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Một số đặc điểm của các dự án 
SEF năm 2007

Bùi Thị Thanh Thuỷ
Văn phòng Nhóm Cố vấn

Giai đoạn 2007 – 2008, Quỹ Môi trường Sida tiếp tục hỗ trợ các 

dự án nhỏ ở cộng đồng. Phạm vi các dự án nhận hỗ trợ của SEF ở 

rộng khắp các khu vực từ miền núi phía Bắc đến các tỉnh cực Nam 

của Việt Nam. Nội dung các dự án cũng rất phong phú, phản ánh 

sự đa dạng về ý tưởng trong việc triển khai các giải pháp bảo vệ 

môi trường. Dưới đây chúng tôi xin tóm tắt đặc điểm của các dự 

án do SEF hỗ trợ trong năm 2007.

Kết nối
hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

Xây dựng và kết nối mạng lưới, 
chia sẻ thông tin, đóng góp tiếng 
nói của cộng đồng, thiết lập quan hệ 
đối tác, thúc đẩy đối thoại giữa các 
nhóm quyền lợi khác nhau: Dự án 
SEF/06/07 tại phường Thịnh Quang, 
Hà Nội; Dự án SEF/25/07 tại xã Phú 
Thọ, huyện Phú Tân, An Giang; Dự 
án SEF/ 27/07 tại huyện Cù Lao 
Dung, Sóc Trăng.

Hỗ trợ nỗ lực của cộng đồng trong 
giám sát, phát hiện, ngăn ngừa vi 
phạm các qui định và luật môi trường 
thông qua các cuộc đối thoại, toạ đàm 
có ý kiến đóng góp cho các văn bản, 
qui định ảnh hưởng đến các bên liên 
quan, đảm bảo quyền được tiếp cận 
thông tin và quyền được tham gia, 
các hoạt động làm sạch môi trường 
và bình luận về các chính sách và 
kế hoạch môi trường, tăng cường 

(xem tiếp trang 2)
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sự tham gia của người dân vào quá 
trình ra quyết định: Dự án SEF/04/07 
tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, 
Quảng Ninh; Dự án SEF/16/07 tại 
tỉnh Quảng Trị. 

Giải pháp cho các vấn đề môi trường 
mới có ảnh hưởng đến cộng đồng 
như: thiệt hại môi trường và tác động 
xã hội trong việc thu hồi đất để sử 
dụng cho mục đích công và các khu 
công nghiệp; quy hoạch môi trường, 
bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh 
thái; nước ngầm, sức khỏe cộng đồng 
và sự tham gia của người dân; các 
giải pháp thay thế sử dụng túi nilon; 
vệ sinh an toàn thực phẩm cho người 
tiêu dùng và nhãn mác sinh thái: 
Dự án SEF/13/07 tại Nghệ An; Dự 
án SEF/20/07 tại huyện Hàm Thuận 
Nam, Bình Thuận; Dự án SEF/31/07 
của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường Việt nam; Dự án  SEF/09/07 
tại xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, 
Hà Tây; Dự án SEF/07/07 tại Hà 
Nội.

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, 
sinh kế bền vững: Dự án SEF/03/07 
tại xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, 
Bắc Giang; Dự án SEF/15/07 tại xã 
Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, 
Quảng Bình; Dự án SEF/17/07 tại xã 
Huơng Phú, huyện Nam Đông, Thừa 
Thiên Huế; Dự án SEF/29/07 tại xã 
Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà 
Mau.

Hình thành, phát triển và xây dựng 
năng lực cho các tổ chức cộng đồng, 
các tổ chức xã hội dân sự, các tổ 
chức tình nguyện: Dự án SEF/05/07 
của Nhóm Lăng Kính Xanh; Dự án 
SEF/08/07 của Nhóm Bảo tồn và 
Giáo dục Da Vàng; Dự án SEF/10/07 
của Nhóm Phụ nữ vì Môi trường xã 
Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Tây. 

Hợp tác và đồng tài trợ với một đối 
tác khác để nhân rộng kết quả và phổ 
biến thông tin liên quan đến nhiều địa 
phương hoặc cấp độ vùng: Dự án 
SEF/23/07 tại Cần Giờ, Tp. Hồ Chí 
Minh; Dự án  SEF/32/07 ở phạm vi 
toàn quốc.

Hỗ trợ các khu vực vùng đệm, vùng 
dân tộc, cù lao, hải đảo hoặc địa 
phương có nhiều khó khăn: Dự án 
SEF/01/07 tại xã Mường Phăng, 

huyện Điện Biên, Điện Biên; Dự 
án SEF/02/07 tại xã Túng Sán, 
huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang;  
Dự án SEF/19/07 tại xã Canh Hiệp, 
huyện Vân Canh, Bình Định; Dự án 
SEF/28/07 tại huyện đảo Phú Quốc, 
Kiên Giang.

Tiếp tục hỗ trợ một số dự án năm 
2006 có kết quả khả quan về các vấn 
đề mà SEF đặc biệt quan tâm: Dự án 
SEF/10/07 tại xã Cẩm Đình, huyện 
Phúc Thọ, Hà Tây; Dự án SEF/12/07 
tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa; Dự 
án SEF/13/07 tại Nghệ An; Dự án 
SEF/17/07 tại xã Hương Phú, huyện 
Nam Đông, Thừa Thiên Huế; Dự án 
SEF/21/07 tại phường Lộc Phát, thị 
xã Bảo Lộc, Lâm Đồng.
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hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

(xem tiếp trang sau)

Danh sách các dự án được SEF hỗ trợ năm 2007

SEF/01/07. Cộng đồng tham gia quản 
lý chất thải nông nghiệp giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường tại xã Mường 
Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên. Trung tâm phát triển cộng đồng 
tỉnh Điện Biên (CCD).

