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MẤT MÁT CỦA
THIÊN NHIÊN LÀ
MỘT RỦI RO
KINH DOANH

125 nghìn tỷ đô la - đó là giá trị ước tính hàng
hóa và dịch vụ mà thiên nhiên cung cấp cho
nền kinh tế toàn cầu hàng năm (Báo cáo Sức
sống Hành tinh WWF, 2018). Mỗi năm, đại
dương tạo ra dịch vụ và hàng hoá, ví dụ như
hải sản, trị giá khoảng 2,5 nghìn tỷ đô la, ong
và các loài sinh vật khác đóng góp ít nhất 235
tỷ đô la vào quá trình sản xuất lương thực
toàn cầu, và riêng du lịch sinh thái ở các khu
bảo tồn đã tạo ra khoảng 600 tỷ đô la.

Không chỉ duy trì sự sống, thiên nhiên còn
thúc đẩy công nghiệp và thương mại. Tuy
nhiên, hơn bao giờ hết ‘nguồn tài nguyên tự
nhiên' quan trọng này đang bị đe dọa. Chúng
ta không thể đứng ngoài các mối đe dọa mà
hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt.
Làm việc cùng nhau là cách duy nhất để chúng
ta tìm ra cách để giải quyết những mối đe dọa
này trên quy mô lớn.

Xem video

© WWF / Elizabeth Kemf
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Để biết thêm thông tin về cơ hội hợp tác, xin vui lòng liên hệ
(Bà) Nguyễn Thanh Nga
Giám đốc Chương trình Hợp tác Doanh nghiệp WWF-Việt Nam
Email: nga.nguyenthanh@wwf.org.vn
Xuất bản bởi WWF-Việt Nam – Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên
tại Việt Nam
Bất kỳ việc sao chép toàn bộ hoặc một phần thông tin đều phải dẫn nguồn
tiêu đề ấn phẩm và tên tổ chức xuất bản nêu trên, cũng chính là chủ sở
hữu bản quyền của ấn phẩm này.
© Nội dung 2022 WWF-Việt Nam
Đã đăng ký bản quyền.
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GIỚI THIỆU VỀ WWF-VIỆT NAM
Tiếp nối sự phát triển không ngừng của mạng lưới toàn cầu, WWF là một trong
những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên thực hiện chiến lược bảo tồn quốc gia
tại Việt Nam từ thập niên 90.
Từ đó, WWF đã cộng tác với chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp và các đối tác chủ
chốt trong một loạt các vấn đề môi trường và thực hiện nhiều hoạt động bảo tồn đa
dạng trên khắp Việt Nam, nhằm giải quyết những thách thức về môi trường trong và
ngoài nước.

© WWF / Elizabeth Kemf
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SỨ MỆNH VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN
Cùng với đại diện WWF trên toàn thế giới, sứ mệnh của
chúng tôi là: ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường tự
nhiên tại Việt Nam và xây dựng một tương lai trong đó
con người sống hài hòa với thiên nhiên.
Song song với việc tiếp tục chương trình bảo tồn các khu
vực sinh thái quan trọng, WWF-Việt Nam tăng cường tập
trung vào sáu mục tiêu toàn cầu – bảo tồn động vật hoang
dã, rừng, đại dương, nước ngọt, biến đổi khí hậu và năng
lượng, và thực phẩm. – và ba lĩnh vực chính dẫn đến sự
xuống cấp của môi trường – thị trường, tài chính và vận
động chính sách.
WWF hiểu rằng thay đổi được tạo nên từ sức mạnh đoàn
kết. Do đó chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức
và doanh nghiệp trong và ngoài nước khi hành động vì các
mục tiêu bảo tồn và các lĩnh vực liên quan.
Chỉ khi có sự tham gia của nhiều bên: cộng đồng và doanh
nghiệp, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, các tổ
chức tài chính và cơ quan phát triển, người tiêu dùng và
các nhà nghiên cứu, chúng ta mới có thể tạo ra sự thay đổi
mà chúng ta mong muốn.

CÁCH CHÚNG TÔI THỰC HIỆN

THỰC PHẨM

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU & NĂNG LƯỢNG

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

NƯỚC NGỌT

ĐẠI DƯƠNG

RỪNG

6 mục tiêu toàn cầu, 3 lĩnh vực lồng ghép xuyên
suốt, thực hiện bởi cộng đồng có năng lực của
chương trình bảo tồn và đối tác.

THỊ TRƯỜNG
TÀI CHÍNH
QUẢN TRỊ
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WWF
QUA CON SỐ

HÀ NỘI

Thành lập năm

1961

NGHỆ AN

Có mặt tại

trên 100 quốc gia

HÀ TĨNH

trên 5 triệu

QUẢNG BÌNH

người ủng hộ

QUẢNG TRỊ

THỪA THIÊN HUẾ

trên 25 triệu

QUẢNG NAM

người theo dõi trên
mạng xã hội

WWF
VIỆT NAM
Thành lập năm

Văn phòng trụ sở và văn
phòng dự án của WWF-Việt
Nam

PHÚ YÊN
ĐẮK LẮK

Khu vực hoạt động của
WWF-Việt Nam năm 2022

KHÁNH HOÀ

LÂM ĐỒNG

NINH THUẬN

TAY NINH

ĐỒNG NAI

Với hơn

hoạt động
tại Viet Nam

BÌNH ĐỊNH
GIA LAI

Văn phòng trụ sở của WWFViệt Nam

1995

26 năm

ĐÀ NẴNG

ĐỒNG THÁP

LONG AN

HỒ CHÍ MINH

AN GIANG

PHÚ QUỐC

BÀ RỊA VŨNG TÀU

BÊNS TRE
CẦN THƠ
KIÊN GIANG
SÓC TRĂNG
BẠC LIÊU

07 văn phòng

CÀ MAU
CÔN ĐẢO

trên toàn quốc

*Bản đồ này thể hiện văn phòng và khu vực hoạt động của WWF-Việt Nam và không đại diện toàn bộ lãnh thổ Việt Nam
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MỤC TIÊU 5 NĂM TỚI
CỦA WWF-VIỆT NAM
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Động vật hoang dã được phục hồi và sinh trưởng

Việt Nam đảm bảo các loài động vật hoang dã trong
danh mục ưu tiên có môi trường sống tự nhiên an
toàn, đồng thời không còn là quốc gia trung chuyển
hoặc là thị trường buôn bán các sản phẩm động vật
hoang dã bất hợp pháp từ nước ngoài.

RỪNG

Những cánh rừng được phục hồi

Rừng của Việt Nam được phục hồi, đóng góp về đa
dạng sinh học, tăng cường các dịch vụ hệ sinh thái và
cải thiện chất lượng cuộc sống con người và muôn
loài.

ĐẠI DƯƠNG

Đại dương bền vững và được khôi phục

Các khu bảo tồn biển quan trọng của Việt Nam và
nguồn lợi thủy sản được bảo vệ.

RÁC THẢI NHỰA

Không còn rác thải nhựa trong tự nhiên

Việt Nam đóng góp vào nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa
ra đại dương thông qua các mô hình kinh doanh mới,
có khung chính sách về nhựa phù hợp và mô hình
thành phố không rác thải nhựa.

