
ETHOS đang có nhiều dự án phát triển cho lợi ích của cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. ETHOS - Tinh 
thần của Cộng đồng hoạt động như một doanh nghiệp kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, cải 
thiện cộng đồng, nâng cao cuộc sống của con người và môi trường. Mục đích và mục tiêu của chúng tôi là: 

• Bảo tồn, phát huy và nâng cao văn hoá, tập quán truyền thống. 

• Giảm thiểu bệnh tật và đau khổ không cần thiết. 

• Xoá đói nghèo bằng cách xóa bỏ các rào cản mang tính hệ thống. 

• Bắt đầu các dự án phát triển bền vững quy mô nhỏ nhằm nâng cao năng lực. 

• Trao quyền cho phụ nữ thông qua việc học chữ và tăng cơ hội tham gia cộng đồng.  

• Giảm thiểu chất thải, hỗ trợ các dự án bảo tồn và bảo vệ môi trường. 

 



Tái chế chất thải và ủ phân 

 
Việt Nam đang là một trong những quốc gia có lượng rác 
thải nhựa cao nhất thế giới.  Số liệu thống kê này đã thúc 
đẩy chúng tôi bắt đầu thực hiện một hệ thống tái chế và ủ 
phân từ rác thải.  
Trung tâm cộng đồng ETHOS có một số lượng chất thải, 
bao gồm bã cà phê, vỏ trứng, rau củ và vỏ trái cây. Chúng 
tôi sử dụng các nguyên liệu này để tạo ra phân ủ hữu cơ, giúp cung cấp dinh dưỡng cho đất. Chúng tôi 
cũng đang mô hình hóa cách làm này cho những người khác. 

Phân hữu cơ rất giàu chất dinh dưỡng. Chúng tôi sử dụng chất thải hữu cơ hộ gia đình của mình cho canh 
tác. Bản thân phân hữu cơ có lợi cho đất theo nhiều cách, bao gồm làm chất điều hòa đất, phân bón, 
thêm mùn hoặc axit humic quan trọng và làm thuốc trừ sâu tự nhiên cho đất. 

Phân hữu cơ của chúng tôi được sử dụng đặc biệt để bón cho cây ăn quả. Điều này đã tăng năng suất 
đáng kể và cũng cải thiện chất lượng trái cây. Bây giờ chúng tôi sử dụng mận tự trồng để sản xuất mứt 
được phục vụ như một phần của thực đơn bữa sáng trong trung tâm cộng đồng của chúng tôi. ETHOS 
cũng tự trồng bí ngô, cây gai dầu, thảo mộc, đào và lê. 

 Đối với các rác thải có thể tái chế như thủy tinh, nhựa và kim loại, ETHOS bán cho một trung tâm phân 
loại và tái chế địa phương. Hiện tại KHÔNG có hệ thống tái chế ở Sapa và chúng tôi hy vọng sẽ có thể mô 
hình hoá hệ thống này để khuyến khích các hộ gia đình khác trong khu vực phân loại và bán các dòng chất 
thải của họ. 
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Thư viện sách và các lớp học 
xóa mù chữ 

 
Từ năm 2016, ETHOS đã xây dựng một thư viện sách với hy 
vọng cải thiện khả năng đọc viết cho các hướng dẫn viên của 
chúng tôi và mở rộng hơn các lớp học cho cộng đồng. Những 
người tham gia sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi những người 
thành thạo những kỹ năng đọc viết cơ bản. Chúng tôi tổ chức các hội thảo chuyên sâu kéo dài 25 giờ trong 
trung tâm cộng đồng ETHOS cứ sau vài tuần. Điều này cho phép những người trưởng thành có cơ hội tập 
trung vào đọc và viết, dựa trên các nguyên tắc phát âm. 

Điều đặc biệt nhất trong các hội thảo xóa mù chữ của chúng tôi là những người tham dự không những đến 
từ đội ngũ hướng dẫn của chúng tôi mà còn mở cửa cho bất cứ ai muốn học. Các lớp học thường có 8 đến 
14 người học trưởng thành và việc giảng dạy được dẫn dắt bởi Phil và các tình nguyện viên. 

Theo Barack Obama, đọc là kỹ năng tiên quyết giúp ta học được các thứ khác, từ cách giải quyết những 
vấn đề ngôn từ phức tạp và ý nghĩa của lịch sử chúng ta cho đến phát kiến khoa học và sử dụng thành 
thạo công nghệ. Đây là điều chúng tôi hoàn toàn đồng ý. 
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Vải cho Cuộc sống 

 
Vải cho Cuộc sống có một mục tiêu đơn giản nhưng mạnh mẽ 
đó là: trao quyền cho mọi người sử dụng các dòng chất thải 
hiện có từ ngành du lịch để tái sử sụng. Với chương trình này, 
một số gia đình trong cộng đồng ETHOS mở rộng có thể kiếm 
thêm thu nhập bằng cách chuyển đổi khăn trải giường cũ của 
các khách sạn thành các sản phẩm mới và hữu ích mà họ có 
thể bán được. Đồng thời, các khách sạn có thể tái chế các đồ vải không mong muốn của họ theo cách tạo 
ra sự khác biệt.  

