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Các đại biểu tham gia hội thảo đều nhìn nhận những tín hiệu khả quan trong việc triển khai Chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhưng với chi trả cho dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của
rừng thì các đại biểu cho rằng vẫn có một số khó khăn về thể chế và phương pháp để có thể triển khai thành công tại Việt Nam.

HỘI THẢO THAM VẤN QUỐC GIA VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI
TRƯỜNG RỪNG TRONG HẤP THỤ VÀ LƯU GIỮ CÁC-BON
PHẠM THÀNH NAM | CHUYÊN VIÊN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH DO USAID TÀI TRỢ

V

ào ngày 31 tháng 01 năm 2018,
Dự án Trường Sơn Xanh do
USAID tài trợ phối hợp cùng
Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Việt
Nam (VNFF) tổ chức hội thảo tham vấn
về phương hướng triển khai Luật số 16,
(Điều 63-2-đ, Luật Lâm nghiệp vừa ban
hành) quy định ‘Tổ chức, cá nhân hoạt
động sản xuất, kinh doanh gây phát thải
khí nhà kính lớn phải chi trả tiền dịch vụ
về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng’.
Với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đại
diện cho nhiều khối, ngành khác nhau,
chi trả dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ
các-bon của rừng (C-PFES) được các
bên nhận định là một cơ hội đóng góp
vào nỗ lực hoàn thành những cam kết

và hoạt động của Việt Nam trong Thỏa
thuận chung Paris, đồng thời tạo nguồn
kinh phí thực thi các hoạt động này.
Các đại biểu tham dự hội thảo đều nhất
trí hiện nay việc triển khai Chi trả dịch
vụ môi trường rừng (PFES) đã có nhiều
thuận lợi hơn so với lúc mới bắt đầu
áp dụng vào năm 2008 nhờ vào những
kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian
qua cũng như tiến bộ trong nhận thức
của xã hội về PFES. Tuy nhiên, đối với
việc triển khai C-FES, các đại biểu cũng
nhận định sẽ gặp phải nhiều khó khăn
hơn vì đòi hỏi sự tham gia và phối hợp
của cơ quan ban ngành cũng như hệ
thống các loại thuế, phí mà các doanh
nghiệp đang chi trả hiện nay.

Năm 2018 sẽ là một năm quan trọng
trong việc triển khai C-PFES. Trong
năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn sẽ dự thảo ba nghị định và
bảy thông tư nhằm hướng dẫn cụ thể
việc triển khai thực hiện Luật Lâm
nghiệp mới sẽ chính thức có hiệu lực
trong tháng 01/2019. Trong Luật Lâm
nghiệp mới sẽ có một chương bao gồm
các quy định liên quan đến PFES cũng
như vai trò liên quan của VNFF. Điều
này sẽ cung cấp các hướng dẫn cần thiết
cho việc triển khai C-PFES và Dự án
Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ đã
sẵn sàng hỗ trợ Quảng Nam và Thừa
Thiên Huế trong việc thí điểm chính
sách mới này tại hai tỉnh.
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DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH
DO USAID TÀI TRỢ

T

hay mặt Dự án
Trường Sơn Xanh
do USAID tài trợ,
tôi vui mừng giới thiệu
đến quý vị số đầu tiên
của bản tin Dự án: Bản
tin Trường Sơn Xanh.

Thông qua bản tin này,
chúng tôi mong muốn
cập nhật cùng quý đối
tác và các bên liên quan
về tiến độ triển khai các
hoạt động trong những
lĩnh vực hỗ trợ trọng
tâm của Dự án bao gồm
tăng cường sinh kế, bảo
vệ rừng và bảo tồn đa
dạng sinh học tại hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.
Áp dụng phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị năng động theo
định hướng thị trường, chúng tôi mong muốn tạo đòn bẩy
thu hút nguồn lực và kiến thức chuyên sâu từ các đối tác
tham gia triển khai dự án. Chúng tôi hoan nghênh các công
ty khối tư nhân, cộng đồng địa phương, hợp tác xã, các tổ
chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường, các
tổ chức phi lợi nhuận hợp tác cùng chúng tôi hướng đến các
mục tiêu lớn của Dự án, đó là: nâng cao thu nhập cho 20.000
người dân, giảm phát thải tương đương sáu triệu tấn các-bon,
huy động được ít nhất 20 triệu đô-la Mỹ cho các hoạt động

bảo tồn và sinh kế, nâng cao quản lý tài nguyên cho ít nhất
400.000 héc-ta rừng, và nâng cao năng lực cho 10.000 người
dân giúp họ ứng phó tốt hơn với tác động từ sự thay đổi liên
tục của môi trường.
Trước mắt chúng ta còn nhiều việc phải làm, song tiến độ đạt
được đến nay tương đối khả quan. Tôi vui mừng thông báo
rằng Chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt vào ngày 01 tháng 11 năm 2017 tại Quyết định số
1686/QĐ-TTg đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số
1687/QĐ-TTg đối với tỉnh Quảng Nam. Đội ngũ cán bộ Dự
án cùng với các đối tác cấp tỉnh hiện đang đẩy nhanh tiến độ
triển khai dự án. Cụ thể trong số đầu tiên này, chúng tôi xin
gửi đến quý vị thông tin về hoạt động gần đây nhất của Dự án
liên quan đến các hoạt động quản lý sinh kế có sự tham gia
của nhiều tổ chức và doanh nghiệp (trang 4, 5), mở rộng Chi
trả dịch vụ môi trường rừng (trang 11), giám sát đa dạng sinh
học và tập huấn cho lực lượng kiểm lâm (trang 12,13) cùng
nhiều hoạt động khác.
Giai đoạn chuẩn bị đã qua, đã đến lúc chung tay hành động
để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn
thông qua quan hệ hợp tác vì sinh kế bền vững. Tôi hoàn
toàn tin tưởng rằng cùng với nhau, chúng ta có thể giữ cho
Trường Sơn xanh mãi!

