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Những dự án do SEF tài trợ 

cho các tổ chức và nhóm 

ở cộng đồng thường chỉ ở 

phạm vi nhỏ, ngân sách hạn 

chế. Tuy nhiên, với cách làm 

phù hợp và tâm huyết của 

những người tham gia quản 

lý dự án, những kết quả đạt 

được dù nhỏ nhưng đang 

được nhân rộng. Những cách 

làm, biện pháp cải thiện môi 

trường sống thiết thực chắc 

chắn sẽ được người dân 

ủng hộ và làm theo. Dự án 

SEF/01/06 thực hiện tại xã 

Hát Lừu là một ví dụ.

Kết nối
hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

con đến thăm cũng đang có dự định 
để về triển khai ở nhà mình. Vậy là từ 
một dự án nhỏ song đã từng bước, 
từng bước làm chuyển đổi một thói 
quen đã rất lâu đời đối với đồng bào 
dân tộc Thái ở Hát Lừu.

Từ nhiều năm nay, việc tập trung cho 
phát triển kinh tế gia đình để xoá đói 
giảm nghèo đang là ưu tiên hàng đầu 
trong các chương trình, kế hoạch của 
các cấp, các ngành. Song bên cạnh 
đó không thể không chú ý hài hoà 
đến vấn đề môi trường. Vì chính môi 
trường sẽ tác động trực tiếp đến con 
người, đến sức khoẻ, đến cảnh quan 
văn hoá chung. Khi mà chúng ta nhận 
thức đúng việc phát triển kinh tế phải 
đi đôi với việc chăm lo các vấn đề xã 
hội và bảo vệ môi trường thì sự phát 
triển chung mới bền vững. Ngay từ 
bây giờ chỉ bằng một hành động nhỏ 
đó là vệ sinh môi trường xung quanh 
nơi mỗi người chúng ta đang sống, 
chính là chăm lo cho sự sống và phát 
triển vững chắc ngày mai.

Trong cái nắng thu dịu nhẹ, dát 
một mầu vàng lóng lánh trên 

cánh đồng đã ngả mầu vàng xuộm, 
gió đưa hương lúa chín lan toả khắp 
ngoài ngõ, trong thôn xóm, hứa hẹn 
một vụ mùa no ấm cho bà con nông 
dân ở Hát Lừu. 

Vào dịp này, nhà nhà trong thôn bản 
ở Hát Lừu đang tất bật chuẩn bị cho 
việc thu hoạch mùa. Bận rộn là vậy 
song đợt triển khai ra quân tổng vệ 
sinh môi trường lần thứ 5 đã trở 
thành ý thức tự giác của người dân 
nên không phải vận động nhiều. 415 
người dân đã dành ra hàng trăm 
ngày công lao động thu gom 75m3 
rác, nạo vét cống rãnh bị mưa làm 
bồi lấp, đồng thời tu sửa được 1,8 
km đường dân sinh đi lại dễ dàng.

Vào thăm 20 hộ được bình xét hưởng 
lợi từ dự án SEF để dời chuồng trại 
ra xa nhà, đến đâu cũng thấy việc 
quy hoạch khuôn viên đã gọn gàng 
hơn. Chuồng trại cho gia súc đã 
hoàn thành chắc chắn, xa hẳn chỗ ở 
của gia đình. Hỏi chuyện các gia đình 
vừa thực hiện việc dời chuồng trại ra 
xa nhà ai cũng đồng tình. Nhiều bà 
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Trong đợt nhận hồ sơ dự án lần 

thứ 2 năm 2006, Quỹ SEF đã phê 

duyệt tài trợ cho 25 dự án. Cũng 

như đối với các dự án đợt 1, SEF 

đã tổ chức  tập huấn cho các chủ 

dự án đợt 2 vào tháng 7/2006. 

Sau tập huấn, 25 dự án đã tiến 

hành triển khai các hoạt động và 

dưới đây là một số thông tin cập 

nhật từ các dự án:

Dự án SEF/19/06:  Thôn Cửa Luỹ, 
xã Đoàn Kết, Yên Thuỷ, Hoà Bình

Dự án đã tổ chức các hoạt động tập 
huấn nâng cao nhận thức về môi 
truờng, chăm sóc sức khoẻ, kỹ thuật 
xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại 
hợp vệ sinh, trồng cỏ với sự tham gia 
của 360 lượt người dân. Dự án được 
thực hiện một cách công khai, có sự 
bàn bạc và tham gia thực hiện tích 
cực của người dân trong việc dọn vệ 
sinh thôn xóm. Các hộ được nhận hỗ 
trợ làm mô hình cỏ voi (30 hộ) và  xây 
dựng hố xí (20 hộ) đều do người dân 
bình chọn, trong đó có 2/3 là hộ ng-
hèo. Dự án cũng đã giúp thành lập 2 
tổ nhóm nhằm chia sẻ thông tin, giúp 
đỡ nhau về kỹ thuật trong chăn nuôi 
gia súc và trồng cỏ voi. Các thành 
viên đã có các sáng kiến và cam kết 
mỗi hộ trong nhóm sẽ nhân giống cỏ 
voi trên diện tích 10 m2 cho các hộ 
gia đình không được nhận hỗ trợ từ 
dự án. 

Dự án SEF/20/06:  Hội Phụ nữ xã 
Ngọc Linh, Vị Xuyên, Hà Giang

Dự án đã tiến hành các hoạt động 
truyền thông môi trường cho thanh 
niên ở các thôn bản, phát động vệ sinh 
môi trường, tập huấn về tác động môi 
trường đối với đời sống con người, 
sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, 
xử lý và thu gom chất thải cho người 
dân. Ngoài ra, đã có 49 người tham 

Tin tức hoạt động từ các dự án

gia lớp tập huấn kiến thức và kỹ thuật 
chăn nuôi hợp vệ sinh và 23 hộ gia 
đình tham gia triển khai nuôi dê. Đàn 
dê hiện nay đã phát triển khá tốt và 
sinh sản thêm dê con. Mô hình nuôi 
dê có thể giúp cho người Hmông 
tăng thu nhập vì dê khá dễ nuôi và 
dễ bán. Tuy nhiên người dân và cộng 
đồng người Hmông chưa quen với 
tập quán bón phân trong canh tác 
trong khi lượng rác hữu cơ và nguồn 
nguyên liệu tự nhiên làm phân vi sinh 
khá sẵn. Do đó tập huấn kỹ thuật làm 
phân vi sinh sẽ được ưu tiên tiến 
hành trong thời gian tới. Dự án cũng 
đã hỗ trợ những thôn bản ở khu vực 
thiếu nước xây dựng giếng cung cấp 
nước sạch cho sinh hoạt.

Dự án SEF/21/06:  Hội Bảo vệ Thiên 
nhiên và Môi trường Cao Bằng

Hội đã triển khai thành lập một chi hội 
trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên 
và Môi trường Cao Bằng do Trưởng 
bản Pác Bó làm Chi hội trưởng. Một 
số hoạt động khác như tập huấn kỹ 
thuật triển khai mô hình nhà vệ sinh, 
quy cách ủ phân vi sinh cho người 
dân, tổ chức các hoạt động truyền 
thông môi trường qua các pano khẩu 
hiệu, đặt thùng rác, tổ chức thi tìm 
hiểu kiến thức về BVMT cho học sinh 
cũng đã được thực hiện ở địa bàn 
dự án. 

Dự án SEF/22/06:  Trung tâm Giáo 
dục và Truyền thông môi trường

Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường tại xã 
Bản Vược (Bát Xát, Lào Cai) được 
thành lập từ khi dự án mới bắt đầu 
thành lập và đã có 50 thành viên sinh 
hoạt định kỳ. Các thành viên được 
đào tạo, tập huấn nâng cao hiểu biết 
về một số qui định luật pháp về BVMT 
và kỹ năng truyền thông, cách thức 
để huy động cộng đồng. Ban Chủ 
nhiệm CLB do chính người dân bầu 
ra. Cùng với Trung tâm, Câu lạc bộ 
tổ chức tuyên truyền về vệ sinh môi 
trường cho cộng đồng, nói chuyện 
về các vấn đề môi trường, vận động 
nhân dân thực hiện ăn ở vệ sinh, tiến 
hành ký kết hương ước BVMT. Dự 
án đã triển khai xây dựng các mô 
hình hố xí và chuồng trại, trong đó 

CLB chịu trách nhiệm giám sát quá 
trình xây dựng. 

Dự án SEF/23/06:  Trung tâm Ng-
hiên cứu và Phát triển nông thôn 
miền núi

Trước đây chăn thả trâu bò tự do ở 
2 thôn Bản Nầng và Lùng Pá (xã Tân 
Đoàn, Văn Quan, Lạng Sơn) thực sự 
bức xúc chưa có hướng giải quyết. 
Qua 2 đợt tập huấn về nâng cao nhận 
thức và kỹ thuật, bà con đã bước đầu 
thấy được tác hại của việc chăn thả 
trâu bò tự do và nắm được những 
kiến thức rất thiết thực như xây hầm 
biogas, trồng cỏ, chế biến thức ăn. 
Bà con đề xuất sẽ tận dụng chuồng 
trại hiện có, cải tạo lát nền, làm máng 
ăn và máng nước. Hai hương ước 
của hai thôn đã được soạn thảo và 
đưa ra bàn bạc trong cộng đồng. 
Dự án đã hỗ trợ thành lập được hai 
nhóm bảo vệ môi trường ở hai thôn 
do trưởng thôn làm nhóm trưởng. 

Dự án SEF/24/06:  Thôn Tràng 
Sinh, xã Trọng Quan, Đông Hưng, 
Thái Bình

Là dự án được SEF hỗ trợ rất nhỏ, 
hoạt động chủ yếu là truyền thông 
và hỗ trợ cho các hoạt động thu gom 
rác, giếng nước sạch. Dự án đã kết 
hợp với Trung tâm học tập cộng động 
xã tập huấn nâng cao nhận thức môi 
trường cho 600 người về sử dụng 
nước sạch, thu gom và xử lý rác thải, 
xử lý bao bì thuốc trừ sâu. 

Dự án SEF/25/06:  Câu lạc bộ Nông 
dân với Môi trường Giao Hà, Giao 
Thuỷ, Nam Định

Các hoạt động của dự án được sự 
ủng hộ nhiệt tình của chính quyền 
địa phương. Các hoạt động như hội 
thảo triển khai dự án, xây dựng quy 
ước môi trường,  tập huấn nâng cao 
nhận thức và kỹ thuật về thu gom xử 
lý rác thải, ủ phân hữu cơ, trồng rau 
an toàn được tổ chức cho khoảng 
300 hộ dân ở 2 thôn Sơn Châu và 
Sơn Thuỷ và có khoảng một nửa số 
người tham gia là phụ nữ. Hình thức 
truyền thông phong phú  qua các 
pano, tờ rơi, áp phích, tranh cổ động, 

Bùi Thị Thanh Thủy - Thành viên nhóm cố vấn SEF
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Kết nối

hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

phát thanh trên hệ thống đài truyền 
thanh xã 1 tuần/lần. Các tài liệu in ấn 
đẹp, nội dung dễ hiểu được phổ biến 
trong lớp tập huấn cũng như được 
phát cho người dân qua các kỳ tuyên 
truyền rất đầy đủ và đồng thời cũng 
được người dân lưu giữ cẩn thận để 
học tập làm theo. 

