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Việt Nam có hệ thống sông phong phú và đa dạng (08 đồng bằng lớn, 25 đồng bằng liên tỉnh và 
khoảng 3.000 sông lớn nhỏ). Mỗi năm hệ thống cung cấp 93 tỷ m3 nước cho ngành nông nghiệp, 
17,3 tỷ m3 nước cho ngành công nghiệp, 2 tỷ m3 cho ngành dịch vụ, và 3.09 tỷ m3 dùng cho sinh 
hoạt. Tuy nhiên, hệ thống đã phải chịu áp lực rất lớn từ sự phát triển nhanh chóng của đô thị, cụ thể 
là ô nhiễm nguồn nước.  
 
Ô nhiễm nguồn nước đang là một trong những thách thức môi trường lớn nhất đối với Việt Nam và 
hiện vẫn chưa có giải pháp toàn diện để giải quyết. Ví dụ, hệ thống chính sách về quản lý tài nguyên 
nước còn chồng chéo, trong nhiều trường hợp, đã trở thành rào cản cho việc thực hiện và tuân thủ. 
Mặt khác, có một số tổ chức phi chính phủ, CBO và mạng lưới có hoạt động bảo vệ tài nguyên nước. 
Tuy nhiên, các hoạt động của họ còn nhỏ lẻ, rời rạc và không có hệ thống, do đó, việc thiếu hiệu quả 
và tạo ra tiếng nói có ảnh hưởng đã gây bất lợi cho việc thực hiện những thay đổi cần thiết. 
 
Trong khuôn khổ của dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước” được sự tài trợ của Cơ Quan 
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường khởi xướng với sự tham gia với 
các tổ chức NGO và CBO sẽ thu hút các mạng lưới, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan 
nghiên cứu, hiệp hội và cá nhân quan tâm đến việc bảo tồn và bảo vệ nguồn nước mặt kết nối thành 
Mạng lưới Bảo tồn Nước Việt Nam (VIWACON). Mạng lưới VIWACON sẽ tạo không gian và hỗ trợ các 
thành viên và công chúng đối thoại và trao đổi thông tin và chia sẻ các thực hành về bảo tồn nguồn 
nước với nhau. Ngoài ra, mạng lưới sẽ xác định các lỗ hổng và thách thức trong kiểm soát ô nhiễm 
nước, và huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong các hành động chung và các giải 
pháp sáng tạo ở cấp cộng đồng, cấp tỉnh và quốc gia để bảo tồn nguồn nước.  
 
Dựa trên bên bản hợp tác vào tháng 1/2021, các thành viên sáng lập của VIWACON đã ngồi cùng nhau 
và thống nhất được chiến lược, cũng như xác định được tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi và kế 
hoạch hành động của mạng lưới mà mà các thành viên của VIWACON trong giai đoạn 2021-2023. 
VIWACON kỳ vọng sẽ đóng vai trò là nền tảng hợp tác mạnh mẽ cho người dân, các tổ chức xã hội, 
khu vực tư nhân và Nhà nước cùng nhau phối hợp để bảo tồn nguồn nước và hệ sinh thái, đảm bảo 
việc tiếp cận nguồn nước an toàn cho tất cả mọi người.  
 
Phần tiếp theo sẽ mô tả chi tiết chiến lược và kế hoạch của VIWACON giai đoạn 2021-2023. 
  

1. TÓM TẮT 
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Giả định  
Những thay đổi trong hệ thống, việc sử dụng và 
đóng khung các kiến thức có thể giúp hình thành 
chính sách và thực tiễn ở các cấp độ khác nhau, từ 
địa phương đến toàn cầu. Để điều này xảy ra, cần 
đảm bảo rằng các bên liên quan cần phải tham gia 
một cách có chiến lược vào việc tạo ra tri thức: 
người ra quyết định, cộng đồng địa phương, các 
công ty tư nhân, những người có ảnh hưởng, các 
nhà khoa học, các nhà truyền thông,... Vì vậy, các 
thành viên VIWACON sẽ được nâng cao năng lực, 
trang bị kiến thức về bảo vệ nguồn nước, đây là 
tiền đề để tạo ra những sự thay đổi này. 

Các hoạt động 

Từ giả định trên, Mạng lưới tập trung thực hiện 6 
nhóm hoạt động trọng tâm bao gồm (i) huy động 
nguồn lực tư nhân, (ii) tăng cường năng lực từng 
thành viên, (iii) triển khai các sáng kiến cộng đồng 
tham gia bảo vệ nguồn nước, (iv) phát triển cơ sở 
dữ liệu thông tin về môi trường, nguồn nước tại 
các địa phương, (v) truyền thông về bảo vệ nguồn 

nước đến1các cơ quan quản lý, các bên liên quan, 
cộng đồng.  
Cách tiếp cận 
Mạng lưới VIWACON hoạt động theo cách đặt câu 
hỏi và thay đổi động lực tham gia giữa các bên liên 
quan. Phương pháp “Chung tay” của VIWACON là 
sợi chỉ đỏ dẫn đến những đề xuất sáng tạo, có ý 
nghĩa thiết thực mang lại những thay đổi trong 
chính sách và thực tiễn liên quan đến ngăn ngừa và 
giảm thiểu ô nhiễm nước. Bên cạnh đó, phương 
pháp tiếp cận “sự tham gia”, “các giải pháp từ địa 
phương” và “phản hồi và học hỏi” là các cách tiếp 
cận của Mạng lưới. 

Kết quả 

Kết nối sự tham gia của tất cả các bên liên quan, 
những thay đổi đối với chính sách để hoàn thiện hệ 
thống chính sách về bảo vệ nguồn nước và các thực 
hành của cộng đồng nhằm giảm ô nhiễm nước là 
các kết quả trung gian của Mạng lưới VIWACON. Từ 
đó, đạt được mục đích góp phần giảm ô nhiễm 
nguồn nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LÝ THUYẾT VỀ SỰ THAY ĐỔI CỦA MẠNG LƯỚI VIWACON 
Lý thuyết về sự thay đổi của Mạng lưới VIWACON chỉ ra cách mà mạng lưới phát triển các đề 

xuất nhằm cải thiện thông tin liên lạc, tạo bằng chứng và xây dựng năng lực nhằm thúc đẩy sự thay 
đổi trong chính sách và thực tiễn liên quan đến ngăn ngừa và giảm ô nhiễm nước. VIWACON tin 
rằng chính sách và thay đổi xã hội không tuyến tính. Thay vào đó, chúng xuất hiện từ nhiều góc độ 
ảnh hưởng và kiểu sáng tạo tri thức khác nhau và được định hình bởi sự mất cân bằng về quyền 
lực và tiếng nói của các bên liên quan. 
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VIWACON đưa các giải pháp địa 
phương đến các diễn đàn quan trọng và 
có ảnh hưởng, đạt được tác động ở cấp 
tỉnh và cấp quốc gia. Mạng lưới các đối 
tác của VIWACON tập hợp những tiếng 
nói và bằng chứng còn thiếu mà các nhà 
hoạch định chính sách ở cấp tỉnh và cấp 
quốc gia cần đưa ra quyết định đúng 
đắn để bảo tồn ô nhiễm nước. 

Lý thuyết về sự thay đổi sẽ định hướng 
VIWACON phát triển các lý thuyết chi 
tiết về sự thay đổi ở cấp độ chương 
trình và dự án. Những lý thuyết thay đổi 
sẽ cung cấp thông tin cho khuôn khổ 

học tập và cho phép VIWACON có một hệ thống và chiến lược tốt hơn trong việc theo dõi tác động các 
hoạt động can thiệp của VIWACON. Từ nay đến năm 2023 và xa hơn nữa, VIWACON sẽ đóng vai trò 
của mình để tạo ra sự thay đổi. 

Trong quá trình phát triển chiến lược này, VIWACON đã tham khảo ý kiến của nhiều liên minh, đối tác, 
phân tích bối cảnh mà VIWACON hoạt động và xem xét kinh nghiệm của quốc gia trong việc giải quyết 
ô nhiễm nguồn nước. Trong hội thảo Lập kế hoạch Chiến lược tại Ba Vì, các thành viên VIWACON đã 
cùng nhau xác định các lĩnh vực mà mạng lưới có thể đóng góp tốt nhất vào việc giảm ô nhiễm nguồn 
nước, tăng cường sự tham gia của giới và các vấn đề sức khỏe do ô nhiễm nước gây ra. 

