
© Lê Hoàng / WWF-Việt Nam

Năm tài chính 2020-2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

VIỆT NAM



© Bình Nguyễn / WWF-Việt Nam

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
10 phút với Trưởng Đại diện WWF-Việt Nam
Những điểm nhấn của năm
Các vùng cảnh quan ưu tiên
Chương trình Bảo tồn các loài Hoang dã 
Chương trình Rừng
Chương trình Đại dương 
Chương trình Nước ngọt
Chương trình Thực phẩm 
Chương trình Khí hậu và Năng lượng
Lan tỏa thông điệp bảo tồn
Không ngừng phát triển

5

6

10

12

16

20

24

26

30

34

38



© Julia Thiemann / WWF-Đức

Thưa ông, WWF-Việt Nam đã đóng 
góp gì cho công tác bảo tồn của 
Việt Nam trong năm tài chính 
2020-2021 (FY21) - một năm đầy 
biến động do COVID-19?

Đây là năm nền tảng đối với WWF-
Việt Nam: năm đầu tiên thực hiện 
Chiến lược Quốc gia (2021-2025) của 
tổ chức. Trên phạm vi toàn cầu, 2021 
là năm khởi đầu cho Thập kỷ Đa 
dạng Sinh học. 

WWF-Việt Nam đã đạt được nhiều 
thành tựu nổi bật trong FY21, giúp 
tổ chức giữ vững vị trí cố vấn hiệu 
quả và đáng tin cậy nhất của Chính 
phủ Việt Nam về chính sách và cam 
kết quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn 
đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, 
quản lý chất thải, an ninh lương 
thực, sinh kế... FY21 ghi nhận dấu 
ấn của tổ chức trong một loạt các 
chính sách về môi trường: Luật Bảo 
vệ Môi trường, Hệ thống Đảm bảo 
Gỗ Hợp pháp, Cam kết của Lãnh đạo 
về Thiên nhiên, Hiệp định về Nhựa 
Toàn cầu v.v. Cũng cần nhấn mạnh 
đóng góp quan trọng của WWF-Việt 
Nam trong việc xây dựng Chiến lược 
và Kế hoạch Hành động Quốc gia về 
Đa dạng Sinh học - định hướng cho 
mọi nỗ lực bảo tồn của Việt Nam đến 
2030, tầm nhìn đến 2050. 

COVID-19 tạo ra một cuộc khủng 
hoảng toàn cầu và có tác động rất 
nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây cũng 
là một cơ hội để WWF-Việt Nam cảnh 
báo và vận động các nhà hoạch định 
chính sách ban hành các quy định 
khẩn cấp, quyết liệt nhằm bảo tồn 
đa dạng sinh học và đấu tranh chống 
buôn bán và phòng chống tội phạm 
về các loài hoang dã, góp phần quan 
trọng vào việc ban hành Chỉ thị 29/
CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
thắt chặt quản lý buôn bán các loài 
hoang dã. 

Ông đánh giá thế nào về vai trò 
của WWF-Việt Nam trong mạng 
lưới WWF quốc tế?

WWF-Việt Nam được xem là một 
trong các tổ chức bảo tồn uy tín nhất 
tại Việt Nam và trong khu vực. Tổ 
chức có tầm ảnh hưởng lớn không 
chỉ đối với các chính sách môi trường 
và bảo tồn từ trung ương đến địa 
phương mà còn đối với cả các cam 
kết quốc tế của Việt Nam. Chính vì 
vậy, Chương trình Việt Nam hiện 
được xem là một mô hình mẫu trong 
mạng lưới WWF toàn cầu. 
 
 

Định hướng phát triển của WWF-
Việt Nam trong những năm tới đây 
sẽ như thế nào, thưa ông? 

Chưa bao giờ người dân Việt Nam, 
từ các lãnh đạo cấp cao cho đến 
người dân ở cộng đồng, có nhận thức 
về tác động của môi trường và đa 
dạng sinh học đến sự sống còn của 
con người cao như hiện nay. Đây là 
cơ hội để WWF truyền tải các thông 
điệp về bảo tồn, giới thiệu các giải 
pháp và hỗ trợ Việt Nam một cách có 
hiệu quả nhất trong việc bảo vệ môi 
trường, bảo tồn đa dạng sinh học, vì 
một tương lai an toàn hơn, tốt đẹp 
hơn của đất nước.

WWF-Việt Nam sẽ phải đa dạng hóa 
các nguồn lực trong nước và quốc tế, 
tự nâng cao năng lực chuyên môn 
của mình để đáp ứng được yêu cầu 
hỗ trợ ngày càng cao của các cơ quan 
chính phủ, đồng thời thực hiện thành 
công các chiến lược của mạng lưới 
WWF quốc tế.
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TS. Văn Ngọc Thịnh 
Trưởng Đại diện WWF-Việt Nam

PHÚT
VỚI TRƯỞNG ĐẠI DIỆN
WWF-VIỆT NAM



NHỮNG ĐIỂM NHẤN CỦA NĂM
LUÔN LÀ MỘT CỐ VẤN CHÍNH SÁCH ĐÁNG TIN CẬY
Thông qua việc đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng xác 
thực và có tính khả thi cao, WWF-Việt Nam luôn là một cố vấn chính sách ngoài 
nhà nước đáng tin cậy nhất của các Bộ, ngành tham gia quản lý nhà nước về 
bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.
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Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về một số giải pháp cấp 
bách quản lý động vật hoang dã: 
Hành động khẩn cấp để giải quyết các 
yếu tố gây nguy cơ truyền bệnh từ 
động vật hoang dã sang người, trong 
đó có các hành vi săn bắt, buôn bán, 
tiêu thụ động vật hoang dã; Dừng 
nhập khẩu động vật hoang dã còn 
sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ 
phận, dẫn xuất của các loài động vật 
hoang dã.

23 - T7 
2020

Việt Nam bắt đầu thực 
hiện Hệ thống Đảm bảo 
Gỗ Hợp pháp của Việt 
Nam (VNTLAS): Đảm bảo 
tính hợp pháp của toàn 
bộ chuỗi cung ứng gỗ 
trong nước, bao gồm 
các sản phẩm từ gỗ do 
Việt Nam xuất khẩu sang 
châu Âu.