SEF/02/07. Nâng cao nhận thức môi 
trường cho người dân thôn Thượng 
Hạ thông qua việc xây dựng vườn 
ươm cây bản địa và trồng cây phân 
tán, trồng cây ven đường và trồng 
rừng đầu nguồn tại thôn Thượng Hạ, 
xã Túng  Sán, huyện Hoàng Su Phì, 
Hà Giang. Nhóm Những người Bảo 
vệ môi trường thôn Thượng Hạ.

SEF/03/07. Xây dựng năng lực cho 
cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo với 
việc hình thành và phát triển Câu lạc 
bộ sản xuất sinh thái nhằm nâng cao 
nhận thức môi trường và phát triển 
các hoạt động tạo sinh kế bền vững 
tại Bản Hố Tre, xã Tam Tiến, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Trung tâm 
hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp & 
Cộng đồng (CBC).

SEF/04/07. Trợ giúp thể chế và tăng 
cường sự tham gia của cộng đồng 
địa phương vào các hoạt động du 
lịch và bảo vệ môi trường tại xã Minh 
Châu, nằm trong vùng lõi Vườn Quốc 
gia Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh. Trung tâm Vườn Quốc 
gia (NPC).

SEF/05/07. Dự án Nhiếp ảnh về Môi 
trường Hạ Long khu vực các làng 
Chài trên Vịnh- Vung Viêng, Cửa Vạn, 
phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh. Nhóm Lăng 
Kính Xanh.

SEF/06/06. Cộng đồng kể chuyện 
“Sông Tô Lịch - Những góc nhìn qua 
ảnh” tại Phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, Hà Nội. Trung tâm Hành 
động vì Sự phát triển Đô thị.

SEF/07/07. “Hãy nói KHÔNG với túi 
ni lông” tại Hà Nội và các huyện ngoại 
thành - nơi có các siêu thị, trung tâm 
thương mại lớn. Ban Hành động vì 
Sự phát triển Hòa nhập (IDEA). 

SEF/08/07. Phát triển và nâng cao 
năng lực cho Nhóm tình nguyện viên 
về Truyền thông môi trường - hạn 
chế buôn bán và tiêu thụ động vật 
hoang dã  tại Hà Nội. Nhóm bảo tồn 
và giáo giục môi trường Da vàng.

SEF/09/07. Bảo vệ nguồn nước 
ngầm có sự tham gia của cộng đồng 
thôn Tạ Xá, xã Đại Thắng, huyện 
Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển Dân số, Xã 
hội và Môi trường (CPSE).

SEF/10/07. Tăng cường năng lực 
và hoạt động tự nguyện của Nhóm 
phụ nữ vì Môi trường xanh sạch đẹp 
tại xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, 
Hà Tây. Nhóm phụ nữ vì môi trường 
xanh sạch đẹp xã Cẩm Đình. 

SEF/11/07. Truyền thông môi trường 
cho cộng đồng tại phường Lộc 
Vượng, Tp. Nam Định. Câu lạc Bộ 
Kỹ năng Sống.

SEF/12/07. Phát triển tổ nhóm nông 
dân nòng cốt để nhân rộng mô hình 
cộng đồng áp dụng phân viên nén 
bón sâu trong thâm canh cói tại huyện 
Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm 

Bồi dưỡng, Nghiên cứu và Chuyển 
giao cộng nghệ HAU – VAC.

SEF/13/07. Củng cố và mở rộng 
mạng lưới cung cấp thông tin khoa 
học và kỹ thuật về vệ sinh an toàn 
thực phẩm tại thành phố Vinh và 
vùng phụ cận huyện Hưng Nguyên 
và Nam Đàn, Nghệ An. Trung tâm 
Môi trường và Phát triển Nghệ An.

SEF/14/07. Nâng cao nhận thức và 
xây dựng hương ước bảo vệ môi 
trường tại bãi biển xã Thạch Hải, 
huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Liên 
hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh.
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SEF/15/07. Tăng cường sự tham gia 
của các nhóm cộng đồng trong bảo 
vệ môi trường và tài nguyên thiên 
nhiên tại xã Trường Sơn, huyện 
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Quỹ 
Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo 
huyện Quảng Ninh (RDPR).

SEF/16/07. Tăng cường sự tham 
gia của cộng đồng trong việc hoàn 
thiện các văn bản pháp quy liên quan 
tới phát triển du lịch và bảo vệ môi 
trường tại một số điểm du lịch Quảng 
Trị tại Cửa Việt (thị trấn Gio Việt), 
Cửa Tùng (xã Vĩnh Quang), Thành cổ 
Quảng Trị (thị xã Quảng Trị) và Cửa 
khẩu Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo). Viện 
Môi trường và Phát triển Bền vững.

SEF/17/07. Củng cố và phát triển mô 
hình quản lý, bảo vệ, phát triển rừng 
tự nhiên bền vững dựa trên quyền 
của người dân tại thôn Phú Mậu, xã 
Hương Phú, huyện Nam Đông, Thừa 
Thiên Huế. Chi hội Bảo tồn thiên 
nhiên Thừa Thiên Huế.

