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Còn nhiều việc phải làm!
Trịnh Lê Nguyên – Cố vấn SEF

Với khoảng 73% dân số sống ở 
nông thôn, mức tiêu thụ ngày 

càng tăng, thâm canh mạnh mẽ hơn, 
chúng ta đã và đang phải đối mặt với 
nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường 
như ô nhiễm các làng nghề, thiếu 
nước sạch, ô nhiễm từ nước thải và 
phân gia súc, gia cầm, thói quen nuôi 
trâu bò dưới gầm sàn hoặc sát nhà 
ở, rác thải (đặc biệt là rác thải rắn và 
túi ni-lông) ngày càng gia tăng v.v. 

Việc lạm dụng hóa chất trong sản 
xuất nông sản và chăn nuôi đang 
trở thành mối nguy cơ cho sức khỏe 
của người tiêu dùng và ảnh hưởng 
tiêu cực đến khả năng cạnh tranh 
trên thị trường thế giới của các sản 
phẩm nông nghiệp xuất khẩu. Chúng 
ta khó có thể hướng đến một nền 
nông nghiệp sạch nếu không thay 
đổi được thói quen sử dụng thuốc trừ 
sâu và các hóa chất bảo vệ thực vật 
trong sản xuất.  

Nguồn tài nguyên rừng vẫn không 
ngừng bị khai thác kiệt quệ ở nhiều 
nơi. Mặc dù diện tích rừng trồng có 
tăng lên nhưng bảo vệ được diện 
tích rừng nguyên sinh còn lại đang 
là thách thức lớn. Ở nhiều vùng miền 
núi, rừng vẫn tiếp tục bị xâm lấn để 
phục vụ nhu cầu đất sản xuất quảng 
canh. Hậu quả của mất rừng chúng 
ta đã thấy rõ trong những năm vừa 
qua với những biến cố thiên tai như 
lũ quét, thiếu nước, lở đất, v.v.

Ý thức của cộng đồng về việc bảo vệ 
môi trường sống của mình ở nhiều 
nơi vẫn còn thấp. Nhiều người chưa 
hiểu được hậu quả của những hành 
vi phá hoại môi trường do chính họ 
gây ra và sau đó phải gánh chịu. 
Cũng có trường hợp mặc dù nhận 
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Đất nước ta đang trong thời 

điểm chuyển mình mạnh mẽ về 

mọi mặt. Trên khắp mọi miền, 

những đổi thay đang diễn ra 

hàng ngày. Tốc độ phát triển 

nhanh và ổn định của nền 

kinh tế trong những năm qua 

đã giúp nâng cao chất lượng 

cuộc sống của người dân, tạo 

ra một bộ mặt nông thôn mới 

sáng sủa hơn. Thế nhưng đi 

đôi với những tín hiệu đáng 

mừng về phát triển kinh tế, 

chúng ta đang và sẽ phải đối 

mặt với nhiều vấn đề về môi 

trường và suy thoái tài nguyên 

thiên nhiên. Về lâu dài, nếu 

chúng ta không có những biện 

pháp hạn chế và khắc phục, 

hậu quả xảy ra chắc chắn sẽ 

tác động ngược lại và cản trở 

quá trình phát triển kinh tế 

- xã hội, giảm chất lượng cuộc 

sống của cộng đồng, kéo lùi 

mục tiêu phát triển bền vững 

của đất nước.

Kết nối
hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

thức rất rõ nhưng do mối lợi trước 
mắt, người dân vẫn sẵn sàng hy sinh 
lợi ích môi trường.

Bởi môi trường là vốn chung của 
cộng đồng, của xã hội, việc cải thiện 
và bảo vệ môi trường phải có sự 
tham gia, góp sức của nhân dân. Để 
vận động được nhiều người tham gia 
rất cần vai trò của các tổ chức đoàn 
hội ở cơ sở. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, 
nhiều chỗ năng lực huy động cộng 
đồng, tổ chức, thực hiện hoạt động 
của các tổ chức này còn chưa tốt và 
thụ động. Thậm chí có tổ chức hội 
còn chưa hiểu rõ chính mục đích, tôn 
chỉ của tổ chức mình cũng như vai 
trò vận động hội viên của mình. 

Để đất nước ta đi đến mục tiêu phát 
triển bền vững trong tương lai, rõ 
ràng rất cần sự tham gia của các 
tầng lớp khác nhau trong cộng đồng, 
trong xã hội. Vẫn còn rất nhiều việc 
phải làm ở phía trước. Thông qua tài 
trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho những dự 
án nhỏ ở cộng đồng, SEF hy vọng sẽ 
tiếp tục đóng góp một phần vào công 
cuộc cải thiện và bảo vệ môi trường 
của Việt Nam.
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Đợt 1 năm 2006, Sida đã phê 

duyệt tài trợ cho 18 dự án 

và SEF đã tổ chức  tập huấn 

cho các chủ dự án vào tháng 

5/2006. Sau tập huấn, 17 dự án 

(1 dự án bị hủy bỏ) đã tiến hành 

triển khai các hoạt động và 

dưới đây là một số thông tin từ 

các dự án

SEF/01/06: Hội Nông dân huyện 
Trạm Tấu, Yên Bái: 54 thành viên 
tập hợp thành 5 nhóm theo địa bàn 
thôn và được tập huấn kỹ năng nên 
đã có sự hiểu biết cần thiết về phát 
triển nhóm, lập kế hoạch cũng như tổ 
chức các hoạt động của nhóm, nhóm 
trưởng và nhóm phó đều do các nhóm 
tự bầu. Vệ sinh môi trường ở 5 thôn 
đã thu hút 420 người tham gia. Dự án 
cũng đã tổ chức các đợt truyền thông 
môi trường qua pano, áp phích và 
phát thanh trên loa đài xã, huyện bên 
cạnh việc tuyên truyền bằng loa tay 
về công tác vệ sinh môi trường. Các 
lớp tập huấn về môi trường và tập 
huấn kỹ thuật, hỗ trợ mô hình trồng 
500 gốc tre Bát Độ đã giúp người 
dân thấy được lợi ích và từng bước 
có thói quen không vứt rác bừa bãi 
gây ô nhiễm cũng như bắt đầu quan 
tâm và có hành vi thân thiện hơn với 
môi trường. Trong những cuộc họp 
thôn,  người dân đều tham gia đông 
đủ và có ý kiến có giải pháp hay để 
thực hiện. 

SEF/02/06: Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển Cộng đồng Nông 
thôn: 4 nhóm cộng đồng (nhóm Bio-
gas, nhóm sản xuất phân hữu cơ 
vi sinh, nhóm chè sạch, nhóm rau 
sạch) tại xã Quảng Chu (huyện Chợ 
Mới, Bắc Kạn) được hình thành và 
thu hút nhiều người cùng sở thích 
tham gia, các thành viên giúp đỡ 
nhau cùng phát triển nông nghiệp. 
Mặc dù còn lạ với phương thức hoạt 

Tin tức hoạt động từ các dự án

động theo nhóm sở thích nhưng các 
thành viên đều cố gắng nhiệt tình 
để phát triển nhóm, họp đều theo 
tháng để trao đổi, thảo luận, rút kinh 
nghiệm những việc làm tốt và chưa 
tốt. Truyền thông vệ sinh môi trường 
có sự tham gia của 500 người dân 
là một hoạt động thiết thực làm cho 
thôn bản, nhà của có phần đổi mới 
sạch đẹp hơn. Bên cạnh hoạt động 
của Đội Thanh niên tình nguyện, xây 
pa-nô tuyên truyền, phát 3000 tờ rơi, 
các chương trình phát thanh trên loa 
đài xã một tuần 1 lần về gương tốt 
việc tốt trong bảo vệ môi trường, các 
lớp tập huấn nâng cao nhận thức và 
kỹ thuật trong sản xuất là những hình 
thức đơn giản nhưng có hiệu quả to 
lớn thu hút đông đảo người dân tham 
gia. Những hoạt động này giúp cho 
người dân quan tâm hơn đến môi 
trường sống, đến nguồn nước uống 
đến không khí, đến nguồn thực phẩm 
sử dụng hàng ngày để đảm bảo cuộc 
sống khỏe mạnh hơn.

