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Trong năm vừa qua, WWF-Việt Nam 
tiếp tục nỗ lực không ngừng để giải 
quyết những mối đe doạ lớn đối với 
đa dạng sinh học, đưa ra các phương 
pháp tiếp cận sáng tạo để thúc đẩy sản 
xuất thực phẩm bền vững, giảm thất 
thoát rác thải nhựa ra đại dương và xây 
dựng và thực thi các chương trình ứng 
phó với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn 
cầu. Chúng tôi chọn cách tiếp cận đa 
diện, đồng thời huy động sự tham gia 
của tất cả các cấp chính quyền, các tổ 
chức giáo dục, cộng đồng và khu vực 
tư nhân. 

Năm vừa qua, chương trình Khí hậu 
và Năng lượng của chúng tôi đã nâng 
tổng số thành phố tại Việt Nam tham 
gia sáng kiến Thành phố Xanh Quốc tế 
lên 8 thành phố; điều phối thực hiện 
các cuộc đối thoại chính sách để xác 

định các Đóng góp Quốc gia Tự nguyện 
cho việc thực thi Thoả thuận Paris về 
khí hậu. Thêm vào đó, Chiến lược Quốc 
gia về Biến đổi Khí hậu tới năm 2050 
đã được ký kết và WWF góp một phần 
không nhỏ vào cam kết phát thải ròng 
bằng “0” của Việt Nam tại Hội nghị lần 
thứ 26 các Bên tham gia Công ước 
khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi 
khí hậu (COP26).

WWF-Việt Nam cũng góp phần không 
nhỏ trong quá trình tham vấn xây dựng 
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo 
vệ Môi trường (BVMT), đặc biệt là các 
nội dung liên quan đến quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt như giảm thiểu sử 
dụng nhựa và phân loại rác tại nguồn. 
Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với 
chính phủ nhằm thực thi chính sách 
Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản 

xuất, một công cụ quản lý sẽ khuyến 
khích các giải pháp sáng tạo nhằm hỗ 
trợ các doanh nghiệp quản lý sản phẩm 
nhựa và chất thải nhựa tốt hơn. Những 
nỗ lực quan trọng này tập trung vào 
phần cung ứng của chuỗi sản phẩm 
nhựa với các giải pháp quản lý hiệu quả 
các loại nhựa đang gây ô nhiễm đất, sông 
ngòi và biển.

Tại cảnh quan độc đáo và đa dạng của 
miền Trung và Nam Bộ của Việt Nam, 
chúng tôi đã lắp đặt một hệ thống bẫy 
ảnh lớn nhất Đông Nam Á để thu thập 
dữ liệu và giám sát các quần thể loài 
hoang dã. Chương trình tái thả các loài 
hoang dã nguy cấp cũng được triển khai 
tại khu vực này, bắt đầu với việc hoàn 
thành Đánh giá Tác động Môi trường 
của Trung tâm Bảo tồn Nhân giống các 
loài nguy cấp tại Vườn Quốc gia Bạch 

Thông điệp từ CEO

Mã. Hoàn thành đánh giá khả thi cho 
chương trình phục hồi thú mồi hổ và 
tái thả hổ ở khu vực cảnh quan Tây 
Nguyên, bao gồm VQG Yok Don. Ngoài 
ra, hoạt động đánh giá nhanh xung đột 
giữa người và voi đã được thực hiện ở 
tỉnh Đắk Lắk - đây là cơ sở cho việc xây 
dựng chiến lược năm năm về quản lý 
giảm thiểu xung đột giữa người và voi 
ở tỉnh này.

WWF tiếp tục tạo ra những tác động 
quan trọng trong quản lý các sinh cảnh 
rừng, đặc biệt tại Trung Trường Sơn 
– nơi có độ đa dạng sinh học vô cùng 
giàu có. Năm vừa qua, chúng tôi đã 
thực hiện các chương trình nâng cao 
năng lực cho 30 Tổ chức dựa vào Cộng 
đồng, hỗ trợ họ phát triển và thực hiện 
kế hoạch quản lý rừng cộng đồng. 
Thông qua các dự án Mây và trồng keo 
có chứng chỉ FSC, chúng tôi đã đẩy 
mạnh áp dụng các phương pháp quản 
lý rừng bền vững, nhằm bảo vệ đa 
dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế cho các 
cộng đồng địa phương. Tới thời điểm 
này, tổng diện tích FSC, do WWF hỗ trợ, 
đã lên tới 23.055 héc-ta. Tổng cộng có 
164 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 
lĩnh vực lâm nghiệp bao gồm gỗ, nông 
lâm kết hợp và lâm sản ngoài gỗ, đã 
được đánh giá nhằm tìm ra các dự án 
có khả năng cấp vốn vay. 
 
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, chúng 
tôi nỗ lực giải quyết các tác động của 
biến đổi khí hậu và quản lý yếu kém 
nguồn nước nhằm thúc đẩy các giải 
pháp nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ 
sản dựa vào thiên nhiên. Việc đo đạc 
trầm tích vào mùa khô đã được thực 
hiện và những dữ liệu nghiên cứu này 
sẽ được cung cấp cho các nhà lập sách, 
thúc đẩy họ đưa ra các chính sách 
quản lý khai thác cát và khoáng sản có 

trách nhiệm. Chúng tôi cũng hợp tác 
với các doanh nghiệp dệt may để giúp 
họ thực hiện các giải pháp sử dụng 
nước và năng lượng hiệu quả. Mô hình 
luân canh tôm-lúa có trách nhiệm, một 
giải pháp dựa vào thiên nhiên và thích 
ứng với biến đổi khí hậu, được thực 
hiện thí điểm trên 107ha. Giải pháp 
tiềm năng này sẽ giúp chuyển đổi sản 
xuất nông nghiệp ở ĐBSCL theo hướng 
giảm rủi ro ô nhiễm nguồn nước đồng 
thời làm màu mỡ cho đất thông qua 
việc giữ lại phù sa và chất dinh dưỡng 
tự nhiên.

Tiếp nối những thành tựu vừa qua, 
chúng tôi đã lên kế hoạch tối đa hoá 
nguồn nhân lực và tài chính của mình 
để thúc đẩy các chương trình có thể 
mang lại nguồn sinh kế ổn định, đồng 
thời bảo vệ các hệ thống tự nhiên giúp 
duy trì cuộc sống của con người và 
thiên nhiên. Chúng tôi dốc hết sức xây 
dựng một chiến lược dài hạn để Việt 
Nam có thể thực sự chặn đứng mất 
đa dạng sinh học, tạo dựng được một 
tương lai trong đó thiên nhiên được 
phục hồi. Để đạt được mục tiêu này, 
điều cấp bách hơn bao giờ hết đó là 
phục hồi các hệ thống tự nhiên đang bị 
suy thoái nghiêm trọng. 

