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Lời Cảm ơn  

Hội thảo này là kết quả công sức của nhiều người trong một thời gian dài. Trước hết, hội thảo bắt 
nguồn từ kinh nghiệm của cán bộ làm Chương trình Đa dạng Sinh học Đất ngập nước vùng sông 
Mê kông (MWBP) tại vườn quốc gia Tràm Chim, đồng bằng sông Mê-kông. Cụ thể là Ông Martin Van 
Der Schans (Cán bộ Chuyên môn IUCN) và Ông Nguyễn Hữu Thiện (Trường Đại học Cần thơ) tại vườn 
quốc gia Tràm Chim, Ông Huỳnh Thế Phiên (Giám đốc, vườn quốc gia Tràm Chim), và giám đốc dự án 
MWBP Ông Peter – John Meynell. 

Một phần trong các hoạt động này là tổ chức hai hội thảo đánh giá giá trị Tiếp cận Hệ sinh thái trong 
các khu bảo tồn ở vùng Đồng bằng sông Mê-kông. Hai hội thảo này được phối hợp tổ chức giữa 
Cục Bảo vệ Môi trường, nay gọi là Tổng cục Môi trường (VEPA), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 
(IUCN), Chương trình Đa dạng Sinh học Đất ngập nước vùng sông Mê-kông (MWBP), và trường Đại học 
Cần Thơ dưới sự hướng dẫn của Ts. Dương Văn Ni. 

Chúng ta đều thấy rõ còn nhiều vấn đề tranh cãi ở cấp quốc gia, trong quá trình đó nguồn vốn hỗ trợ 
cho hoạt động này đã được huy động từ nhiều nguồn, từ phía Hà Nội có Tổng cục Môi trường (VEPA), 
từ phía Luân Đôn có Bộ Môi trường, Lương thực và Nông thôn Anh Quốc (DEFRA), và Uỷ ban Bảo tồn 
Thiên nhiên Anh Quốc (JNCC). Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tại Việt Nam cũng tham gia 
đóng góp cho hoạt động này.  

Chúng tôi chân thành cám ơn những bên đối tác đã cung cấp nguồn vốn, kiến thức và thời gian để hội 
thảo được tổ chức thành công, và chúng tôi đặc biệt muốn gửi lời cám ơn tới những đồng nghiệp từ 
VEPA, Bộ TN & MT và Cục Kiểm lâm, Bộ NN & PTNT – Bà Lê Thanh Bình, Bà Phạm Đinh Việt Hồng, Ông 
Nguyễn Hữu Dũng và Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - đã phối hợp tổ chức hội thảo này. 

Chúng tôi cũng gửi lời cám ơn tới Ông Nguyễn Đức Tú – cán bộ Tổ chức Birdlife International tại 
Việt Nam với tư cách là hỗ trợ thảo luận trong hội thảo. Chúng tôi đặc biệt gửi lời cám ơn tới Ts. Gill 
Shepherd, tư vấn cấp cao về Tiếp cận Sinh thái, ủy ban Quản lý Hệ sinh thái IUCN cho sự tham gia 
tích cực và tư vấn kỹ thuật. 

Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cám ơn tới nhân viên văn phòng IUCN tại Hà Nội, bao gồm Ông 
Lý Minh Đăng, cán bộ chương trình đất ngập nước và tài nguyên nước, Ông Trịnh Ngọc Tuyến, cán bộ 
hỗ trợ chương trình, Ông Vũ Văn Triệu, trưởng đại diện, và Ts. Katherine Warner, Giám đốc nhóm quốc 
gia - Việt Nam, Lào, Campuchia, Ông Lê Quang Sơn, trưởng phòng hành chính, và Bà Đoàn Nga, trưởng 
phòng tài chính cho những đóng góp của họ khi tổ chức hội thảo này. 

Chúng tôi cũng xin ghi nhận và chân thành cám ơn Bà Caroline Edgar, văn phòng IUCN tại Thụy Sỹ đã 
hỗ trợ về mặt thủ tục tài chính cho việc dịch tài liệu. Xin cám ơn Bà Nguyễn Thuỳ Anh, Bà Alison Lapp 
và Ông Jake Brunner, văn phòng IUCN tại Hà Nội đã tham gia hiệu đính cho báo cáo. 
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CBD :                     Công ước Đa dạng Sinh học 
CBM :                 Quản lý dựa trên cộng đồng 
CS   :                   Nghiên cứu điển hình 
DARD :               Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
DEFRA:    Bộ Môi trường, Lương thực và Nông nghiệp Anh quốc 
DONRE:     Sở Tài nguyên và Môi trường 
EA:                   Tiếp cận Hệ sinh thái 
EIA:                 Đánh giá Tác động Môi trường 
FAO:                    Tổ chức Nông Lương (của Liên Hợp Quốc) 
FAT:                  Nhóm Hỗ trợ Vùng 
FPD:                  Cục Kiểm lâm 
FSSP:                   Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp 
GIS:                  Hệ thống Thông tin Địa lý 
ICF:                   Tổ chức Sếu Quốc tế 
IUCN:                   Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 
IUCN CEM:           Ủy ban Quản lý Hệ sinh thái IUCN
JNCC:                  Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên Anh quốc 
MARD:     Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
MONRE:    Bộ Tài nguyên và Môi trường 
MWBP:                    Chương trình Đa dạng Sinh học Đất ngập nước 
                                vùng sông Mê-kông 
NGO:                   Tổ chức phi Chính phủ 
NP:                   Vườn Quốc gia
NR:                  Khu Dự trữ Thiên nhiên 
PA:                  Khu Bảo tồn 
PPC:                      Ủy ban Nhân dân tỉnh 
SUF:                  Rừng đặc dụng 
VEPA:                  Cục Bảo vệ Môi trường 
WRI:                    Viện Tài nguyên Thế giới 

