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Các thành viên bao gồm

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.

19.01.2021
Trước những vấn đó, 06 tổ chức đã kí vào Biên
bản ghi nhớ Hợp tác và chính thức thành lập 
 Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam
(VIWACON)

Mạng lưới VIWACON tạo không gian và hỗ trợ các thành viên và công
chúng đối thoại,  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, 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. 



Thách thức về An ninh nguồn nước tại  Việt  Nam
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TRANG 9

Lễ trao chứng chỉ  cho chương tr ình tập huấn
VIWACON

Chuỗi  hoạt động tham vấn 
trực tuyến về bảo tồn nguồn nước 

Tập huấn,  khảo sát  lực lượng nòng cốt của 
mô hình khu dân cư phát tr iển bền vững tại  Đà Nẵng 

Hội  cựu chiến binh Đà Nẵng ra quân hưởng ứng 
Tháng hành động vì  môi  trường trong bối  cảnh Covid 

TRANG 10

Điểm tin 
Ô nhiễm Môi trường trên toàn quốc

TRANG 11-  12

Bản tin này được thực hiện với sự giúp đỡ của
nhân dân Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Nội dung của bản tin
do CECR chịu trách nhiệm và không nhất thiết
phản ánh quan điểm của USAID hay Chính phủ
Hoa Kỳ.
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Thách thức về An ninh nguồn nước tại Việt Nam 

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trần Hồng Hà: “Việt Nam là một nước ở hạ lưu các
sông quốc tế, thường xuyên phải gánh chịu các
thảm họa do nước gây ra, phải đối mặt với tình
trạng khan hiếm nước và suy giảm nguồn nước do
khai thác quá mức ở nhiều nơi”.

Các dòng chảy ở trong nước lại phân bố không
đều, tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Cửu Long
(khoảng 57%), sông Hồng - Thái Bình (khoảng
16%), còn lại ở các lưu vực sông khác. Các
nguyên nhân như biến đổi khí hậu làm xuất hiện
các hiện tượng thời tiết cực đoan như thay đổi
lượng mưa, tăng mức độ và tần suất lũ lụt và hạn
hán, mực nước biển dâng cao dẫn đến gia tăng
triều cường và xâm nhập mặn, ảnh hưởng tới tới
việc cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và phục
vụ các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và
du lịch, dịch vụ…; hay sự gia tăng dân số và quá
trình đô thị hóa thời gian qua đã và đang gây sức
ép đến chất lượng nước trong các lưu vực sông
dẫn đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước cho
quốc gia ngày càng nan giải.

 
 

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Ảnh: Lưu vực sông Hồng tại Hà Nội (Nguồn: Cục
Quản lý Tài nguyên nước)

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước,
mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2030 là:
Giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc, tối ưu hóa lợi ích
do nguồn nước mang lại từ các nguồn nước liên
quốc gia; Chủ động điều tiết nước, phòng ngừa,
ứng phó với các sự cố ô nhiễm, suy thoái, cạn
kiệt nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập
mặn; khắc phục có hiệu quả, bền vững tình trạng
hạn hán, thiếu nước vào mùa khô các vùng Nam
Trung Bộ, Tây Nguyên, ĐBSCL, vùng sâu, vùng xa
và các hải đảo; Kiểm soát cơ bản 90% các hoạt
động khai thác, sử dụng nước, bảo đảm sử dụng
tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, an toàn, công
bằng, hợp lý, gắn với bảo vệ và phát triển TNN,
môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; 

Kiểm soát trên 90% các nguồn thải vào nguồn
nước có vai trò quan trọng trong cấp nước
được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; Cải
thiện, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, suy
thoái nghiêm trọng; Bảo tồn và phát triển bền
vững các hệ sinh thái ngập nước quan trọng…
Đồng thời, cần cải thiện việc cung cấp dịch vụ
cấp nước đô thị, nông thôn, nâng tỷ lệ sử dụng
nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư đô thị
đạt khoảng 95 - 100%, nông thôn đạt khoảng
93 - 95%; đảm bảo an ninh lương thực thông
qua việc vận hành hiệu quả các công trình thuỷ
lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu…

