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DANH MỤC VIẾT TẮT

BTV Ban tư vấn IR International River

BĐH Ban điềuhành LVS Lưu vực sông

CBD Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển McKnight The McKnight Foundation

CSRD Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội TTCP Thủ tướng chính phủ

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long UBND Ủy ban nhân dân

GreenID Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh V-MRC Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam

GSDS Giám sát dòng sông VĐCS Vận động chính sách

HSRN Nhóm Sinh viên Huế với dòng sông VRN Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam

ICCO Quỹ ICCO Hà Lan WARECOD Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước
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Kính thưa  các  thành viên 
VRN, đại diện  đối tác của 

VRN và quý vị,
 Một hoạt động diễn ra gần 

đây nhất và rất có ý nghĩa trong 
nhiều hoạt động của Mạng lưới 
sông ngòi Việt Nam năm 2014 
là Diễn đàn Nhân dân: Thủy 
điện miền trung Tây Nguyên 
– Quan tâm của người dân và 
trách nhiệm các bên liên quan. 
Tại Diễn đàn này, các đại biểu 
tham dự đã chứng kiến các 
cộng đồng cư dân bị ảnh hưởng 
bởi các tác động thủy điện về sự   
mạnh dạn phản ánh,  trao đổi về 
các vấn đề liên quan đến sinh 

kế, sức khỏe và ảnh hưởng đến văn hóa của họ với các chủ đầu 
tư và các bên liên quan khác. Ngay sau diễn đàn, báo chí đã viết 
về những vấn đề mà diễn đàn và các nghiên cứu của VRN đề cập. 
Đài truyền hình VTV1 đã có phóng sự về các vấn đề tái định cư và 
môi trường của các công trình thủy điện miền Trung Tây Nguyên.  
Đại diện Điều phối viên VRN  và các  thành viên VRN tham gia diễn 
đàn đang mong chờ rằng, tác động của truyền thông đại chúng sẽ 
là cú hích quan trọng đến các quyết định của các cấp chính quyền 
từ Huyện, Tỉnh và Trung ương nhằm giúp cải thiện tình hình về thủy 
điện ở khu vực này. Theo kế hoạch, một số cuộc đối thoại ba bên 
“(1) cộng đồng bị ảnh hưởng, (2) chủ đầu tư, (3) chính quyền” sẽ 
được tổ chức vào hai tháng cuối năm cho từng vấn đề cụ thể với 
từng công trình cụ thể”. Đồng thời, một cuộc đối thoại phản biện xã 
hội của VRN với các bộ ngành Trung ương sẽ diễn ra vào tháng 12 
để tạo ra ảnh hưởng cao hơn. 

Năm 2014 VRN đẩy mạnh chiến lược truyền thông tới cộng đồng 
và các lớp trẻ. Từ đầu năm, các sáng kiến nhỏ của các thành viên 
VRN đến từ những nhóm thanh niên ở khu vực Mê Công, miền 
Trung và miền Bắc đã được lập kế hoạch thực hiện. Các nhóm 
này bao gồm Nhóm Sinh viên Huế với Sông ngòi (HSRN), nhóm 
“Những đứa con của dòng sông- Children of the Rivers”, nhóm 
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Mạng lưới cộng đồng bảo vệ môi trường xã Giáp Trung, huyện 
Bắc Mê, Hà Giang, nhóm Thanh niên Đồng Bằng sông Cửu Long, 
Những đứa con của sông Đồng Nai, Chi đoàn Văn phòng Liên Hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long. Các nhóm đã chính 
thức trở thành thành viên của VRN và đã tiến hành các hoạt động 
tuyên truyền, đưa ra các thông điệp phù hợp với từng nhóm đối 
tượng đích. 

Các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các công trình thủy điện khác 
nhau ở khu vực miền Trung cũng đã tự thành lập ra các nhóm (5 
nhóm với trên 50 thành viên) “Bảo vệ dòng sông, bảo vệ cuộc sống”. 
Chính những người trong cộng đồng cũng rất vinh dự được tham 
gia dưới gia đình VRN. 

Vấn đề ô nhiễm ở sông Đồng Nai đã được VRN quan tâm kịp thời. 
Các vấn đề ô nhiễm và nguyên nhân ô nhiễm đã được VRN nghiên 
cứu và lên tiếng với các bên liên quan. Đây chính là cơ sở để VRN 
thực hiện công tác truyền thông và vận động chính sách về vấn đề 
ô nhiễm sông.

Vấn đề thủy điện trên dòng chính Mê Kông là vấn đề rất quan 
trọng, cần sự nỗ lực của nhiều bên từ bên trong VRN và ngoài VRN. 
Mặc dù nỗ lực rất nhiều nhưng cho đến nay, tình trạng diễn biến việc 
xây dựng thủy điện Mê Công vẫn tiếp tục. Mặc dù vây, VRN vẫn tiếp 
tục nỗ lực góp tiếng nói về vấn đề này trên các diễn đàn khu vực, 
hội thảo quốc gia và các buổi tham vấn cộng đồng đã được VRN tổ 
chức. Thông qua các cuộc tham vấn cộng đồng và phụ nữ ở 6 tỉnh 
ĐBSCL với số lượng người dân tham gia hơn 1000 người, VRN đã 
đưa thông tin về dự án Thủy điện Don Sahong về với người dân và 
người dân đã có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình đối về dự án này. 

Sau nhiều năm tham gia VRN, và sau 3 năm làm điều phối viên 
của VRN, Tôi nghĩ VRN là một diễn đàn rất có ý nghĩa đối với nhưng 
ai quan tâm đến việc bảo vệ sộng ngòi, bảo vệ cuộc sống các cộng 
đồng lưu vực sông và quản lý tài nguyên nước bền vững ở các quốc 
gia và khu vực Mê Công. 

Tôi hy vọng  rằng, trong thời gian tới VRN tiếp tục phát huy tốt các 
vai trò của mình  góp phần việc bảo vệ sông ngòi, quản trị tài nguyên 
nước bền vững ở Việt Nam và khu vực. 

Thạc sỹ Lâm Thị Thu Sửu
       Điều phối viên VRN
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Kính thưa quý vị,

ICCO và VRN bắt đầu hợp tác từ năm 2009, đến nay tôi rất vui 
mừng và tự hào vì VRN đã lớn mạnh và đã có được mức độ ảnh 
hưởng nhất định trong xã hội. 

Hoạt động của VRN năm 2014 và những năm trước đó kể từ ngày 
thành lập, từ các diễn đàn khác nhau và hoạt động thực tiễn. Với các 
giá trị và phương pháp tiếp cận của mình,  tôi  cho rằngVRN đã mang 
đến những bài học kinh nghiệm quí giá. Chính điều đó, là nền tảng 
giúp VRN ngày càng lớn mạnh, sẽ tiếp tục thu hút được nhiều thành 
viên, các đối tác và tầm ảnh hưởng đối với cấp ra chính sách ở  quốc 
gia và khu vực. ICCO rất tự hào khi được đồng hành với VRN trong 
hai năm vừa qua trong quá trình phản biện hai dự án Thủy điện Đồng 
Nai 6 và 6A đạt được kết quả mong muốn. Đó là, hai dự án này đã 
được Chính phủ loại ra khỏi quy hoạch thủy điện nhằm bảo vệ môi 
trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học và văn hóa, con người 
ở lưu vực sông Đồng Nai và Vườn Quốc Gia Cát Tiên. ICCO cũng đã 
và đang cùng với VRN trong chặng đường vận động chính sách đối 
với các thủy điện trên dòng Mê Công, các nỗ lực đang tiếp tục để yêu 
cầu Chính phủ Lào và các bên liên quan dừng xây dựng các dự án 
thủy điện cho đến khi các nghiên cứu tác động xuyên biên giới được 
hoàn thành. ICCO cũng vui mừng khi chứng kiến các cộng đồng bị 
ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện miền Trung đã tự tin tham gia 
vào các đối thoại với các bên liên quan để phản ánh các tác động và 
đàm phán cho việc quản trị thủy điện tốt hơn thông qua các nỗ lực 
tăng cường năng lực từ VRN và hỗ trợ tài chính từ ICCO. Cả VRN 
và ICCO luôn luôn khuyến khích các ý tưởng, các sáng kiến từ các 
nhóm xã hội khác nhau nhằm bảo vệ sông ngòi Việt Nam và khu vực 
và cố gắng hỗ trợ làm sao các ý tưởng đó được thực hiện. Đến nay, 
VRN có được các nhóm thanh niên bảo vệ sông từ miền Bắc, miền 
Trung, miền Nam và  Đồng bằng sông Cửu Long. 

Tóm lại, tôi cho rằng VRN là một diễn đàn đang phát triển cả chiều 
sâu và chiều rộng, xứng đáng là một sân chơi cho những ai quan tâm 
muốn đóng góp cho công cuộc bảo vệ sông ngòi và phát triển bền 
vững ở Việt Nam và khu vực các nước Mê Công.

Lê Hiền 
ICCO

PHÁT BIỂU CỦA NHÀ TÀI TRỢ
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Bắt nguồn từ những trăn trở về sông ngòi tại Việt Nam và lo lắng 
cho các cộng đồng dễ bị tổn thương phụ thuộc vào sông nước, 
một nhóm các nhà hoạt động vì môi trường đã thành lập Mạng lưới 
Sông ngòi Việt Nam (Vietnam Rivers Network – VRN) vào năm 
2005, là mạng lưới đầu tiên hoạt động về sông ngòi tại Việt Nam. 
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam là một diễn đàn mở cho những đối 

VRN LÀ AI?

tượng quan tâm và muốn đóng góp cho việc sử dụng và quản lý 
bền vững tài nguyên nước. VRN được thành lập với mong muốn 
góp phần bảo vệ các hệ thống sinh thái sông và các lưu vực sông 
nhằm duy trì sự đa dạng sinh học cũng như sinh kế cho các cộng 
đồng trong các lưu vực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 
của quốc gia.

Giới thiệu

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn của VRN:  VRN nhận thức rằng sông ngòi là tài sản vô cùng 
quý giá. Những dòng sông trong lành mang lại nhiều nguồn lợi và cung 
cấp nguồn sống cho hàng triệu người dân Việt Nam cần phải được bảo 
vệ. VRN hướng tới một Việt Nam trong tương lai với các dòng sông không 
ô nhiễm là nơi sinh sống của hàng nghìn loại động, thực vật và cung cấp 
nguồn sinh kế cho những cộng đồng sinh sống trong các lưu vực sông.

