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Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng
trong đồng quản lý tài nguyên nước và thủy sản

Lưu vực sông Serepok Đắk Lắk 

Phạm Thị Diệu My
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội – Huế
(CSRD)

Các nội dung chính

1. Hoạt động dự án quản trị tài nguyên tại Đak Lak

2. Thuận lợi và khó khăn

3. Cách thức thực hiện 

4. Kết quả
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1. Hoạt động dự án 

Tên dự án: Quản trị tài nguyên thiên nhiên ở khu vực 3S-Vietnam

CRSD tập trung vào thúc đẩy sự tham gia của mạng lưới cộng đồng vào quản trị tài nguyên trên 
lưu vực sông Serepok, địa bàn Đak Lak

Các kết quả mong đợi:

1.Sinh kế được cải thiện

2.Trao quyền cho cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ trong các phát triển sinh kế

3.Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên tốt hơn và được ghi nhận hơn

4.Mạng lưới các công động tham gia vào quản trị tài nguyên một cách chính thống 

1. Hoạt động dự án

Làm việc với 
địa phương 
để xác định 

địa bàn 

Xác định các 
vấn đề có 

liên quan tài 
nguyên nước 
và thủy sản

Gặp nhóm 
cộng đồng để 

tham vấn ý 
kiến 

Thành lập 
nhóm

Nâng cao 
năng lực 

Hỗ trợ sáng 
kiến sinh kế

Kết nối cộng 
đồng và với 

cơ quan 
quản lý

CÁC BƯỚC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐỀ RA

Tìm hiểu các chủ trường và chính sách liên quan:
Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Thủy sản sửa đổi,
Các chủ trương & chính sách của địa phương 
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2. Hoạt động dự án

Mục tiêu hướng đến Mô hình đồng quản lý nước và thủy sản

Thực chất:  phân quyền quản lý xuống cấp thấp hơn (chính quyền địa phương và tổ chức dựa 
vào cộng đồng)

Các bên tham gia: chính quyền địa phương và các tổ chức dựa vào cộng đồng và các bên liên 
quan (phòng, ban chức năng) chia sẻ trách nhiệm và quyền sử dụng khai thác một cách bền 
vững

Cụ thể của trường hợp quản lý khai thác tài nguyên thủy sản: chi hội Nghề cá 

Thuận lợi:

 CSRD đã có các hoạt động liên quan đến phát triển cộng đồng tại Đak Lak từ năm 2012

 Trước đây đã có các dự án khác thành lập một số chi hội nghề cá, phục vụ cho việc phát triển mô 
hình đồng quản lý tại địa phương 

 Địa phương ủng hộ các hoạt động của dự án

Khó khăn:

 Hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đã thay đổi nhiều do nguồn lợi giảm

 Rất ít các chi hội duy trì được hoạt động một cách bài bản do thiếu chủ động về kinh phí, pháp nhân 
không thồng nhất

 Thiếu cơ chế phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng

2. Thuận lợi & khó khăn
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3. Cách thức thực hiện & kết quả

Thành lập/phục hồi chi hội nghề cá

Thành lập nhóm cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực thủy sản

Nâng cao năng lực:

◦ Tập huấn về cách thức điều hành

◦ Tập huấn về tài nguyên, môi trường và sinh thái

◦ Tập huấn về cách thức quản lý tài chính

◦ Gây dựng quỹ cho hoạt động hội và hoạt động phát triển sinh kế của tập thể 

◦ Kết nối và thúc đẩy cơ chế phối hợp với chính quyền
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3. Cách thức thực hiện & kết quả

Huyện Lak 

Hội nghề cá Liên Sơn 

Nhóm thủy sản buôn 
Phuốc - Yangtao

Huyện 
Krong Ana

Nhóm Thủy sản EaTung 

Huyện 
EaSup 

Chi hội nghề cá EaSup

Huyện Buôn 
Đôn 

Nhóm thủy sản trong lồng hồ 
thủy điện – Tân Phú

Nhóm du lịch sinh thái – môi 
trường

Hướng tới thành lập hợp tác 
xã với các nhóm trên là 

thành viên

Chi hội nghề cá Na Wer

Xây dựng và phụ hồi được 07 nhóm/chi hội tại 04 huyện, có xác nhận của địa phương 

3.1. Nhóm thủy sản và mô hình nuôi cá lồng ở Tân Phú 
15 hộ thành viên

Tiếp theo sẽ phát triển them lồng để nuôi cá rô đồng

Nhóm cũng dựa vào tổ chức của mình để huy động các nguồn

vốn khác

• Nuôi cá trong lòng hồ

thủy điện Serepok 3

• Có đầy đủ biên bản thành

lập nhóm

• Có quy tắc hoạt động

• Được địa phương xác

nhận

• Lãi ròng vụ 1: 14.240.000 

vnd

• Đang tiếp tục vụ 2
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3.2 Nhóm du lịch sinh thái - Tân Phú 
15 hộ thành viên 

