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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. 



Lễ phát động “Thanh niên Đà Nẵng cùng hành động vì  môi  trường” và ra
quân tổng dọn vệ s inh môi  trường đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Hoàn thiện khảo sát  hiện trạng để xây dựng Khu dân cư phát tr iển bền
vững của C&E

Hoạt động của các câu lạc bộ Môi trường thuộc Hội  Cựu chiến binh
thành phố Đà Nẵng

Quỹ Nước Xanh

Hội nghị  sơ kết t ình hình tr iển khai  dự án “Chung tay hành động bảo vệ
nguồn nước” giai  đoạn 06 tháng cuối  năm 2021

Xây dựng chương tr ình e- learning về bảo tồn nguồn nước

TRANG 4

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.

Hội thảo:  Phát tr iển Mạng lưới  Bảo tồn Nguồn nước Việt
Nam (VIWACON) Năm 2
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Ra quân tổng
dọn vệ sinh
môi trường
đón Tết
Nguyên đán
Nhâm Dần
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Lễ phát động “Thanh
niên Đà Nẵng cùng
hành động vì môi
trường” 

Nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động triển khai nhiệm vụ được giao trong Đề án
“Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” giai đoạn 2021-2030; cũng như thực
hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2022, Ban
Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức
Lễ phát động “Thanh niên Đà Nẵng cùng hành động vì môi trường” vào sáng
08/02/2022 và ra quân tổng dọn vệ sinh đón Tết Nhâm Dần xanh - sạch - đẹp tại
tuyến đường Thăng Long (chân cầu Tiên Sơn, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Chương trình ghi nhận có sự tham gia của hơn 300
Đoàn viên và thanh niên trên địa bàn thành phố,
chia làm 5 khu vực ra quân tổng vệ sinh môi
trường. Ngoài ra, đồng hành cùng chương trình là
Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam
(VIWACON) do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
và Cộng đồng (CECR) điều phối. Hiện tại, Dự án
“Chung tay Hành động bảo vệ Nguồn nước” được
tài trợ bởi USAID đang được thực hiện tại Đà Nẵng.
Thông qua các hoạt động, dự án mong muốn thúc
đẩy vai trò và thế mạnh của thanh niên trong công
tác bảo vệ môi trường nhiều hơn nữa, đặc biệt là
với lĩnh vực bảo tồn nguồn nước và xây dựng cộng
đồng phát triển bền vững
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Hoàn thiện khảo sát hiện trạng để 
xây dựng Khu dân cư phát triển 

bền vững của C&E

Được điều phối và thực hiện bởi Trung

tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và

Môi trường (C&E) và Trung tâm Bảo tồn

và Phát triển Tài nguyên nước

(WARECOD), sáng kiến “Xây dựng mô

hình khu dân cư phát triển bền vững” tại

Đà Nẵng hướng tới việc xây dựng mô

hình cộng đồng phát triển bền vững, có

kiến thức và thực hành hoạt động bảo vệ

môi trường, bảo vệ nguồn nước, sử dụng

nước thông minh, cũng như linh hoạt ứng

phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro

thiên tai và có năng lực tiếp cận thông

tin. Với mục tiêu đó, sáng kiến xác định

rằng cộng đồng người dân địa phương

chính là đối tượng thụ hưởng chính, nên

các hoạt động của sáng kiến tập trung

vào khảo sát, đào tạo và thúc đầy truyền

thông nhằm phát triển mô hình và hỗ trợ

người dân tại quận Thanh Khê và huyện

Hòa Vang xây dựng những khu dân cư

phát triển bền vững.

Về hoạt động khảo sát thực trạng môi

trường và ô nhiễm tại các địa điểm thí

điểm trước khi triển khai mô hình thì

ngay sau khi đề cương khảo sát được

hoàn thành và lập kế hoạch chi tiết,

nhóm khảo sát đã triển khai việc tập

huấn kỹ năng khảo sát cho 60 cán bộ

nòng cốt tại quận Thanh Khê và huyện

Hòa Vang vào đầu tháng 10 năm 2021.