THỰC PHẨM

Hướng tới hệ thống thực phẩm bền vững

Các mặt hàng nông nghiệp và thủy sản của Đồng bằng
sông Cửu Long được sản xuất bền vững, đảm bảo đa
dạng sinh học, khả năng chống chịu với biến đổi khí
hậu và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

NƯỚC NGỌT

Đồng bằng có tính chống chịu cao và
hệ sinh thái duy trì sự sống
Các con sông ở Việt Nam và hệ sinh thái nước ngọt
quan trọng góp phần tạo nên các đồng bằng có tính
chống chịu cao và cung cấp dịch vụ hệ sinh thái cho
con người và thiên nhiên

KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG

Tăng cường khả
năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát triển
các nguồn năng lượng bền vững

Việt Nam thực hiện tiến trình chuyển đổi công bằng,
tiến tới tương lai phát thải các-bon thấp và tăng tính
chống chịu với biến đổi khí hậu cho con người và
thiên nhiên, đóng góp vào mục tiêu giữ mức tăng
nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5°C.

© WWF-Viet Nam / Nguyen Ngoc Quang
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#togetherpossible

VÌ SAO HỢP TÁC
VỚI WWF?

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà môi trường thay đổi chưa từng có, tạo ra
những thách thức lớn cho cá nhân lẫn doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta cũng
đang đứng trước một cơ hội chưa từng có để tạo ra những thay đổi tích cực khoa học làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, hiểu biết của con người về thế giới
rộng lớn hơn và sự thay đổi đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây cũng là
lúc chúng ta xác định lại mối quan hệ cũng như vai trò trách nhiệm của chúng ta
với thiên nhiên. Nhưng dù câu trả lời có là gì, có một điều chắc chắn là chúng ta
cần phải hợp tác với nhau.

WWF-VIỆT NAM - ĐỐI TÁC TIN CẬY
Tổ chức bảo tồn hàng đầu và lớn nhất trên thế giới
và tại Việt Nam, hoạt động trên phạm vi toàn cầu
và am hiểu địa phương. Theo khảo sát
SustainAbility Leaders của GlobalScan, WWF liên
tiếp, từ năm 2017 đến năm 2021, là tổ chức phi
chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phát triển bền
vững được công nhận và biết đến nhiều nhất bởi
các chuyên gia.
Hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc bảo tồn thiên
nhiên Việt Nam và cải thiện sinh kế của cộng đồng
địa phương;
Mạng lưới quan hệ và quan hệ đối tác chặt chẽ với
chính quyền địa phương và liên quốc gia;
Minh bạch trong quản lý tài chính; hệ thống các
công cụ quản lý dự án; các biện pháp bảo vệ môi
trường và xã hội áp dụng hiệu quả và liên tục củng
cố;
Đã và đang làm việc trên nhiều lĩnh vực bảo tồn
với tầm nhìn chiến lược rõ ràng nhằm giải quyết
những thách thức môi trường quan trọng.
© David Bebber / WWF-UK

Là đối tác chiến lược và dài hạn của nhiều tập
đoàn dẫn đầu lĩnh vực trên thế giới và trong nước.
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CÁCH WWF
HỢP TÁC CÙNG
DOANH NGHIỆP
THÚC ĐẨY CÁC HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH, SẢN XUẤT
BỀN VỮNG

Mục tiêu của quan hệ đối tác song
phương là các vấn đề quan trọng hoặc
lĩnh vực ưu tiên đạt được các kết quả
bảo tồn trực tiếp thông qua việc thay
đổi thực hành trong hoạt động và
chuỗi giá trị của doanh nghiệp, đồng
thời giảm tác động lên tới môi trường.

TRUYỀN THÔNG VÀ NÂNG
CAO NHẬN THỨC
WWF-Việt Nam hợp tác với doanh
nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về
các vấn đề môi trường quan trọng
và vận động hành vi tiêu dùng bền
vững thông qua hoạt động truyền
thông và các chiến dịch (bao gồm
chiến dịch quảng bá cho mục đích
thiện nguyện).

HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ
Đối với những doanh nghiệp đã có
sự cam kết cho hoạt động bảo tồn và
đã giảm thiểu tác động lên tới môi
trường, chúng tôi kêu gọi sự tài trợ
cho các dự án bảo tồn sinh cảnh và
các loài quan trọng. .

© WWF-Viet Nam / Thanh The Vinh

© WWF-Viet Nam / Dao Quoc Binh
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“

“

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SONG HÀNH VỚI THỰC HIỆN
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, VỀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN, SẼ MANG LẠI LỢI
ÍCH LÂU DÀI CHO DOANH NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG.
Ts. Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc điều hành Quốc gia, WWF-Việt Nam

© WWF-Viet Nam / Tran Trung Hieu
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CÁC HỢP TÁC NỔI BẬT

1

Chúng tôi hợp tác với từng doanh nghiệp
dựa trên mối quan tâm và mục tiêu chung.
Một vài hợp tác nổi bật:
HSBC, trang 12

3M, trang 18

Google, trang 13

Tetra Pak, trang 18

IKEA, trang 14

innisfree, trang 19

Prudential, trang 15

Sopex, trang 19

Coca-Cola, trang 16

BOO, trang 19

Volvo, trang 17

Epson, trang 19

Grab, trang 18
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1

HỢP TÁC VỚI CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP

#togetherpossible

HSBC

Thúc đẩy hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại một trong những khu vực chịu ảnh hưởng
nhiều nhất - khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3

MỤC TIÊU DỰ ÁN
TRONG GIAI ĐOẠN
2020 - 2024

2018 - 2019 CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN NƯỚC
HSBC là đối tác toàn cầu lâu dài của WWF trong suốt hơn 17 năm qua. Tại Việt Nam,
WWF-Việt Nam và Chương trình Bảo tồn Nước của HSBC đã cùng thực hiện nhiều
hoạt động nhằm bảo tồn tài nguyên nước. Quan hệ hợp tác này không chỉ giúp WWF
thực hiện chiến lược bảo tồn quốc gia mà còn giúp nhân rộng tác động của Chương
trình Bảo tồn Nước của HSBC, mang nước sạch đến hơn 2,5 triệu người sống tại 5 lưu
vực sông lớn trên thế giới.

150 HA RỪNG NGẬP
MẶN ĐƯỢC TRỒNG

Tại Vườn Quốc gia Tràm Chim thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và Lưu vực sông Vu
Gia – Thu Bồn, dự án triển khai năm 2018 - 2019 đã góp phần cải thiện tình trạng lưu
vực sông bằng cách gắn kết cộng đồng tại các khu vực nước ngọt trọng điểm tham gia
bảo tồn tài nguyên nước thông qua chương trình giáo dục, khoa học cho cộng đồng và
cải thiện công tác quản lý, nâng cao các giá trị môi trường, kinh tế và xã hội.

HẤP THỤ ÍT NHẤT
20.000 TẤN CO2
MỖI NĂM
VÀ CUNG CẤP DỊCH
VỤ HỆ SINH THÁI
CHO HƠN 10.000 HỘ
GIA ĐÌNH.

