
trường đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc xây dựng các ý 
nghĩa xã hội, niềm tin xã hội và vốn 
xã hội. Do vậy, họ có vai trò đặc biệt 
quan trọng cho việc quản lý bảo vệ 
sử dụng khôn khéo tài nguyên thiên 
nhiên.

Ngoài ra, tôi thấy hiện tại phía Nhà 
nước đang rất nỗ lực cho quá trình 
phát triển và quản lý tài nguyên. Tuy 
nhiên, người dân đang tham gia rất 
hạn chế vào những vấn đề được 
tranh luận của Quốc hội và Chính 
phủ. Nếu chú ý, việc tham gia trên 
diễn đàn Quốc hội về  tài nguyên 
môi trường chủ yếu là nhà và đất. 
Trong khi đó có rất nhiều các vấn đề 
liên quan đến môi trường khác lại 
rất ít được đề cập đến. Phải chăng 
những vấn đề sống còn của người 
dân như vệ sinh môi trường, việc 
phá hủy tài nguyên sinh thái ven 
biển, nước sạch vệ sinh môi trường 
nông thôn, sự du nhập của giống 
ngoại lai vào các hệ sinh thái nông 
nghiệp qua con đường thương mại 
đang ngấm ngầm phá hủy sinh kế, 
chất lượng cuộc sống của hơn 70 
phần trăm dân số Việt Nam chưa 
phải là ‘nóng”? 

Vậy tại sao không phải là “nóng”? 

Nền kinh tế của ta đang ngày càng 
hòa nhập mạnh mẽ hơn vào thế 
giới. Tài nguyên thiên nhiên, cái gốc 
của sinh kế của hơn 70% dân số 
nước ta, cũng sẽ chịu rất nhiều tác 
động từ xu thế hội nhập này. Theo 
kinh nghiệm của nhiều nước, việc 
tham gia của người dân vào quản 
lý, bảo vệ sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên nên được chuẩn bị từ giờ, cần 
phải có hệ thống và có cơ sở pháp 
luật. Vậy cần chuẩn bị cho người 
dân nhiều hơn về kiến thức, đặc biệt 

là kiến thức pháp luật, vai trò của 
họ và của các bên khác trong hệ 
thống pháp luật đó, đặc biệt là thông 
qua hệ thống Quốc hội. Xã hội pháp 
quyền theo tôi là xã hội mà người 
dân biết, hiểu, có thể sử dụng và có 
cơ hội, cơ chế để sử dụng hệ thống 
luật pháp đó. Luật pháp là để điều 
chỉnh thái độ chung của xã hội mà 
cũng là nhằm để các hoạt động của 
xã hội đỡ rắc rối và lãng phí. Theo 
tôi việc tham gia của người dân vào 
hoạt động bảo vệ môi trường sắp tới 
cần chú ý đến khía cạnh này. 

Theo anh, bài học rút ra từ những 
nỗ lực mà SEF đã và đang làm là 
gì? 

Lấy dân làm gốc, lấy môi trường 
địa phương làm đích. Ngay từ đầu 
SEF rất đặc biệt ở chỗ này, và thành 
công cũng là chỗ này. Cũng biết là 
đã được 10 năm vật lộn với thực 
tế nhưng rõ ràng là 2 điểm này vẫn 
đang còn là rất cần thiết. 

Tôn trọng thực tế, năng động nhưng 
phải nhất quán. Cái khó của SEF 
là ở chỗ: hỗ trợ cộng đồng và giải 
quyết các vấn đề cấp thiết thực tế. 
Việc này đòi hỏi SEF rất năng động. 
Nhưng rõ ràng cách tiếp cận, phân 
bổ ngân sách hoạt động đã rất nhất 
quán. Ví dụ về quản lý phải do dân 
quản, dân làm, dân hưởng. Trong 
mỗi dự án thì cứ phải nhận thức 
giáo dục, hoạt động mô hình, và 
chuyển giao công nghệ. Về công 
nghệ thì phải đáp ứng được nhu cầu 
giải quyết vấn đề, phù hợp điều kiện 
kinh tế, xã hội văn hóa...

Anh có mong muốn gì cho tương 
lai của SEF?