Sứ mệnh: Mạng lưới sông ngòi Việt Nam hoạt động để góp phần bảo 
vệ hệ sinh thái sông và  các lưu vực sông nhằm duy trì sự đa dạng sinh 
học cũng như nguồn sống cho các cộng đồng ở các lưu vực sông thông 

qua các hoạt động chia sẻ thông tin; nghiên cứu về các tác động xã hội và 
môi trường của các dự án xây dựng đập và các dự án phát triển khác có 
liên quan đến sông ngòi, tài nguyên nước, ở Việt Nam và  trong khu vực 
đồng thời thực hiện các hoạt động vận động chính sách liên quan tới lĩnh 
vực này.  

Tính đặc thù của VRN: Tính đặc thù của Mạng lưới Sông ngòi Việt 
Nam có thể được thể hiện cô đọng ở ba khía cạnh: (1) là Mạng đầu tiên và 
duy nhất quan tâm thúc đẩy việc bảo vệ sông ngòi, (2) Tính tự nguyện, tự 
định hướng và độc lập và (3) Sự đa dạng.
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Chiến lược

Cơ cấu

Năm 2008, VRN đã xây dựng chiến lược chung cho mạng lưới trong 
giai đoạn 2008-2020 với sự tham gia rộng rãi và thông qua của đông 
đảo thành viên.Chiến lược được xây dựng dựa trên cơ sở 6 nguyên 
tắc: tham gia và sở hữu, tự nguyện và độc lập, dân chủ và trách nhiệm, 
công khai và minh bạch, thực tiễn và linh hoạt, chất lượng và hiệu quả. 

Chiến lược tổng quát: Mạng lưới sông ngòi Việt Nam hoạt động góp 
phần bảo vệ các hệ thống sinh thái sông và các lưu vực sông nhằm duy 
trì sự đa dạng sinh học cũng như sinh kế cho các cộng động trong các 
lưu vực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Chiến lược cụ thể:
Chiến lược 1: Mạng lưới hoạt động như một diễn đàn đa chiều tạo 

điều kiện cho mọi đối tượng có cùng mối quan tâm bảo vệ sông ngòi và 

tài nguyên nước được tham gia chia sẻ, tiếp nhận thông tin, kiến thức, 
kinh nghiệm 

Chiến lược 2: Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các 
thành viên mạng lưới và cộng đồng để thúc đẩy họ tham gia trực tiếp 
vào việc bảo vệ, quản lý tài nguyên nước và hệ thống sông ngòi cũng 
như ứng phó với những rủi ro, thách thức liên quan đến sông nước 

Chiến lược 3: Mở rộng và tăng cường liên kết, hợp tác với các bên 
liên quan trong và ngoài nước để bảo vệ tài nguyên nước, hệ thống 
sông ngòi và sinh kế của các cộng đồng lưu vực sông 

Chiến lược 4: Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và vận 
động chính sách liên quan đến tài nguyên nước dựa vào hoạt động 
thực tiễn

Bắt đầu từ 2011, VRN có bộ máy tổ chức chặt chẽ bao gồm ba 
tổ chức điều phối ở miền Bắc (WARECOD), miền Trung (CSRD) 
và miền Nam (CBD). Tổ chức điều phối sẽ được luân chuyển theo 
vùng miền, mỗi tổ chức ít nhất sẽ đảm nhận vị trí điều phối 3 năm 
liên tiếp. Việc luân chuyển điều phối nhằm mục đích mở rộng hoạt 

động và các thành viên tại các vùng miền, đồng thời cũng phát huy 
thế mạnh của các vùng miền cũng như minh bạch về nhân sự và tài 
chính. Hơn 150 thành viên là các cá nhân và gần 10 tổ chức từ khắp 
nơi trên cả nước đã và đang chung sức hướng tới mục tiêu bảo vệ 
sông ngòi và cộng đồng.
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CHIẾN LƯỢC 1

Mạng lưới hoạt động như một diễn đàn đa chiều tạo điều kiện cho mọi 

đối tượng có cùng mối quan tâm bảo vệ sông ngòi và tài nguyên nước 

được tham gia chia sẻ, tiếp nhận thông tin, kiến thức, kinh nghiệm
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VRN    tiếp tục triển khai hai hoạt động then chốt là sử 
dụng công cụ ngôn luận Bản tin Mạng lưới sông 

ngòi Việt Nam được Cục Thông thin (Bộ Thông tin – Truyền 

thông) cấp phép và tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn, 
Hội thảo thường niên nhằm quảng bá hoạt động VRN và mở 
rộng thành viên. 

Để chuyển tài nguồn thông tin đa chiều đến với mọi thành viên mạng 
lưới của mình, cộng đồng, các khoa Tài nguyên và Môi trường của 
trường Đại học – cao đẳng trong cả nước và đối tác của VRN, Bản tin 
duy trì hoạt động xuất bản 2 tháng/1 số với 4 nội dung đã được Bộ văn 
hóa và truyền thông phê duyệt là Môi trường sông và Đa dạng Sinh học, 
Năng lượng tái tạo, Thủy điện – Thủy lợi; Giới và sinh kế; Di dân tái định 
cư cũng như các tiêu chí khác mà Luật Báo chí qui định luôn được tuân 
thủ nghiêm ngặt thông qua sự kiểm duyệt của Cục Thông tin. Các bài mà 
bản tin Mạng lưới sông ngòi Việt Nam chuyển tải đến bạn đọc  luôn được 
lựa chọn từ các báo Online trong nước có uy tín, cổng thông tin các tỉnh, 
hay dịch thuật từ các bài viết bởi thành viên Tổ chức Sông ngòi Quốc tế 
(IR) và báo chí quốc tế.

Về hoạt động của bản tin Mạng lưới sông ngòi Việt Nam

Hội thảo và Báo cáo thường niên

Tuy nhiên, điểm yếu mang tính cố hữu của tờ tin là chưa có được sự 
hợp tác chặt chẽ từ các cộng tác viên, những thành viên Ban tư vấn hoặc 
thành viên chủ chốt VRN như các bản tin của một số tổ chức khác để có 
những bài viết hoặc phóng sự hay. Mặc dù Ban Điều phối muốn tạo sự 
thay đổi để làm phong phú nội dung để thu hút độc giả, nhưng điều này 
còn phụ thuộc nhiều vào nguồn tài chính và sự chia sẻ chuyên môn của 
các thành viên VRN. Làm thế nào để cải thiện tình hình này là một câu hỏi 
lớn cho kế hoạch hoạt động trong năm 2015. Chúng tôi nhận thấy rằng, 
muốn thu hút được thành viên tham gia tích cực vào hoạt động này, cần 
phải có sự chia sẻ trước hết là Ban tư vấn và thành viên chủ chốt của 
Mạng ưới Sông ngòi Việt Nam, xây dựng một đội ngũ cộng tác viên ở 
địa phương và Trung ương. 

Như thông lệ từ ngày thành lập (2006) đến nay, Hội thảo thường niên 
thường được tổ chức vào dịp cuối năm và thông qua Báo cáo thường 
niên nhằm nhìn lại những hoạt động đã được thực hiện trong năm vừa 
qua và rút ra bài học kinh nghiệm cho thời gian sắp tới. Đây cũng là dịp 
để các thành viên cả nước gặp gỡ, trao đổi trực tiếp các vấn đề liên quan 
đến sông ngòi, và cùng thảo luận và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 
2015 của VRN.

Tuy nhiên, do hạn chế về tài chính cho việc đi lại nên Hội thảo 
thường niên 2-3 năm gần đây có năm không mời được đông đủ 
thành viên VRN ở các vùng miền về tham dự. Đây là vấn đề đặt 
ra không chỉ để mở rộng thành viên mà còn là củng cố thành 
viên, tổ chức tham gia đã có nhiều đóng góp để duy trì hoạt động 
của VRN.
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CHIẾN LƯỢC 2

Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các thành viên mạng lưới 

và cộng đồng để thúc đẩy họ tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ, quản lý tài 

nguyên nước và hệ thống sông ngòi cũng như ứng phó với những rủi ro, 

thách thức liên quan đến sông nước 
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Bám sát mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể, 
Ban điều hành VRN đã dựa vào các thành viên Ban tư vấn 
và đối tác thiết kế các chuyến khảo sát thực địa cho giới báo 

chí, truyền thông và tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên 
mạng lưới. 

Năm 2014 các thành viên VRN được nâng cao năng lực trong 
những chuyến đi thực địa, những cuộc hội thảo và khóa tập huấn. 
Ban Điều phối trong năm vừa qua đã chú trọng hơn đến nâng cao 
nhận thức và năng lực, đồng thời kết nối nhiều hơn với các cộng 
đồng trên cả nước như cộng đồng lưu vực Sông Gâm, cộng đồng bị 
ảnh hưởng bởi Thủy điện Bình Điền tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, và các 
cộng đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Những nhóm cộng đồng 
này thành lập từ những nhóm nhỏ (khoảng 10 -15 người), cùng đồng 
hành trong các hoạt động liên quan đến vấn đề tài nguyên nước và 
sông ngòi trên thực đại ở địa phương vùng sâu vùng đồng bào các 
dân tộc thiểu số. VRN mong muốn những nhóm nhỏ sẽ tiếp tục hoạt 
động và những nhóm khác được thành lập, kết nối với VRN để mạng 
lưới được mở rộng và sâu hơn. Trong năm 2015, Ban Điều phối có 
thể tập trung hơn trong việc đánh giá kiến thức, kĩ năng cũng như 
nguyện vọng của thành viên và cộng đồng trong việc nâng cao năng 
lực, từ đó thiết kế những chương trình chuyên biệt và có hiệu quả 
sâu hơn đối với thành viên với những công việc và vị trí khác nhau. 
Tuy vậy, để đúc kết được các bài học kinh nghiệm vẫn chưa được 
đặt ra trong củng cố và phát triển mạng lưới ở chiều cạnh này.
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CHIẾN LƯỢC 3

Mở rộng và tăng cường liên kết, hợp tác với các bên liên quan trong và 

ngoài nước để bảo vệ tài nguyên nước, hệ thống sông ngòi và sinh kế của 

các cộng đồng lưu vực sông 
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Năm 2014, khu vực Mê Công thu hút nhiều cơ hội hợp tác cho 
VRN với các đối tác trong nước và khu vực khi vấn đề đập dòng 

chính và chia sẻ nguồn nước giữa các quốc gia ngày càng nóng. Các 
thành viên VRN tham gia tích cực vào các diễn đàn, đối thoại và hội 
thảo không chỉ được chia sẻ kiến thức mà còn kết nối và giao lưu với 
nhiều đối tác trong khu vực. 