Mọi người trong cộng đồng sẽ được đào tạo cơ bản về cách thiết kế, tiếp thị và bán các mặt hàng bằng 
cách sử dụng các sản phẩm tự nhiên và kỹ thuật truyền thống. Những mặt hàng này sau đó được bán để 
kiếm thu nhập cho những người làm ra chúng. Hiện tại, chúng tôi đang sản xuất đồ gia dụng chất lượng 
cao, đồ trang sức dệt may thời trang và quần áo. 
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Phẫu thuật nụ cười Việt Nam 

 
ETHOS hiện đang hợp tác với Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Việt 
Nam. 

Tổ chức Phẫu thuật nụ cười là một tổ chức từ thiện y tế quốc 
tế giúp trẻ em thực hiện phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch an 
toàn, hiệu quả và cung cấp các liệu pháp y tế sau phẫu thuật 
cho trẻ em của các gia đình có thu nhập trung bình và thấp. 

Mạng lưới hoạt động của cộng đồng ETHOS sẽ tìm và ghi lại các trường hợp dị tật ở trẻ em. Sau đó chúng 
tôi gửi danh sách theo đợt cho các chuyên gia y tế quốc tế để lên lịch kiểm tra và tiến hành phẫu thuật. 

Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười là tổ chức tiên phong trong việc ủng hộ tầm quan trọng của phẫu thuật an 
toàn trong điều kiện máy móc kém và là tổ chức từ thiện phẫu thuật lớn nhất thực hiện loại hình này,  
đồng thời cũng là tổ chức dẫn đầu trong việc nghiên cứu về các nguyên nhân gây sứt môi, hở hàm ếch, 
cách phòng ngừa, điều trị và loại bỏ. 

Cùng nhau, chúng ta tạo ra nụ cười, thay đổi cuộc sống, chữa lành nhân loại.  
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Bếp nấu ASESO và sáng kiến 
ống khói 

 
Tổ chức hỗ trợ phát triển kỹ năng xây dựng thích nghi và bền 
vững (ASESO) là tổ chức chuyên phát triển các kỹ thuật đơn giản, 
bền vững và có thể sản xuất tại địa phương nhằm giải quyết các 
vấn đề hàng ngày ở các nước đang phát triển. Mục đích là để cải 
thiện cuộc sống hàng ngày của người dân ở các nước đang phát triển đồng thời bảo vệ môi trường. 

Ở miền núi phía bắc Việt Nam hầu hết người dân đều làm nông nghiệp là chính. Một trong những vấn đề 
về sức khỏe của họ là ô nhiễm không khí trong nhà (HAP) và viêm phổi, hậu quả của những ngôi nhà lạnh 
và đầy kho. Máy sưởi ETHOS được chế tạo theo kiểu lò sưởi truyền thống của Thụy Sĩ, phù hợp với yêu 
cầu của địa phương. Mẫu bếp này hoàn thành hai nhiệm vụ chính là nấu ăn và sưởi ấm. Ưu điểm chính 
của kiểu dáng lò sưởi này là khả năng lưu trữ nhiệt. Phù hợp nhất để sử dụng tre đốt nhanh, một nguồn 
nhiên liệu dồi dào tại địa phương. Máy sưởi kết hợp với một ống khói do đó giúp các ngôi nhà được sạch 
sẽ và ấm áp hơn. Bếp nấu được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ của ETHOS – Tinh thần của cộng đồng 
và giúp giảm tỷ lệ tử vong trong khu vực.  

Trên toàn thế giới, khoảng 3 tỷ người nấu ăn và sưởi ấm nhà của họ bằng cách sử dụng lửa mở và bếp lò 
đơn giản đốt sinh khối và than. Hơn 4 triệu người chết sớm vì bệnh do ô nhiễm không khí trong nhà vì nấu 
ăn với nhiên liệu rắn. Hơn 50% trường hợp tử vong sớm vì viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi bởi hít phải các 
hạt nhỏ (bồ hóng) do ô nhiễm không khí trong gia đình. 
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Bình chứa nước ETHOS 

 
ETHOS có một mạng lưới các bình chứa nước bằng thép không 
gỉ 20 lít ngày càng mở rộng trong cộng đồng của chúng tôi. 

Bể nước mưa được bảo trì đúng cách, cung cấp nước uống 
chất lượng tốt cho hướng dẫn viên của chúng tôi, gia đình của 
họ và cho khách du lịch khi sử dụng dịch vụ tại nhà dân và ăn 
với gia đình chủ nhà. 