Tôi mong muốn SEF sẽ tiếp tục 
đóng góp cho sự nghiệp môi trường 
của đất nước, của khu vực. SEF 
là nơi hội tụ những người có tâm, 
có tầm, có tài để giúp các cộng 
đồng địa phương tiếp cận với các 
nguồn lực (tài chính, kiến thức, kỹ 
năng, ủng hộ từ các bên ...) để thực 
hiện các sáng kiến của họ, tại địa 
phương của họ. SEF sẽ trở thành 
một nơi để xúc tiến, thúc đẩy các 
nguồn lực để giúp các cộng đồng, 
các tổ chức, cá nhân triển khai sáng 
kiến, ấp ủ của họ vì thiên nhiên, môi 
trường và phát triển của gia đình, 
địa phương họ. Đó cũng chính là cơ 
sở để phát triển bền vững của đất 
nước.
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Thành công từ một dự án thôn ấp do SEF tài trợ

Ấp Thạnh Lợi là một trong những 
ấp nghèo nhất của xã Tân Phú 

Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh 
Hậu Giang. Về đời sống kinh tế, hơn 
80% dân số sống bằng nghề sản xuất 
nông nghiệp (chủ yếu trồng lúa), 13% 
số hộ có hoạt động chăn nuôi, số còn 
lại sinh sống bằng các nghề dịch vụ 
và sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Ấp 
thuộc vùng nông thôn xa, trình độ 
dân trí thấp, nhận thức về vệ sinh môi 
trường kém. Nguồn nước chính dùng 
trong sinh hoạt của ấp lấy từ sông Ba 
Láng, nhưng chất lượng nước mặt 
tại sông Ba Láng bị ô nhiễm nhiều do 
nước thải từ các nhà máy chế biến 
thuỷ sản, chế biến thức ăn gia súc, do 
các hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
hoạt động chăn nuôi, rác thải,...Trước 
đây số hộ có hố xí hợp vệ sinh: 25 
hộ (chiếm tỉ lệ 6,88%); số hộ sử dụng 
nước sạch: 52 hộ (chiếm tỉ lệ 14,32%); 
số hộ có sử dụng túi ủ bioga: 5 hộ 
(chiếm tỉ lệ 13,9%)(số liệu 2002). 

Từ khi dự án được triển khai, nhận 
thức người dân nơi đây đã từng bước 
thay đổi. Sự thay đổi được thể hiện 
từ nhận thức đến hành động cụ thể: 
được tham gia lớp tập huấn; được 
tham gia xây dựng hương ước và tự 
nguyện thực hiện; được tuyên tuyền 
qua các hình thức phong phú như 
từng hộ gia đình nhận được tờ rơi, 
nhìn hình ảnh pano treo ở những nơi 
công cộng, xem triển lãm ảnh, nghe 
loa đài xã đưa tin trong thôn xóm.... 
Qua đây, người dân hiểu được tác 
hại của việc sống không có vệ sinh 
hoặc làm những việc gây hại cho 

môi trường, cần ăn chín uống sôi, 
giữ gìn vệ sinh trong nhà, không vứt 
rác xuống sông... Có chị đã làm theo 
những gì được học, tự bỏ tiền ra 
xây hố xí và nhà tắm mà trước đây 
đã  không muốn vì sợ tốn tiền mà ích 
lợi chưa thấy rõ. Trước đây phụ nữ 
thường tắm sông nhưng từ khi được 
dự tập huấn và làm mô hình giếng 
nước và hố xí kết hợp với nhà tắm thì 
họ không còn tắm sông nữa và bệnh 
phụ khoa giảm rõ rệt. Người dân trong 
ấp đã biết nêu lên những tác hại xấu 
về ô nhiễm môi trường trong xã. Ví 
dụ điển hình là vấn đề các nhà máy 
công nghiệp sản xuất gây ô nhiễm 
môi trường trong địa bàn xã. Người 
dân đã bất bình và phản ảnh mặc 
dù các xí nghiệp này có tạo công ăn 
việc làm cho người lao động trong 
xã. Điển hình về sự thay đổi lối sống 
vệ sinh trong ấp là chùa Vạn Mỹ Tự. 
Nhà chùa đã phá cầu vệ sinh trên ao, 
xây dựng 4 nhà vệ sinh và 4 nhà tắm 
khang trang bên hông chùa, dọn dẹp 
cây cỏ mọc hoang và làm đẹp cảnh 
quan trước sân chùa và vận động tín 
đồ làm theo. 

Bên cạnh đó, đội tình nguyện xanh 
của ấp ra đời với 20 người hoạt động 
rất hiệu quả, là lực lượng nòng cốt và 
làm chất men trong công tác vận động 
và thực hiện các hoạt động được 
người dân đồng tình ủng hộ và cùng 
tham gia như khai thông mương rạch, 
phát quang cây cối cỏ dại dài 7.000m 
tạo sự đi lại dễ dàng bằng ghe thuyền 
với 300 ngày công lao động và 5 triệu 
đồng;  làm giao thông nông thôn nâng 
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Trong quá trình giải quyết 

các vấn đề môi trường nông 

thôn, rất nhiều cộng đồng 

địa phương đã có nhiều sáng 

kiến dựa trên những hiểu biết 

về phong thổ địa phương, 

những kinh nghiệm, kiến thức 

truyền thống. Những sáng 

kiến này phần lớn có thể huy 

động sự tham gia tích cực 

của cộng đồng. Từ tháng 

12/2002 đến tháng 12/2003, 

Quỹ Môi trường Sida đã hỗ 

trợ Dự án nâng cao nhận 

thức về bảo vệ môi trường 

cho người dân Ấp Thạnh Lợi, 

xã Tân Phú Thạnh, huyện 

Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang với mong muốn từ các 

kết quả cụ thể sẽ hướng tới 

sự phát triển bền vững không 

phải chỉ dựa vào các quy 

định luật lệ mà chủ yếu dựa 

vào sự tự nguyện, nhận thức 

và tham gia của người dân. 