Bên cạnh đó, VIWACON đã thiết kế Khung tác động và học tập toàn diện về MEL. Đây là công cụ thiết 
yếu cho phép VIWACON theo dõi tiến độ, học hỏi liên tục và điều chỉnh chiến lược khoa học khi cần 
thiết. Các mối quan hệ mà VIWACON xây dựng với các thành viên, đối tác và cộng tác viên cho phép 
VIWACON tận dụng các nguồn lực và mở rộng phạm vi tiếp cận của mình, để nuôi dưỡng năng lực của 
các nhóm yếu thế và mở rộng tác động của các hoạt động can thiệp vận động chính sách, truyền thông… 
Chất lượng nghiên cứu của VIWACON dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề phức tạp; quan hệ 
đối tác là rất quan trọng để phát triển sự đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh địa phương và tạo mối liên hệ 
giữa thực tế địa phương và các cuộc tranh luận toàn cầu. 

Nguồn lực nằm trong quan hệ đối tác của VIWACON là một trong những tài sản quan trọng nhất mà 
VIWACON có. Nguồn vốn vật chất và trí tuệ này bao gồm kiến thức, kỹ năng và năng lực của các thành 
viên và đối tác của VIWACON; kết nối tổ chức và cá nhân; đa dạng địa lý và chuyên đề; tiếp cận các 
chính sách vĩ mô; liên kết với các nhóm yếu thế; tính hợp pháp và sức mạnh tổng hợp. Dựa trên các 
giá trị cốt lõi đã được thống nhất, làm việc cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau và phát triển các mối quan hệ 
lâu dài cho phép VIWACON đạt được nhiều hơn những gì từng thành viên có thể đạt được một mình. 
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Sơ đồ nhân quả 

Để tạo ra sự thay đổi tích cực và bền vững thì ta phái xác định được những yếu tố chính quan trọng 
nào và phân tích các mối tương quan giữa các yếu tố, thể hiện qua mũi tên và đánh giá mối tương 
quan đó tích cực hay tiêu cực/giảm thiểu. 

13 yếu tố (đã được đánh số 1-13), không nhất thiết theo thứ tự, đánh số để dễ theo dõi. 

1. Mạng lưới VIWACON (Tầm nhìn, sứ mệnh )  
2. Kết nối thành viên VIWACON (Giá trị cốt lõi)  
3. Kết nối thành viên ngoài VIWACON (cũng ứng dụng GTCL) (Lúc đầu có 6-7 thành viên, và để 

thực hiện Lý thuyết về sự thay đổi ta phải mở rộng mạng lưới…) 
4. Sự tham gia của các bên liên quan (CĐ, người dân, NN, DN, nhà khoa học, cả nhà tài trợ..) 
5. Năng lực thành viên VIWACON 
6. Truyền thông giáo dục về bảo vệ nguồn nước  
7. Cơ sở dữ liệu về bảo tồn nguồn nước  
8. Huy động nguồn lực (chú trọng nguồn lực tài chính)  
9. Nhận thức của cộng đồng về bảo về nguồn nước  
10. Sáng kiến bảo vệ nguồn nước 
11. Chính sách về bảo vệ nguồn nước 

3. SƠ ĐỒ QUAN HỆ NHÂN QUẢ TRONG CHIẾN LƯỢC CỦA MẠNG LƯỚI VIWACON 
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12. Hành vi của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước 
13. Ô nhiễm nguồn nước (giảm) Màu đỏ  

 
Tất cả các yếu tố 1-12 đều có mối quan hệ và tương quan tích cực (dấu cộng, làm mạnh thêm) và yếu 
tố 1-12 sẽ tách động trực tiếp hay gián tiếp đến mục đích GIẢM Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC (13 màu đỏ) 
– dấu trừ (tiêu cực, làm yếu đi) 

Vòng lặp nhân quả của 13 yếu tố then chốt 

Bắt đầu từ yếu tố 1. Mạng lưới VIWACON với những tầm nhìn và sứ mệnh sẽ kết nối trước mắt 6 thành 
viên sáng lập VIWACON (Yếu tố 2), các thành viên sáng lập cũng sẽ vươn ra các tổ chức khác trong 
mạng lưới riêng của mình, các đối tác địa phương (yếu tố 3). Từ yếu tố 3 sẽ lan tỏa đến việc tích cực 
phát huy sự tham gia của các bên liên quan (yếu tố 4). Yếu tố 1 (mạng lưới ) sẽ tổ chức, đẩy mạnh hoạt 
động Nâng cao năng lực cho các thành viên và đối tác của họ (yếu tố 5), khi năng lực được tăng cường 
sẽ tác động trực tiếp a) đến chất lượng truyền thông, giáo dục bảo vệ nguồn nước (yếu tố 6), b) khả 
năng huy động nguồn lực tài chính cho VIWACON (yếu tố 8), c) việc xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác, 
tin cậy (yếu tố 7), dẫn đến việc vận động chính sách chất lượng, dựa trên bằng chứng (yếu tố 11), và 
d) tạo ra nhiều sáng kiến có giá trị cho việc bảo về nguồn nước… 

Trong quá trình hoạt động, yếu tố 2 và yếu tố 3 nói lên Gía trị cốt lõi của VIWACON, kết nối và sự tham 
gia. Yếu tố số 9 nhận thức cộng đồng, số 11 tác động vận động chính sách, số 5 năng lực của VIWACON, 
số 8 huy động nguồn lực và số 12: Hành vi cộng đồng nói lên những thay đổi VIWACON mà sẽ phải tạo 
ra được. 

Dù khởi điểm từ yếu tố nào cũng quay trở lại điểm xuất phát (vòng lặp/Loop).  

Ví dụ : Ta bắt đầu từ yếu tố số 8 (Nguồn lực huy động đươc) sẽ mang lại cho VIWACON điều 
kiện tài chính tăng cường các hoạt động truyền thông (số 6) và dẫn đến cơ hội để thúc đẩy sự 
tham gia của các bên liên quan (số 4) và tác động trở lại khả năng huy động nguồn lực…. Tóm 
lại nó tạo 1 vòng lặp. Các ví dụ khác cũng tương tự. 

Sơ đồ nhân quả là vòng lặp, mỗi yếu tố đều liên kết với nhau và tương tác lẫn nhau theo hướng củng 
cố và cân bằng. Sơ đồ này đưa cho ra cho VIWACON cách tiếp cận hệ thống đồng thời tăng cường sự 
hiểu biết và sự tham gia của VIWACON hướng tới tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà mạng lưới đã 
xây dựng và phát triển.    



 
 

7 | P a g e  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

4. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
CHIẾN LƯỢC CỦA MẠNG LƯỚI 
VIWACON 

Từ tháng 8/2020, các tổ chức cùng chí hướng 
mong muốn thành lập một mạng lưới bảo tồn nguồn 
nước Việt Nam (VIWACON) đã tổ chức gặp gỡ và 
tham gia hội thảo thảo luận chia sẻ định hướng và cơ 
chế hoạt động của VIWACON. Trong các buổi thảo 
luận gặp gỡ đó, nhóm mời các chuyên gia cố vấn cao 
cấp tới chia sẻ các kinh nghiệm cũng như thực tiễn 
của Việt Nam nhằm xác định nên xây dựng VIWACON 
như thế nào cho phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện 
nay. Với vai trò của các thành viên tổ chức khoa học 
công nghệ, hay tổ chức phi chính phủ, hội ngành 
nghề, cộng đồng dân sự làm về môi trường cũng đã 
được VUSTA khẳng định. VIWACON trước hết có các 
chức năng như sau:  

• Phản biện chính sách, phân tích các chính sách, 
đưa ra các thách thức về tính thực thi, tính hiệu 
quả, tính công bằng, tạo kênh đối thoại, tạo diễn 
đàn cho các bên tham gia, để tiếng nói của người 
dân được rõ hơn.  

• Đối tác cho các hoạt động khoa học công nghệ 
thông qua việc tham gia các dự án khoa học được 
tài trợ bằng ngân sách nhà nước, 

• Tổ chức đào tạo tập huấn cho cộng đồng, cho 
doanh nghiệp, cho báo chí về bảo vệ nguồn nước 

• Truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành 
vi. 

• Xây dựng các giải pháp sáng tạo để bảo vệ nước, 
bảo về đất, bảo vệ không khí trước ô nhiễm bao 
gồm giải pháp sáng tạo có thể về công nghệ, về 
quản lý, về luật pháp, ... 

 

• Tạo tiếp cận tri thức quốc tế về Việt Nam 
• Huy động nguồn lực từ quốc tế và các 

nguồn trong nước cho các hoạt động của 
mình 

Tuy nhiên VIWACON sẽ phải khắc phục 
các hạn chế của nhiều tổ chức liên quan đến 
nguồn lực tài chính và năng lực chuyên môn. 
Đây là thách thức lớn cho việc phát huy hiệu 
lực, hiệu quả và phát huy tính bền vững của 
mạng lưới tổ chức. 