Nước mưa trên núi Sapa sạch, tinh khiết, không mùi và được lấy từ hệ thống hứng nước tốt. Để an toàn 
hơn, chúng tôi đun nước sôi trong sáu đến tám phút và sau đó để nguội trước khi uống. Do đó, các bình 
chứa nước do ETHOS cung cấp không có flo và không pha trộn với các thành phần hóa học khác. 

Hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh bình nước mưa định kỳ cũng được bao gồm trong chương trình này. 

Uống nước sạch được biết đến là chất lỏng dưỡng ẩm tốt nhất và tự nhiên nhất. Nó thúc đẩy sức khỏe tim 
mạch, giữ cho cơ bắp và khớp hoạt động, và giúp làm sạch độc tố khỏi cơ thể của bạn. Giữ nước cũng giúp 
cân bằng lượng đường trong máu, giúp giảm đau đầu và thúc đẩy làn da khỏe mạnh. 
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Trạm Tiếp Nước - Refill My 
Bottle  

 
ETHOS là trạm tiếp nước đã đăng ký với Refill My Bottle Vietnam. 
Chúng tôi cung cấp nước lọc miễn phí cho khách du lịch có trách 
nhiệm hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Dự án này cũng nằm trong dự 
án phát triển hệ thống sử dụng bình chứa nước ở các bản làng của 
chúng tôi. Chúng tôi cam kết trở thành tổ chức không sử dụng nhựa 

Bạn có thể dễ dàng truy cập thông tin qua trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, bản đồ 
Refill My Bottle sẽ hiển thị cho bạn các địa điểm gần nhất nơi bạn có thể đổ thêm nước vào chai miễn phí 
hoặc với một khoản phí nhỏ. 

ETHOS hiện tham gia đóng góp cho cộng đồng của những người du lịch có trách nhiệm, người dân có ý 
thức và chủ doanh nghiệp có hành động đúng đắn đối với rác thải nhựa. Chúng tôi cung cấp một giải pháp 
thay thế đơn giản cho việc mua nước đóng chai và mục tiêu của chúng tôi là giảm số lượng chai nhựa sử 
dụng một lần không cần thiết trên toàn thế giới. 

Hãy giảm thiểu, tái sử dụng và làm đầy lại! 

Bối cảnh: Theo thống kê, Việt Nam là một trong năm quốc gia hàng đầu góp phần gây ô nhiễm nhựa trong 
đại dương với 500.000 tấn / năm theo thống kê của Conservancy Ocean. 
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Phủ xanh hành tinh 
 
Plant-for-the-Planet là một phong trào toàn cầu với mục 
tiêu đầy tham vọng: chống biến đổi khí hậu bằng cách trồng 
cây trên khắp thế giới. 

Các sự kiện Plant-for-the-Planet được tổ chức vì trẻ em, 
giành cho trẻ em, tại đó các em cùng nhau hành động 
chống lại biến đổi khí hậu. Những đứa trẻ trở thành Đại sứ Công lý Khí hậu tích cực truyền đạt kiến thức 
của chúng và khuyến khích những đứa trẻ khác nhận trách nhiệm xã hội và định hình tương lai của chúng. 

ETHOS hy vọng sẽ tạo ra một nền văn hóa lâm nghiệp bền vững bằng cách thu hút trẻ em dân tộc thiểu số 
vào các hoạt động truyền cảm hứng. Với các hoạt động trồng cây hàng năm, trẻ em sống trong Vườn quốc 
gia Hoàng Liên Sơn sẽ dẫn đường trong việc trồng lại các khu vực hiện đang bị xói mòn đất đai và thiếu hệ 
động thực vật đa dạng. 
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Adopt A Spot 

 
Adopt A Spot là một doanh nghiệp xã hội đã giành giải thưởng 
cho sáng kiến chống xả rác và cung cấp quỹ cho Clean Up 
Vietnam. Là người chiến thắng trong cuộc thi Giải pháp Thành 
phố Xanh của Đại sứ quán Đan Mạch, Adopt A Spot làm việc 
với các trường học, doanh nghiệp và cá nhân để giúp họ giữ 
cho môi trường địa phương xanh và sạch.  

Chương trình Adopt A Spot huy động quỹ để hỗ trợ các nhóm dọn dẹp môi trường trên khắp Việt Nam. 
ETHOS chịu trách nhiệm dọn dẹp thường xuyên tại các ngôi làng xung quanh khu vực Sapa. Ngoài ra chúng 
tôi cũng tập trung vào việc giáo dục cho trẻ em tiểu học bằng cách khuyến khích thế hệ trẻ cùng hành 
động vì tương lai bền vững của môi trường. 

Cùng nhau, chúng tôi muốn tham gia và truyền cảm hứng cho các gia đình, thanh niên và doanh nghiệp 
địa phương hành động để bảo vệ môi trường. 