Dự án SEF/26/06:  Chi Hội Nguời 
Cao tuổi thôn Thanh Xuân, xã Xuân 
Cẩm, Thường Xuân, Thanh Hóa

Chi hội Người cao tuổi đã phối hợp 
với Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển vùng và Khu bảo tồn thiên nhiên 
Xuân Liên tổ chức tập huấn, xây dựng 
các tài liệu tuyên truyền để nâng cao 
nhận thức cho người dân về bảo vệ 
môi trường. Ấn phẩm về quản lý bảo 
vệ và phát triển rừng, bao gồm cả 
kiến thức về bảo vệ môi trường và 
nuôi trồng một số loài cây vật nuôi 
có giá trị kinh tế đã được in ấn với 
số lượng 100 bản và phát cho các 
hộ gia đình. Dự án đã hỗ trợ thành 
lập ba nhóm sở thích (chăn nuôi, làm 
vườn, bảo vệ môi trường) có quy chế 
hoạt động rõ ràng. Các nhóm từ khi 
thành lập đến nay hoạt động rất hiệu 
quả và phát huy tác dụng, các thôn 
lân cận cũng học tập và lập ra các 
nhóm yêu thích. Mô hình nuôi lợn cỏ 
đã khá thành công nhưng vẫn cần 
có phương án lồng ghép xử lý phân 
chuồng để bón cây và giải quyết ô 
nhiễm. Công tác cải tạo vườn tạp đã 
lựa chọn các loại giống phù hợp để 
triển khai, trước hết giải quyết vấn 
đề dinh dưỡng và tiêu thụ trực tiếp 
tại địa bàn. Người dân tham gia nhiệt 
tình vào các hoạt động dự án, bước 
đầu hạn chế được việc phá rừng so 
với trước đây, vệ sinh nơi ở và nơi 
công cộng được thực hiện tốt, phong 
trào trồng cây xanh, thúc đẩy sản xuất 
tăng thu nhập gắn với BVMT, bảo vệ 
rừng đang dần được đẩy mạnh. 

Dự án SEF/27/06:  Nhóm những 
người quan tâm bảo vệ môi trường 
thị trấn Hoà Bình, Tương Dương, 
Nghệ An

Các thành viên trong mạng lưới các 
tổ dân cư tự nguyện bảo vệ môi 
trường  trên địa bàn thị trấn đã được 
tập huấn và ký cam kết bảo vệ môi 
trường. Bên cạnh đó, dự án còn có 
chương trình phát hàng tuần trên 
hệ thống truyền thanh. Chiến dịch 
ra quân vệ sinh môi trường có sự 
tham gia của 458 người dân. Chính 
quyền địa phương rất ủng hộ và tạo 
điều kiện tối đa cho các hoạt động. 
Tuy nhiên, dự án vẫn cần có chương 
trình và kế hoạch hoạt động cụ thể 
hơn nhằm phát động các phong trào 
làm vệ sinh khối phố một cách thực 
chất, hạn chế tình trạng còn xả rác 
bừa bãi, lồng ghép các nội dung môi 
trường vào công tác tuyên truyền 
định kỳ, in ấn và phát hành rộng rãi 
quy chế về vệ sinh môi trường trong 
nhân dân, động viên kịp thời đối với 
các gia đình làm tốt công tác vệ sinh 
môi trường, xây dựng quy chế và nội 
dung hoạt động cụ thể của các nhóm, 
các tổ dân cư

Dự án SEF/28/06:  Trung tâm Phát 
triển vì Người nghèo, Hà Tĩnh

Dự án đã tiến hành tổ chức tập huấn 
về môi trường và phân sinh học cho 
637 người trong các hộ sản xuất nông 
nghiệp. Song song với tập huấn làm 
phân vi sinh đã hỗ trợ 200 gói men 
cho các hộ tại xã Vĩnh Lộc (Can Lộc, 
Hà Tĩnh). Tất cả các xóm trong xã 
đều tham gia thực hành, mỗi xóm từ 
2-3 điểm. Sau tập huấn, người dân đã 
có nhận thức về tầm quan trọng của 
môi trường, có ý thức trách nhiệm 
hơn, vấn đề VSMT được đưa vào nề 
nếp sinh hoạt.  Người dân tự giác thu 
gom rác phế liệu nông nghiệp ủ phân 
theo đúng hướng dẫn đạt hiệu quả 
cao phục vụ sản xuất. Đã có 3 Câu 

lạc bộ tại 7 xóm xây dựng quy chế 
quy ước về bảo vệ môi trường,  tổ 
chức vệ sinh đường làng ngõ xóm 1 
tuấn/lần.

Dự án SEF/29/06:  Quỹ Phát triển 
Nông thôn và Giảm nghèo huyện 
Quảng Ninh

Dự án thực hiện tại bản người dân 
tộc Vân Kiều (xã Trường Sơn, Quảng 
Ninh, Quảng Bình) do đó công tác tập 
huấn kỹ thuật và truyền thông gặp 
nhiều khó khăn. Việc sử dụng các tài 
liệu thông thường khó đạt hiệu quả 
nên tài liệu chủ yếu là qua tranh ảnh 
in màu, băng hình. Các mô hình dự 
án hỗ trợ triển khai như chuồng trại 
vệ sinh, ủ phân bón,  trồng cỏ chăn 
nuôi, chuối, lạc tuy chưa có sản phẩm 
thu hoạch nhưng phát triển tốt và là 
cơ hội để người nghèo áp dụng khoa 
học trong sản xuất tăng thu nhập cho 
người nghèo, đặc biệt là đồng bào 
Vân Kiều. Hệ thống nước sinh hoạt 
được hỗ trợ cải tạo có nước sử dụng 
cho 96 người, có quy chế sử dụng 
và bảo quản. Mạng lưới khuyến nông 
đã có nhiều kỹ năng mới trong quản 
lý và giúp đõ truyền đạt kiến thức 
cho cộng đồng thôn bản. Hệ thống 
truyền thanh trong thôn xóm thường 
xuyên tuyên truyền về ý thức bảo vệ 
môi trường để người dân tham gia 
tích cực hơn trong hoạt động vệ sinh 
thôn xóm và gia đình. Các hoạt động 
xây dụng mô hình canh tác bền vững 
tạo thu nhập đã góp phần bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên tại địa phương. 

Dự án SEF/30/06:  Trung tâm Ng-
hiên cứu Tài nguyên và Môi trường 
(CRES)

Một số các hoạt động nhằm khuyến 
khích sự tham gia của cộng đồng đặc 
biệt là đồng bào Vân Kiều (tại vùng 
đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Đăk 
Rông, Quảng Trị) tham gia vào quá 
trình ra quyết định bảo vệ môi trường 

(xem tiếp trang 6)



Chuyển biến nông thôn theo hướng phát triển bền vững 
- Những thử nghiệm ở xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình

Gia Sinh là xã miền núi thuộc 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

nằm trong trong vùng đệm của 

khu rừng đặc dụng Văn hóa - 

Lịch sử - Môi trường Hoa Lư  

(Khu  bảo tồn danh lam thắng 

cảnh Hoa Lư trên bản đồ các 

khu bảo tồn thiên nhiên Việt 

nam). Diện tích tự nhiên của xã 

gần 2050 ha với 2/3 là đồi núi. 

Dân số toàn xã khoảng gần 

6000 người với trên 1500 hộ 

dân. Xã nằm cạnh sông Hoàng 

Long với chiều dài là 3km, là 

vùng  phân lũ nên khi khẩn cấp 

một số xóm ven sông sẽ phải sơ 

tán. Cuộc sống của dân chịu 

ảnh hưởng rất nhiều của thiên 

tai bão lụt. Thu nhập của nhân 

dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, 

chăn nuôi và đánh bắt thuỷ sản 

ở đầm, sông, đốn củi trên núi 

và khai thác cây thuốc tự nhiên 

trong rừng. Nơi đây không có 

nghề phụ, nghề thủ công mỹ 

nghệ. Mức thu nhập người dân 

trong xã so với mức thu nhập 

bình quân đầu người của tỉnh 

còn rất thấp (chỉ bằng khoảng 

60% ). Tỷ lệ hộ dân còn ở mức 

nghèo khoảng 22%.

Theo số liệu điều tra của Viện Điều 
tra và Quy hoạch rừng, đã thống 

kê được trong khu rừng đặc dụng 
Hoa Lư có 577 loài thực vật, trong 
đó có 311 loài có thể dùng làm thuốc, 
10 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. 
Đến nay vùng đồi núi Sinh Dược, Gia 
Sinh vẫn còn nhiều cây thuốc quý  
như: Bình vôi, Ngành ngạnh, Hoài 
sơn, Khúc Khắc, Mặt quỷ, Bòn bọt, 
Hà thủ ô, Hy thiêm thảo, chè vằng, 
Thiên niên Kiện, Bố chính sâm.. 

Xã Gia Sinh  cũng nằm trong quần 
thể du lịch Tràng An và khu văn hóa 
tâm linh (98 ha), khu hồ Đàm Thị (107 
ha), Khu du lịch sinh thái núi chùa Bái 
Đính (180 ha) với các hang động và 
cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú thuộc địa 
phận xã Gia Sinh. Động Sinh dược 
dài gần 2km với các nhũ đá tuyệt đẹp 
như dát vàng bạc. Chùa Bái Đính ở 
lưng chừng núi, phía trên của động 
khắc bốn chữ “Minh Đỉnh danh lam” 
có nghĩa là lưu danh thiên cảnh đẹp. 

Gia Sinh là một trong những xã có 
tiềm năng về du lịch sinh thái và thực 
tế đang dần trở thành một điểm du 
lịch hấp dẫn với cảnh đẹp thiên nhiên 
nhất là tiềm năng về hang động, các 
cây thuốc quý hiếm trong vùng và di 
tích lịch sử, văn hóa. Tuy nhiên, khi 
du lịch bắt đầu phát triển thì người 
dân cũng sẽ chịu các ảnh hưởng cả 
hai mặt tích cực và tiêu cực. Mặt tích 
cực của việc phát triển du lịch là tạo 
ra được nghề mới, tạo ra các hoạt 
động dịch vụ cho du lịch có khả năng 
tạo thu nhập cho một số lao động trẻ. 
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Song việc xây dựng cơ sở hạ tầng, 
làm đường lên xuống sẽ thu hẹp đất 
canh tác, biến động môi trường sinh 
sống của các sinh vật - đặc biệt là 
những loài cây thuốc trong vùng sẽ 
bị giảm sút. Khi có hoạt động du lịch, 
các chất thải sẽ ngày càng nhiều, 
đặc biệt rác thải sẽ phát sinh, sẽ phá 
vỡ cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh 
thái sẽ bị ảnh hưởng. Những người 
trong độ tuổi thanh niên có thể có cơ 
hội được nhận việc làm ở các công ty 
du lịch nhưng hiểu biết về ngoại ngữ, 
về du lịch lại gần như không có. Tập 
quán người dân là sản xuất nông 
nghiệp, chưa có tác phong lao động 
dịch vụ, du lịch. Bên cạnh đó những 
người bị mất đất canh tác ở tuổi từ 
35 trở lên sẽ thiếu việc làm. Do đó, 
việc đào tạo nghề tạo thêm các nghề 
mới khác như trồng và phát triển cây 
thuốc nam cần phải được quan tâm.    

