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Việt Nam là một đất nước
có giá trị đa dạng sinh học
cao với hơn một nghìn loài
sinh vật mới được phát hiện
chỉ tính riêng trong thời
gian năm 1997 đến năm
2007. Theo đánh giá của
WWF Quốc tế, Việt Nam có
2 trong số 200 vùng sinh
thái được xác định có tầm quan trọng về đa dạng sinh học trên toàn
cầu và cần được ưu tiên bảo tồn. Ngoài ra, đây cũng là nơi cư trú của
16% các loài động thực vật trên toàn thế giới với một cảnh quan đa
dạng bao gồm các dãy núi, những khu rừng mưa nhiệt đới, rừng ngập
mặn, rừng khô, đến các dải bờ biển và hệ thống sông hồ.

Tiến sỹ Văn Ngọc Thịnh
Giám đốc WWF-Việt Nam

“Trong 20 năm tới, WWFViệt Nam sẽ tiếp tục hỗ
trợ các hoạt động bảo
tồn đa dạng sinh học,
đảm bảo mục tiêu phát
triển kinh tế xã hội của
quốc gia.”

Trong 20 năm qua, Việt Nam đã trải qua những thay đổi đáng kể
với mức tăng trưởng kinh tế vượt trội, trở thành một trong những
quốc gia xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu và dân số tăng hơn 90
triệu người. Tuy nhiên, nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế đã
đạt được do khai thác không bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên
như chặt phá rừng, chuyển đổi nhiều diện tích đất ngập nước cho
mục đích sản xuất nông nghiệp, xây dựng đập thủy điện trên sông
Mekong và các dòng sông nhánh; khai thác thủy sản quá mức và săn
bắn động vật hoang dã trái phép tại các Khu Bảo tồn. Ngoài ra, theo
đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường tiêu thụ và trung
tâm buôn bán động vật hoang dã lớn nhất thế giới. Điều đáng tiếc là
cá thể Tê giác Java cuối cùng tại Việt Nam đã được phát hiện bị giết
chết và lấy sừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên năm 2010.
Năm 2015 đánh dấu 20 năm hoạt động tại Việt Nam của WWF với
sứ mệnh: ngăn chặn sự suy thoái của môi trường tự nhiên và xây
dựng một tương lai trong đó con người sống hòa hợp với thiên nhiên.
Với niềm tự hào khi WWF đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt
được những thành công trong bảo tồn cụ thể như việc phát hiện ra
hàng trăm loài động thực vật quý hiếm, đặc biệt là 3 loài thú lớn bao
gồm: Sao la, Mang lớn và Mang Trường Sơn. Trong đó, Sao la đã trở
thành loài biểu tượng của WWF-Việt Nam. Đây là một minh chứng
cho sự phục hồi của động vật hoang dã nếu được quản lý hiệu quả.
Chỉ vài năm sau khi được các nhà khoa học phát hiện lần đầu tiên
qua một số mẫu vật còn sót lại ở nhà một thợ săn, Sao la đã được cho
là tuyệt chủng. Tuy nhiên, 15 năm sau, hệ thống bẫy ảnh của WWF
đã ghi nhận được hình ảnh cá thể Sao la trong một Khu Bảo tồn
được quản lý theo những quy tắc thực thi pháp luật nghiêm ngặt của
WWF.
Trong 20 năm tới, WWF-Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động
bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
của quốc gia. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân
thành tới Chính phủ Việt Nam, các cấp chính quyền địa phương,
cộng đồng, các nhà tài trợ quốc tế và các đồng nghiệp.

Dr. Văn Ngọc Thịnh
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GIỚI THIỆU VỀ PANDA
Giới thiệu về WWF
WWF là một Tổ chức Phi Chính phủ
Quốc tế được thành lập vào ngày
29 tháng 4 năm 1961, hoạt động
trong lĩnh vực bảo tồn, nghiên cứu
và phục hồi môi trường tự nhiên.
WWF là tổ chức bảo tồn lớn nhất thế giới
với hơn 5 triệu người ủng hộ trên toàn
cầu, hoạt động tại hơn 100 quốc gia và
vùng lãnh thổ và hỗ trợ khoảng 1.300
dự án bảo tồn và bảo vệ môi trường.
Sứ mệnh của tổ chức là ngăn chặn suy
thoái môi trường tự nhiên của trái đất
và xây dựng một tương lai, nơi đó con
người sống hòa hợp với thiên nhiên.

“Chúng ta không thể bảo vệ được
tất cả những gì chúng ta muốn,
nhưng chúng ta sẽ bảo vệ được
rất nhiều so với nếu như chúng ta
không thử”.

Ngài Peter Scott,
một thành viên sáng lập WWF

WWF-Việt Nam
WWF là một trong những Tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt
Nam, và cho tới nay vẫn là một trong những tổ chức đi đầu đóng góp cho bảo tồn.
Năm 1985, các nhà khoa học của WWF đã xác định những xung đột và đe dọa chính
đối với môi trường ở Việt Nam, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược bảo tồn quốc gia
đầu tiên. Mười năm sau, WWF ký Biên bản Ghi nhớ với Chính phủ Việt Nam, khẳng
định cam kết và mong muốn hợp tác để bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng một
tương lai phát triển bền vững cho người dân Việt Nam. Sự kiện này là dấu mốc quan
trọng cho những hoạt động chính thức của WWF tại Việt Nam. Năm 1996, cùng với
các chương trình quốc gia của Campuchia, CHDCND Lào, văn phòng WWF Chương
trình Đông Dương đã được thành lập tại Hà Nội. Năm 2006, WWF-Thái Lan được
sát nhập cùng với ba nước thành Chương trình WWF-Greater Mekong (WWF-Tiểu
vùng sông Mekong Mở rộng) và năm 2014, tổ chức mở rộng mạng lưới sang Myanmar với văn phòng thứ năm đặt tại Yangon. WWF-Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện
các dự án của WWF-Greater Mekong tại Việt Nam, đồng thời hợp tác chặt chẽ với
bốn văn phòng còn lại của WWF-Greater Mekong tại Lào, Campuchia, Thái Lan và
Myanmar.
Rừng của dãy Trường Sơn hùng vỹ - huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

HÀNH TRÌNH CỦA
WWF-VIỆT NAM

2000

1996
- WWF thành lập WWF-Indochina
- Lào và Campuchia tham gia vào
WWF-Indochina
- Nhân viên: 20
- Văn phòng địa phương (2):
Cát Tiên, HCM
- Văn phòng HN: 116 Yết Kiêu,
Hà Nội

- Nhân viên: 43
- Văn phòng: 53 phố Trần
Phú, Hà Nội
- Giám đốc: Eric Coull (từ
cuối 1999)

1998
- Nhân viên: 20
- Văn phòng địa phương (4):
Cát Tiên, HCM, Hà Tĩnh,
Quảng Bình
- Văn phòng: số 7 Yết Kiêu,
Hà Nội

1995

2002
- WWF thành lập WWFViệt Nam thuộc WWFIndochina
- Giám đốc: Trần Minh
Hiền
- Nhân viên: 50
- Văn phòng địa phương
(5): Cát Tiên, HCM, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Huế

- WWF thành lập văn phòng
tại Việt Nam
- Ký Biên bản ghi nhớ
(MoU) với chính phủ Việt
Nam
- Trưởng đại diện: David
Hulse
- Nhân viên: 3

2006
- Nhân viên: 50
- Thành lập WWF-Greater
Mekong với sự tham gia của
Thái Lan

1993
- Bắt đầu dự án đầu tiên tại
VQG Bạch Mã
- Các đoàn khách và nhân
viên quốc tế của WWF

1985
- WWF bắt đầu cử chuyên
gia đến để khám phá đa dạng
sinh học của Việt Nam

2015
- Nhân viên: 73
- Kỷ niệm 20 năm hoạt động của
WWF-Việt Nam
- Giám đốc: Văn Ngọc Thịnh
- Văn phòng địa phương (6): Quảng Trị,
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Lạt,
HCM, Cần Thơ
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Tổng quan

CÁC ƯU TIÊN BẢO TỒN TOÀN CẦU- CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN CỦA WWF-VIỆT NAM
Được xây dựng năm 1998 bởi các nhà khoa học của WWF phối hợp các chuyên gia vùng,
Vùng Sinh thái Toàn cầu 200 là báo cáo phân tích so sánh đa dạng sinh học đầu tiên về các
loại sinh cảnh chính ở năm châu lục và tất cả các đại dương trên trên trái đất.
Mục tiêu của phân tích các vùng sinh thái toàn cầu nhằm đảm bảo tất cả các hệ sinh thái
đều được lồng ghép trong các chiến lược phát triển và bảo tồn của từng vùng, từ đó tất cả
nỗ lực bảo tồn trên khắp thế giới sẽ đóng góp cho chiến lược bảo tồn toàn cầu.
Trong số những vùng sinh thái ưu tiên của Vùng Sinh thái Toàn cầu 200, hai vùng sinh thái
ở Việt Nam đã được công nhận là đại diện cho tính đa dạng sinh học độc đáo nhất trên thế
giới:

1. Các khu rừng dãy Trường Sơn
2. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

© WWF

200 vùng sinh thái toàn cầu được WWF xác định
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Cảnh quan ưu tiên

BA CẢNH QUAN BẢO TỒN ƯU TIÊN
Dựa trên đánh giá của WWF về Vùng Sinh thái Ưu tiên nhất Toàn
cầu 200, WWF-Việt Nam đã tập trung hoạt động tại 3 cảnh quan
ưu tiên bao gồm: Trung Trường Sơn, Nam Trường Sơn và Đồng
bằng sông Cửu Long:

Trung Trường Sơn (Central Annamites)
Là khu vực có hệ động thực vật giàu có và
đa dạng với những khu rừng tự nhiên còn
lại sau rất nhiều biến động về địa chất, thay
đổi khí hậu trên toàn cầu. Đây cũng là nơi
trú ẩn của rất nhiều loài thú lớn đặc hữu
nguy cấp như Sao la, Mang lớn và được
WWF tập trung nhiều hoạt động bảo tồn.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Là nơi sinh sống của 19 triệu người và cung
cấp một nửa nhu cầu lương thực trong nước.
Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động sản xuất
nông nghiệp ở khu vực này được thực hiện
theo phương thức không bền vững. Đây
cũng là nơi WWF phối hợp với nhiều doanh
nghiệp thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ
sản xuất bền vững và giảm thiểu tác động
đến môi trường.

