BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
FY 2018-2019

NỘI DUNG
HÀ NỘI

SỨ MỆNH CỦA WWF

3

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC QUỐC GIA

NGHỆ AN

4

HÀ TĨNH

THỎA THUẬN MỚI VỀ THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI

QUẢNG BÌNH

5

QUẢNG TRỊ

THỪA THIÊN HUÊ

CHƯƠNG TRÌNH

QUẢNG NAM

9

GÂY QUỸ VÀ HỢP TÁC

ĐÀ NẴNG

Trụ sở WWF-Việt Nam và các văn phòng
hiện trường
Các khu vực hoạt động của WWF-Việt Nam
trong năm 2019

BÌNH ĐỊNH
GIA LAI

28

*Bản đồ này chỉ thể hiện vị trí các văn phòng và
khu vực hoạt động của WWF-Việt Nam.

PHÚ YÊN
ĐẮK LẮK

TRUYỆN VỀ NHÀ GẤU TRÚC

KHÁNH HOÀ

29

LÂM ĐỒNG

NINH THUẬN

ĐỒNG NAI
ĐỒNG THÁP

CẢM ƠN

LONG AN
HỒ CHÍ MINH

AN GIANG

33

PHÚ QUỐC

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BẾN TRE
CẦN THƠ
KIÊN GIANG
SÓC TRĂNG
BẠC LIÊU
CÀ MAU

2

SỨ MỆNH CỦA WWF

© WWF-Việt Nam / Thành Thế Vinh

Việt Nam là một trong những khu vực có độ đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, hỗ trợ sinh kế và đảm bảo cuộc sống cho
hàng triệu người dân của các quốc gia Đông Nam Á. Khoảng 16% số loài động thực vật được biết đến trên thế giới phân bố ở
Việt Nam, cùng với những cảnh quan sinh thái đa dạng như các dãy núi hùng vĩ, rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, rừng khô, đại
dương, vùng ven biển và một hệ thống sông ngòi chằng chịt. Các cảnh quan của Việt Nam được xác định thuộc 200 vùng sinh
thái toàn cầu – những khu vực quan trọng cần được ưu tiên bảo tồn cho các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, rất nhiều loài đang
bị đe dọa hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do sinh cảnh bị thu hẹp và suy thoái, phát triển cơ sở hạ tầng bất hợp lý, biến
đổi khí hậu, nông nghiệp không bền vững và săn bắt trái phép.
Từ năm 1985, WWF đã bắt đầu hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược bảo tồn quốc gia và kể từ đó hợp tác chặt chẽ với chính
phủ và các đối tác nhằm giải quyết những thách thức môi trường, triển khai nhiều hoạt động thực địa, nỗ lực đạt các mục tiêu
phát triển bền vững và ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường tự nhiên tại Việt Nam.
Báo cáo Thường niên điểm lại những thành tựu nổi bật mà WWF đã đạt được trong năm vừa qua và ghi nhận những đóng góp
to lớn từ các nhà tài trợ và những người ủng hộ - những người đã giúp chúng tôi giúp hoàn thành các mục tiêu đề ra.
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THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC QUỐC GIA
Trong năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến không ít hành động cùng với sự gia tăng cam kết đối với việc bảo tồn
thiên nhiên tại Việt Nam. Bản Thoả thuận mới về Thiên nhiên và Con người của chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ
mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký cam kết hợp tác lâu
dài cùng WWF. Những điều này cho thấy Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng đưa các giải pháp dựa vào thiên nhiên
vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Công tác quản lý và xử lý rác thải nhựa luôn là vấn đề được quan
tâm hàng đầu trong chương trình nghị sự về bảo tồn nhằm giải cứu các bờ biển, đại dương, sông hồ và thành phố
của chúng ta khỏi những dịch bệnh do con người gây ra. Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng ngày càng nhận
thức rõ hơn về vấn đề này khi chúng tôi liên tục thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi
trên quy mô toàn quốc. Mô hình quản lý rừng bền vững của chúng tôi đã được Phó Thủ tướng ghi nhận. Các cuộc
điều tra và giám sát đa dạng sinh học đã giúp chúng tôi và các đối tác bảo tồn và phát triển cảnh quan xuyên biên
giới vô cùng độc đáo tại Trung Trường Sơn. Rất nhiều doanh nghiệp đã gia nhập Liên minh Hành động vì Khí hậu
Việt Nam và Liên minh Doanh nghiệp vì Thiên nhiên mới thành lập, tìm kiếm các giải pháp kinh doanh dựa vào
thiên nhiên và xây dựng các phương thức kinh doanh bền vững nhằm đảm bảo thành công lâu dài.
Chúng ta đang có cơ hội có một không hai để nhìn nhận lại mối quan hệ với thiên nhiên và Việt Nam đang cho thấy
khả năng lãnh đạo cũng như đầu tư hợp tác hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong nước và khu vực.
Chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ với thiên nhiên. Có thể hưởng lợi hay phải chịu tác động tiêu cực từ thiên nhiên,
tất cả đều tùy thuộc vào cách chúng ta ứng xử thế nào với thiên nhiên. Việc hợp tác với các cộng đồng trong công
tác bảo tồn đã đem đến những hy vọng và động lực mới để tiếp tục phục hồi hệ sinh thái bị phân mảnh hiện nay;
trả lại cho chúng sự hoang dã vốn có và hướng đến một thế giới không ranh giới, nơi con người có thể sống hài