SEF/18/07. Nâng  cao nhận thức 
và năng lực bảo vệ môi trường cho 
giáo viên, học sinh và nhân dân địa 
phương tại xã Thủy PhùTrường Tiểu 
học số 1 Thủy Phù và 12 Thôn xã 
Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên 
Huế. Trường Tiểu học số 1 Thủy 
Phù.

SEF/19/07. Xây dựng các mô hình 
bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn 
nước, bảo vệ và phát triển rừng cho 
những người dân miền núi tại xã 
Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh 
Bình Định. Hội LHPN xã Canh Hiệp. 

SEF/20/07. Cộng đồng tham gia 
vào các quyết định liên quan đến 
bảo vệ môi trường của dự án đầu 
tư xây dựng kinh doanh khu công 

nghiệp Hàm Kiệm I tại Huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trung 
tâm Giáo dục và Truyền thông Môi 
trường. 

SEF/21/07. Tăng cường năng lực 
cho Câu lạc bộ VAC để bảo vệ môi 
trường và sản xuất bền vững tại 
phường Lộc Phát, thị xã Bảo Lộc, 
Lâm Đồng. Câu lạc Bộ VAC phường 
Lộc Phát.

SEF/22/07. Những giải pháp nhằm 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường xã 
vùng sâu vùng xa tại xã Minh Hòa, 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 
Câu lạc bộ Khuyến nông xã Minh 
Hòa.

SEF/23/07. Xuất bản kỷ yếu Hội 
thảo: “Phục hồi và quản lý rừng ngập 
mặn vì sự phát triển bền vững ở Việt 
Nam” tại Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh. 
Trung tâm nghiên cứu Hệ sinh thái 
rừng ngập mặn. 

SEF/24/07. Giáo dục môi trường cho 
cộng đồng tại khu phố 1, phường 10, 
quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Chi 
hội người cao tuổi Khu phố 1. 

SEF/25/07. Nâng cao nhận thức và 
thể hiện tiếng nói người dân trong 
việc bảo vệ môi trường đồng thời 
mở rộng diện tích trồng cây thuốc 
nam vùng nông thôn tại xã Phú Thọ, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hội 
chữ thập đỏ xã Phú Thọ. 

SEF/26/07. Hoạt động chống ô 
nhiễm môi trường  và nâng cao năng 
lực cộng đồng để bảo vệ môi trường 
và phát triển bền vững tại ấp Thạnh 
Mỹ C, xã Bình Thành, huyện Phụng 
Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tổ hợp tác sản 
xuất nông nghiệp số 1, ấp Thạnh Mỹ 
C. 

SEF/27/07. Nâng cao nhận thức 
bảo vệ môi trường thông qua diễn 
đàn tiếng nói người dân vùng ven 
biển huyện Cù Lao Dung tại các xã 
An Thạnh 2, An Thạnh 3, An Thạnh 
Đông và An Thạnh Nam; huyện Cù 
Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Trung tâm 
dạy nghề huyện Cù Lao Dung.

SEF/28/07. Tăng cường năng lực 
cộng đồng và các tổ chức xã hội 
trong việc bảo vệ môi trường huyện 
đảo Phú Quốc tại các xã Cửa Dương, 
Bãi Thơm, Cửa Cạn, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hội khuyến 
học huyện Phú Quốc.

SEF/29/07. Nâng cao năng lực quản 
lý khai thác bảo vệ rùng cho cộng 
đồng dân cư sống trên các lâm 
phần rừng U Minh tại xã Nguyễn 
Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 
Tập đoàn 8 sản xuất lâm nghiệp, xã 
Nguyễn Phích.

SEF/30/07. 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 5 trên toàn 
quốc. Báo Khoa học & Đời sống.

SEF/31/07. Kiến nghị các giải pháp 
bảo tồn và phát triển Vườn Quốc 
Gia Tam Đảo liên quan đến ý tưởng 
dự án Tam Đảo 2 tại Hà Nội và Vĩnh 
Phúc. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường Việt Nam (VACNE).

SEF/32/07. Nhân rộng và phổ biến 
kết quả Dự án quyền tiếp cận môi 
trường đến cộng đồng trên toàn 
quốc. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường Việt Nam (VACNE).
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hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

Tổng hợp chung các dự án SEF năm 2007

Dưới đây là một số thống kê về hoạt động hỗ trợ dự án trong giai đoạn này:

• Tổng số hồ sơ dự án gửi đến SEF: 100  

• Số hồ sơ hợp lệ: 88     

• Tổng số dự án được duyệt: 32

• Tổng ngân sách tài trợ: tương đương 243.300 đô la Mỹ

• Dự án có ngân sách nhỏ nhất: 3.000 đô la Mỹ

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

Từ tháng 1/2006, Quỹ Môi 

trường Sida đã chuyển hướng 

sang hỗ trợ sự phát triển của 

xã hội dân sự và phát triển bền 

vững môi trường ở Việt Nam. 

Năm 2007, Quỹ tiếp tục kêu gọi 

nộp đơn và đã xét duyệt hỗ trợ 

32 dự án mới trên toàn quốc.