Tuy nhiên, cũng nhận thấy rằng đại diện VRN thường là những 
thành viên chủ chốt từ các tổ chức điều phối. Để Chiến lược 3 được 
thực hiện tốt hơn, Ban Điều phối bên cạnh cần nỗ lực hơn để tìm kiếm 
các cơ hội học hỏi và tổ chức các hoạt động cũng như chia sẻ cơ hội 
đồng đều hơn giữa các thành viên. Ngược lại, Ban Điều phối cũng 
mong đợi nhận được những chia sẻ từ phía thành viên và đối tác về 
các cơ hội tương tự. 

Vấn đề đặt ra là cần đi sâu tìm hiểu những nhu cầu và nguyện vọng 
của cộng đồng thông qua các hoạt động của VRN tại địa phương và 
xây dựng những chương trình giao lưu, chia sẻ và học hỏi phù hợp, 
còn bỏ ngỏ. 

Thành viên VRN & cộng đồng giao lưu chia sẻ học hỏi 
kinh nghiệm
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Ngày 21/8/2014 tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam 
Bộ phối hợp với Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam thông qua 

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức hội thảo 
“Chuẩn bị tham vấn dự án thủy điện Don Sahong trên dòng chính 
sông Mê Công”. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học từ các 
Viện nghiên cứu, các trường đại học, Ủy ban Hợp tác sông Mê 
Công Việt Nam (V-MRC), lãnh đạo các tỉnh, thành và đại diện Hội 
Nông dân, Hội Phụ nữ và một số người dân sinh sống trong khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội thảo đã trình bày các nội dung như cập nhật quá trình phát 
triển thủy điện trên dòng chính sông Mê Công từ Xayaburi tới 
Don Sahong; quy trình thông báo, tham vấn trước và thỏa thuận 
của dự án thủy điện Xayaburi; các vấn đề đánh giá tác động môi 
trường của đập Don Sahong; quá trình tham vấn dự án thủy điện 
Xayaburi... Ngoài ra, đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam còn 
gặp phải mối đe dọa từ biến đổi khí hậu và nước biến dâng. Cả 
vùng nước ngọt và nước mặn sẽ bị biến thể, tác động đến nguồn 
sinh kế của khoảng hơn 30 triệu dân, sản lượng lương thực suy 
giảm và nhiều loài sinh vật đặc hữu của vùng sẽ bị tuyệt chủng là 
những hậu quả đáng sợ có thể xảy ra với đồng bằng. Các đập thủy 
điện trên dòng chính Mê Công có thể làm tuyệt diệt giống cá da 
trơn và các loài cá di cư khác trên sông Mê Công, làm giảm nhiều 
loài cá đặc hữu ở vùng hạ nguồn và đe dọa mất cân bằng nguồn 
nước, nguồn cá, nguồn phù sa và suy giảm hệ sinh thái ở Đồng 
bằng sông Cửu Long. Những thay đổi tiêu cực này sẽ dẫn đến 
cuộc sống ngày càng khó khăn cho người dân đồng bằng sông 
Cửu Long. 

Các đại biểu đã có cơ hội nói lên mối quan tâm của mình về 
nguồn tài nguyên nước, thủy sản, đa dạng sinh học nói chung và 
cuộc sống của người dân đồng bằng. Bên cạnh đó, Hội thảo mang 
đến một cuộc thảo luận sôi nổi về hoạt động tham vấn sắp tới về 
việc xây dựng thủy điện Don Sahong cần được tổ chức như thế 
nào, các bên liên quan tại Đồng bằng sông Cửu Long nên tham gia 
quá trình tham vấn ra sao để đạt hiệu quả cao nhất.

Hội thảo về vấn đề liên quan đến lưu vực Mê Kông (tham vấn Don Sahong)

“Nếu cả 12 dự án thủy điện được tiến hành trên thượng nguồn sông 
Mê Công thì 55% tổng chiều dài của sông sẽ biến thành các hồ chứa 
nước lớn. Vùng hạ lưu, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chịu 
hiểm họa về môi trường”.

Ông Nguyễn Thanh Hải
Ủy viên chuyên trách, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ
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Từ ngày 13 tháng 11 năm 2014 đến ngày ngày 30 tháng 1 năm 
2015, VRN phối hợp với các tổ chức đối tác tiến hành một loạt 

các hoạt động tham vấn công chúng để thu thập ý kiến và kiến nghị 
của người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam về dự án 
đập thủy điện Don Sahong được đề xuất trên dòng chính sông Mê 
Công. Các hoạt động tham vấn bao gồm: 

12 cuộc họp tham vấn với người dân và phụ nữ tại cấp xã ở 6 tỉnh 
Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long. 
03 cuộc họp tham vấn với đại diện người dân của 13 tỉnh thành đồng 
bằng sông Cửu Long thông qua đại diện của Hội nông dân, hội phụ 
nữ cấp xã, huyện và tỉnh 01 tham vấn với các tổ chức NGOs và nhà 
khoa học, hội đoàn thể trung ương tại Hà Nội. 

Chương trình tham vấn online trên website của VRN
Kết quả sơ bộ từ các cuộc tham vấn cấp cộng đồng cho thấy:
 100% ý kiến (758 người dân) chưa nghe qua về việc xây dựng đập 

Don Sahong và các đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông
 100% (758 ngườidân ) không đồng ý xây dựng đập Don Sahong 

và các đập trên dòng chính sông Mê Kông vì họ hiểu rõ việc ngăn 
đập sẽ dẫn tới những thay đổi và thiệt hại nghiêm trọng cho mấy 
chục triệu người dân tại đồng bằng như: 

- Sản xuất nông nghiệp và năng suất sẽ bị ảnh hưởng do thiếu phù 
sa, sạt lở mất đất Thay đổi chế độ dòng chảy, mùa khô không đủ nước, 
gia tăng lũ lụt vào mùa mưa

Năm 2014, hoạt động kết nối các thành viên và mở rộng đến 
những nhóm nhỏ cùng bảo vệ môi trường ở các lưu vực sông cả 

nước đã có bước phát triển mới. Năm nhóm được chọn đến từ các 
cơ quan quản lý, các bạn trẻ và những cộng đồng cùng thực hiện các 
ý tưởng bảo vệ môi trường sông. Các ý tưởng ban đầu mới chỉ dừng 
lại ở việc truyền thông tổ chức các sự kiện cũng như tham gia các 
hoạt động bảo vệ môi trường sông cùng các cộng đồng. Tuy nguồn 
kinh phí còn ít ỏi nhưng các nhóm thực hiện rất nghiêm túc và đã thu 
hút được người dân mà sinh kế gắn với dòng sông (cộng đồng sống 

- Thiếu nước ngọt, bị xâm nhập mặn
- Thủy sản: không có nhiều tôm cá tự nhiên, nguồn thu nhập của 

người nuôi trồng đánh bắt thủy sản sẽ bị suy giảm
- Nguy cơ vỡ đập, gây ngập lụt
- Đảo lộn mọi sinh hoạt truyền thống của đại bộ phận dân cư nói 

chung. Dẫn đến việc di dân đến thành phố, gây bùng nổ dân số tại 
thành phố

Người dân tham gia tham vấn kiến nghị: 
- Chính phủ cần đàm phán và thỏa thuận với Lào không xây dựng 

đập Don Sahong
- Cần có biện pháp ngăn chặn hay hướng giải pháp phù hợp với 

việc xây xây dựng thủy điện trên dòng sông Mê Công. 
- Nhờ tất cả các nước chung tay ủng hộ, giúp đỡ lấy lại quyền sống 

cho người dân hạ nguồn.
- Thông qua khối Asean và các nước trong khu vực để lên tiếng 

phản đối việc xây dựng đập Đon Sahong
- Phải có nghiên cứu để xem xét toàn bộ ảnh hưởng của các con 

đập đối với sinh thái của hạ nguồn sông Mê Công
- Chính phủ cần nghiên cứu kỹ để không ảnh hưởng đến hệ sinh 

thái tự nhiên, đời sống của con người, quan hệ quốc tế (các nước).
- Chính phủ có ý kiến tìm giải pháp khác để có nguồn điện sạch 

(gió, năng lượng mặt trời,..)

trên thuyền, chủ thuyền chở khách, v.v…). Họ nhiệt tình đồng hành 
với các sự kiện và cam kết bảo vệ môi trường, không làm các dòng 
sông bị ô nhiễm.

 Hoạt động này bám sát với chiến lược truyền thông của VRN 
hướng đến cộng đồng bước đầu kết quả thu được từ việc kết nối các 
cộng đồng nhằm mục đích thực hiện các ý tưởng bảo vệ môi trường, 
những thành viên nhóm tham gia được cung cấp các kiến thức cũng 
như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Những mô hình này sẽ được 
thực hiện tiếp trong năm 2015.

Tham vấn công chúng về dự án đập thủy điện Don Sahong

Ý tưởng bảo vệ môi trường sông 
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CHIẾN LƯỢC 4

Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và vận động chính sách liên 

quan đến tài nguyên nước dựa vào hoạt động thực tiễn
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Nghiên cứu xả lũ lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn ở Quảng Nam, 
trên cơ sở Mô phỏng quá trình lũ bằng mô hình NAM và MIKE 11, 

một điều tra xã hội học trên thực địa lấy ý kiến của người dân sống ở 
hạ lưu liên quan đến tác động của sự vận hành thuỷ điện.

Với diện tích lưu vực sông là 10.350 km2, phần lớn lưu vực sông 
Vu Gia -Thu Bồn nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện nay trên 
sông Vu Gia Thu Bồn đã có 10 dự án thuỷ điện loại lớn đã vận hành 
với sản lượng điện phát ra hằng năm ước tính đến 4,521 tỷ kWh. 
Tuy nhiên, hiện tại người dân và dự luận báo chí có ý kiến cho rằng 
thủy điện là một trong những nguyên nhân gây ra lũ dưới hạ lưu. 

Trước tình hình đó, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam đã thực hiện 
Nghiên cứu tìm hiểu vấn đề đã xảy ra trong mùa lũ tháng 11/năm 
2013 nhằm đánh giá tác động xả lũ của thủy điện sông Vu Gia - 
Thu Bồn đối với vùng hạ du và đề xuất kiến nghị đối với các bên 
liên quan các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác động.