Nhằm định hướng cho các hoạt động 
cuả VIWACON ba {03} nghiên cứu sâu đã được 
triển khai gồm báo cáo phân tích kinh tế chính 
trị trong mảng chủ đề ô nhiễm nước, Báo cáo 
phân tích tình hình hiện trạng Đà Nẵng, và Báo 
cáo rà soát và đánh giá năng lực các tổ chức 
hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn nước. 



 
 

8 | P a g e  
 

TÓM LƯỢC 03 NGHIÊN CỨU: MỤC ĐÍCH VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH 

NGHIÊN CỨU 1: PHÂN TÍCH KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG MẢNG CHỦ ĐỀ Ô NHIỄM NƯỚC 

Mục đích  Nhằm hiểu rõ bối cảnh quản trị nước, các bên liên quan và các quá trình chính sách 

 Xác định các sáng kiến tập thể và khuyến nghị chính sách liên quan đến vấn đề đặt ra 

Khuyến nghị 
hoạt động của 
mạng lưới  

1.  Xây dựng thí điểm cổng thông tin công khai thông tin môi trường (thí điểm Đà Nẵng) 
2. Tích hợp chỉ số Minh bạch thông tin môi trường trong chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành 

chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 
3. Hỗ trợ hệ thống chia sẻ thông tin môi trường của các thành phố ( thí điểm Đà Nẵng) 
4. Thúc đẩy sự tham gia của các nhãn hàng toàn cầu trong ít nhất 2 ngành công nghiệp (Dệt 

may, Chế biến thực phẩm, hoặc Điện tử) 
 

NGHIÊN CỨU 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC TẠI ĐÀ NẴNG  

Mục đích Rà soát và phân tích thực trạng các vấn đề về ô nhiễm nước mặt tại thành phố Đà Nẵng 
nhằm cung cấp cái nhìn toàn cảnh và có chiều sâu phục vụ thiết kế các hoạt động của dự án 
CAWACON đảm bảo tính bền vững và kết nối được các bên liên quan 

Khuyến nghị các 
hoạt động ưu 
tiên 

1. Hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm nước tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang Nhóm hoạt 
động xây dựng mô hình khu dân cư phát triển bền vững 

2. Hoạt động thúc đẩy các sáng kiến sử dụng nước thông minh 
3. Hoạt động xây dựng mô hình các khu dân cư phát triển bền vững với tiêu chí về rác thải, 

nước thải, thích ứng BĐKH, tiết kiệm năng lương,… 
4. Hoạt động tăng cường quản lý hiệu quả tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm nước bao 

gồm nâng cao năng lực hoạt động của ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 
5. Hoạt động hợp tác triển khai đề án thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030 
6. Hoạt động thúc đẩy công khai thông tin bảo vệ nguồn nước  
7. Hoạt động truyền thông và kết nối mạng lưới cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức khoa học, 

NGOs, tổ chức xã hội trong bảo vệ nguồn nước 
 

NGHIÊN CỨU 3: RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
TRONG LĨNH VỰC BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC 

Mục đích • Rà soát và xác định các tổ chức có mối quan tâm và kinh nghiệm trong bảo tồn nguồn 
nước;  

• Đánh giá nhu cầu và mối quan tâm về nâng cao năng lực liên kết thực hiện các sáng kiến 
giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo tồn nguồn nước  

Khuyến nghị Nâng cao năng lực chuyên môn và nâng cao năng lực phát triển tổ chức  
1.Năng lực chuyên môn: 
• Các khóa đào tạo về nghiên cứu dựa vào bằng chứng: lựa chọn vấn đề, tiến trình, phương 

pháp, đánh giá tác động về giới. 
• Các khóa đào tạo về vận động chính sách: các vấn đề mới nổi liên quan đến bảo tồn nguồn 

nước, kinh nghiệm khu vực và quốc tế về vận động chính sách Năng lực phát triển tổ 
chức:  
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• Nâng cao năng lực xây dựng chiến lược phát triển tổ chức ngắn hạn và dài hạn.  
• Xây dựng kế hoặc vận động chính sách  
• Năng cao năng lực liên kết mạng lưới và gây quỹ 
2: Hỗ trợ kỹ thuật thông qua các sáng kiến  
Hỗ trợ nâng cao năng lực cho lãnh đạo và nhân viên các tổ chức thông qua thực hiện các 
chương trình hoặc sáng kiến, ví dụ:  
• Chiến lược giải quyết các vấn đề ô nhiễm nguồn nước trong khi vẫn duy trì tăng trưởng 

kinh tế 
• Thu thập dữ liệu  
• Công nghệ thông tin và bảo tồn nguồn nước  
• Sáng kiến truyền thông  
• Thiết lập liên kết với các cơ quan chính phủ, ngân hàng phát triển và các INGOs 
• Tăng cường liên kết và tuân thủ quy định quốc tế và khu vực  
• Kỹ năng viết đề xuất và thiết kế dự án  
• Các bài học kinh nghiệm tốt trong khu vực  
• Kỹ năng nghiên cứu dựa vào bằng chứng và vận động chính sách 
3: Tăng cường năng lực điều phối mạng lưới 
• Xây dựng chiến lược hoạt động của mạng lưới trong ngắn hạn và dài hạn  
• Làm rõ và phân công vai trò trách nhiệm của từng bên  
• Xây dựng nội quy hoạt động của mạng lưới.  
• Kế hoạch vận động và gây quỹ 
• Kế hoạch truyền thông của mạng lưới 

 

Các nghiên cứu này là nền tảng và đầu vào quan trọng để các thành viên VIWACON nghiên cứu và xây 
dựng kế hoạch chiến lược của mình trong đó có các nhóm hợp phần cốt lõi triển khai tại Đà Nẵng cụ thể 
bên dưới. Các báo cáo này kết hợp với các chuyến làm việc thực tiến ở địa phương cũng giúp cho mạng 
lưới xây dựng Kế hoạch hành động, Kế hoạch nâng cao năng lực và kế hoạch vận đông chính sách của 
VIWACON.   
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Mạng lưới VIWACON được thành lập chính 
thức theo Biên bản ghi nhớ Hợp tác hoạt động bảo vệ nguồn nước Việt Nam ký kết vào ngày 
29/01/2021 với sự tham gia của 6 tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), 
Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), Trung tâm bảo tồn và phát triển tài 
nguyên nước (WARECOD), Trung tâm tư vấn phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến 
đổi khí hậu (CEWAREC), Viện khoa học và công nghệ môi trường (INEST) và Hội nghề cá Việt Nam 
(VINAFIS). (Chi tiết tại phụ lục 1). 
Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi đã được các thành viên sáng lập thảo luận và thống nhất tại 
“Hội thảo: Thảo luận tầm nhìn, giá trị cốt lõi và Xây dựng kế hoạch tại Ba Vì Tháng 03/2021. (Chi tiết 
tại phụ lục 5, 6) 

 

 

  

Tầm nhìn 

Mạng lưới VIWACON tiên phong trong các 
sáng kiến và giải pháp bảo đảm nguồn nước 
trong, sạch cho mọi người. 

Sứ mệnh 
• Bảo tồn tài nguyên nước, chung tay kết nối 

cộng đồng, các tổ chức xã hội, các nhà khoa 
học, doanh nghiệp và Nhà Nước ngăn chặn ô 
nhiễm nguồn nước. 

• Những hoạt động của VIWACON tập trung 
nâng cao nhận thức của xã hội về ô nhiễm 
nước và thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng bảo 
vệ nguồn nước mặt của Việt Nam, đóng góp 
vào việc hoàn thiện các chính sách ngăn ngừa 
và kiểm soát ô nhiễm nước.. 

5. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
MẠNG LƯỚI VIWACON 
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Chung tay và ra quyết định có sự tham 
gia của các thành viên VIWACON là một 
quy tắc làm việc của mạng lưới. 
VIWACON luôn nâng cao khả năng giúp, 
khuyến khích mọi người tham gia ở mức 
cao nhất, khởi ứng thấu hiểu lẫn nhau, 
đưa ra các giải pháp có sự chung tay của 
mọi người và nuôi dưỡng tinh thần chia 
sẻ trách nhiệm. 

Việc chuyển từ các giá trị truyền thống 
sáng 1 giá trị phát huy sự tham gia 
không chỉ đơn giản là thiện chí, ý muốn 
mà phải thay đổi lối nghĩ, tư duy khác. 

CECR được các thành viên sáng lập chỉ 
định làm điều phối mạng lưới trong thời 
gian ba năm 2020 – 2023. 
 
 
 

Hoạt động của VIWACON được dẫn dắt bởi 5 giá trị cốt lõi 

 

Đồng 
lòng

Tâm 
huyết

Tôn trọng 
sự khác 

biệt

Sáng tạo

Hiệu quả

Chúng tôi đã đi đến sự đồng thuận cao và cam kết cùng 
chung sức bảo về nguồn nước của Việt Nam 

Chúng tôi đem nhiệt huyết và lòng chân thành, thiết tha với sự 
nghiệp chung xuất phát từ tình cảm và ý chí bảo vệ nguồn nước 
mặt của Việt Nam. 