45.45%

9.10%

45.45%

Phân loại các dự án đề nghị tài trợ năm 2007 (theo nhóm đối tượng)

15.63%

15.63%
6.25%

9.37%

3.13%

6.25%
21.87%

21.87%

Tây Nguyên

Phân loại các dự án đề nghị tài trợ năm 2007 (theo vùng miền)

3.13%

MO (Mass Organisation)

NGOs

CBOs/CSOs

56.25%
40.62%

Tổng hợp các dự án SEF được tài trợ năm 2007 ( theo nhóm đối tượng)

 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



6
Bản tin nội bộ của Quỹ Môi trường Sida
Số 26 Quý II Năm 2007

Hàng tháng nhóm có những buổi 
họp để trao đổi và học hỏi kinh 

nghiệm của các thành viên trong 
nhóm từ đó đưa ra định hướng hoạt 
động và phát triển nhóm. Khi mới 
thành lập nhóm do chưa có lớp tập 
huấn về quy trình sản xuất rau sạch 
nên những hoạt động của nhóm mới 
chỉ tập trung vào việc tuyên truyền với 
người dân sử dụng phân bón hợp lý, 
không lạm dụng các hóa chất bảo vệ 
thực vật trong sản xuất nông nghiệp. 
Ngoài ra nhóm đã kết hợp với đội 
thanh niên tình nguyện trong xã tham 
gia công tác bảo vệ môi trường. Do 
chưa có mô hình cụ thể nên  hoạt 
động của nhóm còn lẻ tẻ, đó là một 

Phát triển nhóm sản xuất rau sạch ở Quảng Chu
Nguyễn Đình Quyết - Trưởng Nhóm rau sạch

Xã Quảng Chu, Chợ Mới, Bắc Kạn

Trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay, phát triển sản xuất nông 

nghiệp sạch đóng một vai trò rất quan trọng. Vấn đề sử dụng không 

hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nguồn nước tưới không sạch 

trong trồng trọt đã là nguyên nhân làm giảm chất lượng nông sản, gây 

ra nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm, hủy hoại môi trường canh 

tác đồng ruộng. Từ những thực trạng đó, được sự quan tâm của Ban 

Quản lý dự án SEF/02/06 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Cộng đồng Nông thôn và UBND xã Quảng Chu, Nhóm Rau sạch đã 

được thành lập và do thanh niên của xã làm nòng cốt. Nhóm đi vào 

hoạt động từ tháng 6/2006 với các thành viên là những người quan 

tâm và muốn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, mục tiêu chính là tuyên 

truyền, nhân rộng những mô hình trồng rau sạch trong toàn xã.

trong những vấn đề khó khăn mà 
nhóm gặp phải trong quá trình phát 
triển nhóm nói chung và việc phát 
triển sản xuất nói riêng.

Ngày 25/11/2006, Nhóm Rau sạch 
được tham gia lớp tập huấn “Sản 
xuất rau sạch” do cán bộ Phòng 
Nông nghiệp huyện Chợ Mới giảng 
dạy. Trong khóa tập huấn, các học 
viên đã được hiểu rõ hơn về quy trình 
sản xuất rau an toàn, các quy định 
từ khâu chọn giống, làm đất, chăm 
bón, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật và nước tưới hợp lý, đến thu 
hoạch và bảo quản nhằm đảm bảo 
chất lượng sản phẩm.

Thực tế ở Quảng Chu, tình hình sản 
xuất rau còn nhỏ lẻ chỉ để tự cung 
tự cấp cho nhu cầu của gia đình chứ 
không sản xuất để bán ra thị trường. 
Đây cũng là hạn chế của sản xuất 
nông nghiệp ở xã. Sau khi được tập 
huấn thì nhóm đã triển khai áp dụng 
các kỹ thuật rau an toàn vào thực tế tại 
từng hộ gia đình và cảm thấy yên tâm 
hơn với sản phẩm của mình.Các thành 
viên Nhóm Rau sạch thường kết hợp 
với Nhóm Sản xuất phân hữu cơ vi 
sinh để sử dụng nguồn phân này bón 
cho rau thay vì bón phân chuồng như 
trước kia. Bước đầu cho thấy thấy kết 
quả rau xanh tươi hơn, phát triển tốt 
hơn, hạn chế sử dụng phân hóa học 
và thuốc bảo vệ thực vật. Nhóm định 
hướng sẽ phát triển các mô hình sản 
xuất rau sạch rộng khắp trong xã để 
sản phẩm rau của Quảng Chu có thể 
bán ra thị trường. 

Với những hoạt động mà nhóm đã thực 
hiện trong thời gian vừa qua mặc dù 
không nhiều nhưng cũng đạt được một 
số kết quả nhất định mà mục tiêu khi 
thành lập nhóm đề ra. Bốn nhóm cộng 
đồng được thành lập ở  xã Quảng Chu 
như Nhóm Rau sạch, Nhóm Chè sạch, 
Nhóm Sản xuất phân hữu cơ vi sinh, 
Nhóm Biogas luôn hỗ trợ nhau, cùng 
chia sẻ kinh nghiệm để phát triển sản 
xuất và bảo vệ môi trường.
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Quê hương Vĩnh Lộc đổi mới
Nguyễn Kiên  

Xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Vĩnh Lộc là vùng nông thôn 

huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, 

cách trung tâm Huyện 

khoảng 8 km về phía tây. 

Xã là địa phương thuần 

túy sản xuất nông nghiệp, 

có nhiều ao hồ, sông bãi. 