Những vấn đề nêu trên liên quan đến 
những vấn đề về kinh tế, xã hội, môi 
trường. Làm thế nào để  bảo vệ  và 
tôn tạo được nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, giữ vững ổn định xã hội và 
nâng cao điều kiện sống của nhân 
dân nói chung đó là vấn đề cần đặt 
ra với cấp lãnh đạo từ xã lên huyện, 
đến tỉnh. Để giải quyết  những vấn 
đề đó một cách hợp lý cần phải xây 
dựng một kế hoạch phát triển bền 
vững (PTBV) trong toàn  xã.  Muốn 
PTBV thì một thôn xóm không thể 
thực hiện đơn phương mà cần phải 
có sự chuyển biến về ý thức và hành 
động trong toàn xã. Một trong các 
vấn đề cần phải giải quyết trong kế 

Ts. Đặng Đức Tạo (Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Ninh Bình)
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hoạch PTBV đó là nâng cao nhận 
thức và năng lực về bảo vệ môi 
trường, quản lý nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, áp dụng KHCN vào sản 
xuất và đời sống. Tự cộng đồng nhận 
thấy trách nhiệm, biết cách giải quyết 
các vấn đề của mình để xây dựng 
cuộc sống cho chính họ. Và dự án 
“Nâng cao nhận thức và năng lực 
cho cộng đồng về BVMT, quản lý 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và hỗ 
trợ xây dựng mô hình làng sinh thái  
phát triển bền vững tại vùng đệm khu 
rừng đặc dụng Văn hoá, Lịch sử, Môi 
trường Hoa Lư tỉnh Ninh Bình” do 
Quỹ Môi trường Sida tài trợ cho Liên 
hiệp các Hội KHKT Ninh Bình nhằm 
trợ giúp  người dân xã Gia Sinh giải 
quyết phần nào các vấn đề trên.

Dự án triển khai công tác tuyên truyền 
BVMT và xây dựng kế hoạch PTBV  
trong phạm vi toàn xã. Những mô 
hình ứng dụng khoa học công nghệ 
xử lý chất thải và mô hình trồng cây 
thuốc nam được thực hiện trong địa 
bàn ba xóm 6,  9, 10 của xã Gia Sinh.
Thông qua các lớp tập huấn, hội thảo 
và thực hiện mô hình, cộng đống 
đựơc nâng cao nhận thức, cung cấp 
kỹ năng làm việc tập thể, huy động trí 
tuệ của tập thể để giải quyết các vấn 
đề của chính họ.

Những thôn được chọn thực hiện 
dự án nằm kề ngay trong khu du lịch 
Tâm linh và sinh thái. Những thôn 
này có điều kiện giao thông tương 
đối thuận lơị, đặc biệt là cảnh quan 
hấp dẫn. Xung quanh thôn là hồ đầm, 
sông, hang động, đền chùa. Các xóm 
6, 9,10 với số dân  khoảng gần 1800 
người gồm khoảng  475 hộ dân. Nếu 
xây dựng được mô hình làng sinh thái 
PTBV thì đây sẽ trở thành điểm du lịch 
hấp dẫn. Khách có thể thăm một làng 
quê Việt Nam xanh, sạch với các sản 
phẩm nghề thuốc truyền thống và với 
con người hiền hòa mến khách với 
nền văn hóa mang đậm bản sắc Việt 
Nam. Chất thải được thu gom, xử lý 
tái sử dụng bằng việc áp dụng các 
công nghệ như  bếp tiết kiệm năng 
lượng. Dân được dùng nước sạch, 
điều kiện vệ sinh môi trường được 
cải thiện. Công tác bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên, bảo vệ nguồn gen cây 
thuốc quý hiếm  được thực hiện có sự 
tham gia tích cực của cộng đồng. Do 
đó cảnh quan thiên nhiên được tôn 
tạo ngày càng đẹp, thôn xóm ngày 
càng sạch và có một sản phẩm phục 
vụ cho khách du lịch là các cây thuốc 

và bài thuốc chữa bệnh thì du lịch 
càng phát triển. Khách sẽ đến nhiều 
hơn  thu nhập càng cao hơn. Song 
song với việc xây dựng làng xóm trở 
thành làng sinh thái - văn hóa thì việc 
nâng cao kiến thức cho người dân 
để phục vụ cho việc người dân tham 
gia các hoạt động du lịch trong vùng. 
Đời sống từ dịch vụ được nâng cao 
sẽ giảm sức ép lên việc khai thác tài 
nguyên thiên nhiên, các hoạt động 
phá hoại môi trường sẽ giảm xuống.

Quy hoạch xây dựng khu du lịch tâm 
linh và du lịch sinh thái núi Bái Đính 
cũng đã được các cấp thẩm quyền 
phê duyệt và tiến hành thực hiện tích 
cực khẩn trương  để hoàn thành các 
công trình vào năm 2010 kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hiện 
nay khu du lịch cũng đã bắt đầu  đón 
khách du lịch tham quan hang động, 
đền chùa.  Do đó việc chuẩn bị  kiến 
thức về lịch sử, văn hóa và ứng xử 
văn hóa trong  dịch vụ du lịch cho 
người dân  là rất cần thiết. Khó khăn 
trong việc xây dựng làng sinh thái là 
kiến thức của người dân về sinh thái, 
về vai trò của chính họ trong phát 
triển du lịch sinh thái . Cán bộ thôn 
xóm, xã thiếu kỹ năng trong việc huy 
động trí tuệ của người dân trước các 
vấn đề khó khăn đặt ra với họ như 
mất đất canh tác, thiếu việc làm, môi 
trường bị ô nhiễm.

Bên cạnh những vấn đề khó khăn 
thì xã Gia Sinh cũng có những thuận 
lợi trong việc xây dựng mô hình phát 
triển bền vững. Cán bộ và người dân 
rất nhiệt tình, năng nổ. Trung tâm 
học tập Cộng đồng xã là nơi tổ chức 
các hoạt động nâng cao dân trí, học 
nghề, tiếp thu các kiến thức khoa học 
và công nghệ, tìm hiểu pháp luật và 
các hoạt động văn hoá, văn nghệ 
nâng cao đời sống tinh thần cho 
cộng đồng. Cán bộ của xã cũng đã 
được học tập  nâng cao nhận thức 
về PTBV do Chương trình Nghị sự 
21 của tỉnh Ninh Bình tổ chức. 

Đến tháng 10 năm 2006, Ban quản 
lý dự án SEF/06/06 đã cùng với các 
cấp lãnh đạo của địa phương tổ chức 
hội nghị triển khai dự án với sự tham 
gia của 70 đại biểu của Sở Khoa học 
và Công nghệ  Ninh Bình, UBND 
huyện Gia Viễn, đảng uỷ, UBND và 
các ban ngành đoàn thể trong xã Gia 
Sinh cùng các hộ dân trong địa bàn 
thực hiện dự án. Dự án đã thành lập 
1 đội Khoa học kỹ thuật gồm 10 hội 

viên Hội Nông dân, 1 đội tuyên truyền 
về môi trường gồm 15 đoàn viên do 
Đoàn thanh niên xã thành lập. Hai 
lớp tập huấn về nâng cao nhận thức 
về bảo vệ môi trường phòng chống 
dịch bệnh do ô nhiễm môi trường 
gây nên và kỹ năng công tác tuyên 
truyền và phương pháp làm việc có 
sự tham gia của cộng đồng, kỹ năng 
làm việc theo nhóm đã thu hút 64 
người tham dự.Bên cạnh đó, dự án 
cũng đã tổ chức tập huấn chuyển 
giao công nghệ xây dựng bếp ít khói 
tiết kiệm năng lượng cho 14 hộ, hỗ 
trợ 8 hộ xây dựng mô hình. Đến nay 
các thành viên tham gia tập huấn đã 
cùng nhau xây dựng thành công các 
bếp đạt tiêu chuẩn chất lượng. Dự án 
đã tổ chức mô hình trồng cây vụ đông  
với 2 cây trồng chính là đậu tương 
giống DT96, DT12 và 1,0 ha ớt cay 
để rút kinh nghiệm mở rộng. Một số 
hoạt động dự án khác cũng đã được 
triển khai như xây dựng 2 panô tuyên 
truyền về bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững, tổ chức phát động 
các hộ có nghề làm thuốc cung cấp 
thông tin điều tra cây dược liệu tại địa 
phương, chọn 10 hộ xây dựng vườn 
thuốc để bảo tồn, phát triển cây thuốc 
quý.  Đặc biệt qua kết quả khảo sát 
thực tế ở địa phương, các chuyên 
gia của dự án đã cùng với nhân dân 
phát hiện khu núi Thần vẫn còn nhiều 
cây Sưa mọc hoang dã trên núi mà 
người dân trong khu vực thường 
khai thác làm củi đun. Ban quản lý dự 
án đã khuyến cáo cho chính quyền 
địa phương đây là loài cây quý hiếm 
đang bị khai thác kiệt quệ có nguy cơ 
tuyệt chủng và đề nghị được bảo tồn. 
Dự án đã đầu tư kinh phí để các hộ 
dân trong khu vực thu gom cây con, 
ươm giống đưa về thung chùa Bái 
Đính để bảo tồn đựơc 250 cây. Hội 
nông dân xã đã phát động 2 chi hội 
với 125 hội viên tình nguyện tham gia 
vận chuyển và trồng 250 cây, giao 
cho nhóm hội viên chi hội thôn 6 trực 
tiếp quản lý, chăm sóc.

Có thể nói dự án SEF/06/06 do Quỹ 
Môi trưòng Sida tài trợ, Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh 
Bình phối hợp với các đoàn thể và 
người dân xã Gia Sinh thực hiện đã 
thực sự là động lực thúc đẩy khí thế 
của nhân dân xã Gia Sinh trong cuộc 
chuyển mình từ xã thuần nông thành 
du lịch sinh thái đầy hứa hẹn.     

Kết nối
hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường
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đã được dự án triển khai. Hội  thảo 
xây dựng chiến lược truyền thông tổ 
chức trong hai ngày với sự tham gia 
của các bên liên quan như kiểm lâm, 
khu bảo tồn Dakrong, văn hoá thông 
tin, tài nguyên môi trường, các đoàn 
thể, già làng trưởng bản và người 
dân 4 xã vùng đệm. Hội thảo đã thảo 
luận và xác định các nhóm đối tượng 
chính của chiến lược, các hình thức 
truyền thông đã triển khai và đưa ra 
các hình thức truyền thông phù hợp 
với mong muốn của cộng đồng dân 
cư địa phương. Hội thảo cũng đã 
thống nhất khung kế hoạch truyền 
thông. Bên cạnh đó lớp tập huấn về 
kỹ năng truyền thông cũng được tổ 
chức cho 40 học viên đại diện 4 xã 
vùng đệm. Nội dung chính về vệ sinh 
thôn bản, nước sạch, các khái niện 
truyền thông và giáo dục, ký năng 
soạn và trình bày, kỹ năng thúc đẩy 
cộng đồng… Các học viên phần lớn 
là người dân tộc nhưng tham gia các 
hoạt động của lớp rất nhiệt tình sôi 
nổi.

