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Quỹ Môi trường Sida (SEF) là Quỹ tài trợ nhỏ do Chính phủ Thụy Điển hỗ 
trợ chính thức cho Việt Nam thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Thụy 
Điển (Sida) và Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Hà Nội. Quỹ được thành lập và 
bắt đầu chính thức hoạt động từ tháng 7/1997 nhằm hỗ trợ các sáng 
kiến địa phương trong công tác bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững 
tài nguyên thiên nhiên. Sau hơn 10 năm hoạt động Quỹ đã có những 
đóng góp tích cực tới hoạt động BVMT ở cơ sở và vai trò của các tổ chức 
xã hội. 

Trong giai đoạn 2006 - 2008, SEF đã tập trung hỗ trợ cho các dự án do 
các tổ chức xã hội dân sự đề xuất để góp phần thúc đẩy sự hình thành và 
phát triển xã hội dân sự và phát triển bền vững môi trường ở Việt Nam.

Giới thiệu
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Trong giai đoạn này, có một số thay đổi trong các hạng mục và nội dung 
hoạt động của Quỹ. Trước hết, văn phòng Nhóm Cố vấn đã có sự thay đổi 
đáng kể về mặt nhân sự với bốn gương mặt mới xuất hiện. Trên nguyên 
tắc tự nguyện, các thành viên của Nhóm cố vấn được mời là đại diện từ 
các tổ chức khác nhau để giúp Sứ quán điều hành Quỹ với trách nhiệm 
theo dõi và giám sát các dự án ở các vùng địa lý khác nhau trên cả nước. 
Trong giai này, đối tượng được nhận dự án sẽ được mở rộng và đa dạng 
hơn bao gồm các tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và các tổ 
chức xã hội dân sự khác. Ví dụ những nhóm người sử dụng tài nguyên, 
nhóm cùng sở thích, câu lạc bộ, hợp tác xã nhỏ, cộng đồng thôn bản,…. 
Và đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án tuy vẫn là những người dân ở 
cơ sở nhưng có sự ưu tiên cho những nhóm người nghèo, nhóm người 
chịu thiệt thòi ít có cơ hội hoặc khả năng để tiếp cận với các nguồn lực. 
Hơn nữa, quy mô của dự án cũng có sự thay đổi lớn tuy thời gian thực 
hiện dự án vẫn trong vòng một năm. Trước đây, kinh phí tối đa cho 1 
dự án là 6.000 đô la Mỹ thì trong giai đoạn này kinh phí sẽ tăng lên là từ 
7.000 - 10.000 đô la Mỹ nếu là dự án cấp cộng đồng và từ 10.000 - 15.000 
đô la Mỹ nếu là dự án do tổ chức phi chính phủ quản lý. 

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức môi trường và khuyến khích sự tham 
gia của người dân ở cơ sở vào hoạt động BVMT và sử dụng hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và phát 
triển bền vững, Quỹ còn đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ hình thành 
và phát triển các tổ chức/nhóm cộng đồng. Ngoài ra, Quỹ cũng rất quan 
tâm hỗ trợ việc tạo thành mạng lưới và điều kiện thuận tiện cho việc 
chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các tổ chức/nhóm người liên quan 
và những người quan tâm cũng như việc hỗ trợ cho quá trình vận động 
chính sách ở cơ sở thông qua việc thiết lập quan hệ đối tác và khuyến 
khích đối thoại giữa các nhóm quyền lợi khác nhau để có tìm được tiếng 
nói chung. Hy vọng rằng, thông qua các hoạt động của các dự án và của 
Quỹ nhận thức cũng như năng lực của các tổ chức/nhóm cộng đồng này 
sẽ được tăng cường nhằm góp phần giải quyết tốt hơn các vấn đề môi 
trường liên quan đến cuộc sống của chính họ và cả cộng đồng. Và với 
kết quả sẽ đạt được từ việc chuyển đổi này có thể tạo đà cho Quỹ trong 
giai đoạn tiếp theo.
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Mục tiêu của SEF 

• Tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao nhận thức môi trường và sự tham 
gia của người dân ở cơ sở vào hoạt động BVMT và sử dụng hợp lý 
tài nguyên thiên nhiên góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống 
và phát triển bền vững.

• Hỗ trợ các tổ chức dựa vào cộng đồng/tổ chức phi chính phủ/các 
tổ chức xã hội dân sự khác tăng cường năng lực, hình thành mạng 
lưới và có tiếng nói góp phần phát triển xã hội dân sự và phát triển 
bền vững môi trường; 

• Hỗ trợ việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm về hoạt động của các 
cộng đồng địa phương trong lĩnh vực nêu trên.