SEF/03/06: Nhóm hoạt động 
Khuyến nông xã Vĩnh Chân, Hạ 
Hòa, Phú Thọ: Hai nhóm nông dân 
cùng sở thích đã được thành lập với 
sự hỗ trợ của dự án. Các thành viên 
được tham gia đóng góp ý kiến cho 
mục tiêu phát triển của nhóm cũng 
như nội dung và hình thức hoạt động. 
Sinh hoạt  nhóm nông dân được thực 
hiện thông qua việc hướng dẫn sử 
dụng chế phẩm EM tại gia đình và 
khu công cộng, vận động và thực 

hiện Quy ước vệ sinh môi trường, 
chọn hộ xây dựng mô hình thông qua 
bình bầu lựa chọn trong cuộc họp. 
Các chương trình tập huấn kỹ năng 
đã phát huy hiệu quả, đặc biệt đối với 
phụ nữ - giúp họ tự tin hơn khi thể 
hiện ý kiến trước nhiều người. 

SEF/04/06:Câu lạc bộ phụ nữ yêu 
Môi trường – xã  Minh Quang, Tam 
Đảo, Vĩnh Phúc: Thông tin về các 
hoạt động của dự án đã được phổ 
biến công khai ngay từ khi bắt đầu. 
Câu Lạc bộ được thành lập có quy 
chế hoạt động và sinh hoạt định kỳ 
theo 3 nhóm sở thích. Mỗi nhóm gồm 
30 chị em là những người có cùng 
mối quan tâm về sản xuất như: nhóm 
chăn nuôi lợn hợp vệ sinh, nhóm 
trồng su su an toàn, nhóm cải tạo 
vườn rừng vườn đồi. Các lớp tập 
huấn và các chủ đề sinh hoạt thường 
kỳ của các nhóm đều nhằm nâng cao 
kiến thức, chia sẻ thông tin về bảo 
vệ môi trường gắn với sinh hoạt và 
sản xuất. Tuy nhiên các nhóm còn 
yếu trong khâu lập kế hoạch và đánh 
giá hoạt động; Hoạt động về truyền 
thông qua băng rôn, khẩu hiệu loa 
đài, chiến dịch vệ sinh đường làng 
ngõ xóm rất rầm rộ và thu hút đông 
đảo người dân tham gia. 

SEF/05/06: Nhóm Phụ nữ tự 
nguyện thu gom rác thải – xã Cẩm 
Đình, Phúc Thọ, Hà Tây: với 60 phụ 
nữ của 4 nhóm ở 4 thôn đã xây dựng 
được qui chế và triển khai các hoạt 
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động của nhóm một cách có hiệu 
quả, có sự tham gia của cộng đồng, 
được chính quyền xã  ủng hộ. Thông 
tin về hoạt động dự án được thường 
xuyên tuyên truyền đến toàn bộ cộng 
đồng. Ngoài ra, dự án cũng đã mở 
các lớp tập huấn với sự tham gia của 
gần 700 lượt người. 

SEF/06/06: Liên hiệp các hội Khoa 
học và Kỹ thuật Ninh Bình: Dự 
án đã phổ biến công khai các mục 
tiêu, kế hoạch hoạt động nhằm huy 
động sự tham gia của các đoàn thể 
và cộng đồng địa phương ở xã Gia 
Sinh (huyện Gia Viễn, Ninh Bình). 
Các lớp tập huấn đã hướng tới nâng 
cao năng lực, kỹ năng truyền thông 
môi trường, phương pháp làm việc 
theo nhóm cộng đồng cũng như kỹ 
thuật trồng, bảo quản và sử dụng 
cây thuốc nam. Dự án đã sưu tầm và 
trồng 250 cây đước và cây sưa bản 
địa quý hiếm nằm trong Sách Đỏ thế 
giới với sự tham gia của 122 nông 
dân của 6 thôn.

SEF/7/06: Thôn 3,  xã Nga Tiến, 
Nga Sơn, Thanh Hóa: đã hợp tác 
chặt chẽ với chuyên gia Trường Đại 
học Nông nghiệp I tập huấn về thâm 
canh cây cói cho 50 hộ. Sau đợt học 
lý thuyết, dự án đã tiến hành hướng 
dẫn thực tế trên đồng ruộng diện tích 
8 sào của 12 hộ. Mô hình canh tác 
thử nghiệm theo đánh giá của các hộ 
thực hiện khả năng thành công cao, 
mức độ tiết kiệm 50% so với canh 

tác trước đây. Quan trong nhất là đã 
giảm tối đa dư lượng chất hóa học 
thải ra trên cánh đồng cói. Ba nhóm, 
mỗi nhóm 10 hộ đã được thành lập 
và tiến hành sinh hoạt, trao đổi về 
các vấn đề thâm canh cói, bảo vệ 
môi trường trên địa bàn xóm. Tuy 
nhiên, quy chế hoạt động của các 
nhóm chưa được hoàn thiện, chưa 
lồng ghép thêm các nội dung khác 
nhau để hoạt động nhóm sinh động, 
thiết thực và thường xuyên hơn. Các 
pa-nô tuyên truyền thiết kế đẹp đã 
tạo ấn tượng tốt đến cộng đồng. Dự 
án cũng đã phát động 2 đợt vệ sinh 
toàn xóm. Tuy nhiên, thực trạng vệ 
sinh môi trường trên địa bàn xóm 
chưa được cải thiện nhiều. Tủ sách 
vẫn hoạt động chưa có hiệu quả, một 
phần do việc lựa chọn  nội dung sách 
chưa phù hợp với địa phương và 
trình độ dân trí.

SEF/8/06: Trung tâm Môi trường 
và Phát triển –Tp. Vinh, Nghệ An: 
Các hoạt động của dự án đã được 
lãnh đạo địa phương ủng hộ nhiệt 
tình. Một số cơ quan, ban ngành của  
thành phố cũng đã có cam kết hỗ trợ 
kinh phí để mở rộng hoạt động dự 
án nếu kết quả thực hiện tốt.  Dự án 
cũng đã lập được danh sách các nhà 
hàng đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Các mô hình 
trồng rau sạch cũng đã được tiến 
hành triển khai.  Bên cạnh đó, mạng 
lưới bao gồm các cơ quan có liên 
quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm  

trên địa bàn thành phố đã được thiết 
lập. Người dân được tham gia  tập 
huấn, tham quan và được hỗ trợ kỹ 
thuật trồng rau an toàn. Tài liệu và 
các thông tin tuyên truyền tạo được 
ấn tượng tốt nên các gia đình đã 
dần có ý thức sử dụng những tài liệu 
hướng dẫn này để lựa chọn thực 
phẩm, rau quả. 

SEF/10/06: Chi Hội Phụ nữ thôn 
Gia Độ, Triệu Độ, Triệu Phong, 
Quảng Trị: Dự án đã phát triển rộng 
mô hình, huy động thêm nguồn kinh 
phí ngoài nguồn tài trợ của SEF, để 
đảm bảo nhiều đối tượng được tham 
gia. Việc bình bầu các hộ được hỗ 
trợ mô hình dựa trên tinh thần dân 
chủ và công bằng. Tuy nhiên, việc 
thực thi hương ước vẫn chưa tốt. 
Tủ sách của thôn đã được xây dựng 
nhưng nội dung sách chưa được 
phong phú. Mặc dù người dân ham 
thích đọc sách nhưng chưa có ý thức 
trả lại sách sau khi mượn.