Nghiên cứu bao gồm các hoạt động:
 Mô phỏng quá trình lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn bằng mô 

hình NAM và MIKE 11.
 Điều tra thực địa lấy ý kiến của người dân sống ở hạ lưu liên 

quan đến tác động của sự vận hành thuỷ điện.

Nghiên cứu xả lũ lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn
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Hình 1. So sánh mực nước (max) ở các trạm thuỷ văn tháng 
11/2013 cho trường hợp 1

Hình 2. So sánh mực nước (max) ở các trạm thuỷ văn tháng 
11/2013 cho trường hợp 2

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

1. Kết quả mô phỏng quá trình xả lũ từ thủy điện 
Tính toán cho hai trường hợp: Không có các hồ thủy điện ở 

thượng nguồn (hình 1) và có 3 hồ thủy điện vận hành (hình 2), 
qua số liệu lượng nước đến và lưu lượng xả tràn của các hồ 
chứa thủy điện cấp cho thấy Thủy điện Đăk Mi 4 và Thủy điện A 
Vương: theo quy trình vận hành liên hồ Quyết định số 1880 của 
TTCP, quy định tại điều 7 thì hồ Thủy điện Đăk Mi 4 và A Vương 
vận hành không đúng quy trình.

Thủy điện Sông Tranh 2: Khác với hai hồ Thủy điện Đăk Mi 4 
và A Vương, hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đã tham gia cắt giảm 
lũ cho hạ du, lượng lũ tham gia cắt giảm lũ khoảng 110 triệu m3.

2. Kết quả từ điều tra xã hội học
Kết quả điều tra cho thấy sông Vu Gia trong 06 năm trở lại 

đây đã có những thay đổi đáng kể trong mùa khô lẫn mùa mưa. 
Trong đó, đáng chú ý là tình trạng khô hạn đã xảy ra và lũ lụt 
không còn theo quy luật như trước. Việc thủy điện xả lũ đang 
ngày càng trở nên bức xúc cho người dân hạ du do những thiệt 
hại mà nó mang lại. Nhiều mất mát tổn thất đã xảy ra cho người 
và của cũng như hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, không phải đa 
số người dân đều biết được thông tin về các đập thủy điện ở 
thượng nguồn. Các thiệt hại do thủy điện xả lũ là rất rõ nhưng 
chưa có cơ chế cụ thể để buộc các nhà máy thủy điện phải đền 
bù thiệt hại cho người dân ở hạ lưu và chưa có cơ chế đền bù 
thiệt hại nào rõ ràng cho các thiệt hại này mà chỉ dừng ở mức hỗ 
trợ tùy theo cách ứng xử của từng nhà máy thủy điện.

Để bảo đảm an toàn cho hạ lưu và có thể thực hiện nhiệm vụ 
giảm lũ cho hạ lưu khi xẩy ra lũ lớn, hệ thống hồ chứa thủy điện 
trên sông Vu Gia-Thu Bồn cần phải có quy trình vận hành hợp 
lý nhằm bảo đảm an toàn cho hạ lưu. Những nghiên cứu chi tiết 
được thể hiện qua báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát 
Triển Xã Hội (CSRD).
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Trong năm 2014 VRN đã tổ chức 2 chuyến đi thực địa cho các 
nhà báo, phóng viên VTV1 và VTV2 vào tháng 8 và tháng 10 ở 

lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, và lưu vực Sông Hương. Mục tiêu 
chuyến đi là kết nối nhà báo với các hoạt động của VRN, thúc đẩy 
hoạt động truyền thông và phản ánh tình hình thực tế về tác động 
của thủy điện đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng cũng như những 
vấn đề liên quan đến thực thi các chính sách về bảo vệ tài nguyên 
nước. Sau các đợt thực tế, các phóng viên đã có các bài phóng sự 
phản ánh trên báo viết và truyên hình VTV1 và VTV2. 

Trên cơ sở, cố vấn chuyên môn của các nhà khoa học VRN mong 
muốn các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực môi trường tiếp cận 
và chuyển tải thông tin một cách khách quan về những vấn đề đã 
làm tốt và những gì còn tồn tại cần thay đổi liên quan đến đời sống 
kinh tế - văn hóa, xã hội của các cộng đồng dân cư dưới tác động 
của các công trình thủy điện. Kết quả của hoạt động đã phản ánh 
một góc nhìn về cuộc sống người dân dưới tác động của các công 
trình thủy điện, qua các phóng sự “Cuộc sống nơi thượng nguồn”, 
chương trình Việt Nam xanh do VTV2; các bản tin và phóng sự trên 
“Bản tin tài chính kinh doanh” từ ngày 17/11 đến 21/11/2014; VTV1 
cũng đưa đưa tin về cuộc sống người dân tái định cư lần 2; “Hệ lụy 
mới của thủy điện” là tiêu đề mà tác giả báo Thanh niên đã nêu lên 
khi chứng kiến những tác hại đối với hạ lưu do thủy điện gây ra. Bên 
cạnh đó, người dân phải chuyển đổi mưu sinh bằng ngành nghề 
khác là cách đối phó tiêu cực, đồng thời việc sinh hoạt, sản xuất 
tách rời với sông nước sẽ kéo theo hệ lụy nền văn hóa. 

Nhà báo đồng hành cùng VRN trong  chuyến thực địa khu vực miền Trung

Đây là những hoạt động truyền thông có nhiều kinh 
nghiệm hay giữa các báo đài và VRN về các vấn đề 
liên quan đến sông ngòi nói chung và tài nguyên 
nước nói riêng sẽ được VRN chú trọng đến quá trình 
hoạt động tiếp sau.
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Ngày 28/10/2014 tại Thành phố Huế, Mạng lưới Sông ngòi Việt 
Nam (VRN) và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ 

chức diễn đàn “Thủy điện Miền Trung, Tây Nguyên:  Mối quan tâm 
của người dân và trách nhiệm các bên liên quan”. Diễn đàn đã thu hút 
được sự tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng, ban ngành của 
tỉnh, những thành viên VRN Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng 
Bình, Đắk Nông, Đắk Lắk, nhóm tư vấn đánh giá tác động môi trường 
và xã hội (SEIA group), các nhà khoa học và đại diện một số tờ báo, 
truyền hình. 

Diễn đàn kiến nghị đến các cơ quan chức năng một số vấn đề chính 
như sau:

Một là, các dự án thủy điện phải được xây dựng trên cơ sở xem 
xét toàn diện các yếu tố tác động môi trường và xã hội. Chi phí môi 
trường và xã hội cần được phản ánh và tính toán một cách đầy đủ 

trong các hồ sơ xây dựng dự án thủy điện. Đánh giá tác động xã hội 
cần phải được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc đối với các dự án có 
ảnh hưởng đến các cộng đồng dân cư. Bởi lẽ, những tác động xã hội 
tiêu cực mà thủy điện đem lại sẽ trở nên khó giải quyết theo thời gian 
nếu không được nghiên cứu thấu đáo và có phương án giải quyết hợp 
lý ngay từ đầu.

Hai là, trách nhiệm giải trình gắn với thực hiện các quyền cơ bản của 
người dân. Các cộng đồng bị ảnh hưởng có quyền được tham vấn, 
tham gia vào quá trình ra quyết định và giám sát các vấn đề liên quan. 
Tham vấn cộng đồng cần được thực hiện đúng theo nguyên tắc đồng 
thuận và tự nguyện. Người dân phải được tiếp cận thông tin minh 
bạch và tham gia đầy đủ trong suốt quá trình từ khâu quy hoạch, khảo 
sát thiết kế, ĐTM, xây dựng, đề bù tái định cư, phục hồi sinh kế và vận 
hành các công trình. Vì rằng, người dân có năng lực, khả năng và đầy 
đủ các quyền pháp lý trong việc tham vấn và giám sát các tác động 
thủy điện. Bởi thế, các cơ quan quản lý môi trường cần ghi nhận các 
đánh giá, ý kiến phản biện của người dân trong quá trình phê duyệt 
các thủ tục về quản lý môi trường của các nhà máy thủy điện.

Ba là, các hoạt động di dân, đền bù, hỗ trợ sinh kế, phát triển cộng 
đồng đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng của thủy điện cần được thiết 
kế và thực thi bao gồm qui trình ngắn hạn và dài hạn.

Bốn là, các kênh đối thoại giữa nhà đầu tư (công ty thủy điện), chính 
quyền các cấp và cộng đồng cần được duy trì thường xuyên không 
chỉ trong quá trình qui hoạch, thiết kế mà cả trong quá trình vận hành. 
Qua đó, nhà đầu tư và các cơ quan chức năng có thể nắm được nhu 
cầu và đánh giá hiệu quả các hỗ trợ can thiệp qua phản ánh và đề 
xuất từ phía cộng đồng bị ảnh hưởng. Mặt khác, kênh đối thoại cũng 
giúp giải quyết những vấn đề nảy sinh mới chưa được đề cập trong 
quá trình lập dự án.

Năm là, trên cơ sở hỗ trợ của MTTQ các cấp, Liên hiệp các hội Khoa 
học Kỹ thuật, tổ chức xã hội khác, các cộng đồng bị ảnh hưởng sẽ có 
cơ hội chuyển tải các thông tin, bằng chứng đến các bên có liên quan, 
chính quyền tỉnh và Trung ương để kịp thời giải quyết các vấn đề cấp 
thiết đặt ra.

Diễn đàn Thủy điện  miền Trung, Tây Nguyên: Mối  quan tâm của người dân và trách nhiệm của các bên liên quan
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Nghiên cứu điều tra trên sông Đồng Nai nhằm thống kê và tìm 
hiểu nguồn gây ô nhiễm trên cơ sở đó khuyến nghị cho cộng 

đồng và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, khắc 
phục kịp thời. Dựa trên các số liệu quan trắc đã có, phương pháp 
phân tích so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT) và phân tích dự đoán trên bản 
đồ Google đã được thực hiện nhằm xác định các vị trí ô nhiễm 
và nguồn gây ô nhiễm. Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham 
gianhằm xác nhận lại những điểm và nguồn gây ô nhiễm, đồng 
thời ghi nhận thêm những ảnh hưởng của ô nhiễm nước đến cuộc 
người dân địa phương.