Các hoạt động được Quỹ Môi trường Sida tài trợ 

• 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 của địa phương và các dự án thử nghiệm quy mô 
nhỏ liên quan đến môi trường, chú trọng sự tham gia của công 
chúng và thúc đẩy sự hiểu biết về sinh thái có tính truyền thống. 

• 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 giữa các nhóm, các tổ 
chức địa phương để có tiếng nói chung về các vấn đề môi trường

• 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 
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Tổng hợp chung 
các dự án SEF 2006-2008

giai đoạn 2006-2008, Quỹ Môi trường Sida tiếp tục hoạt 
động và đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam. Với những chuyển biến 
mới của xã hội, Quỹ cũng đã có thêm nhiều thay đổi. Dưới 
đây là một số thống kê về hoạt động hỗ trợ dự án của Quỹ 
trong giai đoạn mới này.

• Tổng số hồ sơ đề nghị SEF tài trợ: 244

• Số hồ sơ hợp lệ: 219

• Tổng số dự án được SEF phê duyệt: 75

• Tổng ngân sách tài trợ: 546.200 đô la Mỹ

• Dự án có ngân sách nhỏ nhất: 2.200 đô la Mỹ

• Dự án có ngân sách lớn nhất: 15.000 đô la Mỹ
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Phân loại các dự án đề nghị SEF tài trợ 
năm 2006 - 2008

Theo nhóm đối tượng

Theo vùng 

12,05%
41,72%

46,23%

6,62%
15,82%

7,18%

5,07%

7,63%

23,44%

16,93%

17,32%

MOs

NGOs
CBOs/CSOs

NGOs: Các tổ chức phi chính phủ
CBOs/CSOs: Các tổ chức cộng đồng, các tổ chức xã hội khác
MOs: Các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng

Khác

Miền núi phía bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung bộ

Nam Trung bộ

Tây Nguyên

Đông Nam bộ

Đồng bằng sông Cửu Long
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Tổng hợp các dự án được phê duyệt 
giai đoạn 2006 - 2008

Theo nhóm đối tượng

Theo vùng 

MOs
NGOs

CBOs/CSOs

9,56%
44,63%

45,81%

6,76%
16,21%

6,76%

6,76%

8,10%

21,61%

16,22%

17,57%

Nam Trung bộ

Tây Nguyên

Đông Nam bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Bắc Trung bộ

Khác

Miền núi phía bắc

Đồng bằng sông Hồng

NGOs: Các tổ chức phi chính phủ
CBOs/CSOs: Các tổ chức cộng đồng, các tổ chức xã hội khác
MOs: Các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng
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Danh sách các dự án 
được SEF trợ giúp năm 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEF/15/06. Tác động xã hội - môi trường của các khu công nghiệp: đánh 
giá của người dân. Trung tâm Kinh tế Môi trường và Phát triển bền vững.
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SEF/16/06. Nâng cao nhận thức, năng lực bảo vệ môi trường và tăng 
cương các hoạt động bảo vệ nguồn nước, xử lý rác thải cho cộng đồng 
dân cư sống ven sông rạch, xã Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre. Đội tình 
nguyện xanh - sức khỏe cộng đồng, xã Bình Thạnh.

SEF/17/06. Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng 
phụ nữ dân tộc Khmer, phát triển cộng đồng xanh, phát động phong 
trào ủ phân hữu cơ - sản xuất rau hữu cơ tại nông hộ, xã Phú Tân, Mỹ Tú, 
Sóc Trăng. Hội phụ nữ xã Phú Tân.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEF/31/06. Nâng cao năng lực bảo vệ, khắc phục hiện trạng môi trường 
gắn với phát triển bền vững cho người dân, xã viên HTX Nông nghiệp 
Phú Mậu 2, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế. HTX Nông nghiệp Phú Mậu 2, thôn 
Vọng Trì, xã Phũ Mậu.
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SEF/32/06. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động BVMT cho 
thanh niên phường Thọ Quang lứa tuổi 15 – 22 (Tp. Đà Nẵng). Nhóm Vì 
biển xanh, Trường Đại học Đà Nẵng.

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

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

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

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

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

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

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

SEF/40/06. Nâng cao nhận thức  sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền 
vững, gắn liền một số giải pháp khắc phục hiện trạng về ô nhiễm môi 
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trường tại vùng đồng bào dân tộc Khmer xã Tài Văn, Mỹ Xuyên, Sóc 
Trăng. Hội Nông dân xã Tài Văn.

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

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

SEF/43/06. Cuộc thi Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước dành 
cho học sinh trung học phổ thông và trung học nghề lần thứ 4. Báo Khoa 
học và Đời sống.
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Danh sách các dự án 
được SEF trợ giúp năm 200�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEF/13/07. Củng cố và mở rộng mạng lưới cung cấp thông tin khoa học 
và kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Vinh và vùng phụ 
cận huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn, Nghệ An. Trung tâm Môi trường và 
Phát triển Nghệ An.
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SEF/14/07. Nâng cao nhận thức và xây dựng hương ước bảo vệ môi 
trường tại bãi biển xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Liên hiệp 
các hội KH&KT Hà Tĩnh.