Chúng tôi đối xử với nhau bằng sự trung thực và tôn trọng. Chúng tôi 
nhận ra rằng những gì chúng tôi có và những gì chúng tôi sẽ đạt được là 
thông qua những nỗ lực của nhân viên, thành viên và đối tác  

Chúng tôi làm những gì thực tế cần, giúp ích cho sự tiến bộ 
của thành viên và đối tác, được cộng đồng đón nhận; Chúng 
tôi trân trọng ý tưởng hoặc sản phẩm mới hay cải biên chúng, 
thực sự thay đổi và bảo vệ nguồn bước. 

Chúng tôi luôn hướng vào hiệu quả và chất lượng 
có khả năng tạo ra kết quả mong muốn, tạo ra ấn 
tượng sâu sắc, sinh động. 
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VIWACON sẽ đóng vai trò của mình để tạo ra sự 
thay đổi bền vững. 

Củng cố Mạng lưới  

Từ nay đến năm 2023, VIWACON sẽ tập trung 
thực hiện các nhiệm vụ: 
• Nâng cao năng lực cho các thành viên  
• Tăng cường sự lãnh đạo và tham gia của các 

tổ chức phi chính phủ, tổ chức, khu vực tư 
nhân, thanh niên và cộng đồng quốc gia thông 
qua các sáng kiến bảo tồn nước tại địa 
phương, tài trợ nhỏ  

• Phát triển kiến thức và nghiên cứu dựa trên 
bằng chứng để vận động chính sách 

• Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu để cung 
cấp kiến thức, dữ liệu khoa học để hỗ trợ các 
tác nhân địa phương và công chúng trong việc 
ra quyết định, vận động, nâng cao nhận thức.  

• Chương trình truyền thông và vận động sáng 
tạo để nâng cao nhận thức, trao đổi kiến thức 
và thực tiễn, tăng cường thích ứng chính sách 
và thúc đẩy các khía cạnh giới và xã hội về bảo 
tồn nước và các vấn đề sức khỏe, dựa trên dữ 
liệu và nền tảng thông tin vững chắc 

• Huy động nguồn lực tư nhân 

Tăng cường mở rộng Mạng lưới 

Đến năm 2023 và xa hơn nữa, VIWACON sẽ tăng 
cường quan hệ đối tác và tiếp tục mở rộng mạng 
lưới để tạo sự thay đổi ở ba cấp độ khác nhau: 

§ Làm việc 'từ dưới lên' để tăng cường tính bền 
vững và hòa nhập, trong các mối quan hệ đối 
tác để “chung tay” hành động 

§ Định hình các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo để 
giải quyết các thách thức ô nhiễm nước, cùng 
với các chuyên gia và những người có ảnh 
hưởng mang đến những quan điểm đa dạng 
cho các cuộc tranh luận chính sách, và 

§ Nâng cao chất lượng các nghiên cứu của 
VIWACON thông qua tăng cường sự hợp tác 
với các tổ chức nghiên cứu uy tín trong và 
ngoài nước , đồng thời  VIWACON cũng sẽ 
tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển như 
một mạng lưới quốc tế, có khả năng hỏi đáp 
giải trình những câu hỏi thách thức nhất và đề 
xuất các giải pháp căn bản, đã được thử 
nghiệm tại địa phương cho các chính sách 
quốc gia liên quan đến ngăn ngừa và giảm 
thiểu ô nhiễm nước. 

 

 

6. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA 
MẠNG LƯỚI VIWACON 
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Trong quá trình phát triển và mở rộng Mạng lưới VIWACON 
theo chiến lược này, các thành viên VIWACON cân nhắc đến các 
yếu tố tác động sau 

• Các yếu tố quan hệ, liên quan đến các vấn đề quyền lực, 
xung đột và tin tưởng và các giá trị khác ngoài 5 giá trị cốt 
lõi đã thống nhất của VIWACON như cam kết, cởi mở, minh 
bạch và tôn trọng sự khác biệt; 

• Các yếu tố liên quan thể chế, chẳng hạn như năng lực tổ 
chức và năng lực cá nhân và sự phân chia vai trò và trách 
nhiệm. 

• Tôn trọng sự khác biệt trong cách tiếp cận, năng lực, khung 
thời gian và mục tiêu của các đối tác khác nhau; 

• Tập trung vào việc đạt được lợi ích chung theo cách cho 
phép đối tác đáp ứng mục tiêu của riêng họ cũng như các 
mục tiêu chung; 

• Hiểu biết về nhu cầu của các đối tác địa phương và người 
thụ hưởng, tập trung vào việc xây dựng năng lực và năng 
lực của họ, thay vì tạo ra sự phụ thuộc. 

7. CÁC YÊU TỐ TÁC ĐỘNG 
CẦN CÂN NHẮC 
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Dựa trên các kết quả thảo luận giữa các thành 
viên Mạng lưới VIWACON trong thời gian tháng 
8/2020 - 4/2021, cùng với các ý kiến của Sở Tài 
nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 
trong các cuộc họp tham vấn tháng 11/2020, 
1/2021, 3/2021 và Phòng Môi trường Thanh 
Khê và Hòa Vang, đại diện các cộng đồng dân 
cư, khung kế hoạch hành động của Mạng lưới 
VIWACON đã được xây dựng.  

Trong thời gian 2021-2023, CECR là đơn vị điều 
phối chung các hoạt động của Mạng lưới 
VIWACON. Trong khoảng thời gian này, chiến 
lược của VIWACON được phát triển theo hai 
hướng chính: 

Thực hiện thành công Dự án CAWACON 

VIWACON là phối hợp chặt chẽ giữa các thành 
viên và đối tác chính phủ, đối tác địa phương 
thực hiện thành công tất cả các hoạt động của 
Dự án CAWACON tại Hà Nội và Đà Nẵng. Việc 
thực hiện thành công Dự án CAWACON  sẽ tạo 
được nền tảng, uy tín và hình ảnh của 
VIWACON trong thời gian gia hơn. Để thực hiện 
thành công chiến lược này, không chỉ tổ chức 
điều phối, 6 thành viên sáng lập đã cam kết  

 

 

 

 

chung tay, đồng lòng thực hiện các công việc 
trong khuôn khổ Dự án. Trong đó, mỗi thành 
viên có trách nhiệm điều phối thực hiện nội 
dung hợp phần đã thống nhất, dựa trên thế 
mạnh của tổ chức. Đồng thời, chung tay hỗ trợ 
các tổ chức thành viên khác trong suốt thời gian 
thực hiện Dự án. 

Mở rộng và phát triển Mạng lưới 

Cùng với thực hiện thành công các hoạt động 
trong khuôn khổ Dự án CAWACON, chiến lược 
của VIWACON trong giai đoạn 2021-2023 bao 
gồm việc mở rộng và phát triển mạng lưới tới 
các tổ chức trong và ngoài nước có quan tâm 
đến vấn đền bảo tồn nguồn nước, đồng thời, 
thu hút sự quan tâm của các tổ chức đến lĩnh 
vực bảo vệ nguồn nước. Chiến lược này hướng 
tới huy động nguồn lực của tất cả các tổ chức 
thành viên Mạng lưới, mỗi tổ chức dựa trên tế 
mạnh và đối tác hiện có, chủ động kết nối, liên 
kết với các tổ chức quan tâm để mở rộng mạng 
lưới, huy động sự tham gia của tất cả các bên 
liên quan (nhà nước, tư nhân, cộng đồng). Đồng 
thời, huy động nguồn lực tài chính và phi tài 
chính hướng tới mục đích chung: Giảm ô nhiễm 
nguồn nước. 