2020-2024 HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Năm 2020-2024, HSBC tiếp tục mở rộng hoạt động bảo tồn cùng WWF thông qua dự
án 5 năm nhằm tái sinh rừng ngập mặn tự nhiên, từ đó sẽ giúp giải quyết các thách
thức nghiêm trọng về môi trường xã hội như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, ô
nhiễm nguồn nước, an ninh lương thực, sức khỏe con người và quản lý rủi ro thiên tai.
Dự án phát triển 150 hecta rừng bằng cách áp dụng phương pháp khoanh nuôi xúc tiến
tái sinh rừng ngập mặn nhằm đảm bảo khả năng tăng trưởng cao nhất cho cây. Khi đạt
đến tuổi trưởng thành, khu rừng ngập mặn rộng 150 hecta này có thể hấp thụ và dự trữ
ít nhất 20.000 tấn carbon mỗi năm, làm giảm nồng độ khí CO2. Rừng ngập mặn cũng
sẽ tạo thành vùng đệm giữa đất liền, biển và sông ngòi, giúp duy trì và che chắn vùng
đồng bằng sông Cửu Long khỏi các hiện tượng thiên tai.
Ngoài ra, khu rừng mới này sẽ cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tại chỗ cho hơn 10.000 hộ
gia đình được bảo vệ khỏi tình trạng lũ lụt và cải thiện bãi sinh sản thủy sản của họ lên
đến 350-390 tấn hải sản mỗi năm. Dự án này cũng được thành lập để nghiên cứu và
giới thiệu các phương pháp quản lý tốt nhất về giải pháp sinh kế thay thế cho các cộng
đồng cư dân sống tại vùng đệm của Vườn Quốc gia.
Bên cạnh đó, vào tháng 3/2022, dự án "Chuyển dịch năng lượng hướng tới mục tiêu
hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C: Thức đẩy chuyển dịch khu vực
Châu Á" với sự tài trợ của HSBC đã được ra mắt tại Tây Ninh. Dự án được triển khai
bởi WWF-Việt Nam và Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) thông qua Chương trình Thúc
đẩy Đầu tư Năng lượng SẠch (CEIA) cùng với sự hợp tác của Sở Công thương Tây
Ninh và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI). Trong 4 năm tới, dự án
chủ yếu làm việc với các công ty dệt may tại Tây Ninh để xác định những vấn đề và
thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt trong việc sử dụng năng lượng tái tạo, áp
dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; và phát triển các dự án có
thể vay vốn của ngân hàng với ít nhất 2 doanh nghiệp dệt may lớn hoặc khu công
nghiệp áp dụng các giải pháp về năng lượng trên . Dự án cũng sẽ hỗ trợ Sở Công
Thương tỉnh Tây Ninh triển khai các kế hoạch thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
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GOOGLE
Hợp tác sáng tạo sử dụng công nghệ để nâng cao nhận thức về Sao la.

Nhân ngày Quốc tế Sao la, Google phối hợp cùng WWF-Việt Nam, Tổ chức Quốc
tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, khởi động chiến dịch “Giữ Lại Dấu Chân
Sao La” nhằm bảo tồn loài động vật quý hiếm này thông qua việc nâng cao nhận
thức và kêu gọi công chúng hành động.
Đặc biệt, Google ra mắt mô hình Thực tế tăng cường (AR) 3D của Sao la trên
Google Tìm kiếm để người dùng trên khắp thế giới có thể ngắm nhìn cận cảnh
và chi tiết sinh vật tuyệt vời này ngay trên các thiết bị điện tử thông minh. Đây
là lần đầu tiên Google số hóa một loài động vật hoang dã quý hiếm bậc nhất của
Việt Nam dưới hình thức AR 3D.

NĂM 2021,
TIN VỀ CHIẾN DỊCH
ĐÃ XUẤT HIỆN TRÊN
04 ĐÀI/ TV
55 TRANG BÁO
7,3 TRIỆU LƯỢT XEM
BỞI 6, 4 TRIỆU NGƯỜI

Với việc ra mắt chiến dịch cũng như mô hình AR 3D của Sao la, Google và WWFViệt Nam hy vọng sẽ mang Sao la tới gần công chúng hơn, khiến họ hiểu hơn về
mối liên hệ giữa hành vi tiêu dùng và lối sống của mình ảnh hưởng như thế nào
tới thiên nhiên, tới các loài động vật hoang dã như sao la. Để từ đó, mỗi cá
nhân, mỗi tổ chức có thể tự đưa ra những giải pháp, hành động cụ thể nhằm đảo
ngược tiến trình mất mát thiên nhiên, hồi sinh Sao la và các loài khác.
Với việc số hóa hình ảnh Sao la bằng công nghệ thực tế
tăng cường (AR) và đưa mô hình này lên Google Tìm
Kiếm, công chúng sẽ có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu loài
sinh vật quý hiếm của Việt Nam này một cách chân
thực nhất. Google hi vọng mang công nghệ góp phần
vào công tác bảo tồn thông qua việc số hóa thông tin,
hình ảnh và chia sẻ rộng rãi đến công chúng Việt Nam
cũng như thế giới và đây cũng chính là mục tiêu của dự
án mà chúng tôi muốn truyền tải. ".
Bà Trâm Nguyễn
Giám Đốc Quốc Gia Google châu Á Thái Bình Dương,
phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia.

1,2 TRIỆU LƯỢT
TƯƠNG TÁC TRÊN
MẠNG XÃ HỘI
16 KOLS THAM GIA
CHIẾN DỊCH
10,2 TRIỆU NGƯỜI
THEO DÕI VÀ
56.000 LƯỢT
TƯƠNG TÁC.
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IKEA
Cải thiện và mở rộng hệ thống chứng chỉ FSC® cho các hộ trồng rừng nhỏ tại địa phương
IKEA bắt đầu hợp tác với WWF tại khu vực Mekong từ năm 2006
nhằm bảo vệ và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, đồng
thời chuyển đổi phương thức kinh doanh vì lợi ích của con người lẫn
cả hành tinh. Bằng sự cam kết, đổi mới và vận động chính sách ở 5
quốc gia, quan hệ đối tác WWF-IKEA thúc đẩy và hỗ trợ quản lý rừng
bền vững, sản xuất có trách nhiệm và tìm nguồn cung ứng lâm sản từ
rừng trồng cũng như rừng tự nhiên (tre, mây, cao su và keo).
Đáng lo ngại là chúng ta đang lấy đi một cách thiếu trách nhiệm tài
nguyên từ thiên nhiên nhiều hơn mức thiên nhiên có thể tái tạo, gây
nguy hại cho chính sự sống và sự phát triển của chúng ta. Nhận thức
được những tác động to lớn, ở cả quy mô và mức độ nghiêm trọng, của
việc sản xuất các hàng hoá chính yếu trên toàn cầu từ nguyên liệu gỗ,
sợi tự nhiên và bông, cũng như vai trò của doanh nghiệp trong việc tạo
ra sự thay đổi, WWF và IKEA đã hợp tác để chuyển đổi các phương
thức sản xuất nhằm cải thiện tình hình tốt hơn cho toàn ngành. Cùng
nhau, mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp các doanh nghiệp chuyển đổi
phương thức hoạt động để mang lại lợi ích và tương lai khoẻ mạnh cho
cả con người và Trái đất.
Dự án hợp tác hiện tại - Giai đoạn 7 “Đẩy mạnh
chuỗi cung ứng bền vững, trao quyền cộng đồng,
cải thiện khả năng phục hồi rừng và đa dạng sinh
học, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm xuyên quốc
gia”, thời gian thực hiện từ tháng 9/2020 đến
tháng 8/2023, được thiết kết nhằm nâng cao
năng lực cho các công ty lâm nghiệp và các chủ
rừng quy mô nhỏ để cải thiện vấn đề quản lý sinh
cảnh rừng tự nhiên, đa dạng sinh học và khả
năng chống chịu với khí hậu. Dự án cũng đặt mục
tiêu giải quyết tình trạnh mất rừng thông qua cải
thiện tính hợp pháp, minh bạch và khả năng truy
xuất nguồn gốc của chuỗi cung ứng.