30 - T10 
2020

Hội nghị Thượng đỉnh trực 
tuyến về Đa dạng Sinh học 
của Liên Hợp Quốc: Bộ 
trưởng Bộ TN&MT kêu gọi 
các quốc gia phối hợp hành 
động một cách khẩn cấp và 
thiết thực hơn để bảo vệ đa 
dạng sinh học.

30 - T9 
2020
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Chính phủ Việt Nam thông 
qua “Cam kết của Lãnh đạo 
về Thiên nhiên” - đưa ra trong 
khuôn khổ Hội nghị Đại hội 
đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) 
lần thứ 75.

Tháng 1 
2021

20 - T7 
2020

Lồng ghép các vấn đề 
Bình đẳng Giới trong Kế 
hoạch Quốc gia Thích ứng 
với Biến đổi Khí hậu.
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Luật Bảo vệ Môi trường 
được Quốc hội Việt Nam 
thông qua. Các khuyến nghị 
của WWF-Việt Nam về quản 
lý chất thải rắn và rác thải 
nhựa, tăng trưởng xanh và 
bảo tồn đa dạng sinh học 
được tiếp nhận và đưa vào 
luật. 

17 - T11 
2020



Quy hoạch điện VIII: tiếp tục vận 
động giảm điện than và tăng tỷ 

trọng năng lượng tái tạo

Chiến lược và Kế hoạch 
Hành động Quốc gia về Đa 
dạng Sinh học 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2050

Nghị định Quy định Giảm nhẹ 
Phát thải Khí nhà kính và Bảo 

vệ tầng Ozone

Chiến lược Phát triển Kinh tế XanhCùng các cơ quan chính phủ 
vận động đóng cửa các cơ sở 

nuôi nhốt hổ

Hiệp ước Quốc tế về 
Chống Ô nhiễm Nhựa

Kế hoạch Quốc gia Thích ứng 
với Biến đổi khí hậu (NAP) 

và Đóng góp do Quốc gia tự 
Quyết định (NDC)

NHỮNG ĐIỂM NHẤN CỦA NĂM

NHỮNG NỖ LỰC ĐANG THỰC HIỆN
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Chỉ ba tháng sau khi thông qua “Cam kết của 
Lãnh đạo về Thiên nhiên” được đưa ra tại kỳ 
họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, 
nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi 
cả nước cùng thực hiện sáng kiến “Một tỷ cây 
Xanh” và phê duyệt đề án trồng một tỷ cây xanh 
giai đoạn 2021-2025.

WWF-Việt Nam là một trong những tổ chức 
ủng hộ và quảng bá tích cực cho sáng kiến của 
nguyên Thủ tướng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn đều đã chính thức mời 
WWF-Việt Nam làm cố vấn kỹ thuật cho Đề án 
trồng Một tỷ cây Xanh, đồng thời kêu gọi tổ 
chức tận dụng mạng lưới toàn cầu của mình để 
vận động tài trợ nhằm thực hiện lời kêu gọi của 
nguyên Thủ tướng. 

Đề án, nếu được thực hiện thành công, sẽ đóng 
góp đáng kể vào vào công tác bảo tồn đa dạng 
sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu 
rủi ro thiên tai, cũng như làm xanh hóa khu vực 
đô thị của đất nước.

MỘT TỶ CÂY XANH BẮT ĐẦU TỪ MỘT CÂY:
Bước khởi đầu của một Hành động Quốc gia

Chính phủ Việt Nam luôn 
quan tâm và ủng hộ các đề 
xuất về ý tưởng, sáng kiến 
và hành động mang tính 
tiên phong của WWF-Việt 
Nam, đồng thời, đã tận 
dụng, lồng ghép và hiện 
thực hóa bằng những cam 
kết mạnh mẽ tại các diễn 
đàn quốc tế, trong quá 
trình xây dựng và hoàn 
thiện chính sách, pháp 
luật về bảo vệ môi trường. 
Chúng tôi nhận thức rõ 
ràng về tầm quan trọng 
của việc thay đổi tư duy 
trong cách tiếp cận và ứng 
xử với Thiên nhiên, chung 
sống hòa bình và tôn trọng 
Thiên nhiên, đảm bảo sự 
cân bằng giữa phát triển 
dựa trên quy luật tự nhiên 
và bảo vệ giá trị các hệ 
sinh thái tự nhiên.

TS. Trần Hồng Hà
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường
Chia sẻ tại Hội đàm với ông 
Marco Lambertini - Tổng Giám đốc 
WWF Quốc tế
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CÁC VÙNG CẢNH QUAN ƯU TIÊN

TRUNG TRƯỜNG SƠN
Các dãy núi ở Trung Trường Sơn 
tạo thành một hệ sinh thái rừng 
quan trọng ở khu vực nhiệt đới 
gió mùa - vùng sinh thái rừng ẩm 
nhiệt đới Trường Sơn. Đây là một 
trong những vùng rừng tự nhiên 
liền mạch lớn nhất ở châu Á. Là 
sinh cảnh của 134 loài động vật có 
vú, hơn 500 loài chim và 902 loài 
thực vật đặc hữu, Trung Trường 
Sơn được xem là một trong 200 
Vùng Sinh thái có giá trị bảo tồn 
đa dạng sinh học cao toàn cầu. 
Bên cạnh các giá trị đa dạng sinh 
học và văn hóa nổi trội, Trung 
Trường Sơn còn là một trong bảy 
vùng kinh tế trọng điểm của Việt 
Nam với lực lượng lao động lên 
đến 30 triệu người thuộc 40 dân 
tộc anh em.
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bảo vệ nghiêm ngặt
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ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở phần cuối 
của sông Mekong, là vùng châu thổ được phù 
sa của sông Mekong bồi đắp với chín nhánh đổ 
ra Biển Đông. Với diện tích lên đến 39.960 km2, 
đây là vùng châu thổ lớn thứ ba trên thế giới 
và lớn nhất ở Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu 
Long có độ cao trung bình chưa đến 2m so với 
mực nước biển. Trên 60% dân số làm nông 
nghiệp của miền Nam tập trung tại vùng châu 
thổ này và tạo nên vùng sản xuất lúa lớn nhất 
cả nước, đồng thời cũng là một trong những 
vùng sản xuất lúa và thủy sản được biết đến 
nhiều nhất trên thế giới.
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những 
khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng. Trong những năm 
vừa qua, cả vùng châu thổ còn bị ảnh hưởng 
ngày càng nghiêm trọng do ô nhiễm nước, sạt 
lở bờ sông và ven biển. Tình hình này không 
chỉ ảnh hưởng đến sản lượng lương thực mà 
còn đe dọa đến sự tồn tại của chính vùng  
châu thổ Cửu Long.