© Lương Việt Hùng / WWF-Việt Nam

Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia, WWF-Việt Nam

hòa với thiên nhiên. Chúng ta đang ở một thời khắc quan trọng của lịch sử để nhìn nhận và định hình lại thành
công và tương lai của tổ chức, để hiện thực hóa một Thỏa thuận mới về Thiên nhiên và Con người, đảm bảo sinh
kế bền vững hơn cho tất cả mọi người. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hợp tác, sáng kiến đổi mới và tinh
thần bảo tồn không mệt mỏi, để tiếp tục xây dựng nền kinh tế tuần hoàn xanh cho thế giới của chúng ta, vì thiên
nhiên, vì chúng ta và vì tương lai của chúng ta.
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BẢN THOẢ THUẬN MỚI VỀ THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI
© MONRE

TUYÊN BỐ ỦNG HỘ BẢN THOẢ THUẬN
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM
Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với các nhà lãnh đạo
trên toàn cầu lên tiếng ủng hộ sự ra đời khẩn cấp
của một bản Thoả thuận mới về Thiên nhiên và
Con người trong sự kiện “Các nhà lãnh đạo vì
Thiên nhiên và Con người” do WWF và các đối
tác tổ chức. Sự kiện diễn ra bên thềm hội nghị
UNGA tại New York.
Đây là lần đầu tiên WWF có được sự ủng hộ từ
người đứng đầu chính phủ Việt Nam.
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BẢN THOẢ THUẬN MỚI VỀ THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI
SỰ ỦNG HỘ TỪ PHÓ THỦ TƯỚNG
THƯỜNG TRỰC
Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Phó Thủ tướng
Thường trực Trương Hoà Bình đã thăm mô hình
trồng rừng bền vững do WWF hỗ trợ tại tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Sau khi hiểu về mô hình, Phó Thủ tướng đã yêu
cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết
hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tìm hiểu, đánh giá
và đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trên
toàn tỉnh và toàn quốc.

© WWF-Việt Nam
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BẢN THOẢ THUẬN MỚI VỀ THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI
HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA –
TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA
Một buổi chiếu độc quyền bộ phim tài liệu “Hành
tinh của Chúng ta, Trách nhiệm của Chúng ta”
đã thu hút được hơn 350 đại diện doanh nghiệp
tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tham dự.
Buổi chiếu đã thành công trong việc kết nối
các doanh nghiệp, tạo nền tảng ban đầu để
xây dựng một Liên minh Doanh nghiệp vì Thiên
nhiên. Đây cũng là buổi chiếu phim thu hút
nhiều doanh nghiệp tham gia nhất trên toàn cầu
của WWF.
Sự kiện nhận được sự quan tâm của báo chí với
tin tức được đưa trên kênh thời sự của VTV1,
VTV6 và Đài truyền hình Nhân dân.

