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Nguồn ảnh: Nguyễn Phụng Chí 
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     hất lượng nước mặt ở Việt Nam đã và đang 

phải đối diện với sự suy thoái nghiêm trọng ở cả 

63 tỉnh thành. Ở các vùng đô thị và vùng công 

nghiệp, nước trên các sông, ngòi, kênh, rạch bị ô 

nhiễm tới mức gần như biến chất, gây nguy 

hiểm đối với con người và sinh vật thủy sinh. 

Điển hình ở thành phố Hà Nội là sông Tô Lịch, 

sông Sét, sông Kim Ngưu đã trở thành một phần 

trong hệ thống thoát nước thải nên nước sông 

trở nên đen sẫm, bốc mùi như nước cống.  

Ô nhiễm môi trường nước xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân khác nhau, đô thị hoá, tăng trưởng 

kinh tế nhanh chóng và một phần do tiếp nhận 

chất thải từ các nguồn xả thải vào nguồn nước, 

một phần do sự lan truyền chất ô nhiễm trong 

môi trường nước. Các nguồn chính gồm nước 

thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, làng 

nghề, y tế và chất thải rắn, rác thải nhựa. Theo 

thống kê của Bộ Y tế cho thấy, trong số các bệnh 

truyền nhiễm gây dịch ở Việt Nam thì bệnh tiêu 

chảy (là bệnh có liên quan tới ô nhiễm môi 

trường nước) vẫn đứng đầu danh sách về tổng 

số ca bệnh bị mắc trên toàn quốc. 

Mặc dù Chính phủ đã qui định tại chương 5, 

chương 6 về việc bảo tồn nguồn nước mặt, kiểm 

soát các nguồn thải và bảo vệ môi trường nước 

sông và các nguồn nước khác trong Luật BVMT 

2014, hoặc Luật Tài nguyên nước 2012, chương 

3 đã nêu cụ thể các nội dung liên quan đến kiểm 

soát ô nhiễm nước và sự tham gia của cộng 

đồng chung tay bảo vệ nguồn nước nhưng còn 

rất nhiều thách thức trong thời gian tới. Những 

điểm nóng về ô nhiễm môi trường nước như 

Formosa (2016), cá chết hàng loạt ở Hồ Tây 

(2018)... vẫn là những hồi ức nhức nhối trong 

lòng công chúng. Các giải pháp kiểm soát nguồn 

thải, kĩ năng ứng phó, xử lí đối với các sự cố, 

thảm hoạ ô nhiễm môi trường nước luôn là 

những vấn đề cần được quan tâm.  

Để kiểm soát ô nhiễm nguồn nước đòi hỏi rất 

nhiều nỗ lực, sự cam kết, sự tham gia và chung 

tay của tất cả chính phủ, cộng đồng, doanh 

nghiệp và các tổ chức khoa học, các nhà khoa 

học, để giảm thiểu những thiệt hại về môi 

trường nước. 

C 
Nguồn ảnh: Báo đời sống và sức khỏe 

Bối cảnh 

Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC  

TẠI VIỆT NAM 

Nguồn tham khảo: Báo cáo môi trường quốc gia 2018 (Bộ TNMT,2018)  

và Báo cáo Nghiên cứu ô nhiễm nước (CECR,2018) 
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GIỚI 

THIỆU 

MẠNG 

LƯỚI 

Hiện nay tại Việt Nam đã có 1 số các tổ chức phi chính phủ đang triển 

khai các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ nguồn nước tuy vậy để 

tăng tính hiệu quả, đồng bộ, có sự cộng hưởng của nhiều tổ chức hướng 

tới mục tiêu thì cần thiết các tổ chức này cần thiết liên kết lại với nhau. 

Do đó sự cần thiết thành lập một mạng lưới cùng nhau giải quyết các vấn 

đề phức tạp mang tính đa chiều, cùng xây dựng những kế hoạch tổng 

thể, góp ý các chính sách thiết thực cho quốc gia, quốc tế và bổ sung hỗ 

trợ lẫn nhau trong công việc là một nhu cầu cấp thiết. 

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đề xuất và kêu 

gọi một số các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực, tạo được sự đồng thuận 

thành lập Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (Vietnam Water 

Conservation Network  viết tắt là VIWACON). 

Sáu tổ chức thành viên sáng lập của Mạng lưới gồm:  

1) Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)   

2) Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường 

(C&E),  

3) Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước 

(WARECOD),  

4) Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên Nước và 

Thích nghi Biến đổi khí hậu (CEWAREC), 

5) Viện Khoa học và Công nghệ môi trường (INEST) 

6) Hội Nghề Cá Việt Nam (VINAFIS) 

 

Thông qua các buổi họp tư vấn và một số hội thảo, Các 

thành viên sáng lập đã cùng nhau thảo luận, thống nhất 

tầm nhìn, nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2023. 