Tới giữa tháng 10, nhóm đã hoàn thành

khảo sát với 294 cá nhân tham gia (gồm

61 cán bộ nòng cốt và 233 người đại

diện các hộ gia đình). Trong đó có 23

cuộc phỏng vấn sâu, với 6 cuộc phỏng

vấn sâu các đại diện của cơ sở thu gom

rác tư nhân; 8 cuộc phỏng vấn sâu với

các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất

kinh doanh; 4 cuộc phỏng vấn với các

đại diện của cơ quan phụ trách môi

trường khu vực; và 5 cuộc phỏng vấn với

cán bộ phụ trách tài nguyên môi trường

tại phường, xã. Còn phiếu khảo sát do

người dân thu thập sẽ được nhóm khảo

sát tập hợp lại, nhập liệu và quản lý trên

phần mềm KOBOTOOLBOX, trên cơ sở

đó nhóm sẽ phân tích số liệu và gửi báo

cáo tới nhà tài trợ cho những góp ý tiếp

theo.
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Hoàn thiện khảo sát hiện trạng
để xây dựng Khu dân cư 

phát triển bền vững của C&E

Thông qua hoạt động khảo sát, có tới 50%

người dân nhận thấy có tình trạng xả rác

không đúng nơi quy định. 90% người dân

bày tỏ sự hài lòng tới công tác thu gom rác

tại địa phương, và nhận định lý do chủ yếu

gây ô nhiễm nguồn nước tại địa phương là

bởi sự tù đọng, các chất thải nông nghiệp,

việc xả rác vô ý thức của khách vãng lai và

người dân, cũng như hoạt động xả thải của

các cơ sở sản xuất và nhà máy tại thượng

nguồn. 80% người dân lại cho rằng các cơ sở

kinh doanh địa phương thực hiện tốt các quy

định về xử lý nước thải. Ngoài ra, trên 90%

người dân cũng nhận thấy tác động của biến

đổi khí hậu trong thời gian gần đây.

Không chỉ có vậy, kết quả khảo sát còn phản ánh khá rõ thực trạng môi trường tại

địa phương, với 90% người dân đã cố gắng hạn chế thói quen vứt rác xuống sông hồ,

80% người dân không xả thải vào nguồn nước. Hầu hết người dân đều phân loại rác

thải tại gia đình, nhưng 80% người dân trả lời rằng họ thiếu công cụ và kinh phí khi

thực hiện phân loại rác. Gần 40% người dân gặp tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở

mức độ bán thường xuyên. Do đó, có tới 90% người dân mong muốn tham gia tập

huấn các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ sông hồ, dọn vệ sinh, và 80% người

dân muốn áp dụng các mô hình bảo vệ môi trường tại nơi mình sinh sống. 

Theo đó, trong thời gian tới, các hoạt động tập

huấn cho nhóm nòng cốt cũng như cho người

dân sẽ được triển khai để phục vụ cho việc xây

dựng cộng đồng phát triển bền vững trong lĩnh

vực bảo vệ môi trường, ứng phó tốt với biến đổi

khí hậu, rủi ro thiên tai, đồng thời nâng cao

năng lực trong các lĩnh vực phát triển bền

vững khác.
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Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong năm 2021

cùng với ảnh hưởng của mùa mưa bão, nên số lượng câu lạc

bộ được thành lập ít hơn so với dự kiến (chỉ có 03 câu lạc bộ

thay vì 15 câu lạc bộ), và các buổi ra quân cũng bị hoãn một

thời gian dài. Tuy nhiên, sau khi tình hình dịch bệnh và tình

hình mưa bão đã tạm ổn, các câu lạc bộ được thành lập đã

tích cực triển khai hoạt động ra quân để giải quyết các điểm

ô nhiễm, cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường trên

địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo thống kê, từ tháng 10/2021 tới tháng 12/2021 đã có 426

lượt ra quân với 10.650 thành viên và người dân trên địa bàn

cùng tham gia với câu lạc bộ. Các hoạt động mà câu lạc bộ

triển khai đã mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng người dân

tại Đà Nẵng, cụ thể: gom về nơi tập trung rác thải khối lượng

rác lên tới 269 m3, khơi thông được 5.358m cống rãnh mương

thoát nước, làm sạch 12.936 m2 vỉa hè, đất trồng và trồng

được 4.265 cây xanh, cây ăn quả các loại tại các đường liên

thôn, liên xã, vườn nhà hội viên Hội Cựu Chiến binh, tại các

khu di tích, nghĩa trang liệt sỹ, nhà văn hóa các thôn thuộc

huyện Hòa Vang.