Nam Trường Sơn (Southern Annamites)
Là vùng địa lý chuyển tiếp từ khu vực Tây
Nguyên xuống đồng bằng sông Mekong. Đây
là nơi sinh sống của cá thể Tê giác Java cuối
cùng của Việt Nam và nhiều loài sinh vật đặc
hữu khác như Vượn má vàng hay Thông Đà
Lạt. Ở khu vực này, động vật hoang dã sinh
sống rất gần với khu dân cư. WWF cũng tập
trung nhiều hoạt động bảo tồn nhằm giảm
thiểu xung đột giữa động vật hoang dã và
con người.
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BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC: 1. BẢO TỒN HỆ ĐỘNG,
Nhiều loài ở khu vực Tiểu vùng sông Mekong có nguy cơ tuyệt chủng
trong vài năm tới nếu không có những biện pháp khẩn cấp để bảo vệ
các quần thể loài và sinh cảnh sống của chúng. Một số loài chính đã
được WWF chọn ưu tiên bảo tồn vì chúng đại diện cho những loài
động vật hoang dã bị đe dọa nhất trong khu vực.

© Lê Thanh Tùng / WWF-Việt Nam

THỰC VẬT

Chim bói cá xanh ở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bảo tồn đa dạng sinh học: Bảo tồn hệ động, thực vật

PHÁT HIỆN CÁC LOÀI NGUY
CẤP NHẤT Ở VIỆT NAM

Việt Nam được đánh giá rất giàu
tính đa dạng sinh học với khoảng
11.500 loài động vật, hơn 21.000
loài thực vật, và 3.000 loài vi
sinh vật. Chỉ cách đây vài thập
kỷ, những khu rừng tự nhiên ở
Việt Nam phần lớn vẫn chưa được khám phá hết. WWF-Việt Nam là
một trong những tổ chức đi đầu trong việc khám phá những giá trị
tiềm ẩn ở Việt Nam. Trong hơn hai thập kỷ qua, hơn 1.000 loài mới
đã được phát hiện tại Việt Nam, trong đó có những phát hiện đã làm
ngạc nhiên giới khoa học trên toàn cầu.

© David Hulse / WWF-Canon

Sao la
CR

Tình trạng:
Cực kì nguy cấp
Tên khoa học:
Pseudoryx nghetinhensis

Sao la được phát hiện vào tháng 5 năm 1992 trong
một chuyến khảo sát phối hợp giữa cán bộ WWF
và Bộ Lâm nghiệp Việt Nam (cũ). Đoàn công tác đã
tìm thấy một hộp sọ với cặp sừng thẳng và dài khác
thường tại nhà một thợ săn và nhận thấy một điều gì đó hết sức đặc biệt. Kết quả cho thấy đây là một
loài thú lớn đầu tiên được phát hiện mới đối với khoa học trong vòng 50 năm qua và là một trong
những phát hiện về động vật có ý nghĩa nhất trong thế kỷ 20. Cá thể Sao la đực và cái có thể được
nhận biết dựa trên cặp sừng song song, nhọn ở đầu, có thể dài tới 50 cm, trên thực tế “Sao la” có
nghĩa là “sừng thẳng”. Sao la là một họ phụ độc lập thuộc họ bò nhưng giống linh dương. Chúng chỉ
được tìm thấy ở khu vực núi Trường Sơn của Việt Nam và Lào. Thường được gọi là “Kỳ lân châu Á”,
trong hơn hai thập kỷ qua kể từ lần đầu tiên được phát hiện, có rất ít thông tin về loài thú bí ẩn này
được ghi nhận. Sao la không sống được trong điều kiện nuôi nhốt và loài thú này được xếp vào loại
cực kỳ nguy cấp. Cho tới nay, các nhà khoa học mới chỉ ghi nhận được Sao la trong tự nhiên bốn lần.

Tình trạng:
Cực kì nguy cấp

CR

Tên khoa học:
Lorphura Edwardsi
Năm 1996, một thập kỷ sau khi tuyên bố tuyệt chủng,
Gà Lôi lam Mào trắng, một loài đặc hữu ở miền Trung
Việt Nam, đã được tìm thấy ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tuy nhiên, kể từ lần ghi nhận đầu tiên, không có thêm bằng chứng mới nào về sự tồn tại của loài này.
Các nhà khoa học của WWF sẽ tiếp tục theo dõi, và nếu có thêm bằng chứng, Gà Lôi lam Mào trắng
sẽ cần nhiều nỗ lực bảo tồn của các cơ quan liên quan.

8

http://en.wikipedia.org/

Gà Lôi lam Mào trắng

Các loài nguy cấp nhất ở Việt Nam

© WWF-Việt Nam

Mang lớn
Tình trạng:
Nguy cấp

EN

Tên khoa học:
Muntiacus vuquangensis
Sau phát hiện về Sao la, WWF đã hợp tác với Viện Điều
tra và Quy hoạch Rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp tiếp
tục các nghiên cứu khoa học về các loài hiếm và nguy cấp
tại Việt Nam. Năm 1994, WWF đã phát hiện ra một loài
thú lớn khác: loài Mang lớn. Cũng như nhiều loài móng
guốc lớn khác, Mang lớn góp phần quan trọng đối với tính đa dạng sinh học của Việt Nam. Là nguồn
thức ăn của các loài động vật ăn thịt nguy cấp, Mang lớn có vai trò giúp cân bằng hệ sinh thái rừng.

Tình trạng:
Nguy cấp

EN

Tên khoa học:
Muntiacus truongsonensis

© CarBi / WWF-Greater Mekong

Mang Trường Sơn
Năm 1997, ba năm sau phát hiện Mang lớn, các nhà
khoa học của WWF và Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đã công bố phát hiện một loài Mang mới:
Mang Trường Sơn, được đặt theo tên theo dãy núi nơi
chúng được tìm thấy.

Trong những năm qua cũng đã tìm thấy một số loài động vật mới ở
vùng Trung Trường Sơn bao gồm hai loài bướm và một loài rắn. Tất
cả các loài này đều được đánh giá hết sức độc đáo ở các khu rừng
nhiệt đới của dãy Trường Sơn ở Việt Nam.
Các loài thực vật mới cũng tiếp tục được phát hiện bao gồm ba loài
phong lan mới và quý hiếm có đặc tính thiếu lá; một loài tỏi rừng có
hoa gần như màu đen và; loài hoa Arum mới với hoa dạng loa kèn
màu vàng
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BẢO VỆ
RÙA BIỂN
KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA
VỀ RÙA BIỂN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
BẢO TỒN LOÀI ĐẦU
TIÊN CỦA VIỆT NAM
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Bảo vệ các loài nguy cấp như rùa biển đã được WWF-Việt Nam thực hiện
từ những năm 1990, bắt đầu từ Vườn Quốc gia Côn Đảo.
Xác định tầm quan trọng của Côn Đảo đối với quần thể rùa biển toàn cầu,
WWF cùng với VQG Côn Đảo đã khởi xướng hoạt động bảo tồn rùa biển
đầu tiên tại Việt Nam, đưa nguồn lực và kiến thức kỹ thuật về bảo tồn rùa
tới Vườn, thúc đẩy những nỗ lực lớn hơn trong bảo tồn loài và sinh cảnh
biển. Việc bảo tồn rùa biển và bãi đẻ của rùa tại Côn Đảo đã đạt được
thành công đáng kể trong việc đảm bảo tỷ lệ nở cao và tình trạng tốt của
các bãi đẻ và sinh cảnh sống gần bờ của rùa biển. Trong năm 2006-2009,
WWF cùng với VQG Côn Đảo triển khai hệ thống gắn thiết bị vệ tinh theo
dõi đường di cư của rùa biển từ Côn Đảo. VQG Côn Đảo đã trở thành một
phòng thí nghiệm sống cho các khu vực bờ biển khác có rùa đẻ tại Việt
Nam, do WWF hoặc các tổ chức khác hỗ trợ, đến để tìm hiểu về bảo tồn
rùa. Những nỗ lực vẫn tiếp tục trong giai đoạn 2007-2009 khi WWF phối
hợp với UNEP và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Khu Bảo tồn
biển Côn Đảo (MPA). Khu Bảo tồn biển là một công cụ hiệu quả để bảo vệ
rùa biển và sinh cảnh sống của chúng. Đến nay, Côn Đảo là nơi duy nhất
ở Việt Nam rùa biển vẫn đến để làm tổ và số lượng rùa trở lại hàng năm
được duy trì.
Song song với nỗ lực về bảo tồn tại chỗ, WWF cũng đã phối hợp với các
tổ chức khác có cùng mối quan tâm, cộng đồng và các đơn vị quản lý địa
phương để giải quyết vấn đề buôn bán rùa biển, đồng thời tăng cường
công tác bảo tồn rùa trong cả nước. Kế hoạch Hành động Quốc gia về Rùa
biển đầu tiên (2005-2010), và là kế hoạch hành động bảo tồn loài đầu tiên
của Việt Nam, được xây dựng và thực hiện bởi những nỗ lực chung của
WWF, IUCN, TRAFFIC và Bộ Thủy sản.
Từ năm 2006, công việc của WWF về bảo vệ rùa đã chuyển sang một hình
thức mới. Các mối đe dọa đối với rùa không chỉ ở bãi đẻ mà còn ở ngoài
biển khi chúng di cư và tìm kiếm thức ăn. Một đánh giá của WWF trong
năm 2007 đã xác định có khoảng hơn 1.000 con rùa biển bị ảnh hưởng
bởi các hoạt động khai thác thủy sản hàng năm. Để giảm thiểu những tác
động đó, WWF đã có các hoạt động nâng cao nhận thức cho ngư dân về
bảo vệ rùa biển, tập huấn cho họ để cứu hộ rùa gặp phải trong quá trình
đi khai thác, gửi quan sát viên trên tàu của ngư dân để quan sát tác động
tới rùa và hướng dẫn ngư dân cứu hộ rùa biển. Đối với nghề câu vàng cá
ngừ, WWF khuyến khích ngư dân sử dụng lưỡi câu vòng thay thế lưỡi câu
thường để giảm tác động tới rùa biển nhưng vẫn duy trì hiệu quả khai thác
cá ngừ. Đến năm 2014, khoảng 90% ngư dân Bình Định và 50% ngư dân ở
Phú Yên và Khánh Hòa đã sử dụng lưỡi câu vòng.
Những nỗ lực này vẫn đang tiếp tục được duy trì.