• Sứ mệnh: Bảo tồn tài nguyên nước, chung tay giải 

quyết ô nhiễm nguồn nước 

• Tầm nhìn: Mạng lưới tiên phong trong các sáng kiến, 

giải pháp bảo đảm nguồn nước trong sạch cho mọi người 

• Giá trị cốt lõi: Đồng lòng, Tâm huyết, Sáng tạo, Hiệu 

quả, Minh bạch 

 

Khung Kế hoạch hoạt động cho toàn mạng lưới năm 

2021 đã được xây dựng và thống nhất thông qua. Hoạt 

động nằm trong khuôn khổ dự án “Chung tay hành 

động bảo vệ nguồn nước Việt Nam” (CAWACON) được 

sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID). Dự án được thực hiện nhằm nâng cao nhận 

thức của xã hội về ô nhiễm nước, ngăn ngừa, kiểm soát 

ô nhiễm nước và thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng để 

bảo vệ nguồn nước mặt của Việt Nam. 

VIWACON 
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Thông tin  

• Giám đốc: Đinh Thu Hằng 

• Tel: 024 3972 8063 

• Web: cecr.vn 

• Fanpage/FB: https://www.facebook.com/cecr.vn  

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng – CECR 

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước – WARECOD 

• Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Lan 

• Tel: 024 3666 65855 

• Web: warecod.org.vn 

• Fanpage/FB: https://www.facebook.com/warecod 

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường – C&E 

• Giám đốc: Hoàng Thanh Tâm 

• Tel:  024 3573 8536 

• Web: ce-center.org.vn 

• Fanpage/FB: https://www.facebook.com/Ce.center.vn/ 

Trung tâm Phát triển tư vấn bền vững tài nguyên nước và biến đổi khí hậu (CEWAREC) 

• Giám đốc: Đặng Ngọc Vinh 

• Tel: 024 3824 8204 

 

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – INEST  

• Viện trưởng: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

• Tel: 024 3868 1686 

• Web: inest.hust.edu.vn 

 
Hội Nghề cá Việt Nam – VINAFIS  

• Chủ tịch: Nguyễn Viết Thắng 

• Tel: 0243 7717739 

• Web: vinafis.com 
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TỔ CHỨC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP 
 
 

Nguồn ảnh: http://nongthonviet.com.vn/ 

https://www.facebook.com/cecr.vn
mailto:info@warecod.org.vn
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Ý kiến chuyên gia về việc 

THÀNH LẬP MẠNG LƯỚI 

Ông Đào Trọng Tứ, Trưởng ban Điều 

hành Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam 

Không có nước không có sự sống! Mạng Lưới Bảo tồn Nguồn Nước Việt 

Nam đã nói hộ sông hồ và các thủy vực rằng: Hãy luôn trân quý bảo tồn 

nguồn nước trong lành nơi sự sống bắt đầu! 

Nguồn nước của chúng ta phụ thuộc trên 60% từ các quốc gia láng giềng, đồng 

thời tài nguyên nước của Việt Nam đang đối mặt với những thách thức ngày càng 

tăng do sự gia tăng sử dụng nước cho con người, cho phát triển kinh tế xã hội và 

sự đứng trước đe dọa suy thoái, cạn kiệt do ô nhiễm. Bảo vệ tài nguyên nước, bảo 

vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá cần sự chung tay của tất cả xã hội-của mọi 

con người. Trước bối cảnh này, việc thành lập mạng lưới VIWACON là vô cùng 

cần thiết  là  hành động cụ thể, thiết thực của những tổ chức đang hoạt động 

trong lĩnh vực liên quan đến nước-môi trường-chung tay hành động và lan tỏa 

hoạt động nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước quý giá vì cuộc sống của con 

người và sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước 

Ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch TW  

Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam 

Bà Nguyễn Ngọc Lý, Chủ tịch Hội đồng Trung 

tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng 

Sự thành lập của Mạng lưới là một cơ hội để chúng ta thực sự có 

những đóng góp có ý nghĩa cho đất nước. Đồng thời, đây chính là 

những viên gạch đầu tiên, nền tảng cho sự phát triển của các tổ chức 

như chúng ta trong tương lai! 
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Đã diễn ra 

HỘI THẢO THỐNG NHẤT TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CHIẾN LƯỢC, VÀ 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA MẠNG LƯỚI BẢO TỒN NGUỒN 

NƯỚC VIỆT NAM (VIWACON) 

Từ ngày 9 - 11 tháng 3 vừa qua tại Vườn Quốc gia Ba Vì, đại diện 

6 tổ chức thành viên nòng cốt của Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt 

Nam (VIWACON) bao gồm: 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), Hội Nghề Cá Việt Nam (VINAFIS) cùng các chuyên gia trong 

lĩnh vực xây dựng kế hoạch, phi lợi nhuận đã cùng nhau thảo luận, 

thống nhất nhận thức chung về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế 

phối hợp của mạng lưới đồng thời xây dựng tầm nhìn trong tương lai 

và kế hoạch hoạt động cụ thể. 

 

thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng để bảo vệ nguồn nước mặt 

của Việt Nam, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước. 