SEF/15/07. Tăng cường sự tham gia của các nhóm cộng đồng trong bảo 
vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên tại xã Trường Sơn, huyện Quảng 
Ninh, tỉnh Quảng Bình. Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện 
Quảng Ninh.

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

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

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

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

SEF/20/07. Cộng đồng tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo 
vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng kinh doanh khu công nghiệp 
Hàm Kiệm I tại Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trung tâm Giáo 
dục và Truyền thông Môi trường. 



2006 - 2008

1�

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

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

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

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

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

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

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

SEF/28/07. Tăng cường năng lực cộng đồng và các tổ chức xã hội trong 
việc bảo vệ môi trường huyện đảo Phú Quốc tại các xã Cửa Dương, Bãi 
Thơm, Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hội khuyến học huyện 
Phú Quốc.
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SEF/29/07. Nâng cao năng lực quản lý khai thác bảo vệ rùng cho cộng 
đồng dân cư sống trên các lâm phần rừng U Minh tại xã Nguyễn Phích, 
huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tập đoàn 8 sản xuất lâm nghiệp, xã Nguyễn 
Phích.

SEF/30/07. Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành 
cho học sinh trung học phổ thông và trung học nghề lần thứ 5 trên toàn 
quốc. Báo Khoa học & Đời sống.

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

SEF/32/07. Nhân rộng và phổ biến kết quả Dự án quyền tiếp cận môi 
trường đến cộng đồng trên toàn quốc. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường Việt Nam.
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Phát triển các nhóm sản xuất gắn với BVMT
Development interest group for production and environmental protection
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Cộng đồng tham gia BVMT và quản lý nguồn TNTN
Community participation in environmental protection and natural resource management
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Mạng lưới về VSATTP
Network for distributing information about food safety
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Tiếp cận dựa trên quyền của người dân để phát triển rừng tự nhiên bền vững
Right-based approach of people to develop sustainable natural forest
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Phát triển các tổ chức tình nguyện môi trường
Development Volunteerism and Networking



Pictures of project activities

2�

Tiếng nói người dân về tác động xã hội-môi trường của các khu công nghiệp
Community voice on the social and environmental impact of industrial areas
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Cộng đồng tham gia vào quá trình ra quyết định
Involving community in decision making



2006 - 2008
The Sida Environmental Fund



The Sida Environmental Fund

�2

The Sida Environmental Fund (SEF) is a small funding scheme under the 
official support of the Swedish Government for Vietnam through the 
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) and the 
Swedish Embassy in Hanoi. SEF was established in 1997 and Started in 
the same year its operation to respond to local initiatives on environ-
mental protection and sustainable use of natural resources. After 10 
years of its operation, SEF has actively contributed to the environmental 
protection on a local level and strengthening the role of civil society or-
ganizations in Vietnam.

In the period of 2006 – 2008, SEF decided to allocate a larger portion of 
its funding to support projects proposed by civil society organizations in 
order to facilitate their involvement in promoting environmentally sus-
tainable development in Vietnam.

Introduction

This period, SEF has gone through significant changes in its manage-
ment and operation. The Advisory Group (AG) office had four new mem-
bers. These AG members were invited by the Swedish Embassy to serve 
in the board on voluntary basis. They represent different areas of the so-
ciety, including government agencies, non-government organizations, 
academic institutions, and media agencies in different regions. AG mem-
bers provides overall guidance, strategic planning for the fund, estab-
lishes project eligibility criteria, screens and selects project proposals to 
submit to Sida for approval. In addition, AG members also monitor and 
evaluate funded projects from different geographical areas throughout 
the country. The composition of SEF grantees has been also expanded 
and more diverse. Target groups include community-based organiza-
tions, non-governmental organizations, and other civil society organiza-
tions such as natural resources user groups, interest groups, clubs, small 
agricultural co-operatives, village communities. Priority for project ben-
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eficiaries is given to poor and ethnic minority groups, who have the less 
opportunity and capacity to access funding sources from the outside. 
Moreover, the size of project funding increases to a higher level. Within 
the funding duration of 12 months, grants for community organizations 
are up to USD 7.000 - 10.000 and grants for non-governmental organiza-
tions are up to USD 10.000 - 15.000 (maximum budget size of projects in 
the previous period was USD 6,000).