© Nguyễn Phương Hà / WWF-Việt Nam
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H Ợ P TÁC VỚI B Ộ TÀ I NGUYÊN VÀ MÔ I TRƯỜ N G
Một bản thoả thuận hợp tác 5 năm đã được ký kết giữa WWF-Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường, thể hiện sự cam kết mạnh
mẽ của chính phủ nhằm hiện thực hoá Bản Thoả thuận mới về Thiên nhiên và Con người.
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CHƯƠNG TRÌNH
RỪNG
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
ĐẠI DƯƠNG
NƯỚC NGỌT
THỰC PHẨM
KHÍ HẬU & NĂNG LƯỢNG
TÀI CHÍNH BỀN VỮNG
9

RỪNG
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT VỀ
ẢNH HƯỞNG XÂY DỰNG VÀ RÀ
SOÁT CHÍNH SÁCH TRONG NGÀNH:
•

Kết quả giám sát đa dạng sinh học của WWF
đã tác động đến việc ban hành những chính
sách mới về bảo vệ rừng thông qua việc phân
bổ ngân sách cho các hoạt động tuần tra rừng
và thực thi pháp luật tại khu vực.

•

Nâng cao năng lực cho các cán bộ kiểm lâm
đang phụ trách quản lý hơn 500.000 ha đất lâm
nghiệp thuộc các Khu Bảo tồn, Ban quản lý
rừng phòng hộ đầu nguồn và cán bộ kiểm lâm
cấp tỉnh/huyện của Thừa Thiên Huế và Quảng
Nam.

•

Hỗ trợ cập nhật kế hoạch quản lý mây bền
vững (2019-2023) theo định hướng FSC cho
rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc Ban quản lý
(BQL) rừng phòng hộ Nam Đông.
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RỪNG
© Denise Stilley / WWF-Việt Nam

•

Phổ biến tài liệu hướng dẫn thành lập “Hợp
tác xã lâm nghiệp bền vững hợp pháp cho
các Nhóm hộ trồng rừng FSC” do Hội Chủ
rừng Phát triển Bền vững Tỉnh Thừa Thiên
Huế - FOSDA xây dựng.

•

Hỗ trợ BQL rừng phòng hộ Nam Đông xây
dựng phương án quản lý rừng bền vững
cho chu kỳ 10 năm, đồng thời hỗ trợ 50 cộng
đồng quản lý rừng bền vững hiệu quả với
diện tích hơn 16.000 ha rừng tự nhiên ở
miền Trung Việt Nam”.

•

Tiếp tục hỗ trợ việc duy trì và mở rộng diện
tích rừng trồng có chứng chỉ FSC với gần
24.000 ha rừng trồng.

•

Trồng khoảng 32.000 cây bản địa trong diện
tích rừng trồng FSC nhằm cải thiện chất
lượng và đa dạng sinh học tại các khu rừng
trồng và vùng đệm.
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RỪNG
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ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
•

Hoàn thành khảo sát bẫy ảnh có hệ thống trong 5 khu rừng đặc dụng trọng
yếu của khu vực Trung Trường Sơn, thu được nhiều hình ảnh về các loài bao
gồm những loài có nguy cơ tuyệt chủng.

•

Hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch giám sát đa dạng sinh học 10 năm cho
các loài quan trọng của cảnh quan Trung Trường Sơn.

•

Tiến hành nâng hạng rừng phòng hộ đầu nguồn Bắc Hải Vân thành các Khu
bảo tồn/Rừng đặc dụng theo yêu cầu của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế.

© Dự án USAID GA & WWF-Việt Nam

© Denise Stilley / WWF-Việt Nam
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ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
© Dionne Slagter / Animals Asia Foundation

•

Lần đầu tiên, một cuộc hợp tác tuần tra
giữa Vườn Quốc Gia Yok Đôn và Bộ đội Biên
phòng dọc biên giới Campuchia đã được thoả
thuận. Đây là hoạt động vô cùng quan trọng
để bảo vệ và triệt phá các hoạt động buôn bán
động vật hoang dã xuyên biên giới. Kết quả
đã có 42 cuộc tuần tra trên tổng diện tích hơn
3.918 km 2 .

•

Một đánh giá quần thể thú mồi của hổ lần
đầu tiên được thực hiện ở Vườn Quốc gia
Yok Đôn nhằm hỗ trợ mục tiêu tái thả hổ vào
khu cảnh quan ưu tiên kết nối giữa Việt Nam và
Campuchia. Kết quả nghiên cứu đang được các
nhà khoa học Ấn Độ phân tích.