 

Mạng lưới Bảo tồn 

Nguồn nước Việt Nam 

được đề xuất thành lập 

và điều phối Trung tâm 

Nghiên cứu Môi trường 

và Cộng đồng (CECR). 

 

Đại biểu tham dự ngày 10 tháng 3 

Bà Đinh Thu Hằng, giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng 
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Đang diễn ra  

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG VỀ SỰ KIỆN RA MẮT MẠNG LƯỚI VIWACON VÀ 

HOÀN THIỆN CÁC SÁNG KIẾN HOẠT ĐỘNG CHO DỰ ÁN CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ 

NGUỒN NƯỚC VIỆT NAM(CAWACON) 

Trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021, đoàn công tác gồm đại 

diện 6 tổ chức thành viên Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) đang thực 

hiện chuyến công tác tại Đà Nẵng. Mục tiêu của chuyến công tác nhằm trao đổi, thống nhất 

được nội dung sự kiện ra mắt Mạng lưới tại Đà Nẵng, trao đổi về kế hoạch triển khai hoạt 

động của dự án với sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng như tham vấn các 

sáng kiến hành động trong khuôn khổ dự án CAWACON của các tổ chức thành viên trong 

Mạng lưới cùng các đối tác tại địa phương.  

 

Nguồn ảnh: CECR 

Nguồn ảnh: CECR 
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Chuỗi hoạt động phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi 

trường Đà Nẵng: 

Hoạt động 1  Tổ chức Lễ kí kết thoả thuận thực hiện 

chương trình “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước 

Việt Nam” giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ 

(USAID) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng 

đồng (CECR) và Lễ ra mắt mạng lưới bảo tồn nguồn 

nước Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. 

Hoạt động 2 : Tổ chức triển lãm trưng bày các sáng kiến 

của các cơ quan, cộng đồng dân cư, các tổ chức phi 

chính phủ…về các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước và 

môi trường. 

Hoạt động 3: Tổ chức giải chạy trên nền tảng trực tuyến 

“CHẠY VÌ TÔI YÊU NƯỚC SẠCH” nhằm nâng cao nhận 

thức và thay đổi hành vi về bảo tồn tài nguyên nước 

đồng thời lan tỏa thông điệp: “Bảo vệ nước vì chúng ta 

của hiện tại – Tiết kiệm nước cho chúng ta của tương 

lai”. 

Hoạt động 4  : Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường phát động 

Chương trình  Thu hút khách về Miền Trung - Amazing Central 

Heritage – Bảo vệ Môi trường – Bảo tồn Nguồn Nước. 

 

Chuỗi hoạt động phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân 

quận Hoàn Kiếm: 

Hoạt động 1: Tổ chức Lễ phát động phong trào bảo 

tồn tài nguyên nước nhân dịp Ngày Trái đất 

22/4/2021 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Hoạt động 2: Tổ chức triển lãm trưng bày các sáng 

kiến của các cơ quan, cộng đồng dân cư, các tổ chức 

phi chính phủ…về các hoạt động bảo vệ tài nguyên 

nước và môi trường. 

Hoạt động 3: Tiếp tục hưởng ứng giải chạy “CHẠY 

VÌ TÔI YÊU NƯỚC SẠCH” trên nền tảng trực tuyến. 

Hoạt động 4: Tổ chức giải chạy phong trào sau lễ 

Mitting ngày Trái đất tại Hồ Hoàn Kiếm. 

Hoạt động 5: Tổ chức các gian hàng giới thiệu sản 

phẩm, ứng dụng công nghệ nổi bật, booth thông tin 

của các tổ chức thành viên thuộc Mạng lưới Bảo 

tồn Nguồn nước Việt Nam (VIVACON). 

Hoạt động 6: Tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Cùng em 

Chung tay Bảo vệ Nguồn nước" cho 21 trường tiểu 

học và trung học cơ sở học trên địa bàn quận Hoàn 

Kiếm. 

 

Hoạt động sắp tới  

GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 3 NĂM 2021 ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2021  

(NHÂN DỊP NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 22/03, NGÀY TRÁI ĐẤT 23/04) 

 

Nguồn ảnh: fanpage VIWACON 
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Một số hoạt động sắp tới có sự tham gia của các thành viên 

mạng lưới: 

 

Livestream của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam(VRN) với chủ đề "Quyền của 

các dòng sông", "Giá trị của Nước" dự kiến tại các điểm cầu Hà Nội, Huế, 

Đắk Lắk, Cần Thơ và Lào Cai 

 

Triển lãm ảnh liên quan tới chủ đề "Quyền của các dòng sông" của Mạng 

lưới Sông ngòi (VRN) 

 

VIWACON – MẠNG LƯỚI BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC VIỆT NAM 

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

Địa chỉ: P. 507-508 E1 Khu ngoại giao đoàn Trung Tự,  

số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: 024 3972 8063 Web: http://cecr.vn/ 

Fanpage/FB: https://www.facebook.com/cecr.vn 

Fanpage/Fb mạng lưới: http://bit.ly/3aWk7uP 

 

https://www.facebook.com/cecr.vn
http://bit.ly/3aWk7uP