(... xem tiếp trang 8)
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Gìn Giữ Màu Xanh Thu Bồn

Trẻ trung. Gốc Thanh Hóa. Vũ Thị Trang - sinh viên năm 3 ĐH 

Ngoại ngữ Đà Nẵng, cùng nhóm bạn “Vì Biển xanh” mỗi lần nhắc 

đến sông Thu Bồn lại háo hức lạ kỳ. Nơi ấy không phải quê hương 

họ. Chẳng phải tiếng gọi nhà thơ mang tên dòng sông thôi thúc. Họ 

đến bảo vệ môi trường dòng sông theo lời mời tâm huyết của một 

người con Hội An - một ông chủ trẻ xem môi trường hơn cả chuyện 

kinh doanh.

Quản lý hai nhà hàng mặt phố 
với 30 nhân viên phục vụ. Mỗi 

tháng phải vứt ra hơn 30 triệu đồng 
cho việc thuê mặt bằng, trả lương 
bổng. Đáng lẽ phải dồn tâm sức cho 
kinh doanh, nhưng ông chủ trẻ Đinh 
Văn Hải - 36 tuổi, sinh ra và lớn lên 
ở phố cổ, chẳng mấy bận tâm. Anh 
cười khề khà: “Bạn tui làm ra tiền tỷ. 
Còn đây làm ít không lỗ, đủ ăn là vui 
rồi. Tui nghĩ làm sao kinh doanh bền 
vững đây”. Rồi giọng anh cô lại ng-
hiêm trang: “Cứ lo buôn bán mà sông 
bẩn, đường nhớp, ý thức kém thì tồn 
tại mấy lâu”. Khoan thai nhấp ly rượu 
đế, anh tiếp lời lý giải chuyện phát 
triển bền vững trong tiếng nhạc nhịp 
nhàng.

Cái lý anh Hải khiến bạn anh hay bảo: 
“Mày là thằng khùng. Thời khách Tây 
nườm nượp không tính kế làm ăn 
mà lo chuyện vét sông, lượm rác, tập 
huấn dân vạn đò, xóm chợ thì có giơ 
mép liếm môi. Hết mấy đời thì con 
sông kia vẫn hết đục, rồi trong. Cố 
làm miết cũng ô nhiễm lại”.

Bỏ ngoài tai lời bạn nói nhưng anh 
cứ ấm ức. Đôi lần cùng anh dạo ven 
sông và ánh mắt của anh toát lên 
niềm tự hào. Vẽ con sông lên giấy 
chi tiết, anh tâm đắc như thể Thu Bồn 
của ông bà, cha mẹ anh để lại và anh 
tiếp tục nuôi nấng, gìn giữ cho cậu 
con trai mới sinh. Anh nói: “Hội An 
sẽ không còn dáng dấp hồn xưa phố 
cổ khi chẳng có sông Hoài, Thu Bồn 
như những dải lụa tôn vinh vẻ đẹp. 
Hội An sẽ ra sao khi các con sông ấy 
đèn ngòm, bốc mùi xú uế nhỉ!? Và 

nếu thực trạng ấy diễn ra thì phố Hội, 
làng quê ven sông thật vô hồn, hiu 
quạnh”.

Anh phân tích thật triết lý và cặn kẽ. 
Hội An nhà xưa, nghề truyền thống, 
giàu văn hóa làng xóm. Nhờ các giá 
trị đó mà nay có gần 1000 doanh 
nghiệp chạy theo phát triển dịch vụ 
du lịch. Nếu đùng một ngày, dải lụa 
con sông tạo hồn Hội An trở chứng, 
khách không đến thì chỉ có điêu 
đứng. Bài học xương máu ở các bãi 
biển ở Thái Lan đã rành rành ra đó.

Ngày qua ngày, anh cứ băn khoăn, 
đặt cho mình nhiều câu hỏi và tự trả 
lời. Nhìn sông, nhất là đoạn chảy qua 
chợ mà sắc mặt anh nhúm lại buồn 
vô tả. Không tự mình làm nỗi, anh gõ 
cửa cơ quan công quyền thị xã, đến 
từng nhà bạn làm ăn để tính chuyện 
làm sạch dòng sông. Câu trả lời nhận 
được là : “Tiền đâu khi làm mất công 
như muối bỏ biển”. 

Không bỏ cuộc, anh cùng một số bạn 
bè cùng chí hướng vắt óc tính toán, 
hoàn chỉnh các dự án xin kinh phí tài 
trợ của nước ngoài. Sự kiên trì của 
nhóm đã được 5000 đô, rôi tiếp đến 
10.000 đô. Có tiền tưởng an tâm. 
Nào ngờ, anh phải vắt chân chạy 
nhiều nơi để tổ chức các chiến dịch 
triển khai nạo vét, thu gom rác trên 
sông. Tuy mệt mỏi nhưng anh vui, vì 
sông Hoài, sông Thu Bồn dần trở lại 
dáng xưa sau 3 đợt ra quân rầm rộ. 
Mỗi tấn rác gom được khiến lòng anh 
càng nhẹ tênh.

Quá ngưỡng mộ hành động của “anh 
khùng” tên Hải, nhóm “Vì biển xanh” 
của Trang chẳng tiếc công sức khi 
được gọi. Giữa họ đã và đang tồn 
tại sự tâm đầu ý hợp, và ước vọng 
khiêm nhường “Giá như mọi người 
dân phố Hội nâng cao ý thức và cộng 
đồng có trách nhiệm hơn thì tương 
lai chắc chắn sẽ phát triển bền vững 
hơn”. Và, đơn giản nên bắt đầu giữ 
gìn màu xanh thẳm của con sông 
Thu Bồn.

 Nguyễn Huy Hiển
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Hội Chăn nuôi Vĩnh Phúc với công tác bảo vệ môi trường

Từ cơ sở lý luận và thực 
tế

Trong chăn nuôi, chế phẩm sinh 
học EM có nhiều ảnh hưởng tốt 

như: ngăn chặn mùi hôi trong chuồng 
nuôi và bể chứa nước bẩn, giảm 
quần thể ruồi nhặng và côn trùng 
có hại, tăng cường sức khỏe động 
vật, giảm các nhân tố gây tress và 
tăng tính miễn dịch chống lại bệnh 
tật, tăng cường chất lượng các sản 
phẩm vật nuôi, tăng khả năng sinh 
sản cũng như làm giảm nhu cầu sử 
dụng thuốc thú y, kháng sinh.

Sử dụng EM không những có tác 
dụng tốt về chăn nuôi thú y mà còn 
có tác dụng cải tạo đất, tăng khả 
năng chống chịu sâu bệnh của cây 
trồng, tăng sản lượng cây trồng trong 
hệ thống hữu cơ nhất là về mặt môi 
trường. Ngoài ra, EM sẽ làm phần 
hủy chất thải từ cống, từ nước thải 
công nghiệp. Mặt khác với đặc tính 
của EM làm cho các chất hữu cơ 
không phải đốt vì chất này có thể 
chuyển thành phân bón, có thể tái sử 
dụng một cách có hiệu quả.

... đến tổ chức triển khai 
thực hiện

Hội Chăn nuôi đã xác định và phối 
hợp được 11 xã, phường đại 

diện cho 8 huyện thị trong tỉnh Vĩnh 
Phúc thực hiện chương trình này.