Theo báo cáo của Trung tâm quan trắc môi trường quốc gia của 
Tổng cục Môi trường, năm 2013 có 12 điểm quan trắc trên hệ thống 
sông Đồng Nai có chất lượng nước đang ở trong tình trạng ô nhiễm 
nặng với 8/16 chỉ tiêu chất lượng nước (DO, TSS, COD, BOD5, 
N-NH4

+, N-NO2
-, P-PO4

3-, Fe, Dầu mỡ Coliform, Phiêu sinh động, 
phiêu sinh thực, động vật đáy) ở mức “Ô nhiễm” và “Rất ô nhiễm” 

và nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là nước thải sản xuất và sinh hoạt 
trong khu dân cư, nước thải từ các khu công nghiệp. Các điểm 
quan trắc chủ yếu gần xung quanh sông Sài Gòn.

Để kiểm chứng lại báo cáo quan trắc năm 2013, nhóm nghiên 
cứu đã lấy ý kiến 100% người dân sống trong 2 vị trí ô nhiễm nặng 
nhất là Bến đò Long Kiển (Đồng Nai) và Hợp lưu Suối Cả - sông 
Thị Vải (Đồng Nai) bằng phương pháp thảo luận nhóm và phỏng 
vấn sâu, người dân đều khẳng định rằng ô nhiễm nước sông ảnh 
hưởng tới cuộc sống và sản xuất của gia đình họ cụ thể sức khỏe 
giảm sút, bệnh tật nhiều, kéo theo chi phí sinh hoạt tăng, giảm 
năng suất cây trồng, đồng thời khi năng suất lao động giảm sẽ kéo 
theo nhiều tệ nạn xã hội phát sinh. 

Hiện nay trên địa bàn sông Đồng Nai có rất nhiều khu công 
nghiệp: Khu công nghiệp Biên Hòa;  Khu công nghiệp Nhơn Trạch; 
khu công nghiệp Mỹ Phước, KCN Tân Phú Trung các hệ thống 
nước thải đều đổ ra sông Thị Tính. Theo người dân hiện nay chưa 
có hệ thống theo dõi và giám sát các nguồn thải của khu công 
nghiệp này, Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai và chính quyền 
cần phải sát sao hơn, nên phối hợp với người dân sở tại để phát 
hiện ra những sai phạm kịp thời tránh những hậu quả đáng tiếc 
xảy ra đối với cuộc sống người dân.

Với chính quyền tại cấp phường/xã cần xây dựng lồng ghép 
chương trình vệ sinh môi trường và có biện pháp kiểm soát chặt 
chẽ lượng thức ăn, lượng phân bón, thuốc trừ sâu dư thừa từ các 
hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi vào chương trình phát triển 
của địa phương. Ngoài ra, xây dựng chương trình phục hồi và 
chuyển đồi sản xuất cho người dân trong khu vực bị ô nhiễm nặng 
để người dân an tâm và ổn định cuộc sống, có các lớp nâng cao 
năng cho người dân để tham gia giám sát và theo dõi nguồn thải 
với các sở ban ngành có hiệu quả.

Đây chỉ là mới ghi nhận ban đầu của nhóm nghiên cứu, để báo 
cáo có chất lượng và sâu hơn chúng tôi cần thêm thời gian và kinh 
phí được thực hiện. Báo cáo hoàn thiện sẽ do văn phòng Mạng 
lưới Sông ngòi Việt Nam lưu giữ. 

Ô nhiễm sông Đồng Nai

Bản đồ thể hiện các điểm ô nhiễm trên sông Đồng Nai
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Từ chiến lược chung đã đặt ra, có thể nhìn thấy rõ vai trò cũng 
như những ưu tiên trong những năm tiếp theo của VRN là tập 

trung vào các hoạt động vận động chính sách (VĐCS). Đây là lĩnh 
vực được Ban Điều hành, Ban Tư vấn, Ban Điều phối và các thành 
viên nòng cốt rất quan tâm, đầu tư thời gian và năng lực. Tuy nhiên, 
chiến lược chung là kim chỉ nam cho các hoạt động còn những vấn 
đề cụ thể trong từng chiến lược chưa được cụ thể hóa. Đặc biệt, 
các hoạt động VĐCS chủ yếu mang tính tự phát, hoạt động theo 
các vấn đề nổi cộm, chưa có một chiến lược cụ thể và dài hạn. Các 
hoạt động này là phản ứng của VRN khi có vấn đề đã xảy ra chứ 
không phải là do VRN chủ động ngăn chặn vấn đề. Do đó, VRN đã 
bỏ qua một số cơ hội quan trọng hoặc có ít thời gian đầu tư vào các 
vấn đề do chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Ngoài ra, vào năm 2013, 
VRN được lựa chọn là một trong năm mạng lưới1 để đánh giá năng 
lực vận động chính sách do Oxfam Novib thực hiện. Kết quả đánh 
giá cho thấy kết quả VĐCS của VRN còn yếu do chưa có một Kế 
hoạch VĐCS chi tiết và cụ thể. Kết quả đánh giá này cũng góp phần 
thúc đẩy sự cần thiết phải nhanh chóng xây dựng và phát triển một 
chiến lược và kế hoạch VĐCS cụ thể. Từ những phân tích thực tế 
và góc nhìn của chuyên gia về năng lực, Ban Điều hành đã quyết 
định xây dựng một kế hoạch chiến lược về VĐCS nằm trong chiến 
lược chung của VRN, bám sát theo chiến lược chung nhằm củng 
cố, kiện toàn tổ chức, nắm bắt các cơ hội mới, vượt qua các thách 
thức để thúc đẩy bảo vệ sông ngòi bền vững ở Việt Nam. Đây cũng 
là cơ hội để các thành viên và tổ chức liên quan chia sẻ các bài học 
kinh nghiệm trong VĐCS do VRN thực hiện. Trên thực tế, vào tháng 
7/2014, Ban Tư vấn, Ban điều hành, Nhóm Điều phối và các thành 
viên nòng cốt của Mạng lưới đã họp và cùng thảo luận xây dựng 
chiến lược VĐCS một cách bài bản dưới sự hướng dẫn của chuyên 
gia Nguyễn Thị Bích Tâm. Nhóm Điều hành và các thành viên nòng 
cốt đang trong quá trình hoàn thiện chiến lược và bản chính thức 
sẽ được đăng trên website vrn.org.vn và từ tháng 1/2015 bắt đầu 
thực hiện.

 

VRN xây dựng và hoàn thiện Chiến lược Vận động Chinh sách 2015-2020

1 Năm mạng lưới bao gồm: Rivers Coalition Cambodia, Karen Rivers Watch, 
Karen Environmental Network, Lao Water Resources Network and Vietnam 
Rivers Network
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Tháng 8/2012, người dân thôn Nà Bó bắt đầu được tiếp xúc và 
tham gia dự án của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước 
(WARECOD). Nhóm Giám sát dòng sông (GSDS) thôn Nà Bó được 
thành lập với 9 thành viên, tôi được tín nhiệm bầu làm trưởng nhóm. Tới 
nay, nhóm đã được tham gia các chương trình tập huấn, tổ chức hoạt 
động ra quân bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước. Theo tôi là rất 
thiết thực trong nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

2. Địa phương Ông đã gặp vấn đề gì về tài nguyên nước? 
Tháng 6/2012, trận lũ quét lịch sử đã gây thiệt hại lớn, cuốn trôi hết nhà 

cửa, tài sản của các hộ gia đình người Tày ven suối. Được sự trợ giúp 
của huyện, cả thôn phải di chuyển lên bậc cao hơn để định cư. Dòng suối 
Nà Bó chảy qua thôn chúng tôi sinh sống, đang gặp hai vấn đề chính:

Một là, đầu nguồn suối Nà Bó có các hoạt động thăm dò và khai thác 
quặng sắt. Hoạt động này thường gây ô nhiễm vào mùa khô, khiến nguồn 
nước có màu đục vàng, có mùi khó chịu.

Hai là, người dân các cộng đồng sống ở đầu nguồn (bao gồm cả đầu 
các mạch nước, khe nước đổ ra suối Nà Bó) vẫn sống theo các tập tục 
truyền thống (xả rác và chăn thả gia súc bừa bãi ra suối Nà Bó). Vì vậy, 
nguy cơ gây ô nhiễm nước cho sinh hoạt, sản xuất và mang theo dịch 
bệnh là rất lớn. 

3. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương có biện pháp gì?
Về vấn đề ô nhiễm nguồn nước do khai thác quặng, người dân trong 

thôn đã làm tờ trình gửi UBND xã. UBND xã đã nhanh chóng kiểm tra, ra 
chỉ thị yêu cầu đơn khị khai thác phải có biện pháp xử lý ô nhiễm. Kết quả 
là đơn vị khai thác đã tiến hành đào một cái ao khá lớn để dẫn nước thải 
tập trung vào. Tuy nhiên, vào mùa mưa, nước trong ao thường vẫn tràn 
ra ngoài gây ô nhiễm.

4. Nhóm bảo vệ nguồn nước, người dân địa phương và WARECOD 
đã phối hợp như thế nào để giải quyết vấn đề?

Thành viên trong nhóm cùng người dân thôn Nà Bó đã cung cấp thông 
tin về một số điểm ô nhiễm nguồn nước cho cán bộ dự án từ đó đã tiến 
hành lấy mẫu nước để xét nghiệm được 3 lần. Kết quả cho thấy một số 
mạch nước sinh hoạt của người dân trong thôn bị nhiễm Sắt và Asen, 
còn nguồn nước trong suối Nà Bó thì chưa có chỉ tiêu nào quá mức cho 
phép. WARECOD đã hỗ trợ người dân xóm Nà Pằn của thôn xây dựng 
bể lọc nước cũng như hướng dẫn người dân xây dựng quy chế sử dụng 
và quản lý bể.

Trong hai năm vừa qua, VRN thực hiện và nỗ lực kết nối với những 
nhóm cộng đồng tại các lưu vực sông trên cả nước nhằm tạo các 

“chân rết” ở cơ sở, đồng thời nâng cao năng lực cho nhóm cộng đồng 
địa phương. Một trong những nhóm như vậy là nhóm nghiên cứu thôn 
Nà Bó, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Bài phỏng vấn 
dưới đây là câu chuyện và cách nhìn của ông Nông Sỹ Thiện, một thành 
viên cốt cán của nhóm, do cán bộ WARECOD là thành viên Mạng lưới 
sông ngòi Việt Nam thực hiện trong tháng 11 năm 2014.  

  1. Ông có thể giới thiệu về bản thân và nhóm bảo vệ nguồn 
nước tại địa phương? 