TỪ NĂM 2016 ĐẾN
NĂM 2020,
DIỆN RỪNG KEO ĐẠT
CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ
RỪNG BỀN VỮNG
QUỐC TẾ (FSC©)
án sẽ hỗ trợ các phương thức thực hành sản xuất kinh doanh có thể giảm thiểu tác động
TẠI VIỆT NAM, DO Dự
của con người tới cảnh quan thiên nhiên đồng thời thúc đẩy sự công bằng và bình đẳng
trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các cộng đồng địa phương cũng
DỰ ÁN HỖ TRỢ
như hỗ trợ hoạt động kinh doanh công bằng và bình đẳng trong vùng. Giai đoạn 7 của Dự
ĐÃ TĂNG TỪ
15.832HA LÊN
21.358HA.
1.9 17 HỘ DÂN
TRỰC TIẾP HƯỞNG
LỢI.

án sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình quản lý rừng bền vững, mang lại lợi ích cho sinh kế của
các cộng đồng địa phương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong các chuỗi cung ứng
liên quan, từ đó các cánh rừng và các loài hoang dã trong vùng cảnh quan sẽ được bảo vệ
một cách hiệu quả và chống chịu tốt hơn trước tác động của biến đổi khí hậu. Tại 4 quốc
gia (Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam), 15 tỉnh sẽ được Dự án hỗ trợ.
Tại Việt Nam, Dự án tập trung vào việc cải
thiện và mở rộng hệ thống chứng chỉ FSC®
cho các chủ rừng quy mô nhỏ, cung cấp
phương thức tiếp cận đến các cơ chế tài
chính, đánh giá tình trạng mất rừng trong
vùng cảnh quan và đẩy mạnh thực thi các
chính sách hướng tới quản lý rừng bền
vững và chứng chỉ rừng. Giai đoạn này của
Dự án sẽ bảo vệ đa dạng sinh học của rừng
ở cấp độ cảnh quan và đảm bảo sự cân bằng
lâu dài giữa việc khai thác gỗ và tái sinh
rừng.
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PRUDENTIAL
Giải quyết các vấn đề về nhựa - một trong những thách thức môi trường quan trọng nhất trong
thời đại của chúng ta.
Cùng có nhiều dự định đầy hứa hẹn cho Cùng có
nhiều dự định đầy hứa hẹn cho hoạt động bảo
tồn từ năm 2018, WWF- Việt Nam, Tập đoàn
Prudential (tại Anh) và Công ty TNHH Bảo hiểm
Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) đã
triển khai dự án hợp tác về giảm thiểu rác nhựa
tại Việt Nam. Chia sẻ chung tầm nhìn và quan
điểm về giải quyêt vấn đề rác nhựa, WWF-Việt
Nam và Prudential đã cùng thảo luận và phát
triển dự án; tập hợp nhiều sáng kiến thực tế và
nguồn lực để thực hiện dự án Vì một cộng đồng
không rác thải nhựa, với mục tiêu thay đổi đáng
kể nhận thức và hành vi tiêu dùng nhựa của
người Việt Nam vì sự bền vững của môi trường.

DỰ ÁN CÓ SỰ
THAM GIA CỦA

Tham gia vào các hoạt động dự án gồm nhiều cá nhân khác
nhau. WWF-Việt Nam và Prudential đã kêu gọi sự tham gia
của trường học, doanh nghiệp và cộng đồng vào chương
trình giáo dục môi trường và các chiến dịch truyền thông
trực tuyến và trực tiếp, vai trò của báo chí nhằm nâng cao
nhận thức, thay đổi hành vi và thực hiện mô hình tiên
phong trong giảm rác nhựa.

100 PHÓNG VIÊN

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của WWF-Việt Nam, khoảng 2.000
nhân viên và đại lý Prudential đã trở thành đại sứ vận động
cho một phong trào toàn cầu và trong nước chống lại ô
nhiễm rác nhựa. Các nhân viên Prudential đã thực hành
giảm thiểu rác nhựa sau khi đánh giá thói quen sử dụng
nhựa nơi công sở và xác định các giải pháp khả thi giúp
giảm rác nhựa và lên kế hoạch hành động cụ thể.

6.200 HỌC SINH
VÀ GIÁO VIÊN

Các nhân viên tình
nguyện
Prudential
không chỉ tham gia thúc
đẩy sự thay đổi mà còn
trở thành nguồn cảm
hứng và sự thay đổi cho
bản thân doanh nghiệp
và cộng đồng tiếp tục
đưa tinh thần này vươn
xa khỏi chương trình
hợp tác.

TẠI 5
TRƯỜNG HỌC
VÀ HÀNG NGÀN NHÂN
VIÊN CỦA DOANH
NGHIỆP.

Ngoài ra, dự án đã gắn kết và mang lại nhiều mối quan hệ hợp tác mới với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp của
Prudential. Các hoạt động và kinh nghiệm thực hành của Prudential đã được cvhia sẻ rộng rãi qua các kênh truyền
thông. Đặc biệt tác động của dự án sẽ là khởi đầu cho một Việt Nam phát triển khỏe mạnh, có lối sống bền vững, hệ
sinh thái biển sạch đẹp và môi trường doanh nghiệp thân thiện hơn với môi trường.
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COCA-COLA
Hỗ trợ những nỗ lực dài hạn của WWF trong bảo tồn tài nguyên nước ngọt và thúc đẩy các
giải pháp thuận thiên ở Việt Nam.

GÓP PHẦN GIÚP
TRÀM CHIM TIẾP
TỤC LÀ NƠI CƯ NGỤ
CỦA
130 LOÀI CÁ VÀ
256 LOÀI CHIM
GIÚP KHOẢNG
50,000
CƯ DÂN SỐNG
QUANH VƯỜN
NÂNG CAO SINH KẾ
TỪ DU LỊCH SINH
THÁI
TIẾP TỤC CUNG
CẤP 10 TỈ LÍT
NƯỚC MỖI NĂM