Và cuối cùng, chúng tôi không thể đạt 
được những thành tựu ngày hôm nay 
nếu như không có sự hợp tác và ủng 
hộ của các đối tác tại Việt Nam cũng 
như quốc tế, của cộng đồng, các nhà 
tài trợ và mạng lưới WWF trên toàn 
cầu. Những điều này đã khích lệ đội 
ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi 
đi tới thành công. 

Ông Văn Ngọc Thịnh
Trưởng Đại diện,
 WWF-Việt Nam
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Tổng cục Biển và Hải đảo 
Việt Nam (VASI) hoàn thiện 
Dự thảo Kế hoạch Thực hiện 
Quyết định 1407 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc 
tham gia Hiệp ước của Liên 
Hợp Quốc về ô nhiễm rác 
thải nhựa đại dương.

9/2021 12/2021

WWF-Việt Nam phối hợp 
với Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (Bộ TN&MT) cùng 
tổ chức các sự kiện đa 
phương và song phương 
trong khuôn khổ COP26, 
góp phần thúc đẩy Việt 
Nam cam kết mục tiêu 
Phát thải ròng bằng “0” 
(Net Zero) tại Hội nghị 
Thượng đỉnh về Khí hậu 
của Liên Hợp Quốc.

Hỗ trợ xây dựng hai văn 
bản pháp luật quan trọng: 
Nghị định 08/2022/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ Môi trường 
2020 với các nội dung đáng 
chú ý về Kinh tế Tuần hoàn 
và Trách nhiệm Mở rộng 
của Nhà Sản xuất; và Chiến 
lược Quốc gia Bảo vệ Môi 
trường đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050, sau đó 
đã được ban hành bởi Quyết 
định số 450/QĐ-TTg ngày 
13/4/2022.

WWF-Việt Nam hỗ trợ Bộ 
TN&MT xây dựng Chiến 
lược Đa dạng Sinh học 
Quốc gia đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050, 
góp phần thúc đẩy sự ra 
đời của Quyết định 149 vào 
đầu năm 2022. WWF tiếp 
tục đề xuất các giải pháp 
và dữ liệu cho quá trình 
xây dựng các chính sách 
bảo tồn có áp dụng các giải 
pháp dựa vào thiên nhiên.

WWF-Việt Nam và Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) đã ký Biên bản Ghi 
nhớ về hợp tác nông nghiệp. 
Đồng thời WWF hỗ trợ Bộ 
NN&PTNT và UBND tỉnh Đồng 
Tháp tổ chức Diễn đàn Cấp cao 
về các Giải pháp Quản lý Nông 
nghiệp Bền vững tại cấp cảnh 
quan. Kết quả thảo luận của 
Diễn đàn cung cấp định hướng 
cho WWF-Việt Nam hỗ trợ quá 
trình chuyển đổi nông nghiệp 
và nuôi trồng thủy sản của Việt 
Nam theo hướng bền vững, 
tăng cường khả năng phục hồi 
của cảnh quan trước tác động 
khí hậu thông qua thúc đẩy các 
giải pháp dựa vào thiên nhiên/
dựa vào hệ sinh thái (EBA/NBS).

Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Chỉ thị 04 ngày 17 
tháng 5 năm 2022 yêu cầu 
các Bộ, ngành liên quan ưu 
tiên thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật nhằm 
chấm dứt tình trạng săn bắt 
trộm và hủy hoại sinh cảnh 
các loài chim hoang dã và 
chim di cư.

Phó Thủ tướng Chính phủ 
vừa ban hành một Chỉ thị 
đến các Bộ, ngành liên quan 
yêu cầu tăng cường Quản 
lý có trách nhiệm việc khai 
thác tài nguyên cát và các 
khoáng sản, đặc biệt nghiêm 
cấm việc xuất khẩu cát.

TP. Cần Thơ được vinh danh 
vào vòng chung kết của 
chương trình Thành Phố 
Xanh Quốc Tế - một chương 
trình nhằm tôn vinh những 
thành phố tiên phong trong 
hành động vì khí hậu. Cần 
Thơ đã được lựa chọn vào 
vòng chung kết, từ hơn 280 
thành phố trên toàn cầu nhờ 
những cam kết mạnh mẽ và 
tiến độ ấn tượng trong việc 
thực hiện kế hoạch ứng phó 
với biến đổi khí hậu.

Những điểm nhấn của năm Trong năm Tài chính vừa qua, WWF đã có những đóng 
góp đáng kể đối với các chính sách quốc gia quan trọng 
về môi trường, nổi bật là:

WWF-Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bộ TN&MT trong việc huy 
động vốn và xây dựng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để 
giúp Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững, 
đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu.

VẪN 
TIẾP TỤC
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Văn phòng của WWF-Việt Nam

Khu vực hoạt động của WWF-Việt Nam 

*Bản đồ này thể hiện khu vực hoạt động và văn phòng 
của WWF tại Việt Nam và không đại diện toàn bộ 
lãnh thổ Việt Nam. 

Văn phòng trụ sở của WWF-Việt Nam 

Tổng quan thu nhập, năm tài chính 19-22* (Triệu USD)
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4.38 6.83 10.98 17.70 16.91

Tổng số nhân viên WWF-Việt Nam
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Các văn phòng của WWF-Việt Nam

Trụ sở của WWF-Việt Nam

Khu vực hoạt động của WWF-Việt Nam

VIỆT NAM

WWF-VIỆT NAM 
ĐANG Ở ĐÂU?

Bản đồ này chỉ thể hiện các khu vực hoạt 
động và văn phòng của WWF-Việt Nam,
không thể hiện toàn bộ lãnh thổ của quốc gia.

!

(*) 7/2019 - 6/2022
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6 CHƯƠNG TRÌNH

Khí hậu và Năng lượng Đại dương

Nước ngọt Bảo tồn ĐVHD

Thực phẩm Rừng
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THỰC PHẨM
Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày 
càng nghiêm trọng và các mối đe dọa về môi trường 
sinh thái ngày càng gia tăng, việc chuyển đổi ngành 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo hướng bền 
vững là hết sức cấp bách. Điều này có thể thực hiện 
thông qua việc áp dụng trên quy mô lớn các giải 
pháp dựa vào thiên nhiên và cải thiện sinh kế của 
người dân.

2 công ty tham gia thí điểm hệ thống 
truy xuất minh bạch - Trutrace. Tổng 
cộng có 10 công ty đã tham gia mô 
hình thí điểm truy xuất nguồn gốc cho 
các sản phẩm tôm.