Đó là nguồn lực không bao 

giờ cạn, quan trọng và bền 

vững.

Bản tin nội bộ của Quỹ Môi trường Sida
Số 22 Quý 2 Năm 2006

Bùi Thị Thanh Thuỷ
Võ Thị Lang
Trần Võ Hùng Sơn
Lê Triều Nam



cấp lộ giao thông dài 4 km, đắp ta luy 
đổ cát đen tổng chi phí 50 triệu đồng 
và 200 ngày công lao động; bắt mới 
2 cây cầu bê tông kiên cố kinh phí 
15.000.000 đồng do dân đóng góp ...

Không chỉ tuyên truyền vận động 
người dân thay đổi nhận thức hành 
vi bảo vệ môi trường, các mô hình hỗ 
trợ để xây hố xí, khoan giếng nước, 
trồng cây ăn trái đều có sự chọn lựa 
công khai, công bằng ai làm trước, ai 
làm sau,  người cần thiết nhất để tài 
trợ theo hình thức quay vòng vốn. Khu 
Rạch Sỏi bức xúc nhất về nước nên 
xét ưu tiên hơn các khu khác và được 
hỗ trợ 10 cây (giếng) nước, mỗi cây 
1.800.000 đồng, đảm bảo chất lượng 
tốt đạt tiêu chuẩn cho phép. Bà con 
đã ủng hộ việc xét chọn dựa trên cơ 
sở hộ nào khó khăn được đóng cây 
nước trước. Dự án cũng đã xây dựng 
10 nhà vệ sinh với kinh phí 800.000đ 
cho một hộ theo mẫu của Sở Y tế. Dự 
án còn tài trợ không hoàn lại 60% để 
trồng 1.000 cây ăn trái chất lượng cao 
giá trị 8.5000.000đ. 

Dự án mang tính chất xã hội nên lúc 
đầu Ban quản lý dự án còn lúng túng 
chưa biết cách thực hiện, phải mày 
mò tìm cách làm. Nhưng nhờ công 
khai, dân chủ qua thông báo cho chính 
quyền, đoàn thể, tôn giáo (ở ấp có 
Thánh thất Cao đài và Chùa) và dân 
trong ấp đều biết rõ. Các ấp khác có 
đại diện tham dự nên bà con tham gia 
đông đảo và thay đổi lối sống tốt hơn. 

Tuy nhiên dự án không thể đáp ứng 
được tất cả nguyện vọng làm mô hình 
của bà con mà phải huy động đóng 
góp của dân. Ví dụ như hố xí được 
SEF tài trợ 800.000đ/cái nhưng người 
dân đã đóng góp thêm để làm nhà tắm 
kết hợp và làm phần trên của hố xí.

Dự án SEF như là một khởi đầu cho 
một cuộc sống mới trong ấp. Mặc dù 
thời gian hoạt động của dự án chỉ có 
một năm nhưng cho đến nay đã ba 
năm trôi qua các nội dung vệ sinh môi 
trường vẫn được lồng ghép trong các 
sinh hoạt của người dân và đoàn thể 
trong ấp. Đội tình nguyện xanh nhiệt 
tình và luôn duy trì các hoạt động vận 
động bà con trong ấp phá cầu tiêu 
trên kênh rạch hoặc trước cổng nhà, 
làm đường giao thông nông thôn. Mô 
hình hố xí và giếng nước là phù hợp 
với nhu cầu bức xúc trong xã. Mô hình 
trồng cây có kết quả tốt, đem lại thu 
nhập cho người trồng. Các hộ cam kết 
trả vốn trong vòng một năm. Vốn do 
Hội nông dân ấp quản lý cùng với bà 
con nông dân tham gia giám sát. Cảnh 
quan môi trường xanh sạch đẹp, bộ 
mặt thôn ấp được thay đổi, đường bộ 
được tốt hơn, cầu được bắt mới tạo 
sự đi lại dễ dàng cho nông dân 2 mùa 
mưa nắng. Cây cối, cỏ dại được phát 
quang, rác thải được quét dọn sạch 
sẽ, chôn hoặc đốt. Mối quan hệ làng 
xóm được củng cố, tình làng nghĩa 
xóm được vun bồi, mọi người sống vui 
vẻ chan hoà và có trách nhiệm hơn.