Tại các Hội nghị triển khai và tập 
huấn, các nhà khoa học và chuyên 
gia đã trực tiếp truyền đạt những nội 

Trong các năm qua, được sự giúp đỡ của Quỹ Môi trường Sida, Quỹ 

Môi trường nhỏ MES và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Chăn nuôi tỉnh 

đã triển khai một số chương trình, tiểu dự án về nâng cao nhận thức, 

phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường, ứng dụng chế phẩm sinh học 

trong chăn nuôi góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông 

nghiệp bền vững. Các chương trình và tiểu dự án đã thu được một số 

kết quả nhất định.

dung chủ yếu về cơ sở lý luận thực 
tiễn của việc ứng dụng chế phẩm 
sinh học, những tác dụng trong sản 
xuất nông nghiệp, chống ô nhiễm 
môi trường, phát triển chăn nuôi, 
phòng chống bệnh cúm gia cầm và 
lở môm long móng gia súc cũng như 
một số điều cụ thể trong Luật Bảo vệ 
môi trường và chính sách liên quan. 
Các tài liệu và và báo cáo điển hình 
cụ thể, giải đáp các thắc mắc của bà 
con nông dân cũng như xây dựng 
chương trình kế hoạch triển khai 
trong điểm trong từng thời kỳ cũng 
đã được cung cấp cho các đại biểu, 
học viên.

Cách chương trình và tiểu dự án đã 
triển khai nhiều hoạt động phong phú 
như tổ chức hội thảo, các hình thức 
tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng của tỉnh và phát 
thanh đến từng thôn xóm, khu dân cư, 
xây dựng các khu dân cư có tổ chức 
tự quản để bảo vệ môi trường, hỗ 
trợ cho nông dân học tập, ứng dụng 
khoa học tiến bộ vào sản xuất. Bên 
cạnh đó, Hội còn tổ chức các cuộc 
thi viết về bảo vệ môi trường, có các 
giải thưởng. Nhiều  bài đạt yêu cầu 
đã được đăng trên các phương tiện 
thông tin đại chúng của tỉnh, Trung 
ương và trong sách “Khoa học, Công 
nghệ, Môi trường và Con người Vĩnh 
Phúc” do Hội Chăn nuôi xuất bản.

Phan Huy Thụy - Vĩnh Phúc
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... và kết quả đạt được

Cho đến nay, các chương trình và 
tiểu dự án đã có sự tham gia trực 

tiếp của 4 ngàn hộ nông dân, trong 
đó có 1.500 hộ đã sử dụng chế phẩm 
sinh học. Số lượng EM thứ cấp đã 
được cung ứng là 13.200 lít, sử dụng 
cho tổng đàn lợn 26.640 con, đàn trâu 
bò 1.815 con và trên 45 ngàn con gia 
cầm. Diện tích chuồng trại đã được 
phun là 18.400m2 và trên 12 ngàn 
m2 cống rãnh, ao tù. Ngoài việc sử 
dụng cho chăn nuôi, ở một số nơi đã 
sử dụng cho một số đối tượng là cây 
ăn quả, rau xanh, hoa, cây cảnh….
đều cho kết quả tốt.

Các chương trình và tiểu dự án trên 
đã góp phần nâng cao nhận thức về 
công tác BVMT, tạo ra cho cộng đồng 
những hành động cụ thể để bảo vệ 
môi trường như thu gom rác thải, vệ 
sinh đường phố, thôn xóm. Trong các 
lớp tập người dân đã hiểu rõ các vấn 
đề về công tác bảo vệ  môi trường và 
vệ sinh môi trường. Qua đó đã nhận 
thức được trách nhiệm của cộng đồng 
trong việc BVMT bằng các khẩu hiệu 
hành động: “Toàn dân tích cực tham 
gia bảo vệ môi trường”, “Hãy hành 
động vì môi trường xanh, sạch, đẹp”’ 
“Thực hiện luật bảo vệ môi trường là 
trách nhiệm của cộng đồng”.

Tổ chức “Đội Tình nguyện xanh” với 
lực lượng chủ yếu là thanh niên đã 
xây dựng được quy chế hoạt động ở 
cấp xã, phường và là một bước tiến 
mới góp phần cho hoạt động được 
đa dạng, phong phú đồng thời có 

những cơ sở thực tiễn để hoạt động 
được lâu dài.

Sự hưởng ứng của bà con nông dân 
và cộng đồng dân cư trong việc ứng 
dụng chế phẩm EM cho sản xuất 
và đời sống là một kết quả đáng 
ghi nhận. Qua thực tế ban đầu, chế 
phẩm đã có tác dụng rõ nét trong 
việc hạn chế vi khuẩn độc hại, góp 
phần chống dịch bệnh cho gia súc, 
gia cầm, khủ mùi hôi ở chuồng trại, 
cống rãnh, ao tù nước đọng, tăng 
cường phân hủy chất hữu cơ, có tác 
dụng tốt đối với sự phát triển của cây 
trồng và vật nuôi.

Thông qua các chương trình và tiểu 
dự án đã làm cho người dân nhận 
thức đúng về vai trò, vị trí của môi 
trường, từ đó đề cao trách nhiệm bảo 
vệ môi trường, xây dựng nông thôn 
phát triển bền vững. Nhân dân trong 
các xã, phường thực hiện xây dựng 
nếp sống hợp vệ sinh, cải tạo công 
trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi 
không gây ô nhiễm môi trường, khai 
thác tốt đất vườn để tăng thu nhập, 
tu sửa các đường thoát nước, định 
kỳ tổng vệ sinh thôn xóm.
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Phong trào mới ở Hát Lừu

Tháng Chín này đến Hát Lừu, 

một hình ảnh mà từ trước đến 

nay ít gặp đó là phong trào 

ra quân tổng vệ sinh làm sạch 

làng, đẹp bản. Đây là đợt ra 

quân tổng vệ sinh đợt 4 theo 

kế hoạch. Hơn 400 người dân 

Thái trong xã, mỗi hộ một khẩu 

đã tham gia tu sửa 2 km đường 

dân sinh để cho việc đi lại trong 

thôn, xã dễ dàng hơn. Bà con 

nông dân còn thu gom được 

69m3 rác thải bừa bãi. 

Cũng trong tháng 9 này cùng với 
việc tổng vệ sinh, bà con đã bình 

xét 20 hộ tham gia vào thực hiện 
chương trình di dời chuồng trại gia 
súc ra xa nhà. Đối với đồng bào Thái, 
từ trước đến nay do tập quán cũ nên 
người dân có thói quen nhốt gia súc ở 
gầm sàn hoặc thả rông, làm ô nhiễm 
chính môi trường sống của gia đình 
mình. Thông qua việc tuyên truyền, 
vận động 20 hộ được bình xét làm 
điểm đã cam kết dời chuồng trại ra 
xa nhà. Các hộ nói trên đã chuẩn bị 
vật liệu, san gạt xong nền chuồng gia 

súc và phấn đấu trong tháng 10 sẽ 
hoàn thành.

Hội Nông dân xã Hát Lừu cũng đã 
triển khai tập trung chăm sóc, bảo 
vệ cây tre Bát độ được trồng 500 hố 
trong tháng 8/2006. Đây cũng là cây 
trồng mang lại hai lợi ích cho người 
dân: vừa phủ xanh đất trống đồi trọc 
tạo mầu xanh của rừng, vừa là cây 
kinh tế mang lại thu nhập. Qua kiểm 
tra chăm sóc, tỷ lệ cây sống đạt 95%. 
Kết quả trên có được do 5 nhóm với 
54 thành viên của xã Hát Lừu thực 

hiện sau khi được tập huấn và nắm 
vững về kỹ thuật trồng chăm sóc và 
nhân giống cây tre Bát độ. 

Thông qua những việc làm nói trên 
đã từng bước tác động đến nhận 
thức mỗi người dân trong xã Hát 
Lừu nhằm giữ gìn và xây dựng môi 
trường Xanh-Sạch-Đẹp. 