 

8. KHUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA 
MẠNG LƯỚI VIWACON (2021-2023) 

Kế hoạch hành động của Mạng lưới VIWACON tập trung vào 5 lĩnh vực cốt lõi, ưu tiên cho thời gian 
đầu (2021-2023) bao gồm (i) Phát triển và tăng cường năng lực của Mạng lưới, (ii) Tăng cường sự 
phối hợp bên trong và ngoài Mạng lưới qua các sáng kiến địa phương, (iii) Phát triển chiến lược huy 
động nguồn lực, (iv) Thúc đẩy thức thi hiệu quả các chính sách về bảo vệ nguồn nước, (v) Tăng cường 
hình ảnh của VIWACON (Chi tiết tại Phụ lục 2) 
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Hình 01: Các hợp phần chính của dự án CAWACON tại Đà Nẵng và các cơ quan phối hợp triển khai 

 

VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN CAWACON 

Đối với kế hoạch thực hiện thành công Dự án CAWACON, tại Đà Nẵng, VIWACON đã xác định 6 hợp 
phần tương ứng với 6 nhóm hoạt động chính. CECR, tổ chức điều phối của Mạng lưới VIWACON sẽ 
điều phối các tổ chức C&E, CEWAREC và INEST thực hiện 3 nhóm hoạt động, đồng thời, trực tiếp 
điều phối thực hiện 3 nhóm hoạt động tại Đà Nẵng cùng các đối tác tại địa phương. Các tổ chức 
WARECOD, VINAFIS phối hợp thực hiện trong mỗi hoạt động. (Chi tiết tại Phụ lục 3) 

Thực hiện thành công Dự án CAWACON 
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Cụ thể: 

Hợp phần 1: “Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu 
thuyền và Cảng cá Thọ Quang”  

Chi cục BVMT Đà Nẵng chủ trì, BQL Âu thuyền 
và Cảng cá Thọ Quang, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Đà Nẵng, Trung tâm Quan trắc 
Môi trường Đà Nẵng thực hiện. Mục tiêu của 
Hợp phần phù hợp với Kế hoạch Xử lý Ô nhiễm 
Môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá 
Thọ Quang giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án “Xây 
dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” giai 
đoạn 2021 - 2030.  

Hợp phần 2: "Thúc đẩy các sáng kiến sử dụng 
nước thông minh và tái sử dụng nước trong 
doanh nghiệp" 

INEST chủ trì phối hợp với Chi cục BVMT Đà 
Nẵng, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, Hội Doanh 
nghiệp trẻ, Hội Kiến trúc, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp (VCCI Đà Nẵng) và Nhóm Nước 
Việt Nam (2030WRG Việt Nam) thực hiện. Thời 
gian thực hiện từ tháng 6/2021 đến 3/2023. 

Hợp phần 3: "Tăng cường công tác quản lý 
nguồn nước LVS Vu Gia-Thu Bồn"  

CEWAREC chủ trì phối hợp với INEST, Sở TNMT 
Đà Nẵng (Phòng Khoáng sản và Tài nguyên 
nước) triển khai các hoạt động liên quan đến 
Ban Điều Phối lưu vực sông Vu Gia - Thu bồn (cơ 
quan thường trực là Sở Tài nguyên và Môi 
trường Đà Nẵng và Sở Tài nguyên và Môi 
trường Quảng Nam) thực hiện các nhiệm vụ 
nhằm hỗ trợ tăng cường hoạt động của Ban 
điều phối lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn. Thời 
gian thực hiện từ 3/2021 đến 3/2023. 

 
 
 
 
 
 
 

Hợp phần 4: "Hỗ trợ triển khai hiệu quả Đề án 
Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố Môi trường"  
Chi cục BVMT chủ trì phối hợp  Viện Nghiên cứu 
xã hội - kinh tế Đà Nẵng, Hội Kiến trúc sư, Trung 
tâm thông tin (Sở TNMT), Thành Đoàn và Hội 
Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Đà Nẵng thực 
hiện. Thời gian thực hiện từ tháng 3/2021 đến 
3/2023. 
 
Hợp phần 5: "Tăng cường kết nối cộng đồng, 
doanh nghiệp, tổ chức"  
CECR chủ trì phối hợp với UBND quận Thanh 
Khê, UBND huyện Hòa Vang, Sở TNMT, Đài 
Truyền hình Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh, Sở 
GD&ĐT, Thành đoàn, Hội Bảo vệ thiên nhiên và 
Môi trường Đà Nẵng thực hiện. Thời gian thực 
hiện từ tháng 3/2021 đến 3/2023. 
 
Hợp phần 6: "Xây dựng mô hình khu dân cư 
phát triển bền vững"  

C&E chủ trì, phối hợp với WARECOD và các đối 
tác tại Đà Nẵng (gồm ĐH Sư phạm Đà Nẵng, 
UBND quận Thanh Khê và UBND huyện Hòa 
Vang) thực hiện triển khai tại quận Thanh Khê; 
huyện Hòa Vang. Thời gian thực hiện từ tháng 
6/2021 đến 3/2 
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Hình: Mạng lưới đối tác của các thành viên sáng lập Mạng lưới VIWACON 

Mở rộng và phát triển Mạng lưới VIWACON 

VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI 

Với chiến lược phát triển mạng lưới bền vững, VIWACON hướng tới mở rộng đến đối tác của mỗi 
tổ chức thành viên. Hiện nay, các thành viên của Mạng lưới VIWACON đang là thành viên của nhiều 
mạng lưới lớn về bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường khác như Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam 
(VRN), Liên minh Nước sạch (CWC), VNGO-CC, Women&CC, Diễn đàn quốc tế về Quản lý và công 
nghệ Xanh (IFGTM), Liên minh Hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA), Liên minh Năng lượng Bền 
vững Việt Nam (VSEA) và hàng trăm tổ chức đối tác khác. Với mục tiêu đến năm 2023, Mạng lưới 
VIWACON có 20 tổ chức thành viên tham gia và tiếp tục mở rộng hơn trong thời gian tiếp theo, 
các thành viên sáng lập Mạng lưới thực hiện truyền thông giới thiệu Mạng lưới trong các hoạt 
động của tổ chức và trong hoạt động của mạng lưới, liên minh khác mà tổ chức thành viên tham 
gia. 
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Cụ thể, CECR thực hiện các hoạt động bảo vệ 
môi trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ 
nâng cao chất lượng môi trường, đặc biệt là 
bảo vệ nguồn nước mặt, phát triển kinh tế – xã 
hội cho Việt Nam. CECR có niềm tin rằng các 
giải pháp cho vấn đề môi trường hiện nay chủ 
yếu cần thực hiện tại địa phương. CECR  đang 
là đơn vị điều phối Liên minh Nước sạch (7 
thành viên tại Hà Nội, Bình Dương, Sơn La, Bắc 
Ninh, Đà Nẵng, Thái Bình), Mạng lưới Phụ nữ và 
Biến đổi khí hậu (16 tổ chức thành viên tại Yên 
Bái, Thái Bình, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, 
Huế, Bến Tre), và là thành viên tích cực của 

Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu với 123 thành viên là các tổ chức 
phi chính phủ có quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu).  

INEST trực thuộc Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội, tập trung trong các hoạt động nhằm 
đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển lĩnh vực khoa 
học và công nghệ môi trường phục vụ phát triển 
bền vững công nghiệp của đất nước; nâng cao 
nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng; 
phát triển hợp tác trong hoạt động bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững. INEST có mạng 
lưới đối tác rộng khắp trong và ngoài nước, hầu 
hết là các đơn vị đào tạo, cơ sở nghiên cứu trong 
lĩnh vực môi trường. Dựa vào thế mạnh này, INEST 
hướng tới kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, đặc 
biệt là các đơn vị nghiên cứu hoạt động trong lĩnh 
vực khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công 
nghệ trong các hoạt động bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, với thế mạnh là các hoạt 
động nghiên cứu, INEST có cơ hội tiếp cận và huy động các nguồn lực tài chính và phi tài chính từ các tổ 
chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu đối tác như WB, WHO, UNEP, SIDA, JICA, ĐH Sydney, ĐH 
Saitama,… 

CEWAREC trực thuộc Ủy ban Quốc gia về Thủy lợi và Thoát nước Việt Nam (VNCID) - Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Hoạt động 
của CEWAREC tập trung vào quy hoạch, quản lý, 
phát triển bền vững tài nguyên nước và các tài 
nguyên liên quan, bảo vệ môi trường và thích ứng 
với biến đổi khí hậu. CEWAREC là thành viên của 
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) với 21 thành 
viên là các cơ quan trung ương và địa phương và các 
tổ chức xã hội tại Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Thái 
Nguyên, Hà Nội, Huế, Tuyên Quang; thành viên của 
Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam (VSEA) với 
10 thành viên, trong đó có các tổ chức xã hội quốc 
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tế như Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Quỹ Quốc 
tế bảo vệ thiên nhiên Việt Nam (WWF). Đồng thời, 
CEWAREC còn là thành viên của Vietnam Water 
Partnership, thuộc Global Water Partnership, gồm 
37 thành viên là các cơ quan nhà nước và tổ chức 
xã hội có quan tâm đến nguồn nước. 

VINAFIS được Bộ Nội vụ ký quyết định thành lập 
5/5/2000, là nơi chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi 
thông tin giữa các tổ chức thành viên và các tổ 
chức, cơ quan chức năng của chính phủ về các vấn 
đề liên quan đến phát triển nghề cá bền vững ở 
Việt Nam. Đồng thời, VINAFIS đại diện bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của hội viên, ngư dân; thúc 
đẩy đàm thoại và đưa tiếng nói của ngư dân đến 
các nhà hoạch định chính sách, góp phần vào điều 
chỉnh và xây dựng chính sách đưa nghề cá phát triển bền vững, từng bước hội nhập quốc tế. VINAFIS có 

hơn 80 thành viên là các hội nghề cá tại các tỉnh 
và các tổ chức quan tâm đến phát triển nghề cá, 
đảm bảo chất lượng nguồn nước. Ngoài ra, 
VINAFIS cũng là thành viên của Hiệp hội cá tra 
Việt Nam. 