Nhờ có dự án, chính quyền ấp đã vận 
động được bà con dỡ cầu tiêu trên 
kênh mương và trước cổng nhà cải 
thiện điều kiện vệ sinh môi trường 
trong ấp. Công ty công trình đô thị tỉnh 
Cần Thơ đã liên hệ, kết hợp với chủ 
dự án để vận động nhân dân ven quốc 
lộ ở các khu chợ, các xí nghiệp, cơ 
quan đặt thùng rác, giỏ rác dể hàng 
ngày có xe đến thu gom về địa điểm 
tập trung và được đông đảo người 
dân ủng hộ. 

Dự án tại ấp Thạnh Lợi chỉ là một 
trong số 35 các dự án bảo vệ môi 
trường nông thôn trên cơ sở giáo 
dục nâng cao nhận thức có sự tham 
gia của cộng đồng đã được Quỹ Môi 
trường Sida hỗ trợ và được triển khai 
tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
trong 9 năm qua. Sự vận hành của 
các dự án do Quỹ tài trợ đã  nhắm 
đúng đối tượng vùng sâu vùng xa để 
hỗ trợ, đã khơi dậy được nhận thức 
của người dân, đã xây dựng các mô 
hình cụ thể hướng tới mục tiêu bảo 
vệ môi trường, đặc biệt là phát triển 
bền vũng nông nghiệp nông thôn vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long.
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Hoạt động giáo dục và truyền thông môi trường của các dự án

Xây dựng pano tuyên truyền bảo vệ môi trường

Tập huấn truyền thông môi trường

Tổ chức ra quân, phát động phong trào BVMT
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Ngoài việc giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường do công nghiệp hóa gây 

ra thì việc bảo vệ môi trường thiên 
nhiên trong môi trường nông nghiệp 
và nông thôn là rất cần thiết. Tuy 
nhiên, để bảo vệ môi trường hiệu quả 
trước hết phải nâng cao nhận thức về 
môi trường ở từng địa phương, cho 
từng người dân. Đơn giản và dễ hiểu, 
cuốn “Sổ tay hướng dẫn vệ sinh 
môi trường ở nông thôn” đưa ra 
những khái niệm cơ bản về nước, rác 
thải, đồng thời giới thiệu một số cách 
xử lý nước và rác trong sinh hoạt và 
lao động hàng ngày. Ngoài ra, sách 
cũng giới thiệu về canh tác theo hệ 
sinh thái VAC, sử dụng phân, rác, hố 
xí, sử dụng bếp tiết kiệm năng lượng. 
Với cuốn sách này, các hộ nông dân 
có thể có thêm kiến thức, kinh nghiệm 
để vận dụng sáng tạo vào điều kiện 
cụ thể nhằm thu được lợi ích tốt hơn, 
sống thân thiện với môi trường hơn.

Trong công tác bảo vệ môi trường, 
công tác truyền thông đóng vai trò 
rất quan trọng. Truyền thông môi 

trường không chỉ mang 
tính giáo dục và chia 
sẻ kinh nghiệm nhằm 
thay đổi thái độ, 
hành vi của cộng 
đồng đối với môi 
trường. Truyền 

thông  - quan trọng hơn, nhằm khơi 
dậy nguồn lực và tính sáng tạo 
tiềm tàng từ cộng đồng trong công 
tác bảo vệ môi trường. Cuốn “Sổ 
tay công tác truyền thông môi 
trường” là một tài liệu tham khảo 
hay cho những người làm công tác 
truyền thông. Cuốn sổ tay không chỉ 
cung cấp những kiến thức chung 
về vấn đề truyền thông mà còn giới 
thiệu một số hình thức truyền thông 
môi trường với những hướng dẫn cụ 
thể có thể tham khảo và vận dụng 
trong quá trình thực hiện tại địa 
phương. 

Thêm vào đó, hai cuốn “Những 
bài hát và kịch bản truyền thông 
về môi trường cho thiếu nhi” và 
“Những trò chơi về môi trường 
cho thiếu nhi” cũng là những ấn 
phẩm thú vị dành cho thiếu nhi. 
Đồng thời, là tài liệu tham khảo hữu 
ích đặc biệt trong công tác truyền 
thông cho thanh thiếu niên và nhi 
đồng. Những bài hát, trò chơi và 
kịch bản gắn với các chủ đề về môi 
trường, giúp các em nhận thức rõ 
tầm quan trọng của môi trường sinh 
thái đối với cuộc sống, từ đó thêm 
yêu môi trường và có ý thức bảo vệ 
môi trường.