Dự án này phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc 
(https://www.globalgoals.org/) 

          

 

 



Nhà vệ sinh ủ phân 

 
Nhà vệ sinh ủ phân là một loại nhà vệ sinh xử lý bài tiết của 
con người bằng một quá trình sinh học tạo ra phân hữu cơ. 
Quá trình này dẫn đến sự phân hủy chất hữu cơ và biến chất 
bài tiết của con người thành phân hữu cơ. Nó được thực hiện 
bởi các vi sinh vật (chủ yếu là vi khuẩn và nấm) trong điều kiện 
hiếm khí được kiểm soát. 

Thiết kế nhà vệ sinh ủ phân của chúng tôi sử dụng các chất phụ gia carbon như trấu hoặc lá tre, được 
thêm vào sau mỗi lần sử dụng. Việc làm này tạo ra các túi khí trong phân người để thúc đẩy quá trình 
phân hủy hiếu khí. Điều này cũng cải thiện tỷ lệ carbon-nitơ và giảm mùi. Sản phẩm cuối cùng có thể được 
sử dụng để bón đất và cải thiện sản xuất nông nghiệp cho người dùng công nghệ này. Năng suất cây trồng 
tăng lên có lợi ích lớn cho các gia đình địa phương, những người có thể sản xuất nhiều thực phẩm để ăn 
hoặc dư thừa để bán. 
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Hội thảo về nhận thức và phòng 
chống buôn bán người 
Nhắm đến mục tiêu là những thanh thiếu niên người H’ 
Mong dễ bị tổn thương, các hội thảo hàng tháng của chúng 
tôi được thiết kế để giáo dục và trao quyền. Các hội thảo 
bằng tiếng H’Mong thường được dẫn dắt và hướng dẫn bởi 
chính các phụ nữ trẻ tuổi, độc lập, nhằm mục đích phá vỡ định kiến và thách thức các vấn đề đằng sau 
việc buôn bán các cô gái trẻ sang Trung Quốc làm gái mại dâm hoặc làm vợ. 

Mục đích chính của chúng tôi là tất cả những người tham dự đều biết việc buôn bán người là gì và tại sao 
nó lại xảy ra. Chúng tôi cũng giáo dục các cô gái về các cách thức mà những kẻ buôn người thường sử 
dụng và quan trọng nhất là làm thế nào để bảo vệ bản thân và những người xung quanh tốt hơn. 

Với một loạt các trò chơi xây dựng đội nhóm và học tập dựa trên hoạt động tập thể, các hội thảo diễn ra 
trong cả ngày. Và thường kết thúc với kịch bản trao quyền. Mỗi hội thảo tốn 300 Đô-la để tổ chức, bao 
gồm chi trả cho chi phí vận chuyển, tiền lương cho bốn người hướng dẫn khóa học, bữa trưa và giải khát 
cho 50 người và một gói quà tặng cho mỗi người tham dự. 
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Nhà tắm nước nóng được tài 
trợ bởi ASWA 
Ở các nước đang phát triển, việc tiếp cận và phổ cập các 
kiến thức giúp người dân hiểu được rằng nước và hệ 
thống vệ sinh là một bước thiết yếu trong việc phòng ngừa 
và giảm thiểu bệnh truyền nhiễm. Điều này đạt được tốt 
nhất thông qua các chương trình tích hợp cải thiện vấn đề 
vệ sinh với những cải tiến về chất lượng nước và nhà vệ sinh.  

Vệ sinh tại nhà liên quan đến các thực hành vệ sinh nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự lây lan của bệnh 
tật tại nhà, cũng như từ môi trường xã hội. 

Khoảng 2 triệu người chết mỗi năm do bệnh tiêu chảy, hầu hết trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi. 

Do đó, việc tiếp cận với nhà tắm có nước nóng và không gian cá nhân để tắm đóng một vai trò quan trọng 
trong việc ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. ETHOS đang hỗ trợ cộng đồng trong việc xây 
dựng các phòng tắm hoàn chỉnh với bồn rửa và vòi nóng lạnh, máy nước nóng và vòi sen. Các cơ sở vật 
chất đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong mùa đông, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C như Sapa.  
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Hội thảo kỹ năng thủ công truyền 
thống 
Người dân bản địa chiếm 5% dân số trái đất, nhưng vẫn giữ gìn 
được khoảng 80% đa dạng sinh học trên toàn cầu.  

Người dân bản địa được biết là có mối quan hệ chặt chẽ với vùng 
đất của họ và qua nhiều thế hệ, họ đã sống hòa hợp với thiên nhiên. Cách sống của họ đại diện cho văn 
hóa, bản sắc, truyền thống của họ và quan trọng nhất đó là di sản đã được truyền qua nhiều thế hệ. 

Nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới. Với sự phát 
triển và toàn cầu hóa, các nền văn hóa truyền thống có nguy cơ bị biến mất. Chúng tôi tin rằng tất cả các 
dân tộc luôn thay đổi, nhưng tương lai của các cộng đồng này nên được quyết định chủ yếu bởi chính họ. 
Phát triển mà hủy hoại con người không phải là tiến bộ thực sự. Vấn đề này hiện được Liên Hợp Quốc và 
luật pháp quốc tế tán thành và chúng tôi tin rằng tất cả các quốc gia phải duy trì Tuyên bố của Liên hợp 
quốc về quyền của người bản địa, cũng như phê chuẩn và áp dụng Công ước người bản địa và bộ lạc (ILO 
169). 

Hội thảo kỹ năng thủ công truyền thống của chúng tôi tạo cơ hội cho người tham gia học các kỹ năng thủ 
công truyền thống từ một loạt các nền văn hóa. Hội thảo của chúng tôi quy tụ các nghệ nhân đa dạng về 
văn hoá, ngôn ngữ và tạo cơ hội cho du khách học các kỹ năng truyền thống cũng như khuyến khích các 
cộng đồng tiếp tục truyền thống như một nguồn tạo thu nhập bền vững. ETHOS làm việc với các nghệ 
nhân sản xuất cây gai dầu chất lượng từ hạt giống. Chúng tôi làm việc với các thợ rèn bạc lành nghề, các 
nhà sản xuất nhạc cụ, thợ dệt và một số thợ thêu nổi tiếng nhất ở châu Á. 
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 Chỗ ở cho Cha 
Chúng tôi đang cung cấp chỗ ở, hỗ trợ về tinh thần, an ninh và 
cơ hội giáo dục cho Cha (sinh ngày 02/06/05), trước đó không 
có nơi nào an toàn gọi là nhà. 

Với một người cha nghiện ma túy và bị giam cầm nhiều lần vì 
tội trộm cắp và buôn bán ma túy, cuộc sống gia đình xáo trộn. 
Bạo lực gia đình xảy ra thường xuyên và mẹ em đã quyết định 
thoát khỏi những vụ đánh đập ấy bằng cách chạy trốn sang Trung Quốc. 

Mẹ em đã bị dụ dỗ và vượt biên cùng những kẻ buôn người và bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc 
làm vợ vào năm 2014.  Để lại ba cô con gái phía sau, ETHOS đã đưa ra quyết định nuôi dưỡng cả ba chị 
em. Hai người chị đã kết hôn và có gia đình riêng để lại Cha dưới sự giám sát và chăm sóc của chúng tôi. 

Khi còn nhỏ, Cha thường bị buộc phải bán hàng trên đường phố. Kể từ khi đến sống tại ETHOS, Cha được 
đi học tại trường và được nuôi dưỡng. Em là một học sinh thông minh, chăm chỉ học hành và mơ ước trở 
thành đầu bếp hoặc hướng dẫn viên du lịch. Chúng tôi hy vọng rằng Cha có thể phát triển và trở thành 
một hình mẫu cho những người khác trong cộng đồng của em ấy. 
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Đào tạo những người có khả 
năng lãnh đạo - Phếnh 
Phếnh là một phụ nữ người H'mong tốt nghiệp đại học, đến từ 
huyện Mù Cang Chải (cách Sapa khoảng 6 giờ lái xe). Cô đã 
hoàn thành chương trình đại học bốn năm và tốt nghiệp Đại 
học Lao động Xã hội, Hà Nội, trước khi chuyển đến Sapa và bắt 
đầu thực tập tại một khách sạn địa phương. Cô đã chuyển sang làm việc cùng với ETHOS vào mùa thu 
2018. Vai trò của cô là hỗ trợ phiên dịch và kết nối với cộng đồng người Hmong. Phếnh hỗ trợ chúng tôi 
trong các dự án y tế, là cầu nối giao dịch với Hội Phụ nữ Huyện và các dự án phòng chống tệ nạn buôn 
người. 

Phếnh có mong muốn trau dồi thêm tiếng Anh và sau đó quay trở lại Mù Cang Chải để kinh doanh. Chúng 
tôi hy vọng sẽ hỗ trợ đào tạo và giúp nâng cao năng lực cho Phếnh để cô ấy có thể thực hiện ước mơ của 
mình. 
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Doanh nghiệp dệt may xã hội 
Lấy cảm hứng từ Indigo là một hiệp hội phụ nữ chuyên phát 
triển nghệ nhân trong ngành dệt, thiết kế và thị trường của 
việc dệt đương đại sử dụng các kỹ năng truyền thống và vật 
liệu tự nhiên. 

