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NGHIÊN CỨU CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG
VIỆT NAM VÌ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
Mục đích
Tài liệu này trình bày tóm tắt nghiên cứu các
hoạt động Địa phương vì Sức Khỏe Môi trường
do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)
triển khai với sự tài trợ của USAID. Nghiên cứu
này tìm hiểu phương thức làm việc với đối tác
của PHAD nhằm tăng tính làm chủ của địa
phương và tính bền vững của các công trình
nước; cung cấp các thông tin cụ thể về cách
thức áp dụng hành động tập thể cho cả các
hoạt động hiện tại và tương lai của USAID.

Phương pháp
Các kết quả nghiên cứu này thu được từ việc

Họp với người dân xã Chuế Cầu, Hà Lâm, Thanh Hóa.
Ảnh: Vietnam Learns

Kết quả nghiên cứu

nghiên cứu tài liệu thứ cấp, phỏng vấn sâu với
thực địa và hội thảo nhằm xác thực kết quả

Quy trình phát triển mạng lưới hành động tập
thể

nghiên cứu với PHAD và USAID.

Giai đoạn chuẩn bị

các cá nhân chủ chốt, thảo luận nhóm, thăm

Bối cảnh
Mặc dù đã có những bước tiến lớn trong các chỉ
số kinh tế và sức khỏe trong vài thập kỷ qua, Việt
Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều thách thức từ nhiều
vấn đề trong quá trình phát triển. Trong số đó, ô
nhiễm nước là một vấn đề phổ biến và nghiêm
trọng, tác động tiêu cực đến sức khỏe của người
dân Việt Nam. Để giải quyết thách thức này,
PHAD đang thử nghiệm cách tiếp cận phát triển
của USAID về Các hoạt động Đia phương do địa
phương làm chủ, nơi mà địa phương tự đề ra
chương trình phát triển, xây dựng các giải pháp
và cung cấp năng lực, lãnh đạo và nguồn lực để
hiện thực hóa các giải pháp đó.

PHAD lựa chọn các tỉnh thành phù hợp, như Hà
Nam và Thanh Hóa là những tỉnh có nhu cầu
cấp bách về cấp nước. PHAD bắt đầu triển khai
bằng việc tổ chức các hội thảo và hội nghị
chuyên đề cấp quốc gia và cấp tỉnh nhằm phổ
biến thông tin về các vấn đề nước và sức khỏe,
đồng thời thực hiện khảo sát cơ sở và đánh giá
nhu cầu nước sạch và vệ sinh nhằm lập kế
hoạch can thiệp. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp &
Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) có thể là
đối tác chính phủ phù hợp hơn so với Trung tâm
Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh do Sở
NN&PTNT chịu trách nhiệm quản lý cấp nước
nông thôn.

Giai đoạn
biến đổi

Giai đoạn
can thiệp

PHAD đã xây dựng thành công Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam (VIWHA).
Tuy nhiên, thành viên của VIWHA của yếu làm việc trong lĩnh vực vận động chính
sách, phát triển, giáo dục và y tế, chỉ có một vài thành viên đến từ lĩnh vực nước.
VIWHA vẫn chưa có quy tắc rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên, khiến
các thành viên bị động trong việc hỗ trợ các hoạt động của Dự án Các họat động
Địa phương vì Sức khỏe môi trường (LWP).

PHAD đã phối hợp với một số thành viên của VIWHA để triển khai hoạt động, và
một số thành viên khác cũng đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ các hoạt động thuộc lĩnh
vực chuyên môn của họ. Theo khuôn khổ các hành động tập thể, việc trao đổi thông
tin và phối kết hợp giữa các Sở Ban ngành, các cơ quan tại địa phương, VIWHA, và
LWP có thể được cải thiện bằng cách chia sẻ rõ ràng hơn các kế hoạch làm việc
thường niên và cơ chế triển khai, qua đó trao quyền cho các bên để xác định ra
những cơ hội hành động tập thể. Ngoài ra, tại thời điểm thực hiện nghiên cứu này,
các bên liên quan địa phương cấp xã thường không nắm được hoạt động nào sẽ
được triển khai và làm thế nào họ có thể tham gia vào quy trình. Một số nhiệm vụ
vẫn đang chờ trong quá trình chờ triển khai.
Về nỗ lực vận động của LWP, Chiến dịch Đại sứ Nước do Viện Quản trị và Phát
triển Bền vững tổ chức thực hiện đã tạo mang lại những kết quả ấn tượng cho giáo
viên và học sinh tại xã Hà Lâm. Loại hình hoạt động này nên được triển khai nhân
rộng tại nhiều trường học hơn.

Hướng đi tiếp theo và một số khuyến nghị
USAID
Đánh giá lại xem liệu hành động tập thể có
phải là cách tiếp cận đúng đối với vấn đề phát
triển này không.
Thay vì thành lập Liên minh Nước và Sức khỏe
để khởi xướng hành động tập thể, cách làm
hiệu quả hơn là khuyến khích hợp tác giữa các
bên liên quan tại địa phương cho các hành
động cụ thể ở mỗi lĩnh vực can thiệp.
Yêu cầu PHAD thiết lập một cơ chế phản hồi
cho các bên liên quan địa phương và hành
động dựa trên những phản hồi đó.

PHAD
Nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình địa phương
để lựa chọn đối tác phù hợp.
Xây dựng quy trình tham gia rõ ràng cho
thành viên VIWHA và các cá nhân, các đơn
vị tại địa phương để khuyến khích họ tham
gia tích cực và chủ động vào công tác triển
khai.
Khuyến khích phát triển hoạt động do địa
phương làm chủ, áp dụng mô hình điều
phối viên để kết nối các cá nhân, các đơn vị
tại địa phương nhằm triển khai các hoạt
động hướng đến cộng đồng và thích nghi
với môi trường làm việc cấp tỉnh.

Đọc báo cáo đầy đủ tại đây.
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Quan điểm của các tác giả được trình bày trong bài viết này không nhất thiết
phản ánh quan điểm của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hoặc Chính phủ Hoa Kỳ. Bài viết này được dự án USAID
Learns xuất bản độc lập thông qua Social Impact, Inc., dựa theo yêu cầu của Cơ quan Phát triển Quốc Tế Hoa Kỳ.