Vũ Hoàng Phương
Trạm Tấu, 2006
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SEF/11/06: Chi Hội Bảo tồn Thiên 
nhiên Thừa Thiên Huế: Câu lạc bộ 
nông dân tự quản lý, bảo vệ làm giàu 
rừng thôn Phú Mậu (xã Hương Phú, 
Nam Đông) được thành lập và tổ 
chức với 30 người tham gia. Câu lạc 
bộ đã tổ chức sinh hoạt 2 lần/tháng, 
qua các cuộc sinh hoạt, các thành 
viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận 

để xây dựng kế hoạch hoạt động như 
tổ chức các cuộc tọa đàm, tập huấn 
nâng cao năng lực, kỹ thuật làm giàu 
rừng cũng như tạo điều kiện chia sẻ 
hiểu biết về chính sách đối với nông 
lâm nghiệp. Dự án đã hỗ trợ tổ chức 
hai cuộc tọa đàm. Cuộc tọa đàm thứ 
nhất về chủ đề quyền lợi của các hộ 
gia đình cá nhân được giao rừng tự 
nhiên bằng hình thức đối thoại. Kết 
quả đã giải tỏa cho họ những băn 
khoăn suy nghĩ liên quan đến trách 
nhiệm quyền lợi khi nhận rừng cũng 
như trách nhiệm của các bên liên 
quan giúp họ tích cực chủ động hợp 
tác tìm ra các giải pháp hiệu quả 
nhằm quản lý bảo vệ và phát triển 
vốn rừng. Cuộc tọa đàm thứ hai về 
chủ đề các giải pháp làm giàu rừng tự 
nhiên bằng việc phát huy tối đa kinh 
nghiệm và kiến thức bản địa, đặc biệt 
là phát huy quyền của người dân để 
xây dựng mô hình quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng bền vững. Bốn 
cuộc tập huấn nâng cao năng lực 
đã giúp cho cho các thành viên thực 
hiện bước đầu có hiệu quả trên toàn 
bộ 30 ha rừng tự nhiên về chuẩn bị 
cây giống, vệ sinh nuôi dưỡng rừng, 
trồng và chăm sóc mây. 

SEF/12/06: Hội Nông dân xã Cam 
Đức, Cam 
Ranh, Khánh 
Hòa: Dự án 
đã tổ chức 
tập huấn cho 
200 nông dân 
nâng cao nhận 
thức, năng 
lực và hành 
vi ứng xử với 
môi trường, 
phương pháp 
tận dụng phế 
thải nông 
nghiệp tạo 
thu nhập, xử 
lý chất thải 
chăn nuôi hạn 
chế ô nhiễm 
môi trường, 
cung cấp chất 
đốt sinh hoạt, 
cung cấp phân 
bón cho đồng 

ruộng…Các học viên trong lớp tập 
huấn đã bàn bạc, trao đổi và nêu lên 
tâm tư nguyện vọng về việc thu gom 
rác thải, xử lý chất thải chăn nuôi. 
Sau chương trình tập huấn, dự án đã 
họp dân bình xét để hỗ trợ 20 hộ xây 
dựng hầm biogas và 10 hộ  trồng nấm. 
Các hộ được chọn theo các tiêu chí 
như gia đình đông con, có con đi học, 
nghèo, cần phát triển nghề phụ tăng 
thêm thu nhập để từ đó có điều kiện 
thực hiện vệ sinh môi trường. Ngoài 
ra, dự án cũng đã thành lập được tủ 
sách nhằm trang bị kiến thức gắn 
bảo vệ môi trường với sản xuất. Tủ 
sách được quản lý tốt, có thẻ mượn 
sách, có nội qui cho mỗi người mượn 
1-2 cuốn, trả lại sau một tuần, hỏng 
hoặc mất sách phải đền, có trao đổi ý 
kiến với người đọc về nhu cầu sách 
phù hợp, có kế hoạch vận động bổ 
sung sách từ nhiều nguồn.

SEF/13/06: Mặt trận Tổ quốc xã 
CưMgar , Dak Lak: Để xây dựng 
được tập sách “Vận dụng luật tục 
Ê-đê về bảo vệ rừng, đất đai, nguồn 
nước”, dự án đã tổ chức hội thảo lấy 
ý  của 100 người đại diện các bên 
liên quan, bao gồm già làng, trưởng 
bản, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, 
các nghệ nhân, người dân, đoàn thể, 
chính quyền…. Tập sách đã được 
hoàn thành và được đánh giá chất 
lượng qua hội nghị nghiệm thu qua 
phát hành đến các hộ đồng bào dân 
tộc trong vùng để vận động người 
dân cùng nhau bảo vệ môi trường, 
thu gom rác thải, bảo vệ cây xanh, 
bến nước, nguồn nước, vệ sinh buôn 
làng, tiến tới xây dựng môi trường 
bền vững. Tập sách có ảnh hưởng 
tích cực đối với người dân vì hơn 
100 trang tư liệu về luật tục bằng 
tiếng Ê-đê đều được sưu tập, ghi âm 
lại một cách chính xác qua lời kể của 
các nghệ nhân, được thể hiện bằng 
hai thứ tiếng, được tuyên truyền trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. 
Sau dự án, các cuộc giới thiệu, tuyền 
truyền về sách tiếp tục được duy trì 
theo hình thức thi kể chuyện, làm 
theo sách. 

SEF/14/06: Trung tâm Con người 
và Thiên nhiên: Trung tâm đã điều 
tra về các nhóm, tổ chức tình nguyện 
môi trường, nhu cầu đào tạo của các 
nhóm và tình nguyện viên. Trung tâm 
đang tiến hành soạn thảo và in ấn 
bộ tài liệu hỗ trợ việc nâng cao năng 
lực cho các tổ chức tình nguyện của 
thanh niên và sinh viên. Tiếp theo 
đó, sẽ có các khóa tập huấn tổ chức 
ở ba miền và hỗ trợ các nhóm triển 
khai hoạt động thí điểm. Các tổ chức, 
nhóm, và các tình nguyện viên đang 
được Trung tâm hỗ trợ thông tin, tư 
liệu thông qua hình thức diễn đàn 
qua thư điện tử với sự tham gia của 
hơn 90 thành viên.

SEF/15/06: Trung tâm Kinh tế Môi 
trường và Phát triển bền vững – 
Tp. Hồ Chí Minh: Dự án đã thu thập 
được các dữ liệu về danh sách, qui 
mô, diện tích các khu công nghiệp tại 
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa 
- Vũng Tàu cũng như tình hình kinh 

Tin tức hoạt động từ các dự án (tiếp)
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tế xã hội của người dân sống quanh 
các khu này. Bên cạnh đó, dự án đã 
tiến hành phỏng vấn sâu người dân 
và nhận dạng được các tác động của 
khu công nghiệp đến người dân như 
về môi trường, sức khỏe, sinh kế, trật 
tự an toàn xã hội…và từ đó chuẩn bị 
cho các bước tiếp theo để  đánh giá 
được tác động xã hội-môi trường, 
nêu ý kiến người dân và đề xuất một 
phần hướng giải quyết cho vấn đề 
phát triển công nghiệp bảo vệ môi 
trường sống của người dân  

SEF/16/06: Đội Tình nguyện xanh 
- sức khỏe cộng đồng xã Bình 
Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre: Dự án 
đã tiến hành tập huấn nâng cao nhận 
thức và kỹ thuật xử lý rác thải, bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản và trồng rau 
an toàn, nước sạch và vệ sinh môi 
trường ở nông thôn cho 200 người 
là cán bộ địa phương, tổ nhân dân tự 
quản và người dân. Tủ sách do dự 
án hỗ trợ đã cung cấp cho người dân 
một số tài liệu hữu ích về môi trường, 
kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, trồng 
trọt và chăn nuôi, các mô hình nông 
lâm nghiệp và nông dân sản xuất 
giỏi. Người dân đã hưởng ứng tham 
gia tìm hiểu những thông tin khoa học 
kỹ thuật nhưng số lượng sách chưa 
nhiều và chưa được đa dạng phục vụ 
cho các đối tượng khác nhau. Dự án 
cũng đã tổ chức được các hoạt động 
khác như trồng cây xanh, xây dựng 
các pa-nô và dụng cụ chứa rác, hỗ 
trợ xây dựng dụng cụ chứa nước cho 
06 các hộ nghèo và khó khăn. Ban 
đầu, dự án triển khai còn gặp khó 
khăn do sự chưa có sự thông suốt 
của chính quyền địa phương. Đến 

nay, được sự quan tâm ủng hộ của 
phía chính quyền nên dự án đã bước 
đầu phát huy vai trò của Ban quản 
lý dự án, đặc biệt sự tham gia của 
người dân.