Chợ Nhe nổi tiếng trong 

vùng là giao lưu buôn bán 

của nhân dân trong và 

ngoài huyện. Trong những 

năm chiến tranh, nhiều cơ 

quan sơ tán đóng trên địa 

bàn, trong đó có cả những 

kho thuốc bảo vệ thực vật 

đặt tại xã. Tàn dư của 

hóa chất, rác thải từ Chợ 

Nhe, rong bèo trên các 

ao trong xã đã làm ảnh 

hưởng không nhỏ đến môi 

trường, gây ra bệnh tật cho 

người dân.

Sau hai cái Tết không về quê, hôm 
nay nhân chuyến đi công tác tôi ghé 
lại Vĩnh Lộc. Cảm nhận đầu tiên đó 
là môi trường trong lành của một 
làng quê mà cách đây mấy năm thôi, 
đường làng còn lầy lội, ngõ xóm chật 
hẹp, cây cối chen cả lối đi. Trước 
đây, các công trình vệ sinh tạm bợ, 
phân gia súc bừa bãi, ruồi nhặng tha 
hồ sinh sôi phát triển, ao hồ nước 
đọng, cống rãnh không được khai 
thông, các hộ gia đình còn phải dùng 
nguồn nước từ giếng đất tạm. Vậy 
mà cảnh tượng đó giờ đây như có 
phép thần đã biến mất để nhường 
lại cảnh khởi sắc cho một làng quê 

đổi mới. Chợ Nhe rác rưởi là thế mà 
hôm nay gian hàng ngăn nắp, mặt 
bằng chợ sạch sẽ không còn rác thải, 
đường làng được sửa sang, nhiều 
nơi đã bê tông hóa. Lối đi của các 
gia đình trên các xóm đã được mở 
rộng phát quang. Các công trình vệ 
sinh được xây dựng đúng quy cách. 
Phân gia súc, rác thải không còn bừa 
bãi như trước. Hỏi ra tôi mới biết 
gần một năm nay xã nhà được tiếp 
nhận dự án do Quỹ Môi trường Sida 
tài trợ cho Trung tâm Phát triển Vì 
Người Nghèo (PPC) phối hợp thực 
hiện tại xã. Mục đích dự án là bảo 
vệ môi trường trong đó có chương 
trình tận dụng rác thải làm phân vi 
sinh, một việc làm nhưng được hai 
lợi ích. Nhiều người tâm sự rằng dự 
án vào thật là hay. Người dân được 
tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ 
gìn giữ môi trường, được hỗ trợ men 
làm phân vi sinh. Nhờ đó mà nhận 
thức của mỗi người dân được nâng 
lên rõ rệt. Ý thức được trách nhiệm 
bảo vệ môi trường nên nhà nhà, 

người người tích cực thu gom rác 
thải, khơi thông cống rãnh, trồng cây 
xanh ở những nơi công cộng, ý thức 
hơn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật. Người dân được vận động góp 
vốn xây dựng công trình nước sạch. 
Toàn xã đã có 3 công trình nước 
sạch, 637 lượt người được tập huấn, 
thu gom và sản xuất được 196 tấn 
phân vi sinh phục vụ sản xuất nông 
nghiệp với sự tham gia 203 hộ tham 
gia trong đó có 94 hộ nghèo, tạo ra 
một chiến dịch lớn cải tạo và bảo vệ 
môi trường.

Chia tay mọi người lên xe, tâm 
trạng tôi mừng vui khi được hít bầu 
không khí trong lành và mong rằng 
tất cả mọi người trên hành tinh này 
nói chung ý thức được việc bảo vệ 
môi trường là  trách nhiệm không chỉ 
riêng ai để chung tay góp sức bảo vệ 
ngôi nhà chung xanh sạch đẹp.



Bản tin nội bộ của Quỹ Môi trường Sida
Số 26 Quý II Năm 2007

Môi trường Phú Mậu sau một năm nhìn lại

8

Lê Quang Minh
Xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế

Với tinh thần và trách nhiệm của Ban 
quản lý dự án, sự quan tâm giúp 
đỡ của chính quyền địa phương, 
sự tham gia nhiệt tình của bà con 
nông dân nên các hoạt động của 
dự án bước đầu đã mang lại những 
kết quả rất đáng khích lệ. Các hoạt 
động dự án hỗ trợ đều có sự tham 
gia và tác động đến đông đảo người 
dân như các lớp tập huấn nâng cao 
nhận thức môi trường, các buổi ký 
kết quy ước, cam kết bảo vệ môi 
trường. Các pa-nô cổ động trực quan 
đặt ở những nơi đông người, giao 
điểm giữa các thôn. Tủ sách có trên 
200 đầu sách với nhiều nội dung liên 

Kể từ tháng 6 năm 2006, Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mậu 2, xã 

Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế được Quỹ Môi trường 

Sida (Thuỵ Điển) tài trợ kinh phí thực hiện dự án SEF/31/06 với 

nội dung hoạt động “Đầu tư nâng cao năng lực bảo vệ khắc phục 

môi trường gắn với phát triển bền vững cho xã viên Hợp tác xã 

Nông nghiệp Phú Mậu 2”. Sau một năm hoạt động, dự án đã mang 

lại một số kết quả khả quan, môi trường từng bước đã được cải 

thiện. Dự án đã làm thay đổi dần hành vi nhận thức trong sinh 

hoạt, sản xuất của một bộ phận dân cư.

quan đến trồng trọt, chăn nuôi, chăm 
sóc bảo vệ sức khoẻ con ngươì để 
người dân có điều kiện đọc và tham 
khảo. Ý thức của mỗi một người dân 
về lĩnh vực bảo vệ môi trường môi 
sinh ngày càng được cải thiện. Hiện 
tượng rác thải trong khu dân cư đã 
giảm đi đáng kể. Tình trạng sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật trên rau màu 
ngày càng hạn chế. Người dân đã 
sử dụng nhiều chế phẩm sinh học để 
phun nhằm ít gây hại cho người tiêu 
dùng và môi trường xung quanh. Mô 
hình trồng rau an toàn trên địa bàn 
Hợp tác xã đã thực hiện thành công 
và được nhân rộng.