Hiệp hội đã đến với nhau sau những cuộc trò chuyện kéo dài 
trong các cộng đồng xung quanh Sapa. Chúng tôi quyết định 
sử dụng các kỹ năng truyền thống của những thợ dệt và các nghệ nhân thêu từ chính bạn bè và gia đình, 
sau đó thành lập hợp tác xã. Hợp tác xã mang đến cho tất cả các thành viên ý thức về mục đích và chúng 
tôi bắt đầu làm việc cùng nhau để tạo ra các thiết kế mới, chọn màu sắc, nhuộm và dệt vải. Chúng tôi đã 
hoàn thành đơn đặt hàng cho một dòng bông tai ở Úc và đang làm việc với một nhà thiết kế người Mỹ để 
tạo ra một bộ sưu tập để bán ở Mỹ vào mùa đông 2018. 

Dần dần, chúng tôi đang phát triển mạnh mẽ hơn và hướng tới một tương lai tốt hơn cho tất cả những 
người tham gia. Mục đích chúng tôi hướng tới là trả thù lao trước và đầy đủ cho tất cả các nghệ nhân 
xứng đáng với công việc của họ và họ được đảm bảo một mức lương công bằng cho những gì họ sản xuất. 
Điều này có nghĩa là, phụ nữ trong cộng đồng có thể kiếm được thu nhập để hỗ trợ bản thân và gia đình 
của họ trong bối cảnh chung của một khu vực nơi mà công việc được trả lương rất khó tìm. 

Dự án này phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc 
(https://www.globalgoals.org/) 

        (Ảnh bản quyền: Rehahn) 

 



Tư vấn khởi nghiệp mô hình kinh 
doanh nhỏ 
Chúng tôi hình dung một thế giới nơi tất cả mọi người nắm giữ 
sức mạnh để tạo cơ hội cho chính họ và những người khác. 

Chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ những người mong muốn tạo ra 
một tương lai tốt hơn cho bản thân, cũng như gia đình và cộng đồng của họ. ETHOS đang gia tăng số 
lượng người dân bản địa làm việc cùng, giúp họ bắt đầu hoặc phát triển kinh doanh, đến trường, tiếp cận 
tri thức hoặc nhận ra tiềm năng của bản thân. Đối với một vài người, đó là vấn đề của cuộc sống hiện tại, 
còn với những người khác, nó lại là động lực và mong muốn cho cuộc sống lâu dài và bền vững. Công việc 
của chúng tôi cho phép mọi người phát triển một doanh nghiệp và tạo cơ hội cho chính họ, nó cũng tạo ra 
cơ hội cho những người khác. Những bước khởi đầu đó có thể tạo ra một mô hình trong tương lai cho gia 
đình đó hoặc toàn bộ cộng đồng. 

Cho đến nay, ETHOS đã hỗ trợ các gia đình người H’Mong phát triển mô hình homestay (xây dựng nhà ở 
của họ thành địa điểm cho khách du lịch cùng sống và sinh hoạt) dưới dạng doanh nghiệp bền vững của 
riêng họ. Chúng tôi đã giúp đỡ trong việc trồng cây ăn quả và thiết lập các sáng kiến chăn nuôi quy mô 
nhỏ. 

Dự án này phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc 
(https://www.globalgoals.org/) 

     

 



Tài liệu về văn hóa và tập quán 
truyền thống 
Đây là một dự án mang lại tiếng nói hoặc cơ hội cho người 
H’Mong, người Dao và những dân tộc lâu năm hơn, các thợ 
thủ công và nghệ nhân ở huyện Sapa chia sẻ về lịch sử và các 
câu truyện dân gian. Họ nói về sự hiểu biết của họ với lịch sử 
địa phương và cuộc sống của họ, cũng như giải thích và chứng minh các nghề thủ công truyền thống khác 
nhau. Chúng tôi ghi lại bằng video, làm việc với các blogger, người có tiếng nói và những nhà nhân chủng 
học để kể chuyện và chia sẻ kiến thức. 

Dự án cũng là một cách để những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi người H’Mong và người Dao làm 
hướng dẫn tại ETHOS tìm hiểu thêm về di sản của họ, bằng cách trở thành một phần cốt lõi của dự án. 
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Hội thảo về sức khỏe và vệ 
sinh 
Vệ sinh cá nhân là một chuỗi các hoạt động nhằm bảo vệ sức 
khỏe. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), "Vệ sinh cá nhân đề 
cập đến môi trường và hành động giúp duy trì sức khỏe và 
ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật". 

Việc tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường ở 
khu vực nông thôn một cách hiệu quả là một thách thức lớn đối với nhiều người ở khu vực Sapa. Vệ sinh 
cá nhân và môi trường kém gây ra các vấn đề sức khỏe lớn trong nhiều cộng đồng nơi chúng ta làm việc. 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính nước bẩn, cách giữ vệ sinh kém và nghèo nàn là nguyên nhân gây tử 
vong đứng hàng thứ tư và là nguyên nhân thứ hai trong nguyên nhân gây ra bệnh ở các nước thu nhập 
thấp. Do đó, cải thiện điều kiện vệ sinh và vệ sinh đúng cách là một trong những biện pháp can thiệp quan 
trọng nhất để cải thiện sức khỏe trẻ em và nên là ưu tiên chính trong việc tăng cường sức khỏe cho các 
dân tộc thiểu số ở huyện Sapa. 