Ngoài ra, các cuốn kỷ yếu hội thảo 
chuyên đề, tài liệu nội bộ hàng năm 

của SEF cũng là những tài liệu 
tham khảo hữu 

ích. Các dự 
án SEF và 
các cá nhân, 
tổ chức khác 
quan tâm đến 
các nguồn 
tài liệu này có 
thể liên hệ văn 
phòng Quỹ theo 
thông tin ở bìa 
cuối bản tin.
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Như đã giới thiệu ở Kết Nối 

số trước, trong những năm 

qua SEF đã xuất bản một số 

tài liệu nhằm phục vụ cho 

các dự án địa phương có 

thêm nguồn thông tin cũng 

như kiến thức để thực hiện 

hoạt động có hiệu quả hơn. 

Trong số này, chúng tôi xin 

được giới thiệu về một số ấn 

phẩm có thể rất có ích cho 

dự án trong quá trình thực 

hiện cũng như sau khi kết 

thúc dự án.



Vai trò của các tổ chức hội đoàn ở cộng đồng trong bảo vệ môi trường 
và tài nguyên thiên nhiên

Thời gian gần đây vấn đề môi trường đã gõ cửa đến từng gia đình, 

đến từng cộng đồng trong xã hội và càng ngày càng trở nên hết sức 

bức xúc. Chính vì lý do đó vấn đề này được toàn xã hội quan tâm. 

Tuy nhiên vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa sự quan tâm (trong 

suy nghĩ, trong văn bản...) và việc đầu tư  các nguồn lực, các giải 

pháp để giải quyết (trong hành động thực tế). Sự khác biệt này đã 

dẫn đến một hậu quả nhãn tiền là môi trường sống của các cộng 

đồng dân cư ngày càng xấu đi một cách trông thấy. 

Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần phải làm gì? Chờ đợi một sự đầu tư 
của Nhà nước? Chờ đợi sự tài trợ của các tổ chức môi trường thế giới? 

Chờ đợi các chương trình, dự án? Sự chờ đợi này không phải là không có 
những nguyên do của nó. Thế nhưng nếu cứ chờ đợi chúng ta liệu có thể giải 
quyết được một vẫn đề mà chính chúng ta đang từng ngày phải đối mặt và 
đang phát sinh từng giờ. Hậu 
quả của sự xuống cấp của đời 
sống không ai khác ngoài chúng 
ta, gia đình, con cháu chúng ta 
phải gánh lấy là hết sức nặng nề.

Hãy nhớ câu nói nổi tiếng của cố 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: 
“ Hãy tự cứu lấy mình trước lúc 
trời cứu”. Hãy hành động bằng 
chính nỗ lực của bản thân, gia 
đình và cộng đồng. Bởi chỉ có sự 
nỗ lực của bản thân, gia đình và 
cộng đồng mới có thể trước mắt 
giải quyết vấn đề này ở một mức 
độ nhất định nào đó và đó chính 
là đóng góp rất lớn cho toàn xã 
hội.

Giải quyết vấn đề  môi trường 
không chỉ bằng sự nỗ lực của 
từng cá nhân riêng lẻ mà cần 
kết hợp sức mạnh của cả một 
cộng đồng. Tuy nhiên có một 
thực tế hết sức khách quan là từ 
lâu chúng ta đã tự bị ràng buộc 
bởi sự bao cấp trong suy nghĩ 
và cả trong hành động. Sự bao 
cấp này là phái sinh của cả một 
thời bao cấp toàn diện. Phần lớn 
các hoạt động xã hội của cộng 
đồng chủ yếu do các hội, đoàn 
thể, đề xướng và từng cá nhân 
thực hiện một cách thụ động, dù 

cho những vấn đề này gắn bó 
mật thiết với đời sống của họ 
trong cộng đồng. Điều đó cho 
phép ta khẳng định: vai trò của 
các hội, các đoàn thể trong 
giải quyết các vấn đề xã hội 
là rất lớn, thậm chí nhiều khi 
có tính quyết định. Xuất phát 
từ thực tế chung này chúng ta 
cần có sự đánh giá, phân tích 
vai trò của các hội, các đoàn 
thể trong giải quyết vấn đề môi 
trường.

Thứ nhất: Một khi các đoàn 
thể dành một sự quan tâm đặc 
biệt, có sự lãnh đạo, chỉ đạo 
sát sao, đề ra những phương 
thức, nội dung hoạt động một 
cách thiết thực, động viên 
khuyến khích kịp thời đối với 
từng thành viên thì hiệu quả 
của việc xử lý các vấn đề môi 
trường là rất lớn. Điều này đã 
được khẳng định qua thực tế 
hoạt động của rất nhiều địa 
phương. Lấy một ví dụ điển 
hình ở xã Nghi Liên (một xã 
phụ cận thành phố Vinh). 
Bằng sự nỗ lực của Hội phụ 
nữ xã phối hợp với các đoàn 
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thể và chính quyền địa phương công 
tác bảo vệ môi trường đã được giải 
quyết rất tốt. Hoạt động này trở nên 
tự giác, không cần bất cứ sự đầu tư 
của cấp trên. Người dân tại địa bàn 
này hết sức tự giác từ những hoạt 

động cụ thể, 
đến việc đóng 
góp vật chất 
đầu tư xây dựng 
các công trình 
phúc lợi chung 
cho bảo vệ môi 
trường. Ý thức 
tự bảo vệ môi 
trường sống của 
người dân được 
nâng lên ở mức 
tự giác. 