Dự án SEF/31/06: Hợp tác xã Phú 
Mậu 2 - Phú Vang, Thừa Thiên 
Huế

Hội thảo nâng cao năng lực bảo vệ 
duy trì hoạt động vì môi trường có sự 
tham gia của 150 đại biểu được tổ 
chức là cơ hội để người dân cùng với 
chính quyền trao đổi thẳng thắn về 
thực trạng môi trường sản xuất tại địa 
phương như  rác thải, bao bì, chai lọ 
đựng thuốc BVTV sau khi sử dụng và 
đề ra các biện pháp xử lý. Đồng thời 
toàn thể hội thảo cũng thống nhất 
được bản quy ước cũng như cam kết 
của người dân làm cho môi trường 
Phú Mậu ngày càng xanh-sạch-đẹp. 
Truyền thông tuyên truyền là nội dung 
hoạt động được duy trì thường xuyên 
của dự án. Hàng tháng đều đưa tin 
bài phản ảnh về hoạt động của dự 
án cũng như vận động nguời dân đổ 
rác đúng nơi qui định, chuyển tải kiến 
thức môi trường. Mô hình trồng rau 
an toàn hỗ trợ cho 20 hộ nông dân 
mỗi hộ 250m2 tại các địa điểm cạnh 
đường giao thông thuận lợi cho bà 
con nông dân tham gia học hỏi cũng 
như nhân rộng và duy trì sản xuất rau 
an toàn trong cộng đồng dân cư.

Dự án SEF/32/06: Nhóm Vì Biển 
Xanh – Tp. Đà Nẵng

Sau con bão Xangsen, các hoạt 

động của Nhóm tập trung vào trợ 
giúp người dân khắc phục hậu quả 
sau bão được chính quyền và người 
dân trong phường đánh giá cao, giải 
quyết được một phần vấn đề môi 
trường tại địa phương. Các chiến 
dịch “Chủ nhật xanh” hàng tuần được 
các tầng lớp nhân dân trong phường 
biết và chủ động tham gia, bước đầu 
thay đổi hành vi xả rác bừa bãi của 
những hộ kinh doanh, cộng đồng nói 
chung và đặc biệt là tầng lớp thanh 
niên trong phường nói riêng. Dự án 
diễn  ra còn chậm so với tiến độ do 
có cơn bão mà thành viên BQL dự án 
còn trẻ và thiếu kinh nghiệm ứng phó 
với các tình huống rủi ro. 

Dự án SEF/33/06: Câu lạc bộ Bảo 
tồn Hội An - Quảng Nam

“Để dòng sông xanh hơn, sạch hơn” 
là khẩu hiệu cho chiến dịch làm sạch 
môi trường Đô thị - Sông Thu Bồn - 
Cù Lao Chàm với sự tham gia của 
người dân 5 xã và 8 phường, kể cả 
những khách du lịch và những người 
làm việc tại Hội An. Kết quả đã thu 
gom được 32 tấn rác, xác nhận 8 
nguồn ô nhiễm chuyển giao các bên 
liên quan có biện pháp giải quyết 
và cam kết chuyển thành hoạt động 
thường xuyên, được các phương tiện 
truyền thông đại chúng tuyên truyền 
cổ động đến toàn cộng đồng. 

Bên cạnh đó một loạt các hoạt động 
khác cũng diễn ra với sự tham gia 
của cộng đồng dân cư trên qui mô 
lớn. Với tập huấn nâng cao nhận 
thức môi trưòng, luật môi trường, kỹ 
năng bảo vệ môi trường với khoảng 
500 người tham dự. Hoạt động truyền 
thông nâng cao nhận thức bảo vệ 

môi trường được tổ chức bằng hình 
thức đạp xe diễu hành vì môi trường, 
vì Hội An - Đô thị sinh thái, Văn hoá, 
Du lich. Dự án cũng đã tổ chức họp 
thôn, tổ dân phố để phổ biến kiến môi 
trường, phân loại rác tại nguồn được 
513 đại diện hộ dân trên địa bàn toàn 
thị tham gia và cam kết thực hiện. 
Kết quả đạt được tương đối khả 
quan như tình trạng rác trôi nổi và bề 
bộn tại các khu vực công cộng trên 
sông, bãi biển không còn tồn đọng 
như cũ. Câu lạc bộ bảo tồn đã kết 
nạp được thêm 12  hội viên mới, tập 
huấn kỹ năng cho hội viên và định kỳ 
sinh hoạt nhóm.

Dự án SEF/34/06: Bản làng xanh 
- xã Tam Đại, Phù Ninh, Quảng 
Nam

Các Hội nghị triển khai dự án, các 
lớp tập huấn nâng cao nhận thức 
cho tuyên truyền viên đều được đông 
đảo người dân ủng hộ và tham gia. 
Mô hình di dời chuồng trại có sự phối 
hơp với địa bàn khu dân cư họp xét 
điều kiện hoàn cảnh 30 hộ để hỗ trợ.  
Các hộ có chuồng trại gần nhà, gần 
đường giao thông (Đường bao khu 
du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh) dời 
cách nhà và đường giao thông 50m 
và đảm bảo vệ sinh chuồng trại, có 
nơi xử lý phân đúng qui cách. Tuy 
nhiên do tập quán nên việc di dời 
cũng cần thòi gian để người dân hiểu 
và thực hiện.  

Dự án SEF/35/06: Đội tình nguyện 
xã Đăk Cấm, Kon Tum

Đội tình nguyện với 25 thanh niên 
luôn gương mẫu đi đầu trong công 
tác bảo vệ môi trường, vận động nhân 

(tiếp theo trang 3)
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dân tham gia. Dự án đã tổ chức 4 đợt 
vệ sinh môi trường trong toàn xã và 
nạo vét các kênh mương, khơi thông 
cống rãnh sau mùa lũ, xây dựng hố 
rác và thu gom rác. Tuy các vấn đề 
về môi trường còn mới đối với đồng 
bào dân tộc nhưng qua các lớp tập 
huấn, xây dựng hương ước, tủ sách 
môi trường, các pano áp phích,  … 
đã giúp cho đồng bào hiểu biết thêm 
về môi trường, cam kết và tự nguyện 
tham gia dọn rác thải xung quanh nhà 
và nơi công cộng. 15 mô hình nước 
sạch hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân 
tộc đã tạo điều kiện cho đồng bào 
thấy rõ lợi ích nước sạch và hưởng 
lợi từ nguồn nước.

Dự án SEF/36/06: Câu lạc bộ VAC 
Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Dự án triển khai nhận được sự ủng 
hộ nhiệt tình của cộng đồng dân cư  
phường Lộc Phát và các bên liên 
quan. Các lớp tập huấn đã có 200 
học viên tham gia đầy đủ và thảo 
luận sôi. Sau tập huấn, đã có 12 buổi 
phát thanh và 3000 tờ rơi được phổ 
biến, 40 thùng rác đã được đặt tại 12 
khu phố… Người dân toàn phường 
tự nguyện đồng loạt hưởng ứng tham 
gia phong trào vệ sinh môi trường. 
Những khu vực thường gây mất vệ 
sinh như chợ cá Thánh Tâm đã có 
chuyển biến rõ rệt. Phong trào BVMT 
đã kêu gọi được nhiều sáng kiến của 
người dân. 14 khu phố trong phường 
được phát động tham gia phong trào 
thi người tuyên truyên viên về bảo vệ 
môi trường hiệu quả nhất. 30 người 
(15 nữ) thuộc 3 nhóm có cùng sở 
thích được thành lập và được tập 
huấn nhằm hỗ trợ nhau phát triển 
kinh tế và cùng nhau bảo vệ môi 

trường. Phường Lộc Phát là điểm 
đầu tiên trong địa bàn thị xã có dự 
án triển khai về các hoạt động BVMT 
nên đã nhận được sự động viên liên 
tục kịp thời về mặt tinh thần của chính 
quyền và các bên liên quan.

Dự án SEF/37/06:  Câu lạc bộ Môi 
trường Tp. Hồ Chí Minh

Dự án đã phối hợp với Trường Đại 
học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ 
chức triển lãm ảnh môi trường từ 
24-30/10/06 với hình ảnh là dòng 
kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trải qua 
những giai đoạn lịch sử: từ hình ảnh 
nhếch nhác, ô nhiễm trước kia và 
thanh bình hiện nay mang  ý nghĩa 
bao quát, đánh thức khơi dậy ý thức 
bảo vệ môi trường trong cộng đồng. 
“Nâng cao nhận thức và năng lực 
BVMT cho cộng đồng tại lưu vực 
sông Thị Vải” - đó là nội dung buổi toạ 
đàm được phối hợp tổ chức với Hội 
Phụ nữ Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 
50 đại biểu đại diện các tổ chức hội 
đoàn, người dân khu vực gần sông 
Thị Vải, các cơ quan quản lý, chuyên 
môn, các nhà máy, xí nghiệp…. tham 
dự. Kết quả đã tạo được sự quan 
tâm thực sự của các bên liên quan 
và đóng góp ý kiến cho giải pháp cải 
thiện môi trường sông Thị Vải, nêu 
lên thực trạng ô nhiễm hiện nay của 
sông và chia sẻ kinh nghiệm về hiệu 
quả khi phát huy năng lực cộng đồng 
cùng tham gia bảo vệ môi trường 
như giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ 
môi trường cho học sinh, xây dựng 
những tổ tuyên truyền ngay trong 
dân, cơ quan chức năng cần xem xét 
kỹ về xử lý môi trường trước khi cấp 
phép cho doanh nghiệp…. 

Dự án SEF/38/06:  Hợp 
tác xã Hưng Thành, 
xã Định Môn, Cờ Đỏ, 
Cần Thơ

Dự án đã tập huấn 
nâng cao nhận thức 
bảo vệ môi trường 
với hàng trăm người 
tham dự gồm: đại diện 
chính quyền, các đoàn 
thể và người dân. Các 
hoạt động truyền thông 
được tổ chức rộng rãi 
trên toàn xã với hình 
thức dựng pano, áp 
phích nơi công cộng, 
cấp phát nón, áo, sử 
dụng loa tay trong ngày 

ra quân tuyên truyền. Phòng đọc sách 
được đặt tại văn phòng HTX với hơn 
300 đầu sách về môi trường, khoa 
học kỹ thuật, giáo dục gia đình… giúp 
người dân tiếp cận được các thông 
tin khoa học và môi trường. Để xây 
dựng mô hình bảo đảm công bằng 
minh bạch, dự án đã tổ chức đưa ra 
bình chọn được 10 hộ Khmer có nhu 
cầu sử dụng hố xí hợp vệ sinh, mỗi 
hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng, gia đình 
đóng góp thêm từ 1 – 2 triệu đồng. 
Ngoài ra, các hộ nghèo được hỗ trợ 
làm nấm rơm cải thiện đời sống gia 
đình. Một ví dụ điển hình là anh Đào 
Vinh Quang, người Khmer được dự 
án hỗ trợ 500.000 đồng triển khai 
trồng nấm rơm. Trong khoảng thời 
gian 45 ngày, anh đã thu hoạch được 
khoảng 300kg nấm các loại, tương 
đương 1,8 triệu đồng. Sau khi trừ chi 
phí, gia đình còn lãi khoảng 800.000 
đồng. Đây là tín hiệu vui mà dự án 
mang lại cho cộng đồng. 