Từ năm 2007, Công ty Coca-Cola và WWF-Việt Nam đã cùng chung tay bảo vệ tài
nguyên nước trên thế giới, góp phần cải thiện môi trường sống của cộng đồng cũng
như các giá trị phát triển bền vững của Công ty Coca-Cola.
Năm 2022, Quỹ Coca-Cola thông báo tiếp tục hỗ trợ WWF-Việt Nam để tăng cường khả
năng điều tiết, tích trữ và phục hồi nước ngọt của Vườn Quốc gia Tràm Chim, các vùng
đất ngập nước và vùng đệm quanh Vườn. Dự án sẽ góp phần khôi phục lại sức khỏe và
chức năng tự nhiên của Vườn Quốc Gia Tràm Chim, khu Ramsar thứ 2000 của thế giới,
một danh hiệu quý được trao tặng để ghi nhận vai trò và các nỗ lực phục hồi thiên
nhiên của Vườn Quốc gia.
Nằm ở thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long, Vườn Quốc gia Tràm Chim hiện tại là
một trong những phần còn lại cuối cùng của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười.
Trong thập kỷ qua, WWF-Việt Nam đã cùng hợp tác với Quỹ Coca-Cola để cải thiện
công tác bảo tồn vùng đất ngập nước thông qua nhiều hoạt động, bao gồm khôi phục
chất lượng của đất, loại bỏ các loài xâm lấn và phục hồi cơ chế thuỷ văn tự nhiên.
Những nỗ lực này góp phần hỗ trợ Tràm Chim tiếp tục là nơi cư ngụ của 130 loài cá và
256 loài chim, trong đó có loài sếu đầu đỏ đang bên bờ tuyệt chủng, đồng thời giúp
nâng cao sinh kế cho khoảng 50.000 cư dân đang sinh sống trong và quanh Vườn
thông qua các hoạt động du lịch sinh thái.
Tận dụng chức năng dịch vụ hệ sinh thái của vùng đất ngập nước để quản lý lũ lụt và
hạn hán, thay vì thiết lập hệ thống đê cao nhân tạo, là một giải pháp thích ứng với thiên
nhiên (hay còn gọi là thuận thiên). Các giải pháp thuận thiên không những có chi phí
bảo trì thấp hơn so với các công trình xây dựng nhân tạo, mà còn mang lại nhiều lợi ích
như tạo thêm nguồn nước, phòng lũ lụt, bảo vệ đa dạng sinh học, tạo cảnh quan cho du
lịch cũng như cung cấp thực phẩm và các nguyên vật liệu khác.
Nằm trong một lộ trình dài hạn nhằm giải quyết các thách thức về nước thông qua các
giải pháp thuận thiên tại Việt Nam, trong năm đầu tiên, 2022, Quỹ Coca-Cola một lần
nữa hỗ trợ Vườn Quốc gia Tràm Chim. Với sự hỗ trợ này, WWF-Việt Nam và Vườn
Quốc gia Tràm Chim sẽ thu hút sự tham gia của 1.000 người dân và thanh thiếu niên từ
bốn xã, nâng cao nhận thức của họ và hỗ trợ các hoạt động về bảo tồn nước và bảo vệ
môi trường, bao gồm làm sạch nước sông và kênh rạch, áp dụng các phương pháp
nông nghiệp sử dụng tiết kiệm nước và ít hóa chất hơn. Các nghiên cứu sâu và quá
trình tham vấn với các bên liên quan trong năm đầu tiên sẽ đưa ra các phân tích về mô
hình hợp tác tài chính công tư cho các giải pháp thuận thiên, khôi phục và xây dựng các
vùng đất ngập nước đa chức năng, cũng như đưa ra bằng chứng về tính khả thi của các
giải pháp thuận thiên.
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VOLVO
Hợp tác hỗ trợ Chương trình Thành phố Xanh Quốc tế, tập trung vào đẩy mạnh sử dụng
phương tiện di chuyển bền vững.
Hơn một nửa dân số thế giới đang sống tại các thành phố và hơn 70% khí
thải CO2 phát thải bởi người dân nơi đây. Chính vì vậy, Volvo và WWFViệt Nam đã cùng tham gia Chiến dịch toàn cầu của WWF mang tên One
Planet City Challenge (OPCC) năm 2016-2017, tiền thân là Earth Hour
City Challenge (EHCC) nhằm kêu gọi phát triển thành phố bền vững với
trọng tâm là phương tiện di chuyển.
OPCC đã vận động sự tham gia và hỗ trợ của nhiều thành phố trên thế
giới xây dựng một hành tinh khỏe mạnh cho tương lai của chúng ta.
Chiến dịch còn vận động được nhiều thành phố đẩy mạnh cam kết và
hoạt động của mình, ví dụ như đề ra các giải pháp và kế hoạch sử dụng
phương tiện di chuyển bền vững.
Năm 2016, thành phố Huế
tham gia Chương trình
Thành phố Xanh Quốc tế
(OPCC) và trở thành một
trong 18 thành phố trên thế
giới đạt danh hiệu Thành phố
Xanh Quốc gia, với cam kết
giảm 20% lượng phát thải khí
nhà kính vào năm 2020 (so
với mức phát thải năm 2011).
Năm 2018, với sự hỗ trợ của
WWF-Việt Nam, Đà Nẵng đã
đạt giải Thành phố Xanh
Quốc gia với cam kết giảm
25% lượng khí thải các-bon
vào năm 2030. Hội An và
Đồng Hới, những thành phố
tham gia Chương trình này
cùng Đà Nẵng, cũng được lọt
vào vòng Chung kết.

Bên cạnh đó, nhân viên Volvo cũng tham gia chiến dịch OPCC tại những nước
nơi doanh nghiệp hoạt động. Việc này không những chia sẻ kiến thức và nâng cáo
nhận thức với cộng đồng mà còn góp phần tăng tính bền vững cho các giải pháp
di chuyển trong đô thị, giúp đạt được mục tiêu mà OPCC đã đề ra.
Để đạt được mục tiêu và cam kết đề ra, Thành phố Huế đã phát triển bảy kế
hoạch cụ thể, tập trung vào đô thị xanh, phát triển du lịch xanh, xử lý rác thải và
chất thải hợp lý, hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh và sử dụng vật liệu
xây dựng thân thiện với môi trường. “Bike share” là một trong những hoạt động
vận động cho phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường trong thành phố.
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VÀ CÒN HƠN NỮA ...
GRAB

Grab và WWF gần đây đã phối hợp kêu gọi cộng đồng
góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã có khả
năng tuyệt chủng thông qua chương trình khách hàng
thân thiết GrabRewards. Không chỉ nêu lên tình trạng
cấp thiết của các loài đang bị đe dọa, dự án hợp tác còn
giúp gây quỹ cho hoạt động bảo tồn của WWF.
Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2019, người dùng Grab tại
tám nước thuộc khu vực Đông Nam Á đã đóng góp
điểm thưởng GrabRewards cho các hoạt động của
WWF. Tại Việt Nam, chương trình này góp phần bảo
tồn voi châu Á và Sao la, hai trong số các loài mang
tính biểu tượng cho sự giàu có của đa dạng sinh học
nhất mà sự sống đang bị đe dọa do nạn săn bắt trộm,
buôn bán động vật hoang dã và phá hủy sinh cảnh.

Với sự giúp đỡ của 3M, Khu bảo tồn đất ngập nước
Láng Sen và cộng đồng địa phương, hơn 10.250 cây
xanh đã được trồng, bao phủ diện tích xấp xỉ trees 9,2
ha. Thành công nổi bật của hoạt động là đã xây dựng
một mô hình hợp tác chặt chẽ giữa Khu bảo tồn và các
cộng đồng cư dân xung quanh. Dự án đồng thời hỗ trợ
nỗ lực của WWF trong việc cải thiện công tác quản lý
nước, bảo tồn đa dạng sinh học trong các vùng đất ngập
nước của Đồng Tháp Mười.

3M

Đây là hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng địa
phương và Khu bảo tồn Láng Sen, góp phần nâng cao
nhận thức của người dân và khuyến khích hành động
để bảo vệ tài nguyên và môi trường quốc gia.