Trong khuôn khổ dự án “Chung tay Hành
động Bảo tồn Nguồn nước” do USAID tài trợ,
CECR đã và đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và
Môi trường (MONRE) nhằm xây dựng các sáng
kiến hỗ trợ việc xây dựng đề án và đóng góp
cho việc xây dựng Luật Tài nguyên nước sửa
đổi. Các sáng kiến với mục tiêu nhằm nghiên
cứu sâu về “an ninh nguồn nước”, xác định các
nguyên nhân gây ảnh hưởng đến an ninh
nguồn nước, từ đó xây dựng các chương trình
truyền thông tới các nhóm đối tượng nhằm
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi nhằm sử
dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên nước,
hướng đến đảm bảo nguồn lợi về tài nguyên
nước tại Việt Nam.



Chuỗi chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên và đối tác của
VIWACON nằm trong khuôn khổ dự án "Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn Nước”
(CAWACON) được tài  trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) ,  do Mạng
lưới Bảo tồn Nguồn Nước (VIWACON) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Cộng
đồng (CECR) tổ chức nhằm tăng cường năng lực của các đối tác,  thành viên của
VIWACON trong năm lĩnh vực ưu tiên:  (1)  Kỹ năng lãnh đạo;  (2)  Xây dựng đề xuất
và báo cáo (3)  Kỹ thuật về Bảo tồn Nguồn nước;  (4)  Huy động nguồn nước và gây
quỹ;  (5)  Truyền thông và kết nối mạng lưới.

 Trang 5 

Nguồn ảnh: CECR

Nhìn lại 05 tuần tập huấn diễn ra hết sức thành công trước đó (từ tháng 6/2021 –
7/2021) và tiếp tục có những hoạt động chia sẻ, kết nối với các đối tác CECR và
thành viên VIWACON, Chương trình Trao chứng chỉ cho các thành viên/đại biểu
tham gia tích cực đã được tổ chức nhằm kết nối và chia sẻ với các các tổ chức
NGO/CSO về tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược dài hạn của Mạng lưới Bảo tồn Nguồn
Nước Việt Nam (VIWACON).

Chương trình được diễn ra ngày 12 tháng 08 năm 2021, đã được tổ chức thành công
với nhiều hoạt động hấp dẫn và sự tham dự của những chuyên gia có kinh nghiệm
lâu năm trong lĩnh vực xây dựng kết nối mạng lưới, bảo tồn nguồn nước, huy động
nguồn lực và cơ chế làm việc với đối tác nhà nước như: Ông Ngô Huy Liêm – Cố vấn
cao cấp VIWACON, Ông Đào Trọng Tứ – Trưởng ban Điều hành Mạng lưới Sông ngòi
Việt Nam (VRN), bà Nguyễn Ngọc Lý – Cố vấn Kỹ thuật Cao Cấp, Bà Hoàng Thị Thu
Hương – Chuyên gia Viện INEST, Bà Bùi Thị Thu Thuỷ - Phó Giám đốc C&E, bà Đinh
Thu Hằng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) và đặc
biệt các đại biểu xuất sắc đến từ khắp cả đất nước.

LỄ  TRAO CHỨNG CHỈ  CHO 
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VIWACON



 Trang 6

Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên
Nước và Thích nghi Biến đổi khí hậu (CEWAREC)
chủ trì buổi tham vấn đề xuất của hợp phần “Phối hợp
triển khai các hoạt động cùa Ban điều phối Quản lý
tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ
Quảng Nam - Đà Nẵng”

CHUỖI  HOẠT ĐỘNG THAM VẤN 
TRỰC TUYẾN VỀ  BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC 

Hoạt động của mạng lưới đã nhận được sự tham gia tích cực của nhiều đơn vị, tổ
chức từ trong mạng lưới VIWACON tại Đà Nẵng. Một trong nhưng điểm mới và nổi
bật của dự án chính là xây dựng kế hoạch có sự tham gia; các hoạt động của dự án
luôn có sự chung tay, góp ý của nhiều đơn vị, cơ quan bên ngoài và tại địa phương.
Cụ thể, từ sau khi ký MoU cho các hợp phần của Đà Nẵng, CECR và Sở Tài nguyên và
Môi trường Đà Nẵng đã tổ chức 5 buổi tham vấn sáng kiến với sự tham gia của
nhiều bên liên quan. Hoạt động thể hiện một các mạnh mẽ vai trò tham gia của
chính các đơn vị địa phương đối với các hoạt động của dự án. Chuỗi hoạt động tham
vấn bao gồm:

01/09/2021

Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế-Xã hội Đà Nẵng tổ
chức tham vấn cho đề xuất “Xây dựng bộ chỉ số đánh giá
công tác bảo vệ và quản lý môi trường (cấp quận/huyện) dựa
trên điều tra cộng đồng” 

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố Đà
Nẵng đề xuất “Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ môi
trường nước sông phú lộc có sự tham gia của cộng đồng” 

17/09/2021



Viện Khoa học & Khoa học Môi trường
(INEST) tổ chức tham vấn cho hoạt động
“Thúc đẩy các sáng kiến tái sử dụng nước
theo tiếp cận kinh tế tuần hoàn” 
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18/09/2021

Sở TN&MT tổ chức tham vấn dựa theo đề xuất
của Trung Tâm quan trắc Tài nguyên Môi
trường Đà Nẵng và Ban quản lý Âu thuyền và
Cảng cá Thọ Quang về hợp phần “Ngăn ngừa ô
nhiễm nước tại Âu thuyền và Cảng Cá Thọ Quang” 

Các buổi tham vấn đều được đơn vị địa phương là Sở TN&MT chủ trì lấy ý kiến đóng
góp, điều chỉnh nhằm hoàn thiện đề xuất và hướng đến những hoạt động mang lại
hiệu quả thiết thực cho địa phương. Năm buổi hội thảo tham vấn đã huy động được
sự tham gia của nhiều đơn vị bao gồm các NGO, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp
và chuyên gia đến từ các đơn vị nghiên cứu.

Qua các buổi tham vấn, đơn vị đề xuất đã tiếp nhận được những ý kiến phản biện
thiết thực để có thể triển khai các hoạt động hiệu quả, các đề xuất sau đó đã điều
chỉnh, hoàn thiện và sẽ được dự kiến triển khai trong quý 4/2021

11/10/2021



 Trang 8

           Vào ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2021,
Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng
đồng và Môi trường (C&E) phối hợp cùng
với phòng Tài Nguyên và Môi trường quận
Thanh Khê và huyện Hòa Vang tổ chức
hoạt động tập huấn và khảo sát "Số liệu
nền về hiện trạng môi trường của khu dân
cư bền vững". Đây là một hoạt động nằm
trong khuôn khổ dự án “Chung tay Hành
động Bảo vệ Nguồn nước” tài trợ của Cơ
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
và điều phối bởi Trung tâm Nghiên cứu
Môi trường và Cộng đồng (CECR)

          Vì tình trạng dịch bệnh phức tạp ở
các địa phương, C&E đã tiến hành tập
huấn trực tuyến với sự hỗ trợ của cán bộ
Phòng tài nguyên và môi trường, cán bộ
các cấp quận, phường, xã và cán bộ của
C&E, CECR tại Đà Nẵng. Chương trình
được tổ chức ngày đầu tiên ở phường Hòa
Khê và Thanh Khê Tây của quận Thanh
Khê; ngày thứ 2 được tổ chức tại quận
Hòa Vang với sự tham gia của 3 xã Hòa
Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong với tổng số 2
buổi tập huấn có hơn 50 người tham gia.

 TẬP HUẤN, KHẢO SÁT
LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT
CỦA MÔ HÌNH KHU DÂN

CƯ PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG TẠI ĐÀ NẴNG



          Hoạt động hướng đến khảo sát các thông tin ban đầu về hiện
trạng các thôn, khu dân cư, tập huấn, hướng dẫn cho nhóm nòng
cốt về bảng khảo sát. Từ đó, nhóm nòng cốt sẽ là lực lượng chính
tiến hành khảo sát người dân tại các khu dân cư, thôn được chọn
để xây dựng mô hình khu dân cư, thôn phát triển bền vững. Mục
tiêu của việc khảo sát là xác định được những thông tin nền cần
thiết để phục vụ cho công tác xây dựng bộ tiêu chí và tài liệu triển
khai khu dân cư, thôn phát triển bền vững phù hợp với thực tế tại
địa phương.