Dự án SEF/39/06:  Câu lạc bộ IPM 
xã Vĩnh Trung, Vị Thủy, Hậu Giang

Các lớp tập huấn nâng cao nhận 
thức bảo vệ môi trường và kỹ thuật 
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có 
đông đảo người dân tham dự. Lớp 
tập huấn truyền thông triển khai 
vào ngày khai giảng năm học, với 
20 đoàn viên thanh niên và 60 học 
sinh tham gia. Dự án đã in ấn tờ rơi, 
áo, nón phục vụ cho công tác truyền 
thông. Mô hình trồng cây chống xói 
lở và trồng rau an toàn đã và đang 
được triển khai. Theo kế hoạch là 
trồng tre trúc, nhưng qua thực tế yêu 
cầu người dân địa phương, trồng cây 

(xem tiếp trang 14)
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Phát triển các nhóm cộng đồng và phong trào bảo vệ môi trường
Ban quản lý dự án SEF/02/06

Đối với dự án SEF/02/06 ở xã 
Quảng Chu (huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn) cũng như phần lớn  
các dự án SEF hỗ trợ cho cộng đồng, 
một trong những hoạt động quan 
trọng, có ý nghĩa quyết định đến tính 
bền vững của dự án, đó là việc thành 
lập các nhóm cộng đồng (nhóm sở 
thích). Sau khi dự án kết thúc, các 
nhóm cộng đồng là lực lượng nòng 
cốt để tiếp tục phát triển các nội dung 
của dự án. Chính vì vậy, ngay từ khi 
bắt đầu triển khai, Ban quản lý dự án 
đã phối hợp với địa phương thành 
lập các nhóm cộng đồng. Đến nay, 
được sự hỗ trợ của các chuyên gia, 
đã có 4 nhóm cộng đồng được thành 
lập với quy chế, kế hoạch hoạt động 
cụ thể, bao gồm Nhóm biogas, Nhóm 
phân vi sinh, Nhóm chè sạch, Nhóm 
rau sạch. Đồng thời với việc thành 
lập các nhóm, Dự án đã tổ chức 1 
lớp tập huấn cho lãnh đạo các nhóm 
cộng đồng này nhằm nâng cao năng 
lực quản lý, điều hành và hạch toán 
kinh tế của nhóm trong 3 ngày. Lớp 
tập huấn đã trang bị những kiến thức 
về thành lập và phát triển nhóm, lập 
kế hoạch hoạt động, quản lý, hạch 
toán, viết báo cáo... cho các lãnh 
đạo của 4 nhóm. Đến nay, tất cả các 
nhóm đã được thành lập và đang 
dần hoạt động có hiệu quả. Tại mỗi 
nhóm, với tiêu chí và kế hoạch hoạt 
động riêng đã vận động bà con trong 
xã có những chuyển biến tích cực về 
bảo vệ môi trường trong sinh hoạt và 
sản xuất. 

Hơn thế nữa, 16 
người là đại diện 
lãnh đạo 4 nhóm 
cộng đồng còn được 
tham gia lớp tập 
huấn chuyển giao 
công nghệ sản xuất 
phân hữu cơ vi sinh 
và biogas với mục 
tiêu đào tạo thành 
những tiểu giáo viên 
để sau này truyền 
đạt lại cho người 
dân trong xã. Lãnh 
đạo 4 nhóm cộng 
đồng đều nắm được 
các kiến thức và đều 

có khả năng truyền đạt lại những kiến 
thức này cho người dân trong xã. 

Bốn nhóm cộng đồng được hình 
thành đã thu hút nhiều người cùng 
sở thích tham gia, các thành viên 
giúp đỡ nhau cùng phát triển nông 
nghiệp. Nhóm trưởng các nhóm rất 
tích cực trong các hoạt động nhóm 
và nắm được những kiến thức cơ 
bản để quản lý và duy trì hoạt động 
nhóm hiệu quả. Mặc dù còn lạ lẫm 
với phương thức hoạt động theo 
nhóm sở thích nhưng các thành viên 
đều cố gắng, nhiệt tình để phát triển 
nhóm. Các nhóm họp đều đặn theo 
tháng để cùng nhau trao đổi, thảo 
luận, rút kinh nghiệm những việc làm 
tốt và chưa tốt. Chính hoạt động theo 
nhóm đã giúp cho mọi người đoàn 
kết hơn, cùng cố gắng để phát triển 
nông nghiệp ở xã, nhằm nâng cao 
chất lượng cuộc sống và phát triển 
làng xã.

Việc thành lập và đi vào hoạt động 
của 4 nhóm cộng đồng đã được 
hưởng ứng và đánh giá cao của chính 
quyền và người dân. Tuy nhiên, trong 
4 nhóm được thành lâp mới chỉ có 
2 nhóm (nhóm biogas và nhóm sản 
xuất phân hữu cơ vi sinh) đã được 
tập huấn kỹ thuật, định hướng phát 
triển và có cơ sở tốt để phát triển. 
Vì vậy, việc tổ chức tập huấn cho 2 
nhóm còn lại (nhóm phát triển chè 
sạch và nhóm phát triển rau sạch) về 
kỹ thuật và định hướng phát triển là 
cần thiết. Ban quản lý dự án và các 

nhóm cần nỗ lực hơn nữa để tự vận 
động và phát triển hiệu quả các hoạt 
động của nhóm.

Bên cạnh đó, các phong trào tình 
nguyện bảo vệ môi trường cũng là 
những hoạt động sôi nổi mang lại 
hiệu quả về xã hội và môi trường 
rất đáng ghi nhận của dự án . Đội 
thanh niên tình nguyện bảo vệ môi 
trường gồm 30 thanh niên ưu tú từ 
tất cả các thôn bản của xã đã được 
thành lập nhằm phát huy vai trò tiên 
phong của thanh niên trong công tác 
bảo vệ môi trường. Đội thanh niên 
tình nguyện được trang bị quần áo 
đồng phục, được tập huấn kỹ năng 
“Quan hệ công chúng” và kỹ năng 
“Vận động tuyên truyền”. Với những 
kỹ năng này, các đội viên đã triển 
khai công tác vận động đến người 
dân từng thôn bản của xã thực hiện 
tốt vệ sinh môi trường trong sản xuất 
và sinh hoạt. Trong các cuộc họp ở 
các thôn, đội thanh niên tình nguyện 
đã tiến hành tuyên truyền công tác 
vệ sinh môi trường cho các thanh 
niên tham dự. Đồng thời hàng tuần 
có các tổ trong đội đã đến từng thôn 
vận động, nhắc nhở người dân thực 
hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, 
thường xuyên có báo cáo về Ban dự 
án những vấn đề về môi trường để 
có biện pháp xử lý và những gương 
điển hình để khuyến khích động viên 
kịp thời.

“Chiến dịch vệ sinh môi trường” 
được tổ chức với mục tiêu phát động 
một phong trào bảo vệ môi trường 
và phát triển nông nghiệp bền vững. 
Đây là một hoạt động lớn với sự tham 
gia đông đảo của 500 người dân xã 
Quảng Chu và đại diện các tổ chức 
liên quan như Hội làm vườn, chính 
quyền và đoàn thể các cấp. Mặc dù 
địa hình xã Quảng Chu trải dài và giao 
thông còn khó khăn, tại một số thôn 
xóm đã bắt đầu vào vụ cấy, song lễ 
phát động đã có sự tham gia của tất 
cả các xóm trong xã. Sau buổi lễ phát 
động, toàn bộ đại biểu tham dự đã 
cùng tiến hành ra quân dọn vệ sinh 
tại các khu công cộng. Buổi ra quân 
đã tạo ra một khí thế mới tạo đà cho 
các hoạt động “Truyền thông vệ sinh 
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Kết nối

hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

môi trường” phát động phong trào vì 
môi trường xanh, sạch, đẹp  khiến 
cho ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường 
của bà con xã nhà được nâng lên một 
cách đáng kể. Kết quả là đường thôn 
bản, nhà cửa có phần đổi mới sạch 
đẹp hơn trước. Đây là hoạt động 
rất thiết thực nhưng từ trước xã vẫn 
chưa thực hiện được thường xuyên 
mà chỉ là phong trào thoáng qua. Hy 
vọng từ nay về sau hoạt động này sẽ 
duy trì liên tục và được bà con hưởng 
ứng nhiệt tình, tự giác.

Những khẩu ngữ và pano lớn được 
xây dựng ở các vị trí dễ quan sát 
tuyên truyền về bảo vệ môi trường 
và phát triển nông nghiệp bền vững. 
3000 tờ rơi phát cho người dân ở 
các xóm đã truyền tải tới người dân 
những thông điệp về vai trò của môi 
trường, những vấn đề môi trường 
đang bức xúc tại địa phương và cần 
làm gì để bảo vệ môi trường, nâng 
cao chất lượng cuộc sống. 

Chương trình phát thanh tuyên 
truyền, vận động và thúc đẩy cộng 
đồng tham gia giữ gìn vệ sinh môi 
trường và phát triển nông nghiệp bền 
vững được thực hiện với sự phối hợp 
tham gia của Ban Văn hoá xã. Với 
thời lượng 15 phút 1 lần/ tuần, những 
bài viết bổ sung của các đoàn viên 
thanh niên tình nguyện bảo vệ môi 
trường cũng như của các ban ngành 
khác trong xã về “Gương người tốt, 
việc tốt” trong chiến dịch vệ sinh môi 
trường sẽ được phát thanh kịp thời để 
cổ vũ và khích lệ cộng đồng. Chương 
trình phát thanh đã góp phần đáng 
kể trong việc thay đổi nhận thức của 
cộng đồng trong thôn về vệ sinh môi 
trường, các hoạt động bảo vệ môi 
trường trong sinh hoạt và sản xuất.

 “Nâng cao nhận thức vệ sinh môi 
trường và phát triển bền vững” là lớp 
tập huấn đầu tiên cho  182 người đại 
diện cho các hộ dân trong xã đã truyền 
đạt các kiến thức về môi trường, tầm 
quan trọng của môi trường đối với đời 
sống sinh hoạt và sản xuất, những tác 
nhân làm ô nhiễm môi trường và các 
giải pháp khắc phục. Các học viên đã 
tham gia rất đầy đủ và thảo luận nhiệt 
tình về các vấn đề môi trường tại địa 
phương, các kinh nghiệm và giải 
pháp bảo vệ môi trường truyền thống 
của người dân địa phương. Những 
kiến thức được đề cập đến là những 
điều đơn giản trong môi trường sống 
hàng ngày nhưng dường như người 

dân đã coi nhẹ và quên mất rằng nó 
cũng có những ảnh hưởng lớn đến 
sức khoẻ của con người. Sau lớp 
học mọi người 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 khoẻ mạnh hơn.

Để bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững, việc phổ biến và ứng dụng 
các công nghệ đơn giản trong cộng 
đồng dân cư Quảng Chu cũng được 
dự án tiến hành theo hình thức vừa 
chuyển giao công nghệ vừa xây dựng 
mô hình thí điểm tại xã.

Chuyển giao công nghệ sản xuất 
phân hữu cơ vi sinh từ phế thải nông 
nghiệp quy mô hộ gia đình được áp 
dụng tại các vùng nông thôn đã đem 
lại hiệu quả cao về kinh tế  - xã hội 
và môi trường. Tập huấn “Sản xuất 
phân hữu cơ vi sinh” đã được bà 
con hoan nghênh, hưởng ứng tích 
cực vì quy trình sản xuất  phân rất 
đơn giản, rẻ tiền đồng thời xử lý an 
toàn chất thải nông nghiệp. Đã có 32 
người từ các thôn bản trong xã tham 
gia và nắm được các kiến thức về 
sử dụng phân bón hợp lý trong sản 
xuất nông nghiệp, nắm chắc kỹ thuật 
sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế 
thải nông nghiệp quy mô hộ gia đình. 
Trước đây, ở Quảng Chu, trong sản 
xuất nông nghiệp người dân chưa 
từng được tiếp cận với phân hữu cơ 
vi sinh, chủ yếu sử dụng phân hoá 
học và một phần phân chuồng tự sản 
xuất (nhưng cũng không đảm bảo 
chất lượng). Dự án còn tiến hành hỗ 
trợ xây dựng 40 mô hình sản xuất 
phân hữu cơ vi sinh theo công nghệ 
chuyển giao để bà con mắt thấy tai 
nghe và học tập làm theo.  Công 
nghệ này được địa phương đánh giá 
rất cao và tin rằng  sẽ được triển khai 
nhân rộng và phát triển trong toàn xã 
vì vừa bảo vệ môi trường thông qua 
việc tận dụng triệt để các phế thải 
nông nghiệp, vừa giảm lượng phân 
bón hóa học, vừa tạo ra được một 
loại phân hữu cơ vi sinh chất lượng 
cao giá thành rẻ làm tăng thu nhập 
cho bà con. 