Thúc đẩy sản xuất tôm
có trách nhiệm

107ha của 69 hộ dân tại 3 tỉnh Bến 
Tre, Trà Vinh, Cà Mau áp dụng mô 
hình luân canh tôm - lúa, với mục tiêu 
lúa đạt chứng nhận hữu cơ và tôm đạt 
chứng nhận ASC.

Sinh kế thích ứng với
biến đổi khí hậu

Áp dụng mô hình
tôm - lúa luân canh 
tại 3 tỉnh

12.000 USD đã được hỗ trợ thêm cho 
14 Hợp tác xã/ tổ hợp tác nuôi tôm, 
với 568 thành viên, nhằm tạo nguồn 
vốn xoay vòng giúp các thành viên khó 
khăn phát triển thêm các thu nhập 
khác.

Tạo thêm thu nhập cho 
cộng đồng địa phương
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USD hỗ trợ 14 HTX/Tổ 
hợp tác nuôi tôm

công ty
tham gia
Trutrace



Câu chuyện
Farmer-Corporate alliance to save Mekong Delta from shrinking and sinking

Nuôi tôm đã là nghề truyền thống trong hơn 20 năm ở khu vực 
này, nhưng lại dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Kể từ khi chúng 
tôi tham gia dự án, năng suất đã tăng lên. Một héc-ta vào 
khoảng 300-350 ký/ha vào vụ đầu, vụ sau cũng khoảng 250 ký/
ha trở lên.

Anh Trương Văn Ngà
Thành viên Hợp tác xã Trí Lực,
Thới Bình, Cà Mau

Anh Trương Văn Ngà là một trong 69 
hộ tham gia mô hình luân canh tôm 
– lúa. Đây là mô hình canh tác thông 
minh thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Mô hình được WWF và Quỹ Khí hậu và 
Phát triển Hà Lan (DFCD) hỗ trợ, với 
sự tham gia của các hộ nuôi tôm nhỏ, 
doanh nghiệp, chính quyền địa phương 
và các tổ chức nghiên cứu. Mô hình 
đang được triển khai trên 107ha tại Cà 
Mau, Bến Tre và Trà Vinh trong năm 
2022.
 
Dự kiến mô hình sẽ mang lại lợi ích cả 
về kinh tế, xã hội và môi trường: tăng 
thu nhập lên tới 2,5 lần cho người dân, 
đồng thời góp phần bồi đắp thêm phù 
sa trong bối cảnh đồng bằng đang bị 
sụt lún và thu hẹp. 
 
Khi thí điểm thành công, mô hình dự 
kiến   sẽ được công ty Minh Phú mở 
rộng trên 30.000ha tại ĐBSCL với 
nguồn vay tài chính xanh ưu đãi trong 
10 năm.
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Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất 
trước biến đổi khí hậu, do đó, cần có một lộ trình vững chắc 
nhằm chuyển đổi nền kinh tế hướng đến phát thải ròng bằng “0”. 
Việc thực hiện lộ trình này đòi hỏi sự tham gia chủ động của tất 
cả các bên liên quan.

Năm 2022, Cần Thơ trở thành thành phố thứ 8 
của Việt Nam tham gia Chương trình Thành Phố 
Xanh Quốc Tế (OPCC). Việc Cần Thơ tham gia 
OPCC đã chứng tỏ cam kết nhất quán của Chính 
phủ Việt Nam cũng như các tỉnh/thành về phát 
triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính 
trong giai đoạn 2021-2030.

4 tỉnh thành, với sự hỗ trợ của WWF-Việt Nam, 
đã rà soát và xây dựng Kế hoạch Hành động 
thực hiện Thỏa thuận Paris cho giai đoạn
2021-2025.

Tham vọng cao hơn 
về giảm phát thải 
khí nhà kính

Thúc đẩy năng 
lượng bền vững

Thích ứng với biến 
đổi khí hậu

Theo Dự thảo Quy hoạch Phát triển Điện 8 cập 
nhật vào tháng 5 năm 2022, tỷ lệ năng lượng tái 
tạo (bao gồm cả thuỷ điện) chiếm 45%. Tỷ lệ 
than trong sản xuất điện đã giảm xuống 28%, đây 
là một yếu tố giúp giảm đáng kể lượng phát thải 
khí nhà kính. WWF đã hợp tác cùng với các liên 
minh, CSO và các đối tác để đóng góp cho việc xây 
dựng dự thảo này.
 
200+ công ty/nhà máy và ngành phù hợp đã 
được lựa chọn tham gia vào áp dụng và thúc đẩy 
các giải pháp về Năng lượng Tái tạo (NLTT) và Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là 
một tiền đề tốt để thu hút các công ty tiềm năng 
đầu tư vào các giải pháp hướng tới chuyển dịch 
năng lượng và cắt giảm phát thải các-bon.

Khoảng 40 đại diện từ nhiều tổ chức trên cả nước 
đã được tập huấn về các giải pháp dựa vào 
thiên nhiên (NbS) - một cách tiếp cận hiệu quả 
trong thích ứng với biến đổi khí hậu. WWF và các 
đối tác đang triển khai nhiều mô hình NbS trên 
các vùng cảnh quan Đồng bằng sông Cửu Long và 
Trung Trường Sơn.

Thúc đẩy NLTT & Sử 
dụng năng lượng tiết 
kiệm & hiệu quả

40+
đại điện được đào 
tạo về các Giải pháp 
dựa vào Thiên nhiên

4 tỉnh/
thành

xây dựng Kế hoạch 
Hành động thực hiện 
Thỏa thuận Paris

Cần Thơ tham 
gia Thành phố 
Xanh Quốc tế

65%
Năm 2050, NLTT 
chiếm hơn:

trong Dự 
thảo Quy 
hoạch Điện 8 
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Hơn 5 năm trước, Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh TP.Hồ Chí 
Minh và WWF-Việt Nam đã bắt tay hợp tác, với 
tham vọng thúc đẩy khu vực tư nhân hoạt động 
bền vững, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tiên 
phong trong và ngoài nước nhằm khuyến khích 
các ngành nghề khác nhau hành động vì khí hậu.
 
VCCI và WWF cùng chia sẻ tầm nhìn về khu vực 
kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Hai tổ chức 
thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp 
nhằm hỗ trợ họ cũng như chuỗi cung ứng của các 
doanh nghiệp này chuyển đổi sang hướng sản 
xuất và vận hành có trách nhiệm, đồng thời nâng 
cao nhận thức về môi trường. 

Câu chuyện Hợp tác chiến lược để thúc đẩy khu vực tư nhân 
phát triển bền vững

Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc VCCI tại 
TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chúng tôi tập trung hợp 
tác trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, dệt 
may và thuỷ sản bền vững, sản xuất và tiêu dùng 
có trách nhiệm. Thông qua hợp tác này, chúng tôi 
mong muốn có thể hỗ trợ khu vực tư nhân Việt 
Nam triển khai trên diện rộng các giải pháp khí 
hậu, đóng góp vào mục tiêu Phát thải ròng bằng 
“0” của Việt Nam.
 
