
 

Kêu gọi ý tưởng hoạt động bảo vệ môi trường sông 

cho các nhóm mạng lưới nhỏ và nhóm cộng đồng tại địa phương. 

 

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) là một diễn đàn mở với các thành viên quan tâm 

tới vấn đề bảo vệ sông ngòi, các cộng đồng phụ thuộc vào sông, và vấn đề phát triển bền vững ở 

Việt Nam. Các thành viên là các tổ chức PCP, các nhà nghiên cứu, học giả, nhân viên trong các 

cơ quan chính phủ, và các cá nhân. 

VRN hoạt động nhằm bảo vệ cộng đồng và các hệ sinh thái phụ thuộc vào sông. Hoạt 

động của VRN bao gồm chia sẻ thông tin, tiến hành nghiên cứu tác động xã hội và môi trường 

do các dự án phát triển liên quan đến tài nguyên nước tại Việt Nam, và tiến hành vận động chính 

sách về các vấn đề này.  

Trong 2014, VRN phấn đấu để đạt 6 kết quả chính sau: 

1. Tổ chức của mạng được củng cố, mở rộng các mạng lưới thành viên và hoạt động ở các 

địa phương 

2. Năng lực tham gia và giám sát các hoạt động bảo vệ nguồn tài nguyên nước và hệ thống 

sông ngòi của thành viên và cộng đồng được tăng cường   

3. VRN được biết đến với những đóng góp tích cực về Bảo vệ môi trường Sông trong khối 

xã hội dân sự trong nước và khu vực Đông Nam Á thông qua các mô hình hoạt động tại 

địa phương, hội thảo... 

4. VRN tham gia giám sát và phản biện việc quy trình xả nước và tích nước của các công 

trình thủy điện miền Trung 

5. VRN tham gia giám sát và đưa ra công luận việc gây ô nhiễm sông Đồng Nai  

6. VRN tham gia phản biện các dự án thủy điện trên dòng chính Mekong và các sông Sesan, 

Seprok và Sekong 

VRN kêu gọi các sáng kiến từ cộng đồng và các nhóm hoạt động và mạng lưới nhỏ về 

việc bảo vệ môi trường sông, cùng tham gia vào chiến dịch lớn của VRN (tham khảo chiến lược  

truyền thông của VRN tại website: www.vrn.org.vn ). VRN đặc biệt quan tâm đến sự tham gia 

của cộng đồng, nhóm thanh niên đặc biệt là những cộng đồng sống phụ thuộc vào dòng sông. 

Lưu ý các ý tưởng cần có sự cân bằng giới.  

http://www.vrn.org.vn/


 

Các chủ đề hướng tới như sau: 

1. Sáng kiến cộng đồng về bảo vệ môi trường sông; 

2. Thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường sông; 

3. Tổ chức các sự kiện, truyền thông về bảo vệ môi trường sông; 

4. Tăng cường quản lý dựa vào cộng đồng để bảo vệ môi trường sông; 

Đối tượng tham gia gửi ý tưởng:  

- Nhóm cộng đồng 

- Mạng lưới nhỏ, mạng lưới cộng đồng địa phương. 

- Nhóm sinh viên 

- Nhóm thanh niên 

Thời hạn nộp đề xuất ý tưởng dự án: 17h00 Thứ Sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014 

Ngân sách: Mỗi ý tưởng hoạt động có thể đề nghị mức tài trợ tối đa đến 20.000.000 VND.  

Năm 2014 VRN có thể hỗ trợ từ 3 - 4 đề xuất có chất lượng. 

Thời gian thực hiện dự án: tối đa 6 tháng. 

Địa bàn thực hiện dự án: trên toàn quốc 

Quá trình tuyển chọn: 

Các đối tượng phù hợp gửi ý tưởng hoạt động về cho văn phòng VRN qua email: 

rivervietnam@gmail.com hoặc gửi trực tiếp cho chị Hoàng Tú Oanh, email: 

oanh@warecod.org.vn; 

Các ý tưởng được chọn chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ và thông báo rộng rãi trên website: 

www.vrn.org.vn 

 

mailto:rivervietnam@gmail.com
mailto:oanh@warecod.org.vn
http://www.vrn.org.vn/