Thứ hai: Vấn 
đề môi trường 
không thể giải 
quyết bằng một 
đợt ra quân, 
một tháng hành 
động mà phải 
tiến hành một 
cách thường 
xuyên liên tục. 
Chính vì lý do 
đó trong sự chỉ 

đạo cần có sự hợp tác toàn diện 
của các thành viên trong tổ chức và 
điều quan trọng nhất là nỗ lực của 
người điều hành. Khó khăn lớn nhất 
không chỉ ở việc đưa ra ý tưởng 
mà chính là việc duy trì các hoạt 
động một cách thường xuyên. Tạo 
cho các thành viên một thói quen, 
ý thức sống trong môi trường trong 
lành. Từ những hoạt động mang 
tính phong trào ban đầu tiến tới các 
hoạt động mang tính tự giác. Để 
đạt được yêu cầu này người đứng 
đầu và các thành viên chủ chốt của 
hội, đoàn thể cần có sự kiên trì, có 
lòng đam mê và có nhiều khi phải 
biết hy sinh những lợi ích cá nhân 
trước mắt. Bởi mặc dù chúng ta có 
thể nói rất rõ, rất hay về những tác 
động xấu của sự ô nhiễm, nhưng do 
đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn 
nên nếu phải lựa chọn thì số đông 
sẽ sẵn sàng lựa chọn lợi ích kinh 
tế. Không những vậy trong mỗi một 
chúng ta, tâm lý, thói quen và ý thức 
chưa dành cho môi trường một vị trí 
xứng đáng.

Thứ ba: Nếu các hội, đoàn thể có 
sự khuyến khích động viên những 
ý tưởng, những hành động cụ thể 

bảo vệ môi trường sống của một số 
cá nhân, nhóm cộng đồng thì đây 
không chỉ là nguồn động viên thiết 
thực cả về tinh thần, vất chất mà 
còn là sự kết nối tạo nên một phong 
trào với quy mô rộng lớn hơn. Ý 
tuởng, hành động ban đầu là của cá 
nhân, một nhóm nhỏ sẽ trở thành 
ý tưởng của một tổ chức với tất cả 
sức mạnh vốn có của nó. Tuỳ thuộc 
vào quy mô của tổ chức mà tầm ảnh 
hưởng sẽ là một thôn, một xã, thậm 
chí lớn hơn thế rất nhiều. 

Thứ tư: Nếu xét về mặt cơ cấu 
tổ chức chúng ta dễ dàng nhận ra 
tính chặt chẽ và thống nhất trên 
phương diên quản lý và hành động. 
Đây chính là một trong những mặt 
mạnh cần phát huy trong việc bảo 
vệ và gìn giữ môi trường. Nếu các 
cấp lãnh đạo, quản lý và chính các 
thành viên của Hội, đoàn thể xác 
định đúng trách nhiệm và nghĩa vụ 
bảo vệ môi trường để đưa ra các 
phương án hành động cụ thể, thiết 
thực với sự đầu tư vật chất và tinh 
thần tương xứng thì có thể nói vấn 
đề này cơ bản đã được giải quyết. 
Sẽ là lạc quan hơn nếu như tất cả 
các hội, đoàn thể căn cứ vào thế 
mạnh riêng của mình cùng hợp lực 
hành động bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên có một thực tế: Nhận thức 
về vấn đề này chưa thể đạt như 
mong muốn của chúng ta. Bên cạnh 

đó điều kiện kinh tế, xã hội còn rất 
nhiều vấn đề cần giải quyết, áp lực 
mưu sinh trước mắt là quá lớn nên 
sự quan tâm, đầu tư của các hội, 
các đoàn thể vẫn chủ yếu tập trung 
cho vấn đề kinh tế. Cùng với điều đó 
cách giải quyết vấn đề môi trường ở 
từng địa bàn là hết sức khác nhau 
nên cần phải tạo điều kiện, khuyến 
khích sáng kiến của từng cá nhân, 
cộng đồng để trên cơ sở đó thành 
lập các nhóm xã hội quan tâm đến 
vấn đề môi trường có được điều 
kiện tốt nhất trong hoạt động. Từ 
hiệu quả hoạt động của các nhóm 
sẽ tạo nên một phong trào có tính 
tự giác của toàn thể cộng đồng và 
các hội, các đoàn thể. Hãy tiếp nhận 
thành quả này để đẩy lên một bước 
trong công tác bảo vệ và gìn giữ môi 
trường sống chung cho cộng đồng.
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Asen - sát thủ vô hình