TETRA PAK

Tetra Pak và WWF bắt đầu hợp tác từ năm 2017 nhằm
bảo tồn và quản lý rừng có trách nhiệm tại Việt Nam.
Ngoài hoạt động tái trồng rừng, Tetra Pak và WWFViệt Nam còn tổ chức các sự kiện và hoạt động trên
toàn quốc kêu gọi sử dụng sản phẩm đóng gói bằng vật
liệu tái chế, thực hành việc tái chế và quảng bá lợi ích
của việc tái chế, góp phần bảo tồn rừng tại Việt Nam và
trên thế giới.
Cuối năm 2017, một dự án mới thông qua chương trình
hợp tác đã được thực hiện, cung cấp nước sạch cho
hơn 10.000 học sinh và giáo viên tại 29 trường học và
mẫu giáo tại vùng đệm Vườn Quốc Gia Tràm Chim
(VQGTC). Bên cạnh các hoạt động đặt thiết bị và tập
huấn cách thức sử dụng và bảo trì, dự án còn nâng cao
nhận thức cho học sinh và giáo viên về bảo tồn thiên
nhiên, từ đó giúp các em và thầy cô hiểu thêm về giá trị
tài nguyên thiên nhiên của VQGTC và biết cách bảo vệ
các tài nguyên này.
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INNISFREE

Sở hữu thương hiệu cà phê cao cấp mang tên sao la,
loài động vật quý hiếm, SOPEX VN đã đồng hành bảo
tồn cùng WWF-Việt Nam từ năm 2017. Bằng việc đóng
góp một phần lợi nhuận từ việc xuất khẩu dòng cà phê
cao cấp Sao la River, công ty đã giúp WWF-Việt Nam
tiếp tục nỗ lực bảo tồn sao la và các hoạt động bảo tồn
của tổ chức.

BOO

WWF-Việt Nam & Epson Việt Nam đã đánh dấu mối
quan hệ hợp tác chiến lược thông qua một trương
trình hướng tới cộng đồng và khu vực tư nhân trong
việc ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải
carbon vì một tương lai xanh. Sự hợp tác bao gồm một
chuỗi hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái
Đấttrên mạng xã hội của WWF vào tháng 3 năm 2022;
xây dựng Cuốn sổ tay về rủi ro khí hậu, hướng dẫn
giảm thiểu carbon và các giải pháp năng lượng bền
vững cho doanh nghiệp; và hội thảo online về biến đổi
khí hậu và năng lượng bền vững.

#togetherpossible

innisfree đã cùng với WWF-Việt Nam khởi động chiến
dịch Phủ xanh hành tinh (Green Forest) trên toàn quốc;
theo đó, với mỗi vỏ lọ mỷ phẫm được cộng đồng đóng
góp, innisfree đã trồng một cây xanh. Chiến dịch được
cộng đồng ủng hộ nhiệt tình với sự tham gia của Giang
Ơi, một vlogger có ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Kết
quả của nỗ lực tập thể này là 5.787 cây xanh đã được
trồng để phục hồi hệ sinh thái Khu bảo tồn Đất ngập
nước Láng Sen. Bên cạnh đó, tác động của chiến dịch đã
vươn xa trong việc truyền cảm hứng cho các nhân viên
innisfree và đông đảo khách hàng cùng thực hành lối
sống xanh, thúc đẩy các cá nhân hành động để cùng tạo
ra những thay đổi tích cực cho môi trường.

SOPEX

Là đối tác thân thiết của Giờ Trái Đất trong hơn mười
năm liên tục, BOO đã truyền cảm hứng cho hàng trăm
nghìn người tham gia bảo vệ môi trường. Cam kết của
BOO đối với công tác bảo tồn tiếp tục phát huy qua
chiến dịch Tôi sẽ nếu bạn sẽ của WWF-Việt Nam. Kết
quả là 18.000 cây đước được BOO và khách hàng đóng
góp cho một dự án trồng rừng ở vùng ven biển tỉnh
Thừa Thiên Huế.

EPSON
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Chúng tôi khởi xướng một số nền tảng và
chiến dịch mở kêu gọi doanh nghiệp cùng
tham gia. Một vài chiến dịch nổi bật:

Hành tinh chúng ta: Trách nhiệm của chúng ta, trang 21
Giờ Trái Đất, trang 22
Run Wild with WWF, trang 23
Tuần lễ thuỷ sản bền vững, pg.23
Cuộc thi sáng kiến giảm rác thải nhựa, trang 23
Nói không với ngà voi, trang 24
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HÀNH TINH CHÚNG TA: TRÁCH
NHIỆM CỦA CHÚNG TA
"ĐÁNH THỨC" TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP
Lấy cảm hứng từ các tập phim của Our Planet, bộ phim Hành tinh của
chúng ta: Trách nhiệm của chúng ta đã truyền tải niềm tin mạnh mẽ của
WWF rằng các doanh nghiệp chính là nhân tố quan trọng thúc đẩy các
hành động bền vững cho thiên nhiên trên toàn cầu. Bốn mươi phút chiếu
phim đã mang tới trải nghiệm ấn tượng qua những cảnh quay tuyệt đẹp
về hành tinh của chúng ta và những câu chuyện truyền cảm hứng từ các
nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
Buổi chiếu phim tài liệu được công
chiếu bởi WWF tại Việt Nam đầu
tháng 11 năm 2019 đã thu hút đông
đảo đại diện các doanh nghiệp chủ
chốt tại Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh
tham dự, đóng góp cho sự thành
công của chuỗi sự kiện công chiếu
này trên khắp thế giới.
Sự kiện được tài trợ bởi các đối tác CGV Việt Nam và Tetra Pak Việt Nam,
với đồ ăn và uống được cung cấp bởi HEINEKEN Việt Nam và Pizza 4Ps –
những hình mẫu doanh nghiệp trong việc sản xuất dựa trên mô hình tiêu
thụ bền vững.
Những chia sẻ giá trị của các diễn giả từ WWF, Tetra Pak Việt Nam, Công
ty 4Ps, và Tập đoàn Thiên Minh đã mang tới bức tranh chiến lược cho các
doanh nghiệp địa phương trong quá trình chuyển mình nhằm đạt được
những mục tiêu phát triển bền vững hơn.
Nếu không phát triển theo hướng
bền vững thì chúng ta sẽ không
thể mỉm cười trong tương lai.

HƠN 120.000
LƯỢT XEM

HƠN 1 7,000
LƯỢT XEM HOÀN
CHỈNH BỘ PHIM

Ở HƠN
200 SỰ KIỆN

Ông Yuma Nagata, Quản lý
Chương trình Phát triển Bền
vững, Công ty 4Ps.
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiên phong hành động để giải quyết các
vấn đề môi trường dựa theo phương pháp lấy thiên nhiên làm trọng tâm
trong hoạt động. Đây là một chiến lược thông minh nhằm đảm bảo sự bền
vững của doanh nghiệp trong tương lai dài.
Những nỗ lực này đang lan rộng trong năm 2020. Mặc dù nhiệm vụ gắn
kết thế giới còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những tín hiệu đáng mừng
trên toàn cầu đã minh chứng cố gắng của chúng ta đã có kết quả. WWFViệt Nam mong muốn phối hợp cùng các doanh nghiệp trên toàn Việt
Nam nhằm tạo ra những giải pháp lâu bền và sâu rộng.