Trân trọng
Daniel Lopez
Giám đốc Dự án
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TEAM
DANIEL LOPEZ
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

PHAN THỊ NGỌC ANH
TRƯỞNG BỘ PHẬN
TÀI CHÍNH & HÀNH CHÍNH

NGUYỄN CÔNG CHỨC

TRƯỞNG HỢP PHẦN
CẢNH QUAN BỀN VỮNG & BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐỖ ĐĂNG TÈO

PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

DANIELA DIMITROVA

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG

NGUYỄN VĂN TRÍ TÍN

TRƯỞNG HỢP PHẦN
BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

LÊ VIẾT NHÂN
ÔNG ĐÌNH BẢO TRỊ

ĐIỀU PHỐI VIÊN

TẠI TỈNH QUẢNG NAM

CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT & ĐÁNH GIÁ

ĐẶNG THANH LIÊM
BÙI PHƯỚC CHƯƠNG

ĐIỀU PHỐI VIÊN

TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHUYÊN VIÊN
BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

PHẠM THÀNH NAM

CHUYÊN VIÊN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

HỒ THỊ MINH NGỌC

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

NGÔ THIỆN LỢI

CÁN BỘ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
CÁN BỘ HÀNH CHÍNH

PHAN NGUYỄN SONG THẢO
CÁN BỘ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG

LƯƠNG KIM THỊNH
CÁN BỘ HÀNH CHÍNH

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
KẾ TOÁN

TRIỆU TRÂN HUÂN

CÁN BỘ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

(HUYỆN NÔNG SƠN, PHƯỚC SƠN | QUẢNG NAM)

HỒ ANH VŨ

CÁN BỘ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

(HUYỆN A LƯỚI, PHONG ĐIỀN | THỪA THIÊN HUẾ)

HUỲNH CÔNG HUY

CÁN BỘ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
(HUYỆN NÚI THÀNH | QUẢNG NAM)

TRẦN VIẾT ĐÔNG

CÁN BỘ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

(HUYỆN PHÚ LỘC, NAM ĐÔNG | THỪA THIÊN HUẾ)
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DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH CỦA USAID VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP
CẬN NHẰM PHÁT TRIỂN SINH KẾ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
DANIEL LOPEZ | GIÁM ĐỐC DỰ ÁN | DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH DO USAID TÀI TRỢ

Cải thiện và đa dạng hóa nguồn thu nhập của cư dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người sinh sống ở khu vực miền núi, thông qua các mô hình sinh kế bền vững hiệu quả sẽ
giúp họ ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời giảm thiểu áp lực lên nguồn tài nguyên rừng.

H

iện nay, nạn phá rừng, hoạt động
nông nghiệp và những thay đổi
trong việc sử dụng đất là các
nguyên nhân thải ra một phần tư lượng
khí nhà kính toàn cầu. Thế giới đang mất
đi tính đa dạng sinh học với tốc độ đáng
báo động, nguồn nước ngọt bị lạm dụng
và đại dương phải dung nạp một lượng
lớn chất dinh dưỡng dư thừa từ các hoạt
động sử dụng đất kém bền vững. Đồng
thời, hơn 800 triệu người trên thế giới
đang trong tình trạng suy dinh dưỡng;
hai tỷ người thiếu các vi chất dinh dưỡng
trong khi hơn hai tỷ người khác lại đang
thừa cân hoặc béo phì. Hệ thống thực
phẩm ngày nay không thể đảm bảo cho
các chế độ ăn uống lành mạnh. Dân số
gia tăng tại hầu hết các khu vực có sản
lượng nông nghiệp thấp, khiến việc tiếp

cận nguồn lương thực không đồng đều sẽ
ngày càng trầm trọng hơn trong tương
lai. Dự án Trường Sơn Xanh do USAID
tài trợ đang phối hợp chặt chẽ với chính
quyền các tỉnh Quảng Nam và TT Huế
làm việc với các cộng đồng nông thôn
để thúc đẩy việc sử dụng bền vững các
nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện
an ninh lương thực và trực tiếp đối mặt
giải quyết các thách thức này tại khu vực
Trung Trường Sơn của Việt Nam.

1,5 đến ba héc-ta mỗi hộ. Không có
nhiều nguồn thu nhập đa dạng, nhiều
hộ phải rất khó khăn để trang trải cuộc
sống hàng ngày. Cụ thể, người dân ở
các xã A Roàng – TT Huế và Đắk Pree
– Quảng Nam sống trong cảnh đói
nghèo, với mức thu nhập chỉ 405.000
đồng/tháng (khoảng 13.500 đồng/
ngày). Sự bất bình đẳng ở các khu vực
nông thôn cũng là một vấn đề lớn đáng
quan tâm.

Dự án hỗ trợ các cộng đồng yếu thế
sống ở nông thôn, đặc biệt là người dân
tộc ít người, phụ nữ và người nghèo,
là những đối tượng dễ bị tổn thương
trong xã hội. Sinh kế của các nhóm này
phụ thuộc lớn vào rừng với diện tích
rừng được giao quản lý trung bình từ

Vì những đối tượng sử dụng đất khác nhau
trong địa bàn Dự án thường dựa vào cùng
một nguồn tài nguyên đất, nước và rừng,
nên việc gia tăng sản xuất trong một khu
vực kinh tế mà không có sự điều phối và
cân đối hiệu quả với các khu vực khác có
thể dẫn đến tình trạng suy giảm các tài
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Một số người dân ở Quảng Nam và TT Huế đang sống trong cảnh nghèo
đói, với mức thu nhập chỉ 405.000 đồng/tháng (khoảng 13.500 đồng/ngày)

nguyên quan trọng, ảnh hưởng tiêu cực
đến môi trường và cuộc sống của người
dân địa phương. Chính vì thế, việc tuân
theo quy hoạch phát triển của vùng và
của tỉnh là rất cần thiết. Trong nỗ lực cải
thiện sinh kế cho người dân địa phương,
Dự án hướng đến các nguyên tắc sau:

•• Phối hợp với chính quyền địa phương

trong việc thực hiện các hoạt động sinh kế
để nâng cao hiệu quả và tính bền vững, đồng
thời nâng cao năng lực của các đối tác nhằm
tạo ra những tác động lớn hơn
Đa dạng hoá và tăng nguồn thu nhập cho
cộng đồng địa phương, qua đó giảm áp lực
lên các hệ sinh thái rừng, tăng cường bảo vệ
rừng và đa dạng sinh học
Áp dụng phương pháp tiếp cận phù hợp
khi làm việc cùng các dân tộc thiểu số thông
qua hỗ trợ cả về an ninh lương thực lẫn các
hoạt động gia tăng thu nhập
Hạn chế hỗ trợ đối với hộ cá thể, tập trung
vào các phương pháp tiếp cận theo nhóm
hoặc tập thể để tối ưu hoá tác động và nâng
cao tính bền vững
Sử dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị theo
định hướng thị trường để tăng các nguồn thu
nhập từ nông lâm nghiệp, với trọng tâm là
nâng cao khả năng tiếp cận thị trường
Gia tăng giá trị cho các sản phẩm của địa
phương thông qua các quy trình sơ chế đơn
giản sau thu hoạch như sấy khô, phân loại và
đóng gói, nhằm tăng thu nhập cho người dân
vùng nông thôn
Hỗ trợ phát triển hạ tầng xã hội để đảm
bảo sự phân bố thu nhập giữa nam và nữ
trong nhóm đối tượng. Điều này đang được
thực hiện thông qua sự hỗ trợ cho các hợp
tác xã, các câu lạc bộ, hội, nhóm phục vụ lợi
ích của nông dân
Đẩy mạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho
việc liên kết với khu vực tư nhân cũng như
việc tiếp cận các nguồn tài chính trong công
cuộc thực hiện các hoạt động tạo thu nhập