Tên tôi là Nông Sỹ Thiện, dân tộc Tày, 55 tuổi, ở thôn Nà Bó, xã 
Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Tôi bắt đầu tham gia công 
tác Đoàn thanh niên tại UBND xã Giáp Trung từ năm 1991, sau đó 
làm phó ban Lâm nghiệp, rồi Chủ tịch Hội nông dân xã. Qua 17 năm 
6 tháng tham gia công tác, nay tôi trở lại làm nông nghiệp và tham gia 
ban quản lý thôn Nà Bó. 

CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ:
Nhóm nghiên cứu thôn Nà Bó, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
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Trong thôn cũng đã tổ chức được một số hoạt động bảo vệ nguồn 
nước. Sau khi được cán bộ dự án tập huấn, chúng tôi đã tổ chức họp 
thôn để tuyên truyền và thống nhất tổ chức các buổi ra quân bảo vệ môi 
trường, bảo vệ nguồn nước, giúp làng xóm xanh, sạch, đẹp. Các hoạt 
động luôn được phân tổ phụ trách rõ ràng, tổ nào phụ trách đào hố rác, 
tổ nào trồng cây, tổ nào đi thu gom rác và dọn dẹp vệ sinh tại các nguồn 
nước, suối Nà Bó và đường làng ngõ xóm.

Sau này, tôi thấy rằng việc bảo vệ suối Nà Bó không thể chỉ thực hiện 
ở thôn của tôi. Vì nếu chúng tôi có ý thức và các thôn ở đầu nguồn 
không biết bảo vệ, giữ gìn thì rác và chất thải vẫn theo dòng nước đổ 
về hết thôn Nà Bó. Nhóm GSDS đã vẽ ra sơ đồ nguồn nước của thôn, 
xác định các thôn lân cận có mối liên hệ với suối Nà Bó, và cùng cán 
bộ dự án của WARECOD tiến hành vận động người dân các thôn này 
tham gia công tác bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ nguồn nước nói 
riêng. Nhóm thường làm việc trước với ban quản lý các thôn đầu nguồn 
để họ hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên nước. Từ đó, tổ 
chức được các buổi họp thôn, lễ ra quân bảo vệ môi trường, người dân 
được tuyên truyền về bảo vệ môi trường thông qua các hành động như 
thu gom rác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, không chăn thả 
gia súc gần nguồn nước sinh hoạt…

5. Ông đánh giá kết quả nổi bật nhất là gì?
Kết quả lớn nhất sau 2 năm triển khai là việc người dân được tiếp 

cận với các kiến thức về ô nhiễm và bảo vệ môi trường, bảo vệ tài 
nguyên nước. Từ đó họ có ý thức cao hơn về môi trường ở cộng 
đồng. Trước đây, phần lớn người dân trong thôn bản chưa biết thu 
gom rác thải, chăn thả, nuôi nhốt gia súc gia cầm để giữ vệ sinh cho 
gia đình và cộng đồng thì hiện nay ý thức đã thay đổi hoàn toàn. Mọi 
người, mọi nhà, biết chăn thả gia súc xa nguồn nước sinh hoạt, đào 
rãnh dẫn nước thải sinh hoạt, chăn nuôi ra nơi chứa tập trung. Mỗi 
gia đình đều có hố chứa rác thải. Điều này có đóng góp lớn cho công 
tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

6. Sau 2 năm tham gia, Ông và các thành viên khác thấy có sự 
thay đổi gì?

Qua làm việc với cán bộ dự án WARECOD, thành viên trong nhóm 
có kiến thức về vấn đề môi trường và được nâng cao khả năng 
tuyên truyền vận động. Đó là, từ quy trình vận động đến hình thức 
vận động như thế nào cho hiệu quả, làng xóm từ đó cũng có nhiều 
sự thay đổi.

7. Trong thời gian sắp tới, cộng đồng địa phương và cá nhân  
Ông có mong muốn gì để vấn đề được giải quyết triệt để?

- Chính quyền địa phương, đặc biêt là UBND xã sát sao và quan tâm 
hơn đến hoạt động của nhóm. Chỉ khi có sự hỗ trợ của chính quyền, nhóm 
mới có thể tổ chức các hoạt động một cách thuận lợi, thường xuyên, đạt 
hiệu quả đồng bộ.

- Tham gia một số lớp tập huấn về trồng rừng bảo vệ nguồn nước, tập 
huấn chụp ảnh cho mọi thành viên dự án để họ tuyên truyền vận động 
mọi người cùng thực hiện bảo vệ nguôn nước. Tập huấn bảo vệ nguồn 
nước và thích ứng – giảm thiểu với biến đổi khí hậu cho người dân và 
cán bộ thôn.

- Được hỗ trợ cây giống trồng rừng và kinh phí để tổ chức thêm nhiều 
chương trình ra quân, tuyên truyền hơn.

8. Theo Ông làm thề nào để kết nối các cộng đồng với nhau để bảo 
vệ tài nguyên nước trong lưu vực sông được tốt hơn?

Hiện nay việc kết nối, tuyên truyền vận động bà con tại các thôn khác 
nhau đã có một quy trình tương đối hiệu quả. Trong tương lai, dựa trên 
kinh nghiệm đã có, nhóm Nà Bó sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thôn 
lân cận theo quy trình đó để bắt buộc thực hiện. Đầu tiên mình phải vận 
động, vận động không được thì phải có hình thức bắt buộc thực hiện theo 
các quy định trong hương ước làng bản. 

9. Nếu thành lập nhóm mới thì nên tổ chức triển khai như thế nào 
để đạt được hiệu quả? Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm duy trì nhóm, 
những khó khăn, thuận lợi?

Khó khăn: Ban đầu khi mới bắt đầu đi tuyên truyền, tôi thường nói tiếng 
phổ thông dựa theo tài liệu được dự án cung cấp. Người dân không hiểu 
được hết nên không thích nghe. Sau đó, tôi đọc lại tài liệu, để hiểu và có 
thể trình bày không cần phụ thuộc vào tài liệu. Khi tuyên truyền, tôi có thể 
hướng dẫn các kiến thức đó bằng tiếng dân tộc Tày. Dùng thêm nhiều 
tranh ảnh minh họa, bà con nghe hiểu thì cũng tích cực thảo luận và hào 
hứng tham gia hơn.

Thuận lợi: Với nhiều năm công tác tại UBND xã, từng đến làm việc tại 
tất cả các thôn trong xã, tôi được bà con trong và ngoài thôn rất tín nhiệm. 
Bên cạnh đó, tôi còn thông thạo tiếng của nhiều dân tộc khác nhau như 
Dao, Nùng, nên đi tuyên truyền cũng khá thuận lợi.

Trong thời gian tới, quy trình vận động mở rộng và kết nối các thôn sẽ 
có vài thay đổi để hiệu quả hơn: Các hoạt động dự kiến triển khai sẽ trình 
UBND xã trước, sau đó mới làm việc với ban quản lý thôn. Từ đó, tập 
huấn cho toàn bộ người dân trong thôn chứ không phải nhóm nòng cốt 
như trước. Để duy trì hoạt động của các nhóm mới, tôi cho rằng ngay từ 
đầu cần lựa chọn những người nhiệt tình, có uy tín, có khả năng truyền 
đạt thông tin, quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường nói riêng và công 
tác thôn bản nói chung. 
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Tôi được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Vàm Nao thuộc xã Tân 
Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang vùng đất này trước đây 

rất trù phú. Nó được bao bọc bởi hai dòng sông: Sông Hậu Giang 
và Sông Vàm Nao (là gạch nối giữa sông Tiền và sông Hâụ Giang) 
thuộc hai nhánh của sông Cửu Long. Hằng năm vào mùa lũ mang 
về lượng phù sa rất lớn bồi đắp cho đồng ruộng thêm màu mỡ, 
người dân canh tác lúa và hoa màu chỉ cần dùng một số ít phân 
bón là đạt năng xuất cao. Còn lượng cá trên sông thì nhiều vô số 
kể, nhất là con cá Linh là đặc sản của vùng này. Nhớ lại ngày xưa 
vào mùa lũ, ngư dân chạy miệng đáy ngoài sông mỗi ngày thu đươc 
hàng tấn cá Linh có lúc cá chạy nhiều ghe đục mua không hết, 
không có chỗ chứa ngư dân phải mở miệng cho cá ra sông, hoặc 
đem về ủ phân tưới cho hoa màu. Ông bà xưa thường nói đây là 
vùng đất trên cơm dưới cá. Thời tiết luôn mưa thuận gió hòa, vào 
mùa lũ con nước lên xuống rất ổn định. Đời sống người dân ở đây 

ngày xưa tuy không giàu có lắm, nhưng không phải lo việc cơm áo 
gạo tiền. Rồi thời gian dần dần trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Thời 
tiết rất bất thường, mùa lũ về mang lượng phù sa bồi đắp cho đồng 
ruộng ít ỏi. Đặc biệt các loài cá thì ngày càng sụt giảm, có những 
loài cá có nguy cơ bị hủy diệt.

Trước tình hình trên người dân địa phương vô cùng lo ngại, họ 
suy nghĩ rằng sở dĩ những loài cá sụt giảm là do: dân số tăng nhanh, 
người đánh bắt nhiều, công cụ đánh bắt tiên tiến và có nhiều công 
cụ đánh bắt mang tính hủy diệt như: xung điện, xuyệt điện....

Từ khi được Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước 
kết hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang thành lập 
nhóm tình nguyện viên nghiên cứu tri thức địa phương. Chúng tôi 
được cán bộ dự án tập huấn những kỹ năng nghiên cứu. Đi sâu vào 
nghiên cứu chúng tôi mới nhận rõ ra rằng các loại cá bị sụt giảm và 
hủy diệt là do rất nhiều nguyên nhân: 

- Do các đập thủy điện ở thượng nguồn đã ngăn một phần nào 
dòng chảy nên sự di chuyển của những loài cá ở thượng nguồn về 
ít đi

- Do bao đê khép kín nên vào mùa lũ cá không có nơi trú ngụ và 
sinh sản

- Do nguồn nước bị ô nhiễm bởi các chất của thuốc bảo vệ thực 
vật từ đồng ruộng chảy ra sông hồ

- Do người đánh bắt nhiều dụng cụ đánh bắt tiên tiến và sử dụng 
xung điện nên các loại cá sụt giảm và có nguy cơ hủy diệt 

Từ các nguyên nhân trên, nếu không khắc phục được thì trong 
tương lai 15- 20 năm nửa chắc chắn rằng dòng sông này sẽ không 
còn bao nhiêu cá tự nhiên và con cháu chúng ta sau này sẽ không 
có dịp để đánh bắt cá mà phải sử dụng nguồn cá nuôi.