WWF là một đối tác quan trọng, có thể giúp các 
tổ chức củng cố các mục tiêu và tham vọng của 
họ. Cùng nhau, chúng ta có thể tác động đến các 
doanh nghiệp, các nhà cung cấp và khách hàng, 
hành động nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi 
khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời hỗ trợ 
việc thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam”.
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NƯỚC NGỌT

WWF-Việt Nam hợp tác với các ban quản lý các 
Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn, các doanh nghiệp, 
chính quyền địa phương và cộng đồng để tiếp tục 
phục hồi và bảo vệ các sinh cảnh tự nhiên ĐBSCL 
và đa dạng sinh học của chúng, thông qua khôi 
phục và duy trì các chu trình tự nhiên của cả hệ 
thống, giải quyết các rủi ro về nước và phục hồi 
các vùng đất ngập nước nội địa và ven biển, đồng 
thời tạo thêm sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Khai thác cát không bền vững ở ĐBSCL 
được xác định là mối đe dọa chính có 
thể gây ra sự sụt lún và thu hẹp của 
đồng bằng. Việc sửa đổi Luật Địa chất 
và Khoáng sản đã được xác định là một 
cơ hội quan trọng để vận động các nhà 
hoạch định chính sách xem cát là một 
tài nguyên chiến lược, và việc quản 
lý khai thác cần phải thực hiện ở cấp 
vùng/lưu vực, chứ không nên quản lý 
cát sông riêng lẻ theo từng tỉnh. 
 
Một số nghiên cứu quan trọng, giúp cải 

Cứu đồng bằng khỏi bị thu hẹp và nhấn chìm
thiện hiểu biết về lĩnh vực khai thác cát, 
đang được thực hiện, bao gồm nghiên 
cứu về chuỗi giá trị cát, các vật liệu thay 
thế tiềm năng đối với cát sông và thiết 
lập Ngân hàng Cát sơ bộ vào mùa khô 
trên toàn ĐBSCL. Sau khi hoàn thành 
việc thu thập số liệu đo đạc Ngân hàng 
Cát đầy đủ của mùa mưa và mùa khô, 
một Kế hoạch duy trì ổn định hình thái 
sông cho ĐBSCL sẽ được phát triển, 
đồng thời ngân hàng cát sẽ được thử 
nghiệm lồng ghép vào kế hoạch khai 
thác cát cấp tỉnh.

19 công ty dệt may đã cắt giảm được 
10-50% lượng nước sử dụng nhờ thực 
hiện chương trình cải thiện nguồn nước 
và năng lượng, với sự hỗ trợ của WWF. 
Nhân viên của hàng trăm nhà máy dệt 
cũng được WWF tập huấn về sử dụng 
hiệu quả nước - năng lượng

Quản lý nước
Hạn mức tín dụng xanh cho ngành dệt 
may đã được Quỹ BIDV Sum Trust phát 
triển, nhằm cung cấp nguồn tài chính 
xanh cho các dự án cải thiện quản lý và 
tiết kiệm nước và năng lượng.

115ha rừng ngập mặn được khoanh 
nuôi tái sinh tự nhiên tại khu vực mới 
được bồi lắng của VQG Mũi Cà Mau. 
Khu rừng ngập mặn mới này đang giúp 
gia tăng nguồn lợi thuỷ sản, mang lại 
lợi ích cho hàng nghìn người dân sống 
xung quanh VQG và quần thể chim 
nước bản địa và di cư. 
 

Bảo tồn sinh cảnh nước ngọt

Khai thác cát không 
bền vững là một 
mối đe dọa lớn cho 
ĐBSCL 

Thực hiện các nghiên 
cứu về khai thác cát 

Phát triển Hạn mức 
tín dụng xanh cho 
ngành dệt may

lượng nước
10-50%
19 

công ty dệt 
may tiết
kiệm từ

Tiếp tục tập 
trung bảo tồn

khu 
Ramsar4

WWF tiếp tục triển khai các hoạt động 
bảo tồn tại 4 khu Ramsar của ĐBSCL 
gồm VQG Tràm Chim, U Minh Thượng, 
Mũi Cà Mau và KBTTN Láng Sen. Các 
hoạt động can thiệp chính của WWF bao 
gồm phục hồi đất ngập nước và cải thiện 
quản lý, xây dựng năng lực cho nhân 
viên của các KBT và cải thiện sinh kế cho 
người dân địa phương.
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được khoanh nuôi 
tái sinh tự nhiên

150ha



Câu chuyện

Ông Hà Văn Nam
Chủ tịch CLB Quản lý Nước Rừng Sến

Sau khoá đào tạo, chúng tôi cảm 
thấy yên tâm hơn về nguồn nước 
sử dụng.

Vài năm trở lại đây, người dân các thôn 
ở xã Mỹ Hạnh Bắc ngày càng lo lắng về 
chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nhất 
là khi các nhiều nhà máy dệt nhuộm, xi 
mạ, phân bón mọc lên gần khu dân cư.
 
Trước tình hình đó, dự án “Xanh hóa 
ngành Dệt may” đã hỗ trợ thành lập các 
CLB cộng đồng tại ấp Tràm Lạc và Rừng 
Sến nhằm giám sát chất lượng và kiểm 
soát ô nhiễm môi trường nước. Người 
dân địa phương được tập huấn về cách 
nhận biết các dấu hiệu ô nhiễm nước 
bằng cảm quan và sử dụng máy đo 
chất lượng nước đa chỉ tiêu. Sau đó, các 
CLB được thành lập với 40 thành viên 
nòng cốt và 80 hộ dân tình nguyện, 
có khả năng giám sát chặt chẽ nguồn 
nước tại các thôn.
 
“Chúng tôi đã biết nước ở đây có độ 
phèn cao nhưng chưa biết đến các 
chỉ số khác như độ pH, Amoni, Sulfat, 

Aluminium v.v. Sau khi được đào tạo về 
quản lý và giám sát nước cũng như sử 
dụng các thiết bị đo nước, chúng tôi có 
thể chủ động kiểm tra nguồn nước sinh 
hoạt đang sử dụng hoặc nước trong các 
giếng mới đào. Chúng tôi cảm thấy yên 
tâm hơn”. Ông Hà Văn Nam, Chủ tịch 
CLB Quản lý Nước Rừng Sến cho biết.
 