Những hoạt động trên sẽ thúc đẩy các cán bộ môi trường có trách nhiệm hơn trong công

tác bảo vệ môi trường tại thành phố, đồng thời là bước ngoặt cho các hoạt động mang tính

cộng đồng nhằm giải quyết vấn đề môi trường một cách nhanh chóng và triệt để, tạo được

tính lan tỏa và truyền thông cao. Còn riêng đối với các câu lạc bộ, sau khi hoàn thiện sẽ

trở thành đơn vị nằm dưới sự hỗ trợ và giám sát của Hội Cựu Chiến binh thành phố, tiếp

tục đóng góp và huy động nguồn lực để triển khai hoạt động bảo vệ môi trường thành

phố.

Hoạt động của các câu
lạc bộ Môi trường thuộc

Hội Cựu chiến binh
thành phố Đà Nẵng

Vào năm 2021, thành phố Đà Nẵng thông qua Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi

trường” với yêu cầu có sự tham gia của nhiều đơn vị có liên quan nhằm hướng tới giải

quyết vấn đề môi trường của thành phố. Đáp ứng yêu cầu đó, Hội Cựu Chiến binh thành

phố Đà Nẵng đã thực hiện đề xuất “Huy động sự tham gia của Câu lạc bộ Cựu Chiến binh

các cấp tổ chức, triển khai Tháng Hành động vì Môi trường trên địa bàn thành phố năm

2021” với mong muốn liên kết với các đơn vị tại thành phố nhằm tuyên truyền, lan tỏa

rộng hơn nữa những thực hành trong bảo vệ môi trường. Sau 03 tháng triển khai ý tưởng,

Hội Cựu Chiến binh đã thành lập thêm 03 Câu lạc bộ Cựu Chiến binh và tiến hành được

426 lượt ra quân làm sạch môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
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Trong đợt kêu gọi nộp Sáng kiếnđầu
tiên của Quỹ nước Xanh tập trung vào
tài trợ những sáng kiến và mô hình
cộng đồng bảo vệ nguồn nước có tính
khả thi, sáng tạo và khả năng nhân
rộng cao, tiêu biểu là các nội dung sau:

Chương trình Tài trợ nhỏ Nguồn Nước Xanh
Việt Nam (Blue Water Grant) là một hợp phần
của dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn
nước” (CAWACON) , được xây dựng với mục
tiêu kêu gọi sự tham gia của các tổ chức khoa
học, tổ chức nghiên cứu, tổ chức cộng đồng và
người dân tham gia thực hiện các sáng kiến
nâng cao nhận thức về vấn đề ô nhiễm nguồn
nước và mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ
nguồn nước.

  
Các sáng kiếnQuỹ Nước Xanh:  

Nội dung 1: Các giải pháp bảo vệ nguồn

nước, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước và

sức khỏe cộng đồng (bao gồm truyền

thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành

vi, tiết kiệm nước, tái sử dụng nước, …)

Nội dung 2: Mô hình cộng đồng tham gia

giám sát và bảo vệ nguồn nước

Nội dung 3: Thu thập thông tin và xây

dựng cơ sở dữ liệu về ô nhiễm nước và

sức khỏe cộng đồng

Nội dung 4: Ứng dụng công nghệ thông

tin trong giám sát, bảo vệ nguồn nước

  
 chung tay bảo tồn nguồn nước

Nguồn ảnh: baotainguyenmoitruong.vn
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Những kết quả mà các hoạt động của dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước” đạt
được trong thời gian vừa qua là sự nỗ lực và chung tay rất lớn cùng vượt qua những khó
khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bênh Covid diễn biến rất phức tạp ở Đà Nẵng và trên cả
nước. Những kinh nghiệm và bài học trong thời gian qua sẽ là bước đệm vững chắc để đạt
được những thành tựu và sự lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng. 