TẠI
50 QUỐC GIA
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GIỜ TRÁI ĐẤT 2021
Hưởng ứng thông điệp toàn cầu về Giờ Trái
Đất, WWF-Việt Nam đã kêu gọi mọi người
LÊN TIẾNG VÌ THIÊN NHIÊN bằng cách xây
dựng chương trình và kế hoạch các giảm
thiểu phát thải khí nhà kính, giảm lượng
nhựa sử dụng một lần và tiến tới không còn
nhựa trong tự nhiên.
Tại Việt Nam, WWF đã phối hợp với các bộ
và chính quyền địa phương, cũng như với các
doanh nghiệp uy tín để triển khai chiến dịch
truyền thông trên mạng xã hội.
GTĐ 2021 là một sự kiện đáng chú ý khi các
công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau như bất
động sản, bán lẻ, du lịch, thời trang… cùng
nhau truyền bá thông điệp vì hành tinh của
chúng ta với tư cách là đối tác truyền thông
của GTĐ.
Hơn 150 địa điểm trên khắp Việt Nam đã tắt
đèn hoặc giảm thiết bị chiếu sáng vào lúc
20:30 ngày 27 tháng 3. Một số doanh nghiệp
cũng đã chia sẻ hình ảnh và thông điệp chính
của chiến dịch GTĐ trên các kênh truyền
thông của doanh nghiệp, nhằm lan toả rộng
hơn tinh thần của GTĐ. Các doanh nghiệp là
đối tác truyền thông của GTĐ đã trở thành
động lực đồng thời là hình mẫu của sự thay
đổi, truyền đi thông điệp đầy cảm hứng thúc
đẩy phong trào hành động vì sự phát triển
bền vững.
ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT 2021
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RUN WILD WITH WWF
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Doanh nghiệp gắn kết nhân viên trong
giai đoạn giãn cách xã hội.
Ở giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch, hàng trăm người
thuộc nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, cùng với cộng
đồng từ năm quốc gia khác ở Đông Nam Á, vẫn duy trì
vận động và kết nối tại nhà thông qua chương trình Run
Wild with WWF.
Chương trình chạy trực tuyến của WWF nổi lên như một
hoạt động cộng đồng tích cực trong khoảng thời gian giãn
cách xã hội. Các doanh nghiệp tham gia như công ty
CPTM BOO và Intel Products Việt Nam đã xuất hiện trên
bản tin buổi tối của VTV1 như những doanh nghiệp tiên
phong trong việc vận động văn hóa làm việc đổi mới, kết
hợp xây dựng đội ngũ nhân viên với trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp để cùng với WWF thực hiện công tác
bảo tồn tại Việt Nam.

TUẦN LỄ THUỶ SẢN BỀN VỮNG
Tháng 8 năm 2015, thị trường trong nước bắt đầu
cung ứng hàng thủy sản được chứng nhận Nuôi
trồng bền vững (Aquaculture Stewardship Council
(ASC®)). Tuần lễ Thủy sản Bền vững năm 2015 đã
được tổ chức bởi WWF-Việt Nam, hợp tác cùng các
doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm
nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng tiêu thụ
thủy sản được quản lý và nuôi trồng bền vững trên
toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong đó có
Việt Nam.

CUỘC THI SÁNG KIẾN GIẢM RÁC NHỰA
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CHIẾN DỊCH NÓI KHÔNG VỚI NGÀ VOI
IVORY HII của WWF là một sáng kiến toàn cầu nhằm giảm tiêu thụ ngà voi và đóng cửa thị trường ngà
voi ở Châu Á. Việt Nam, cùng với một số quốc gia châu Á khác, đã được xác định là thị trường tiêu thụ
mới nổi, điểm đến và quốc gia trung chuyển để buôn bán và tiêu thụ ngà voi từ năm 2016. Chiến dịch
tập trung vào việc biến du lịch thành một ngành công nghiệp có trách nhiệm hơn mà không liên quan
đến buôn bán trái phép động vật hoang dã, tại đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
Tháng 8 năm 2020, WWF-Việt Nam tổ
chức chiến dịch “Nói không với NGÀ
VOI, cứu biết bao GIA ĐÌNH”, kêu gọi
lòng nhân ái của con người đối với
những chú voi và những người lính gác
rừng đang âm thầm hy sinh tính mạng
để bảo vệ rừng, bảo vệ voi và các loài
hoang dã. Đây là một chiến dịch truyền
thông thay đổi hành vi đa kênh và đa
nền tảng, với sự tham gia của các đối
tác doanh nghiệp và vườn quốc gia.
Hơn 140 câu chuyện đã được tạo trên
các kênh truyền thông xã hội với gần
850.000 lượt tiếp cận và 150.000 lượt
tương tác

Các kênh truyền thông
số của VQG Yok Don, Pu
Mat và Trung tâm Bảo
tồn Voi Đak Lak

4 màn hình siêu
lớn chiếu KV của
chiến dịch từ 24/7
đến 31/8

Fanpage với 64k
followers và chiếu
10 màn hình LED
tại 9 cửa hàng (trong
đó có 2 cửa hàng ở
Hà Nội)

Diễn đàn với 100k
thành viên và
fanpage có 6k
người theo dõi
21 biển quảng
cáo điện tử và
fanpage với
500k lượt like

4 kênh bao
gồm fanpage
có 4k người
theo dõi

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH VỚI

2 fanpage với
47k theo dõi và
2.3k theo dõi trên
instagram

6 kênh quảng
cáo, gồm
facebook với 5
triệu người theo
dõi

Fanpage có
870k người
theo dõi và
website

Fanpage với
70k like và
website

1 tháng dịch vụ WiFi
Marketing tại 79 trung tâm
thương mại tại 43 tỉnh
thành và fanpage với 900k
người theo dõi
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Chúng tôi kết nối và chuyển đổi những lĩnh
vực kinh doanh quan trọng, có tác động lớn
tới môi trường.
Xanh hoá ngành dệt may, trang 26
Thúc đẩy cơ chế tài chính bền vững, trang 27
Ngành du lịch chung tay đẩy lùi rác thải nhựa, trang 28
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XANH HOÁ NGÀNH DỆT MAY

TẠI VIỆT NAM
WWF WWF ĐÃ
HUY ĐỘNG SỰ
THAM GIA CỦA
ADIDAS
H&M
HUGO BOSS
OTTO GROUP
PUMA
TOMMY
HILFIGER VÀ
VAUDE
NHẰM CẢI THIỆN
QUẢN LÝ NƯỚC,
NĂNG LƯỢNG BỀN
VỮNG VÀ GIẢM
THIỂU BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU.

Dệt May là một trong những ngành kinh tế chủ lực và xuất khẩu hàng đầu của Việt
Nam. Năm 2019, ngành đóng góp 15% tổng kim ngạch xuất khẩu, với giá trị trên 39 tỷ
đô la Mỹ. Nhưng Dệt May cũng là một ngành có tác động lớn tới môi trường với một
số khâu trong chuỗi cung ứng tiêu thụ nguồn nước và năng lượng rất lớn, đồng thời
xả nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm nặng từ hoá chất. Do vậy, ngành cần nỗ lực
chuyển đổi từ một ngành có lợi thế cạnh tranh là chi phí sản xuất thấp nhưng gây hại
cho môi trường sang một thương hiệu “hàng dệt may sản xuất bền vững tại Việt Nam”
nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đem lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Được tài trợ bởi SDC, HSBC and Tommy Hilfiger,
WWF-Việt Nam đã và đang phối hợp với các cơ
quan tổ chức trong nước, bao gồm Bộ Công Thương
(MOIT), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) và các
đối tác khác trong nước và quốc tế để Vcùng hành
động vì tầm nhìn xanh hoá ngành dệt may Việt Nam,
hướng đến lợi ích bảo tồn thiên nhiên, kinh tế và xã
hội cho quốc gia và toàn khu vực Mekong.
Dự án, khởi động vào tháng 9 năm 2018 và kéo dài
04 năm, sẽ tác động và hỗ trợ các nhà máy dệt may
sử dụng nước và năng lượng hiệu quả hơn. Dự án
cũng đặt mục tiêu gắn kết các doanh nghiệp dệt may
vào cơ chế quản trị sông Mekong, lập kế hoạch phát
triển năng lượng bền vững và tạo cơ hội để khu vực
tư nhân thảo luận kế hoạch hành động chung nhằm
thu hút đầu tư và phát triển bền vững vào ngành dệt
may.
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THÚC ĐẨY CƠ CHẾ TÀI CHÍNH BỀN VỮNG