Many funded projects in this period focus significant efforts on support-
ing the establishment and organisational development of community 
groups and local organisations. Supported activities include providing 
participation opportunities for different interest groups, training and 
capacity building on organizational development and management, 
and helping raise the voice of communities in environmental issues. A 
large number of projects focus on helping small groups at village and 
commune levels to organise themselves. In addition, SEF supports net-
working activities and facilitates exchange of information and experi-
ences among groups, organizations and interested individuals. SEF also 
plays the supporting role in advocacy process at grass-root level through 
building partnership and promoting dialogues between different stake-
holder groups. 

We really hope that through supporting these local initiatives, SEF can 
help raise environmental awareness and knowledge, as well as im-
prove capacity of community groups and organizations. Consequently, 
the small grants can be effectively translated into solutions for environ-
mental problems at local levels. Results of these projects and changes 
made at the very grass-root can then gather momentum for us in the 
next period.
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SEF objective 

• To promote environmental awareness and participation in envi-
ronmental protection and sustainable use of natural resources for 
the people at the grassroots level to improve their living condi-
tions and sustainable development; 

• To support community-based organizations (CBOs), non-govern-
mental organizations (NGOs), and other civil society organizations 
(CSOs) strengthening capacity, developing network and having a 
voice in order to contribute to the development of a civil society 
and to promote environmentally sustainable development; 

• To support the exchange of information and working experience 
of local communities in the above field.

Supported Activities 

• Capacity building and institutional development for non-gov-
ernment organizations (NGOs), community-based organizations 
(CBOs), and other civil society organizations (CSOs).

• Awareness raising and public environmental campaign 

• Applying of simple environmental friendly technologies with fo-
cus on public participation and promotion of traditional knowl-
edge associated with ecosystems. 

• Networking of different interest groups, local institutions; and rais-
ing their voice on environmental issues. 

• Information dissemination through mass media.
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2006 - 2008

Statistics of 
SEF-funded projects 2006 - 2008

SEF has continuosly contributed to the course of 
environmental protection and natural resource  in Vietnam 
by the period of 2006-2008. To cope up with new social 
changes, SEF has shifted its direction and focus during this 
period, which is reflected in the below statistics

• Total submitted applications: 244

• Number of eligible applications: 219

• Total  approved projects: 75

• Total funding budget: 546,200 US dollars

• Smallest project budget: 2,200 US dollars

• Biggest project budget: 15,000 US dollars
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Classification of submitted applications

By types of organization

By geographical distribution

12,05%
41,72%

46,23%

6,62%
15,82%

7,18%

5,07%

7,63%

23,44%

16,93%

17,32%

MOs

NGOs
CBOs/CSOs

NGOs: Non-Governmental Organizations 
CBOs, CSOs: Community-based Oganisations, Civil Society Oganisations
MOs: Mass- Organisation

Others

Northerm Mountains

Red River Delta

Northerm Central

Southem Central

Central Highland

Eastem South

Mekong Delta
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Summary of SEF-funded projects 

By types of organization

By geographical distribution

MOs
NGOs

CBOs/CSOs

9,56%
44,63%

45,81%

6,76%
16,21%

6,76%

6,76%

8,10%

21,61%

16,22%

17,57%

Others

Northerm Mountains

Red River Delta

Northerm Central

Southem Central

Central Highland

Eastem South

Mekong Delta

NGOs: Non-Governmental Organizations 
CBOs, CSOs: Community-based Oganisations, Civil Society Oganisations
MOs: Mass- Organisation
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Funded projects 2006

SEF/01/06. Environmental protection and Thai ethnic’s life improve-
ment  in Hat Luu commune, Tram Tau district, Yen Bai province. Hat Luu 
commune, Tram Tau district, Yen Bai province. Farmer Union in Tram Tau 
district, Yen Bai province.

SEF/02/06. Enhancing capacity of environmental protection for com-
munities in Quang Chu commune, Cho Moi district, Bac Kan province. 
Quang Chu commune, Cho Moi district, Bac Kan province. Centre for Ru-
ral Communities Research & Development.

SEF/03/06. Improving the environment to raise living standard for com-
munities in Vinh Chan commune. Vinh Chan commune, Ha Hoa district, 
Phu Tho province.   Agricultural Extension  Group in Vinh Chan commune, 
Ha Hoa district, Phu Tho province.

SEF/04/06. Strengthening the capacity and the activities for the Women 
and Environment Club. Xa Huong village of Minh Quang commune, Tam 
Dao district, Vinh Phuc province. Women and Environment Club in Minh 
Quang commune, Tam Dao district, Vinh Phuc province.