• Nhóm này được thành lập vào năm 2018, bao gồm 15 hộ thành 
viên 

• Kết hợp với hoạt động nuôi cá trong lòng hồ thủy điện 
Serepok 3 và các hộ sinh sống ven hồ + nhóm cam quýt + 
tiêu và café sạch để phat triển du lịch sinh thái

• Hướng đến thành lập hợp tác xã bao gồm các tổ trên 
(đang tiến hành các thủ tục cần thiết)

• Nhiệm vụ bảo vệ môi trường nước trong lòng hồ (dựa trên 
thỏa thuận với chủ hồ)

• Có đầy đủ biên bản thành lập nhóm

• Có quy tắc hoạt động

• Được địa phương công nhận

• Được tập huấn khởi nghiệp

3.3. Nhóm thủy sản và mô hình ao cá thôn Ea Tung
12 hộ thành viên

• Có đầy đủ biên bản thành lập nhóm

• Có quy tắc hoạt động, có cam kết về bảo vệ 

môi trường

• Được địa phương xác nhận

• Đang tiếp tục vụ 2

• Quỹ vốn ban đầu phát triển tốt và dùng làm 

nguồn vốn chung

Lãi ròng: 5.200.000 vnd 

->sẽ nuôi thêm 02 ao trong thời gian tới
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3.4 Chi hội nghề cá NaWer

• Chi hộ được thành lập hơn 10 năm trước, có hồ sơ 

• Hoạt động cầm chừng do nghề cá không còn phát 

triển, đặc biệt là sau khi thủy điện serepok hoạt động

• Hiện tại duy trì được 15 hộ

• Được địa phương xác nhận

• Đang tiếp tục vụ 2

• Quỹ vốn ban đầu đang được cho 02 hộ vay nuôi ao 

vườn, đã có lãi và sẽ hoàn vốn trong thời gian tới để 

cho xoay vòng 

3.5. Chi hội nghề cá hồ Lăk & hoạt động phân vùng mặt nước 

Nông nghiệp + du lịch + thủy sản… giải pháp???

Phục hồi chi hội nghề hồ Lắk + mở rộng thành 
viên sang các xã khác

Chủ trương đồng ý từ Huyện 

Đồng thuận của các ban ngành cấp huyện

Đang tái cấu trúc lại chi hội với sự tham gia của 
các xã liên quan
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Hoạt động phân vùng mặt nước 

Tiến hành quy hoạch/phân vùng mặt nước 

• Lập bản đồ hiện trạng

• Lên các phương án quy hoạch

• Tham vấn ý kiến cộng đồng về các phương án

• Lựa chọn phương án tối ưu

• Phê duyệt quy hoạch/ phương án khoanh vùng

• Quyết định cấp quyền cho hội/nhóm trên vùng đã được quy hoạch/phân vùng
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3.6 Nhóm thủy sản buôn Phốôc – xã Yang tao

Có 6 hộ người đồng bào M’Nông

Hoàn thiện thủ tục

Khảo sát ao nuôi

Tập huấn kỹ thuật

Chuẩn bị cấp vốn hỗ trợ cá giống

Sẽ là hội viên của chi hội nghề cá hồ Lak

Sau khi thành lập, nhóm sẽ đầu tư nuôi cá trắm, chép, rô phi trên: 
- 4 ao của 4 thành viên trong nhóm
- Tổng diện tích là 5.200 m2 
- Chi phí cá giống được hỗ trợ là 5 triệu đồng

Đại diện Nhóm trình bày về Kế
hoạch nuôi cá ao tại Tập huấn

hoạt động nhóm
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3.7 Chi hội nghề cá EASUP

 Được thành lập cách đây gần 10 năm

Hiện vẫn hoạt động dựa trên nỗ lực của một số
thành viên nòng cốt

Pháp nhân: có văn bản nhưng cần rà soát lại

Tìm hiểu chủ trương huyện

Thành lập nhóm cá lồng kinh phí hoạt động

Đang hoàn thiện các thủ tục còn lại và sẽ cấp vốn

3. Cách thức thực hiện & kết quả

Chi 
cục TS 

Tân Phú

Ea Tung ……..

Hòa Phú

Na Wer Lak

Buôn 
Triết

Chính quyền
Cơ quan chức 

năng

CSRD 

Mạng lưới cộng đồng
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Mong đợi lớn nhất 

Serepok 
CARE

Nước 

Tham gian 

Giám sát   
Thủy 
sản

Thông 
tin/kiến 

thức

Trang web của chi cục thủy sản có lồng ghép các thông 
tin của các nhóm cộng đồng
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4. Kế hoạch tiếp theo

Mô hình sinh kế: thị trường? 

Mạng lưới: khoảng cách, sự tham gia

Cộng đồng thiếu cập nhật chính sách mới có liên quan

Hồ Lak: năng lực của CHNC, sự phối hợp các bên liên quan

Luật thủy sản: các hội đã thành lập bởi các dự án? Tư cách pháp 
nhân

Cảm ơn quý vị đã lắng 
nghe!!!