© Nguyễn Diệu Thuý / WWF-Việt Nam

Rùa con mới nở hướng ra biển tại Côn Đảo.
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© Pham Ba Thinh / WWF-Greater Mekong

BẢO VỆ SINH CẢNH SỐNG CHO CÁC LOÀI NGUY CẤP NHẤT Ở VIỆT NAM

RỪNG
Những khu rừng nguyên sinh quý giá còn lại của Việt Nam là nơi sinh sống
của rất nhiều loài động, thực vật quý hiếm nguy cấp. Trong suốt thế kỷ vừa
qua, những khu rừng ở Việt Nam đã bị tàn phá nặng nề do áp lực gia tăng
dân số và nhu cầu tiêu thụ lâm sản cũng như thịt thú rừng. WWF đã và đang
nỗ lực bảo vệ những khu rừng tự nhiên cuối cùng của Việt Nam kể từ những
ngày đầu mới hoạt động ở Việt Nam. Mặc dù việc săn bắn và khai thác gỗ
trong các Khu Bảo tồn là bất hợp pháp, nhưng những hoạt động này vẫn là
một trong những mối đe dọa chính và ở mức độ cao đối với các loài động
thực vật hoang dã. Thêm vào đó, nhu cầu tiêu thụ cao các sản phẩm từ gỗ,
thịt thú rừng hay các bộ phận của chúng để làm thuốc đã khiến những người
thợ săn, thường là do nghèo đói, phải vào rừng khai thác trái phép nguồn
tài nguyên.
Rừng Trường Sơn hùng vĩ

Bảo vệ sinh cảnh cho các loài nguy cấp: Rừng mưa nhiệt đới

BẢO TỒN VÀ NỐI LIỀN
RỪNG VIỆT NAM

Ở những khu rừng
rộng lớn của khu vực
Trung Trường Sơn vẫn
diễn ra các hoạt động
xâm lấn của con người. Bằng việc hợp tác với Chính phủ Việt Nam cùng
nhiều nhà tài trợ quốc tế, WWF đã thiết lập thành công một cảnh quan
bảo tồn rộng khoảng 3,000 km2. Cảnh quan này kéo dài từ bờ biển Việt
Nam tới biên giới tiếp giáp với CHDCND Lào và kết nối những khu rừng
bị chia cắt trước đây để tạo thành một cảnh quan được bảo vệ. Với những
nỗ lực của WWF, hai Vườn Quốc gia đã được kết nối qua các Khu Bảo tồn
thiên nhiên và hành lang rừng được bảo vệ, tạo không gian để Sao la và
các loài động vật khác sinh sống và di trú. Hai khu hành lang cảnh quan
rộng lớn được bảo vệ cũng kết nối với Khu Bảo tồn Sao la ở Việt Nam và
VQG Xe-Sáp ở nước CHDCND Lào. Thêm vào đó, những khu vực này
sẽ hình thành một sinh cảnh sống cho động vật hoang dã có thể bảo vệ
chúng tốt hơn trước tác động của quá trình phát triển, biến đổi khí hậu và
áp lực từ con người.

2,920 km²

RỪNG ĐƯỢC NỐI LIỀN

2

KHU BẢO TỒN
SAO LA ĐƯỢC
THÀNH LẬP

© WWF-Việt Nam

Tỉnh Quảng Trị
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh Quảng Nam
Vùng Bảo hộ
Hành lang Xanh

Bản đồ: Hành lang Đa dạng Sinh học tại Trung Trường Sơn
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NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ RỪNG
BẪY THÚ ĐƯỢC
THÁO DỠ

878

LÁN TRẠI TRÁI
PHÉP BỊ PHÁ HỦY

32,000

NGÀY TUẦN TRA
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© Bùi Hữu Vinh / WWF-Việt Nam

60,000

Với nguồn ngân sách hạn chế cho việc thực thi
pháp luật về môi trường tại các Khu Bảo tồn,
WWF-Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các
đối tác Chính phủ thành lập một lực lượng bảo
vệ rừng có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng kiểm lâm
tuần tra bảo vệ rừng tại khu vực Trung Trường
Sơn. Sáng kiến này là một phần của chương
trình các hoạt động liên quốc gia tại Trung
Trường Sơn kết nối Chính phủ Việt Nam, Lào
cùng các tổ chức bảo tồn và cộng đồng hướng
tới một mục tiêu chung là ngăn chặn phá rừng
và bảo vệ sự đa dạng của các loài động thực vật
hoang dã độc đáo. Công việc của đội bảo vệ rừng
có ý nghĩa rất lớn trong dự án cũng như có vai
trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái
rừng trong khu vực. Họ thực thi nhiều nhiệm vụ
khác nhau bao gồm từ việc tháo gỡ các bẫy săn
thú cho tới hỗ trợ tịch thu gỗ khai thác trái phép,
cảnh cáo và bắt giữ lâm tặc, giải cứu thú hoang
bị mắc bẫy và thiết lập hệ thống bẫy ảnh. Một
chuyến tuần tra rừng thường kéo dài từ sáu đến
bảy ngày. Để giảm nghèo đói đồng thời nâng cao
nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn
sinh cảnh sống, WWF-Việt Nam tuyển người
dân địa phương tham gia vào đội bảo vệ rừng và
tập huấn kỹ năng cho họ. Một số nhân viên bảo
vệ rừng trước đây từng là thợ săn, giờ đây có thể
dùng những kiến thức về rừng để bảo vệ các loài
thú rừng thay vì săn bắt chúng. Cho tới tháng
3 năm 2015, đội bảo vệ rừng đã thực hiện được
gần 32.000 ngày tuần tra rừng, tháo dỡ, phá hủy
thành công gần 60.000 bẫy thú và 878 lán trại
trái phép.

Các cán bộ tuần tra rừng
của WWF thả một cá thể
Voọc chà vá chân đỏ bị mắc
bẫy tại Khu bảo tồn Sao la
Thừa Thiên Huế năm 2012.

© Thành Thế Vinh / WWF-Việt Nam

Các cán bộ tuần tra rừng của WWF đang kiểm tra trên sơ đồ tuyến tuần tra sắp tới của họ
tại KBT Sao la Thừa Thiên Huế.
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PHỤC HỒI RỪNG
200 ha

ĐẤT TRỐNG
ĐỒI TRỌC
ĐƯỢC PHỦ XANH

3,000 ha

RỪNG TỰ NHIÊN ĐƯỢC
QUẢN LÝ BỞI ĐỊA PHƯƠNG
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Bên cạnh hoạt động bảo vệ rừng, WWF-Việt Nam còn thực hiện các
chương trình trồng và phục hồi rừng để giảm hậu quả từ việc phá rừng và
suy thoái rừng và kết nối các khu rừng bị chia cắt. Các hoạt động này được
thực hiện phối hợp với cộng đồng địa phương: cùng xác định các khu vực
thích hợp cho việc phục hồi rừng và lựa chọn các giống cây trồng bản địa,
chất lượng và có giá trị cao. Các hộ gia đình được cung cấp cây giống chất
lượng cao, phân bón sinh học; trồng và chăm sóc cây dưới sự trợ giúp của
chuyên gia WWF. Người dân tham gia chương trình phục hồi rừng không
chỉ được nhận tiền công lao động mà còn có thể thu hoạch và bán các lâm
sản, ví dụ như song, mây. Chính sự tham gia tích cực của cộng đồng địa
phương trong công tác phục hồi rừng là khía cạnh cơ bản trong tư duy
của dự án nhằm khơi dậy cảm thức về quyền sở hữu đồng thời giúp người
dân có được lợi ích tài chính bền vững từ những cánh rừng khoẻ mạnh.
Khi tham gia vào chương trình phục hồi rừng, cộng đồng người dân địa
phương thêm trân trọng việc hệ sinh thái được củng cố bền vững và ý thức
hơn về những nguy cơ gia tăng với môi trường.
Cho đến nay, hàng nghìn héc-ta rừng và đất rừng trong vùng đệm của
hành lang đa dạng sinh học đã được phục hồi và bảo vệ. Có 200 héc-ta
diện tích đất trống đồi trọc đã được phủ xanh bằng các loại cây bản địa,
hơn 1.000 héc-ta rừng được khoanh nuôi và làm giàu với các loài
mây và cây bản địa, gần 3.000 héc-ta rừng tự nhiên trong các
vùng đệm được quản lý bền vững bởi các cộng đồng địa
phương và khoảng 3.000 héc-ta diện tích rừng tự nhiên
khác được bảo vệ thông qua thỏa thuận ký kết với cộng
đồng địa phương. Sự phục hồi nguyên trạng các cảnh quan
tự nhiên đã giúp mở rộng môi trường sống cho các loài
động vật đặc hữu.