Hoạt động trồng tre chống xói lở bờ 
sông đã thực hiện theo kế hoạch giúp 
người dân đang sinh sống hoặc sản 
xuất ở các khu vực trên ổn định đời 
sống cũng như sản xuất. Tuy nhiên 
sau thời gian trồng đã có một số gốc 
tre bị khô và chết dần do nắng hạn, 
xã viên ít tưới nước, bị trâu bò cọ xát 
nên lỏng gốc. Có một số gốc tre chết 
do bãi bồi đất cát nhiễm chua phèn. 
Số tre đã chết sẽ được Ban Quản lý  
Hợp tác xã dùng nguồn quỹ công ích 
của Hợp tác xã tiếp tục trồng lại khi 
mùa lũ qua.
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Bằng nguồn kinh phí của dự án cũng 
như phần đóng góp từ phía cộng 
đồng, Ban Quản lý dự án cùng với 
các thôn, cụm dân cư đã thành lập 
được 4 tổ và trang bị 4 xe chuyên 
dụng thu gom vận chuyển rác thải 
cùng với bảo hộ lao động đầy đủ. Tuy 
nhiên hoạt động này đang gặp nhiều 
trở ngại do đây là một hoạt động 
đang còn mới mẻ đối với nông thôn 
trong huyện nói chung và ở Phú Mậu 
nói riêng. Qua nhiều lần họp triển 
khai, người dân đã tán thành nhưng 
việc thu lệ phí bước đầu 5.000đ/hộ 
thì chưa đáp ứng đủ cho việc chi trả 
ngày công lao động thu gom và chi phí 

thuê xe rác thành phố trung chuyển 
về nơi xử lý quy định. Hiện nay theo 
chủ trương, huyện Phú Vang sẽ tiến 
hành triển khai công tác thu gom rác 
ở nông thôn, do đó hoạt động này địa 
phương sẽ kết hợp thực hiện.

Bên cạnh những việc đã làm được 
vẫn còn một số nội dung hoạt động 
của dự án vẫn chưa được thực hiện 
một cách đồng bộ, thiếu tích cực như 
vấn đề thu gom xử lý rác thải. Việc 
thực hiện và chấp hành quy ước bảo 
vệ môi trường nhiều nơi nhiều lúc vẫn 
còn hạn chế, ý thức và trách nhiệm 
của người dân chưa cao. Việc duy trì 

các hoạt động bảo vệ môi trường sau 
dự án vẫn còn là vấn đề hết sức bức 
thiết đối với Ban Quản lý dự án cũng 
như người dân Phú Mậu 2

Để dự án SEF/31/06 thực sự đi vào 
cuộc sống của người dân Phú Mậu 
2, Ban Quản lý dự án mong muốn 
bà con xã viên luôn nêu cao ý thức 
trách nhiệm của minh trong việc bảo 
vệ môi trường, góp phần xây dựng  
quê hương.
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Hãy giữ cho môi trường Pác Bó ngày càng Xanh-Sạch -Đẹp
Đinh Ngọc Hải 

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Cao Bằng

Bản Pác Bó gồm chủ yếu là dân tộc 
Nùng sinh sống với 79 hộ dân cư, 
310 nhân khẩu. Nguồn thu nhập của 
người dân chủ yếu dựa vào sản xuất 
nông nghiệp. Những năm gần đây du 
khách đến thăm Pác Bó ngày càng 
đông và nhân dân bản bắt đầu có 
thêm thu nhập từ du lịch.

Để đảm bảo Pác Bó ngày càng sạch 
hơn, đồng ruộng Pác Bó ngày càng 
tốt, vệ sinh thôn bản ngày càng được 
cải thiện tốt hơn, Hội Bảo vệ Thiên 
nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng 
với nguồn lực của Quỹ Môi trường 
Sida (Thuỵ Điển) đã thành lập Chi 
hội Bảo tồn Thiên nhiên Pác Bó với 
13 thành viên do ông Trưởng thôn 
Pác Bó làm Chi hội trưởng. Chi hội 

đã có nhiều hoạt động nhằm nâng 
cao năng lực và nhận thức về vai trò 
người dân trong bảo vệ môi trường 
ở Pác Bó. Các hoạt động của dự án 
góp phần bảo vệ cuộc sống hàng 
ngày của cộng đồng được tốt hơn, 
làm cho đường làng, ngõ xóm thêm 
phong quang sạch đẹp, người dân 
trong bản sống hợp vệ sinh, nâng 
cao sức khoẻ. Người dân trong bản 
sẽ là người trực tiếp bảo vệ khu rừng 
đầu nguồn, giúp cho dòng suối Lê 
Nin luôn trong xanh và đầy nước kể 
cả vào mùa khô cạn. 