•

Lần đầu tiên một nghiên cứu nhằm xác định
kích thước quần thể voi châu Á lớn nhất
còn lại ở Việt Nam do WWF, Vườn Quốc gia
Yok Đôn và Trung tâm Bảo tồn Voi tỉnh Đắk Lắk
thực hiện. Nhiều hoạt động bảo tồn voi dựa vào
cộng đồng tại tỉnh cũng được triển khai trong
năm qua. Ngoài ra, WWF còn hỗ trợ tỉnh Nghệ
An xây dựng một kế hoạch khẩn cấp bảo tồn
voi hoang dã từ 2021-2025.
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ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
WWF ĐÃ HỖ TRỢ CỤC KIỂM LÂM TỈNH
ĐẮK LẮK XỬ LÝ TÌNH TRẠNG BUÔN
BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
TẠI TỈNH ĐẮK LẮK THÔNG QUA CÁC
HOẠT ĐỘNG:
•

Thực hiện một chiến dịch truyền thông tại thành
phố Buôn Ma Thuột. Đặt 2 biển báo tuyên truyền
về các hình phạt liên quan tới sở hữu, vận
chuyển và buôn bán trái phép ngà voi và sừng
tê giác theo Bộ luật hình sự mới của Việt Nam tại
các điểm thu hút khách du lịch của tỉnh Đắk Lắk thành phố Buôn Ma Thuột và Buôn Đôn.

•

Tổ chức tập huấn về kiểm soát buôn bán trái
phép động vật hoang dã và thực hiện Công
ước CITES (Công ước Quốc tế về Buôn bán
các loài Động, Thực vật Hoang dã Nguy cấp)
cho 50 cán bộ thực thi pháp luật gồm cán bộ
kiểm lâm, cảnh sát, cán bộ hải quan và bộ đội
biên phòng.

•

Lần đầu tiên Cục kiểm lâm tỉnh tiến hành kiểm
tra thị trường tại tất cả các điểm nóng về
buôn bán động vật hoang dã trái phép.

•

Thực hiện cuộc đột kích lớn nhất từ trước
đến nay tại 08 huyện trên địa bàn tỉnh.

KẾT QUẢ:
•

Tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận tình trạng buôn bán
trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là ngà
voi đang diễn ra tràn lan và cần được xử lý.

•

Hiện nay, tỉnh đang ưu tiên xử lý tình trạng
buôn bán thịt thú rừng, gây nuôi động vật
hoang dã, đồng thời điều động bộ đội biên
phòng tham gia vào công tác chống buôn bán
động vật hoang dã để tiếp tục nghiên cứu và
tìm ra giải pháp.
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ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
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ĐẠI DƯƠNG
Lần đầu tiên, một nghiên cứu về Hiểu biết Thái độ - Hành vi tiêu thụ và thải loại rác thải
nhựa được thực hiện ở Việt Nam. Dựa trên kết
quả nghiên cứu, một chiến dịch truyền thông đã
được triển khai với thông điệp “Cái giá thực sự
của nhựa” thu hút gần 2 triệu lượt xem và hàng
trăm ngàn lượt tương tác thông qua các hoạt
động trên các phương tiện truyền thông đại chúng
và mạng xã hội.
Những kết quả truyền cảm hứng nhất từ những
hoạt động giảm rác thải nhựa trên huyện đảo
Phú Quốc:
•

Tất cả các cơ quan nhà nước không còn sử
dụng chai nước dùng một lần.

•

Thứ Bảy đầu tiên hàng tháng trở thành Ngày
Môi trường trên đảo và mọi người dân sẽ cùng
thực hiện các hoạt động dọn sạch môi trường
xung quanh.

•

Xây dựng kế hoạch hành động chiến lược về quản
lý rác thải nhựa cho Phú Quốc đến năm 2025.

•

20 khu nghỉ dưỡng và khách sạn cam kết hạn chế
rác thải nhựa với kế hoạch hành động rõ ràng dưới
sự hỗ trợ của WWF.

•

Giáo dục về rác thải nhựa cho hàng ngàn em nhỏ
tại các trường học ở Phú Quốc và Hà Nội. Xây
dựng các kế hoạch giáo dục về giảm thiểu rác thải
nhựa cho 05 trường học tại Hà Nội.
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ĐẠI DƯƠNG
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NƯỚC NGỌT
•

Hợp tác với Hiệp hội Dệt May Việt Nam
(VITAS) nhằm xanh hóa ngành dệt may.

•

Tham gia cùng với Cục Công nghiệp, Bộ
Công Thương xây dựng chiến lược phát
triển ngành Dệt May 2020- 2030.