SEF/17/06: Hội Phụ nữ xã Phú Tân, 
Mỹ Tú, Sóc Trăng: Hội Phụ nữ đã 
tổ chức Hội nghị triển khai dự án, 02 
lớp tập huấn kiến thức, 01 buổi ký kết 
giao ước thi đua có 330 học viên, đại 
biểu (31 đối tượng là nam giới, 299 
đối tượng là nữ giới). Những người 
tham gia đã được tuyên truyền, tập 
huấn trang bị kiến thức về phân loại 
rác tại nguồn, kỹ thuật ủ phân hữu 
cơ từ rác thải hữu cơ và phế phẩm 
trong sản xuất nông nghiệp và kỹ 
thuật trồng rau an toàn tại nông hộ. 
Dự án cũng trang bị cho 200 học 
viên 200 sọt rác để phân loại rác tại 
nguồn. Trong quá trình triển khai, dự 
án nhận được sự quan tâm, giúp đỡ 
của ngành Tài nguyên và Môi trường, 
chính quyền địa phương và của đông 
đảo người dân trong vùng dự án. Cả 
5 hoạt động chính đều được triển 
khai thành công tốt đẹp, được địa 
phương đánh giá là tốt hơn so với 
yêu cầu chỉ tiêu ban đầu đề ra. Thành 
công của những hoạt động có được 
là vì Ban Quản lý dự án có sự chuẩn 
bị chu đáo. Việc tổ chức thực hiện và 
hậu cần được đem ra cuộc họp của 
Ban Quản lý dự án để bàn bạc đi đến 
thống nhất các phương án thực hiện 
và có sự phân công từ trước nên khi 
thực hiện không có những sai sót 
đáng kể xảy ra. Các chương trình tập 
huấn sinh động, dễ hiểu, nhưng có 
một số hộ là người dân tộc nên chưa 
nắm được bài giảng – nguyên nhân 

chính là do họ không biết chữ.

SEF/18/06: Hội Chữ Thập đỏ xã 
Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau: Dự án 
khai triển khai được nhiều người dân 
biết đến nên khi hoạt động có nhiều 
đối tượng tham gia hưởng ứng, bao 
gồm đại diện của Hội chữ thập đỏ, 
chính quyền địa phương, các tôn 
giáo và người dân… Chương trình 
tập huấn vệ sinh môi trường có sự 
tham gia của 240 người, trong đó có 
60 nữ, 05 cơ sở thờ tự, 75 người dân 
tộc và cộng đồng dân. Khi triển khai 
hoạt động tập huấn cũng chính là 
thời gian ra quân truyền thông của 05 
đội tình nguyện nguyện xanh với 265 
thành viên xung kích, phát dọn 16 
km đường giao thông, trồng 10.000 
cây xanh các loại và 300 bụi tre chắn 
sóng. Dự án cũng hỗ trợ trồng thuốc 
nam  với 2000m2 ở 2 chùa Hưng 
Phật Tự và chùa Thiên Lý. Khoảng 
300 cây Xà cừ cũng đã được dự án 
tiến hành trồng ở địa bàn. Các hoạt 
động vận động cộng đồng thu gom 
rác thải, bảo vệ nguồn nước sạch, 
cấp 15 thùng chứa rác nơi công 
cộng và 90 dụng cụ chứa nước đã 
được triển khai. Ngoài ra, các hoạt 
động tuyên truyền được thực hiện 
qua nhiều hình thức khá phong phú 
và sinh động như lồng ghép chương 
trình văn nghệ vào hoạt động truyền 
thông. 
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Dự án SEF/08/06 tại Tp Vinh, Nghệ An

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

Dự án SEF/05/06 tại Cẩm Đình, Phúc Thọ, Hà Tây

Ảnh hoạt động các dự án SEF
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Dự án SEF/13/06 tại Cư M’gar, Cư M’gar, Dak Lak

Dự án SEF/16/06 tại Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre

Dự án SEF/17/06 tại Phú Tân, Mỹ Tú, Sóc Trăng



Dự án SEF ở miền Trung:
Đa dạng, thiết thực lối nghĩ, cách làm

Gần 43 nghìn đô. Một món tiền không lớn nhưng chẳng nhỏ. Song, 

nó thật hữu ích khi hỗ trợ 7 dự án ở khu vực miền Trung trong năm 

2006. Sự tài trợ kịp thời đó của SEF đã làm thay đổi đáng kể nhận 

thức, nếp nghĩ, cách làm bảo vệ môi trường (BVMT) và tài nguyên 

thiên nhiên (TNTN) của cộng đồng. Qua gần 1 năm khởi động, các 

dự án đặt thêm niềm tin mới về tương lai gắn kết yếu tố môi trường 

và phát triển bền vững. 

dịch tổng vệ sinh” do chủ dự án Đinh 
Văn Hải khởi xướng. Cũng từ đây, 
đặt tiền đề quản lý bền vững ven bờ, 
duy trì hoạt động vệ sinh sông hàng 
năm nhằm phục vụ thế mạnh du lịch 
của phố Hội.

Mỗi nơi ở miền Trung đều mang sắc 
thái hoạt động BVMT và TNTN khác 
nhau qua tài trợ của SEF. Nhưng 
điểm chung là đã tạo sức lan toả về 
nhận thức, thái độ, hành vi BVMT và 
TNTN hiệu quả. Trong đó, đã chuyển 
thói quen cũ kỷ theo hướng nền nếp, 
văm minh. Chủ dự án được khẳng 
định vai trò, năng lực và tiếng nói. 
Người dân trong vùng hưởng lợi 
đồng tình hưởng ứng làm theo. 
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Tạo sức sống vùng ven 
sông, ven biển

Gia Độ ở hạ lưu Thạch Hãn 
(Quảng Trị) là vùng đất nghèo. 

Ưu thế “cận thuỷ, cận giang” mà 
người đời nói chỉ đúng một phần ở 
đây. Giao thông trắc trở. Thuần nông 
hai vụ lúa, sắn ngô, khoai vẫn “con 
trâu đi trước, cái cày theo sau”. Xem 
ra cái ăn của thôn Gia Độ nói riêng 
và xã Triệu Độ nói chung đã là vấn 
đề day dứt. 

Năm 2005, dự án nghề nuôi cá hé 
mở tín hiệu mừng ở Triệu Độ. Nghề 
rau dần dà du nhập. Đời sống người 
dân theo đó được cải thiện ít nhiều. 
Phó chủ tịch xã Trần Đức Niên nhiều 
lần đưa tôi đi thăm thú địa phương 
cứ trăn trở nhiều dự định phát triển 
kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, trong anh 
khấp khởi niềm  vui khó dấu và mãi 
nhắc chuyện tài trợ của SEF mà xã 
nhìn xa, trông rộng hơn. Anh lý lẽ, 
lúa, rau, cá có thể giúp Triệu Độ thoát 
nghèo, nhưng đích đến khá xa hoặc 
dễ thụt lùi nếu không tính đến yếu tố 
môi trường. Muốn có của ăn, của để 
thì ruộng vườn phải giảm thuốc bảo 
vệ thực vật; sinh hoạt vệ sinh giảm 
mắc bệnh nan y; nuôi cá theo quy 
trình, quy hoạch nhằm giảm mầm 
bệnh, nguy cơ phá sản. Và, SEF đã 
khơi nguồn nhận thức và chuyển đổi 
theo hướng tích cực đó.