           Hai buổi tập huấn đã diễn ra rất thành công, với sự tham gia
đầy đủ của các lực lượng nòng cốt. Lực lượng nòng cốt được giới
thiệu về dự án, mục tiêu, các hoạt động và các kết quả đạt được
từ dự án, mục tiêu của và cách thức triển khai khảo sát. Đặc biệt,
trong 2 buổi tập huấn đã có những thảo luận sôi nổi, bên cạnh
việc lắng nghe, tiếp thu các nội dung khảo sát, nhóm nòng cốt
cũng đã đưa ra những ý kiến, đóng góp thiết thực để có thể cải
thiện chất lượng khảo sát khi triển khai thực tế đến các hộ dân.

          Kết thúc hoạt động, C&E tiếp thu các ý kiến đóng góp của
nhóm nòng cốt để hoàn thiện hoạt động khảo sát. đại diện Phòng
TNMT Thanh Khê và Hòa Vang trao đổi, thống nhất về thời gian và
phân chia công việc cụ thể để tiến hành công tác khảo sát hộ dân
tại các thôn, khu dân cư

 Trang 9



 Trang 10 

Với mục tiêu cùng chung tay giải quyết những những đề môi trường trên địa bàn thành phố,
huy động được sự tham gia của nhiều cá nhân đơn vị. Hội Cựu chiến binh thành phố Đà
Nẵng đã lên ý tưởng thành lấp Câu lạc bộ Môi trường hội Cựu chiến binh. Đến hiện tại, đã
mở rộng trên toàn địa bàn thành phố với 195 CLB với nhiệm vụ chính là huy động sự tham
gia của nhiều tổ chức liên quan để cùng nhau giải quyết những điểm ô nhiễm môi trường, cải
tạo cảnh quan trong khu vực.

Hoạt động ra quân làm sạch vệ sinh môi trường của các CLB là hoạt động định kỳ, được tổ
chức vào những ngày cuối tuần với tầng suất 2 lần/ tuần ở những ngày bình thường và 4
lần/tuần ở những tháng môi trường. Hoạt động luôn huy động được sự tham gia tự nguyện,
nhiệt tình của nhiều các nhân, không riêng trong hội Cựu biến binh mà cả các cán bộ xã,
phường, đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Tất cả cùng chung tay, phân công nhiễm vụ phù hợp
để vệ sinh môi trường trên địa bàn sinh sống.

HOẠT ĐỘNG RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG
CỦA CLB MÔI TRƯỜNG HỘI CỰU CHIẾN BINH
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 



Tới ngày 24/7 đoàn kiểm tra do Sở TNMT chủ trì đã phát hiện Công ty TNHH chế biến hải
sản Ngọc Sơn (Công ty Ngọc Sơn) và Công ty CP thương mại vận tải và chế biến hải sản
Long Hải (Công ty Long Hải) đóng tại phường Hải Bình và có hành vi xả thải ra sông Lạch
Bạng. Qua kiểm tra Công ty Ngọc Sơn không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Toàn bộ
nước thải phát sinh trong nhà máy đang được thu gom qua các tuyến mương về bể chứa ba
ngăn, sau đó bơm xả thải trực tiếp ra sông Lạch Bạng với công suất 105m3/h. Tại Công ty
Long Hải, có đầu tư hệ thống nước thải tập trung công suất thiết kế 600m3/ngày nhưng hệ
thống này không hoạt động, nước thải cũng đổ trực tiếp ra sông Lạch Bạng. Kiểm tra nguồn
nước thải cho thấy, nước có màu đục, nhiều bã bột cá và mùi hôi, nhiệt độ cao trên 60 độ C.

Hai nhà máy của những doanh nghiệp này bị tạm dừng hoạt động, khắc phục tình trạng ô
nhiễm môi trường gây ra.

Trang 3 Trang 11 

Dù tình hình dịch Covid-19
diễn biến phức tạp ảnh
hưởng tới nền kinh tế trên cả
nước trong mấy tháng qua,
song các hoạt động xả thải
gây ô nhiễm nguồn nước vẫn
tiếp tục diễn ra không chỉ
ảnh hưởng không nhỏ tới
môi trường mà còn gây bức
xúc cho dư luận và xã hội.