Các tổ chức tài chính đang đứng trước các rủi
ro và cơ hội trong việc chuyển đổi nền kinh tế
sang mô hình phát thải các-bon thấp, và đóng
vai trò đặc biệt giúp định hướng nền kinh tế
toàn cầu. Bằng việc tích hợp các nguyên tắc về
Môi trường, Xã hội và Quản trị (MT, XH &
QT) vào cơ chế cho vay, đầu tư và bảo đảm
tiền vay, các tổ chức tài chính có thể giảm rủi
ro cho danh mục đầu tư, tạo ra thêm giá trị và
giúp các công ty chuyển sang mô hình kinh
doanh bền vững hơn. Việc này cũng sẽ giúp
xây dựng nền kinh tế toàn cầu vững chắc và
ổn định hơn.
WWF-Việt Nam đã và đang sát cánh cùng các
ngân hàng và các đối tác tài chính quan trọng
nhằm thúc đẩy việc thực hành cơ chế tài chính
bền vững. WWF-Việt Nam cũng sử dụng
khung đánh giá độc quyền về tài chính bền
vững để xác định độ hiệu quả của năm ngân
hàng hàng đầu Việt Nam khi lồng ghép các
nguyên tắc về MT, XH & QT vào hoạt động
cho vay. Việc đánh giá sẽ giúp ngân hàng tham
gia hiểu được cách để có thể cải thiện hiệu
suất tích hợp các nguyên tắc về MT, XH & QT.
Bên cạnh đó, WWF-Việt Nam còn hợp tác với các cơ quan quản lý ngân hàng gồm
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển các quy định và hướng dẫn thúc
đẩy tài chính bền vững. Trong đó có đưa các tư vấn kỹ thuật về môi trường và xã hội
vào bộ hướng dẫn của ngành chế biến thủy sản cũng như ngành công nghiệp giấy và
bột giấy. Bộ hướng dẫn cũng chính là công cụ giúp các ngân hàng đánh giá những rủi ro
về môi trường và xã hội cho các dự án tín dụng. Đây chính là những hoạt động nổi bật
của WWF-Việt Nam trong lĩnh vực tài chính bền vững, giúp kết nối dòng tài chính với
các hoạt động phát triển bền vững nhằm đạt được các mục tiêu môi trường và xã hội
tích cực.

ĐẾN NAY, WWFVIỆT NAM ĐÃ TỔ
CHỨC TẬP HUẤN
400 CÁN BỘ
NGÂN HÀNG
THUỘC HƠN 30
TỔ CHỨC TÀI
CHÍNH
9 HỘI THẢO TOÀN
NGÀNH VÀ SONG
PHƯƠNG
VỀ CÁC NGUYÊN
TẮC MÔI
TRƯỜNG, XÃ HỘI
VÀ QUẢN TRỊ.
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KHỐI DOANH NGHIỆP CHUNG TAY GIỮ GÌN HÒN
ĐẢO KHÔNG RÁC THẢI NHỰA

TRONG NĂM
2018-2021, DỰ
ÁN ĐÃ TẬP HUẤN
60 GIÁO VIÊN
HỖ TRỢ 400 HỘ
DÂN
VÀ KÊU GỌI CAM
KẾT CỦA 50
DOANH NGHIỆP
TRONG VIỆC
QUẢN LÝ RÁC
THẢI.

Bên cạnh nhiều bãi biển đẹp, độ đa dạng sinh học cao và hải sản tuyệt ngon, Phú Quốc
còn bị ô nhiễm nghiêm trọng cả trên bờ và dưới biển chủ yếu do rác thải nhựa gây ra,
nguyên nhân là do sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch và đầu tư cùng với công
tác quản lý rác thải còn hạn chế. Với nỗ lực bảo vệ hòn đảo khỏi rác thải nhựa, WWFViệt Nam, người dân, các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan chính quyền huyện Phú
Quốc đã cùng tham giao vào dự án Phú Quốc – Tiến tới một hòn đảo không rác thải
nhựa.
Cùng với chương trình tập huấn tại trường học, hỗ trợ các tàu cá và người dân thực
hành quản lý rác thải nhựa, dự án còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh
vực khách sạn và các cửa hàng.
Các doanh nghiệp cam kết
thực hiện mục tiêu dự án cũng
chính là những tổ chức tiên
phong trong việc giảm dùng
nhựa trong hoạt động của
doanh nghiệp:

Đặc biệt, dự án đã tổ chức thành công lễ phát động
chống rác thải nhựa nhân ngày Đại dương Thế giới
ngày 8 tháng 6 với sự tham gia của gần 1000 người
và Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cam kết giải
quyết vấn đề rác thải nhựa.
Đây là một trong những nỗ lực của WWF-Việt Nam
góp phần thực hiện mục tiêu toàn cầu của WWF
tiến đến giảm thải 50-100% nhựa ra đại dương vào
năm 2035. Để đạt được mục tiêu này, chiến lược
của WWF bao gồm vận động thay đổi chính sách
trong việc quản lý rác thải, kêu gọi doanh nghiệp
thực hiện thay đổi trong hoạt động nhằm giảm tối
đa đồ dùng nhựa và khuyến khích cộng đồng thay
đổi hành vi tiêu dùng giảm lượng nhựa dùng hàng
ngày.

• An Nhiên Retreat
• Best Western Premier Sonasea
Phú Quốc
• Capella Resort
• Dusit Princess Moonrise Resort
Phú Quốc
• Famiana Resort & Spa
• Flipper Diving Club
• Fusion Resort Phú Quốc
• Green Bay Phú Quốc Resort &
Spa
• InterContinental Phú Quốc Long
Beach Resort
• JW Marriott Phú Quốc Emerald
Bay
• La Veranda Resort
• Nam Nghi Phú Quốc
• Novotel Phú Quốc Resort
• Philip Cozy Bungalow
• Salinda Resort Phú Quốc
• T and T Resort
• Twosie island
• Peppercorn Beach Resort
• Phú Quốc Ecolodge
• Sol Beach House Phú Quốc
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Hãy cùng chúng tôi tạo ra sự thay đổi
trên quy mô lớn. Cùng nhau, chúng ta
cần phải và có thể định hình lại mối
quan hệ và vai trò của con người đối với
tự nhiên, với hành tinh của chúng ta hướng tới một tương lai tươi sáng cho
bản thân chúng ta, cho gia đình, và cho
thế hệ tương lai.
Chia sẻ với chúng tôi điều mà doanh
nghiệp bạn quan tâm.
Liên hệ
partnership.vn@wwf.org.vn.

Theo dõi WWF-Việt Nam
trên LinkedIn
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Liên hệ
WWF-Việt Nam
Email: partnership.vn@wwf.org.vn
Điện thoại: +84 283 9321874
Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Hoàng Anh Gia Lai Safomec, 3/2 Thành Thái, Phường14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