12 1tỉnh thành phố

56% sản lượng gạo 
của Việt Nam

60% lượng hải sản xuất khẩu 
của Việt Nam

50,5% tổng diện tích rừng 
ngập mặn Việt Nam 

39.960 km2

4 9trong tổng số
khu RAMSAR của Việt Nam

TÂY NGUYÊN
Tây Nguyên là vùng cảnh quan mới 
trong chiến lược của WWF. Năm tỉnh Tây 
Nguyên có tổng diện tích 54.470km2. So 
với các khu vực khác của Việt Nam, Tây 
Nguyên có nhiều khó khăn về điều kiện 
kinh tế - xã hội: thiếu hụt lao động có tay 
nghề cao, cơ sở hạ tầng yếu kém, mức 
sống bình quân còn thấp … Tuy nhiên, 
đây lại là khu vực giàu tài nguyên thiên 
nhiên, là nơi sinh sống của nhiều loài thú 
lớn có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất ở 
Việt Nam và Đông Nam Á như Hổ Đông 
Dương, Bò tót, Trâu rừng châu Á, Bò 
rừng, Voi châu Á, v.v.
Tình trạng buôn bán trái pháp luật động 
vật hoang dã xuyên biên giới từ Lào và 
Campuchia, nạn chặt phá và khai thác 
rừng, buôn bán, vận chuyển, chế biến 
lâm sản trái phép vẫn diễn ra dai dẳng 
và công khai tại các tỉnh Tây Nguyên.
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54.470

2.200.000
2.500.000 435.954

tỉnh

ha  rừng ha rừng được  
bảo vệ nghiêm ngặt

ha rừng tự nhiên
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Trung Trường Sơn
Đồng Bằng sông Cửu Long 
Tây Nguyên

km2
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VÌ MỘT NGÔI NHÀ BÌNH YÊN HƠN 
CHO CÁC LOÀI HOANG DÃ 

Chúng tôi phấn đấu để đảm bảo các loài hoang 
dã được ưu tiên của Việt Nam có thể sống và phát 
triển trong sinh cảnh tự nhiên an toàn, đồng thời 
nỗ lực để Việt Nam không còn là quốc gia trung 
chuyển hoặc là điểm đến chính của các sản phẩm 
làm từ các loài hoang dã.

CHỐNG TỘI PHẠM VỀ  
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

CUỘC CHIẾN VỚI BẪY THÚ RỪNGTình trạng buôn bán chim trời đe 
dọa sự tồn tại của các loài chim 
hoang dã và chim di cư. WWF khởi 
xướng và cùng 17 tổ chức phi chính 
phủ tại Việt Nam cung cấp bằng 
chứng và ký một bản kiến nghị kêu 
gọi Thủ tướng Chính phủ hành động 
kiên quyết và tức thời để bảo vệ 
các loài chim hoang dã, qua đó góp 
phần ngăn chặn các đại dịch tiềm 
ẩn trong tương lai. Nhờ đó, mức 
phạt hành chính đối với hành vi 
buôn bán chim di cư và hoang dã 
đã được đưa vào Nghị định sửa đổi 
35/2019/NĐ-CP về xử phạt hành 
chính đối với hành vi vi phạm pháp 
luật về lâm nghiệp.

Cuộc chiến với những chiếc bẫy ở 
Trung Trường Sơn có lẽ là khốc liệt 
hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. 
Tuy nhiên, những nỗ lực không ngừng 
nghỉ của WWF và đối tác đã được 
đền đáp. Kể từ năm 2017, nhiều lán 
trại bất hợp pháp bị phá hủy, nhiều 
vi phạm trong các Khu Bảo tồn Sao 
la đã được phát hiện và ngăn chặn, 
và đặc biệt, số bẫy bị gỡ bỏ đã giảm 
mạnh.

Bẫy ảnh không ghi nhận được bất 
kỳ hoạt động săn bắt và khai thác 
gỗ bất hợp pháp nào trong một 
thời gian dài, cho thấy hiệu quả rất 
ấn tượng của nỗ lực tuần tra, bảo 
vệ rừng.

Ông Lê Ngọc Tuấn
Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Phong Điền

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

“
”
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138.760

Tổng số lượng
bẫy thú rừng

Lán trại
bất hợp pháp

Cá nhân
vi phạm

1.640

638

13

Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên – Huế Khu bảo tồn Sao la Quảng Nam
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240CÁC VI PHẠM BỊ PHÁT HIỆN 
QUA HOẠT ĐỘNG TUẦN TRA TẠI TRUNG TRƯỜNG SƠN

© WWF-Việt Nam / Lộc Vũ Trung
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76.669ha rừng được nâng cấp 
thành Vườn Quốc gia.

38 loài động vật có vú và 19 loài 
chim được bẫy ảnh ghi nhận tại 
các Khu Bảo tồn Sao la Quảng 
Nam và Thừa Thiên – Huế.

Hơn 100 cán bộ kiểm lâm và cán bộ 
bảo vệ rừng chuyên trách tại Thừa 
Thiên – Huế và Quảng Nam được tập 
huấn về tuần tra rừng, điều tra đa 
dạng sinh học, sử dụng phần mềm 
CamtrapR v.v.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ14

VƯỜN
QUỐC GIA

76.669

38 100
19

được ghi nhận
được tập huấn

ha rừng

loài động vật
có vú

loài 
chim

cán bộ kiểm lâm &
cán bộ bảo vệ rừng

hơn

© WWF-Việt Nam / Lộc Vũ Trung

Giảm hơn 85% tỷ lệ vi phạm liên quan 
đến động vật hoang dã tại các doanh 
nghiệp ở Đà Nẵng, Huế và Tam Kỳ.

50 cá thể rùa hộp trán vàng Trung 
Bộ nguy cấp được tái thả vào Vườn 
Quốc gia Bạch Mã.

Huy động thêm 15 triệu đô la Mỹ cho 
các hoạt động phòng, chống buôn bán 
trái phép động vật hoang dã.