••
••
••
••
••

••

••

Sơ đồ trên đây minh hoạ cách tiếp
cận tổng thể mà Dự án đang sử dụng
nhằm hỗ trợ các nhóm cộng đồng và
thúc đẩy các hoạt động tạo thu nhập
ưu tiên. Cây keo, cây mây hướng đến
chứng chỉ FSC và cây dược liệu được
xếp vào nhóm ưu tiên hỗ trợ. Các
hoạt động như trồng lúa cải tiến, du
lịch sinh thái, trồng cam, bưởi và rau
xanh cũng đang được hỗ trợ.
Hiện tại, Dự án đang hợp tác với bốn tổ
chức và doanh nghiệp trong các lĩnh vực
trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và
phát triển sinh kế bền vững. Các tổ chức
này đang được Dự án hỗ trợ tài chính
trong khuôn khổ Chương trình tài trợ
nhỏ (Small Grants) nhằm thí điểm các
mô hình kinh doanh/sinh kế tại hai tỉnh
của Dự án. Các mô hình sinh kế này sẽ
giúp cải thiện thu nhập cho ít nhất 832
hộ dân ở các huyện A Lưới, Phong Điền
và Phú Lộc của tỉnh TT Huế và huyện
Nông Sơn của tỉnh Quảng Nam. Tổng
vốn đối ứng của bốn tổ chức và công
ty này là hơn 160.000 đô-la Mỹ, gần gấp
đôi khoản đầu tư của Dự án (hơn 84.000
đô-la Mỹ).

Một trong bốn hoạt động trên, vốn
đang được Công ty Vũ Minh triển
khai tại Khu bảo tồn Sao La TT Huế
và Khu bảo tồn Phong Điền, là phát
triển một khu rừng trồng lấy gỗ lớn
được cấp chứng nhận FSC sử dụng cây
giống thân thiện với môi trường. Ba
hoạt động còn lại chủ yếu tập trung
vào xây dựng sinh kế bền vững thích
ứng với sự biến đổi của môi trường,
bao gồm hoạt động hỗ trợ nuôi ong
lấy mật ở huyện Phú Lộc; phát triển
nông nghiệp sạch, an toàn và thu mua
nông sản ở huyện A Lưới, cả hai đều
ở tỉnh TT Huế; và chương trình dạy
nghề cho các thành viên cộng đồng về
sản xuất các sản phẩm mây tre đan thủ
công cho Công ty Nhật Tân ở huyện
Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Các hoạt
động này sẽ giúp người dân địa phương
ổn định cuộc sống và đa dạng hoá các
nguồn thu nhập của mình đồng thời
giảm thiểu hoạt động vào rừng săn bắn
trái phép, từ đó đóng góp vào công tác
bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh
học.
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HỖ TRỢ ƯỚC TÍNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ
MẤT RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG TẠI QUẢNG NAM VÀ
THỪA THIÊN HUẾ
PHẠM THÀNH NAM | CHUYÊN VIÊN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH DO USAID TÀI TRỢ

M

ỗi ngày, thế giới mất đi hơn
32.000 héc-ta rừng tự nhiên,
tương đương diện tích của
39.000 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc
tế. Tổn thất này dẫn đến sự hủy hoại
các tài nguyên khác như đất, nước và
nơi trú ngụ của hàng triệu loài động
thực vật. Sự mất mát này cũng tác động
tiêu cực đến khí hậu vì cây cối giữ vai
trò hết sức quan trọng trong việc hấp
thụ khí nhà kính là tác nhân khiến Trái
đất của chúng ta đang nóng lên. Càng
nhiều cây xanh biến mất nghĩa là càng
nhiều khối lượng khí nhà kính (KNK)
thoát vào bầu khí quyển, khiến những
hậu quả gây ra bởi biến đổi khí hậu như
thiên tai ngày càng trở nên trầm trọng.
Nguyên nhân chính đưa đến nạn mất
rừng và suy thoái rừng đã được xác
định từ lâu: chuyển đổi rừng tự nhiên
sang rừng trồng, xây dựng cơ sở hạ
tầng, tập quán canh tác nông nghiệp
kém bền vững như du canh du cư, và
nạn khai thác gỗ trái phép. Đáng tiếc,

những hoạt động này hiện vẫn còn phổ
biến tại Trung Trường Sơn của Việt
Nam, bất chấp các nỗ lực của Chính
phủ, các cấp chính quyền và cộng đồng
cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
Để giảm nhẹ tác động của biến đổi khí
hậu do mất rừng gây ra, cắt giảm phát
thải khí nhà kính, nhất là khí các-bon
(CO2) trong khí quyển được xem là
điều kiện tiên quyết. Nếu các-bon được
xem là sản phẩm, có thể được giao dịch
trên thị trường với một giá nhất định,
việc này sẽ khuyến khích giảm phát thải
và tiếp tục đầu tư vào những sáng kiến
bảo vệ phát triển rừng.
Việc lượng hóa thành tiền sự giảm thiểu
các-bon là cách đơn giản để diễn đạt
phương pháp khoa học và công nghệ
phức tạp đằng sau việc ước tính giá
trị các-bon của rừng. Hiện nay, Dự án
Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ
đang hỗ trợ hai tỉnh Quảng Nam và
TT Huế thực hiện những ước tính này.
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Bằng việc sử dụng ảnh viễn thám chụp
từ vệ tinh bay quanh Trái đất và hình
ảnh có độ phân giải rất cao, các nhà
khoa học có thể xác định được chất
lượng của rừng và lượng các-bon được
rừng lưu giữ.
Bằng cơ sở dữ liệu thực vật kết hợp ảnh
vệ tinh, chuyên gia có thể xác định được
loại hình sử dụng đất trên từng phần
của ảnh, rằng đó là đất nông nghiệp,
đất lâm nghiệp hay đồng cỏ. Bằng cách
chồng lớp và đối chiếu bản đồ giữa các
thời kỳ khác nhau, người ta có thể đánh
giá những phần diện tích nào của rừng
đã chuyển đổi thành đất nông nghiệp,
những phần nào đã bị suy thoái. Từ đó
có thể nhận biết những khu vực rừng
đã trở nên giàu hơn và mở rộng thêm
cũng như những nơi có diện tích rừng
trồng mới để phục hồi hệ sinh thái. Đây
là công cụ hết sức hữu ích để giám sát
tình trạng rừng và đưa ra quyết định về
biện pháp đầu tư các nguồn tài nguyên
khan hiếm.