Hiểm họa bệnh tật

Asen (còn gọi là thạch tín) là 

một chất rất độc. Với người 

bình thường, có thể chết ngay 

nếu uống một lượng bằng 

nửa hạt ngô (bắp). Nếu bị 

ngộ độc cấp tính bởi asen sẽ 

có biểu hiện: khát nước dữ 

dội, đau bụng, nôn mửa, tiêu 

chảy, mạch đập yếu, mặt nhợt 

nhạt rồi thâm tím, bí tiểu và 

tử vong nhanh.

 Asen có ở đâu?

Asen là một nguyên tố không chỉ có 
trong nước mà còn có trong không 
khí, đất, thực phẩm và có thể xâm 
nhập vào cơ thể con người. Điều tra 
sơ bộ đã có thể khẳng định nguyên 
nhân chủ yếu khiến nước ngầm ở 
nhiều vùng thuộc nước ta nhiễm 
asen là do cấu tạo địa chất.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ ô 
nhiễm là do tác động của con người 
như gần các nhà máy hoá chất, 
những khu vực dân tự động đào và 
lấp giếng không đúng tiêu chuẩn kỹ 
thuật khiến chất bẩn, độc hại bị thẩm 
thấu xuống mạch nước. 

Asen được sử dụng nhiều trong 
công nghiệp và được sử dụng hạn 
chế trong thuốc trừ sâu, chất phụ gia 
trong thức ăn gia súc và trong các 
dược phẩm. 

Có thầy lang còn cho cả “thần sa”, 
“chu sa”, “thạch tín” (các chất chứa 
các kim loại nặng như chì, thuỷ 

Nếu bị nhiễm độc asen ở mức độ 
thấp, mỗi ngày một ít với liều 

lượng dù nhỏ nhưng trong thời gian 
dài sẽ gây: mệt mỏi, buồn nôn và 
nôn, hồng cầu và bạch cầu giảm, da 
sạm, rụng tóc, sút cân, giảm trí nhớ, 
mạch máu bị tổn thương, rối loạn 
nhịp tim, đau mắt, đau tai, viêm dạ 
dày và ruột, làm kiệt sức, ung thư ...

Người uống nước ô nhiễm asen lâu 
ngày sẽ có các đốm sẫm màu trên 
thân thể hay đầu các chi, niêm mạc 
lưỡi hoặc sừng hoá da, gây sạm và 
mất sắc tố, bệnh Bowen (biểu hiện 
đầu tiên là một phần cơ thể đỏ ửng, 
sau đó bị chảy nước và lở loét). 

Bệnh sừng hoá da thường xuất hiện 
ở tay, chân, lòng bàn tay, gan bàn 
chân - phần cơ thể cọ xát nhiều 
hoặc tiếp xúc ánh sáng nhiều lâu 
ngày sẽ tạo thành các đinh cứng 
màu trắng gây đau đớn. Bệnh đen 
và rụng móng chân có thể dẫn đến 
hoại tử, rụng dần từng đốt ngón 
chân. 

Tình trạng nhiễm độc asen lâu ngày 
còn có thể gây ung thư (gan, phổi, 
bàng quang và thận) hoặc viêm 
răng, khớp, gây bệnh tim mạch, cao 
huyết áp.

Ảnh hưởng độc hại đáng lo ngại 
nhất của asen tới sức khoẻ là khả 
năng gây đột biến gen, ung thư, 
thiếu máu, các bệnh tim mạch (cao 
huyết áp, rối loạn tuần hoàn máu, 
viêm tắc mạch ngoại vi, bệnh mạch 
vành, thiếu máu cục bộ cơ tim và 
não), các loại bệnh ngoài da (biến 
đổi sắc tố, sạm da, sừng hoá, ung 
thư da...), tiểu đường, bệnh gan và 
các vấn đề liên quan tới hệ tiêu 
hoá, các rối loạn ở hệ thần 
kinh - ngứa hoặc mất cảm 
giác ở chi và khó nghe. Sau 
15 - 20 năm kể từ khi phát 
hiện, người nhiễm độc 
thạch tín sẽ chuyển sang 
ung thư và chết.

ngân, asen) vào thuốc tễ, gây nên 
rối loạn nội tiết, rối loạn trao đổi 
chất, hạn chế khả năng sinh sản, 
gây suy thận, ung thư gan... Theo 
kết quả điều tra mới đây, thuỷ ngân 
và asen có trong nhiều vị thuốc 
đang lưu hành với hàm lượng cao 
gấp 300 - 500 lần tiêu chuẩn cho 
phép của Bộ Y tế.