SEF/05/06. Raising environmental  awareness through strengthening 
capacity and volunteer activities for groups in regard of rubbish collec-
tion in Cam Dinh commune, Phuc Tho district, Ha Tay province. Cam Dinh 
commune, Phuc Tho district, Ha Tay province. Women volunteer Group for 
rubbish collection.
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SEF/06/06. Enhancing awareness and capacity of environmental pro-
tection and natural resource management for sustainable develop-
ment in  the buffer zone of special - use forest - Culture, History and 
Environment at Hoa Lu, Ninh Binh. Gia Sinh commune, Gia Vien district, 
Ninh Binh province. Science & Technology Union of Ninh Binh province

SEF/07/06. Applying improved model of  Sedge intensive cultivation to 
reduce environmental pollution and increase income for the poor. Vil-
lage 3, Nga Tien commune, Nga Son district, Thanh Hoa province.  Village 
3, Nga Tien commune, Nga Son district, Thanh Hoa province.

SEF/08/06. Establish networks of scientific and technical information 
provided for business, manufacturers and consumers on safety foods in 
Vinh city and surroundings. Vinh city and Hung Long commune, Hung 
Nguyen district, Nghe An province. Centre for Environment & Develop-
ment in Nghe an province.

SEF/10/06. Training to raise environmental knowledge and create 
movement of environmental protection for communities. Trieu Do com-
mune, Trieu Phong district, Quang Tri province. Gia Do hamlet, Trieu Do 
commune, Trieu Phong district, Quang Tri province.

SEF/11/06. Building model of management, protection and sustainable 
developing natural forest based on peoples right. Phu Mau village,  Hu-
ong Phu commune, Nam Dong district, Thua Thien Hue province. Sub-
association for natural conservation in Thua Thien Hue.

SEF/12/06. Enhancing awareness and capacity of environmental pro-
tection for community and building a model for agricultural waste treat-
ment to reduce environmental pollution. Cam Duc commune, Cam Ranh 
district, Khanh Hoa province. Farmer Union in Cam Duc commune, Cam 
Ranh district, Khanh Hoa province.

SEF/13/06. Applying E-De unwritten law in forest, water resource and 
land protection. Kna B village, CuM’gar commune, CuM’gar district, Dak 
Lak province. CuM’ gar Fatherland Front  Committee.
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SEF/14/06. Strengthening capacity and developing environmental vol-
unteer groups oriented towards a civil society in Vietnam. Ha Noi, Da 
Nang and Ho Chi Minh City. Nature and People.

SEF/15/06. Community voice about socio - environmental impact of the 
industrial zone. Industial zones in Ho Chi Minh City and Dong Nai, Baria-
Vung Tau. Centre for Environmental Economy and Sustainable development.

SEF/16/06. Raising environmental  awareness and strengthening capa-
bility and activities in water resource protection and rubbish treatment 
for community living along rivers. Binh Thanh commune, Thanh Phu dis-
trict, Ben Tre province. Green Volunteer Group  for community health of 
Binh Thanh commune, Thanh Phu district, Ben Tre province.

SEF/17/06. Raising awareness on environmental protection for  Khmer 
ethnic women to develop a green community and the movement on 
organic fertilizer making and organic vegetables for household use. Phu 
Tan commune, My Tu district, Soc Trang province. Women Union in Phu 
Tan, My Tu district, Soc Trang province.

SEF/18/06. Mobilizing the participation of Tan Loc religion community 
in environmental hygiene activities and improvement of the living stan-
dard. Tan Loc commune, Thoi Binh district, Ca Mau province. Red Cross in 
Tan Loc commune, Thoi Binh district, Ca Mau province.

SEF/19/06. Improving environmental and living condition for the poor 
in Cua Luy hamlet, Doan Ket commune. Cua Luy hamlet, Doan Ket com-
mune, Yen Thuy district, Hoa Binh province. Cua Luy hamlet, Doan Ket 
commune, Yen Thuy district, Hoa Binh province.

SEF/20/06. Environmental protection which aims at raising the living 
standard for the ethnic community of Ngoc Linh commune. Ngoc Linh 
commune, Vi Xuyen district, Ha Giang province. Women Union of Ngoc 
Linh commune, Vi Xuyen district, Ha Giang province.

SEF/21/06. Building Sub - Association for Conservation of Nature and 
Environment in Pac Bo hamlet. Pac Bo hamlet, Truong Ha commune, Ha 
Quang district, Cao Bang province. Cao Bang Association for Conservation 
of Nature and Environment.
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SEF/22/06. Enhancing awareness and capacity of environmental protec-
tion for Environmental Clubs and community groups in Ban Vuoc com-
mune. Ban Vuoc commune, Bat Xat district, Lao Cai province. Centre for 
Education and Communication of Environment.

SEF/23/06. Raising management capacity of biological environment for 
communities in Ban Nang and Lung Pa hamlets. Ban Nang hamlet, Tan 
Doan commune, Van Quan district, Lang Son province. Center for Rural 
and Mountainous Development Research.