Tuyên truyền về bảo vệ sức khỏe là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong việc giáo dục sức khỏe và 
phát triển chăm sóc sức khỏe  của nhóm ETHOS. Tập trung vào việc rửa tay, vệ sinh răng miệng và nâng 
cao hiểu viết về nguồn gốc lây lan các bệnh truyền nhiễm qua ho, hắt hơi, chăn nuôi và chế biến thực 
phẩm kém, chúng tôi hy vọng sẽ giúp loại bỏ các nguồn lây truyền bệnh chính. Các lớp học được giảng dạy 
bởi đội ngũ đứng đầu người H’Mong của chúng tôi và tất cả những người tham dự đều được tặng kem 
đánh răng, bàn chải đánh răng và xà phòng. Các lớp học chủ yếu nhắm vào trẻ em ở độ tuổi tiểu học và 
diễn ra vài tuần một lần tại các làng trên toàn huyện. 
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Các dự án về y tế 
Phần lớn người dân địa phương thường không được chăm sóc 
sức khỏe đầy đủ do không biết chữ, không có khả năng tài 
chính, hiểu biết về rủi ro cũng như các thủ tục cần thiết.  

Người dân địa phương thường đến với ETHOS để nhờ giúp đỡ 
về y tế, thường là khi họ bị từ chối điều trị tại các bệnh viện 
khu vực. Nếu cần phải có chẩn đoán chuyên môn cao hơn, mọi 
người có thể phải đến Lào Cai hoặc Hà Nội để điều trị và chúng tôi sẽ hỗ trợ kết nối với các bệnh viện phù 
hợp cùng các bác sĩ có chuyên môn. Quan trọng nhất, chúng tôi hỗ trợ các thủ tục giấy tờ cần thiết nhằm 
trợ cấp tài chính để chi trả chi phí điều trị cho họ.  

Trong vài năm qua, chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều trường hợp từ viêm phổi, viêm não Nhật Bản, bệnh lao, 
rắn cắn, bỏng, loạn dưỡng cơ và nhiều hơn nữa. 
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Áo ấm mùa đông 
Mùa đông Sapa khá khắc nghiệt. Giữ ấm có thể trở thành vấn 
đề sống hay chết đối với một số người ở vùng cao. Với độ ẩm 
thường đạt tới 100% và nhiệt độ xuống dưới 0, viêm phổi trở 
thành sự nguy hiểm số một có thể gây chết người đối với dân 
làng nghèo. Những ngôi nhà có lớp cách nhiệt không đạt tiêu 
chuẩn và sàn nhà bằng bùn tạo ra điều kiện ẩm ướt khiến căn 
bệnh này trở nên phổ biến. 

Một giải pháp là áo khoác mùa đông có thể được mặc như áo khoác ngoài,  giúp ngăn chặn không khí lạnh 
và độ ẩm. Đối với những người sức khoẻ kém, điều này có khả năng cứu được sự sống. 

Mỗi chiếc áo khoác mùa đông có giá 90.000 đồng ($4) và ETHOS sắp xếp để phân phối tại các làng trong 
khu vực. 

Kể từ năm 2015, chúng tôi đã trao tặng 706 áo khoác. 

Chúng tôi tin vào các giải pháp bền vững lâu dài để phát triển và hiểu rằng các dự án này chỉ là phương án 
giải quyết vấn đề ngắn hạn. Cuối cùng, điều cần thiết là người dân địa phương phải có phương tiện để 
cung cấp cho chính họ trong thời gian dài. 
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Xây dựng quyền công dân 
Trong vòng 2 thập kỷ qua, xây dựng năng lực cộng đồng và trao quyền cho cộng đồng đã nổi lên như 
những chiến lược chính để giảm sự khác biệt và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

ETHOS làm việc với một số nhóm dân tộc thiểu số bị thiệt thòi, nhiều người đang chịu tác động của lịch sử 
địa lý chính trị phức tạp nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Khi những người dân tộc thiểu số đang bị nhìn 
nhận khác biệt với xã hội chính thống thì sự bình đẳng thực sự không thể tồn tại. Điều này dẫn đến sự tồn 
tại của một loạt các rào cản có hệ thống khiến cho sự bất bình đẳng rõ nét hơn. 