•

Khảo sát phương thức quản lý nước và
năng lượng tại các nhà máy dệt may, trong
đó 15 nhà máy may và 3 nhà máy dệt đã
được kiểm toán nước và năng lượng nhằm
cải thiện việc sử dụng nước và năng lượng
trong quá trình vận hành.

© Thomas Cristofoletti / WWF-Mỹ
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NƯỚC NGỌT
QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC NGỌT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC WWF-VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG HSBC VIỆT
NAM THÚC ĐẨY THÔNG QUA NHIỀU HOẠT ĐỘNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM VÀ TỈNH QUẢNG NAM:
•

Giáo dục môi trường cho 15.500 học sinh và giáo viên tại các trường trong khu vực Tràm Chim.

•

Lắp đặt 5 trạm cấp nước sạch cho khoảng 1.000 người dân sống ở vùng khó khăn về nguồn nước.

•

19 thuyền du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim đã được lắp bộ giảm âm động cơ để giảm áp lực tiếng ồn đối với đa dạng sinh
học trong Vườn.

•

Cùng với các cộng đồng địa phương, triển khai hoạt động quản lý nước ngọt dựa vào cộng đồng trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi
trồng thuỷ sản và du lịch sinh thái.

20

NƯỚC NGỌT
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THỰC PHẨM
TIẾP TỤC MỞ RỘNG ẢNH HƯỞNG CỦA WWF TRONG
LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NHẰM ĐẠT ĐƯỢC
CÁC MỤC TIÊU VỀ BỀN VỮNG:
•

Chương trình Cải thiện Nuôi Trồng Thủy sản đã hỗ
trợ gần 3.400 ha diện tích nuôi tôm tại Đồng bằng
sông Cửu Long đạt chứng nhận quốc tế của Hội
đồng Quản lý Thủy sản - ASC, với năng suất hơn
30.542 tấn cung cấp cho thị trường xuất khẩu quốc tế
hàng năm. Thêm 2 nhóm hộ nuôi tôm đạt chứng nhận
ASC.

•

Xây dựng năng lực và hỗ trợ các nhóm dân sự xã
hội thực hành và phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền
vững; thúc đẩy sự tham gia của các cộng đồng, đặc
biệt thanh niên và phụ nữ, trong quản lý nguồn nước.

•

Lần đầu tiên một ứng dụng truy xuất nguồn gốc
nhằm đo lường tác động của nuôi trồng thuỷ sản
bền vững, đã được 10 hộ nông dân với quy mô nuôi
trồng thuỷ sản nhỏ áp dụng.

KẾT QUẢ
•

Kết quả tích cực thu được từ những nỗ lực trên là
một kế hoạch vận động chính sách chiến lược
nhằm phát triển nuôi tôm bền vững tại Việt Nam
thông qua thực hiện các công cụ và cam kết của
WWF; một bảng đánh giá về quyền tiếp cận sử dụng
tài nguyên và khảo sát sức khoẻ của cộng đồng.

22

THỰC PHẨM

23

KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG

•

•

Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam
(VCCA) do WWF đồng sáng lập năm vừa
qua với mục tiêu hỗ trợ liên minh các tổ
chức xã hội để vận động cho năng lượng
bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thêm hai thành phố của Việt Nam là
Vinh và Đồng Hới tham gia Chương trình
Thành phố Xanh với mục tiêu tham vọng là
giảm tương ứng 25% và 45% lượng phát
thải khí nhà kính của toàn thành phố.

•

Cục Biến đổi Khí hậu - Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã ký tiếp Biên bản Ghi nhớ
Hợp tác với Nhóm Công tác về Biến đổi
Khí hậu giai đoạn 2019 – 2023.

•

Lần đầu tiên, WWF-Việt Nam và Cục Biến
đổi Khí hậu đồng tổ chức một cuộc hội thảo
tham vấn cấp quốc gia nhằm lấy ý kiến các
Bộ và tỉnh cho Kế hoạch Thích ứng Quốc
gia của Việt Nam.
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KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG
© WWF-Việt Nam / Dương Quốc Bình

© WWF-Việt Nam / Lệ Huyền Đồng

© WWF

Lần đầu tiên, WWF-Việt Nam đã ký một Biên bản Ghi nhớ 05 năm (2019-2024) với Hội đồng
Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam - VCCI để hợp tác thực hiện Chương trình
Khí hậu và Năng lượng. Chương trình nhằm chuyển đổi khu vực tư nhân theo con đường phát
triển bền vững hơn hướng tới mục tiêu Thích ứng với biến đổi khí hậu và Phát triển năng lượng
bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức, thúc đẩy doanh nghiệp hành động để Việt Nam đạt được
các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vào năm 2030.
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KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG

26

TÀI CHÍNH BỀN VỮNG
Hợp tác cùng khối ngân hàng và các tổ chức tài chính then
chốt để thúc đẩy các hoạt động tài chính bền vững, trong
bối cảnh các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này thường
xuyên phải đối mặt với cả các rủi ro và cơ hội trong quá trình
chuyển đổi sang một tương lai các-bon thấp đồng thời đóng vai
trò quan trọng trong việc định hướng nền kinh tế toàn cầu.
Hợp tác cùng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các tổ chức
tài chính quốc tế thực hiện chương trình tập huấn cho 310
cán bộ ngân hàng cốt cán về đánh giá tác động Môi trường
và Xã hội, đồng thời thực hiện đánh giá những tác động
này trong khối ngân hàng.
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GÂY QUỸ VÀ QUAN HỆ HỢP TÁC
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KHU VỰC CÔNG
•

Tổng số tiền gây quỹ từ khu vực công tăng đáng kể, từ 4.2 triệu USD tới 7.7
triệu USD.

•

Chương trình hợp tác mới với các văn phòng quốc gia của WWF (WWF Na-uy,
WWF-Singapore, WWF-Áo, WWF-Hongkong ); các tổ chức tài trợ song phương
(SDC, IKI); hợp tác toàn cầu thông qua các văn phòng quốc gia của WWF (Quỹ
Moore, HSBC, H&M, Tommy & Hilfiger).

•

Tiếp tục nhận được nhiều hỗ trợ từ các văn phòng quốc gia của WWF (WWFĐức, WWF-Đan Mạch, WWF-Thuỵ Điển, WWF-Thuỵ Sỹ, WWF-Mỹ, v.v.) và các
tổ chức tài trợ song phương (BMUB/KfW, SIDA, DANIDA, USAID).

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
•

Kết quả gây quỹ trong FY19: US $628.603

•

Chương trình Hợp tác mới với các đối tác: Prudential, ACB, Samsung, và Grab.