Nhân dân trong bản thường xuyên 
làm vệ sinh chuồng trại gia súc, áp 
dụng việc ủ phân chuồng bằng chế 
phẩm sinh học EM để khử mùi hôi 

Khu di sản văn hoá tại Pác Bó là vùng đất có cảnh 

quan sinh thái đa dạng hấp dẫn. Đó là khu rừng 

đầu nguồn với diện tích hàng chục ha, trong đó rất 

nhiều loại gỗ quý mang tính đặc trưng của tỉnh Cao 

Bằng như Nghiến, Lim đá, Lát hoa, Nhãn rừng …. 

Dòng suối Lê Nin bắt nguồn từ hang Cốc Bó nước 

chảy cuồn cuộn quanh năm, có những đoạn gập 

ghềnh uốn khúc tạo thành những dòng thác nhỏ 

lượn quanh khu Pác Bó. Đàn cá tự nhiên với nhiều 

chủng loại khác nhau hàng ngày tung tăng bơi lội 

tăng thêm vẻ hấp dẫn với du khách.

trước khi dùng bón cho cây trồng 
trên đồng ruộng. Để đàn cá trong 
dòng suối Lê Nin ngày càng sinh sôi 
nẩy nở, nhân dân trong bản đã tự 
nguyện không đánh bắt cá dưới mọi 
hình thức. 

Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường Pác Bó được thành lập dưới 
sự hướng dẫn chuyên môn của Hội 
Bảo vệ Thiên nhiên môi trường tỉnh. 
Với sự nỗ lực của mình hoạt động 
của Chi hội chắc chắn sẽ có nhiều 
khởi sắc, góp phần tích cực làm cho 
quê hương Pác Bó ngày càng Xanh, 
Sạch, Đẹp hơn, xứng đáng là một địa 
danh du lịch hấp dẫn du khách đến 
tham quan.
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Xã Tân Lộc với công tác bảo vệ môi trường
Hội Chữ Thập đỏ xã Tân Lộc

Tân Lộc thuộc huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau có 9 ấp, 

nhiều sông ngòi chằng chịt, 

dân cư sống rải rác trên 

bờ các kênh rạch cho nên 

mọi sinh hoạt hàng ngày 

như rác thải, vệ sinh, chăn 

nuôi đều trên sông rạch. 

Người dân đã có nhiều cố 

gắng để bảo vệ môi trường 

sống, đặc biệt từ năm 2006 

đến nay khi xã Tân Lộc 

được Quỹ Môi trường Sida 

(Thuỵ Điển) tài trợ dự án 

để bảo vệ môi trường do 

Hội Chữ Thập đỏ xã làm 

chủ dự án.

Từ khi thực hiện dự án, Hội Chữ 
Thập đỏ đã đóng góp ý kiến với 
chính quyền trong kế hoạch vận động 
người dân tại các ấp tích cực ra quân 
để bảo vệ môi trường sống, ký kết 
quy ước, kết hợp với các ấp trưởng 
mở được 4 lớp tập huấn cho 240 cán 
bộ chủ chốt, đại diện các đoàn thể, tổ 
chức cộng đồng, đội thanh niên tình 
nguyện, lực lượng thanh niên xung 
kích tham gia học tập về công tác 
bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó Hội còn tổ chức nhiều 
đợt ra quân phát quang được hơn 
30 km đường lộ và hàng nghìn m2 
cỏ nơi công cộng, xung quanh nhà 
ở của nhân dân, thu gom trên 15 tấn 
rác thải và khai thông cống rãnh nơi 
công cộng trả lại cảnh quan sạch 
đẹp. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ kho-
an được 16 giếng nước sạch cho các 
hộ nghèo. Đến nay toàn xã có gần 
95% số hộ dùng nước sạch trong 
sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Dự án 
cũng đã hỗ trợ 9 bình nước sạch cho 

9 trụ sở văn hoá, nơi tập trung đông 
đúc dân cư. Bên cạnh đó, dự án đã 
xây dựng được 10 nhà vệ sinh công 
cộng, trồng được hơn 300 bụi tre để 
chắn sóng, chống sạt lở ở ven sông 
dài trên 3 km, trồng được 15.000 cây 
các loại như bạch đàn, xà cừ theo 
tuyến giao thông xóm ấp dài hơn 15 
km, vận động người dân trồng cây 
phân tán ở các hộ gia đình được 
trên 20.000 cây xanh, ra quân tháo 
gỡ hơn 250 nhà vệ sinh và chuồng 
trại trên sông rạch. Dự án đã và đang 
vận động nhân dân có ý thức bảo vệ 
môi trường tốt hơn bằng cách không 
vứt rác, xác súc vật chết, phân bừa 
bãi trên sông rạch.

Hội Chữ Thập đỏ xã Tân Lộc còn 
trồng mới và khôi phục lại vườn 
thuốc nam trên 2.000 m2 ở 2 chùa 
Thiên Lý Đàn và Hưng Lộc Tự trên 
địa bàn xã để phục vụ việc điều trị 
các bệnh thông thường cho nhân 
dân ở địa phương và bà con các xã 
lân cận.