SEF/24/06. Raising awareness for the poor and creating the habit of us-
ing clean water, waste collection and treatment for the environmental 
protection and the communities’ health. Trang Sinh hamlet, Trong Quan 
commune, Dong Hung district, Thai Binh province. Trang Sinh hamlet, 
Trong Quan commune, dong Hung district, Thai Binh province.

SEF/25/06. Enhancing awareness and capacity of environmental pro-
tection for people in Giao Ha commune. Son Chau and Son Ha hamlets, 
Giao Ha commune, Giao Thuy district, Nam Dinh province. Farmer and 
Environmen Club of Giao Ha commune, Giao Thuy district, Nam Dinh prov-
ince.

SEF/26/06. Improving peoples living condition in the buffer zone of 
Xuan Lien Nature Reserve through raising awareness, transferring struc-
ture of cultivated plants and domestic animals to reduce deforestation 
due to poverty. Thanh Xuan hamlet, Xuan Cam commune, Thuong Xuan 
district, Thanh Hoa province. Elderly Sub-Association of Thanh Xuan ham-
let, Xuan Cam commune, Thuong Xuan district, Thanh Hoa province.

SEF/27/06. Connecting networks of volunteer groups on environmental 
propaganda, raising awareness and building a model of self - environ-
mental management in Hoa Binh town. Hoa Binh town, Tuong Duong 
district, Nghe An province. Group of Environmental Protection People of 
Hoa Binh town, Tuong Duong district, Nghe An province.

SEF/28/06. Model of biological fertilizer production in household by 
using agricultural waste. Vinh Loc commune, Can Loc district, Ha Tinh 
province. Pro - Poor Centre, Ha Tinh province.
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SEF/29/06. Strengthening capacity of natural resource management 
to improve living standard for Van Kieu community in Truong Son com-
mune. Truong Son commune, Quang Ninh district, Quang Binh province. 
Quang Ninh Rural Development and Poverty Reduction Fund.

SEF/30/06. Communication – Raising awareness - Promoting Van Kieu 
ethnic people participation in process of making decisions on environ-
mental protection in the buffer zone of Dakrong Nature Reserve. 4 com-
munes Mo O, Dakrong, Ta Long, Huc Nghi, Dakrong district, Quang Tri 
province. Centre for Natural Resources and Environmental Studies (CRES).

SEF/31/06. Enhancing capacity of protection and overcome environ-
mental situation to connect with sustainable development for local 
people and members of the Agricultural Cooperative Phu Mau 2. Tien 
Non, Vong Tri, The Vinh, Thanh Tien hamlets, Phu Mau commune, Phu 
Vang district, Thua Thien Hue province. Head of Agricultural cooperative 
Phu Mau 2, Vong Tri hamlet, Phu Mau commune, Phu Vang district, Thua 
Thien Hue province.

SEF/32/06. Propaganda and raising awareness and action on environ-
mental protection for the youth in Tho Quang ward. Thanh Vinh1, Thanh 
Vinh 2, Man Quang, Loc Phuoc, Tho An blocks, Tho Quang ward, Son Tra 
ward Da Nang city. Green Ocean Group, Da Nang University.

SEF/33/06. Strengthening capacity for Hoi An Conservation Club, con-
tributing to improve environmental sanity in World Cultural Heritage Hoi 
An. Hoi An - World Cultural Heritage. Hoi An Conservation Club, Quang 
Nam province.

SEF/34/06. Green Village. Tam Dai commune, Phu Ninh district, Quang Nam 
province. Tam Dai Youth Union, Phu Ninh district, Quang Nam province.

SEF/35/06. Raising awareness and capacity of environmental protection 
for local people and building some models to reduce environmental pol-
lution and regression in Dak Cam commune. Dak Cam commune, Kon 
Tum town. Volunteer Team of Environment - Gender - Community Health of 
Dak Cam commune, Kon Tum town.
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SEF/36/06. Raising awareness and building model of environmental 
protection to create a green, clean and beautiful environment for local 
community in Loc Phat ward. Loc Phat ward, Bao Loc town, Lam Dong 
province. VAC Club of Loc Phat ward, Bao Loc town, Lam Dong province.

SEF/37/06. Increasing awareness and capacity of environmental protec-
tion for people in the suburbs of Ho Chi Minh city and disseminating 
knowledge and information about environment. Ho Chi Minh City. Envi-
ronmental Club, Sub - Association Asia Science Research, Ho Chi Minh city.

SEF/38/06. Diversifying environmental activities - raising capacity for lo-
cal people and members of Agricultural Cooperative Hung Thanh, Dinh 
Mon commune. Dinh Mon commune, Co Do district, Can Tho city. Agri-
cultural Cooperative Hung Thanh, Can Tho City.