Thông qua các hoạt động của CLB cộng 
đồng, chính quyền địa phương đã ghi 
nhận tiếng nói và nguyện vọng của 
người dân trong thôn về vấn đề quản 
lý giám sát chất lượng nguồn nước và 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng. WWF-Việt 
Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng địa 
phương bằng cách cung cấp các khóa 
đào tạo về quản lý nước bền vững, vận 
động người dân giúp làm sạch kênh 
rạch, đóng phí môi trường và góp phần 
bảo tồn nguồn nước.
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RỪNG

WWF-Việt Nam xây dựng mối quan hệ lâu dài và 
chặt chẽ với nhiều đối tác nhằm tạo ra những tác 
động sâu rộng ở cấp cảnh quan. Mục tiêu của 
chúng tôi đó là đảm bảo các cánh rừng của Việt 
Nam có khả năng phục hồi tốt và phát triển bền 
vững, mang lại lợi ích cho đa dạng sinh học, tăng 
cường dịch vụ hệ sinh thái và cải thiện chất lượng 
cuộc sống cho người dân.

Với sự hỗ trợ của WWF, 30 Tổ chức dựa 
vào Cộng đồng (CBO) đã tự xây dựng kế 
hoạch quản lý bền vững rừng cộng đồng 
thường niên và được chính quyền địa 
phương phê duyệt.
 
Nhờ quản lý rừng tốt, nguồn thu nhập bổ 
sung của 30 CBO đã được quỹ PFES đảm 
bảo. Tổng cộng, 1.480 thành viên cộng 

Đảm bảo rừng tự nhiên trong các hành lang đa dạng sinh học, 
vùng đệm của các KBT và rừng phòng hộ đầu nguồn được kết 
nối và phục hồi, năng lực quản lý được cải thiện, đem lại lợi ích 
bền vững cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng

Giảm thiểu rủi ro mất rừng thông qua phát triển chuỗi cung 
ứng gỗ và lâm sản bền vững
14 nhóm khai thác song mây bền 
vững được thành lập tại Quảng 
Nam và Thừa Thiên Huế. Thông qua 
các khóa tập huấn, các nhóm đã được 
nâng cao năng lực và kỹ năng về vận 
hành nhóm và chia sẻ lợi ích, hiểu biết 
về tính hợp pháp và truy xuất nguồn 
gốc của song mây trong chuỗi cung 
ứng, kiến   thức về giám sát rừng và bảo 
tồn các giá trị đa dạng sinh học, v.v. 
Đặc biệt, có 12 nhóm đã ký hợp đồng 

30 CBO 
tự xây dựng kế hoạch 
quản lý bền vững rừng 
cộng đồng thường niên

được cấp chứng nhận 
nguồn giống keo đạt 
chất lượng

10 vườn ươm

Có thêm thu nhập
từ quỹ PFES 

+20.000 tấn
keo FSC được khai thác 
và cung cấp cho các công 
ty chế biến xuất khẩu 
đồ gỗ

14 nhóm khai thác 
song mây bền vững

được thành lập tại
QN & TTH

đồng đã được hưởng lợi từ các quỹ 
này. 10 vườn ươm đã được Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn/Chi 
cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cấp 
chứng nhận nguồn giống keo đạt chất 
lượng. Cây giống tốt là cơ sở vững chắc 
cho một khu rừng khỏe mạnh với gỗ 
chất lượng cao. Mỗi vườn ươm có thể 
phục vụ trồng mới 1.000ha.

Giảm áp lực lên rừng tự nhiên thông qua tăng cường trồng 
rừng bền vững
Hơn 13.800ha rừng trồng và rừng
tự nhiên có chứng chỉ FSC được quản 
lý tốt bởi 2.275 hộ chủ rừng nhỏ tại 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng 
Nam. Nhờ mô hình hợp tác kinh doanh 
hiệu quả (công ty-hộ chủ rừng nhỏ), 
công ty chế biến gỗ có chứng chỉ FSC - 
QNAFOR - liên kết với 10 nhóm hộ chủ 
rừng nhỏ tại Quảng Nam đã được đánh 
giá cấp chứng chỉ FSC cho hơn 2.000ha 
rừng keo trồng trong năm vừa qua. 

rừng trồng và tự nhiên 
FSC được quản lý tốt

13.800ha

cây bản địa đã được 
trồng xen tại 04 khu 
vực rừng keo trồng 
có chứng chỉ FSC

3.750

3.750 cây bản địa đã được trồng 
xen tại 4 khu vực rừng keo trồng có 
chứng chỉ FSC. Các mô hình này được 
quy hoạch trồng theo hành lang hoặc 
theo đám, nhằm tăng cường tính đa 
dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng 
trồng thuần loài, thử nghiệm khả năng 
chống chịu với BĐKH của rừng trồng 
đồng thời tạo cơ hội tăng thêm thu 
nhập về lâu dài cho các hộ trồng rừng.

hợp tác với các chủ rừng và doanh 
nghiệp vừa và nhỏ để khai thác song 
mây bền vững.

Trong năm qua, hơn 20.000 tấn keo 
FSC đã được khai thác và cung cấp 
cho các công ty chế biến xuất khẩu 
đồ gỗ. Các hộ trồng rừng FSC đang 
có thu nhập tăng thêm và ổn định 
nhờ tham gia vào chuỗi cung ứng bền 
vững trên thị trường toàn cầu.
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Sau đó các anh em toả đi tìm và thu thập các dấu vết bỏ lại 
của nó gồm phân, lá môn thục - thức ăn yêu thích của sao la 
để mang về xét nghiệm ADN. 

Rai được phân công mang túi đựng phân của con vật. Anh 
cất giữ nó như báu vật. Mấy ngày tiếp theo, Rai hồi hộp, 
mừng đến mức không ngủ được, một hai giờ sáng vẫn lấy 
ảnh con vật ra xem. 
 
Sau khi về, các anh em bàn giao lại cho đội trưởng: túi phân, 
lá môn thục, ảnh và video đã thu thập được trong chuyến 
tuần tra. Tiếp tục hồi hộp chờ đợi kết quả.
 
Hai ngày sau, đội trưởng gặp Rai nói: “Rai ơi, đó là một con 
sơn dương”.

Đó là một ngày tháng 12 lạnh giá. Rai, người mới gia nhập 
đội Bảo vệ rừng của chương trình CarBi II vài tháng trước đó, 
đang đi tuần tra trong rừng cùng với ba đồng đội khác của 
mình. Mọi người chăm chú quan sát trên tuyến đường tuần 
tra đi xem có bẫy, dấu vết gì lạ của động vật, hay của lâm tặc 
hay không. 
 