Ước tính phát thải và hấp thụ khí nhà kính tính theo số tấn khí CO2 tương đương tại
Quảng Nam trong giai đoạn 2005 – 2016

Chính phủ và các nhà khoa học Việt
Nam đã phát triển một cơ sở dữ liệu
toàn diện để ước tính lượng các-bon
lưu giữ trong mỗi héc-ta rừng và theo
từng loại hình sử dụng đất (đất lâm

nghiệp, đất đầm
lầy, đất trồng lúa
v.v.). Bằng cách
phân tích dữ liệu
này qua từng thời
kỳ, họ có thể nắm
rõ các xu hướng
mất rừng và trồng
lại rừng, đồng thời
dự báo mục đích
sử dụng đất sẽ thay
đổi ra sao trong
tương lai để có
chính sách phù hợp.

Ước tính lượng phát thải và hấp thụ khí
nhà kính tại Quảng Nam thời kỳ 2005
– 2016 là: 4.233.944 tấn và -3.295.389
tấn CO2/năm – lượng phát thải này
cao gần gấp bốn lần tổng lượng phát

thải của ngành Hàng không Việt Nam*.
Tương tự đối với Thừa Thiên Huế,
lượng phát thải và hấp thụ được ước
tính là 2.575.862 tấn và -1.422.286 tấn
CO2/năm. Những số liệu này cho thấy
hàm lượng phát thải cao và mức độ báo
động về sự thay đổi mục đích sử dụng
đất.
Dự án đang hỗ trợ những biện pháp ưu
tiên nhằm giảm thiểu lượng phát thải
các-bon và cải thiện năng lực các cộng
đồng nông thôn để thích ứng với môi
trường đang biến đổi. Các chiến lược
giảm phát thải của Dự án tập trung
vào bốn lĩnh vực: i. Tăng cường bảo vệ
rừng tự nhiên; ii. Tăng cường quản lý rừng
trồng; iii. Trồng mới và trồng lại rừng; và
iv. Nông lâm kết hợp.

DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH CỦA USAID VÀ CÁC CAN THIỆP NHẰM GIẢM PHÁT THẢI
Tăng cường bảo vệ rừng tự nhiên
Hỗ trợ công tác lập quy hoạch tổng thể rừng đặc dụng
của tỉnh; quy hoạch bảo tồn đối với những khu bảo tồn được
chọn gồm Khu bảo tồn Sao La tại Quảng Nam và tại TT Huế,
Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Khu bảo tồn loài và
sinh cảnh Voi; đồng thời xây dựng Đề án nâng cấp đối với
Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và thành lập khu bảo
tồn mới tại rừng phòng hộ Bắc Hải Vân

•

•

Hỗ trợ cộng đồng địa phương tạo nguồn thu nhập thay thế
thân thiện hơn với môi trường, như trồng mây, cây dược liệu,
vườn ươm và du lịch sinh thái

•

Giới thiệu hệ thống giám sát rừng và đa dạng sinh học sử
dụng máy tính bảng và phần mềm quản lý thông tin khu bảo
tồn (Công cụ giám sát không gian và lập báo cáo – SMART)
Tăng cường quản lý rừng trồng
• Khuyến khích kéo dài luân kỳ và khai thác giảm thiểu tác động
trong chuỗi giá trị gỗ keo

•

Thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nguồn thu từ Chi trả dịch vụ
môi trường rừng cho các hoạt động bảo vệ rừng và bảo tồn đa
dạng sinh học

•

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, khối tư nhân và cộng đồng

trong việc xây dựng một cơ chế chia sẻ lợi ích khả thi
Trồng mới/ trồng lại rừng
• Hỗ trợ tạo điều kiện trồng mới/trồng lại rừng

•

Xây dựng, cải thiện và thúc đẩy việc triển khai các kế
hoạch hành động của tỉnh về phục hồi rừng tại những vùng
quy hoạch là hành lang đa dạng sinh học

•

Tiến hành khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên tại các
hành lang và khu bảo tồn

•

Thực hiện chuỗi giá trị gỗ xẻ thông qua sự hợp tác với hợp
tác xã và khối tư nhân
Nông lâm kết hợp
• Hỗ trợ chuyển đổi từ nông nghiệp sang nông lâm kết hợp
tại các vùng xâm lấn và đất nông nghiệp thông qua chuỗi giá
trị và cách tiếp cận dựa vào thị trường

•

Hỗ trợ những hoạt động sinh kế bền vững và không tác
động đến rừng

•

Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho nông dân và các
tổ chức dựa vào cộng đồng về canh tác nông nghiệp thông
minh với khí hậu

* Theo Báo cáo kiểm kê quốc gia Khí nhà kính của Việt Nam trong năm 2013
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TẬP HUẤN KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CAM TẠI THỪA THIÊN HUẾ

NẮM VỮNG KỸ THUẬT ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT
ĐẶNG THANH LIÊM | ĐIỀU PHỐI VIÊN TẠI TT HUẾ | DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH CỦA USAID
HỒ THỊ MINH NGỌC | CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG | DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH CỦA USAID

Chương trình tập huấn tập trung vào
năm chủ đề:
1) Đặc tính sinh thái học của các giống
cam khác nhau;
2) Kỹ thuật ghép cây giống;
3) Thiết kế vườn cam sử dụng trang
thiết bị thiết yếu;
4) Kỹ thuật trồng cam, như chọn giống,
làm đất, v.v.
5) Kỹ thuật bón phân và chăm sóc cam,
bao gồm phòng trừ sâu bệnh cho cây
ở độ tuổi thu hoạch và chưa thu hoạch
Nông dân trồng cam tại huyện Nam Đông tiếp nhận nhiều kiến thức hữu ích và thành thục các kỹ năng cần thiết giúp họ
có thể chăm sóc vườn cam của mình đúng kỹ thuật hơn, qua đó tăng năng suất và lợi nhuận.