SEF/39/06. Raising awareness on environmental protection and restore 
traditional trade in Vinh Trung commune. Vinh Trung commune, Vi Thuy 
district, Hau Giang province. IBM Club of Vinh Trung commune, Vi Thuy 
district, Hau Giang province.

SEF/40/06. Increasing awareness of using sustainable natural resources 
and linkage with some solutions to overcome environmental pollution 
situation in Khmer ethnic region in Tai Van commune. Tai Van commune, 
My Xuyen district, Soc Trang province. Farmer Union of Tai Van commune, 
My Xuyen district, Soc Trang province.

SEF/41/06. Solutions for reducing environmental pollution in region 
of Khmer ethnic in Vinh Hai commune. Vinh Hai commune, Vinh Chau 
district, Soc Trang province. Agricultural Extension Club of Vinh Hai com-
mune, Vinh Chau district, Soc Trang province.

SEF/42/06. Enhancing capacity for Vietnam Association for conserva-
tion of nature and environment and affiliated organizations on environ-
mental protection activities at communities. Ha Noi, Ho Chi Minh city, Da 
Nang. Vietnam Association for conservation of nature and environment.

SEF/43/06. The Fourth Contest on “Improving the use and the protec-
tion of water resource” for high school student. High schools and voca-
tional education schools in nationwide. Science and Life Newspaper.
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SEF/01/07. Community participation in agricultural  waste management 
to reduce environmental pollution. Muong Phang commune, Dien Bien 
district, Dien Bien province. Centre for Community Development of Dien 
Bien province.

SEF/02/07. Raising environmental awareness for Thuong Ha communi-
ty through building indigenous plant nursery garden and planting tree 
along the road and in the watershed forest. Thuong Ha village, Tung San, 
Hoang Su Phi district, Ha Giang province. Group for Environmental Protec-
tion of Thuong Ha village, Tung San commune, Ha Giang province.

SEF/03/07. Capacity building for the poor ethnic minority community 
through establishment and development of Ecological Production Club 
to raise environmental awareness and develop sustainable livelihood. 
Ho Tre, Tam Tien commune, Yen The district, Bac Giang province. Centre 
for Support and Development of Business and Community, Ha Noi.

SEF/04/07. Supporting institution and strengthening the  local community 
participation in tourist activities and environmental protection. Minh Chau 
commune in the core zone of Bai Tu Long National Park, Van Don district, 
Quang Ninh province. Centre of National Parks, Ha Noi.
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SEF/05/07. Photography on Ha Long Environment-fishing villages in 
the Bay. Vung Vieng, Cua Van fishing villages, Hung Thang ward, Ha Long 
City, Quang Ninh province. GreenZoom, Ha Noi.

SEF/06/06. Community Talk “To Lich River- The corner views through 
photos”. Thinh Quang ward, Dong Da district, Ha Noi.   Action Centre for 
City Development, Ha Noi.

SEF/07/07. Just say NO to plastic bags. Ha Noi and suburb -districts (Su-
permarket, Trade Centers). Office of Inclusive Development Action, Ha Noi.

SEF/08/07. Developing and strengthening capacity for Volunteer Group 
on Environmental Communication to reduce the business and consump-
tion on wildlife animal. Ha Noi. Group for Conservation and Environment 
Education Da Vang, Ha Noi.

SEF/09/07. Protecting ground water  by community participation in Ta 
Xa village. Ta Xa village, Dai Thang commune, Phu Xuyen district, Ha Tay 
province. Research and Development for Population, Society and Environ-
ment, Ha Noi. 

SEF/10/07. Strengthening capacity and volunteer activity of Women 
Group for green-beautiful-clean environment. Cam Dinh commune, Phuc 
Tho district, Ha Tay province. Women Group for green-beautiful-clean envi-
ronment of Cam Dinh commune, Ha Tay. 

SEF/11/07. Environmental communication for community in Loc 
Vuong ward. Loc Vuong ward, Nam Dinh city. Club of Life Skill, Nam 
Dinh.

SEF/12/07. Development of target farmer group for up scaling fertil-
izer depth placement model for Sedge intensification. Nga Son district, 
Thanh Hoa province. VAC Training Research and Development Centre 
(HAU-VAC) Ha Noi.
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SEF/13/07. Consolidating and expanding network of scientific and tech-
nical information providing on safety food in Vinh city and surroundings. 
Hung Nguyen, Nam Dan district and Vinh city. Environment and Develop-
ment, Nghe An province.

SEF/14/07. Raising environmental awareness and building environmen-
tal protection regulation on the beach of Thach Hai commune. Thach 
Hai, Thach Ha, Ha Tinh. Science and Technology Union of HaTinh province.