Tác động tích cực của SEF ở Gia Độ 
hoàn toàn tương đồng đối với xã Phú 
Mậu ở hạ lưu sông Hương, hay ở Hội 

An ở cuối dòng Thu Bồn, hay ở Thọ 
Quang (Đà Nẵng) ven biển Sơn Trà, 
hay đối với xã Tam Đại (Quảng Nam) 
cạnh hồ chứa nước Phú Ninh. Dễ 
nhận thấy, môi trường sông nước tại 
các điểm dự án có ý nghĩa quyết định 
phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội của 
cộng đồng. Với “chất phụ gia” SEF, 
bó rau, hạt lúa…của xã viên HTX Phú 
Mậu làm ra tin cậy hơn về an toàn vệ 
sinh thực phẩm. Kiến thức tập huấn 
trải ra trên từng luống đất, vườn rau, 
thửa ruộng. Đối với Thọ Quang sau 
cơn bão Xangsane tàn phá lại đậm 
nét hẳn sức trẻ, năng động của nhóm 
“Vì Biển xanh”. Du lịch sinh thái hồ 
Phú Ninh càng hấp dẫn khi “Bản làng 
xanh Tam Đại” sạch đường, dời xa 
32 chuồng trại dơ bẩn ven đường 
độc đạo. Đặc biệt, dòng Thu Bồn làm 
nên nét văn hoá đặc sắc của Hội An 
trong lành hơn qua những “Chiến 

 Nguyễn Huy Hiển



Gìn giữ “lá phổi xanh”

Rừng tự nhiên, rừng kinh tế là thế 
mạnh của vùng núi Quảng Trị, 

Thừa Thiên và Quảng Nam. Có thể 
ví chúng như “lá phổi xanh” cho dải 
đồng bằng hẹp phía Đông. Một trong 
số đó là Khu BTTN Đakrông (Quảng 
Trị). Khu bảo tồn trong quá trình gìn 
giữ đứng trước những thách thức 
của nạn săn bắn động vật hoang dã 
và khai thác lâm sản trái phép. Vì vậy, 
đã có nhiều dự án vươn đến đây. Với 
SEF, 9000 đô la đã và đang kỳ vọng 
một cách đi mới qua hàng loạt hoạt 
động tập huấn nâng cao nhận thức 
người dân 4 xã vùng đệm, hỗ trợ 
di dời chuồng trại, xây dựng mạng 
lưới tuyên truyên viên…và nhất là 
đã thống nhất được chiến lược bảo 
vệ và phát triển bền vững sau 3 lần 
chỉnh sửa, bổ sung ý kiến. 

Hay đối với thôn Phú Mậu (xã Hương 
Phú, Nam Đông, Thừa Thiên Huế), 
gần 100 hộ dân đã xem đất rừng là 
“tấc đất, tấc vàng”. 30 thành viên CLB 
Khuyến nông- khuyến lâm càng sáng 
trí hơn qua giúp sức của NC (Nature 
Care) và kinh phí hỗ trợ của SEF. Vì 
lẽ đó, quyền sở hữu đất rừng, sáng 
kiến bảo vệ rừng, chuyển đổi cây 
trồng đã biến 30ha rừng nơi sâu hút 
thành vùng trồng mây có khả năng 
mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. 
Như vậy, sau “vàng trắng” cao su, bà 
con dân tộc có quyền hy vọng cây 
mây sẽ là cây xóa nghèo. 

Vùng dự án “tiếng nói 
người dân”

Có thể nói, 5/7 dự án của SEF tại 
miền Trung đã định ra hướng đi 

mới, đó là hội tụ tiếng nói chung của 
người dân vì mục đích bảo vệ môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên. Một 
buổi sáng ngắn ngủi nhưng Ban quản 
lý dự án HTX Phú Mậu (TT-Huế) đã 
trở thành “cầu nối” giữa người dân 
với chính quyền địa phương. Dân 
phản ánh bức xúc ô nhiễm và kiến 
nghị hàng loạt biện pháp ở Thanh 
Tiên, Tiên Nộn...Lãnh đạo xã tiếp thu, 
giải trình và định hướng giải quyết. 
Điều mong đợi cuối cùng thật thỏa 
mãn khi 150 người trong hội trường 
sáng ấy được xã hứa sẽ đưa ra thảo 
luận, quyết định thực thi ở cấp cao 
hơn.

Một góc nhìn từ việc đối thoại ở HTX 
Phú Mậu hay từ họp dân thảo luận 
hương ước bảo vệ môi trường ở Gia 
Độ, góp ý xây dựng chiến lược ở 
Đakrông…và sắp đến là các hội thảo 
ở phường Thọ Quang (Đà Nẵng), 
thôn Phú Mậu (Nam Đông-TT.Huế) 
càng tin tưởng những vấn đề bức 
xúc về môi trường, bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên, mà người dân đề đạt sẽ 
được chính quyền các cấp lắng nghe, 
thấu hiểu và biến thành chương trình 
hành động cụ thể. Bởi lẽ, yếu tố 
môi trường hôm nay đã không còn 
là chuyện của ngày xưa nữa. Nó là 
chuyện nghị sự rôm rả thoát ra khỏi 
lũy tre làng và nóng hổi trong những 
cái đầu hoạch định chính sách phát 
triển vi mô và vĩ mô. 

Thách thức và giá trị của 
SEF

Miền Trung phát triển kinh tế-xã 
hội không thuận như hai miền 

Bắc-Nam. Trở ngại khách quan thấy 
được là khí hậu khắc nghiệt, thiên tai 
dồn dập. Sự chủ quan là dân trí, trình 
độ nhân lực và xuất phát điểm thấp. 
Điều ấy làm miền Trung mất sức hấp 
dẫn đầu tư. Hoặc, cứ dồn sức và dẫu 
có hơn 10 năm tích lũy nội lực đều 
có khả năng mất trắng trong khoảnh 
khắc bão lụt hoành hành. Đó là thách 
thức lớn của mọi quyết tâm bảo vệ 
môi trường, tài nguyên thiên nhiên. 
Ngược lại, cũng là cơ sở tiếp tục sinh 
sôi các sáng kiến bảo vệ môi trường, 
tài nguyên thiên nhiên. 

Cùng với SEF, miền Trung đã và đang 
nhận được nhiều nguồn tài trợ thúc 
đẩy các sáng kiến, kinh nghiệm quý. 
Gỉa sử bị thiên tai gây thiệt hại thì các 
sáng kiến, kinh nghiệm ấy vẫn còn 
nguyên giá trị. Do vậy, việc gìn giữ, 
nhân rộng và vận dụng đúng lúc các 
sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay 
là bài toán tiếp tục cần quan tâm. 
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Hội nghị Trẻ em Quốc tế về Môi trường

Cách thủ đô Kuala Lumpur, 

Malaysia 30 km, tại thành 

phố Putrajaya xinh đẹp từ 

ngày 26 đến ngày 30 tháng 

8 năm 2006 đã diễn ra Hội 

nghị Trẻ em Quốc tế về Môi 

trường TUNZA do Tổ chức 

Môi trường Liên Hiệp Quốc 

tổ chức. Khách mời tham 

dự Hội nghị là hơn 250 bạn 

nhỏ từ khắp nơi trên thế giới 

trong độ tuổi từ 10 – 14, yêu 

thích thiên nhiên và có những 

thành tích, đóng góp đặc biệt 

trong việc bảo vệ môi trường. 