C

am Nam Đông của Thừa Thiên
Huế (TT Huế) là giống cam có
vị ngon nổi tiếng. Loại trái cây
này có giá trị thương mại cao và tiềm
năng mang lại nguồn thu đáng kể cho
người trồng. Chính vì vậy, phát triển
cây cam là ưu tiên đối với ngành nông
nghiệp TT Huế. Huyện Nam Đông
đang phấn đấu mở rộng diện tích trồng
cam đạt ít nhất 400 ha vào năm 2020,
đồng thời hướng đến đăng ký nhãn hiệu
tập thể và chỉ dẫn địa lý cho quả cam,
giúp tăng giá trị của giống cam, qua đó
nâng cao đáng kể thu nhập cho người
trồng cam địa phương.
Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài
trợ đang hỗ trợ chính quyền và nông
dân địa phương đạt được kế hoạch mở
rộng này tại huyện Nam Đông. Dự án
đã phối hợp với Trung tâm khuyến

nông (TTKN) TT Huế tổ chức tám
khóa tập huấn về trồng và chăm sóc
cây cam theo Quy trình thực hành
sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam
(VietGap) trong hai ngày 18, 19 tháng
12 năm 2017 tại bốn xã trồng cam
trọng điểm là Thượng Quảng, Hương
Lộc, Hương Phú và Hương Hòa.
Chương trình tập huấn được thiết kế
phù hợp với nhu cầu của người dân
địa phương, căn cứ kết quả khảo sát
do Dự án và TTKN TT Huế phối hợp
thực hiện. Các bài tập huấn và thực
hành trang bị kiến thức và kỹ năng vừa
bổ ích vừa sát thực tiễn không chỉ với
nông dân đang trồng mà cả nông dân
mới bắt đầu trồng lứa cam đầu tiên
vào mùa vụ 2018.
Các buổi tập huấn đã tạo tiền đề cho
sự phát triển cây cam thông qua hướng
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dẫn về đăng ký nhãn hiệu tập thể và chỉ
dẫn địa lý, giúp người trồng cam tăng
thêm thu nhập. Giảng viên cũng khuyến
khích người nông dân, nhất là đồng bào
dân tộc ít người hiện đang sử dụng
đất canh tác kém hiệu quả (như trồng
keo, cao su, vườn tạp) chuyển đổi sang
trồng cam, loài cây bền vững hơn và có
khả năng sinh lời nhiều hơn.
180 đại diện của các hộ trồng cam đã
tham gia vào các lớp tập huấn, trong
đó 21% là phụ nữ và 20% là đồng bào
dân tộc ít người tại địa phương. Bằng
cách áp dụng kỹ thuật đã học, nông dân
trồng cam hy vọng có thể tăng năng
suất và chất lượng cho cây cam qua đó
nâng cao thu nhập đồng thời không gây
tác động xấu đến môi trường.

CÂU CHUYỆN NHÀ NÔNG

VƯỜN CAM NHÀ ÔNG DŨNG

Thông qua phần thực hành trong đợt tập huấn, Ông Dũng (thứ hai từ phải sang) đã
thành thạo kỹ thuật cắt tỉa cành cam.

M

ai Xuân Dũng, 50 tuổi, là nông dân trồng keo và cao
su tại thôn Hạ An, xã Hương Phú, huyện Nam Đông,
tỉnh Thừa Thiên Huế. Là trụ cột kinh tế của gia đình
gồm sáu người, ông Dũng luôn học hỏi và tìm cách tăng thêm
nguồn thu nhập nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình .
Bảy năm qua, ông Dũng đã dày công xây dựng một vườn cam
chừng 0,2 ha trong vườn nhà của mình. Song do chi phí tốn kém
lúc ban đầu, lại thiếu sự hiểu biết về kỹ thuật và khó khăn ở khâu
phòng trừ sâu bệnh, ông vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu
hồi số vốn đầu tư đã bỏ ra.
Sau nhiều cố gắng nhưng kết quả vẫn không như mong đợi,
ông Dũng cùng 180 nông dân khác đã tham gia khóa tập huấn
chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cam do Dự án phối
hợp cùng Trung tâm khuyến nông TT Huế tổ chức trong tháng
12/2017. ‘Tôi muốn được học hỏi thêm về kỹ thuật phòng ngừa
và phát hiện sâu bệnh ở cây cam. Tôi muốn biết về kỹ thuật
chăm sóc cây cam tốt hơn để cây sinh trưởng mạnh và cho năng
suất cao’, ông Dũng trao đổi khi bắt đầu khóa tập huấn.
Ông Dũng cùng nhiều nông dân khác cho biết khóa tập huấn
thực sự rất bổ ích. Họ học được cách xử lý các bệnh mùa vụ
thông thường, kỹ thuật cải tiến về trồng và tỉa cành cây cam,
phương pháp phòng trừ dịch hại và nhất là cách chọn giống cam
sinh trưởng tốt nhất đối với điều kiện khí hậu của tỉnh. Ông
Dũng cũng có cơ hội được giảng viên tư vấn riêng về cách thiết
kế lại vườn cam cũng như loại bỏ những khóm cây bị bệnh để
tránh lây lan sang những cây khỏe mạnh.
‘Tôi sẽ chia sẻ với gia đình và những nông dân khác về những gì
đã học ở đây và sẽ cố gắng áp dụng đúng những kỹ thuật này.’
Ông Dũng phấn khởi muốn áp dụng ngay những gì mình đã học, và
mong đợi một mùa thu hoạch với năng suất cao hơn so với trước.

MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÂY TRỒNG TỔNG
HỢP TRÊN CÂY LÚA THEO HƯỚNG
GIẢM PHÁT THẢI TẠI QUẢNG NAM

Phương pháp lớp học đồng ruộng: Học viên phải tự thực hành ngay các kỹ thuật vừa
học trên các mô hình mẫu để có thể nắm rõ các kỹ thuật này.

C

anh tác lúa là nguồn thu nhập phổ biến tại Quảng
Nam, góp phần tăng cường an ninh lương thực cho
người dân sống ở khu vực miền núi. Tuy nhiên, theo
kết quả Đánh giá nhu cầu sinh kế do Dự án Trường Sơn Xanh
do USAID tài trợ phối hợp cùng các đơn vị tư vấn của Dự án
thực hiện, trong suốt ba năm vừa qua các cộng đồng sống
dựa vào rừng vẫn đang sống trong điều kiện khó khăn: nhiều
người dân nơi đây vẫn chịu cảnh thiếu thốn lương thực bình
quân 55 ngày mỗi năm. Để giúp nông dân tăng năng suất cây
lúa, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững và cải thiện thu nhập,
Dự án đã phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông (TTKN)
Quảng Nam tổ chức tập huấn về quản lý cây trồng tổng hợp
trên cây lúa theo hướng phát thải thấp.
Chương trình tập huấn bao gồm bốn khóa, mỗi khóa sẽ diễn
ra trong năm ngày, theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát
triển cây lúa trong vụ Đông Xuân 2017-2018. Khóa đầu tiên
đã được Dự án và TTKN Quảng Nam tổ chức tại các xã
Trà Giang, Trà Sơn (huyện Bắc Trà My) và Quế Lộc, Sơn
Viên (huyện Nông Sơn) vào các ngày 26 và 27 tháng 12 năm
2017. Gần 120 nông dân đã tham dự tập huấn, trong đó có
73 người là nữ. Đội ngũ giảng viên sử dụng phương pháp lớp
học đồng ruộng (FFS), đây cũng là cách tập huấn phù hợp với
nông dân lớn tuổi. Quá trình tập huấn tập trung vào thực
hành tại chỗ, hướng dẫn nông dân thực hiện những kỹ thuật
mà họ đã học tại các mô hình trình diễn. Học viên cũng tham
gia thảo luận nhóm sinh động và trực tiếp trao đổi cùng giảng
viên về những vấn đề gặp phải cũng như giải pháp xử lý.
Các lớp tập huấn này kỳ vọng sẽ giúp cho các cộng đồng sống
lệ thuộc vào rừng ổn định nguồn lương thực và thu nhập một
cách bền vững và thân thiện hơn với môi trường.
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Những gói tài trợ đầu tiên sẽ hỗ trợ cho các hoạt động nhằm nâng cao
thu nhập của hơn 830 hộ dân tại các huyện A Lưới, Phong Điền và Phú
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