C&E là 1 tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận 
hoạt động nhằm thúc đẩy sự tham gia cũng 
như tăng cường năng lực cho các tổ 
chức/nhóm cộng đồng để giải quyết tốt hơn 
các vấn đề môi trường liên quan đến cuộc 
sống, góp phần phát triển bền vững môi 
trường ở Việt Nam. Cùng với CEWAREC, C&E 
là thành viên của Liên minh Năng lượng Bền 

vững Việt Nam (VSEA), đồng thời là thành viên Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam (VCCA) với 
12 tổ chức tham gia, trong đó có nhiều công ty tư nhân. Bên cạnh đó, C&E có mạng lưới các nhóm cộng 
đồng trên khắp Việt Nam bao gồm các tình nguyện viên trẻ và các nhóm xã hội dân sự hoạt động trong 
lĩnh vực phát triển bền vững.  

WARECOD hoạt động nhằm cải thiện cuộc sống cho các cộng đồng ven sông, thúc đẩy việc sử dụng 
một cách cân bằng nguồn tài nguyên nước, thúc đẩy bình đẳng giới, cảnh báo những tác động tiêu cực 
của các dự án xây dựng đập và các dự án phát triển ven sông đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng thông 
qua các chương trình can thiệp hỗ trợ cộng đồng, các dự án nghiên cứu và điều phối hoạt động truyền 
thông, đóng góp vận động chính sách của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam. Với vai trò là tổ chức điều 
phối Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam và thành viên Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam (VSEA), 
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WARECOD định hướng thúc đẩy và huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong bảo vệ 
và phục hồi hệ sinh thái sông, hồ, đồng thời xây dựng các mô hình khu dân cư sinh thái, phát triển bền 
vững. 

Với kết nối rộng khắp, các thành viên sáng lập đồng lòng cộng lực xây dựng và phát triển Mạng lưới 
VIWACON lớn mạnh, thực hiện sứ mệnh bảo tồn tài nguyên nước, chung tay kết nối cộng đồng, các tổ chức 
xã hội, các nhà khoa học, doanh nghiệp và Nhà Nước ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước. 

Để thực hiện kế hoạch chiến lược này, dựa trên kết quả khảo sát về “Bản đồ hóa và Đánh giá nhu cầu của 
các tổ chức xã hội dân sự trong lĩnh vực ô nhiễm nước”, VIWACON đã xác định ra những khoảng trống và 
thách thức mà các tổ chức đang gặp phải gồm (i) năng lực xây dựng chiến lược của tổ chức; (ii) năng lực 
nghiên cứu dựa vào bằng chứng; (iii) khả năng vận động chính sách; (iv) khả năng kết nối và hợp tác; (v) kỹ 
năng lãnh đạo và (vi) huy động nguồn lực. Dựa trên những số liệu, kết quả thu thập từ báo cáo đánh giá 
nhu cầu, chương trình tăng cường năng lực năm thứ nhất được đưa ra những can thiệp và hỗ trợ tăng 
cường năng lực của các đối tác, thành viên của VIWACON trong năm lĩnh vực ưu tiên. (Chi tiết tại Phụ lục 
4) 
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Là đơn vị điều phối, CECR chịu trách nhiệm thúc đẩy và kết hợp với 

từng thành viên để xác định các nhóm hoạt động mà họ có chuyên 

môn cao nhất, có lợi thế vượt trội và phù hợp với định hướng, chiến 

lược riêng của tổ chức. CECR sẽ hỗ trợ để các nội dung được đan xen, 
lồng ghép với nhau tạo ra sự cộng lực của các thành viên và bên liên 

quan (phát huy cộng lực “synergy”). Thúc đẩy và phối kết hợp các đối 

tác địa phương để phát huy sự tham gia, tính sở hữu (ownership), 
công khai minh bạch và trách nhiệm. 

10. HỆ THỐNG PHẢN HỒI VÀ THÍCH ỨNG 

kế cụ thể và thích ứng cho phù hợp với tình trạng đang 

diễn ra phức tạp hiện nay. Công nghệ sẽ phải được vận 

dụng mạnh mẽ và hợp lý. 

Bên cạnh các công cụ truyền thống như báo cáo, online, 

hội thảo, sơ kết, chuyên đề sâu ..v.v.. phương pháp 
Storytelling và Photo Voice (đây là vài ví dụ) sẽ phải được 

ứng dụng nhiều hơn vì dễ hiểu, dễ nhớ và dễ đi vào cảm 

xúc của các bên tham gia, đặc biệt của những cộng đồng 
địa phương.  

9. THÚC ĐẨY VÀ ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG  

 

Trong từng kế hoạch thành phần ngoài các kết quả, chỉ số đo lường 
và các biện pháp thúc đẩy, phối kết hợp, một hệ thống phản hồi từ 

các thành viên và đặc biệt từ các đối tác địa phương đang được thiết 
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01 — Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) 
Thành lập cuối năm 2009 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, CECR 
tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ có tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi 
trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường, phát triển kinh 
tế – xã hội cho Việt Nam. CECR có niềm tin rằng các giải pháp cho vấn đề môi trường hiện 
nay chủ yếu cần thực hiện tại địa phương. Các giải pháp này phải được chính những người 
dân nhiệt tình xây dựng và tham gia giải quyết. Chính điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi thái 
độ và hành vi của cộng đồng và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường một cách tích cực. 

 

02 — Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) 
Thành lập năm 2008, C&E là 1 tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. C&E hoạt động nhằm 
thúc đẩy sự tham gia cũng như tăng cường năng lực cho các tổ chức/nhóm cộng đồng để 
giải quyết tốt hơn các vấn đề môi trường liên quan đến cuộc sống của chính họ và cộng 
đồng, góp phần phát triển xã hội dân sự và phát triển bền vững môi trường ở Việt Nam. 
C&E có mạng lưới các nhóm cộng đồng trên khắp Việt Nam bao gồm các tình nguyện viên 
trẻ và các nhóm xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực phát triển bền vững. 

 

03 — Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước (WARECOD) 
Thành lập năm 2006, WARECOD là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. WARECOD hoạt động nhằm cải thiện cuộc sống cho 
các cộng đồng ven sông, thúc đẩy việc sử dụng một cách cân bằng nguồn tài nguyên nước, 
thúc đẩy bình đẳng giới, cảnh báo những tác động tiêu cực của các dự án xây dựng đập và 
các dự án phát triển ven sông đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng thông qua các chương 
trình can thiệp hỗ trợ cộng đồng, các dự án nghiên cứu và điều phối hoạt động truyền 
thông, đóng góp vận động chính sách của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam. 

 

04 — Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi Khí 
hậu (CEWAREC) 
CEWAREC trực thuộc Ủy ban Quốc gia về Thủy lợi và Thoát nước Việt Nam (VNCID) - Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trung tâm được thành lập ngày 
15/12/2008 theo Quyết định 02/12/2008 / QĐ-HTTVN của VNCID, cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp ngày 
21/04/2009. Lĩnh vực chính của trung tâm là tư vấn, nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công 
nghệ và hợp tác quốc tế về quy hoạch, quản lý, phát triển bền vững tài nguyên nước và các 
tài nguyên liên quan, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu 

 

  

PHỤ LỤC 1: CÁC TỔ CHỨC SÁNG LẬP MẠNG LƯỚI VIWACON 
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05 — Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (INEST) 
Thành lập năm 1998, Viện có chức năng và nhiệm vụ phát triển “Đào tạo và nghiên cứu 
khoa học trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Môi trường” tại Trường Đại học Bách Khoa 
Hà Nội. Đây là một lĩnh vực mới mang tính liên ngành cao, đòi hỏi năng lực tổ chức và xây 
dựng mối quan hệ hợp tác rộng mở trong quá trình xây dựng và phát triển. Kể từ khi thành 
lập đến nay, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường đã đóng góp tích cực vào các hoạt 
động bảo vệ môi trường, được các bộ/ngành đánh giá cao và giành được sự tin tưởng của 
các đối tác trong nước và quốc tế.  