•

Và tiếp tục đồng hành cùng các đối tác: Tetra Pak, HSBC, Avery Dennison, và SOPEX Việt Nam.
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TRUYỆN VỀ NHÀ GẤU TRÚC
QUỲNH Ở PHÚ QUỐC
CÔNG PHU HỌC CÁCH … NHẶT PHÂN VOI
NHỮNG TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN
MÁI NHÀ VĂN PHÒNG WWF TẠI HÀ NỘI
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QUỲNH Ở PHÚ QUỐC
Tháng 5/2019, WWF-Việt Nam chào đón một thành viên mới đó là Nguyễn Thị
Mỹ Quỳnh, một cô gái trẻ đến từ xứ Huế. Với 13 năm kinh nghiệm học tập và
làm việc trong lĩnh vực môi trường và 4 năm về quản lý rác thải, Quỳnh được cử
đến Phú Quốc để đảm nhiệm hai dự án: “Phú Quốc - Hướng tới hòn đảo không
rác thải nhựa” do USAID tài trợ và “Quản lý rác thải ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang” do WWF-Đức tài trợ.
Mặc dù là một trung tâm du lịch sinh thái của Việt Nam, trong những năm gần
đây, Phú Quốc liên tiếp phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa nghiêm
trọng. Ô nhiễm trên bờ và dưới biển đe dọa đến sự sống của các loài hoang dã
và sự phát triển của ngành du lịch – nguồn kinh tế chủ lực của nhiều người dân
nơi đây. Trong khi đó, với nỗi lo về kinh tế, rất ít người dân quan tâm đến việc
giảm rác thải. Chính quyền địa phương cũng bày tỏ về những ưu tiên và thách
thức riêng của họ.
Ngày Quỳnh ra đảo nhận công tác, Phú Quốc cũng bước vào mùa mưa. Cô nhớ
lại những cơn mưa triền miên, xối đất xối cát. Đi trên những con đường lớn bị
ngập tới hơn nửa bánh xe, cô gái ấy biết rõ những thách thức mà mình phải đối
diện. “Mình tin rằng trong 5 năm tới, tình hình ở Phú Quốc sẽ được cải thiện tới
50%”. Thách thức, đối với Quỳnh cũng chính là nguồn động lực to lớn. Sau một
mùa mưa công tác ở một nơi xa lạ, không chỉ dần thích ứng với thời tiết thất
thường nơi đây, Quỳnh còn thừa nhận đã “ngửi quen” mùi rác nồng đặc trưng ở
sâu trong những bãi rác lộ thiên lớn, hay “nghe quen” giọng nói của người dân
và có thể cùng người dân trò chuyện thoải mái trong những buổi tập huấn. Từng
bước, Quỳnh và nhóm dự án đã vượt qua khó khăn và tạo ra sự thay đổi ở trên
đảo.
Quỳnh cùng nhóm dự án đã kiên trì gặp gỡ và thuyết phục các doanh nghiệp
kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng và chủ quán cà phê, nhà hàng để họ thay
đổi cách làm; vận động chính quyền sở tại ban hành quy định và chính sách về
giảm rác nhựa; tuyên truyền và giúp đỡ cộng đồng địa phương để họ cải thiện
cách thu gom rác thải; làm việc với giáo viên bản địa để gieo mầm ý thức tốt cho
trẻ em. Tất cả những nỗ lực của cô cùng đồng nghiệp đều nhằm hướng đến mục
tiêu biến Phú Quốc trở thành hòn đảo không ô nhiễm rác thải nhựa. Tính đến
tháng 12 năm 2019, có 20 doanh nghiệp lớn về dịch vụ lưu trú và lữ hành cùng
20 hộ kinh doanh đã cam kết giảm rác thải nhựa. Toàn bộ các văn phòng của
chính quyền địa phương dừng phục vụ chai nước nhựa trong các cuộc họp và
các cuộc tiếp đón. Tháng 11 năm 2019, Phú Quốc trở thành huyện đảo đầu tiên
của Việt Nam tham gia Sáng kiến Đô thị Giảm Nhựa của WWF.
Mới đây, Quỳnh đã được bổ nhiệm làm Quản lý Hợp phần Khu Bảo tồn Biển, Dự
án Giảm thiểu rác nhựa đại dương ở Việt Nam. Cô sẽ tiếp tục cùng WWF bước
đi trên con đường thực hiện ước mơ lấy lại đại dương trong xanh, sạch bóng ô
nhiễm rác thải nhựa.

© Denise Stilley / WWF-Việt Nam

WWF - Viet Nam

© WWF-Việt Nam
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CÔNG PHU HỌC CÁCH … NHẶT PHÂN VOI
Năm 2009, WWF tiến hành thu thập các mẫu phân tê giác Java một sừng tại Vườn Quốc gia Cát
Tiên nhằm xác định kích thước quần thể loài này tại Việt Nam và xây dựng chiến lược bảo tồn
chúng. Các mẫu phân sau đó sẽ được chuyển ra văn phòng ngoài Hà Nội, làm thủ tục và gửi đi các
phòng thí nghiệm ở nước ngoài để phân tích. Khi đó, đồ ăn trưa của nhân viên được để cùng với
mẫu phân tê giác trong trong tủ lạnh duy nhất của văn phòng. Mọi người có thể cho rằng điều này
thật kỳ lạ nhưng chúng tôi vẫn đùa với nhau rằng phân của chúng thậm chí còn quan trọng hơn
thức ăn của chúng tôi. Đó là bởi vì phân của một loài có thể tiết lộ rất nhiều thông tin, cung cấp
các dữ liệu quan trọng để chúng tôi có thể bảo vệ loài đó tốt nhất.

