
 

 

 

 

 

TÓM TẮT DỰ ÁN  

 

1. Tên nước: 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

 

2. Tên dự án: 

Hỗ trợ xây dựng hệ thống hợp tác trong hoạt động nhằm cải thiện môi trường nước Đảo Cát 

Bà 

 

3. Bối cảnh và lý do hình thành dự án: 

Ngành công nghiệp chính của đảo Cát Bà là du lịch và nghề cá. Hai ngành này gần đây 

đang phát triển nhanh chóng nên đã khiến môi trường nước vùng ven biển thuộc đảo Cát Bà 

đang xuống cấp. Mặc dù chính quyền địa phương mong muốn phát triển kinh tế vùng nhưng 

họ cũng lo lắng đến tình trạng xuống cấp của môi trường tự nhiên phong phú của đảo và 

hiện nay đang chịu áp lực của “Tăng trưởng xanh” mà trong đó phát triển kinh tế phải hài 

hòa với bảo vệ môi trường. Do vậy, chính quyền địa phương đang rất cần sự hỗ trợ xây 

dựng các biện pháp hiệu quả bảo vệ môi trường kết hợp với người dân đảo, dựa trên các số 

liệu thực tế về tình trạng môi trường nước ở đây.  

 

4. Mục đích: 

Mục đích chính của dự án là hướng người dân đảo cùng chia sẻ một nhận thức chung về 

tăng trưởng xanh của đảo Cát Bà qua việc bảo vệ môi trường tươi đẹp và hệ sinh thái độc 

đáo; Hỗ trợ để hình thành một hệ thống hợp tác giữa chính quyền địa phương, các công ty 

và người dân đảo trong việc thực hiện một chương trình hoạt động; Lập kế hoạch cải thiện 

chất lượng nước ở Vịnh Tùng Dinh và vùng ven biển đông nam của đảo Cát Bà. 

 

5. Khu vực mục tiêu: 

Đảo cát Bà, thành phố Hải Phòng, Việt Nam  

 

6. Nhóm mục tiêu: 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Bà, chủ khách sạn, 

nhà hàng và những người kinh doanh hải sản trên đảo Cát Bà; Học sinh tiểu học và trung 

học cơ sở; Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đảo Cát Bà.  

 

7. Kết quả mong đợi: 

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo, kỹ năng điều phối và năng lực kỹ thuật của cán bộ chính 

quyền địa phương về bảo vệ môi trường.  

2. Nâng cao ý thức cải thiện môi trường cho các lãnh đạo doanh nghiệp và từ đó có 

các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng nước. 

3. Nâng cao ý thức cải thiện môi trường cho người dân đảo và từ đó có các giải pháp 

nhằm cải thiện chất lượng nước..  

4. Hình thành một nền tảng (thể chế thực hiện) về hoạt động bảo vệ môi trường với sự 

kết hợp giữa chính quyền địa phương, các công ty và người dân đảo.  



 

 

 

 

 

8. Các hoạt động: 

- Phái cử chuyên gia Nhật sang Việt Nam 

1-1: Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng năng lực cho cán bộ chính quyền để họ trở thành 

người hướng dẫn hoạt động về môi trường. 

1-2: Bồi dưỡng các cán bộ chính quyền về kỹ năng giám sát môi trường nước, quản 

lý/vận hành các nhà máy xử lý nước thải.  

2-1: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp có liên quan về đo lường chất lượng nước tại 

các nhà máy xử lý nước thải và các cơ sở nuôi trồng thủy sản.  

2-2: Giáo dục môi trường cho các lãnh đạo doanh nghiệp. 

3-1: Bồi dưỡng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ về giáo dục môi trường và hỗ trợ họ 

trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học và 

trung học cơ sở.  

4-1: Hỗ trợ hình thành “Hội bảo vệ môi trường tươi đẹp đảo Cát Bà” với sự liên kết 

hoạt động giữa chính quyền địa phương, các công ty và người dân đảo 

4-2: Hỗ trợ cho các hoạt động của Hội.  

 

- Tiếp nhận học viên Việt Nam 

1-1: Tổ chức khóa học nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương để họ trở thành 

người hướng dẫn về môi trường. 

1-2: Bồi dưỡng về kỹ năng giám sát môi trường nước và quản lý/vận hành thích hợp 

các nhà máy xử lý nước thải cho các đối tượng có liên quan. 

 

9. Thời gian thực hiện:  

Từ tháng 2 năm 2015 đến Tháng 3 năm 2017 

 

10. Cơ quan thực hiện: 

- Phía Nhật Bản: 

Chính quyền tỉnh Shiga, Công ty TNHH kỹ thuật môi trường chung, Công ty TNHH 

Hiyoshi 

※Tư vấn: Giáo sư Yasuaki Maeda thuộc trường đại học Osaka.  

 

- Phía Việt Nam: 

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hải Phòng và Trường đại học Quốc gia Hà Nội.  

※Tư vấn: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam/ Viện Công nghệ Môi trường  

 

 

 