15

100

15triệu

được thả

tỷ lệ vi phạm liên quan đến 
động vật hoang dã

cá thể rùa hộp trán vàng 
Trung Bộ

cho các hoạt 
động phòng, 
chống buôn bán 
trái phép động 
vật hoang dã

USD

giảm hơn

85%
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Mất rừng, đặc biệt là ở những vùng tiếp giáp với các khu rừng đặc dụng và 
phòng hộ, là một trong những mối đe dọa đối với các mục tiêu bảo tồn. WWF 
đã và đang thúc đẩy các giải pháp quản lý rừng bền vững, đồng thời đảm bảo 
sinh kế của người dân thông qua việc sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh 
thái rừng, thúc đẩy các Giải pháp dựa vào Thiên nhiên (NbS) khả thi về mặt tài 
chính và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ.

Ông Lê Viết Tám
Quản lý Chương trình Rừng, WWF-Việt Nam

362.000ha của 10 đơn vị rừng đặc 
dụng và phòng hộ có Phương án 
Quản lý Rừng Bền vững.

2.646ha rừng cộng đồng được 
phê duyệt Phương án Quản lý 
Rừng Bền vững.

10 cộng đồng hoàn thành xây dựng 
Kế hoạch Quản lý Rừng Cộng đồng 
chu kỳ 5 năm.

RỪNG XANH HƠN,  
ĐA DẠNG HƠN

16

“
”

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

362.000ha 2.646ha

10
10của

đơn vị rừng  
đặc dụng & phòng hộ

rừng cộng đồng

cộng đồng

2.400ha rừng trồng và rừng tự nhiên 
sản xuất sẵn sàng cho đánh giá 
chứng chỉ FSC.

63.800 tấn gỗ của các hộ trồng 
rừng nhỏ tham gia chuỗi giá trị 
gỗ bền vững.

1.835 hộ chủ rừng có chứng chỉ FSC 
được WWF hỗ trợ đến nay tại Trung 
Trường Sơn.

200 tấn mây đáp ứng các yêu cầu về sản 
xuất bền vững, hợp pháp và truy xuất 
nguồn gốc.

17

2.400ha

63.800 tấn

1.835

200

rừng trồng & 
rừng tự nhiên

gỗ của các hộ 
trồng rừng nhỏ

hộ chủ rừng

tấn 
mây

FSC

© WWF-Việt Nam / Thành Thế Vinh
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CỘNG ĐỒNG GIÚP PHỤC HỒI  
ĐÀN VOỌC THUỘC SÁCH ĐỎ IUCN

Số lượng cá thể loài Voọc chà vá chân 
xám tại Việt Nam giảm mạnh trong 
một vài thập niên gần đây do bị săn 
bắt và do sinh cảnh bất ổn và bị thu 
hẹp.

Được WWF-Việt Nam hỗ trợ, phối hợp 
cùng GreenViet, cộng đồng Tam Mỹ 
Tây đã bảo vệ thành công đàn voọc 
vốn từng bị đe dọa nghiêm trọng. Đến 
nay, đàn voọc tại Tam Mỹ Tây bắt đầu 
có dấu hiệu phục hồi. Tổng số cá thể 
trong đàn tăng từ 50 lên đến 68 cá 
thể vào năm 2021.

ký cam kết chấm 
dứt xâm lấn rừng và 
chuyển sang áp dụng 
các biện pháp trồng 
rừng bền vững hơn.

Loài Voọc có cách kiểm soát số lượng 
cá thể trong đàn rất độc đáo. Nếu 
thấy môi trường sống an toàn và ổn 
định, chúng sẽ sinh con, ngược lại, số 
lượng sẽ không thay đổi.

Anh Hoàng Quốc Huy
Trưởng phòng Nghiên cứu, GreenViet

cam kết không săn 
bắn voọc.

Các tình nguyện viên của 
cộng đồng và cán bộ của 
các cơ quan chức năng tổ 
chức các hoạt động tuần 
tra chung.

văn bản/quy định/
hướng dẫn/kế hoạch 
được các cơ quan chức 
năng cấp tỉnh, huyện 
chính thức ban hành.

Ứng dụng FGMS được hoàn thiện và 
áp dụng thí điểm tại bốn huyện của 
tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong số 
rất ít hệ thống giám sát rừng ngoài 
nhà nước được sử dụng tại Việt Nam. 
Hệ thống đưa ra báo cáo về hiện 
trạng quản trị rừng dựa trên thông tin 
và số liệu thu được qua các hoạt động 
khảo sát tại hiện trường. Hệ thống 
FGMS hỗ trợ thực hiện VPA-FLEGT và 
REDD+ bằng cách nâng cao năng lực 
giám sát diễn biến rừng của các bên 
liên quan, qua đó đảm bảo hiệu quả 
quản trị rừng.

ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM  
HỆ THỐNG GIÁM SÁT 
QUẢN TRỊ RỪNG (FGMS)

RỪNG18

“
”
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hộ trồng 
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© Bùi Văn Tuấn
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CHUỖI CUNG ỨNG MÂY BỀN VỮNG 
LẤN RỪNG DỪNG LẠI NƠI CÂY MÂY 
ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TRỒNG XUỐNG

có trồng mây dưới tán rừng

19

rừng tự nhiên
Xâm lấn rừng tự nhiên vẫn luôn là 
một trong các nguyên nhân chính 
của tình trạng mất rừng trên phạm vi 
toàn quốc ... nhưng không phải ở các 
vùng dự án của WWF-Việt Nam. 

WWF giới thiệu mô hình trồng mây 
dưới tán rừng tự nhiên, giúp cộng 
đồng địa phương “đánh dấu” sự hiện 
diện và quyền sở hữu của mình đối 
với cây mây và diện tích rừng tự nhiên 
có trồng bổ sung mây được quản lý 
và phục hồi. Tình trạng lấn rừng chấm 
dứt ngay tại nơi cây mây đầu tiên 
được trồng xuống.

Cộng đồng tham gia mạnh mẽ

Cải thiện sinh kế

1.500ha
Quản lý rừng bền vững
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ĐẠI DƯƠNG – THUỶ SẢN KINH TẾ XANH VÌ 
ĐẠI DƯƠNG XANH

20

Biển Việt Nam giàu về đa dạng sinh học và có nguồn lợi thủy 
sản phong phú với hơn 11.000 loài và 20 hệ sinh thái điển 
hình. Chính phủ Việt Nam đã ban hành chiến lược phát triển 
kinh tế biển bền vững đến năm 2030. Nhằm hỗ trợ chính phủ 
thực hiện cam kết bảo vệ và phục hồi tài nguyên biển, WWF-
Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án bao gồm cải thiện 
các nghề cá trọng điểm, nâng cao năng lực quản lý các khu 
bảo tồn biển và hỗ trợ các cộng đồng ven biển.