Bỗng có tiếng động lạo xạo phía trước. Nhóm anh em tuần 
tra lập tức dừng lại, nín thở, lắng nghe xem đó là tiếng động 
gì. Loáng thoáng Rai nhìn thấy một con vật có hai vệt trắng 
bên má - đặc điểm nổi bật của sao la. Rai nghĩ chắc mẩm nó 
là sao la rồi. Cả anh Tuấn, người đi rừng nhiều năm cũng nói: 
“Chắc là sao la đấy Rai ạ.” 
 
Cả bốn người trong im lặng, nhanh chóng lấy máy ảnh ra, cố 
gắng chụp ảnh và quay phim trước khi con vật bỏ chạy.
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Liệu đây có phải là một chú sao la?
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Câu chuyện Một cuộc “gặp gỡ” với Sao la

Hồ Văn Rai là một trong 40 thành viên 
bảo vệ rừng làm việc tại KBT Sao la Thừa 
Thiên Huế và Quảng Nam, trong khuôn 
khổ dự án CarBi II. Một trong những công 
việc quan trọng của họ là hỗ trợ việc bảo 
vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học 
trong quá trình đi tuần tra của mình. 

Chung tay với những nỗ lực của các thành 
viên bảo vệ rừng, WWF và tổ chức Re:wild 
đã khởi động một dự án nhằm tìm kiếm 
những cá thể Sao la cuối cùng của Việt 
Nam - bước đầu tiên để thực hiện chương 
trình bảo tồn nhân giống trong điều kiện 
nuôi nhốt để cứu loài này khỏi tuyệt chủng. 



Đa dạng sinh học biển có vai trò cực kì quan 
trọng cho sự phát triển kinh tế bền vững của Việt 
Nam. Trước những áp lực từ phát triển kinh tế 
và đảm bảo sinh kế của người dân, WWF tiếp tục 
thực hiện các hoạt động bảo tồn hệ sinh thái biển 
và thúc đẩy việc sử dụng bền vững các nguồn tài 
nguyên biển - những nguồn lợi đang tạo sinh kế 
thiết yếu cho các cộng đồng ven biển.
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Điểm số của Dự án Cải thiện Nghề khai thác 
(FIP) cá ngừ vây vàng Việt Nam đã được nâng 
từ mức C lên mức A, giúp cho các nhà cung ứng 
thủy sản quốc tế an tâm khi tiếp tục lựa chọn 
sản phẩm cá ngừ FIP của Việt Nam. Với những 
bước tiến đạt được trong năm vừa qua, nghề câu 
cá ngừ vây vàng Việt Nam đang đi đúng hướng, 
nhắm đến mục tiêu đạt được chứng nhận sản 
phẩm thủy sản bền vững quốc tế MSC cuối 2023.

Thủy sản
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105 doanh nghiệp quy mô nhỏ trong 
lĩnh vực du lịch tại Cù Lao Chàm và 
Phú Quốc trực tiếp tham gia giảm 
thiểu ô nhiễm nhựa, với 33 doanh 
nghiệp đã ký cam kết tự nguyện cắt 
giảm rác thải nhựa trong kinh doanh

26 thuyền cá thuộc công ty Khải 
Hoàn - Phú Quốc - đã tình nguyện 
thu gom rác thải nhựa từ đại dương 
trên các chuyến đi biển. Trung bình 
mỗi chuyến, đội thuyền cá đã thu gom 
khoảng 1,6-2,0 tấn rác thải nhựa. Mô 
hình sẽ được tiếp tục và nhân rộng tại 
Phú Quốc và các địa phương khác.

Doanh nghiệp chung tay 
giảm thiểu rác thải nhựa

về du lịch tham gia 
giảm rác nhựa 

doanh 
nghiệp105

Quản lý chất thải nhựa, 
EPR và kinh tế tuần hoàn

Truyền thông và gắn kết 
cộng đồng

Chương trình ngoại khóa 
cho học sinh

02 chương trình truyền thông báo chí 
về quản lý chất thải nhựa với chủ đề: Cơ 
chế Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản 
xuất (EPR) và kinh tế tuần hoàn, kết quả:

100 người tham gia
100+ người tham gia trực tuyến
44.000+ người tham gia thông qua các 
kênh truyền thông kỹ thuật số 

6 chương trình đào tạo, nâng cao 
năng lực cho hơn 160 người về truyền 
thông và gắn kết cộng đồng nhằm 
nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay 
đổi hành vi về chất thải nhựa.
 

Giáo dục môi trường và xây dựng năng lực

2 đô thị mới - TP. Hà Tĩnh và huyện 
Côn Đảo - đã ký cam kết tham gia 
chương trình Đô thị Giảm Nhựa, 
nâng tổng số thành 9 đô thị tại Việt 
Nam tham gia chương trình. Các đô 
thị này cùng với Khu Bảo tồn Biển Cù 
Lao Chàm đã được WWF hỗ trợ xây 
dựng và thực hiện kế hoạch hành động 
quản lý chất thải nhựa, cũng như kế 
hoạch giám sát & đánh giá hiệu quả.
 

Đô thị Giảm Nhựa và 
các Khu Bảo tồn Biển

23 phường/xã tại TP. Huế phát động 
triển khai chương trình phân loại 
rác dựa trên mô hình phân loại rác 
tại nguồn đã thực hiện thành công tại 
phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An. 
Mô hình Phân loại rác tại nguồn tại TP. 
Tân An vẫn sẽ được triển khai ngay cả 
sau khi Dự án của WWF kết thúc tại địa 
phương. Bên cạnh đó, WWF cũng đã tổ 
chức các buổi tập huấn về giảm thiểu 
ô nhiễm nhựa và phân loại rác thải 
tại nguồn cho cộng đồng dân cư ở 23 
phường/xã tại TP. Huế.

TP. Hà Tĩnh và huyện Côn 
Đảo tham gia chương 
trình Đô thị Giảm Nhựa

23 phường/xã tại TP. Huế 
triển khai chương trình 
phân loại rác 

44 trường học
4.015 học sinh/sinh viên
8 thành phố & quận huyện
v.v.

đã tích cực tham gia các chương trình 
ngoại khóa và hoạt động nâng cao 
nhận thức về rác thải & giảm thiểu rác 
thải nhựa.
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tình nguyện thu gom 
rác thải nhựa

26 thuyền cá
tại Phú Quốc



Sáng kiến   “Biến rác thành tiền” được 
triển khai từ tháng 10/2021 đến tháng 
3/2022 tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Bình với sự tham gia của 
hơn 100 tàu cá thu gom và đưa rác thải 
nhựa từ đại dương vào bờ. 