Đế khắc phục được vấn đề trên thì một trong những phương pháp 
là cần tuyên truyền cho người dân phải biết giữ gìn tốt môi trường 
nước, không đánh bắt bằng xung điện đồng thời phải hưởng ứng 
tích cực vào việc thả cá bản địa về thiên nhiên để tái tạo lại nguồn 
cá, để đảm bảo nguồn sinh kế về sau.

Võ Thành Trang 
Nhóm nghiên cứu tri thức địa phương ấp Vàm Nao, xã Tân Trung, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ:
Nhớ xưa
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Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam là mạng lưới đầu tiên ở Việt Nam 
quan tâm đến các dòng sông trên lãnh thổ và khu vực Mê Công. 

Với tư cách là một thành viên VRN, 1 thành viên trong Ban tư vấn 
và tham gia mạng lưới từ hồi đầu mới thành lập đến nay là được 9 
năm. Cá nhân tôi cũng có những trăn trở, băn khoăn muốn mạng lưới 
ngày càng vững mạnh. Mạnh dạn nêu lên những cảm nhận cá nhân, 
và cách nhìn khách quan về những cái được và những hạn chế của 
VRN, nhằm hướng đến những định hướng và bước đi cho thời gian 
tới của VRN được tốt hơn nữa.

Điểm mạnh rõ nhất mà VRN có là đã tập hợp được một nhóm các 
nhà khoa học, những người quan tâm tới bảo vệ các dòng sông, cùng 
với những người hoạt động xã hội nhiều tâm huyết với mong muốn có 
sự phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia.Trong bối cảnh phát 
triển kinh tế được ưu tiên dẫn đến có sự thay đổi môi trường tự nhiên 
theo chiều hướng xấu. Đồng thời với hoạt động khai thác quá mức của 
con người làm biến dạng hình thái sinh cảnh quan môi trường sông 
ngòi, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng người dân sông phụ thuộc 
vào sông. Với hướng đi của VRN tập trung vào đánh giá tác động xã 
hội và tác động môi trường các dự án phát triển trên các lưu vực sông 
ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. VRN có đội ngũ thành viên chủ 
chốt thật sự là những người không vì lợi nhuận, họ dấn thân vào thực 
tế, tham gia những chuyến khảo sát thực địa, gặp gỡ trao đổi với người 
dân và chính quyền địa phương để tìm ra những bằng chứng để bảo 
vệ môi trường. Bên cạnh đó, Nhà nước đã bắt đầu tạo những điều kiện 
thuận lợi các các đối thoại đa chiều và phản biện xã hội, với sự tham gia 
mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông đại chúng đã tạo diễn đàn 
để VRN có thể đưa tiếng nói của những cộng đồng yếu thế lên. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó những hạn chế và thử thách cho VRN không 
phải là nhỏ. Hầu hết thành viên VRN đều kiêm nhiệm nhiều công việc 
khác nhau, chuyên môn của các thành viên không đồng nhất, sự tham 
gia mạng lưới mang tính tự nguyện hơn là ràng buộc nên sắp xếp thời 
gian thường khó khăn. Một khó khăn lớn khác là nguồn vận động tài 
chính từ các nhà tài trợ bên ngoài thường không ổn định, ngoài ra do 
VRN chưa được công nhận là một tổ chức chính thức nên vẫn phải dựa 
vào một tổ chức NGO để hoạt động như vậy sẽ có nhiều bất lợi, khó chủ 
động khi triển khai các kế hoạch.

Tôi vẫn luôn tin rằng, với đội ngũ Ban điều hành VRN hiện nay đầy 
tâm huyết, làm việc vì lợi ích chung, đồng thời với chiến lược rõ ràng, 
những tôn chỉ mục đích thống nhất là kim chỉ nam đưa VRN phát triển 
vững mạnh hơn. Tôi với tư cách là thành viên Ban tư vấn sẽ luôn đồng 
hành cùng VRN trên chẳng đường này.

Chúc VRN thành công trên sự nghiệp bảo vệ các lưu vực sông trên 
lãnh thổ Việt Nam.

  
Lê Anh Tuấn

(Thành viên Ban tư vấn VRN-latuan@ctu.edu.vn)

GƯƠNG MẶT VRN: 
Tiến sĩ Lê Anh Tuấn - Nhìn lại một chặng đường
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q   Khai thác tài trợ từ các tổ chức nước ngoài ngày càng hạn chế 
và có điều kiện chặt chẽ hơn; Khai thác nguồn tài chính trong nước 
có nhiều cạnh tranh và khó tiếp cận.

q   Sự phối hợp các hoạt động giữa các trung tâm điều phối vùng 
miền một cách chặt chẽ, hài hòa và hiệu quả. Cân bằng các hoạt 
động và thành viên giữa các vùng miền.

q   Tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thành viên mạng lưới, 
thành viên Ban tư vấn, thành viên Ban điều phối vì mục tiêu ổn định 
và phát triển bền vững VRN.

q   Thu hút và đảm bảo sự cam kết tham gia cao của các thành 
viên VRN.

q   Các kiến nghị, phản biện xã hội, thông cáo báo chí tham đóng 
góp cho chiến lược vận động chính sách còn chưa thực sự có chất 
lượng, còn thiếu cơ sở khoa học, các bộ ngành có trách nhiệm và 
cơ quan chính phủ coi trọng.

q   Kết nối và phối hợp với các tổ chức, bộ, ngành liên quan đến 
sông ngòi và quản lý tài nguyên nước trong cơ quan nhà nước cùng 
thực hiện các hoạt động nghiên cứu, Hội thảo, vận động chính sách, 
đối thoại chưa thực sự hiệu quả và có kết quả tốt.

THÁCH THỨC
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q Thực hiện các chiến lược của VRN một cách hiệu quả, có định 
hướng tốt.

q Phát huy tính tích cực và tự nguyện của các thành viên chủ 
chốt, khai thác sự đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài Ban 
tư vấn cho các hoạt động cụ thể cần tích cực hơn và có lựa chọn 
hơn để có sản phẩm VĐCS thuyết phục và có cơ sở khoa học.

q Tạo được uy tín và lòng tin cho các thành viên và đối tác. 
Những thành công của VRN đã được nhiều mạng khác học tập, 
nhiều bên mời đến chia sẻ. Cần lôi kéo tạo đồng minh ở nhiều lĩnh 
vực và các cấp hơn, đặc biết là các nhà khoa học, các nhà quản lý 
khi đó tiếng nói của mạng lưới sẽ mạnh hơn và có trọng lượng hơn 
đối với chính phủ.

q Tạo liên minh giữa các NGO làm về lĩnh vực bảo vệ tài nguyên 
Nước để tăng thêm sức mạnh.

q Xây dựng nguồn kinh phí dự phòng để chủ động để thực hiện 
những nghiên cứu ứng dụng có chất lượng để giải quyết và tham 
gia đóng góp đối với những vấn đề có tính thời sự trong nước hoặc 
khu vực có liên quan.

BÀI HỌC
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Mục tiêu và kết 
quả mong đợi Các hoạt động chính Kết quả năm 2014 Dự kiến kế hoạch năm 

2015

Mục tiêu 1: Mạng lưới hoạt động như một diễn đàn đa chiều tạo điều kiện cho mọi đối tượng có cùng mối quan tâm bảo vệ sông ngòi và tài 
nguyên nước được tham gia chia sẻ, tiếp nhận thông tin, kiến thức, kinh nghiệm 

I. Tổ chức của mạng 
được củng cố và các 
mạng thành viên được 
thành lập và hoạt động 
tốt ở các địa phương

1. Thành lập mạng thành viên ở cấp cộng 
đồng các lưu vực sông ở miền Nam

3 nhóm thanh niên được thành 
lập ở Vĩnh Long, Đồng Nai và Cần 
Thơ và tham gia thực hiện chiến 
lược truyền thông của mạng lưới 
VRN với cộng đồng. Thông điệp 
truyền thông “ Nước là sự sống”

Văn phòng VRN phía Nam cần 
tiếp tục hỗ trợ để các nhóm hoạt 
động hiệu quả hơn và dần dần 
chuyển sang việc truyền thông với 
doanh nghiệp

2. Phát triển mạng lưới ở cấp cộng đồng ở 
Miền trung (Vu Gia Thu Bồn , Long Đại, sông 
Hương,..) và xây dựng năng lực giám sát, 
phản biện cho cộng đồng

5 nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng 
do thủy điện miền Trung được 
thành lập và đã thực hiện vai trò 
giám sát, đã phản ánh các tác 
động mà họ đang gánh chịu do 
thủy điện đến các cấp và giới 
truyền thông

Văn phòng VRN miền Trung tìm 
cách kết nối các cộng đồng với 
các luật sư cộng đồng và dịch 
vụ trợ giúp pháp lý để có thể giải 
quyết vấn đề một cách xác đáng

3. Nhóm giám sát dòng sông được mở rộng 
trên lưu vực sông Gâm

Có 3 nhóm đã được thành lập, 
lên kế hoạch giám sát những hoạt 
động xả thải từ thượng nguồn 
cũng như các khu dân cư lân cận. 
Tổ chức tuyên truyền về Bảo vệ 
môi trường

Văn phòng VRN miền Bắc sẽ tìm 
cách duy trì và mở rộng ra các lưu 
vực lân cận, cùng giám sát bảo vệ 
môi trường.

4. Diễn đàn Nhân dân “Thủy điện Miền Trung 
– Tây Nguyên : Quan tâm của người dân và 
Trách nhiệm của các bên liên quan”

Người dân bị ảnh hưởng có cơ 
hội để phản ánh các thực trạng 
tác động của thủy điện đến sinh 
kế của họ, chủ đầu tư đã chia sẻ 
các vấn đề và thái độ của họ, nhà 
phản biện như UBMTTQ đã có 
các thông tin thực hiện công tác 
phản biện xã hội. Diễn đàn đã ra 
các thông điệp quan trọng và đã 
được báo giới quan tâm đăng tin 
và phản ánh

CSRD cần tiếp tục kết nối các 
cộng đồng miền Trung và khu vực 
Tây Nguyên, các câu chuyện về 
tác động của thủy điện ở vùng 3 S 
ở Tây Nguyên cần được tìm hiểu 
kỹ và phản ảnh kịp thời

PHỤ LỤC 1: Tổng hợp các hoạt động VRN đã thực hiện 2014 và dự kiến kế hoạch tiếp tục 2015
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5. Xây dựng chiến lược vận động chính sách 
VRN 2015-2020

Một quá trình phân tích chính sách 
và phân tích tổ chức đã được diễn 
ra , từ đó rút ra được các nội dung 
và kế hoạch vận động chính sách 
cho cả mạng lưới bao gồm cả 
vận động chính sách và vận động 
cộng đồng

Ban điều hành VRN và toàn thể 
thành viên cần nỗ lực để đưa 
chiến lực VĐCS vào thực tế.