 “Kỹ thuật xây dựng hầm biogas 
VACVINA cải tiến” ưu tiên đối tượng 
tham gia là 12 thợ xây để họ nắm 
được kỹ thuật cơ bản về biogas để 
phát triển mô hình này ở địa phương. 
Người dân đánh giá cao những ưu 
điểm và khả năng ứng dụng mô hình 

này so với các mô hình khác. Đây là 
một công nghệ thực sự thích hợp với 
người dân các vùng nông thôn, vừa 
bảo vệ môi trường thông qua xử lý an 
toàn chất thải của người và gia súc 
vừa tạo chất đốt phục vụ sinh hoạt, 
giảm chặt phá rừng. Đội ngũ cán bộ 
kỹ thuật được đào tạo lành nghề nắm 
vững lý thuyết về công nghệ biogas, có 
thể tự thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh 
được hầm biogas VACVINA cải tiến 
nằm trong chương trình hỗ trợ của dự 
án, đồng thời sẽ trực tiếp thiết kế xây 
dựng cho những hộ có nhu cầu trong 
xã Quảng Chu và các xã lân cận.

Trong quá trình tổ chức tập huấn, các 
học viên đã thực tập sản xuất tại mô 
hình. Biogas và sản xuất phân hữu cơ 
vi sinh được kết hợp học lý thuyết với 
thực hành nên các học viên hiểu nhanh 
hơn và kỹ lưỡng hơn về các kỹ thuật 
này. Học viên có thể áp dụng ngay 
kiến thức học được vào thực tế và qua 
đó nhanh chóng nắm bắt được những 
vấn đề còn chưa rõ khi học lý thuyết, 
đồng thời rút ra những điểm còn chưa 
phù hợp với thực tế địa phương để tìm 
cách khắc phục.

Người dân và chính quyền địa phương 
đánh giá cao những tác động tích cực 
mà dự án mang lại. Quảng Chu là xã 
miền núi khó khăn, người dân mới 
chỉ chăm lo cho những nhu cầu hàng 
ngày nên công tác vệ sinh môi trường 
cũng chưa được quan tâm đúng mức, 
thói quen của cộng đồng trong việc xử 
lý chất thải sinh hoạt và chất thải nông 
nghiệp vẫn theo cách truyền thống, 
không quan tâm nhiều đến môi trường. 
Dự án về vệ sinh môi trường mà Trung 
tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng 
phối hợp thực hiện tại Quảng Chu do 
Quỹ Môi trường Sida tài trợ đã tạo 
những thay đổi lớn đối với tình hình vệ 
sinh môi trường của địa phương. Qua 
các lớp tập huấn và các hoạt động bảo 
vệ môi trường của dự án, người dân 
hiểu được rõ hơn về vai trò của môi 
trường sống, sự cần thiết của vệ sinh 
môi trường đối với cộng đồng, ý thức 
của người dân trong việc giữ sạch 
thôn bản và tránh ô nhiễm môi trường 
do hoạt động sản xuất nông nghiệp 
cũng được nâng lên. Đồng thời cộng 
đồng còn nắm bắt được phương thức 
phát triển nông nghiệp bền vững. Từ 
đó người dân nhiệt tình tham gia các 
hoạt động của dự án, góp phần rất lớn 
vào thành công của dự án.
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Số 24 Quý 4 Năm 2006

Một số ấn phẩm do SEF hỗ trợ xuất bản
Nguyễn Việt Hoà - Văn phòng nhóm cố vấn SEF

“Rừng ta đã có từ đời ông xưa

Rừng ta đã có từ đời bà trước

Chúng ta là con cháu

Phải biết bảo vệ rừng

Phải biết bảo vệ núi

Phải biết giữ gìn đất đai

Phải biết giữ gìn tài nguyên môi trường

Phải biết giữ gìn nguồn nước...”

Đó là những lời răn dạy của già 
làng, của ông, của bà từ bao 

đời nay vẫn đang sống và lưu truyền 
trong các buôn làng Ê đê. Tuy nhiên, 
ở Đak Lak nói riêng và Tây Nguyên 
nói chung, nguồn tài nguyên đang bị 
tàn phá nghiêm trọng và ngày càng 
cạn kiệt. Trước thực trạng đó, những 
người con của buôn làng Ê đê đã 
sưu tầm những luật tục cổ truyền, 
dịch thuật song ngữ Ê đê - Việt và 
xuất bản cuốn sách “ Luật tục Ê đê 
về bảo vệ rừng, đất đai, nguồn nước” 
vào tháng 6/2006. Đây cũng chính là 
dự án SEF/13/06 - dự án hoàn thành 
sớm nhất trong giai đoạn 1/2006 - 
6/2007. (ảnh)

Cuốn sách bao gồm những luật 
tục cổ truyền, những luật tục mới 
được đúc kết, xây dựng trong thời 
đại mới được sưu tầm ở các buôn 
làng dân tộc Ê đê thuộc 13 huyện, 
thành phố Buông Ma Thuột; với 6 nội 
dung chính: bảo vệ rừng, bảo vệ tài 
nguyên, đất đai, bảo vệ nguồn nước, 
bảo vệ thú rừng, bảo vệ cây rừng và 
khiếu nại của muôn loài trước sự tàn 
phá của con người đối với tài nguyên 
của núi rừng. 

Những lời nói vần dễ hiểu, dễ ưng cái 
bụng và rất dễ nhớ này không chỉ là 
tài sản quý giá của dân làng Ê đê, mà 
còn là tài liệu hữu ích cho công tác 
tuyên truyền về bảo vệ môi trường, 
cũng như việc xây dựng hương ước 
bảo vệ tài nguyên môi trường ở các 
buôn, thôn...

Cùng với “Luật 
tục Ê đê về bảo 
vệ rừng, đất 
đai và nguồn 
nước”, còn 
có cuốn 
sách “Sức 
khỏe và vệ 
sinh môi 
t r ư ờ n g ” 
được SEF 
phối hợp với Đài 
tiếng nói Việt Nam xuất bản năm 
2000, 2003 với ba thứ tiếng dành cho 
đồng bào các dân tộc Ê đê, H’mông 
và Khmer 

Với nội dung đơn giản, dễ hiểu, cùng 
với những hình ảnh minh họa sinh 
động, cuốn sách đã thực sự cung 
cấp cho đồng bào các dân tộc những 
kiến thức cần thiết, gắn liền với đời 
sống hàng ngày. Cuốn sách đem lại 
cho đồng bào các dân tộc những 
kiến thức cơ bản, thông thường nhất 
về bảo vệ môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên; giúp họ hiêủ được những 
tác hại của việc phá hoại môi trường 
cũng như những phương pháp giữ 
gìn vệ sinh môi trường đơn giản, 
hiệu quả nhất; từ đó hiểu được trách 
nhiệm bảo vệ môi trường và giữ gìn 
sức khỏe cộng đồng. (ảnh)

Với những cuốn sách này, đồng bào 
các dân tộc có thể tự nâng cao kiến 
thức về môi trường bằng chính ngôn 
ngữ của dân tộc mình, cũng như 
thuận lợi hơn trong việc tuyên truyền 
sâu rộng trong cộng đồng về bảo vệ 
môi trường.

Nhân đây, chúng 
tôi xin giới thiệu 
một bộ sưu tập 
khác, bộ sưu 
tập những bài 
báo viết về 
môi trường. 
Trước nhất 
là cuốn 
“ N g ư ờ i 
dân với 
mô hình sản xuất 
bảo vệ môi trường” do SEF 
phối hợp với Hội thông tin khoa học 
kỹ thuật Hà Nội xuất bản năm 2000. 
Cuốn sách gồm 60 bài viết về 60 mô 
hình đã đăng trên các báo của Trung 
ương và địa phương: Nhân Dân, 
Quân đội nhân dân, Hà Nội mới…
Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết 
giới thiệu đa dạng và phong phú các 
mô hình phát triển kinh tế - bảo vệ môi 
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hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường

trường. 
Cuốn sách 

tuy không thật mới nhưng 
chúng tôi tin rằng đây thực 

sự là tài liệu tham khảo hữu 
ích cho cộng đồng, từ đó có 

thể ứng dụng thích hợp với 
hoàn cảnh cụ thể hiện tại ở 

từng địa phương và gia đình.

Cùng với đó là những bài báo 
giới thiệu mô hình trong hoạt động 

bảo vệ môi trường, những bài báo 
nhằm cổ vũ xã hội hoá công tác bảo 
vệ môi trường, phê phán những hành 
vi huỷ hoại môi trường trong “Bảo vệ 
môi trường để đất nước phát triển 
bền vững”. Đây là cuốn sách được 
SEF phối hợp với Ban nghiệp vụ Hội 
nhà báo Việt Nam xuất bản năm 2001 

với tuyển 
chọn 80 bài 

viết đăng trên 
các báo trung 

ương và địa 
phương. 

Và cuối cùng trong bộ sưu tập là 
cuốn sách “Những tấm lòng vì môi 
trường” - tuyển tập những bài dự thi 
viết về “Cộng đồng và môi trường” 
năm 2006 do Báo Khoa học & Đời 
sống tổ chức với sự tài trợ của SEF. 
Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết 
đề cập tới nhiều vấn đề nóng của 
môi trường, đồng thời người viết gửi 
gắm vào đó tấm lòng mình, chia sẻ 
sự quan tâm và trách nhiệm với công 
tác bảo vệ môi trường.

Chúng ta đều biết rằng, đảm bảo bền 
vững về môi trường là một trong tám 

mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của 
Việt Nam nói riêng và thế giới nói 
chung. Hi vọng rằng, những cuốn 
sách này thực sự trở thành hành 
trang kiến thức giúp cộng đồng thực 
hiện tốt công tác bảo vệ môi trường 
hướng tới mục tiêu phát triển bền 
vững, để có thể để lại cho thế hệ 
sau một môi trường trong lành và 
đẩy lùi tình trạng gây hại đối với môi 
trường.