© Huỳnh Thuỷ / WWF-Việt Nam

Khoảng một thập kỷ sau, WWF đặt quyết tâm bảo vệ những đàn voi hoang dã cuối cùng còn sót
lại của Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk. Một lần nữa, các chuyên gia của chúng tôi lại săn lùng phân của
một loài quý hiếm, điều chưa từng được thực hiện đối với loài voi hoang dã của Việt Nam.
WWF, cùng với cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Yok Đôn và cán bộ của Trung tâm Bảo tồn
voi Đắk Lắk đã tiến hành thu thập mẫu phân trên tổng diện tích hơn 115.000 héc-ta rừng. Khu vực
thu thập phân voi được thực hiện tại những nơi voi thường xuyên lui tới, rừng thường xanh, vũng
nước hoặc hành lang di chuyển của chúng. Với mỗi điểm, nhóm đi thu thập phải đi khảo sát 6 lần,
thời gian quay lại lấy cách nhau từ 10 -14 ngày.
Quá trình thu thập mẫu phân được tiến hành hết sức cẩn thận, người nhặt phải đeo găng tay và
khẩu trang, sử dụng thiết bị đặc biệt. Các mẫu phân được cho vào ống hình trụ có đánh dấu bằng
mã ghi rõ ngày, địa điểm, thời gian, ghi chú, v.v. Sau đó, phân voi sẽ được tiêu hủy để tránh trùng
lặp. Các mẫu sẽ được trữ đông và chuyển tới trường Đại học Quốc gia Hà Nội để phân tích cấu
trúc gen.
Quá trình thu thập mẫu phân voi vẫn đang diễn ra. Sau khi có kết quả phân tích, những ẩn số về
quy mô từng đàn, số lượng voi đực, voi cái và voi con, thói quen di chuyển của chúng sẽ được tiết
lộ. Dựa vào những thông tin này, WWF và các nhà bảo tồn mới có thể xây dựng chiến lược bảo tồn
hiệu quả nhất cho chúng. Với khu vực sinh sống rộng lớn xuyên biên giới, những con voi hoang dã
của Việt Nam có nhiều hy vọng sống sót hơn so với đồng loại của chúng là loài tê giác Java. Cùng
với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các nhà tài trợ và nhận thức ngày càng tăng của cộng
đồng, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho loài voi.
© Lê Văn Thừa / WWF-Việt Nam
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NHỮNG TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN
MÁI NHÀ VĂN PHÒNG WWF TẠI HÀ NỘI
Chứng kiến 26 tấm pin lớn màu đen lần lượt được lắp đặt tại nơi làm việc của mình,
các cán bộ nhân viên của văn phòng WWF-Việt Nam tại Hà Nội cảm thấy vô cùng phấn
chấn.
“Ai cũng tò mò, bởi đã nghe về nó nhiều rồi nhưng không phải ai
cũng có điều kiện nhìn thấy nó tận mắt.” – Anh Vũ Quốc Anh,
Điều phối viên Nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu (CCWG) kể lại.
‘Nó’ mà anh Vũ Quốc Anh nhắc đến chính là hệ thống pin mặt trời có tổng công suất
là 8.19 kilowatt (kW) được WWF-Việt Nam lắp đặt trên mái nhà của văn phòng tại Hà
Nội. Nói một cách dễ hiểu, những tấm pin này có thể sản xuất ra năng lượng tương
đương cho 3 máy điều hòa hoặc 20 máy laptop chạy mỗi ngày. Sử dụng năng lượng
mặt trời, kết hợp với các giải pháp năng lượng hiệu quả, có thể hỗ trợ văn phòng
WWF tại Hà Nội giảm tới 50% lượng điện tiêu thụ hàng năm.
Câu chuyện về văn phòng WWF sử dụng năng lượng mặt trời đã hâm nóng các diễn
đàn. Khi câu chuyện được chia sẻ trên kênh Facebook của WWF-Việt Nam, một số
người đã hỏi thêm về phương án lắp pin mặt trời cho nhà ở và văn phòng của họ.
Năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã chính thức công bố Đóng góp do Quốc gia
Tự quyết định (NDC) với cam kết cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm
2030 và có thể giảm đến 25% nếu nhận được hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, nhằm
tránh khỏi một kịch bản biến đổi khí hậu tàn khốc. WWF-Việt Nam đang tích cực hợp
tác và làm việc cùng với một số mạng lưới mở nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tái
tạo – đây có thể coi là một trong những giải pháp quan trọng trong việc ứng phó với
biến đổi khí hậu.
Chương trình lắp tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà cho các văn phòng WWF
toàn cầu là một phần của sáng kiến Năng lượng mặt trời và Tiết kiệm năng lượng
của WWF Quốc tế (WWF UPFRONT) nhằm cung cấp điện mặt trời cho các văn
phòng WWF, kết hợp với chương trình đào tạo nhân viên sử dụng năng lượng hiệu
quả. Năm 2018, văn phòng WWF tại Huế đã được lắp đặt hệ thống pin năng lượng
mặt trời áp mái, giúp tiết kiệm khoảng 35 triệu VND trong năm đầu tiên đưa vào sử
dụng.
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