Trong FY21, WWF-Việt Nam đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động quan trọng:

Chính sách về biển và đại dương:
Vận động cho các mục tiêu về 
biển và đại dương trong Chiến 
lược và Kế hoạch Hành động Quốc 
gia về Đa dạng Sinh học (NBSAP).

Đóng góp ý kiến cho Chiến lược quốc 
gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Hỗ trợ xây dựng và phê duyệt Kế 
hoạch Hành động về Quản lý Rác thải 
Nhựa Đại dương cho ngành Thủy sản.

11.000 20
loài 
và hệ sinh thái 

điển hình

NBSAP
Tăng trưởng Xanh

Quản lý 
Rác thải Nhựa 
Đại dương Chiến lược quốc gia về

 Kế hoạch hành động

21

Dự án Cải thiện nghề Khai thác Cá Ngừ đại dương (FIP Cá Ngừ):
Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải thiện 
nghề khai thác cá ngừ vây vàng.

Thí điểm các tiêu chuẩn của chương trình Đối thoại Toàn cầu về 
Truy xuất Nguồn gốc Thuỷ sản (GDST) để đảm bảo chất lượng 
của chuỗi giá trị hải sản và giảm thiểu hoạt động đánh bắt bất 
hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý (IUU).

Cá ngừ vây vàng
Khai thác

© WWF-Việt Nam
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được thu gom, 
ngăn chặn không 
bị thất thoát ra 
ngoài tự nhiên.

trực tiếp 
tham gia các 
hoạt động, 
sự kiện và 
chương trình 
tập huấn.

giáo viên, 
học sinh, 

người dân, 
tình nguyện viên, 

giáo viên và cán bộ 
nòng cốt

nâng cao nhận 
thức về giảm thiểu 
ô nhiễm nhựa.

về quản lý rác thải 
nhựa được tiếp nhận.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

ĐẠI DƯƠNG – RÁC THẢI NHỰA THU GOM - NGĂN CHẶN THẤT THOÁT - 
KHÔNG CÒN RÁC NHỰA NGOÀI TỰ NHIÊN

22

Chúng ta chỉ có thể ngăn chặn 
được cuộc khủng hoảng ô nhiễm 
nhựa toàn cầu bằng cách chung 
tay hành động ngay hôm nay. 
WWF đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình này thông qua việc 
kết nối các nguồn lực và các bên 
liên quan, hướng đến mục tiêu  
“Không rác nhựa trong thiên nhiên 
vào năm 2030”.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy 
Giám đốc Chương trình  
Giảm Rác Nhựa, WWF-Việt Nam

“

”
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4

189,4

19.593

sự kiện 
cộng đồng

khuyến nghị  
chính sách

tấn  
rác thải nhựa
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Tại Hội nghị các Giải pháp về Chất thải 
Nhựa khu vực các Biển Đông Á, tháng 
11/2020, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường tái khẳng định Việt Nam 
ủng hộ và sẵn sàng đàm phán tham 
gia Hiệp ước toàn cầu về rác thải nhựa 
đại dương – một sáng kiến được mạng 
lưới WWF Quốc tế hỗ trợ. 

Tháng 12/2020, WWF và Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hỗ trợ Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới (WEF) khởi động Chương trình 
Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa.

WWF-Việt Nam hỗ trợ  Bộ Tài nguyên 
và Môi trường xây dựng khung chính 
sách về Trách nhiệm Mở rộng của nhà 
Sản xuất (EPR). WWF-Việt Nam là một 
trong các thành viên nòng cốt của Tổ 
công tác EPR.

chia sẻ thông tin về ô 
nhiễm nhựa đại dương.

triển khai mô 
hình “Trường 
học không rác 
thải nhựa”

trường 
học

bãi biển và 
các rạn san hô.

nâng tổng số 
tham gia lên

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH quản lý 
rác thải nhựa đại dương trong 
nước và quốc tế

24

11
6

141

Đô thị Giảm Nhựa 
của WWF

sự kiện 
làm sạch

nền tảng 
trực tuyến

cam kết 
tham gia 
sáng kiến

Thêm

2 thành 
phố

thành 
phố

© WWF-Úc / Veronica Joseph

Trung bình mỗi năm Việt Nam thải 
ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa 
và có đến 730.000 tấn trong số đó 
bị thất thoát ra các đại dương, đưa 
Việt Nam vào nhóm các quốc gia 
xả thải rác nhựa đại dương nhiều 
nhất trên thế giới (Jambeck, 2015).
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bờ sông và ven biển

đồng bằng

Sạt lở

Các mối đe dọa

Thu hẹp

Vận động chính 
sách tăng cường 

quản lý hoạt động 
khai thác cát trong 
Luật Khoáng sản 
và Nghị định hướng 
dẫn thực hiện Luật 
Bảo vệ Môi trường.

Xây dựng mô hình mẫu về các Giải 
pháp dựa vào Thiên nhiên (NbS) 
tiềm năng trên quy mô lớn nhằm 

tăng khả năng phục hồi của 
đồng bằng.

Các giải pháp

Mất đa dạng 
sinh học

Ô nhiễmPhục hồi 69,62ha 
rừng tại 2 Khu Bảo 

tồn thông qua trồng 
bổ sung các loài bản 
địa.

Lần đầu tiên thực hiện đánh giá hiệu 
quả quản lý (R-METT) đối với 3 Vườn 

Quốc gia với tổng diện tích

Tập huấn về các giải pháp sử dụng nước 
và năng lượng hiệu quả cho 330 nhà 

máy dệt may; 20 nhà máy đã 
hoàn thành kiểm toán.

 sông ngòi và 
kênh rạch

67.771ha

4 trong tổng số 5 nhà 
máy mục tiêu áp dụng 
phương pháp Thực 
hành Sản xuất Tốt nhất, 
giúp giảm 12% - 27,4% 
lượng nước tiêu thụ.

 lao động nữ được 
hưởng lợi từ các hoạt 

động tập huấn và 
chương trình sử dụng tài 

nguyên hiệu quả.