Tháng 6 năm 2006, trong đợt 

xét duyệt lần 2 của Quỹ Môi 

trường Sida, trong số những dự 

án được tuyển chọn các thành 

viên trong nhóm đánh giá rất 

cao 4 trong số 21 dự án đựoc 

tuyển chọn. Dự án do Quỹ Phát 

triển Nông thôn và Giảm nghèo 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình (RDPR) là một trong số 

những dự án hiếm hoi này. Tính 

thuyết phục của dự án bao gồm 

rất nhiều yếu tố. Đó đối tượng 

được hưởng lợi là đồng bào dân 

tộc ít người, là các hoạt động 

của dự án vừa mang tính thực tế 

vừa bao hàm cả tính sáng tạo, 

tính chi tiết khoa học của phần 

kinh phí được tính. Đọc những 

dự án được xây dựng một cách 

tâm huyết này chúng tôi bước 

đầu đã có phần yên tâm về tính 

hiệu quả của nó. Tuy nhiên để 

giúp chủ dự án điều chỉnh một 

số hoạt động theo tiêu chí ưu 

tiên cúng như một số phần kinh 

phí phù hợp với yêu cầu của 

Quỹ SEF, thành viên của AG đã 

trực tiếp làm việc với chủ dự án 

và thị sát khu vực tiến hành se 

triển khai.

dần giúp họ thoát đói nghèo. Có thể 
nói đây là một điều rất đáng quý vì 
có không ít cán bộ đã đến, đã làm 
việc, thậm chí đã đưa không ít nguồn 
vốn không nhỏ đầu tư vào vùng khó 
khăn này nhưng để hiểu được người 
dân một cách tường tận như vậy, để 
người dân nơi đây tin tưởng như vậy 
quả là rất hiếm. Cùng thăm các bản 
nơi tiến hành triển khai dự án là một 
cán bộ chương trình hãy còn rất trẻ. 
Gần như toàn bộ thời gian của mình 
anh dành hết cho địa phương (một 
tháng chỉ dành một tuần về trung 
tâm sinh hoạt). Anh là người biết khá 
tường tận hoàn cảnh từng gia đình, 
biết rõ nguyên do của từng hoàn 
cảnh. Có thể nói đó là mẫu cán bộ 
“ba cùng” của một thời xa xưa để lại 
- mẫu cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng 
làm. Đến lúc này chúng tôi càng tin 
tưởng hơn cương vị Giám đốc mà 
anh đang đảm nhận. Anh đã biết 
truyền nhiệt huyết, sự hiểu biết cho 
những thanh niên có thể nói là đang 
tuổi ăn tuổi ngủ và phần đông trong 
số này thậm chí rất rất ngại ngùng 
đến những vùng xa xôi như vậy dù 
chỉ là đi du lịch.

Sau khi đã thị sát toàn bộ khu vực 
sẽ triển khai dự án và buổi làm việc 
ngắn để chỉnh sửa một số yêu cầu 
của Quỹ, chúng tôi mới bắt đầu câu 
chuyện về những việc anh đã làm 
trong thời gian vừa qua của mình.

Sau khi tốt nghiệp Khoa quản trị kinh 
doanh - Đại học kinh tế Huế, Phạm 
Mậu Tài công tác 5 năm tại Công ty 
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Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với 
giám đốc RDPR là sự trẻ trung, 

cới mở, chân tình và nhiệt huyết 
với công việc đang đảm trách. Văn 
phòng dự án làm việc mặc dù đã 
được UBND huyện Quảng Ninh khá 
quan tâm nhưng vẫn hết sức khiêm 
tốn. Tuy nhiên trang thiết bị được 
quan tâm rất đúng mức và điều quan 
trọng nhất là chỉ có một số rất ít cán 
bộ (giám đốc, kế toán và thủ quỹ) làm 
việc tại văn phòng còn tất cả nhân 
viên đều trực tiếp làm việc tại cơ sở 
nơi đang tiến hành triển khai dự án. 
Sau khi cùng Giám đốc vượt gần 70 
km đường rừng, chúng tôi đặt chân 
tới xã Trường Sơn (một xã có diện 
tích chiếm gần 1/2 diện tích toàn 
huyện nằm trên dãy Trường Sơn). 
Giám đốc RDPR đã dẫn tôi làm việc 
với các bản nơi sẽ tiến hành các dự 
án. Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao 
dự án có sức thuyết phục cao như 
vậy. Tất cả những con người sống tại 
đây đều coi anh thanh niên này như 
chính người thân của họ. Trong ánh 
mắt của họ tràn đầy niềm hy vọng 
con người này sẽ mang đến cho bản 
mình, gia đình mình một điều gì đó 
thật mới mẻ. Họ đón tiếp chúng tôi 
thật mộc mạc nhưng hết sức nồng 
hậu. Trong quá trình làm việc, anh 
cho tôi biết về phong tục tập quán, 
phương thức canh tác của người Vân 
Kiều cũng như đời sống của hầu hết 
các hộ gia đình. Anh chỉ ra những bất 
cập, những khó khăn của đời sống 
và đặc biệt là cách thức có thể giúp 
đỡ người dân nơi đây từng bước 
thay đổi nếp nghĩ, cách làm việc để 

Nguyễn Văn Long – Cố vấn SEF khu vực Bắc Trung Bộ

Người con của bản làng ven dãy Trường Sơn



dâu tằm tơ tỉnh Lâm Đồng. Năm 1998 
anh chuyển về công tác tại Trung tâm 
Dịch vụ Phát triển Nông thôn RDSC 
(một trong những tổ chức phi chính 
phủ ra đời sớm nhất tại Việt Nam, 
thành lập từ năm 1995 tại Hà Nội). 

Từ năm 1998 đến năm 
2001, anh là cán bộ 
dự án phụ trách văn 
phòng dự án RDSC tại 
Quảng Bình. Từ năm 
2002 đến tháng 6 năm 
2004,  là Trưởng đại 
diện khu vực của RDSC 
tại Quảng Bình, quản lý 
chương trình dự án tại 
Quảng Bình. Sau khi 
dự án RDSC kết thúc 
(cuối năm 2003), UBND 
huyện Quảng Ninh ra 
Quyết định thành lập 
Quỹ Phát triển Nông 
thôn và Giảm nghèo 

(RDPR). Toàn bộ tài sản và nhân sự 
của văn phòng đại diện của RDSC 
Quảng Bình được chuyển sang 
RDPR. Tài lại đảm nhiệm vai trò mới 
là Giám đốc trung tâm. Sau khi thành 
lập và hoàn thành một năm thực hiện 
chương trình dự án giảm nghèo cho 
người dân tộc Vân Kiều thành công, 
RDPR được ICCO Hà Lan đồng ý tài 
trợ cho chương trình kéo dài thêm 
nhiều năm tiếp theo. Hoạt động dự 
án của RDPR nhằm mục đích giảm 
nghèo cho người dân tộc Vân Kiều 
thông qua việc nâng cao năng lực 
sản xuất để tạo thu nhập và tạo cơ 
hội để người nghèo tiếp cận với các 
dịch vụ khuyến nông. 

Một thành công lớn của RDPR trong 
năm 2006 là dự án đã hình thành 
được một Trung tâm đào tạo cộng 
đồng tại xã Trường Sơn trên diện tích 
đất gần 2 hecta và một hệ thống văn 
phòng dùng để tập huấn cho cộng 
đồng, một nhà sàn để bảo tồn và sinh 
hoạt văn hoá dân tộc cho dân tộc 
Vân Kiều với tổng kinh phí đầu tư xây 
dựng cơ bản gần 500 triệu đồng.

Phương pháp tiếp cận có sự tham 
gia của cộng đồng là phương pháp 
được RDPR áp dụng xuyên suốt quá 
trình thực hiện dự án. Hình thành nên 
các tổ chức cộng đồng hay các nhóm 
sở thích của nông dân nhằm chia sẻ 
thông tin là điểm mạnh của RDPR 
và là phương pháp được RDPR áp 
dụng để tạo nên sự thành công của 
các dự án trong thời gian qua. 

Trong quá trình hoạt động RDPR đã 
quan hệ với nhiều tổ chức NGO quốc 
tế như Plan, SNV, ICCO, MAG, CPI 
và nhiều tổ chức NGO trong nước 
như CRD, CIRD, ACEP, RDSC... 
Ngoài ra RDPR đã tham gia với nhiều 
mạng lưới các tổ chức phi chính phủ 
được thành lập tại Việt Nam như 
nhóm CIFPEN tại Hà Nội, nhóm 
TASK FORCE tại Quảng Bình.

Tại Quảng Bình, RDPR đã quan hệ tốt 
với nhiều cơ quan đối tác trong tỉnh 
như Sở ngoại vụ, Sở Tài nguyên môi 
trường, Sở Khoa học công nghệ, Sở 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
Đặc biệt tại khu vực thực hiện dự án 
được chính quyền địa phương cấp 
huyện nhiệt tình ủng hộ và tạo điều 
kiện rất thuận lợi cho quá trình thực 
thi thành công dự án của RDPR.

Trong cả quá trình thực hiện dự án 
SEF sau hai lần kiểm tra thực tế 
những công việc thực tế tôi càng 
khẳng định những ấn tượng tốt đẹp 
ban đầu của mình. Mặc dù đây chỉ 
là một dự án nhỏ trong số những dự 
án trung tâm đang thực hiện nhưng 
anh đã dành một sự quan tâm đúng 
mức. Để đạt mục tiêu dự án, anh đã 
cùng cán bộ chương trình tổ chức 
nhiều cuộc tập huấn, tuyên truyền 
cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận 
thức về bảo vệ môi trường và tài 
nguyên thiên nhiên. Dự án cũng thực 
hiện các mô hình áp dụng phương 
pháp canh tác bền vững nhằm cải 
tạo đất và đảm bảo tạo được thu 
nhập cho cộng đồng như mô hình 
trồng lạc, trồng chuối, mô hình trồng 
cỏ chăn nuôi và mô hình làm chuồng 
trại nuôi trâu bò có kết hợp ủ phân 
trộn. Ngoài ra, dự án hướng đến tăng 
hiệu quả sử dụng đất khu vực sản 
xuất và giảm bớt tình trạng chặt phá 
rừng làm nương rẫy của người dân 
tộc Vân Kiều. Thông qua thực hiện 
mô hình tại các bản đã hình thành 
nên các nhóm sở thích để sinh hoạt 
nhằm chia sẻ thông tin về sản xuất 
và thực hiện bảo vệ môi trường thôn 
xóm và hộ gia đình. 

Sau 7 tháng thực hiện dự án đã có 
4 khoá tập huấn tuyên truyền nâng 
cao nhận thức về bảo vệ môi trường 
và tài nguyên thiên nhiên được tổ 
chức. Có 51 mô hình sản xuất trồng 
trọt chăn nuôi được thực hiện. Có 
3 nhóm sở thích được thành lập và 
sinh hoạt chia sẻ hàng tháng với tổng 

số 360 lượt người tham gia tại 3 bản 
người dân tộc Vân Kiều.

Ban đầu mới triển khai, dự án gặp 
nhiều khó khăn về ý thức của người 
dân nhưng về sau có thuận lợi hơn 
do dự án đã tổ chức tuyên tuyền 
thông qua các khoá tập huấn, phát 
thanh trên loa đài thôn bản, tổ chức 
sinh hoạt của nhóm sở thích dần dần 
ý thức của người dân đã được thay 
đổi. Bước đầu dự án đã có những 
tác động tốt về ý thức và áp dụng 
bảo vệ môi trường của cộng đồng. 
Đó là các mô hình được cộng đồng 
áp dụng đúng yêu cầu và phát triển 
thuận lợi, hệ thống chuồng trại chăn 
nuôi trâu bò được vệ sinh sạch sẽ, 
phân thải được ủ hoai mục để bón 
cho cây trồng. Các cuộc sinh hoạt về 
môi trường của các nhóm sở thích 
được duy trì hàng tháng, vệ sinh thôn 
xóm được thực hiện thường xuyên 
tạo cho quang cảnh môi trường thôn 
bản luôn được sạch sẽ và thoáng 
mát.