Tôi rất may mắn và hạnh 

phúc khi được Tổ chức Môi 

trường Liên Hiệp Quốc mời 

tham dự Hội nghị với tư cách 

là đại biểu chính thức và duy 

nhất của Việt Nam và càng 

vui hơn nữa khi biết rằng đây 

là lần đầu tiên Việt Nam có 

đại biểu tham gia Hội nghị.

Tại đây,  tôi và các ”Đại sứ Môi 
trường nhỏ tuổi” khác đã được 

tham gia rất nhiều các hoạt động 
bổ ích và lý thú với các chủ đề khác 
nhau về môi trường. Bốn ngày hoạt 
động chính thức là bốn ngày có tên 
gọi và chủ đề hoạt động khác nhau 
như Ngày của Rừng, Ngày Bảo 
tồn,  Ngày Tái chế… với các buổi 
nói chuyện của các giáo sư danh 
tiếng xen kẽ với các thuyết trình 
dự án của các bạn nhỏ cũng như 

chương trình, chúng tôi còn được 
tham gia rất nhiều các hoạt động bổ 
ích khác như đi tham quan Bảo tàng 
về đầm lầy, Vườn Bách Thảo, toà 
Tháp đôi nổi tiếng…

Ngày cuối cùng – ngày mà không 
ai mong đợi- cuối cùng cũng đã tới. 
Buổi chia tay thật xúc động, buồn vui 
xen lẫn những giọt nước mắt. Năm 
ngày trôi đi sao nhanh quá, đó quả là 
quãng thời gian thật tuyệt vời đối với 
tất cả các bạn nhỏ tham dự Hội nghị 
như tôi.  Hội nghị đã kết thúc, nhưng 
kiến thức, kinh nghiệm và cả tình bạn 
mà chúng tôi có được trong thời gian 
diễn ra Hội nghị thì sẽ vẫn còn mãi. 
Chúng tôi đã cam kết sẽ trồng thêm 
nhiều cây xanh, tiếp tục hỗ trợ nhau 
thực hiện các hoạt động bảo vệ môi 
trường, và cùng chung tiếng nói vận 
động mọi người trên toàn thế giới 
hành động vì một Trái Đất Xanh.
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các buổi thảo luận nhóm, các chuyến 
tham quan dã ngoại phù hợp với chủ 
đề của từng ngày. Sau mỗi ngày hoạt 
động chúng tôi lại tập trung lại theo 
từng nhóm để tổng kết và chia sẻ cho 
các bạn trong nhóm những gì mình 
đã học được từ các hoạt động diễn 
ra trong ngày. Có một hoạt động mà 
tôi vô cùng thích thú là được sinh 
hoạt trong nhóm Nhà báo Sinh Thái 
cùng chị Heidi đến từ Na Uy. Theo 
sự hướng dẫn của chị, chúng tôi đã 
thực hiện những bài viết, phóng sự 
nhỏ kèm theo ảnh về các hoạt động 
diễn ra trong ngày để ra bản tin hàng 
ngày trong suốt thời gian diễn ra Hội 
nghị. Tôi đã học được rất nhiều ở các 
bạn từ cách trình bày dự án đĩnh đạc 
tự tin khi đứng trên diễn đàn, cách 
các bạn tiếp cận thông tin, tìm sự hỗ 
trợ để thực hiện dự án bảo vệ môi 
trường…

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, cùng 
với hàng ngàn các bạn nhỏ ở thủ đô 
Kuala Lumpur chúng tôi rất vinh dự 
được đón  Hoàng Hậu Malaysia đến 
dự buổi lễ khai mạc Hội nghị diễn ra 
trang trọng và ấn tượng tại Trung Tâm 
Hội nghị Quốc Tế Putrajaya. Sau đó 
chúng tôi đã làm quen với các bạn 
Malaysia, bày tỏ ý kiến và trao đổi 
kinh nghiệm khi cùng nhau tham gia 
vào rất nhiều các cuộc hội thảo về 
môi trường được diễn ra đồng thời 
tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc tế. Tại 
buổi lễ Trồng cây ở Putrajaya Wet-
land, mỗi bạn nhỏ chúng tôi đã tặng 
cho thành phố Putrajaya một món 
quà nhỏ rất có ý nghĩa đó là những 
cái cây con xanh mướt đầy sức sống 
do chính chúng tôi trồng nên. Theo 
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Nhóm Cố vấn Quỹ Môi trường Sida

Quỹ Môi trường Sida được 

quản lý với sự hỗ trợ của Nhóm 

Cố vấn (AG). AG làm việc theo 

nguyên tắc dân chủ, công khai 

khi xét duyệt các yêu cầu của 

các đối tượng của Quỹ. Các 

thành viên của AG đại diện cho 

nhiều tổ chức, lĩnh vực, chuyên 

môn khác nhau có liên quan đến 

môi trường và cộng đồng. Trong 

giai đoạn 2006 – 2007, nhóm cố 

vấn của SEF bao gồm:

Chủ tịch: HoàNG THaNH TâM
Chuyên viên, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt 
Nam. 
Địa chỉ: Văn phòng Nhóm Cố vấn, Quỹ Môi trường Sida.
P. 308 - Nhà A1, 17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 04-7262134 * 0912234782.  
Fax: 04-7262135 
Email: tamsef@yahoo.com

Thành viên Nhóm Cố vấn:
TrịNH Lê NGuyêN - Phụ trách các dự án khu vực miền 
núi phía Bắc
Giám đốc Trung tâm Con Người và Thiên nhiên. 
Địa chỉ: Số 3, 55/61, Trần Duy Hưng, Hà Nội 
ĐT: 04-5564001 * 0912095045
Email: nguyen@nature.org.vn

NGuyễN VăN LoNG - Phụ trách các dự án khu vực phía 
bắc miền Trung
Phó ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 9, Hồ Tùng Mậu, Thành phố Vinh, Nghệ An. 
ĐT: 0912923366 
Email: longsef@gmail.com

NGuyễN Huy HiểN - Phụ trách các dự án khu vực phía 
nam miền Trung
Phóng viên, Báo Thừa Thiên - Huế
Địa chỉ: Báo Thừa Thiên - Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP 
Huế
ĐT: 054-833330 * 0913465418. 
Email: huyhienbaotthue36@yahoo.com

TrầN Võ HùNG SơN - Phụ trách các dự án khu vực Tp. 
Hồ Chí Minh và lân cận
Trưởng khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. 
Địa chỉ: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
1A Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 08-9084639 * 0903812102.  Fax: 08-8453897. 
Email: sontran@ueh.edu.vn

Lý Hoà KHươNG - Phụ trách các dự án khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long
Chuyên viên, Chi Cục Kiểm lâm Sóc Trăng. 
Địa chỉ: 41 Dã Tượng, Sóc Trăng
ĐT: 079-826225 * 0988988629
Fax: 08-8453897. 
Email: lyhoakhuong@yahoo.com

Bùi THị THaNH THuỷ - Phụ trách các dự án khu vực Đồng 
bằng sông Hồng
Văn phòng Nhóm Cố vấn, Quỹ Môi trường Sida. 
Địa chỉ: P. 308 - Nhà A1, 17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 04-7262135 * 0912371366.  
ĐT/Fax: 04-7262135. 
Email: thuysef@hn.vnn.vn

Thư ký - kế toán: NGuyễN THị ViệT Hòa 
Văn phòng Nhóm Cố vấn, Quỹ Môi trường Sida.
Địa chỉ: P. 308 - Nhà A1, 17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 04-7262134 * 0913380382.  
ĐT/Fax: 04-7262135. 
Email: viethoa176@yahoo.com



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 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.
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