 

 

06 — Hội nghề Cá Việt Nam (VINAFIS) 
Hội Nghề cá Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề  nghiệp được Bộ Nội vụ ký quyết định thành 
lập 5/5/2000, mục đích tập hợp những cá nhân và tổ chức thuộc các thành phần kinh tế 
hoạt động trong các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ và hậu cần dịch vụ 
nghề cá nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người làm nghề cá Việt Nam. Đây 
là nơi chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin giữa các tổ chức thành viên và các tổ chức 
khác, các cơ quan chức năng của Chính phủ về các vấn đề liên quan đến phát triển nghề cá 
bền vững ở Việt Nam. Đồng thời, VINAFIS đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, 
ngư dân; thúc đẩy đàm thoại và đưa tiếng nói của ngư dân đến các nhà hoạch định chính 
sách, góp phần vào điều chỉnh và xây dựng chính sách đưa nghề cá phát triển bền vững, 
từng bước hội nhập quốc tế. 
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STT Kết quả cần đạt được Các hoạt động chính 

1 Các sáng kiến kỹ thuật 
được thúc đẩy và tăng 
cường 

1.1 Đề xuất giải pháp, sáng kiến, mô hình ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước , bảo vệ 
môi trường dựa vào cộng đồng 
1.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu/ bản đồ nền nguồn thải và hiện trạng các nguồn nước 
1.3 Sáng kiến thúc đẩy sử dụng nước thông minh , tái sử dụng nước trong cộng đồng 
1.4 Thúc đẩy các giải pháp tái sử dụng nước theo tiếp cận Kinh tế tuần hoàn trong 
doanh nghiệp 
1.5 Xây dựng các bộ chỉ số đánh giá chất lượng nước dựa vào cộng đồng 

2 Các chương trình và mô 
hình  truyền thông sáng 
tạo được thiết kế và triển 
khai hiệu quả 

2.1.  Tăng cường sự nhận biết của công chúng về bảo tồn nguồn nước thông qua 
các hoạt động của VIWACON 
2.2. Xây dựng và triển khai sản phẩm truyền thông sáng tạo 
2.3. Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức,kỹ năng bảo vệ nguồn nước cộng đồng 
2.4. Tổ chức các buổi tọa đàm chuyên gia, đối thoại chính sách với các chia sẻ kinh 
nghiệm quốc tế 
2.5. Tăng cường năng lực của cán bộ truyền thông trong mạng lưới 
2.6. Huy động sự tham gia của NGOs, CBOs (thông qua chương trình tài trợ nhỏ) 

 3 Các hoạt động vận động 
chính sách được đẩy mạnh 
và có hiệu quả 

3.1. Rà soát các văn bản (luật đã ban hành, luật sắp ban hành như Luật tài nguyên 
nước, luật bảo vệ môi trường) hay cơ hội thúc đẩy xây dựng luật mới 
3.2. Vận động dựa trên bằng chứng (thông qua các chiến dịch lớn, diễn đàn. Ví dụ: 
mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng nước thông minh) 
3.3. Đề xuất khuyến nghị Luật riêng để kiểm soát ô nhiễm nước/Điều chỉnh pháp 
luật hiện hành.  

 4 Năng lực của thành viên 
VIWACON được tăng 
cường   

4.1. Tăng cường năng lực của thành viên VIWACON 
4.2. Tăng cường năng lực của các đối tác địa phương (không thuộc thành viên 
VIWACON) 

5 Kỹ năng lãnh đạo và quản 
lý của các thành viên được 
tăng cường  

5.1. Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý 
 

6 Mạng lưới VIWACON được 
mở rộng một cách bền 
vững 

6.1. Tăng cường năng lực từng thành viên mạng lưới (lãnh đạo, nhân viên và tổ 
chức) 
6.2. Mở rộng quy mô mạng lưới VIWACON 

 7 Khả năng gây quỹ của và 
cho mạng lưới  được cải 
thiện rõ rệt 

7.1. Tìm nguồn tài trợ quốc tế (Tìm hiểu các nguồn tài trợ khác của và ngoài USAID) 
7.2. Tìm nguồn tài trợ chính phủ 
7.3. Tìm nguồn tài trợ tư nhân, doanh nghiệp, nhà tài trợ mới nổi (các ngân hàng 
phát triển, quỹ CocaCola, Quỹ Unliever, IDH, các nhẵn hàng quốc tế) 
7.4. Tìm nguồn tài trợ đa phương UN, các nhà tài trợ song phương 
7.5. Tìm nguồn tài trợ ODA 
7.6. Nghiên cứu và huy động  Quỹ cộng đồng (Donation) hiện hành 

PHỤ LỤC 2: LĨNH VỰC CỐT LÕI CỦA MẠNG LƯỚI VIWACON 
GIAI ĐOẠN (2021-2023)  



 
 

24 | P a g e  
 

 

 

STT Tên hợp phần 
Thành viên 
VIWACON 

chủ trì 
Đối tác Đà Nẵng Sản phẩm/kết quả 

1 

Ngăn ngừa ô 
nhiễm nước tại 
Âu thuyền và 
Cảng cá Thọ 
Quang 

 
CECR 
 

Sở TN&MT-Chi 
cục BVMT/ BQL 
Âu thuyền và Cảng 
cá Thọ 
Quang/Trung tâm 
Quan trắc Môi 
trường, Sở 
NN&PTNN 

- Bộ cơ sở dữ liệu và Bản đồ hiện trạng ô nhiễm nước 
tại Âu thuyền; 

- Bản khuyến nghị cơ chế phối hợp quản lý hiệu quả 
chất lượng môi trường tại Cảng cá theo hướng phát 
triển Cảng du lịch-dịch vụ; 

- Ba  mô hình cho ngư dân, tiểu thương và doanh 
nghiệp tham gia bảo vệ nguồn nước, giảm rác thải 
nhựa tại Âu Thuyền; 

2 

Xây dựng khu 
dân cư/ 
thônphát triển 
bền vững 

C&E 

Sở TN&MT-Chi 
cục BVMT/ UBND 
quận Thanh Khê và 
huyện Hòa Vang 

- Năm mô hình khu dân cư/thôn phát triển bền vững 
về các tiêu chí: rác thải, nước sinh hoạt, tiết kiệm 
năng lượng, thích ứng BĐKH và giảm nhẹ ro, thiên 
tai; 

- Hai  mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn 
nước; 

3 

Thúc đẩy các  
sáng kiến sử 
dụng nước 
thông minh và 
tái sử dụng 
nước trong 
doanh nghiệp 

INEST 
 

Sở TN&MT-Chi 
cục BVMT/ 
Trường Đại học 
Bách khoa Đà 
Nẵng 

- Cơ sở dữ liệu về hiện trạng tái sử dụng nước trong 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Đà Nẵng; 

- Hai  mô hình tái sử dụng nước trong doanh nghiệp 
được triển khai; 

- Mạng lưới các doanh nghiệp tiên phong thực hiện 
tái sử dụng nước tại Đà Nẵng được xây dựng với các 
hội thảo về sáng kiến sử dụng nước thông minh, tái 
sử dụng nước trong doanh nghiệp 

- Khuyến nghị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tái sử 
dụng nước, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong 
doanh nghiệp theo Luật BVMT 2020 

4.1 

Thúc đẩy quản 
lý tổng hợp tài 
nguyên nước 
và kiểm soát ô 
nhiễm nước 
lưu vực sông 
Vu Gia-Thu 
Bồn 
 

CEWAREC 
 

Sở TN&MT-Chi 
cục BVMT+Phòng 
Khoáng sản và Tài 
nguyên nước 

- Thỏa thuận hợp tác của 2 địa phương về công tác 
quản lý lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn; 

- Kế hoạch hoạt động và kế hoạch huy động nguồn 
lực của BĐP 2022-2023; dự thảo kế hoạch hoạt 
động BĐP giai đoạn 2; 

- Bản đồ các điểm xả thải lưu vực sông Vu Gia – Thu 
Bồn; 

- Bản Dự thảo cơ chế phối hợp giám sát nguồn 
thải được xây dựng và được hai tỉnh phê duyệt 

- Chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho các 
nhóm cộng đồng giám sát nguồn nước  và thúc đẩy 
các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm nước dựa vào cộng 
đồng dân cư dọc sông Vu Gia - Thu Bồn; 

4.2 

Hỗ trợ triển 
khai Đề án 
“Xây dựng Đà 
Nẵng - thành 
phố Môi 

CECR Sở TN&MT -Chi 
cục BVMT 

- Kế hoạch hàng năm để triển khai Đề án thành phố 
Môi trường (2022, 2023) bao gồm kế hoạch huy 
động các nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế để 
triển khai Đề án; 

PHỤ LỤC 3: SÁU NHÓM HOẠT ĐỘNG CHÍNH MẠNG LƯỚI 
VIWACON TẠI ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN (2021-2023)  
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trường” giai 
đoạn 2021-
2030 

- Bộ công cụ đánh giá và số liệu về nhận thức, hành 
vi và sự hài lòng của người dân về công tác bảo vệ 
và quản lý môi trường; nhu cầu tiếp cận thông tin về 
môi trường của cộng đồng; 

- Chuyên mục “Thành phố Môi trường” trên website 
Sở TN&MT hỗ trợ công khai và tiếp cận thông tin 
môi trường. 