6. Tờ tin mạng lưới Sông ngòi Việt Nam 2 
tháng ra 1 số

Cập nhật và trao đổi thông tin liên 
quan ,  Tổ chức hội thảo thường 
niên và báo cáo thường niên

Văn phòng miền Bắc vẫn duy trì 
và phát triển bản tin

Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các thành viên mạng lưới và cộng đồng để thúc đẩy họ tham gia trực tiếp vào việc 
bảo vệ, quản lý tài nguyên nước và hệ thống sông ngòi cũng như ứng phó với những rủi ro, thách thức liên quan đến sông nước

7. Hỗ trợ 5 nhóm cộng đồng (nhóm thanh 
niên người dân, các nhóm NGOs mới) thực 
hiện các hoạt động sáng kiến về bảo vệ và 
giám sát sông

5 nhóm cộng đồng ở phía Bắc, 
Miền trung và miền Nam đã thực 
hiện các sáng kiến về bảo vệ 
và giám sát sông. Số lượng có 
khoảng 10 thành viên ở mỗi nhóm

Tiếp tục tăng cường thúc đẩy năng 
lực lãnh đạo và năng lực truyền 
thông của các nhóm hơn

8. Tập huấn về “ kỹ năng truyền thông về vấn 
đề nước, sông và kỹ năng đối thoại với chính 
quyền cho cộng đồng bị ảnh hưởng ở khu 
vực thủy điện Dak Mi 4 và Tả Trạch

Có 02 lớp tập huấn về kỹ năng 
truyền thông và đối thoại đã diễn 
ra với sự tham gia của hơn 60 
học viên từ các cộng đồng bị ảnh 
hưởng do thủy điện ở miền trung. 
Lớp tập huấn có sự tham gia của 
các luật sư cộng đồng và giảng 
viên về Luật

CSRD và các thành viên của VRN 
cần tiếp tục thúc đẩy vai trò của 
các nhà báo, phóng viên. Họ đã 
thể hiện cam kết cùng với người 
dân đưa vấn đề ra công chúng

9. Hỗ trợ cộng đồng thực hiện 2 sáng kiến 
cộng đồng về giám sát và phản biện tác động 
thủy điện ở Quảng Nam và TT Huế

Các cộng đồng đã tự thực hiện 
các nghiên cứu cộng đồng và đã 
tư liệu hóa các thông tin về tác 
động thủy điện.

Các nhóm cộng đồng ở Miền trung 
cần phát huy và lôi kéo vai trò 
giám sát phản biện của các UBMT 
TQ ở các tỉnh và phát huy các 
công cụ pháp lý để giúp cộng đồng 
và tăng cường trách nhiệm giải 
trình của các chính quyền các cấp
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10. Tổ chức 4 cuộc đối thoại với cấp chính 
quyền địa phương cho 4 địa bàn (Huyện 
Đại Lộc, Huyện Phước Sơn – Quảng Nam; 
Huyện Phú Lộc, Huyện Hương Thủy – TT 
Huế) với 2 trường hợp thủy điện khác nhau 
(Dakmi 4, Tả trạch)  

NA

Mục tiêu 3: Mở rộng và tăng cường quan hệ trao đổi, hợp tác với một số bên liên quan chính trong và ngoài nước bao gồm các tổ chức xã hội dân 
sự, cơ quan quản lý Nhà nước và khối doanh nghiệp có liên quan tới lĩnh vực tài nguyên nước và hệ thống sông ngòi

11. Hỗ trợ một số thành viên chủ chốt của 
Mạng lưới tham gia các hội thảo, diễn đàn 
trong nước và quốc tế về những nội dung liên 
quan để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của 
mạng

Đã tham gia APF Yangon 2014, 
public forum on Mekong dams....

Ban điều hành VRN cố gắng duy 
trì và tạo điều kiện để các thành 
viên giao lưu học tập

III. VRN được biết đến 
với những đóng góp tích 
cực trong khối xã hội 
dân sự trong nước và 
khu vực Đông Nam Á

12. Hợp tác với các tổ chức và Mạng lưới 
khác ở cả trong và ngoài nước để tổ chức hội 
thảo, diễn đàn đối thoại về các vấn đề cùng 
quan tâm liên quan tới tài nguyên nước và 
sông ngòi

Phối hợp với TERRA tổ chức 
Hội thảo về Thủy điện trên dòng 
Mekong trong Diễn đàn Nhân dân 
ASEAN

Tiếp tục tìm cơ hội và tìm kinh phí

Mục tiêu 4: Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và đóng góp chính sách liên quan đến tài nguyên nước dựa vào hoạt động thực tiễn

13. Tổ chức cho nhà báo đi thực địa đến 
vùng bị ảnh hưởng của thủy điện ở Khu vực 
Miền Trung, Tây Nguyên

Một chuyến thực địa cho Nhà báo 
VTV2 – Chương trình ViệtNam 
Xanh: Hai phóng sự VTV2 Cuộc 
sống trên thượng nguồn được 
phát sóng nhiều lần phản ảnh 
các tác động đến người dân miền 
Trung 
Một chuyến thực địa cho nhà báo 
VTV1 – Bản tin Tài chính Kinh 
doanh – phản ánh các bất cập 
trong các dự án đầu tư thủy điện – 
một vệt phóng sự gồm 4 bài được 
đưa tin trên bản tin Tài chính kinh 
doanh được phát sóng nhiều lần 
và liên tục

Tiếp tục kết hợp với cơ quan thông 
tấn báo chí, đài truyền hình để đưa 
các vấn đề tại địa phương lên.
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IV. VRN tham gia giám 
sát và phản biện việc 
quy trình xả nước và tích 
nước của các công trình 
thủy điện miền Trung

14. Thực hiện nghiên cứu quy trình xả nước 
và tích nước và tác động về nguồn nước của 
các công trình thủy điện ở Miền Trung

Kết quả Báo cáo sẽ được làm cơ 
sở đối thoại với các cơ quan quản 
lý nhà nước về quy trình vận quản 
lý và vận hành liên hồ chứa

15.  Thống kê và theo dõi nguồn gây ô nhiễm, 
nghiên cứu phân tích bối cảnh gây ô nhiễm 
và thực hiện truyền thông dựa trên chiến 
lược truyền thông của mạng lưới VRN

Một nghiên cứu về nguồn gây ô 
nhiễm đã được thực hiện và một 
báo cáo đã được hoàn thành

Tiếp tục lên kế hoạch truyền thông 
để vận động các doanh nghiệp 
giảm thiểu nguồn ô nhiễm và tiến 
hành sử dụng các công cụ pháp 
lý ở luật bảo vệ môi trường 2014. 
Cần tìm kiếm kinh phí

V. VRN tham gia giám 
sát và đưa ra công luận 
việc gây ô nhiễm sông 
Đồng Nai (adhoc)

16. Gửi các thư kiến nghị, thông cáo báo chí 
đến các lãnh đạo các quốc gia thành viên 
MRC, các đối tác phát triển và các bên liên 
quan khác về tác động thủy điện trên dòng 
Mê Công

Được báo chí quan tâm

Tiếp tục thực hiện các hình thức 
này với các hoạt động có tính thời 
sự ảnh hưởng đến môi trường 
sông

VI. VRN tham gia phản 
biện các dự án thủy 
điện trên dòng chính Mê 
Công và các sông Sê 
San, Sê-rê-pok và Sê 
Kông

17. Tổ chức tham vấn với người dân cộng 
đồng, phụ nữ 6 tỉnh ĐBSCL và tham vấn cụm 
theo vùng sinh thái về thủy điện Don Sahong 
trong quá trình PNPCA của MRC

Có gần 1000 người tham gia tham 
vấn và đã bày tỏ ý kiến phản đối 
dự án thủy điện Don Sahong

Tổng hợp kết quả tham vấn và 
chuyển cho Ủy Ban Sông Mêkong 
Việt Nam

18. Tổ chức chiến dịch online tham vấn thủy 
điện Don Sahong

Có hơn 1000 người tham gia 
tham vấn và đã bày tỏ ý kiến phản 
đối dự án thủy điện Don Sahong

Tiếp tục thực hiện kết hợp cùng Ủy 
Ban Sông Mê Công Việt Nam

19. Tổ chức hội thảo chuẩn bị tham vấn 
PNPCA với sự phối hợp Ban chỉ đạo Tây 
Nam bộ

Nhận được sự ủng hộ của Ban 
chỉ đạo Tây Nam Bộ, VRN đã phối 
hợp với các bên liên quan tiếp tục 
thực hiện quá trình tham vấn này 
đạt kết quả tốt, đưa thông tin kịp 
thời đến các bên liên quan

Thực hiện năm 2015
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TT Nhà tài trợ Các hoạt động chính Kinh phí Đơn vị thực hiện Ghi chú

1 The McKnight Foundation
1. In bản tin VRN
2. Hội thảo thường niên
3. Báo cáo thường niên

14,840 WARECOD

2 ICCO

1. Thực hiện nghiên cứu, hỗ trợ các 
thành viên
2. VRN thực hiện các ý tưởng Bảo vệ 
sông ngòi
3. Hỗ trợ các thành viên tham gia các hội 
thảo diễn đàn
4. Tổ chức Hội thảo, Tọa đàm, diễn đàn 
nhân dân
5. Quản lý nhân sự

82,817

WARECOD
CSRD
CBD

GreenID

3 Oxfam Úc

1. Xây dựng chiến lược truyền thông
2. Tham vấn Thủy điện Don Sahong 
trên dòng chính Mê Kông (Thúc đẩy 
nhóm MSA)
3. Tổ chức cộng đồng tham quan học tập

20,008
WARECOD

GreenID
Kinh phí đến 
tháng 4/2015

4 Oxfam

Tăng cường sự tham gia của xã hội 
dân sự và cộng đồng người dân Đồng 
bằng Sông Cửu Long trong quá trình 
ra quyết định liên quan đến quản lý tài 
nguyên nước ở lưu vực Mê Kông

61,304 GreenID
Kinh phí đến 
7/2015

PHỤ LỤC 2: Báo cáo tài chính

(Ghi chú: Các dự án của VRN đều được kiểm toán hàng năm theo tổ chức quản lý)
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