TỐI ĐA HÓA CƠ HỘI CẢI THIỆN
SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN ĐỊA
PHƯƠNG THÔNG QUA CÁC
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ
HỒ THỊ MINH NGỌC | CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG
| DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH CỦA USAID

Ô

ng Võ Văn Dự, Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh
Thừa Thiên Huế (TT Huế)
cho biết ‘Có hàng ngàn mô hình sinh kế
đã và đang được thực hiện tại tỉnh TT
Huế, trong đó có nhiều mô hình thành
công và mang lại lợi ích cho người dân
địa phương’. Dự án Trường Sơn Xanh
do USAID tài trợ hiện đang hướng đến
nhân rộng những mô hình thành công
này nhằm nâng cao thu nhập và cải
thiện sinh kế cho các cộng đồng địa
phương, nhất là đồng bào dân tộc ít
người sống ở khu vực miền núi của tỉnh.
Một trong những lợi thế quan trọng của
Dự án chính là khả năng linh hoạt trong
việc hợp tác với các tổ chức khác nhau
không phân biệt trong nước và quốc tế,
phi lợi nhuận và vì lợi nhuận, với mục
đích huy động và tận dụng hiệu quả các
kỹ năng và kinh nghiệm thành công của
các tổ chức này vào nỗ lực nâng cao đời
sống cho người dân tại hai tỉnh Quảng
Nam (QN) và TT Huế. Tháng 9/2017,
Dự án đã công bố Chương trình tài trợ
hàng năm (APS), kêu gọi các tổ chức
quan tâm nộp hồ sơ đề xuất tài trợ cho
các sáng kiến về cải thiện môi trường
đồng thời cải thiện sinh kế, nâng cao
thu nhập của người dân địa phương.
Chương trình tài trợ hàng năm có tổng
giá trị 1,5 triệu đô-la Mỹ tập trung vào
nhân rộng những mô hình đã và/hoặc

đang được triển khai thành công trong
thời gian từ một đến ba năm. Dự án sẽ
liên tục tiếp nhận hồ sơ đề xuất của
các tổ chức quan tâm từ ngày 20 tháng
10 năm 2017 cho đến ngày 30 tháng
09 năm 2018. Bên cạnh tài trợ nhân
rộng các mô hình đã thành công, Dự
án còn có Chương trình tài trợ nhỏ
dành cho các sáng kiến, ý tưởng mới
cần được triển khai thí điểm. Mỗi sáng
kiến mới sẽ nhận được tài trợ có giá trị
đến 25.000 đô-la Mỹ.
Nhằm tiếp cận các đối tác tiềm năng
và cung cấp thêm thông tin cho các tổ
chức quan tâm, Dự án đã tổ chức Diễn
đàn thông tin về hai chương trình tài
trợ này vào ngày 15 tháng 12 năm 2017
tại Quảng Nam và ngày 16 tháng 1 năm
2018 tại TT Huế. Đối tượng tham gia
sự kiện này bao gồm các tổ chức phi
chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, cơ
quan nghiên cứu và học thuật cũng như
các doanh nghiệp thuộc khối tư nhân.
Đến nay, Dự án đã tiếp nhận hơn 80
hồ sơ đề xuất từ các tổ chức và doanh
nghiệp tại hai tỉnh.
Dự án đã tiến hành 17 chuyến khảo
sát thực tế tại hiện trường nhằm đánh
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giá tính khả thi và bền vững của các ý
tưởng đề xuất. Trong quá trình khảo
sát hiện trường, cán bộ Dự án đã tham
vấn cùng đại diện lãnh đạo chính quyền
các cấp và trò chuyện cùng người dân
địa phương để nắm rõ tình hình và nhu
cầu tại địa phương. Căn cứ kết quả khảo
sát, tham vấn, một số hồ sơ đề xuất tài
trợ đã được bổ sung, điều chỉnh nhằm
đảm bảo các hoạt động sẽ thúc đẩy
các cộng đồng địa phương tham gia cải
thiện thu nhập và nâng cao chất lượng
cuộc sống của chính mình.
Đến nay, đã có bốn tổ chức tiếp nhận
các gói tài trợ nhỏ từ Dự án. Các gói
tài trợ này sẽ hỗ trợ cho các hoạt động
nhằm nâng cao thu nhập của hơn 830
hộ dân tại các huyện A Lưới, Phong
Điền và Phú Lộc thuộc tỉnh TT Huế
và huyện Nông Sơn thuộc tỉnh Quảng
Nam (xem thêm bài viết trang 5). Dự án
sẽ tiếp tục tiến hành thêm 13 chuyến
khảo sát thực tế và xử lý kết quả khảo
sát trong thời gian sớm nhất để các
hoạt động tiếp theo được nhận tài trợ
và triển khai thực hiện.

HOÀN TOÀN KHẢ THI ĐỂ MỞ RỘNG CHI TRẢ DỊCH
VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI TỈNH QUẢNG NAM VÀ
THỪA THIÊN HUẾ
HỒ THỊ MINH NGỌC | CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG | DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH DO USAID TÀI TRỢ

Chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với nước công nghiệp và hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng sẽ tạo ra nguồn thu phục vụ cho công tác quản lý và bảo vệ rừng tại Quảng Nam và
Thừa Thiên Huế.