© Trần Việt Đức / WWF-Việt Nam

ĐẤT NGẬP NƯỚC
Với đường bờ biển trải suốt chiều dài đất nước và một hệ thống sông
ngòi dày đặc, các vùng cảnh quan của Việt Nam được định hình bởi
nước. Điều này đặc biệt rất dễ nhận biết ở các vùng đất ngập nước:
các vùng ngập nước thường xuyên hoặc ngập theo mùa. Việt Nam
có hơn 10 triệu héc-ta đất ngập nước và chúng tạo nên những cảnh
quan hết sức độc đáo, là nơi cư trú lý tưởng của rất nhiều loài sinh
vật đặc hữu.

Sinh cảnh đất ngập nước tại vùng đồng bằng sông Mekong

Bảo tồn đa dạng sinh học: Bảo tồn hệ động, thực vật

BẢO VỆ CÁC VÙNG
ĐẤT NGẬP NƯỚC

© Nguyễn Văn Hùng / WWF-Việt Nam

Đồng Tháp Mười trước đây là một vùng đất
ngập nước rộng lớn thuộc đồng bằng sông Cửu
Long, bao phủ diện tích khoảng 7.000 km2.
Tuy nhiên, phần lớn vùng đất ngập nước này
đã chuyển đổi thành đất canh tác hoặc khu dân
sinh. VQG Tràm Chim, một trong những vùng
đất ngập nước tự nhiên còn sót lại của Đồng
Tháp Mười trước đây, có giá trị đa dạng sinh học rất cao với các sinh cảnh
đất ngập nước đặc trưng như rừng tràm, đồng cỏ ngập nước theo mùa,
đồng lúa ma. Đây là nơi cư trú của hơn 230 loài chim và 130 loài cá, một
trong những “vị khách” nổi bật nhất của Vườn là Sếu đầu đỏ, nằm trong
Sách Đỏ của IUCN. Sếu đầu đỏ thường xuất hiện tại Vườn vào mùa khô từ
cuối tháng 1 đến giữa tháng 5.
Trước đây, lũ ở vùng Đồng Tháp Mười thường xuất hiện từ tháng 7 đến
tháng 12 hàng năm, khi đó cả vùng này trở thành một hồ nước vô cùng
rộng lớn. Vào mùa khô, nước hồ sẽ bay hơi, ngấm xuống tầng nước ngầm
và chảy theo các con kênh tự nhiên tạo thành các đầm lầy hay ao nhỏ hơn.
Tại VQG Tràm Chim, trước đây, do để phòng chống cháy rừng, mực nước
được giữ cao ở trong Vườn quanh năm. Trong khi đó, các loài động vật
Sen – loài hoa đặc trưng hoang dã, các sinh cảnh tự nhiên lại thích nghi với sự thay đổi của mùa,
của vùng Đồng Tháp
và vì thế, do bị ngập nước quanh năm nên đã ảnh hưởng tới nhịp sống tự
Mười rộng lớn xưa kia
nhiên của chúng. Môi trường sống của nhiều loài bị thoái hóa và nhiều
loài đã biến mất. Từ năm 2008, WWF-Việt Nam đã hợp tác với ban quản
VQG Tràm Chim và các nhà khoa học trong và ngoài nước tiến hành
TRÀM CHIM lý
phục hồi các sinh cảnh tự nhiên thông qua các nghiên cứu và phục hồi chế
TRỞ THÀNH KHU RAMSAR độ thủy văn xưa của dòng Mekong ở trong Vườn. Chế độ ngập nước của
THỨ TƯ CỦA VIỆT NAM Vườn lại trở về đúng với cơ chế vốn có của chúng, các loài thực vật bản địa
nhanh chóng phục hồi, quyến rũ sự trở về của nhiều loài chim, trong đó có
Sếu đầu đỏ. Bằng phương pháp tiếp cận quản lý và sử dụng khôn khéo đất
ngập nước của Công ước Ramsar, người dân địa phương đã được cấp phép
cho các hoạt động khai thác bền vững nguồn tài nguyên tại một số khu
vực có thể tiếp cận. Bằng việc kết hợp quản lý và bảo tồn VQG một cách
bền vững với mục tiêu cải thiện thu nhập cho người dân thông qua việc
tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái và khai thác tài nguyên hợp lý
dựa trên cơ chế hoạt động của các nhóm chia sẻ lợi ích, cộng đồng địa phương đã trở thành đối tác
tin cậy trong công tác bảo tồn.
Với diện tích 5.030 ha, vùng đất ngập nước Láng Sen là một trong hai khu vực ở đồng bằng sông
Cửu Long vẫn còn rừng tràm tự nhiên. Khoảng 1.500 héc-ta là vùng lung, láng và đồng cỏ ngập
nước, nơi sinh sản và trú đông quan trọng cho một số loài chim nước cũng như các loài chim di cư
quan trọng như Sếu đầu đỏ và Cò lao Ấn Độ. Trong Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen có ít nhất
86 loài cá đã được phát hiện. Khu Bảo tồn được xem là một trong những nơi sinh sản quan trọng
nhất của nhiều loài cá thương phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long và cung cấp nhiều dịch vụ hệ sinh
thái (đánh cá, thực vật hoang dã, vật liệu xây dựng từ gỗ tràm, nước ngọt) cho 11.300 người dân
sống tại vùng lân cận của Khu Bảo tồn. Từ năm 2011-2013, WWF-Việt Nam đã triển khai một dự
án về sinh kế thân thiện với môi trường ở Láng Sen. Tiếp tục phát huy thành quả dự án trước và mô
hình bảo tồn đã thực hiện ở VQG Tràm Chim, hiện nay WWF-Việt Nam đang triển khai một dự án
kết hợp bảo tồn với thích ứng BĐKH ở KBT Láng Sen.
Những nỗ lực của WWF và các đối tác đã được hồi đáp với sự kiện VQG Tràm Chim được công nhận
là khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế và trở thành khu Ramsar thứ tư tại Việt Nam năm
2012. Tiếp theo đó, WWF cũng hợp tác chặt chẽ với Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học và các khu đất
ngập nước quan trọng khác ở Đồng bằng sông Cửu Long để nghiên cứu và đề cử với Ban Thư ký
Công ước Ramsar, kết quả là VQG Mũi Cà Mau đã được công nhận là khu Ramsar thứ năm của Việt
Nam vào tháng 12/2012 và VQG U Minh Thượng, KBT Đất ngập nước Láng Sen cũng được công
nhận là khu Ramsar thứ bảy và thứ tám của Việt Nam vào tháng 5/2015.
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Phục hồi sinh cảnh thành công đã mang loài Sếu đầu đỏ, bị đe doạ tuyệt chủng trên toàn
cầu, trở lại Vườn Quốc gia Tràm Chim trong những năm gần đây.
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VÙNG BỜ BIỂN
Khu Bảo tồn (KBT) biển được xem là một trong những biện pháp quan
trọng để bảo tồn đa dạng sinh học biển và ven biển.WWF-Việt Nam đã
tham gia tích cực vào quá trình hình thành và phát triển hệ thống KBT biển
ở Việt Nam – cả trong việc xây dựng chính sách và các hoạt động cụ thể ở
các KBT.

Đồi mồi ở rặng san hô

Bảo vệ sinh cảnh cho các loài nguy cấp: Vùng bờ biển

BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC
BIỂN VÀ VÙNG VEN BỜ
Từ giữa những năm 1990, WWF đã điều phối
hàng loạt các khảo sát đa dạng sinh học và
nghiên cứu về môi trường biển và ven biển, cũng
như các thách thức và cơ hội đối với quản lý và
bảo tồn tài nguyên biển và ven biển. Nhờ vậy,
WWF đã có được thông tin và kiến thức quan
trọng phục vụ công tác bảo tồn biển, đặc biệt
là cho việc quy hoạch và tăng cường quản lý
các KBT biển. WWF được xem là một tác nhân
quan trọng trong vận động chính sách và hỗ trợ
kỹ thuật cho Bộ Thủy sản xây dựng và quản lý
mạng lưới KBT biển. Tổ chức cũng đi đầu trong
việc xây dựng và phổ biến các công cụ và hướng
dẫn cho việc đánh giá hiệu quả quản lý KBT biển
và tư liệu hoá vai trò của KBT biển trong quản lý
tổng hợp vùng tài nguyên biển và ven biển.
Đối với việc quản lý các KBT biển cụ thể, WWF
đã nỗ lực xây dựng năng lực về quản lý môi
trường biển cho cấp tỉnh và huyện và hỗ trợ các
ban quản lý KBT biển trong các hoạt động cụ thể
về quản lý KBT Biển, bảo tồn các loài nguy cấp,
và quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái. Thông
qua các chương trình hợp tác thường xuyên của
WWF, các KBT biển như Côn Đảo, Núi Chúa
và Phú Quốc đã có những bước tiến quan trọng
về quản lý khu KBT biển. Ngoài ra, WWF cũng
cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và tham gia xây
dựng năng lực cho mạng lưới KBT biển và các
khu khác cụ thể như Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau.
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2. SẢN XUẤT BỀN VỮNG VÀ TIÊU THỤ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN
Là một nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu và phần lớn
dân số làm nông, Việt Nam phụ thuộc nhiều vào việc khai thác tài
nguyên thiên nhiên, bao gồm rừng, sông suối, biển, đất, cũng như
các sinh vật sống trong các hệ sinh thái này. Tuy nhiên, sự khai
thác quá mức đã làm cạn kiệt những nguồn tài nguyên này và gây
ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường tự nhiên. Để giải quyết
tình trạng trên, WWF-Việt Nam đã triển khai các chương trình
hướng tới việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên có trách
nhiệm nhằm đảm bảo một tương lai phát triển bền vững, nơi con
người sống hòa hợp tới thiên nhiên.