ĐIỂM TIN
Ô  N H I Ễ M  N Ư Ớ C  T R Ê N  T O À N  Q U Ố C

THANH HOÁ: BAO GIỜ SÔNG
LẠCH BẠNG THÔI BỊ “BỨC TỬ”?
VNEXPRESS

Trước đó, 8h ngày 19/7, khi người nuôi cá lồng trên
sông Lạch Bạng phát hiện các loài cá vược, hồng mỹ,
mú, sủ (cân nặng từ 1 - 3 kg) nổi lờ đờ, ngửa bụng,
yếu dần và chết. Thống kê đến khoảng hơn 9h ngày
20/7 có tổng cộng 44 tấn cá yếu dần và bị chết. Số cá
chết được nuôi trong 251 lồng, của 16 hộ gia đình
thuộc phường Hải Bình, Xuân Lâm…

Nguồn ảnh: tuoitre.vn



 Trang 12 

QUẢNG NGÃI: CÁ, VỊT CHẾT
BẤT THƯỜNG TRÊN SÔNG
HẦM GIANG LÀ DO DOANH
NGHIỆP XẢ THẢI?

Theo phản ánh của người dân vào tháng 7,
nước sông Hầm Giang, đoạn chảy qua hai xã
Tịnh Thiện và Tịnh Hoà (Quảng Ngãi) có hiện
tượng nổi bọt trắng, nước chuyển màu đen,
kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Điều khiến
người dân hoang mang, lo lắng là vịt do ăn
phải cá chết cũng bị chết hàng loạt, gây thiệt
hại nặng cho nhiều hộ chăn nuôi vịt mưu sinh
trên sông. Nguyên nhân được xác định nguồn
nước bị ô nhiễm do các doanh nghiệp trong
CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây, KCN Tịnh Phong
lợi dụng mưa lớn xả thải

Từ những kết quả khảo sát, UBND TP. Quảng
Ngãi nhận định nguồn xả nước thải gây ô
nhiễm nước sông từ CCN làng nghề Tịnh Ấn
Tây, KCN Tịnh Phong. Lợi dụng thời điểm bão
số 5, các cơ sở tại các Khu, Cụm công nghiệp
đã lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra môi
trường gây ô nhiễm nên chưa xác định được
cụ thể đơn vị, tổ chức hay cá nhân nào xả thải
vào nguồn nước.

THANHNIEN .VN

HUẾ: NHÀ MÁY C.P VIỆT NAM
XẢ THẢI, GÂY RA CÁ CHẾT
HÀNG LOẠT

Khoảng giữa tháng 8 vừa qua, người dân thị
trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) phản
ánh xuất hiện tình trạng cá chết nhiều ở khu
vực ao, hồ tự nhiên nằm trong khu vực Khu
công nghiệp Phong Điền. Uớc chừng đã có
ít nhất khoảng 1 tấn cá tự nhiên bị chết. Cá
chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước và dạt
vào bờ, nhiều nơi cá chết chìm dưới đáy,
phân hủy và bốc mùi. Khu vực cá chết tiếp
nhận nước từ hệ thống nước thải của các
nhà máy ở Khu công nghiệp Phong Điền xả
ra.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng Thừa
Thiên Huế xác định Công ty CP chăn nuôi
C.P Việt Nam - Chi nhánh đông lạnh Thừa
Thiên Huế là đơn vị thực hiện xả thải với
lưu lượng khoảng 734,4m3/ngày đêm ra
môi trường. Căn cứ vào vi phạm trên,
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định xử
phạt 640 triệu đồng đối với Công ty CP
chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh đông
lạnh Thừa Thiên Huế vì hành vi xả thải vượt
quy chuẩn ra môi trường.

TUOITRE .VN

Nguồn ảnh: cand.vn

Nguồn ảnh: thanhnien.vn



ĐT: 024 3972 8063     E: viwacon.vn@gmail.com
    W: viwacon.vn            F: fb.com/viwacon                        

 
Cơ quan điều phối: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)

Địa chỉ: P.507-508, nhà E1, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự,
6 Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội

 

TẦM NHÌN
Mạng lưới VIWACON tiên phong trong các sáng kiến và
giải pháp đảm bảo 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

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Đồng lòng - Tâm huyết - Tôn trọng lẫn nhau - Sáng tạo - Hiệu quả