Hỗ trợ xây dựng 
Chiến lược Phát 
triển ngành Dệt 
may Quốc gia.

Xây dựng
Hướng dẫn Xanh hóa 

ngành Dệt May.

730

Các con sông và kênh rạch của dòng Cửu Long hợp 
thành một hệ thống độc đáo, hỗ trợ sinh kế của hàng 
triệu người, đồng thời tạo ra một nền văn hoá sông nước 
giàu bản sắc. Thế nhưng dòng chảy của các con sông và 
kênh rạch đang bị nắn chỉnh, ngăn chặn và ô nhiễm do 
rất nhiều hoạt động của con người.

NƯỚC NGỌT ĐỂ CÁC DÒNG SÔNG 
ĐƯỢC CHẢY TỰ DO

24

Các mối đe dọa và giải pháp:

25

An ninh nguồn nước có vai 
trò sống còn với Đồng bằng 
sông Cửu Long. Đây là đòn 
bẩy để chúng ta giải quyết các 
nguyên nhân gốc rễ của tình 
trạng sụt lún châu thổ và thích 
ứng biến đổi khí hậu.

Bà Trần Thị Hải 
Giám đốc Phát triển Bền vững, 
WWF-Việt Nam

“
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

4.683ha nuôi tôm được WWF và các  
tổ chức đối tác hỗ trợ chứng nhận tiêu 
chuẩn ASC.

700+ người được tập huấn về phương 
pháp nuôi tôm bền vững.

21 Hợp tác xã được hỗ trợ kỹ thuật sản 
xuất tôm bền vững và kết nối với chuỗi 
giá trị tôm bền vững.

26

WWF đang nỗ lực thúc đẩy sản xuất các mặt hàng 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của đồng 
bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững nhằm 
bảo tồn đa dạng sinh học, tăng khả năng chống 
chịu với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi ích cho 
cộng đồng địa phương.

THỰC PHẨM SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ 
TĂNG THU NHẬP NGƯỜI DÂN

4.683ha
700+

21

hỗ trợ chứng nhận 
tiêu chuẩn ASC người được 

tập huấn

Hợp tác xã 
được hỗ trợ 
kỹ thuật

3 công ty mua hàng quốc tế cam kết 
cải thiện khả năng truy xuất nguồn 
gốc của chuỗi cung ứng tôm.

Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan (DFCD) phê duyệt ý tưởng đầu tư đầu tiên - 
“Mô hình Tôm - Lúa”. Đây là mô hình áp dụng các Giải pháp dựa vào Thiên nhiên 
(NbS) và mang lại lợi ích kinh tế. Mô hình sẽ được thí điểm với 110ha trong năm 
2022 tại Đồng bằng sông Cửu Long.

27

3 công ty mua hàng 
quốc tế

MÔ HÌNH NUÔI TÔM - TRỒNG LÚA 
ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

11Oha

© iStock.com / Chayakorn Lotongkum / WWF-Việt Nam
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Việt Nam hiện đang xuất khẩu tôm đến hơn 
100 quốc gia trên khắp thế giới. Số nước 
nhập khẩu tôm Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng 
lên. Chúng tôi đang tích cực hỗ trợ mở rộng 
thị trường thông qua thúc đẩy hợp tác giữa 
các hộ nuôi tôm nhỏ lẻ và các doanh nghiệp.

80% diện tích nuôi tôm ở Đồng bằng sông 
Cửu Long thuộc về các hộ gia đình nuôi 
tôm với quy mô nhỏ lẻ. Nếu không có 
hỗ trợ, các hộ gia đình này không thể áp 
dụng phương pháp nuôi tôm theo tiêu 
chuẩn ASC và tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu.

Ý thức được những khó khăn mà Hợp tác xã 
(bao gồm các hộ nuôi tôm nhỏ) đang phải 
đối mặt khi nuôi tôm theo tiêu chuẩn ASC, 
WWF và các đối tác đã phối hợp với Chi cục 

Thủy sản tỉnh Sóc Trăng xây dựng mô hình 
chia sẻ chi phí – lợi ích giữa các Hợp tác xã 
với các công ty chế biến thủy sản. Các công 
ty này sẽ hỗ trợ kinh phí để các Hợp tác xã tổ 
chức thực hiện và đánh giá chứng nhận hàng 
năm, đảm bảo đủ điều kiện nhận chứng 
nhận ASC. 

Đồng thời, các công ty đảm bảo thu mua 
sản phẩm được chứng nhận ASC với giá cao 
hơn các sản phẩm không được chứng nhận. 
Khoản chênh lệch này được công ty thanh 
toán đầy đủ hàng tháng. 

WWF đã giúp xác định hướng đi cho các 
hộ nuôi tôm quy mô nhỏ. Cơ hội hiện 
đang mở ra và rất khả thi cho những 
người nuôi tôm.

THỰC PHẨM28

Mô hình Chia sẻ Chi phí – Lợi ích
Lối đi bền vững cho các hộ nuôi tôm nhỏ lẻ

© WWF-Việt Nam

Từ khi áp dụng phương pháp nuôi 
tôm theo Chứng nhận ASC, tôi thấy 
rủi ro và dịch bệnh đều giảm. Sản 
lượng của gia đình hiện nay là 15 tấn 
so với 10 tấn trước đây, khi chưa có 
Chứng nhận. Thêm nữa là thu nhập 
của gia đình tôi đã tăng thêm cỡ ba 
chục phần trăm.

Anh Phạm Văn Mừng
Chủ hộ nuôi tôm nhỏ  
được WWF hỗ trợ

29

“

”

© WWF-Việt Nam / Ngô Minh Hằng

© WWF-Việt Nam

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - FY21



Áp dụng các Giải pháp dựa vào 
Thiên nhiên (NbS) là phương án 
cốt lõi để đồng thời đạt được hai 
mục tiêu quan trọng: giảm phát 
thải khí nhà kính, tiến đến Net-
Zero trước năm 2050, và nâng 
cao khả năng chống chịu đối với 
biến đổi khí hậu của con người, 
đặc biệt là những người thuộc 
nhóm dễ bị tổn thương.

