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DỰ ÁN DỰ TRỮ CÁC-BON &
BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 

CARBI – GIAI ĐOẠN II

CARBI II HOẠT ĐỘNG NHẰM 
BẢO VỆ, PHỤC HỒI VÀ 

SỬ DỤNG BỀN VỮNG CÁC 
HỆ SINH THÁI VÀ BẢO TỒN 
ĐA DẠNG SINH HỌC Ở CẢNH 
QUAN TRUNG TRƯỜNG SƠN 

Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) 
© David Hulse / WWF



TRUNG TRƯỜNG SƠN –
NƠI CON NGƯỜI VÀ
THIÊN NHIÊN GẮN KẾT 

CÁC CHIẾN LƯỢC CAN THIỆP CHÍNH
CỦA CHÚNG TÔI

Mở rộng mạng lưới khu bảo tồn; tiếp tục phát triển mô hình các đội Bảo vệ Rừng; 

giám sát đa dạng sinh học và quản lý dữ liệu; nhân rộng các mô hình và bài học kinh 

nghiệm tốt nhất về bảo tồn và chuyển đổi chính sách.

Nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương trong thực hiện các chính sách quốc 

gia và các quy định quốc tế về chống buôn bán trái phép động vật hoang dã; hỗ trợ 

thực thi pháp luật liên ngành; thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức và thay đổi 

hành vi để giảm nhu cầu tiêu thụ thịt động vật hoang dã.

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ bền vững tài 

nguyên thiên nhiên thông qua: (i) thiết lập và cấp vốn cho các Quỹ Phát triển Thôn và xây 

dựng các Thỏa thuận Bảo tồn Đa dạng Sinh học ở các thôn ưu tiên; (ii) hỗ trợ xây dựng và 

thực hiện chiến lược Cải thiện Sinh kế phù hợp; và (iii) nâng cao nhận thức cộng đồng và 

thay đổi hành vi, đồng thời tăng cường năng lực cho các Nhóm Bảo tồn Tình nguyện cấp 

cộng đồng.

Phát triển các cơ chế tài chính bền vững và chia sẻ bài học kinh nghiệm cho 

các nhà hoạch định chính sách, tập trung cụ thể vào phát triển và thí điểm Cơ chế Bồi 

hoàn Đa dạng Sinh học, và tăng cường Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng (PFES) và hệ 

thống chia sẻ lợi ích ở Việt Nam. 

© Ranjan Ramchandani / WWF

Địa điểm thực hiện dự án:

Tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Việt Nam) và 

Salavan và Sekong (Lào)

Đối tác chính thực hiện tại Việt Nam:

Bộ Tài nguyên & Môi trường, các Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, các Khu Bảo 

tồn Sao la, và Vườn Quốc gia Bạch Mã

Phối hợp với các cấp chính quyền và cộng đồng 

của hơn 60 thôn tại Việt Nam:

Các huyện Đông Giang và Tây Giang (Quảng Nam)

Các huyện A Lưới và Nam Đông (Thừa Thiên Huế)

Thời gian thực hiện dự án: 2019 -2024

TÁC ĐỘNG DỰ ÁN
Nhằm góp phần giữ lấy những giá trị thiết yếu và quý 

báu đối với con người và thiên nhiên nơi đây, dự án Dự 
trữ Các-bon và Bảo tồn Đa dạng Sinh học giai 
đoạn II (CarBi II) ra đời để tiếp tục sứ mệnh giai 

đoạn I của mình trong 5 năm tới (2019 – 2024). CarBi 
II hoạt động nhằm bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền 

vững các hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học ở 

cảnh quan Trung Trường Sơn thông qua các cơ chế đổi 

mới và chuyển đổi an toàn, qua đó góp phần giúp 

chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết quốc gia trong 

Công ước về Đa dạng Sinh học.

CarBi II do Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An 

toàn Hạt nhân, Cộng Hòa Liên Bang Đức (BMU) tài trợ 

được thực hiện bởi WWF thông qua Ngân hàng Tái thiết 

Đức (KFW), và một phần của Sáng kiến khí hậu quốc tế 

(IKI).

Mùa thu hoạch quế 
© Phạm Bá Thịnh / WWF-Greater Mekong

Những khu rừng của Trung Trường 
Sơn có thể trở thành những “khu rừng 

lặng” nếu như không có những hoạt 
động can thiệp  kịp thời ở quy mô lớn 

nhằm giải quyết những mối đe doạ do 
các hoạt động phát triển của 

con người gây ra.

Hiếm có nơi nào trên Trái đất có tính đa dạng 
sinh học cao và độc đáo như Trung Trường 
Sơn. Nơi đây có những khu rừng tự nhiên liền 
mạch lớn nhất châu Á với nhiều loài động 
vật đặc hữu và quý hiếm như Sao la 
(Pseudoryx nghetinhensis), Mang lớn 
(Muntiacus vuquangensis), Mang Trường Sơn 
(Muntiacus truongsonensis), Cầy vằn 
(Chrotogale owstoni), Trĩ sao (Rheinardia 
ocellata), Thỏ vằn Trường Sơn (Nesolagus 
timminsi), cùng với các loài có giá trị bảo tồn 
cao như Vượn má vàng Trung bộ (Nomascus 
annamenis), Vọoc Chà vá chân nâu/ chân xám 
(Pygathrix spp) và nhiều loài thuộc họ trĩ 
(Lophura spp). Không chỉ là nhà của hơn 134 
loài thú và 500 loài chim, Trung Trường Sơn còn 
mang lại các dịch vụ hệ sinh thái thiết 
yếu cho các cộng đồng sinh sống nơi đây như 
nguồn nước, sinh kế, không khí sạch, v.v. 

Nhưng, cùng chung với số phận của nhiều cánh rừng 
tại châu Á, Trung Trường Sơn đang chịu nhiều mối 
đe doạ do các hoạt động phát triển của con 
người gây ra. Nạn mất rừng, suy thoái rừng, săn bắt 
trộm và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp 
đang là những vấn đề nổi cộm nơi đây. Các chính 
sách quản lý và thực thi pháp luật cũng chưa thực sự 
tối ưu và đầy đủ. Các cộng đồng ở vùng đệm xung 
quanh các khu bảo tồn cũng chưa có đủ năng lực và 
cơ cấu tổ chức tốt để quản lý rừng được giao và các 
nguồn tài nguyên đi kèm một cách hiệu quả và bền 
vững. Điều này tác động trực tiếp đến lợi ích kinh tế - 
xã hội của chính họ.

Những khu rừng của Trung Trường Sơn có thể trở 
thành những “khu rừng lặng” nếu như không 
có những hoạt động can thiệp kịp thời ở quy mô lớn 
nhằm giải quyết những mối đe doạ trên.