Công nhân của Hùng Vương, một trong những công ty Việt Nam đầu tiên đạt chứng nhận ASC

© Greg Funnell / WWF-Việt Nam

THIÊN NHIÊN TỪ ĐẤT, SÔNG VÀ BIỂN

Bảo tồn đa dạng sinh học: Nguồn tài nguyên bền vững

QUẢN LÝ
RỪNG BỀN VỮNG

Gỗ là một trong những nguồn tài nguyên chính của
Việt Nam, nhằm mục đích xuất khẩu và tiêu thụ trong
nước. Khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp là một
trong những nhân tố chính dẫn tới mất rừng tự nhiên.
Nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác gỗ trái phép
ngày càng gia tăng, và đảm bảo các hoạt động khai thác
hiện tại được thực hiện có trách nhiệm và không vượt
quá ngưỡng cho phép của tự nhiên, WWF-Việt Nam đã
và đang vận động việc sử dụng công cụ Chứng chỉ của Hội đồng Quản trị Rừng Thế giới (gọi tắt là
FSC™). FSC™ chứng nhận cho những hoạt động đáp ứng cả ba tiêu chuẩn sau: hoạt động quản lý
không gây tác động xấu tới môi trường; mang lại các lợi ích xã hội, đặc biệt là đối với người dân địa
phương và công nhân; và đạt được các lợi ích về kinh tế.
Năm 2010, nhóm các hộ nông dân trồng rừng quy mô nhỏ ở Quảng Trị do WWF hỗ trợ thành lập là
đơn vị đầu tiên đạt được chứng chỉ FSC™ tại Đông Nam Á với tên gọi Nhóm Chứng chỉ Rừng Quảng
Trị. Ban đầu, Nhóm bao gồm 118 hộ trồng rừng tại 5 thôn cùng đạt được chứng chỉ quản lý rừng
bền vững FSC™ cho 317 héc-ta diện tích trồng keo. Đến năm 2014, trên cơ sở các Nhóm hộ ban
đầu được mở rộng, Hội Các Nhóm hộ có Chứng chỉ Rừng Quảng Trị được chính thức thành lập, có
đầy đủ tư cách pháp lý của một tổ chức nông dân trồng rừng có chứng chỉ. Tính đến đầu năm 2015,
khoảng 8.000 héc-ta rừng thuộc gần 1.000 hộ dân và doanh nghiệp tại miền Trung Việt Nam đã đạt
được chứng chỉ rừng FSC™ hoặc/và đang trong quá trình đánh giá cấp chứng chỉ.
Bên cạnh lợi ích bảo vệ môi trường thông qua ngăn chặn khai thác tài
nguyên rừng quá mức, chứng chỉ rừng FSC™ cũng góp phần hiệu quả
trong việc cải thiện sinh kế, nâng cao nhận thức và năng lực kỹ thuật của
người dân địa phương. Trên thực tế, hơn 60% diện tích rừng trồng tại
Việt Nam hiện do các hộ quy mô nhỏ quản lý. Mặc dù sở hữu một diện
tích rừng khá lớn, các hộ gia đình này vẫn không được hưởng nhiều lợi ích
từ gỗ như mong đợi do việc canh tác không bền vững dẫn tới gỗ có chất
lượng kém và nhỏ. Khi tham gia vào chương trình chứng chỉ rừng FSC™,
những hộ dân tại địa phương học được phương thức quản lý rừng có trách
nhiệm tuân thủ chặt chẽ theo các tiêu chuẩn chính thống. Điều này không
chỉ giúp họ tiếp cận và có được thu nhập tăng thêm mà còn có thể đảm
bảo duy trì cho nhiều chu kỳ sản xuất cũng như xóa bỏ được tình trạng
khai thác gỗ trái phép.
WWF-Việt Nam cũng mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp kinh doanh
lâm sản, đại diện cho tất cả các mắt xích của toàn bộ chuỗi cung ứng, thông qua việc tham gia vào
mạng lưới Kinh doanh Lâm sản Toàn cầu (GFTN). GFTN là một sáng kiến của WWF nhằm ngăn
chặn và đẩy lùi khai thác rừng trái phép, tăng hiệu quả quản lý rừng, và biến thị trường tiêu thụ
thành một lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ rừng. GFTN giúp các doanh nghiệp trong việc sản
xuất và thu mua gỗ từ các khu vực quản lý rừng bền vững, những nơi đã và đang trên con đường
giành được chứng chỉ FSC™. Từ khi được khởi xướng tại Việt Nam vào năm 2005, những thành
viên của GFTN nhận được rất nhiều lợi thế đáng kể – từ việc tăng khả năng tiếp cận với các nguồn
gỗ được trồng và khai thác có trách nhiệm cho tới việc tăng uy tín trước khách hàng với tư cách là
một doanh nghiệp đi đầu trong việc kinh doanh có trách nhiệm.
WWF thực hiện các dự án thông qua việc phối hợp với các đối tác Chính phủ như Tổng cục Lâm
nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn tại các tỉnh mục tiêu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Bộ Công Thương. WWF không chỉ làm việc
với các đơn vị quản lý rừng quy mô nhỏ mà còn với các công ty lâm nghiệp nhà nước, các doanh
nghiệp chế biến gỗ và khách hàng mua gỗ và sản phẩm gỗ trong nước và quốc tế. Thông qua việc
thúc đẩy quản lý rừng bền vững và tạo giá trị đa chiều, và vận động khách hàng tiêu thụ các sản
phẩm gỗ được chứng chỉ, WWF-Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo ra một ngành lâm nghiệp vững
mạnh đồng thời quyết tâm theo đuổi mục tiêu bảo vệ môi trường.

1,500

HỘ GIA ĐÌNH VÀ
DOANH NGHIỆP ĐẠT
CHỨNG CHỈ FSC
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Khai thác thủy sản bền vững
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KHAI THÁC THỦY
SẢN BỀN VỮNG

Với đường bờ biển
3.260 km trải dài từ
biên giới với Trung
Quốc ở phía Bắc
cho tới biên giới với
Campuchia ở phía
Nam, khai thác thủy
sản là một trong những nguồn thu nhập và nguồn thực phẩm chính
của Việt Nam. Tuy nhiên, để cố gắng tối đa lợi nhuận, ngư dân
thường đánh bắt quá mức mà nguồn lợi và môi trường có thể duy trì Nghêu của công ty
AQUATEX Bến Tre được
bền vững, dẫn tới tình trạng suy giảm, cạn kiệt nguồn lợi hải sản dọc đóng gói với nhãn hiệu
bờ biển của Việt Nam.
MSC
Chương trình khai thác thủy sản bền vững của WWF-Việt Nam
hướng tới mục tiêu phục hồi các quần thể thủy sản và hệ sinh thái
một cách bền vững, bảo vệ các loài nguy cấp và duy trì sinh kế lâu
LƯỠI CÂU VÒNG
dài cho ngư dân.
Nghề khai thác nghêu ở Bến Tre mang lại thu nhập cho khoảng hơn BẢO VỆ RÙA BIỂN
20.000 người sống dọc theo bờ biển của tỉnh Bến Tre. Năm 2006,
BẰNG CÁCH HẠN CHẾ
WWF-Việt Nam đã hỗ trợ xin chứng nhận MSC cho nghề khai thác
nghêu của Bến Tre, chứng tỏ nguồn lợi nghêu được khai thác phù hợp TỐI ĐA RÙA BIỂN BỊ
với môi trường và được thế giới công nhận. Dự án là sự nỗ lực chung
của các đơn vị quản lý địa phương, cộng đồng ngư dân và WWF, đồng MẮC CÂU
thời sử dụng các hướng dẫn của MSC để hướng tới nghề nghêu khai
thác bền vững và bảo vệ hệ sinh thái. Chứng nhận mang đến thu
nhập tốt hơn cho những người khai thác nghêu, giá bán cao hơn và
được thị trường quốc tế biết đến. Bên cạnh đó, rừng ngập mặn cũng
được bảo vệ tốt hơn và mở rộng hơn.
Khai thác ghẹ xanh mang lại việc làm cho khoảng 20.000 ngư dân
tại các vùng bờ biển của Kiên Giang. Tuy nhiên, phần lớn ngư dân ở đây rất nghèo, phụ
thuộc hoàn toàn vào đánh bắt để sinh sống, và cách khai thác của họ dẫn đến nguồn lợi bị
khai thác quá mức. WWF-Việt Nam hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
tỉnh Kiên Giang, các doanh nghiệp trong Câu lạc bộ ghẹ thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất
khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) triển khai Dự án Cải thiện Nghề Khai thác Ghẹ xanh
(FIP). Mục tiêu của dự án là hỗ trợ nghề ghẹ đạt được chứng nhận MSC, đồng nghĩa với việc
bảo vệ nguồn lợi ghẹ xanh và hệ sinh thái đồng thời đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân và
duy trì hoạt động bền vững của doanh nghiệp.
Một trong những sản phẩm thủy sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là cá ngừ. Trong quá
trình khai thác cá ngừ, rùa biển thường bị đánh bắt không chủ ý do chúng bị mắc vào câu
hoặc lưới. Vài thập kỷ trở lại đây, số lượng rùa biển sụt giảm nghiêm trọng nên cần được
ưu tiên bảo vệ. Với mục tiêu làm giảm các tác động của việc đánh bắt cá ngừ tới rùa biển,
WWF-Việt Nam đang thực hiện các chương trình hợp tác với các đối tác để thúc đẩy sử
dụng lưỡi câu vòng trong cộng đồng ngư dân đánh bắt cá ngừ. Lưỡi câu vòng là một công cụ
đánh bắt cá ngừ hiệu quả mà lại ít gây tác động tới rùa biển. WWF-Việt Nam đã thực hiện
một chuỗi hoạt động với ngư dân, học sinh, và các bên liên quan về tác động của việc đánh
bắt cá ngừ tới rùa biển và hướng dẫn gỡ rùa bị mắc câu. WWF-Việt Nam cũng đào tạo quan
sát viên đi trên tàu của ngư dân, quan sát tác động của việc đánh bắt cá ngừ tới rùa biển
đồng thời cứu hộ rùa biển. Những hoạt động này của WWF-Việt Nam không chỉ bảo tồn rùa
biển mà còn giúp Việt Nam tuân thủ các quy định trong nước và quốc tế về đánh bắt cá ngừ
và tăng uy tín cho cá ngừ Việt Nam trên thị trường quốc tế.
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NUÔI TRỒNG THỦY
SẢN BỀN VỮNG
TRẠI NUÔI TÔM
ĐẦU TIÊN Ở CHÂU Á
ĐẠT CHỨNG CHỈ ASC
LÀ CỦA VIỆT NAM
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Việt Nam là một trong
những nước dẫn đầu
về sản lượng thủy sản
xuất khẩu, là nhà xuất khẩu lớn thứ ba toàn cầu
về tôm nuôi cũng như đáp ứng 90% nhu cầu cá
da trơn trên thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển
nhanh chóng của lĩnh vực này cũng đang tạo ra
rất nhiều tác động tiêu cực tới môi trường. Để
giải quyết vấn đề đó, WWF-Việt Nam đang hoạt
động tích cực nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực
ở mức thấp nhất, bao gồm cải tiến sản xuất để
đạt được chứng chỉ của Hội đồng Quản lý Nuôi
trồng Thủy sản Toàn cầu (gọi tắt là ASC). Chứng
chỉ ASC được cấp cho các trang trại nuôi trồng
thủy sản phát triển theo hướng bền vững, tác
động tới môi trường ở mức độ cho phép.
WWF đã làm việc với rất nhiều cơ sở nuôi trồng
thủy sản để nâng cao chất lượng trang trại và
sản phẩm thủy sản của họ để đạt được các tiêu
chuẩn của ASC. Bằng việc tham gia vào chứng
chỉ, chủ trang trại không chỉ tham gia bảo vệ
môi trường, mà còn mang lại khả năng tiếp cận
các thị trường có giá trị cao nhưng luôn đòi hỏi
các sản phẩm thủy sản bền vững như châu Âu
hay Bắc Mỹ...
Đến cuối năm 2014, WWF đã hỗ trợ 47 hộ nuôi
cá tra đạt chứng chỉ ASC tại Việt Nam. Hiện
nay đang có thêm 4 công ty nuôi cá tra xuất
khẩu và 3 hợp tác xã đang có nhu cầu đạt được
chứng nhận ASC. WWF đã hỗ trợ trang trại nuôi
tôm Quốc Việt là trang trại đầu tiên tại châu Á
đạt chứng chỉ ASC. Đến cuối năm 2015, sẽ có 3
trang trại tôm với diện tích khoảng 150 héc-ta sẽ
đạt chứng chỉ ASC và hiện đang có thêm 4 công
ty và 4 nhóm hộ sản xuất tôm quy mô nhỏ đang
trong quá hướng đến chứng chỉ ASC.