SEF/15/07. Strengthening the participation of community groups in 
protecting environment and natural resource in Truong Son commune. 
Truong Son commune, Quang Ninh district, Quang Binh province. Centre for 
Pro-poor of Quang Ninh district, Quang Binh province.

SEF/16/07. Strengthening community participation in completion legal 
documents relating to tourist development and environmental protec-
tion in some tourist site of Quang Tri. Cua Viet (Gio Linh town), Cua Tung 
(Vinh Quang commune), Ancient Wall (Dong Ha town), Border door (Lao 
Bao Border door), Quang Tri province. Vietnam  Environment and Sustain-
able Development institute, Ha Noi.

SEF/17/07. Consolidating and developing model for management and 
protection  natural forest based on people right. Phu Mau village, Huong 
Phu commune, Nam Dong district, Thua Thien Hue province. Head of 
Sub-organization for Nature Conservation in Thua Thien Hue province.

SEF/18/07. Razing awareness and capacity in environmental protection 
for teacher, schoolchildren and local people in Thuy Phu commune. Thuy 
Phu No1 Primary School and 12 villages of Huong Thuy commune, Thua 
Thien Hue province. Thuy Phu No1 Primary School, Huong Thuy commune, 
Thua Thien Hue province.

SEF/19/07. Building models for protecting environment, water re-
source and developing  forest for mountainous people in Canh Hiep 
commune. Canh Hiep commune, Van Canh district, Binh Dinh prov-
ince. Women Union in Canh Hiep commune, Binh Dinh province.
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SEF/20/07. Community participation in decision making relating to 
environmental protection in investment projects of Ham Kiem I indus-
trial zone. Ham Thuan Nam district, Binh Thuan province. Centre for 
Education and Environmental Communication , Ha Noi. 

SEF/21/07. Strengthening capacity for VAC Club in environmental pro-
tection and sustainable production in Loc Phat ward. Loc Phat ward, Bao 
Loc district, Lam Dong province. VAC Club of Loc Phat ward, Bao Loc town, 
Lam Dong province.

SEF/22/07. Solutions to reduce environmental pollution in re-
mote commune. Minh Hoa commune, Dau Tieng district, Binh Du-
ong province. Club of Agricultural Extension in Minh Hoa commune, 
Binh Duong province.

SEF/23/07. Publication workshop proceeding on Rehabitation and 
management Mangrove Forest for Sustainable Development in Viet 
Nam. Can Gio National Biosphere Reserve Park. Centre for Natural Re-
sources and Environmental Studies, Ha Noi. 

SEF/24/07. Environmental education for community. Quarter 1, ward 
10, Tan Binh district, HCM city. Sub-association for Elder in quarter 1, ward 
10, Tan Binh district, HCM city. 

SEF/25/07. Raising awareness and presenting community voice to envi-
ronmental protection and expanding area to plant medicinal herb in the 
rural. Phu Tho commune, Phu Tan district, An Giang province. Red Cross 
of Phu Tho commune, An Giang province. 

SEF/26/07. Activity to prevent environmental pollution and building 
community capacity for  environmental protection and sustainable de-
velopment. Thanh My C village, Binh Thanh commune, Phung Hiep dis-
trict, Hau Giang province. Group for Agricultural Cooperative No1 of Thanh 
My C village, Hau Giang pronvince. 
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SEF/27/07. Raising awareness on environmental protection though 
forum on community voice in coastal zone of Cu Lao Dung island dis-
trict. An Thanh 2, An Thanh 3, An Dong, An Thanh Nam, Cu Lao Dung 
district, Soc Trang province. Centre for Vocation of Cu Lao Dung district, 
Soc Trang province.

SEF/28/07. Strengthening community capacity and social oganisations 
in environmental protection in Phu Quoc island district. Cua Duong, 
Bai Thom, Cua Can communes, Phu Quoc district, Kien Giang province. 
Learning Encouragement Association of Phu Quoc, Kien Giang province.

SEF/29/07. Increasing capacity in forest management, exploitation and 
protection for community living in U Minh forest area. Nguyen Phich com-
mune, U Minh district, Ca Mau province. Group 8 for Forestry Production of 
Nguyen Phich commune, Ca Mau. 

SEF/30/07. The Fifth Contest on “Improving the use and the protection 
of water resource for high school student”. High Schools and Vocation-
al Education Schools in national wide. Editor in chief of Science and Life 
Newspaper, Ha Noi

SEF/31/07. Recommendation of sollutions to conservation and devel-
opment of Tam Dao National Park  relating to project Tam Dao 2. Ha 
Noi and Vinh Phuc. Vienam Association for  Conservation of Nature and 
Environment.

SEF/32/07. Expanding and disseminating the Result  on assessment 
method of public access to environment for community. National wide. 
Vienam Association for  Conservation of Nature and Environment.
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