Câu chuyện Biến rác thành tiền

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Kinh tế và 
Hội Liên hiệp Phụ nữ, với sự hỗ trợ của 
WWF, đã phối hợp với Hội Nông dân 
xã Bảo Ninh vận động các chủ thuyền 
tham gia mô hình. Những người tham 
gia cam kết mang rác thải nhựa và 
lưới bị hư hỏng trở lại bờ thay vì vứt 
bỏ chúng trên biển. Lưới hỏng được 
đan thành bao cho ngư dân, phế liệu 
tái chế được bán để đóng góp cho Quỹ 
“Triệu món quà yêu thương”, hỗ trợ 

những người có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn.
 
Nỗ lực của tất cả những bên tham gia 
đã được đền đáp bằng những kết quả 
đáng khích lệ. Ngư dân, chủ thuyền 
thấy được vai trò thiết thực của mình 
trong việc chống ô nhiễm rác thải nhựa. 
29 phụ nữ, trẻ em và ngư dân có hoàn 
cảnh khó khăn đã nhận được hỗ trợ từ 
số tiền thu được theo mô hình này.
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Rác sau đó được phân loại, xử lý và 
bán cho các đại lý thu mua phế liệu, 
mang lại nguồn thu nhập mới cho 
Hội Phụ nữ Bảo Ninh và hỗ trợ những 
người kém may mắn trong cộng đồng.

© Nguyễn Hải / Shutterstock / WWF-Việt Nam
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Chương trình Bảo tồn Động vật Hoang 
dã của chúng tôi hướng tới mục tiêu: các 
loài hoang dã của Việt Nam được sinh sôi 
trong sinh cảnh tự nhiên an toàn; và Việt 
Nam không còn là quốc gia trung chuyển 
hoặc điểm đến của các sản phẩm động 
vật hoang dã bất hợp pháp. Chương trình 
tập trung vào bảo tồn các loài hoang dã 
và giải quyết nạn buôn bán bất hợp pháp 
– một trong những mối đe dọa lớn nhất 
đối với sự tồn vong của các loài hoang dã.

Tăng cường bảo vệ và quản 
lý tốt hơn các khu rừng 
được ưu tiên

Hồ sơ đề xuất mở rộng diện tích các 
KBT hiện có (bao gồm KBT Sao la Thừa 
Thiên Huế và Quảng Nam) và thành 
lập KBT mới (KBT Cảnh quan Bắc Hải 
Vân) đã được đệ trình lên cơ quan chức 
năng chờ phê duyệt. 

Hoàn thành hồ sơ đề 
xuất mở rộng diện 
tích các KBT hiện có 
và thành lập KBT mới

Tiến hành đánh giá METT (một công cụ 
theo dõi hiệu quả quản lý) cho 22 khu 
Rừng đặc dụng/ KBT và Rừng phòng 
hộ. Từ kết quả đó, WWF hỗ trợ 22 Ban 
quản lý rừng này xây dựng kế hoạch 
về cải thiện quản lý rừng và bảo tồn đa 
dạng sinh học. 

Tiến hành đánh giá 
METT cho 22 KBT, 
Rừng đặc dụng & 
Rừng phòng hộ

Trong giai đoạn này, chúng 
tôi đã xác định và hỗ trợ 
thêm 8 Khu Bảo tồn và 
BQL Rừng phòng hộ các 
hoạt động tuần tra định kỳ 
và ứng dụng công cụ SMART 
trong tuần tra bảo vệ rừng 
nhằm tăng cường tháo bỏ 
bẫy - mối đe dọa lớn nhất 
đối với các loài hoang dã. 

Dự thảo kế hoạch chiến 
lược loại bỏ dần các cơ sở 
nuôi nhốt hổ, do WWF-Việt 
Nam, Four Paws và IERB/
TRACE phối hợp xây dựng, 
đã được đệ trình lên Cục 
Kiểm lâm. Trong khi đó, 
các cơ sở nuôi nhốt hổ thí 
điểm của chính phủ tại Bình 
Dương, Đắk Nông, Thanh 
Hoá và Thái Nguyên đã được 
khảo sát, đồng thời thử 

Trung bình, 86,3% các vụ 
vi phạm về ĐVHD đã được 
chính quyền ở Huế, Đà Nẵng 
và Tam Kỳ xử lý. Đây là một 
kết quả ấn tượng, được 
phản ánh trong cuộc khảo 
sát 3 giai đoạn của dự án 
CarBi II nhằm đo lường tác 
động của các nỗ lực giảm 
buôn bán ĐVHD trái phép 
tại các đô thị miền Trung. 

8
Hỗ trợ 
thêm
KBT

và BQL Rừng phòng hộ

86,3%
Trung bình 86,3% vi phạm 
về ĐVHD đã được xử lý

Dự thảo kế hoạch chiến 
lược loại bỏ dần các cơ sở 
nuôi nhốt hổ đã được đệ 
trình lên Chính phủ

Phòng chống tội phạm về ĐVHD và giảm tiêu 
thụ thịt thú rừng nhằm ngăn chặn nguy cơ 
lây lan dịch bệnh từ động vật sang người 

Một hệ thống máy bẫy ảnh 
lớn nhất Đông Nam Á đã 
được lắp đặt tại 11 khu vực 
rừng của dãy Trường Sơn. 
Hoạt động này nhằm giám 
sát và bảo vệ các loài có 
nguy cơ tuyệt chủng, đồng 
thời cũng tập trung để phát 
hiện dấu vết sao la tại khu 
vực này.

Đã xác định được 2 khu 
vực tái thả và phục hồi các 
loài ĐVHD nguy cấp tại KBT 
Sao la Quảng Nam & Thừa 
Thiên Huế. 

Lắp đặt hệ thống máy 
bẫy ảnh lớn nhất Đông 
Nam Á

2 khu vực
được xác định 

để tái thả và phục hồi 
các loài ĐVHD nguy cấp

Kế hoạch đeo định vị GPS 
cho voi hoang dã tại tỉnh 
Đắk Lắk đã được hoàn 
thành và trình lên Tổng cục 
Lâm nghiệp Việt Nam để 
trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.

Kế hoạch đeo định vị 
GPS cho voi hoang dã

Tiến hành đánh giá sơ bộ về 
tính khả thi của kế hoạch 
phục hồi quần thể thú mồi 
và tái thả hổ tại VQG Yok 
Đôn. Tăng cường hỗ trợ các 
nỗ lực bảo vệ VQG và các 
khu vực xung quanh.

Đánh giá sơ bộ về tính 
khả thi của kế hoạch 
phục hồi quần thể thú 
mồi và tái thả hổ

Bảo tồn các quần thể loài động vật hoang 
dã ưu tiên
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nghiệm lập hồ sơ DNA để 
quản lý từng cá thể hổ nuôi 
tại Đắk Nông. 