Hội nghị sơ kết tình hình triển khai dự án
“Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn Nước”

G I A I  Đ O Ạ N  0 6  T H Á N G  C U Ố I  N Ă M  2 0 2 1
Về tổng quan, dự án ”Chung tay hành động
bảo vệ nguồn nước” (CAWACON) là dự án
do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
(USAID) tài trợ, được Trung tâm Nghiên cứu
Môi trường và Cộng đồng (CECR) điều phối,
được Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt
Nam (VIWACON) và các đối tác tại Đà Nẵng
triển khai thực hiện. Vào sáng ngày
13/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường
thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng CECR tổ
chức hội nghị sơ kết tình hình triển khai dự
án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn
nước” nhằm cập nhật tiến độ các hoạt động
và định hướng, tăng cường hiệu quả triển
khai trong năm 2022. 

Ông Nguyễn Đức Dương – Đại diện USAID Việt Nam 
phát biểu tổng kết hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 06 tháng triển
khai, dự án đã thực hiện được 08 sáng kiến
được xây dựng từ những đề xuất phản ánh
nhu cầu thực tiễn của Đà Nẵng. Với trọng
tâm là việc hỗ trợ thực hiện Đề án “Xây dựng
Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” giai đoạn
2021-2030, nội dung các sáng kiến bao gồm:

Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu thuyền và
Cảng cá Thọ Quang 
Xây dựng khu dân cư phát triển bền vững

Thúc đẩy các sáng kiến tái sử dụng nước
theo tiếp cận kinh tế tuần hoàn 
Phối hợp triển khai các hoạt động của Ban
Điều phối Quản lý tổng hợp lưu vực sông
Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam
- Đà Nẵng
Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ môi
trường nước sông Phú Lộc có sự tham gia
của cộng đồng
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
Xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai
Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố
Môi trường” 
Hoạt động truyền thông giáo dục môi
trường 
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Xây dựng chương trình 
e-learning 

VỀ BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC

Trong khuôn khổ dự án
"Chung tay Hành động Bảo
tồn Nguồn nước" (tên viết
tắt: CAWACON), trung tâm
Nghiên cứu Môi trường và
Cộng đồng (CECR) xây dựng
và phát triển một chương
trình giáo dục trực tuyến (e-
learning) gồm nhiều mô-đun
về bảo tồn nguồn nước đưa
vào chương trình giảng dạy
của các trường học, đại học
tại Hà Nội và Đà Nẵng. Thông
qua những mô-đun này, học
sinh có thể đề ra và thực hành
các sáng kiến tiết kiệm và bảo
vệ nguồn nước tại trường học,
hộ gia đình và tại địa phương
sinh sống. Bộ học liệu về bảo
tồn nguồn nước đã được
CECR và các chuyên gia xây
dựng nhằm hỗ trợ giáo viên
lồng ghép chương trình giáo
dục về bảo vệ nguồn nước và
bảo vệ môi trường. Khung nội
dung bộ học liệu bao gồm bốn
chủ đề là Nước trong tự
nhiên; Vai trò của nước; Ô
nhiễm nguồn nước; Bảo vệ
nguồn nước như thế nào.
Song song là các hướng dẫn
về phương pháp sư phạm để
lồng ghép những nội dung trên
vào các tiết học.

Nhóm chuyên gia tham gia xây dựng
chương trình e-learning

Bà Nguyễn Ngọc Lý

Chủ tịch CECR

Ông Ngô Huy Liêm

Cố vấn CECR

Bà Đoàn Vũ Thảo Ly

Giám đốc CECR

Ông Tôn Quang Cường

Chuyên gia

Bà Nguyễn Lương Hiền

Chuyên gia

Bà Đặng Thùy Trang

PGĐ CECR

Ông Đinh Tiến Dũng

Chuyên gia

Bà Nguyễn Trâm Anh

Chuyên gia

Bà Văn Thị Thanh Huyền

Giáo Viên 

Ông Trần Ngọc Đỉnh

Giáo Viên 
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Các thông tin mới nhất của chương trình E-Learning sẽ được cập nhật trong các
số bản tin tiếp theo.