“Bằng việc sản xuất
có trách nhiệm, nuôi
trồng thủy sản là
một giải pháp hữu
hiệu để đáp ứng nhu
cầu thực phẩm ngày
càng tăng do việc
bùng nổ dân số toàn
cầu. WWF rất hoan
nghênh các nhà sản
xuất tại Việt Nam đã
đạt được chứng chỉ
ASC.”
Jose Villalon, Phó chủ
tịch WWF về Thủy sản

© Greg Funnell / WWF-Việt Nam

Công nhân tại trại nuôi của công ty Hùng Vương đang cân và kiểm tra tình trạng sức khoẻ
của cá tra, một trong những yêu cầu của chứng nhận ASC.
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3. GIẢI QUYẾT CÁC NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY RA SỰ SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG
Một trong những mối đe dọa chính đối với các nỗ lực bảo tồn ở
Việt Nam là đói nghèo. Đói nghèo khiến cho những người dân
sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên, khai thác tài nguyên không
bền vững và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đối với môi
trường. Xác định được mối đe dọa này, WWF-Việt Nam đã lồng
ghép các hoạt động phát triển xã hội vào các dự án bảo tồn qua
việc phối hợp với các cộng đồng nghèo sinh sống ở các vùng đệm
của các Khu Bảo tồn trong khu vực ưu tiên của WWF.

© Adam Oswell / WWF-Canon

Da hổ được bày bán ngang nhiên tại Việt Nam.
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CÁC HOẠT ĐỘNG
PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
Đối với WWF, các cộng đồng địa phương là
những đối tác bình đẳng trong công tác bảo tồn.
WWF làm việc với cộng đồng trong vai trò của
người điều phối thay vì áp đặt quan điểm trong
việc tạo ra thay đổi.
WWF hợp tác chặt chẽ với các hộ gia đình và
lên kế hoạch thực hiện dự án trên cơ sở đôi bên
cùng có lợi. Nhờ các tác động xã hội, sinh kế của
người dân được cải thiện và đã giảm được xâm
lấn vào các Khu Bảo tồn. Các hoạt động khai
thác bền vững đã giúp các hộ gia đình tái tạo
được môi trường thiên nhiên tại chính nơi họ
sinh sống.
Các can thiệp của WWF rất đa dạng về hình
thức, bao gồm hỗ trợ ổn định cuộc sống ở vùng
đệm cho người dân di cư từ vùng lõi của Khu
Bảo tồn mới được thành lập, thành lập mô hình
nuôi ong, phổ biến Thực hành Quản lý Tốt hơn
trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản bền
vững, thúc đẩy thành lập cơ chế đồng quản lý tài
nguyên thiên nhiên giữa Vườn Quốc gia và người
dân sống xung quanh, thành lập mô hình du lịch
sinh thái trong và xung quanh Vườn Quốc gia.
Các can thiệp có thể được thực hiện ở các quy
mô khác nhau nhưng chúng đã trực tiếp hoặc
gián tiếp góp phần cho việc thực hiện các mục
tiêu bảo tồn của WWF.
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Hỗ trợ sinh kế

CẢI THIỆN KỸ THUẬT
CANH TÁC ĐIỀU

VQG Cát Tiên nằm ở khu vực Nam
Trường Sơn của Việt Nam, một trong
ba cảnh quan ưu tiên của WWF-Việt
Nam. Hệ sinh thái rừng độc đáo của
Vườn là sinh cảnh sống của hơn 1.600
loài thực vật và 1.500 loài động vật, rất nhiều loài trong số đó nằm trong
Sách Đỏ của Việt Nam. Một trong những thách thức lớn nhất đối với công
tác bảo tồn của Vườn là việc các cộng đồng nghèo sống ở vùng đệm khai
thác tài nguyên của Vườn bất hợp pháp.
Điều là nguồn thu nhập chính của hai xã vùng đệm Tiên Hoàng và Phước
Cát 2, huyện Cát Tiên. Tuy vậy, do người dân áp dụng các biện pháp canh
tác không bền vững đã dẫn đến năng suất thu được từ cây điều thấp hơn
nhiều so với năng suất tiềm năng, thu nhập từ cây điều rất thấp. Cây điều
được trồng chủ yếu trên đất có độ dốc cao không thích hợp đã gây xói mòn
đất nghiêm trọng. Để có thêm thu nhập, người dân thường lấn chiếm bất
hợp pháp vào Vườn để mở rộng đất sản xuất, khai thác gỗ, săn bắn hoặc
chăn thả gia súc.
Với nguồn tài trợ từ DANIDA và Quỹ Jensen Đan Mạch, WWF-Việt Nam
đã giới thiệu Thực hành Quản lý Tốt hơn (BMP) tới người dân. Kết quả áp
dụng BMP đã làm tăng hiệu quả sản xuất của các vườn điều hiện có, giúp
người dân có thêm thu nhập. BMP còn bao gồm biện pháp cải thiện các
vườn điều già cỗi, năng suất thấp, bằng cách xây dựng hệ thống nông lâm
kết hợp hoặc trồng xen ca cao dưới tán điều. Xen canh giúp cải thiện chất
lượng và năng suất của cả hai loại cây trồng cũng như làm tăng giá trị và
hiệu quả trên cùng một đơn vị diện tích. Thu nhập của người dân có thể
tăng gấp đôi nhờ trồng xen ca cao trong vườn điều. Ngoài ra, WWF còn
giới thiệu các giống điều mới thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như các
mô hình tưới nước tiết kiệm.
Gần 2.020 lượt nông dân tham gia 76 lớp tập huấn về BMP do WWF tổ
chức, và khi được phỏng vấn, 98% trong số 1.200 nông dân từ tất cả các
xã trong huyện Cát Tiên cho biết họ đã áp dụng BMP ở các mức độ khác
nhau trong canh tác.
Việc áp dụng BMP đã đem lại thành công: thu nhập của người dân tăng
lên, số vụ vi phạm vào Vườn giảm đáng kể từ năm 2010, và đến năm 2012
không còn vụ vi phạm nào được ghi nhận từ địa bàn hai xã.