Bà Phạm Thị Cẩm Nhung
Quản lý Chương trình Khí hậu và 
Năng lượng, WWF-Việt Nam

30

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi để có thể tăng 
khả năng chống chịu của con người và thiên nhiên với 
biến đổi khí hậu, giảm phát thải các-bon và đóng góp vào 
mục tiêu giới hạn mức độ nóng lên toàn cầu ở 1,5°C.

KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG ĐẶT MỤC TIÊU 
CAO HƠN

CH
ÚNG TÔ

I CHỌ
N TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP CỦA WWF THÔNG QUA CÁC LIÊN M

INH

Liên minh Năng lượng 
Bền vững Việt NamVSEA

Nhóm Công tác về 
Biến đổi Khí hậuCCWG

Liên minh Hành động 
vì Khí hậu Việt NamVCCA

NET ZERO

Mạng lưới các 
Doanh nghiệp 
Tiên phong vì 
Năng lượng 
Tái tạo 
Việt Nam

VCEL
Năng lượng 
tái tạo100%

“

”
     THÀNH PHỐ THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH OPCC  
2 THÀNH PHỐ MỚI THAM GIA 
TRONG FY21

Các vấn đề về thích ứng với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường, tăng 
trưởng xanh và phát triển bền vững 
là mối quan tâm hàng đầu của thành 
phố. Cần Thơ tán thành và sẵn sàng 
tham gia vào Chương trình OPCC.

Ông Dương Tấn Hiển
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND TP. Cần Thơ 
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“
”8

Vinh

Đà Nẵng
Huế

2015-2016

2017-2018

2019-2020

2021-2022

Hội An
Đông Hà

Đồng Hới

Tam Kì

Cần Thơ

©  iStock.com / Lê Thái Dương / WWF-Việt Nam
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

tham gia chiến dịch 
We Love City.

cán bộ nhà nước  
và doanh nhân  
được tập huấn  
về tiết kiệm  
năng lượng  
trong tòa nhà.

chế biến thủy sản được 
tập huấn về kiểm toán 
năng lượng.

sử dụng năng 
lượng tái tạo, giảm

lượng điện năng 
tiêu thụ.

KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG32

4
18,5 - 52,7%

26.000 100

50

23

trại nuôi tôm ở  
Đồng bằng sông Cửu Long

công ty, 
nhà máy

học sinh tại trường học

Đi tìm giải pháp cho một vấn đề 
khí hậu đã có câu trả lời
Để có thể đạt được mục tiêu giữ mức 
tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5°C của 
Thỏa thuận Paris, tổng mức phát thải 
ròng phải bằng “0” (NET ZERO) vào 
giữa thế kỷ này.

Đây là một mục tiêu đầy thách thức. 
Đến nay, mới chỉ có 128 quốc gia cam 
kết thực hiện Net Zero thông qua các 
kế hoạch hành động rất tham vọng về 
năng lượng, giao thông, nông nghiệp, 
lâm nghiệm v.v. Tuy nhiên, điều chúng 
ta cần là tất cả 193 quốc gia thành 
viên Liên Hợp Quốc đều phải cam kết 
thực hiện mục tiêu Net Zero. 

Trong cam kết Đóng góp do Quốc gia 
tự Quyết định (NDC) vừa được cập 
nhật, Việt Nam đặt mục tiêu giảm 27% 
lượng phát thải trước năm 2030 với 
sự hỗ trợ của quốc tế. WWF và các tổ 
chức thành viên của Liên minh Hành 
động vì Khí hậu Việt Nam (VCCA) là 
một trong những tổ chức đầu tiên 
quảng bá mục tiêu này. Rất nhiều nỗ 

lực vận động chính sách và truyền 
thông đã được WWF thực hiện nhằm 
kêu gọi Chính phủ Việt Nam đưa ra 
cam kết cao hơn, tham vọng hơn để 
đạt được mục tiêu Net Zero trước năm 
2050 khi Thủ tướng Phạm Minh Chính 
dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham 
dự COP26.

Đồng thời với việc vận động cho các 
mục tiêu NDC, Chương trình Khí hậu 
và Năng lượng còn nỗ lực vận động 
Chính phủ đưa Net-Zero vào Chiến 
lược Tăng trưởng Xanh. WWF cam kết 
hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được 
mục tiêu này ở phạm vi toàn quốc lẫn 
địa phương.

33
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - FY21



Thế giới đang đổi thay. WWF-Việt Nam 
cũng phải nhanh chóng áp dụng những 
biện pháp truyền thông mới, xây dựng và 
thắt chặt các mối quan hệ đối tác cũng như 
các kênh thông tin mới để vận động thay 
đổi theo hướng tích cực.

34

THÔNG ĐIỆP TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

2,4

TRUYỀN THÔNG
TRỰC TUYẾN
TRUYỀN THÔNG SỐ

9,1
110.000

265%

triệu lượt 
tiếp cận trên 
Facebook

lượt xem 
YouTube

Tăng

lần lượt 
truy cập 
website

Tăng

người theo dõi 
trên Facebook Nhóm Phóng viên Điều tra của Báo 

Dân Việt chúng tôi đã được WWF 
tư vấn, hỗ trợ nhiều kiến thức, kinh 
nghiệm quý trong các vấn đề liên quan 
đến bảo tồn rừng và bảo vệ động vật 
hoang dã. Nhờ đó mà các bài báo của 
nhóm có tính thuyết phục cao về mặt 
khoa học. Các bài báo vạch trần hành 
vi tội phạm đối với ĐVHD đã được 
lãnh đạo các tỉnh, các Đại biểu Quốc 
hội, các nhà khoa học, các tổ chức 
bảo tồn trong và ngoài nước (trong 
đó có WWF) ủng hộ. Các cơ quan chức 
năng đã vào cuộc, xử lý. Tội phạm đã 
bị trừng phạt. Chúng tôi rất biết ơn 
những hỗ trợ này.
 
Ông Đỗ Doãn Hoàng
Phóng viên điều tra về tội phạm  
đối với động vật hoang dã nổi tiếng 
của Việt Nam

35

Hợp tác mới 

các phóng viên
thực hiện hoạt động 
điều tra.

Tổ chức tập huấn và 
hỗ trợ kỹ thuật cho

TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

Thiết lập các đối tác truyền thông mới.

với các kênh thông tin có độc giả 
là cộng đồng doanh nghiệp.