Công tác bảo vệ môi trường là bảo 
vệ chính cuộc sống của mỗi con 
người chúng ta. Bà con nhân dân 
xã Tân Lộc đã nhận thức một cách 
sâu sắc điều này, góp phần làm cho 
môi trường sống trở thành sạch đẹp, 
góp phần đẩy lùi các dịch bệnh như 
sốt xuất huyết, sốt rét, tiêu chảy và 
nhiều bệnh khác thường xảy ra ở các 
tháng đầu mùa mưa.
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Các câu lạc bộ và nhóm tình nguyện

Các mô hình hỗ trợ

Cải thiện môi trường

Ảnh hoạt động các dự án SEF
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Hội nghị, tọa đàm

Pano - Áp phích

Truyền thông nâng cao nhận thức
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Số 26 Quý II Năm 2007

Để đảm bảo môi trường nông thôn sạch hơn
Thạch Sel

Xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Buổi hội thảo toạ đàm do dự án “Nâng cao nhận thức về sử dụng 

tài nguyên thiên hiên bền vững, gắn liền một số giải pháp tham gia 

khắc phục hiện trạng ô nhiễm môi trường tại vùng đồng bào dân tộc 

Khmer thuộc xã Tài Văn-huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” tổ chức 

sau gần một năm thực hiện nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm môi 

trường, việc xử lý chất thải, nước thải của các doanh nghiệp trên địa 

bàn. Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án nhỏ do Quỹ Môi 

trường Sida (SEF) tài trợ thực hiện trong một năm từ tháng 6-2006 

đến tháng 6-2007 với các hoạt động như: điều tra về ảnh hưởng môi 

trường đến sức khoẻ người dân, tập huấn, truyền thông, hội thảo toạ 

đàm, hỗ trợ khoan cây nước, xây dựng hố xí hợp vệ sinh…

Tại buổi tọa đàm, các nông dân đã 
nêu lên các vấn đề ô nhiễm môi 
trường đất, nước, không khí trên địa 
bàn xã, cũng như các nguyên nhân 
cơ bản dẫn đến sự ô nhiễm như chất 
thải chưa được xử lý từ cơ sở hoạt 
động chế biến thu mua thủy hải sản, 
chất thải trong sinh hoạt hàng ngày 
và sản xuất nông nghiệp. Qua đó, 
những người tham dự đã đề xuất 
các giải pháp khắc phục tình trạng 
ô nhiễm hiện nay, nhằm đảm bảo 
môi trường trong sạch và sức khoẻ 
cộng đồng. Ngoài ra, những nông 
dân này còn cho biết, thông qua các 
hoạt động của dự án họ đã hiểu rõ 
hơn các vấn đề về môi trường và các 
biện pháp bảo vệ môi trường. Họ đã 
thấy cần có trách nhiệm tham gia và 

có hành động đúng đắn hơn để góp 
phần bảo môi trường như áp dụng 
kiến thức đã học vào thực tiễn sản 
xuất nông nghiệp. Đồng thời đại diện 
các hộ nông dân đề nghị các ngành 
hữu quan, chính quyền địa phương 
chỉ đạo quản lý và có biện pháp triệt 
để hơn trong việc xử lý các trường 
hợp vi phạm về xử lý môi trường của 
các cơ sở chế biến thủy, hải sản theo 
đúng quy định mà nhà nước đã ban 
hành.

Bốn đại diện của các cơ sở thu mua, 
chế biến thủy hải sản trình bày rằng 
trong thời gian qua họ cũng đã cố 
gắng tuân thủ đầy đủ các quy định 
của nhà nước về môi trường. Tuy 
nhiên, vẫn còn một số nhược điểm 

dẫn đến chưa thực hiện tốt. Các cơ 
sở này cũng cam kết sẽ thực hiện tốt 
hơn nữa và nếu có vi phạm sẽ chấp 
hành việc xử phạt hành chính.

Về mặt quản lý nhà nước, chính 
quyền địa phương cho biết sẽ cùng 
với người dân giám sát các hành vi 
của mọi tổ chức, cá nhân vi phạm 
chặt chẽ hơn và xử lý triệt để trong 
phạm vi quản lý của mình. Đồng thời 
trong thời gian tới chính quyền sẽ 
tiếp tục có kế hoạch phối hợp với các 
đoàn thể và các tổ chức cộng đồng 
tuyên truyền thường xuyên để nâng 
cao ý thức về bảo vệ môi trường tại 
địa phương.  
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Một số hình ảnh về hoạt động của Nhóm Cố vấn

Kiểm tra Dự án SEF/18/06, Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau

Thăm hộ mô hình thuộc Dự án SEF/28/06 Vĩnh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Họp Quỹ

Thăm mô hình ủ phân của Dự án SEF/28/06 
Vĩnh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Thăm rừng nguyên sinh ở Phú Quốc

Kiểm tra tiến độ dự án tại huyện Trạm Tấu, Yên Bái



Quỹ Môi trường Sida
Quỹ Môi trường Sida (SEF) được Đại sứ 
quán Thụy Điển thành lập và chính thức đi 
vào hoạt động từ tháng 7/1997. SEF được 
thành lập nhằm:
 Nâng cao nhận thức và khuyến khích sự đóng góp 

của người dân vào công tác bảo vệ môi trường và 
bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

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

Các hoạt động được SEF tài trợ bao gồm:
 Nâng cao năng lực và hỗ trợ xây dựng thể chế 

cho các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức địa 
phương;

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

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

 Xây dựng mạng lưới và trao đổi kinh nghiệm;

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

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

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

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

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