D

ự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ đã tiến hành
đánh giá tính khả thi về Chi trả dịch vụ môi trường
rừng (DVMTR) đối với nước công nghiệp cũng như
hấp thụ và lưu trữ các-bon nhằm giúp các tỉnh Quảng Nam
và TT Huế tạo nguồn thu phục vụ công tác bảo vệ phát triển
rừng. Trong tháng 01/2018, Dự án đã tổ chức hai hội thảo
chia sẻ về kết quả đánh giá này với sự tham gia của đại diện
các cấp chính quyền, khối tư nhân và các tổ chức phi chính
phủ. Tại hội thảo, cán bộ dự án đã tham gia thảo luận cùng đại
biểu tham dự về giá trị cũng như dự kiến các mức chi trả của
hai dịch vụ sinh thái nêu trên. Cụ thể, mức chi trả DVMTR đề
xuất tại hội thảo là 50 đồng trên mỗi mét khối nước khai thác
cho sản xuất công nghiệp.
Hội thảo cũng đề cập đến cách thức mở ra hướng đi khả quan
cho việc triển khai chi trả cho dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cácbon của rừng vì năng lực lưu giữ các-bon của rừng tại hai tỉnh

là rất lớn. Đồng thời, qua khảo sát trên 60% các doanh nghiệp
tạo phát thải khí nhà kính đều mong muốn tham gia chương
trình thí điểm Chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ và lưu
giữ các-bon nhằm đóng góp vào công tác quản lý bảo vệ rừng
của nhà nước. 40% các doanh nghiệp muốn đầu tư trực tiếp
vào các hoạt động quản lý bảo vệ rừng.
Kết quả đánh giá cho thấy việc mở rộng chi trả DVMTR tại
Quảng Nam và Thừa Thiên Huế là khả thi với sự cam kết
mạnh mẽ của Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh và khối tư
nhân. Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng của hai tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và hiểu
biết cho các tổ chức chi trả tiềm năng về nội dung và bản chất
của chính sách chi trả DVMTR. Ngoài ra, Dự án cũng sẽ hỗ
trợ xây dựng một cơ chế quản lý minh bạch các nguồn thu
từ Chi trả DVMTR, cũng như hỗ trợ kỹ thuật đối với chương
trình thí điểm.
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QUY TRÌNH CHUẨN VỀ ĐIỀU TRA VÀ GIÁM SÁT ĐA DẠNG
SINH HỌC ĐẦU TIÊN ĐƯỢC XÂY DỰNG RIÊNG CHO CÁC
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
TS. BENJAMIN RAWSON | GIÁM ĐỐC BẢO TỒN & PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH | WWF – VIỆT NAM
NGUYỄN VĂN TRÍ TÍN | TRƯỞNG HỢP PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC | DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH DO USAID TÀI TRỢ

T

rung Trường Sơn là một trong
những vùng rừng tự nhiên liên tục
lớn nhất khu vực châu Á. Đây là nơi
sinh sống của nhiều loại đặc hữu và quí
hiếm, bao gồm Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Mang lớn (Muntiacus vuquangensis), Mang Trường Sơn (Muntiacus
truongsonensis), Cầy vằn (Chrotogale
owstoni), Trĩ sao (Rheinardia ocellata)
và Thỏ vằn (Nesolagus timminsi); cũng
như các loài có giá trị bảo tồn cao khác
bao gồm Vượn đen má hung Trung Bộ
(Nomascus annamenis), voọc chà vá chân
nâu và voọc chà vá chân xám (Pygathrix
spp) và một số loại gà lôi (Lophura spp).
Khu vực Trung Trường Sơn là một khu
rừng ẩm thuộc dãy Trường Sơn, được
công nhận là một trong 200 vùng sinh thái
trọng yếu có giá trị toàn cầu cần được
bảo tồn về đa dạng sinh học (ĐDSH)
(Olson & Dinerstein, 1998). Trong khu
vực Đông Dương, Trung Trường Sơn
được xem là hành lang ĐDSH quan trọng
với nhiều vùng trọng điểm về ĐDSH nằm
trên địa bàn hai tỉnh Quảng Nam (QN)
và Thừa Thiên Huế (TT Huế), bao gồm
A Lưới, Nam Đông, Bạch Mã, Ngọc Linh,
Phong Điền và Sông Thanh (Tordoff et al
2012). Vì có giá trị ĐDSH cao, khu vực
này đang phải gánh chịu nhiều áp lực từ
con người gây suy giảm số lượng quần
thể của các loài động vật đặc hữu và quý
hiếm. Hai mối đe dọa lớn nhất đối với
động vật hoang dã là nạn săn bắn và khai
thác gỗ trái phép. Trong đó, săn bắt động
vật trái phép (thường thông qua phương
pháp đặt bẫy) tập trung chủ yếu vào các
loài thú và chim sống trên mặt đất. Ngoài
ra, các hoạt động khai thác tài nguyên
rừng trái phép ảnh hưởng nghiêm trọng
đến môi trường sống của các loài.

Phần lớn các thông tin hiện có để các ban
quản lý xây dựng kế hoạch đầu tư thành
lập một khu bảo tồn (KBT) chỉ là danh
mục các loài được thực hiện thông qua
các cuộc điều tra đánh giá nhanh. Nhưng
những đánh giá này thường thiếu các dữ
liệu định lượng về sự phong phú và khu
vực phân bố cụ thể của mỗi loài. Điều này
gây trở ngại rất nhiều cho việc xác định
các khu vực quản lý ưu tiên.
Hoạt động điều tra khảo sát ĐDSH của
Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài
trợ nhằm thiết lập cở sở dữ liệu cho các
hệ thống giám sát ĐDSH ở các KBT đã
được xác định (KBT Sông Thanh, KBT
Sao La QN, KBT Phong Điền, KBT Sao
La TT Huế, KBT đề xuất Bắc Hải Vân).
Cơ sở dữ liệu này sẽ bao gồm một danh
sách các loài, ước lượng về quần thể các
loài quan trọng và dữ liệu phân tích mối
đe doạ trong một khu vực cảnh quan để
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cung cấp thông tin cho kế hoạch quản lý
và khoanh vùng các khu vực bảo tồn của
các KBT nêu trên. Các dữ liệu này sẽ là
cơ sở cho việc đề xuất nâng hạng, mở
rộng và thiết lập mới các khu vực bảo tồn
và hỗ trợ quản lý bền vững các KBT.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình
này, Dự án đã tiến hành đánh giá các
thách thức và khó khăn mà các KBT đang
đối mặt cũng như xác định nhu cầu đào
tạo cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật về điều
tra giám sát ĐDSH, dựa trên Hướng dẫn
đăng kí năng lực toàn cầu năm 2016 cho
những người làm việc ở các khu vực bảo
tồn. Ngoài ra, Dự án đã xây dựng các
Quy trình chuẩn cho điều tra giám sát
ĐDSH (SOP) nhằm cung cấp hướng dẫn
cụ thể về các bước thu thập dữ liệu và
mẫu vật trong quá trình điều tra giám sát
về ĐDSH.