“
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CÁC CHIẾN DỊCH 
TRUYỀN THÔNG

Ứng dụng 
công nghệ và 
nghệ thuật 
để truyền tải 
các thông 
điệp chính

KOL, đối tác tư 
nhân, đối tác 
thực hiện cùng 
tham gia phát 
triển nội dung 
truyền thông.

36 THÔNG ĐIỆP TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

ĐIỂM NHẤN
THÔNG ĐIỆP ĐÃ 

TỚI ĐƯỢC

5 chiến dịch  
truyền thông lớn

Kể từ năm 2009, Giờ Trái Đất (GTĐ)  
đã trở thành một trong những sự kiện 
môi trường được mong đợi nhất tại 
Việt Nam. Đó là thời khắc mọi người 
cùng đoàn kết để thể hiện tình yêu của 
mình đối với Trái đất. Năm nay, Giờ 
Trái Đất, được tổ chức bởi WWF-Việt 
Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
và Bộ Công Thương, kêu gọi tất cả 
mọi người cùng LÊN TIẾNG VÌ THIÊN 
NHIÊN theo cách riêng của mình: đưa 
ra những quyết sách vì Thiên nhiên, 
chuyển đổi phương pháp sản xuất 
và kinh doanh theo hướng bền vững, 
ứng dụng các Giải pháp dựa vào Thiên 
nhiên (NbS), sống thân thiện hơn với 
môi trường.... Những hành động này 
nếu cùng nhau thực hiện sẽ tạo ra 
một sức mạnh tổng hợp, giúp ứng 
phó với cuộc khủng hoảng khí hậu 
và đẩy nhanh tiến độ đạt được mục 
tiêu không còn rác thải nhựa trong tự 
nhiên.

Lên tiếng vì 
thiên nhiên 

theo cách riêng 
của bạn

5 triệu
người dùng 
Facebook

147.839 lượt xem
Tọa đàm GTĐ trên Facebook

Hàng triệu 
lượt xem

VTV1Tọa đàm 
GTĐ trên

Giờ Trái Đất
Năng lượng

Đa dạng Sinh học
Bảo tồn 
Sao la

Giảm rác 
thải nhựa

Giảm cầu ngà voi

Giờ  
Trái đất

Photos: 
1, 4. © WWF-Việt Nam 
2. © WWF-Việt Nam / Nguyễn Phương Hà 
3, 5. © WWF-Việt Nam / Dương Quốc Bình

1

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

KOL
Hãy lên tiếng theo cách của mình 
và hành động ngay hôm nay để tạo 
nên một môi trường không rác thải 
nhựa. Vì Mẹ Thiên nhiên và cũng là 
vì chính bạn.

Đỗ Thị Hà 
Hoa hậu Việt Nam 2020

Sự hợp tác đóng vai trò rất quan 
trọng trong cuộc chiến chống lại 
biến đổi khí hậu, và quan hệ đối 
tác giữa chúng tôi với WWF-Việt 
Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ 
của HSBC về một tương lai bền 
vững cho tất cả mọi người. Bằng 
cách cộng tác với WWF, chúng tôi 
có thể giúp hỗ trợ Việt Nam tăng 
độ che phủ rừng và từ đó giảm 
phát thải theo Thỏa thuận Paris, 
đồng thời bảo vệ cộng đồng khỏi 
thiên tai, cải thiện sinh kế của 
người dân địa phương và tạo ra 
sự thay đổi có ý nghĩa đối với cuộc 
sống của hơn 10.000 người dân. 
Cùng nhau, chúng tôi hướng tới 
mục tiêu xây dựng một Việt Nam 
xanh hơn cho các thế hệ tương lai.

Ông Tim Evans
Tổng giám đốc  
Ngân hàng HSBC Việt Nam

Biết làm vui đời mình, tự khắc biết làm 
vui đời người. Biết trồng thêm một cái 
cây, nhường cho những sinh vật thêm 
chút không gian sống, tự khắc, mọi thứ 
hài hoà đẹp đẽ hơn.

Trung Nghĩa
Hoạ sỹ
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KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN
Ngân sách tăng đột biến chưa từng có 
trong năm tài chính 2020-2021 (FY21) 
mang lại cơ hội lớn cho công tác bảo tồn 
thiên nhiên ở Việt Nam, nhưng cũng là 
thách thức không nhỏ về mặt quản lý. Mặc 
dù phải đối mặt với những khó khăn căn 
bản trong bối cảnh mới, WWF-Việt Nam 
vẫn hướng tới mục tiêu tạo ra một môi 
trường làm việc cân bằng và an toàn, từ đó 
thực hiện thành công các kế hoạch năm và 
Chiến lược Bảo tồn 2021-2025 của tổ chức.

Chúng tôi tin rằng đội ngũ cán bộ chủ động 
và sáng tạo là yếu tố quan trọng để vươn 
đến thành công của bất cứ một tổ chức 
nào. Do đó, con người luôn là ưu tiên hàng 
đầu trong mọi chính sách và hành động 
của WWF-Việt Nam.

WWF-Việt Nam và cá nhân tôi trân trọng 
những nỗ lực không mệt mỏi và vô cùng 
hiệu quả của Nhóm Công tác Covid trong 
việc hỗ trợ và quan tâm chu đáo đến cán 
bộ của WWF-Việt Nam và gia đình họ trong 
đại dịch COVID. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn 
chân thành nhất đến tất cả các bạn, những 
người đã luôn truyền cảm hứng và cùng 
nhau, chúng ta đã làm nên một FY21 thành 
công và đáng nhớ.

Ông Nguyễn Quốc Hùng 
Giám đốc Điều hành, WWF-Việt Nam

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
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Số lượng cán bộ của WWF-Việt Nam WWF-Viet Nam Annual Income 
(USD$M)

Ngân sách hàng năm tăng từ 3,96 triệu USD trong 
FY18 và dự kiến lên đến gần 17 triệu USD vào FY22.

Số lượng cán bộ tăng từ 58 
người trong FY17 lên đến 165 
vào tháng 11/2021 và dự kiến là 
200 vào cuối FY22.
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vietnam.panda.org

Nuôi dưỡng thế giới tự nhiên 
vì lợi ích của cả con người và 
muôn loài. 
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WWF được thành lập

28 
tỉnh / thành hiện 
WWF đang làm việc 
tại Việt Nam

114.000+
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Facebook của WWF-Việt Nam

1985
WWF có mặt tại 
Việt Nam
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