Dữ liệu quản lý các cơ sở 
nuôi ĐVHD và các loài được 
gây nuôi đã được thu thập 
trên 63 tỉnh/thành, đồng 
thời tiến hành khảo sát tác 
động kinh tế-xã hội của các 
cơ sở nuôi sáu loài/nhóm 
loài ĐVHD có nguy cơ cao 
gây bệnh truyền nhiễm và 
lây truyền bệnh dịch sang 
người tại 31 tỉnh thành trên 
toàn quốc.



Một hệ thống bẫy ảnh với hơn 1.200 
trạm (2.400 bẫy ảnh) đã được thiết lập 
tại Việt Nam. Đây là một trong những 
nghiên cứu về sử dụng máy bẫy ảnh có 
hệ thống chuyên sâu nhất từng được 
triển khai tại Đông Nam Á. Chương 
trình được thực hiện trong khuôn khổ 
Dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học của 
USAID và do WWF phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cùng các tổ chức Phi Chính phủ khác 
thực hiện.

Máy bẫy ảnh được đặt tại các khu rừng 
đặc dụng và phòng hộ có đa dạng sinh 
học cao ở Việt Nam, do đó, dữ liệu thu 
thập được sẽ giúp các cơ quan quản 
lý đánh giá xu hướng quần thể động 
vật hoang dã theo thời gian, cung cấp 
thông tin thiết yếu để đề xuất các giải 
pháp bảo tồn hiệu quả nhất nhằm 
phục hồi quần thể các loài hoang dã. 

 
Bẫy ảnh có thể tự động chụp ảnh bất 
kỳ động vật nào nặng hơn 500 gam đi 
qua phía trước bộ phận cảm biến của 
máy. Nó là công cụ đo lường tuyệt 
vời, có thể giám sát sự phân bố và đặc 
điểm cũng như tập tính hoạt động 
của các quần thể động vật hoang dã 
(bao gồm cả các loài thú và chim có 
kích thước vừa đến lớn sống trên mặt 
đất). 

Trong thời gian qua, máy bẫy ảnh đã 
ghi lại hình ảnh của nhiều loài quý hiếm 
và bị đe doạ như: Thỏ vằn Trường Sơn, 
Gấu ngựa, Nhím bờm, Trĩ sao, Mang 
xám; bên cạnh các loài thông thường 
khác như Lợn rừng, Cầy vòi hương, Cầy 
móc cua.

Câu chuyện Thiết lập hệ thống bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học
lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam
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Cầy gấm - © USAID Biodiversity Conservation / BQL RPH Đông Giang  
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1 cá thể Gấu ngựa bị mất 1 
chân do bẫy dây - © USAID 
Biodiversity Conservation / 
BQL RPH Tây Giang

Cá thể voọc có khả năng là loài lai giữa voọc Chà vá chân xám và Chà vá chân nâu
© USAID Biodiversity Conservation / BQL RPH Tây Giang
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Chiến dịch:
5 chiến dịch quốc gia về giảm thiểu rác thải nhựa, 
năng lượng, thực phẩm bền vững, bảo tồn sao la 
và đa dạng sinh học

2 chiến dịch cấp tỉnh tại Phú Yên, Đà Nẵng và Côn 
Đảo về ngư cụ ma và giảm thiểu rác thải nhựa

5 chiến dịch
trên toàn quốc

2 chiến dịch 
cấp tỉnh

Kết quả

Trên các kênh mạng xã hội
18+ triệu tổng số lượt tiếp cận trên các 
kênh mạng xã hội
230.000 lượt truy cập website
Tăng 65% số lượt xem trên YouTube

18+ triệu lượt 
tiếp cận

230k lượt truy 
cập website

65% tăng lượt
xem video

Báo chí:
100+ chương trình truyền hình và phát thanh 
340+ bài viết về chủ đề của các chiến dịch

100+ chương trình
trên TV & ĐPT

340+ bài báo

TRUYỀN THÔNG Lan tỏa thông điệp trên toàn quốc
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Hơn một thập kỷ qua, đội tuần tra bảo vệ rừng của CarBi đã 
loại bỏ hàng ngàn bẫy thú, phá hủy hàng trăm lán trại bất 
hợp pháp và cứu nhiều loài khỏi mắc bẫy trong những khu 
rừng của dãy Trung Trường Sơn hùng vĩ. Thế nhưng, bẫy và 
lán trại bất hợp pháp được gỡ bỏ ngày hôm nay lại tiếp tục 
xuất hiện ngày hôm sau.
 

Câu chuyện Từ một người bảo vệ rừng đến một tuyên truyền viên cộng đồng 

Làm thế nào để phá vỡ vòng lặp này? 

Đó là lúc một sáng kiến   từ dự án 
CarBi II ra đời. Các thành viên tuần 
tra bảo vệ rừng (BVR) của dự án đa số 
là người dân địa phương, sống xung 
quanh vùng đệm KBT. Họ nói tiếng địa 
phương, có văn hoá bản địa và hiểu 
biết về đa dạng sinh học. Chính vì vậy, 
không ai khác ngoài họ có thể làm 
tốt hơn công việc “dân vận” về bảo vệ 
rừng và các loài hoang dã. 
 
Trong tháng 10 vừa qua, một khóa tập 
huấn dài 3 ngày đã được tổ chức để 
trang bị thêm cho các thành viên đội 

BVR những kỹ năng truyền thông và 
giao tiếp cơ bản cần thiết. 20 thành 
viên BVR từ KBT Sao la Thừa Thiên Huế 
đã tham dự và kết quả tuyệt vời nhất 
từ khoá học đó là sự tự tin của các 
thành viên để thực hiện nhiệm vụ mới. 
 
Trong những tháng tới, các đội BVR sẽ 
lên kế hoạch truyền thông cụ thể cho 
từng khu vực, từng chủ đề cụ thể, với 
sự đồng hành sát cánh từ dự án CarBI 
II và phòng Truyền thông của WWF-
Việt Nam. 

Ngoài các kỹ năng mới cho các đội 
BVR, các cán bộ truyền thông của 
WWF-Việt Nam cũng được đào tạo 
để trở thành những giảng viên đào 
tạo về truyền thông cộng đồng. 
Khóa tập huấn đầu tiên của họ sẽ 
được thực hiện với các cán bộ BVR 
của CarBi II tại Quảng Nam vào giữa 
tháng 11/2022. 
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CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN
CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

VÌ MỘT TƯƠNG LAI
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vietnam.panda.org

Phục hồi thiên nhiên vì lợi ích 
con người và muôn loài 
hoang dã. 

© Biểu tượng Panda năm 1986 của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên - WWF 
(Tên cũ là Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới)
® “WWF” là thương hiệu đã được đăng ký của WWF. WWF, Rue Mauverney 28, 1196 
Gland, Thuỵ Sĩ. Tel. +41 22 364 9111; Fax +41 22 364 0332. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vietnam.panda.org
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