“

Nâng cao năng lực về khảo sát ĐDSH và giám sát các loài
quan trọng ở các khu bảo tồn là điểm mấu chốt để xác
định tác động của các hoạt động can thiệp bảo tồn trong
một khu bảo tồn hoặc trong vùng cảnh quan được bảo tồn.
Ông Nguyễn Văn Trí Tín | Trưởng Hợp phần bảo tồn ĐDSH |
Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ

Quy trình chuẩn cho điều tra giám sát
ĐDSH được xây dựng làm cơ sở để tập
huấn cho các cán bộ kỹ thuật và kiểm lâm
ở năm KBT đã được chọn. Việc xây dựng
các quy trình chuẩn cho điều tra giám sát
ĐDSH sẽ giúp đảm bảo một phương pháp
tiếp cận chuẩn hoá được áp dụng xuyên
suốt cho tất cả các KBT bao gồm việc thu
thập và phân tích dữ liệu các loài động
thực vật cũng như các phương pháp tiếp
cận bằng bẫy ảnh. Ngoài ra, các nhóm
khảo sát cũng sẽ thu thập dữ liệu về các
mối đe doạ dựa trên các quy trình chuẩn
này.
Cho mỗi nhóm loài cụ thể, chuyên gia về
loài của Dự án đã xây dựng một quy trình
chuẩn cho việc thu thập và phân tích dữ
liệu có liên quan đến nhóm loài đó. Tổng
cộng có năm quy trình chuẩn cho điều tra
và giám sát áp dụng cho các loài như thú,
chim, bò sát và lưỡng cư, thực vật và một
quy trình chuẩn để ghi nhận các mối đe
doạ. Các quy trình chuẩn này tập trung
vào việc thu thập dữ liệu và thu thập mẫu
ở những nơi thích hợp, nhằm đảm bảo dữ
liệu được thu thập một cách chính xác
và đáng tin cậy thông qua các cuộc khảo
sát thực địa. Mỗi quy trình chuẩn sẽ có
các bước thực hiện khác biệt do phương
pháp tiếp cận để nhận biết các nhóm loài
khác nhau. Ví dụ, các khảo sát về chim sẽ
dùng các phương pháp tiếp cận sử dụng
lưới sương mù, trong khi các khảo sát về
thú sẽ áp dụng quy trình chuẩn về thiết
lập bẫy bao gồm việc sử dụng mồi và cách
đặt bẫy.

“

”

Một quy trình chuẩn dựa trên thực địa đã
được xây dựng nhằm ghi nhận các mối đe
doạ một cách có hệ thống và áp dụng
cùng chung phương pháp cho tất cả các
khu vực bảo tồn. Việc đánh giá các mối
đe dọa dựa trên các khung làm việc đã
có sẵn của Công cụ Theo dõi và Báo cáo
Không gian (SMART), được phát triển bởi
WWF-Việt Nam và đã được áp dụng tại
các KBT Sao La TT Huế, KBT Sao La QN
và Vườn Quốc gia Bạch Mã. Mô hình quản
lý dữ liệu SMART gồm các giao thức thu
thập dữ liệu một cách hệ thống về các
mối đe doạ, trong đó bao gồm các danh
sách mức độ các mối đe doạ chính, yêu
cầu về dữ liệu không gian để ghi lại các
mối đe doạ (ví dụ như các điểm GPS và
nhật ký theo dõi) cũng như các cách tiếp
cận để ghi chép dữ liệu trên thực địa.

Trong tháng 01/2018, các chuyên gia kỹ
thuật về loài đã triển khai tập huấn về
cách sử dụng các quy trình chuẩn trong
điều tra giám sát đa dạng sinh học cho
các nhân viên kỹ thuật và kiểm lâm khu
vực bảo tồn. Trong điều kiện thiếu hụt
nhân lực kỹ thuật cũng như năng lực
còn hạn chế trong công tác điều tra và
giám sát các quần thể tại các KBT, các
tập huấn trang bị kiến thức cũng như kỹ
năng thực địa mang tính khoa học và sát
với thực tiễn là một đầu tư chiến lược.
Các khóa đào tạo sẽ giúp các kiểm lâm
sử dụng thành thạo và đạt tiêu chuẩn các
quy trình giám sát, đồng thời hỗ trợ cung
cấp cơ sở dữ liệu về sự đa dạng và phân
bố của các loài.

Khoá tập huấn sẽ rất hữu ích cho công việc của chúng tôi tại thực
địa. Tôi đã tự tin hơn trong việc nhận dạng và phân loại hệ thực vật
cũng như các phương pháp thu thập dữ liệu. Các bước triển khai
khảo sát rất dễ hiểu, giờ tôi đã biết cách tiến hành việc thu thập đạt
yêu cầu về kỹ thuật.
Ông Nguyễn Khoa Thi | Nhân viên Kỹ thuật | KBT Sao La TT Huế

”

TẬP HUẤN TRỰC QUAN
SINH ĐỘNG VỀ KHẢO
SÁT VÀ GIÁM SÁT THỰC
VẬT CHO KIỂM LÂM
Từ ngày 21 đến 26 tháng 01 năm 2018,
các chuyên gia của Dự án và WWF-Việt
Nam đã tiến hành khoá tập huấn dài sáu
ngày về khảo sát và giám sát thực vật tại
các khu vực bảo tồn cho 15 kiểm lâm
đang làm việc ở KBT Phong Điền, KBT
đề xuất Bắc Hải Vân và KBT Sao La TT
Huế. Khoá tập huấn diễn ra tại Trạm
Kiểm lâm Trà Lệnh thuộc KBT Sao La
TT Huế, huyện A Lưới, tỉnh TT Huế.
Chương trình tập huấn gồm phần lý
thuyết nhằm nâng cao năng lực cho các
kiểm lâm trong việc nhận dạng thực vật,
cách tiến hành khảo sát đa dạng sinh học
hệ thực vật áp dụng các quy trình chuẩn
được xây dựng bởi Dự án và WWF-Việt
Nam, cũng như cách xử lý và đánh giá
dữ liệu để xây dựng các bản phân tích
và báo cáo. Các học viên sau đó đã áp
dụng ngay các kiến thức và kỹ năng vừa
học để tiến hành xác định và thu thập
dữ liệu về hệ thực vật trong môi trường
thực tế tại KBT Sao La TT Huế dưới sự
hướng dẫn của một chuyên gia về thực
vật, Tiến sĩ Trần Minh Đức.
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