Bộ học liệu đã được đưa vào giảng
dạy Trường THCS_THPT Quốc tế
Bình Minh (trụ sở tại Sơn La) và
Trường THCS Hà Huy Tập – Q. Hai
Bà Trưng – Hà Nội. 

Bộ học liệu đã lựa chọn áp dụng môn
Địa lý và môn Sinh học của học sinh
lớp 6. Các thầy cô đã chọn lọc những
kiến thức phù hợp nội dung bài giảng
liên quan đến bài học như vấn đề ô
nhiễm nước (nguyên nhân, tác hại của
ô nhiễm nguồn nước và quá trình xử lý
nước thải), hay những nội dung cơ bản
và gần gủi về việc nước có từ đâu, các
dạng tồn tại của nước ra sao để dẫn
dắt đến kiến thức tổng quan hơn về
vòng tuần hoàn của nước. Bộ học liệu
nhận được nhiều phản hồi tích cực của
thầy cô như: hình thức gọn gàng, khoa
học; hệ thống câu hỏi và bài tập tương
đối phù hợp với nhóm đối tượng học
sinh lứa tuổi thanh thiếu niên. Qua đó,
giúp cho giáo viên dễ dàng tiếp cận và
ứng dụng bộ học liệu trong bài giảng
của mình; học sinh phát huy được sự
hăng hái và hứng thú với bài học. Đặc
biệt là các công cụ giúp đánh giá mỗi
hoạt động để thấy được sự hình thành
và phát triển năng lực của học sinh
sau mỗi chủ đề. 
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HỘI THẢO: PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI
BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC VIỆT NAM

NĂM 2

 

V I W A C O N

NGÀY 24-25 THÁNG 02 NĂM 2022

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng
(CECR) tổ chức Hội thảo Phát triển Mạng lưới Bảo
Tồn Nguồn Nước Việt Nam (VIWACON) năm 2. Hội
thảo được tổ chức nhằm nhìn lại các hoạt động và
những nỗ lực của thành viên VIWACON trong công
tác bảo tồn nguồn nước trong hơn 1 năm qua, xác
định các cơ hội và thách thức, các vấn đề trọng tâm
của mạng lưới VIWACON trong năm 2

TRONG 02 NGÀY HỘI THẢO

Các thành viên Mạng lưới cùng với sự hỗ trợ của
các chuyên gia đã cùng nhau rà soát và củng cố lại
Chiến lược, Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt
động của Mạng lưới, thảo luận những định hướng
phát triển mới đặt trong bối cảnh các cơ hội và
thách thức về xu hướng công nghệ số, biến đối khí
hậu & COP26 và Chiến lược An Ninh Nguồn Nước
tại Việt Nam

HỘI THẢO BA VÌ 2 ĐÃ ĐÁNH DẤU
BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ CỦA
VIWACON

Các thành viên đều cam kết mạnh mẽ trong bản
kế hoạch hành động bằng tất cả sự Đồng lòng –
Tâm huyết – Tôn trọng lẫn nhau – Sáng tạo –
Hiệu quả để cùng hướng đến xây dựng một mạng
lưới tiên phong trong các sáng kiến và giải pháp
đảm bảo nguồn nước trong, sạch cho mọi người.

Ông Nguyễn Đức Dương – Đại diện USAID Việt Nam 

Ông Nguyễn Thành Nam - Nguyên Tổng Giám đốc FPT,
Phó Chủ tịch HĐQT Đại học FPT, Nhà sáng lập - Hiệu
trưởng Đại học trực tuyến FUNiX tham gia chia sẻ và

trao đổi tại hội thảo

Bà Võ Hoàng Nga – Chuyên gia Nâng cao năng lực và
Phát triển mạng lưới



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

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

 

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


