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« Chuy�n k� v� n��c »  
Liên hoan phim và trao ñổi ý tưởng (vào c ửa miễn phí),  

do Cơ quan Phát tri ển Pháp t ổ chức các ngày 12 và 13/11 t ại Hà Nội 
 

Hà Nội, ngày 6/11/2013.  Trong khuôn khổ Năm Việt Nam-Pháp 2013 - 2014 và nhân Năm Quốc tế Hợp tác 
trong lĩnh vực Nước của Liên Hiệp Quốc, vào các ngày 12 và 13/11/2013, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ tổ 
chức tại Hà Nội hai sự kiện (trình chiếu, thảo luận) dành cho mọi ñối tượng (vào cửa miễn phí), về những thách 
thức của sự phát triển gắn với khả năng tiếp cận và quản lý nước. Hai buổi tối sự kiện này sẽ diễn ra vào 18h tại 
Trung tâm Văn hóa Pháp - ESPACE : 24 Tràng Tiền, Hà Nội. 

Nhân dịp này, một buổi họp báo sẽ ñược tổ chức ñể giới thiệu liên hoan phim và những thách thức mà Việt Nam 
phải giải quyết cũng như những hỗ trợ của Pháp trong lĩnh vực nước : 

Thứ Tư 14h, ngày 06/11/2013  

Tại văn phòng C ơ quan Phát tri ển Pháp, 6 – 8 Tôn Th ất Thi ệp, Ba ðình, Hà Nội 

Hiện nay, nước ñược coi là một nguồn tài nguyên hiếm và dễ tổn thương, và là một vấn ñề lớn trên trường quốc 
tế. Vào năm 2000, trong khuôn khổ các Mục tiêu Phát triển Thiên niên Kỷ, 193 quốc gia ñã cam kết giảm một nửa 
tỷ lệ người dân không ñược sử dụng một cách bền vững nước sạch và các dịch vụ vệ sinh. Việt Nam ñã có những 
tiến bộ ñáng kể ñể ñạt ñược các Mục tiêu Phát triển Thiên niên Kỷ : năm 2010, 83% dân cư nông thôn ñã tiếp cận 
ñược nước sạch so với 30% vào năm 1990. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam vẫn phải ñối mặt với những thách thức 
lớn gắn với nước : ngập mặn, mực nước biển dâng, thiếu nước sạch, ô nhiễm ñô thị và công nghiệp có những tác 
ñộng lớn tới chất lượng nước và ñiều kiện sống của nhân dân. 

Từ năm 1997, với những công cụ hợp tác tài chính khác nhau (thông qua AFD và Kho bạc Pháp), Pháp ñã hỗ trợ 
cho Chính phủ Việt Nam thực hiện 30 dự án trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, tương ứng với 
gần 350 triêu EUR cam kết. ðặc biệt, 13 dự án của AFD với tổng mức cam kết 270 triệu EUR ñã góp phần chia sẻ, 
phân phối và kiểm soát nước tốt hơn ở vùng ñồng bằng sông Cửu Long, ðồng Nai và sông Hồng. 

Ví dụ về một dự án minh họa cho các hoạt ñộng của AFD tại Việt Nam : AFD ñã tài trợ cho dự án dự án tăng 
cường năng lực quản lý nguồn nước và cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Dự án này cho phép cải thiện 
năng suất của các diện tích trồng lúa thuộc khu tưới lớn nhất của ñồng bằng sông Hồng, và khởi xướng tinh thần 
hợp tác và ñoàn kết quanh việc sử dụng nước. ðể thực hiện dự án này, AFD ñã cấp một khoản vay 20 triệu EUR 
cùng với một khoản viện trợ 0,8 triệu EUR nhằm xây dựng và cải tạo các trạm bơm ñể tưới tốt hơn và tuyên truyền 
cho các tác nhân trong vùng liên quan ñể cải thiện sự phân phối nước. Cũng trong dự án này, một nghiên cứu về 
biến ñổi khí hậu ñã ñược thực hiện. 

Một dự án tiêu biểu khác cho hoạt ñộng của AFD là dự án phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung với việc cấp 
một khoản vay 40 triệu EUR và một khoản viện trợ không hoàn lại 1 triệu EUR. Khoản tài trợ này ñã cho phép cải 
thiện và phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản của 13 tỉnh miền Trung, qua việc thi công 1 000 km ñường nông thôn, cơ 
sở hạ tầng thủy lợi và chống lụt. ðối với các vùng ven biển, dự án này cũng góp phần ổn ñịnh các cồn cát, phát 
triển nuôi trồng thủy sản và kiểm soát ngập mặn. 

Về nghiên cứu, AFD ñồng tài trợ cho một khóa ñào tạo mùa hè có tên là « Khóa học mùa hè Tam ðảo ». Năm 
2012, khóa học này mang chủ ñề « Nước và những vấn ñề liên quan, các phương pháp và tính ña ngành trong 
phân tích ». Các kiến thức từ khóa học này ñược phổ biến bằng 3 ngôn ngữ Pháp, Việt và Anh, trong tuyển tập 
« Hội nghị và Hội thảo » (số 8) của AFD. 

Liên hoan là một dịp ñể có những trao ñổi và suy ngẫm dành cho mọi công chúng, và sẽ chia thành hai buổi chiếu, 
buổi chiếu ñầu tiên dành cho ñại chúng và buổi chiếu thứ hai tập trung hơn tới giới trẻ, học sinh-sinh viên. Nội 
dung gồm hai phim ngắn, hai phim tài liệu và một phóng sự ảnh. Các phim sẽ ñược trình chiếu với phụ ñề tiếng 
Pháp và tiếng Việt. Sau phần chiếu phim sẽ có thảo luận cho phép quý vị tìm hiểu sâu hơn về những chủ ñề ñược 
ñề cập và trao ñổi với các chuyên gia. 

Liên hệ :  Cơ quan Phát tri ển Pháp : Nguyễn Lan Anh, cán bộ dự án, nguyenla@afd.fr;  
  ðT : 84-4 3823 6764 / 091 207 6639 

 

 