Để có thể hình dung thật rõ người 
thanh niên này tôi xin được kết thúc 
bằng kỷ niệm chuyến công tác lần 
cuối. Đó là đợt công tác vào tháng 9 
năm 2006. Anh đã cùng tôi trên chiếc 
xe gắn máy đi trên quãng đường 70 
km lầy lội tới mức không một loại xe 
bốn bánh nào có thể đi được, trừ loại 
xe chở gỗ chuyên dụng. Trong cơn 
mưa tầm tã của vùng Tây Trường 
Sơn,  chúng tôi vẫn được người dân 
ở đây đón tiếp thật chân tình. Tôi 
được chứng kiến những thành quả 
bước đầu của dự án mang lại. đó là 
hệ thống nước tự chảy, những vườn 
chuối bắt đầu phát triển, những mảnh 
ruộng cỏ voi đã sắp cho thu hoạch, 
hệ thống chuồng trại hợp vệ sinh và 
đảm bảo ấm mùa đông, mát mùa 
hè. Điều quan trọng nhất là chúng 
tôi thấy được niềm tin ban đầu của 
người dân Vân Kiều nghèo khó nơi 
đây. Trên đường trở về văn phòng 
con đường cũ đã hoàn toàn bị tắc, 
đành mạo hiểm lựa chọn đường Tây 
Trường Sơn đánh Mỹ năm xưa - con 
đường luôn bị đe doạ bởi sạt lở với 
độ dài hơn 150 km. Về tới đồng bằng 
trời vẫn quang nắng. 

Đây là chuyến đi nhớ đời của tôi trong 
khi đó là việc làm thường xuyên của 
anh và các cán bộ tại Trung tâm!
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bạch đàn phù hợp hơn nên dự án đã 
cấp trên 40.000 cây bạch cho người 
dân. Ngoài ra, dự án còn triển khai 
mô hình trồng rau an toàn cho 06 hộ 
bao gồm các loài: cải xanh, hẹ, rau 
muống, quế, rau húng lủi, bắp cải, 
cà chua, cà tím, bí đao, đậu bắp. Mô 
hình khôi phục nghề truyền thống 
đã triển khai tập huấn nghề làm chổi 
bằng cọng dừa, và đan đác bằng 
cây lục bình có 30 hộ tham gia. Đến 
nay các hộ đã có thu nhập ổn định 
từ 40.000 đồng – 70.000 đồng/ngày. 
Hiện nay sản phẩm làm ra không 
đủ tiêu thụ, cho nên hiệu quả mang 
lại cho người dân rất thiết thực, tạo 
được lòng tin trong nhân dân. Đây 
là dự án đầu tiên được triển khai ở 
vùng nông thôn sâu, điều kiện đi lại 
còn khó khăn, nhưng các hoạt động 
của dự án đã triển khai một cách thiết 
thực và hiệu quả. 

Dự án SEF/40/06: Hội Nông dân xã  
Tài Văn, Mỹ xuyên, Sóc Trăng

Dự án đã kết hợp với Trung tâm 
Khuyến nông và Sở Tài nguyên và 
Môi trường điều tra 400 hộ trong 
vùng dự án về sức khỏe do tác động 
môi trường, về mức độ ô nhiễm 
môi trường và nguồn nước. Người 
dân đánh giá tình hình ô nhiễm môi 
trường ngày càng diễn ra phức tạp, 
99% người dân cho rằng việc ô nhiễm 
nguồn nước xuất phát từ năm 2000, 
phần lớn do nhà máy Chế biến thuỷ 
sản thải ra sông rạch nhưng không 
qua hệ thống xử lý. Lớp tập huấn 
nâng cao nhận thức  thuộc các lĩnh 

vực trồng trọt, chăn nuôi, môi trường 
đã tổ chức cho 200 học viên gồm cán 
bộ địa phương và người dân, phần 
lớn là người Khmer. 

Dự án SEF/41/06: Câu lạc bộ 
Khuyến nông  xã Vĩnh Hải, Vĩnh 
Châu, Sóc Trăng 

Ban quản lý dự án đã tổ chức các 
lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho 
người dân với 200 người tham dự, 
phần lớn là cộng đồng dân tộc Khmer 
về nuôi trồng thủy sản, quản lý bảo 
vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo 
vệ rừng và kỹ thuật canh tác nông 
nghiệp. Đặc biệt có một số giảng 
viên giảng bằng tiếng Khmer cho nên 
người dân dễ tiếp thu. Về công tác 
truyền thông đã xây dựng các pano, 
in ấn áo, nón.. và kết hợp với thanh 
niên, học sinh  ra quân tuyên truyền 
công tác bảo vệ môi trường, ... Bên 
cạnh đó, dự án còn thực hiện các 
chương trình phát thanh nhằm nâng 
cao ý thức người dân trong công tác 
bảo vệ môi trường. Dự án đã trồng 
cây rừng ngập mặn và cây phân tán, 
kết hợp với nghành lâm nghiệp địa 
phương trồng được vườn tiêu bản 
với hơn 22.000 cây gồm các loài: 
Đước, Đưng, Mấm, Dà, Vẹt, Dừa 
nước, Suổi… Dự án bước đầu gặp 
khó khăn trong việc triển khai do 
chính quyền địa phương còn chưa 
hiểu rõ và ủng hộ nên việc triển khai 
còn khá chậm. Vấn đề trồng vườn 
tiêu bản phụ thuộc khá nhiều vào 
thời gian mùa trái chín.

(tiếp theo trang 7)

SEF/42/06: Hội Bảo vệ Thiên nhiên 
và Môi trường (VACNE)

Nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng 
tiếp cận cộng đồng, Hội đã tổ chức 2 
lớp tập huấn: một tại  Hà Nội cho 50 
đại diện thuộc các Hội từ Thừa Thiên 
Huế trở ra và một ở TPHCM cho 50 
đại biểu từ Quảng Ngãi trở vào. Bên 
cạnh đó Hội đã phối hợp với các 
Trung tâm trực thuộc Hội soạn thảo 
và in ấn tài liệu tổng kết một số mô 
hình bảo vệ môi trường.

SEF/43/06: Báo Khoa học và Đời 
sống 

Báo Khoa học và Đời sống đã phối 
hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc 
thi “Cải thiện việc Sử dụng và Bảo vệ 
nguồn nước” dành cho học sinh trung 
học phổ thông và dạy nghề lần thứ 4. 
Dự án đã tiến hànhlễ phát động cuộc 
thi và đi tuyên truyền ở một số tỉnh 
thành. Bên cạnh nguồn kinh phí do 
SEF tài trợ còn có sự hỗ trợ tài chính 
của Cục Môi trường cho một số hoạt 
động tuyên truyền cho cuộc thi.
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Một số hoạt động của Nhóm Cố vấn Quỹ Môi trường Sida năm 2006

Các cuộc họp Nhóm Cố 
vấn
Trong năm 2006, các cuộc họp của 
Nhóm Cố vấn (AG) được tổ chức định 
kỳ một quý một lần. Trong 4 kỳ họp 
của năm 2006 thì 2 kỳ đầu tiên được 
tổ chức tại Hà Nội chủ yếu tập trung 
vào xét duyệt dự án và đã có 43 dự 
án được Sida phê duyệt tài trợ. Hai 
kỳ họp tiếp theo được tổ chức tại Hội 
An (Quảng Nam) và Tp. Vinh (Nghệ 
An). AG cũng thảo luận và nhất trí về 
một số thủ tục hành chính về quản 
lý dự án để đảm bảo việc thực hiện 
dự án được hoàn thành tốt cả về nội 
dung và tài chính và xem xét đánh giá 
các hoạt động đã triển khai của dự 
án đồng thời  đưa ra các biện pháp 
nhằm thúc đẩy tiến độ và nâng cao 
chất lượng hoạt động của các dự án. 
Trong hai kỳ họp cuối, các thành viên 
AG kết hợp thăm một số dự án SEF 
được tài trợ tại địa phương cũng như 
tìm hiểu một số tình hình môi trường 
địa phương đặc biệt các vấn đề liên 
quan đến cộng đồng.

Tập huấn cho các chủ dự 
án 2006
Sau khi duyệt dự án, SEF đã tiến 
hành tổ chức hai đợt tập huấn cho 
các chủ dự án, mỗi đợt 2 ngày vào 
tháng 5 tại Hà Nội và tháng 6 tại Nha 
Trang. Mỗi dự án có hai đại diện 

tham dự. Khóa tập huấn nhằm nâng 
cao năng lực cho các chủ dự án, 
cung cấp các kiến thức và kỹ năng 
cũng như kinh nghiệm trong việc huy 
động cộng đồng tham gia thực hiện 
các dự án SEF với các nội dung như 
hướng dẫn lập kế hoạch dự án, triển 
khai các hoạt động chú trọng kỹ năng 
phát triển nhóm và lồng ghép hướng 
dẫn các hoạt động đối thoại về chính 
sách, hướng dẫn giám sát đánh giá 
và duy trì, các thủ tục báo cáo và 
thanh quyết toán …. 

Thông tin, phổ biến kiến 
thức
Bản tin nội bộ: SEF đã xuất bản các 
bản tin nội bộ để chia sẻ thông tin về 
hoạt động của các dự án, phổ biến 
kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt 
động của cộng đồng và của SEF. 

Các tài liệu tham khảo: Văn phòng 
AG đã biên soạn và phát hành một 
số ấn phẩm: “Tuyển tập báo cáo của 
các dự án năm 2004-2005”; “Sách 
nhỏ giới thiệu về các dự án được phê 
duyệt trong năm 2002-2005”; Hình 
ảnh về các hoạt động dự án SEF, ... 
Những tài liệu này đã tập hợp những 
kinh nghiệm từ thực tiễn, có thể giúp 
ích một cách thiết thực cho các dự 
án SEF, đồng thời có thể phục vụ cho 
cộng đồng ở các địa phương khác 
tham khảo. Ngoài ra, kinh nghiệm 

hoạt động của các dự án SEF/18/04 
và SEF/17/05  còn được phát trên 
VTV1 vào tháng 4 và tháng 6 năm 
2006 

Trang Web của SEF: Văn phòng AG 
đang tiến hành xây dựng website của 
SEF tại địa chỉ http://www.sef.org.vn để 
cung cấp thông tin cho tất cả những 
cá nhân/ tổ chức có liên quan hoặc 
quan tâm tham khảo. 

Giám sát, đánh giá dự án 
và quản lý hành chính
Văn phòng AG và các thành viên AG 
đã nỗ lực trong việc theo dõi, giám 
sát và đánh giá hoạt động của các dự 
án để thúc đẩy việc hoàn thành các 
hoạt động cũng như thủ tục báo cáo, 
kể cả báo cáo về tài chính. 

Qua kinh nghiệm từ những năm 
trước, Văn phòng AG cũng đã bổ 
sung và cập nhật tài liệu “Hướng dẫn 
xây dựng dự án SEF” và cuốn “Sổ 
tay hướng dẫn quản lý dự án SEF” 
để phục vụ tốt hơn cho việc quản lý 
các dự án trong giai đoạn mới.

Anh Nguyễn Huy Hiển (ngoài cùng bên trái), cố vấn SEF vùng Nam Trung Bộ, 
thăm và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng của bão tại Thừa Thiên - Huế



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.
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ĐT: 04 – 7262134  Fax: 04-7262135
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