2,020

LƯỢT NÔNG DÂN
ĐƯỢC TẬP HUẤN
BMP
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PHÁT TRIỂN
DU LỊCH SINH THÁI
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“Khi WWF và chính
quyền xã nói với chúng
tôi về dự án, chúng tôi
vui nhưng cũng lo lắm.
Vui vì cuộc sống sẽ
khá hơn nhưng chúng
tôi cũng lo vì chưa biết
gì về du lịch cả. Giờ thì
tôi rất hài lòng. Tôi có
lương và có thể hỗ trợ
được gia đình”.
Ông K’Yếu, Trưởng Tổ hợp
tác Tà Lài

© Hanne Hill / WWF-Việt Nam

Một phương pháp nữa cũng góp phần tăng thu
nhập cho người dân nghèo và đồng thời cũng
làm giảm áp lực đối với rừng, đó là khuyến khích
các cộng đồng tham gia vào các hoạt động du
lịch sinh thái. Với sự hỗ trợ của WWF-Việt Nam,
mô hình du lịch sinh thái cộng đồng với tâm
điểm là Nhà dài Tà Lài có thể tiếp đón khoảng
180 khách, đã được xây dựng ở xã Tà Lài, vùng
đệm VQG Cát Tiên. Hơn 200 người dân địa
phương đã tích cực tham gia trong quá trình xây
dựng và thiết kế cùng với cán bộ dự án. Ngoài
ra, VQG Cát Tiên cũng hỗ trợ các vật liệu thân
thiện với môi trường như tre, mây, gỗ, lá cọ. Các
nhóm dịch vụ cộng đồng được dự án tập huấn
các kỹ năng cần thiết để tham gia các hoạt động
du lịch. Sau khi dự án kết thúc, mô hình du lịch
hiện nay vẫn phát triển hiệu quả dưới sự quản lý
của nhóm cộng đồng hợp tác với công ty Capheex. Có thể nói đây là một mô hình phối hợp tư
nhân – cộng đồng trong quản lý và phát triển du
lịch rất thành công, tạo việc làm cho khoảng 100
người dân địa phương đã được dự án của WWFViệt Nam tập huấn. Khoảng 91% những người
làm việc tại đây là người dân tộc thiểu số. Dự án
cũng tạo ra cơ chế chia sẻ lợi ích để cộng đồng
đều được hưởng lợi từ du lịch, cụ thể sẽ trích
một khoản cố định 150.000 VNĐ đối với người
lớn và 75.000 VNĐ đối với trẻ em từ chi phí trả
cho Nhà dài để đóng góp cho Quỹ Phát triển
Cộng đồng. Quỹ này sẽ được dùng cho mục đích
hỗ trợ cho các hộ dân nghèo trong cộng đồng
hoặc cho vay vốn để phát triển sản xuất, cải
thiện sinh kế, như vậy sẽ góp phần giảm sự phụ
thuộc vào nguồn tài nguyên rừng. Ngoài ra, dự
án cũng hỗ trợ VQG Cát Tiên quảng bá và thúc
đẩy các hoạt động du lịch sinh thái; ở cấp Trung
ương, phối hợp với Tổng cục Du lịch xây dựng
tiêu chí và quy trình cấp chứng nhận du lịch có
trách nhiệm đối với các doanh nghiệp lữ hành.

Nhà dài Tà Lài – mô hình
du lịch sinh thái dựa vào
cộng đồng tại Cát Tiên

Thủy điện bền vững

THỦY
ĐIỆN

Trong vài thập niên vừa
qua, Việt Nam xem thủy
điện là cứu cánh cho
cơn khát năng lượng của
giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước. Đến nay, với 268 nhà máy đang
vận hành (và 205 công trình khác đã được lên
kế hoạch) thủy điện cung cấp hơn một phần ba
năng lượng điện của cả nước. Mặc dù có đóng
góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế
- xã hội quốc gia, thủy điện cũng gây ra nhiều rủi
ro đối với môi trường. Dưới sức ép tăng trưởng
nhanh, các rủi ro này thường không được quan
tâm và xử lý đúng mức.
Sau khi khảo sát và đánh giá một loạt các công
trình thủy điện trên thế giới, trong đó có một
số công trình tại Việt Nam, WWF cho rằng tất
cả các công trình thủy điện đều gây ra những
tác động môi trường tiêu cực ở các mức độ khác
nhau. Phần lớn các công trình được đánh giá đều
ít nhiều vi phạm các nguyên tắc phát triển bền
vững. Các vi phạm phổ biến bao gồm: chọn địa
điểm xây dựng không hợp lý, không quan tâm
tới tác động của công trình lên hệ sinh thái và đa
dạng sinh học, không công khai chi phí thật và
thiếu sự chấp nhận từ cộng đồng địa phương.
WWF-Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng ghi
nhận trong việc nâng cao nhận thức của các bên
liên quan về tác động tiêu cực của thủy điện và
thúc đẩy việc phát triển thủy điện một cách bền
vững tại Việt Nam.
Để hạn chế các vi phạm nói trên và giảm thiểu
các tác động tiêu cực về mặt môi trường, kinh tế,
xã hội của thủy điện, đặc biệt là trong bối cảnh
phát triển đồng bằng sông Cửu Long, WWF đã
phối hợp với Uỷ ban Sông Mê Công (MRC) và
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) xây dựng
và quảng bá bộ công cụ Đánh giá nhanh thủy
điện bền vững theo lưu vực sông (RSAT). Công
cụ này có thể được Chính phủ và các nhà đầu tư
sử dụng để đánh giá toàn diện các nhân tố liên
quan đến việc xây dựng thủy điện trong một lưu
vực sông.

XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN
PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN
BỀN VỮNG HƠN
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4. TĂNG NĂNG LỰC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Với đường bờ biển dài, thấp, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị
tổn thương nhất trước Biến đổi Khí hậu (BĐKH), luôn nhạy cảm với những
hiểm họa khôn lường do bão, dông và lượng mưa lớn gây ra. BĐKH tác
động nghiêm trọng tới hệ sinh thái tự nhiên, nền kinh tế và đời sống dân cư.
Các chương trình của WWF-Việt Nam tập trung vào ứng phó và giảm nhẹ
tác động của BĐKH đồng thời tăng năng lực ứng phó của các hệ sinh thái.
Những bằng chứng về sự thay đổi là không thể phủ định, cụ thể là: nhiệt độ
trung bình đã tăng 0,5OC, và mực nước biển đã dâng thêm khoảng 20 cm
so với 50 năm trước đây. Ngày càng xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực
đoan như mưa lớn, hạn hán, lũ lụt và các cơn bão lớn. Tất cả các chiến dịch
của WWF đều có cùng mục tiêu đó là làm giảm nhẹ tác động, và giúp đỡ con
người cũng như tự nhiên có thể ứng phó tốt hơn trước những thay đổi này.

© Nguyễn Thanh Hà / WWF-Việt Nam

Giới trẻ hưởng ứng Giờ Trái Đất tại quảng trường Cách mạng tháng Tám, Hà Nội, năm 2009

Bảo tồn đa dạng sinh học: Tăng năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
© MOIT / WWF

Chương trình ca nhạc
trước Nhà hát Lớn
hưởng ứng Giờ Trái Đất.
Hàng nghìn người có
mặt trong đêm sự kiện
tổ chức bởi Bộ Công
Thương

“Giờ Trái Đất không
chỉ đơn giản là việc
tắt đi những ánh sáng
không cần thiết. Đây
là cơ hội để tất cả mọi
người trên thế giới cho
thấy họ có thể làm
được những gì để bảo
vệ hành tinh”.
Andy Ridley, CEO và
đồng sáng lập của Giờ
Trái Đất
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WWF, cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Quỹ Phát triển Quốc tế Thụy Điển và Ngân hàng
Thế giới, đã phát triển khung chính sách và các
hướng dẫn trong việc xác định, lồng ghép và
thực hiện các giải pháp ứng phó với BĐKH với
trọng tâm cốt lõi là bảo tồn hệ sinh thái tại Việt
Nam. Những nội dung này đã được Chính phủ
phê duyệt năm 2013, và hiện đang hỗ trợ đắc lực
cho các cơ quan Nhà nước cấp địa phương lập
kế hoạch, xác định ưu tiên và triển khai các hoạt
động thích ứng phù hợp.
WWF-Việt Nam được biết tới nhiều nhất thông
qua chiến dịch lớn nhất trên toàn cầu về việc trái
đất ấm lên: Giờ Trái Đất. Được triển khai lần
đầu tiên năm 2007 tại Sydney, Australia, chiến
dịch đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức cộng
đồng về BĐKH thông qua sự kiện biểu tượng là
tắt đèn trong một tiếng đồng hồ. Hai năm sau,
chiến dịch được thực hiện trên quy mô toàn
cầu và vào năm 2015, đã có tới 172 quốc gia và
vùng lãnh thổ đã tham gia vào chiến dịch. Từ
năm 2009, Việt Nam đã tham gia cùng với các
nước trên thế giới trong việc “Tắt đèn trong Giờ
Trái Đất” như khẳng định cam kết trong các nỗ
lực chung về ứng phó với BĐKH. Năm 2009,
khoảng 3.000 người đã tham gia sự kiện tại Nhà
hát Lớn Hà Nội cùng với 300 thành viên của
Chính phủ, đặc biệt có sự tham gia của Phó Thủ
tướng Chính phủ trong màn lễ tắt đèn. Từ năm
2012, Chiến dịch đã chính thức được Bộ Công
Thương tiếp quản và duy trì thực hiện với hỗ trợ
kỹ thuật từ WWF. Chương trình hiện nay được
thực hiện tại tất cả các thành phố trên cả nước.