Theo điều tra của UNICEF, asen 
có trong tất cả đất, đá, các trầm 
tích được hình thành từ nghìn năm 
trước tại Việt Nam, với nồng độ 
khác nhau. Thạch tín từ đá tan vào 
các mạch nước ngầm. Vì vậy, mọi 
nơi trên lãnh thổ Việt Nam đều có 
nguy cơ nhiễm asen. 

Nguy cơ nhiễm asen trên cả nước

Do cấu tạo địa chất, nhiều vùng ở 
nước ta nước ngầm bị nhiễm asen. 
Khoảng 13,5% dân số Việt Nam (10-
15 triệu người) đang sử dụng nước 
ăn từ nước giếng khoan, rất dễ bị 
nhiễm asen.   

Theo thống 
kê chưa đầy đủ, cả nước hiện có 
khoảng hơn 1 triệu giếng khoan, 
trong đó nhiều giếng có nồng độ 
asen cao hơn từ 20-50 lần nồng độ 
cho phép (0.01mg/l), ảnh hưởng xấu 
đến sức khoẻ, tính mạng của cộng 
đồng.  

Tại châu thổ sông Hồng, những 
vùng bị nhiễm nghiêm trọng nhất là 
phía Nam Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, 
Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, 
Thái Bình và Hải Dương. Ở Đồng 
bằng sông Cửu Long, cũng phát 
hiện nhiều giếng khoan có nồng độ 
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Bình lọc asen trong nước sinh hoạt
Nhóm các nhà khoa học của Khoa Hoá - Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học 
Quốc gia Hà Nội) đã nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị xử lý asen 
trong nước sinh hoạt. Về cơ bản, bình lọc này có cấu tạo như các bình lọc 
thông thường nhưng bộ cột lọc có tính năng ô xi hoá và hấp phụ để giữ lại 
asen. Lớp vật liệu ô xi hoá và hấp phụ được làm từ các vật liệu tự nhiên là 
đất sét, đá ong, limônit đã được biến tính nhiệt và biến tính nhiệt hoá bề mặt. 
Trong đó, đá ong được đánh giá cao hơn cả do nguồn nguyên liệu dồi dào, dễ 
khai thác, quá trình biến tính và hoạt hoá đơn giản, tải trọng và khả năng hấp 
phụ asen cao, khả năng tái sinh và tái tạo bề mặt hoạt động đơn giản.

Đặc biệt, sau một thời gian lọc asen (khoảng 1 năm) cột lọc có thể được “tái 
sử dụng” sau khi thau rửa hết lượng asen đã lưu giữ. Việc thau rửa rất đơn 
giản, chi phí thấp, chỉ khoảng 20 - 30.000 đồng. Quá trình xử lý tập trung asen 
lưu giữ trong cột lọc sẽ tránh ô nhiễm thứ cấp cho môi trường. Cùng với giá 
thành rẻ (khoảng 200.000 đồng nếu sản xuất theo dây chuyền), đây cũng là 
ưu điểm nổi bật của loại bình này.

Các thử nghiệm cho thấy mẫu nước sau khi lọc qua bình lọc này đều đạt tiêu 
chuẩn dưới mức độ cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới và của TCVN 2001.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ môn Công nghệ Hoá học, 19 Lê 

Thánh Tông, Hà Nội; Điện thoại: 04.8245527.
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asen cao 
nằm ở Đồng Tháp và An Giang.   

Sự ô nhiễm asen ở miền Bắc phổ 
biến hơn và cao hơn miền Nam. 
1/4 số hộ gia đình sử dụng trực tiếp 
nước ngầm không xử lý ở ngoại 
thành Hà Nội đã bị ô nhiễm asen, 
tập trung nhiều ở phía Nam thành 
phố, Thanh Trì và Gia Lâm (18,5%).   

Điều nguy hiểm là asen không gây 
mùi khó chịu khi có mặt trong nước, 
cả khi ở hàm lượng có thể gây chết 
người, nên không thể phát hiện. Vì 
vậy, các nhà khoa học còn gọi asen 
là “sát thủ vô hình”.

Kết nối
hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường



Quỹ Môi trường Sida
Quỹ Môi trường Sida (SEF) được đại sứ 
quán Thụy điển thành lập và chính thức 
đi vào hoạt động từ tháng 7/1997. SEF 
được thành lập nhằm:

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

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

Các hoạt động được SEF tài trợ bao gồm:

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

 Các sáng kiến điah 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 trương;

 Xây dựng mạng lưới và trao đổi kinh nghiệm;

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

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

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

Biên tập: Trịnh Lê Nguyên
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