ETHOS đang hỗ trợ nhóm hướng dẫn của chúng tôi nói riêng và cộng đồng nói chung trong việc xây dựng 
quyền công dân của họ. Từ việc tạo tài khoản ngân hàng đến thi giấy phép xe máy, thẻ y tế, giấy tờ tùy 
thân cá nhân và giấy phép hướng dẫn, mỗi mảnh giấy tờ là một bước tiến để trở thành một phần của xã 
hội mà không tác động xấu đến văn hóa truyền thống. Việc thực hiện các giấy tờ này không gây tổn hại 
đến ngôn ngữ, tín ngưỡng lâu đời hay các kỹ năng truyền thống và chúng tôi tin rằng việc tăng quyền công 
dân có thể thực hiện song song cùng việc tôn vinh bản sắc văn hóa và vẫn tự hào về các biến thể văn hóa 
khiến mỗi dân tộc thuộc 54 dân tộc của Việt Nam trở nên độc đáo. 
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Truyền bá văn hóa 
Khi những người lớn tuổi trong bộ tộc nói về văn hóa của họ, 
bạn có thể nhìn thấy mắt họ sáng lên như thế nào. Khi tâm trí 
của họ nhìn lại thời kỳ đã qua, họ sáng bừng với niềm tự hào.  

Hợp tác với Réhahn, một nhiếp ảnh gia người Pháp nổi tiếng, 
ETHOS rất muốn làm nổi bật tầm quan trọng của những nền 
văn hóa truyền thống này. Kể từ khi chọn Việt Nam trở thành 
nơi dừng chân, nhiếp ảnh gia này đã thực hiện nhiệm vụ chụp 
chân dung của 54 dân tộc khác nhau chính thức được công nhận. Ông đã thành công với 49 dân tộc cho 
đến thời điểm này.  

Nhiếp ảnh gia đặc biệt quan tâm đến việc tạo ra một kỷ lục về trang phục truyền thống. Năm ngoái, ông 
đã thành lập Bảo tàng Phòng trưng bày Nghệ thuật Di sản quý tại Hội An. Cũng như việc chụp ảnh, bảo 
tàng miễn phí cửa ra vào và trưng bày các trang phục truyền thống của dân tộc.  

“Ở nhiều nơi, các nền văn hóa truyền thống đang mờ nhạt dần” theo ông Réhahn nói. Khoảng 10 trong số 
49 nhóm ở Việt Nam mà tôi đã gặp có thể không còn làm trang phục truyền thống của họ nữa. Những 
người lớn tuổi lo lắng khi thấy văn hóa của họ đã phai nhạt, và tôi thường gặp những người trẻ, những 
người không quan tâm đến cội nguồn của mình. Họ sử dụng điện thoại và Facebook từ khi còn rất trẻ. 

Trong số các bức ảnh được trưng bày trong Bảo tàng Phòng trưng bày Nghệ thuật Di sản quý này, khoảng 
một phần ba được chụp cùng với ETHOS ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp miền bắc Việt Nam.  
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 Du lịch và học tập 
Du lịch đến các địa điểm mới là  thời gian để suy nghĩ, giải 
trí, quan sát và tìm hiểu những điều mới - văn hóa, ẩm 
thực, lịch sử. Ngoài ra cũng là thời gian để hướng nội và 
hiểu về những gì đang diễn ra trên khắp thế giới. 

Chúng tôi đã quan sát trong nhiều năm qua và thấy rằng 
nghèo đói hầu như luôn khiến mọi người chỉ tập trung vào 
các mục tiêu ngắn hạn. Khi nguồn lực khan hiếm và tương lai không chắc chắn, tập trung vào nhu cầu hiện 
tại là điều cần làm. Tuy nhiên, về lâu dài nếu chỉ tập trung vào nhu cầu hiện tại sẽ dẫn đến việc làm suy 
yếu các mục tiêu dài hạn như giáo dục, tiết kiệm và đầu tư, làm cho nghèo đói trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù 
có thể rất chắc chắn khi nghĩ rằng sự thiếu hiểu biết là do tình trạng kinh tế xã hội thấp, trình độ hiểu biết 
kém hoặc thiếu tự tin, nhưng thực tế chúng ta biết rằng điều đó phức tạp hơn thế. Do đó, chúng tôi cho 
rằng sự thiếu hiểu biết là một sự thất bại.  

Trong vài năm qua, nhóm ETHOS đã đi đến Hà Nội, Hà Giang, Điện Biên Phủ, Mường Tè, Sỉn Hồ, Y Tý, Mù 
Cang Chải và nhiều chuyến đi khác trong các chuyến đi xây dựng đội nhóm. Nổi bật là hai chuyến đi đến 
Hội An ở miền Trung Việt Nam. Theo dõi phản ứng trên chuyến bay đầu tiên hoặc cảm xúc của những 
người lần đầu tiên nhìn thấy đại dương thật kỳ diệu. Những chuyến đi giúp tạo ra một cảm giác mới về các 
địa điểm. Chúng giúp khuyến khích học tập và đã có tác động tích cực sâu sắc đến nhóm chúng tôi giúp họ 
coi trọng văn hóa của chính họ. 
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