© Hanne Hill / WWF-Việt Nam

Nhân viên WWF tại Hà Nội cùng với các sinh viên trường ĐH Lâm nghiệp và học sinh
trường THCS Lê Quý Đôn trồng cây tại VQG Ba Vì để hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015.
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PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG TƯƠNG LAI CỦA VIỆT NAM
WWF hoạt động trong lĩnh vực năng lượng bền
vững và giảm thiểu các-bon nhằm ứng phó với
biến đổi khí hậu tác động nghiêm trọng lên đa
dạng sinh học, sinh thái, tài nguyên thiên nhiên
và con người. Tầm nhìn WWF là “Xây dựng một
tương lai bền vững và an toàn cho con người và
muôn loài trên trái đất cùng sinh sống trong môi
trường các-bon thấp có thể thích ứng với biến
đổi khí hậu”.
Tại Việt Nam, WWF đã triển khai dự án Giảm
thiểu Các-bon (LCD) với mục tiêu giảm tác động
dấu chân sinh thái trong việc sử dụng điện tại
Việt Nam và khu vực Mekong mở rộng cũng như
sử dụng sinh khối không bền vững tại khu vực
ưu tiên. Dự án LCD bắt đầu từ năm 2012 tập
trung chủ yếu vào xây dựng và vận động chính
sách năng lượng ở cấp quốc gia cũng như trình
diễn mô hình năng lượng bền vững cho các cộng
đồng địa phương. Tới nay, WWF-Việt Nam đã
thực hiện 114 mô hình năng lượng bền vững tại
tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc vùng Trung Trường
Sơn, trong đó có thể kể tới các loại bếp cải tiến,
hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời và các
loại hầm biogas công nghệ mới nhất. Dự án tập
trung hỗ trợ các hộ nghèo, doanh nghiệp nhỏ và
các cơ sở công cộng như nhà trẻ mẫu giáo. Tác
động của dự án rất quan trọng vì đã hỗ trợ giảm
phát thải khí nhà kính, giảm ảnh hưởng đến
biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của việc sản xuất,
sử dụng năng lượng không bền vững hay khai
thác quá mức tài nguyên thiên nhiên. Sự thành
công của dự án không chỉ trong việc thúc đẩy
giảm thiểu các-bon và sử dụng năng lượng bền
vững ở Việt Nam mà còn cải thiện đời sống của
người dân địa phương.
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© Thái Minh Bảo / WWF-Việt Nam

Lắp đặt mô hình biogas sử dụng công nghệ nhựa tái chế, loại công nghệ mới nhất, cho một
hộ dân tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
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5. NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG
Trong hơn 10 năm qua, WWF-Việt Nam là một trong
những tổ chức đi tiên phong trong các hoạt động
Giáo dục Môi trường (GDMT) nhằm nâng cao nhận
thức, thay đổi thái độ hành vi của các đối tượng trong
xã hội về vai trò của môi trường và bảo vệ môi trường.

© Nguyễn Phương Ngân / WWF-Việt Nam

Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời các câu đố vui về môi trường trong một buổi triển lãm về động vật hoang dã tại Đà Lạt năm 2012.
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HỢP TÁC VỚI
DOANH NGHIỆP

Các doanh nghiệp là lực lượng chính định hình
nền kinh tế toàn cầu và có khả năng, cũng như
trách nhiệm, bảo đảm cho sự bền vững của các
nguồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái.
WWF-Việt Nam đã và đang hợp tác với nhiều
tập đoàn quốc tế, như Coca Cola, HSBC, IKEA
và Microsoft. WWF hiện đang triển khai chương
trình hợp tác doanh nghiệp tại Việt Nam, và
đang dần dần tạo được mối liên hệ mật thiết với
nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó các bên cùng nhau phối
hợp nâng cao nhận thức về môi trường và tầm quan trọng của các nguồn
tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, đồng thời huy động thêm nguồn lực
cho các dự án bảo tồn.
Tháng 12 năm 2014, hội thảo “Phát triển bền vững – Nâng tầm ưu thế
kinh doanh” được tổ chức với sự kết hợp giữa WWF và Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam. Hội thảo đã cập nhật các xu hướng mới nhất về
phát triển bền vững với các đề xuất đa dạng và hiệu quả thông qua chiến
lược lồng ghép hoạt động bền vững vào tất cả các hoạt động kinh doanh.
Hội thảo quy tụ sự tham gia của các doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong
và ngoài nước, tạo diễn đàn để các doanh nghiệp thảo luận và xây dựng
các khuyến nghị khả thi đối với doanh nghiệp.

GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG

WWF-Việt Nam đã phối hợp với các đối tác là
các VQG, các Khu Bảo tồn Thiên nhiên thực
hiện các Dự án GDMT như: Dự án Bảo vệ rùa
biển ở Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận, Dự án Bảo
tồn Tê giác tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, Dự án
Bảo tồn Rùa biển và Dugong ở Côn Đảo và rất
nhiều các dự án khác.
Một trong những Dự án điển hình mà WWF
thực hiện trong những năm qua đó là Dự án
Giáo dục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học trong các trường
THCS. Trong khuôn khổ Dự án, WWF-Việt Nam đã hợp tác với Bộ Giáo
dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế
và Ninh Thuận thực hiện các hoạt động của Dự án. Hàng trăm giáo viên
đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy tích hợp nội dung bảo tồn
thiên nhiên và đa dạng sinh học, các giáo viên được phát triển kỹ năng tổ
chức và thực hiện các hoạt động ngoại khóa về bảo tồn đa dạng sinh học
lấy học sinh làm trung tâm. Ngoài ra, Dự án phát triển và giới thiệu rộng
rãi bộ tài liệu về giảng dạy tích hợp với nội dung bảo tồn đa dạng sinh học
cho các giáo viên.
Với những kiến thức và kinh nghiệm đã tích luỹ trong những năm qua,
WWF-Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ quan Chính phủ, các tổ chức bảo
tồn và các trường học tiếp tục thực hiện các hoạt động GDMT nhằm nâng
cao nhận thức cho xã hội về vai trò của môi trường, để từ đó người dân,
đặc biệt là giới trẻ, có hiểu biết tốt hơn và sẽ đóng vai trò tích cực hơn để
bảo vệ môi trường.
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© Lê Minh Quốc / WWF-Việt Nam

Chiến lợi phẩm của cậu bé khi tham gia một sự kiện kỷ niệm ngày Quốc tế Hổ tại Hà Nội
năm 2011.
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Chiến lược bảo tồn

TẦM NHÌN CỦA WWF-VIỆT
NAM ĐẾN NĂM 2030
Trong 15 năm tới, Việt Nam có thế đạt được:
•
Dấu chân sinh thái của người dân Việt Nam sẽ duy
trì trong giới hạn cho phép nhằm duy trì sự đa dạng cần
thiết của các loài và hệ sinh thái, và các dịch vụ sinh thái
quan trọng sẽ đóng góp xây dựng một tương lai phát triển
bền vững.
•
Bảo toàn sinh thái và đa dạng sinh học ở các vùng
ưu tiên của Việt Nam sẽ được duy trì và phục hồi, và cho
phép các khu sinh thái của Việt Nam đóng một vai trò
quan trọng trong việc bảo vệ tính nguyên vẹn của hệ sinh
thái sông Mekong.

Và đối với tổ chức:
•
WWF-Việt Nam sẽ thực hiện vai trò của một tổ chức
bảo tồn hàng đầu tại Việt Nam, đề xuất các giải pháp và
hỗ trợ thực hiện cho Chính phủ và các đối tác chính để
giải quyết các vấn đề cần thiết cho sự phát triển quốc gia.
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Mục tiêu năm 2020

MỤC TIÊU CHO NĂM 2020:
Những mục tiêu trước mắt cho kế hoạch 5 năm tới của tổ chức sẽ là: đảm bảo
các hoạt động bảo tồn hiệu quả, quản lý bền vững và ứng phó với các tác động
của BĐKH trên diện tích khoảng 85,000 km2 tại các khu vực ưu tiên, đảm bảo
phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương và kinh tế quốc gia.
Chiến lược 5 năm của WWF-Việt Nam
Chiến lược 1: Tiếp tục các mục tiêu bảo tồn tại các vùng chiến lược
• Quản lý hiệu quả các Khu Bảo tồn, mang lại lợi ích cho hệ sinh thái và
cộng đồng địa phương.
• Bảo vệ các loài biểu tượng tránh khỏi sự tuyệt chủng.
• Phục hồi và bảo vệ những sinh cảnh sống cần thiết cho các loài hoang dã
đang có nguy cơ tổn thương nhất.
• Kiểm soát buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
Chiến lược 2: Đảm bảo vốn tự nhiên cho Tăng trưởng xanh thông qua cải cách
và phát triển chính sách
• Xây dựng và tuyên truyền các hướng dẫn, công cụ, năng lực phục vụ cho
việc đánh giá dịch vụ sinh thái và tài khoản vốn thiên nhiên.
• Lồng ghép kế hoạch sử dụng đất và các lĩnh vực liên quan tới vốn tự
nhiên.
Chiến lược 3: Thúc đẩy tiêu thụ và sản xuất bền vững
• Hỗ trợ các hình thức sản xuất bền vững trong các ngành lâm nghiệp,
nông lâm, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.
• Khuyến khích người tiêu dùng tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất bền
vững.
Chiến lược 4: Đảm bảo ứng phó với các tác động của BĐKH và thúc đẩy phát
triển năng lượng bền vững
• Thích ứng và giảm thiểu các tác động của BĐKH thông qua sử dụng hiệu
quả năng lượng và năng lượng tái tạo.
• Xây dựng chương trình nhằm giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng.
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BÁO CÁO 20 NĂM

CẢM ƠN BẠN ĐÃ
ĐỒNG HÀNH
CÙNG CHÚNG TÔI!
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www.panda.org/vietnam
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Sứ mệnh của chúng tôi:
Ngăn chặn sự suy thoái môi trường tự nhiên của hành tinh và
xây dựng một tương lai ở đó con người sống hài hoà với thiên nhiên.