5 

Tăng cường 
mạng lưới 
cộng đồng, 
doanh nghiệp, 
tổ chức khoa 
học, tổ chức 
phi chính phủ 
và tổ chức xã 
hội trong bảo 
vệ nguồn nước 

CECR 
 

Sở TN&MT-Chi 
cục BVMT/Các 
trường học/Đoàn 
thanh niên,… 

- Các chiến dịch/sự kiện truyền thông, giáo dục môi 
trường cho sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng 

- Chương trình giáo dục về môi trường cho học sinh 
cấp tiểu học và trung học cơ sở  

- Tài liệu hóa các mô hình cộng đồng/ngư dân bảo vệ 
nguồn nước, mô hình khu dân cư phát triển bền 
vững, mô hình tái sử dụng nước và chia sẻ để nhân 
rộng toàn thành phố.  

- Các hội thảo chia sẻ bài học thành công cho các đơn 
vị có liên quan 
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STT Các lĩnh vực ưu 

tiên 
Thời lượng dự kiến 

(số giờ hoặc số buổi) 
Phương pháp Nhóm lead 

1 Bảo tồn Nguồn 
nước 

 
04 buổi 

2 giờ/buổi 
(1 tháng) 

Trực tuyến 
Động não 

Trường hợp điển hình 
Bài giảng 

Làm việc nhóm 

CECR, INEST, 
CEWAREC 

2 Truyền thông   
03 buổi 

2 giờ /buổi 
(3 tuần) 

Trực tuyến 
Động não 

Trường hợp điển hình 
Bài giảng 

Làm việc nhóm 
Hình ảnh  

Chuyên gia 

3 Lãnh đạo 03 buổi 
2 giờ /buổi 

(3 tuần) 

Trực tuyến 
Động não 

Trường hợp điển hình 
Bài giảng 

Làm việc nhóm 

Chuyên gia 

4 
 
 
 
 

Viết đề xuất, 
báo cáo 

03 buổi 
1,5 giờ /buổi 

(3 tuần) 

Trực tuyến 
Bài giảng 

Làm việc nhóm 

Chuyên gia 

5 Huy động nguồn 
lực và gây quỹ 

04 buổi 
2 giờ /buổi 
(1 tháng) 

Trực tuyến 
Bài giảng 

Làm việc nhóm 

Chuyên gia 

PHỤ LỤC 4: NĂM LĨNH VỰC ƯU TIÊN VỀ TĂNG CƯỜNG 
NĂNG LỰC CHO MẠNG LƯỚI VIWACON NĂM 2021 
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PHỤ LỤC 5: CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VỀ TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, 
CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CÁC KẾ HOẠCH CỦA MẠNG LƯỚI 
MỤC TIÊU: 
 

1. Hiểu sâu sắc thêm về Mạng lưới bảo tồn nguồn nước Việt Nam (VIWACON) 
2. Thảo luận và thống nhất tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược và cơ chế hoạt động của mạng lưới 
3. Xây dựng kế hoạch hoạt động của mạng lưới. 

 
ĐẠI BIỂU: Tổ chức C&E: 02 đại biểu (01 lãnh đạo & 01 cán bộ chuyên trách); Tổ chức CEWAREC: 02 đại biểu 
(01 lãnh đạo & 01 cán bộ chuyên trách); Tổ chức INEST: 02 đại biểu (01 lãnh đạo & 01 cán bộ chuyên trách); Tổ 
chức WARECOD: 02 đại biểu (01 lãnh đạo & 01 cán bộ chuyên trách); Tổ chức VINAFIS: 02 đại biểu (01 lãnh 
đạo & 01 cán bộ chuyên trách); Chuyên gia: 03 đại biểu (Ms. Hòa, Mr. Dũng, Mr. Sơn); Điều phối thảo luận: 
Mr. Nguyễn Khắc Hùng; Đại diện của CECR (09 đại biểu) 
 
THỜI GIAN: Từ ngày 9/3/2021 đến ngày 11/3/2021 
 
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC: 

NGÀY 1 
Sáng  
 

- Xuất phát lúc 7:00 sáng tại cổng số 6 Đặng Văn Ngữ 
- Khai mạc, giới thiệu các đại biểu và mục tiêu hội thảo 
- Trình bày Ô nhiễm nước và các cơ hội cho NGO (Ms. Hòa) 
- Trình bày: Hiện trạng ô nhiễm và quản lý nguồn nước Đà Nẵng (Mr. Dũng) 
- Trình bày: Hiện trạng và năng lực các NGOs hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn 

nước (Mr. Sơn) 
Chiều - Thảo luận và xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược và cơ chế hoạt động của 

mạng lưới 

NGÀY 2  
Sáng  
 

- Thảo luận và xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược và cơ chế hoạt động của 
Mạng lưới 

 
Chiều - Thảo luận về các sáng kiến và các hoạt động tại Đà Nẵng; Hà Nội 

- Thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động của mạng lưới VIWACON 
NGÀY 3   

Sáng - Thảo luận xây dựng kế hoạch hành động của mạng lưới VIWACON (tiếp tục 
Chiều - Thảo luận xây dựng kế hoạch hành động của mạng lưới VIWACON (tiếp tục) 

- Bế mạc và thống nhất các hoạt động triển khai tiếp theo 
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PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ 

STT Họ và tên Giới tính Đơn vị công tác Email 

1 Đào Trọng Tứ  Nam CEWAREC tu.daotrong2013@gmai.com 

2 Phan Thanh Toản Nam CEWAREC phanthanhtoan0@gmail.com 

3 Đặng Ngọc Vinh Nam CEWAREC vdangngoc@gmail.com 

4 Bùi Thị Thanh Thủy Nữ C&E buthuyeco@gmail.com 
5 Trần Thị Kim Hoàn Nữ C&E trankimhoance@gmail.com 
6 Vi Thế Đang  Nam VINAFIS vithedang@gmail.com 

7 Trần Thị Định Nữ VINAFIS ttdinh@vnua.edu.vn 

8 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ VINAFIS fitesvietnam@gmail.com 

9 Phan Duy Hoàn Nam VINAFIS fitesvietnam@gmail.com 

10 Phạm Anh Tuấn Nam VINAFIS anhtuanpham815@yahoo.com.vn 

11 Hoàng Thị Thu Hương Nữ INEST huonghtt.inest@gmail.com 

12 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ INEST hien.nguyen@cecr.vn 

13 Ngô Huy Liêm Nam CECR liem.ngo@cecr.vn 

14 Đinh Thu Hằng Nữ CECR  Hang.dinh@cecr.vn  

15 Đoàn Vũ Thảo Ly Nữ CECR  Ly.doan@cecr.vn  

16 Trần Thái Bình Nam CECR  Binh.tran@cecr.vn  
17 Nguyễn Hoàng Anh Bảo Nam CECR Đà Nẵng  Bao.nguyen@cecr.vn  
18 Huỳnh Liễu Hoa Nữ CECR Đà Nẵng  Hoa.huynh@cecr.vn  

19 Hoàng Long Nam CECR  Long.hoang@cecr.vn  

20 Nguyễn Ngọc Linh Nữ CECR  Linh.nguyen@cecr.vn  

21 Nguyễn Thị Tươi Nữ CECR  Tuoi.nguyen@cecr.vn  

22 Chu Thúy Quỳnh Anh Nữ CECR  Quynhanh.chu@cecr.vn  

23 Hoàng Thúy An Nữ CECR An.hoang@cecr.vn  

24  Đoàn Hân  Nữ CECR han.doan@cecr.vn 

25 Lê Thị Thu Hường Nữ CECR huong.le@cecr.vn  

26 Nguyễn Khắc Hùng Nam Facilitator hungnk@mcad.com.vn 

27 Trịnh Thị Hòa Nữ Presenter htrinh@worldbank.org 

28 Đinh Tiến Dũng Nam Presenter dungdt812@gmail.com 

29 Lê Văn Sơn Nam Presenter lesonvan@yahoo.com  

30 Nguyễn Lương Hiền Nữ CECR hien.nguyen@cecr.vn 

31 Nguyễn Ngọc Lý Nữ CECR ly.nguyen@cecr.vn 
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PHỤ LỤC 7: MỘT SỐ ẢNH SỰ KIỆN CỦA VIWACON 

 

Ảnh 03: Hội thảo mạng lưới VIWACON xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh tại Ba Vì Tháng 03.2021 

Ảnh 04: Hội thảo trực tuyến chia sẻ chiến lược hoạt động của mạng lưới VIWACON Tháng 07 2021 