Danh mục các chữ viết tắt Chương 1:  Thông tin chung và Phương pháp 
luận của hội thảo 

Năm 2006, hai hội thảo cho đối tượng là cấp quản lý tại điểm hiện trường về áp dụng Tiếp cận Hệ sinh 
thái trong quản lý đất ngập nước được phối hợp tổ chức giữa Ủy ban Quản lý Hệ sinh thái (IUCN, CEM), 
và Cục Bảo vệ Môi trường (VEPA) tại Hà Nội. Đây là hợp phần tại Việt Nam của Chương trình Đa dạng 
Sinh học Đất ngập nước vùng sông Mê-kông (MWBP). 

Những hội thảo này đã được tổ chức tại đồng bằng sông Mê-kông, đối tượng chủ yếu là giám đốc các 
khu bảo tồn đất ngập nước. Các đại biểu đã thảo luận một loạt những vấn đề ở cấp quản lý, và nhận 
thấy nếu Tiếp cận Hệ sinh thái có thể được áp dụng vào thực tế quản lý ở các khu bảo tồn, thì những 
vấn đề ở chính sách ở cấp cao hơn cũng có thể được giải quyết. 

Hội thảo diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến 11 tháng 1 năm 2008 với sự hỗ trợ tài chính của Cục Bảo vệ 
Môi trường (VEPA), IUCN Việt Nam, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông nghiệp Anh Quốc (DEFRA), 
và Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên Anh Quốc (JNCC). Cụ thể hội thảo được tổ chức dựa trên:
 

Cách tiếp cận Hệ sinh thái của Công ước Đa dạng Sinh học (CBD), và các công việc của Ủy ban •	
Quản lý Hệ sinh thái IUCN khi thử nghiệm và phân tích các ứng dụng thực tế tại Việt Nam và ở 
các nước khác. Đây là cách cân nhắc các yếu tố kinh tế xã hội, đa dạng sinh học và các giải pháp 
theo một cách tổng hợp; 

Những kiến nghị từ hai hội thảo tổ chức tại Việt Nam đầu và giữa năm 2006 trong khuôn khổ •	
Chương trình Đa dạng Sinh học Đất ngập nước vùng sông Mê-kông. Hội thảo tham vấn với 
đông đảo người dân, cán bộ địa phương, các nhà nghiên cứu tại các trường đại học và các đối 
tượng khác đã được tổ chức bao gồm đào tạo về Tiếp cận Hệ sinh thái và Quản lý Khu bảo tồn 
tại đồng bằng sông Mê-kông do IUCN và Trường Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức. 

Hội thảo tại Hà Nội bao gồm hai hoạt động riêng biệt, với hầu hết các đối tượng tham gia tại mỗi hoạt 
động khác nhau. Hội thảo được tổ chức vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba, ngày thứ hai là ngày ban tổ 
chức tổng hợp kết quả của hội thảo 1 trong ngày thứ nhất, và chuẩn bị cho hội thảo 2 ngày thứ ba. 

Áp dụng Tiếp cận Hệ sinh thái vào các khu đất ngập nước tại Việt Nam từ
ngày 9 đến 11 tháng năm 2008, Hà Nội, Việt Nam

9/1 Hội thảo 1: 
Những người thực hiện, các 
nhà quản lý, các nhà khoa 
học, các chuyên gia

10/1 Lập kế hoạch:
Ban tổ chức tổng hợp những 
kết quả chính, xét mức độ 
quan trọng và khả năng ứng 
dụng của hội thảo ngày thứ 1. 
Chuẩn bị cho ngày thứ 3 

11/1 Hội thảo 2:
Các nhà hoạch định chính sách 
và những người đưa ra quyết 
định sẽ trình bày kết quả của 
ngày thứ 1, và bắt đầu đầu 
hình thành những đề xuất về 
chính sách và bước tiếp theo
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Hội thảo 1 ngày thứ nhất với sự tham gia của khoảng 60-70 giám đốc/các nhà quản lý của các 
vườn quốc gia, các nhà khoa học quốc tế và địa phương, các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực liên 
quan đến quản lý hệ sinh thái. Tại hội thảo này, Bà Gill Sheppard, Ủy ban Quản lý Hệ sinh thái IUCN 
đã trình bày những nét chính của tiếp cận hệ sinh thái (xem Phụ lục 3). Tiếp đến là bài trình bày của 
ba nghiên cứu điểm: 

Quản lý Hệ sinh thái Đất ngập nước: nghiên cứu điểm tại Việt Nam do Ông Trương Văn Tuyển - •	
Trường Đại học Nông lâm Huế. Tài liệu nói trên được đưa trong báo cáo này

Quản lý nước và lửa tại vườn quốc gia Tràm Chim và áp dụng Tiếp cận Hệ sinh thái do Ông Nguyễn •	
Hữu Thiện, Trường Đại học Cần Thơ .

Tổng kết quản lý rừng tại Việt Nam trong cách tiếp cận quản lý hệ sinh thái: Khả năng áp dụng •	
quản lý rừng vào các vùng đất ngập nước tại Việt Nam trong thập kỷ qua do Bà Nguyễn Thị Thu 
ThỦy, cán bộ Cục Kiểm lâm (FPD/MARD). Tài liệu nói trên được đưa trong báo cáo này

Những vấn đề được nêu trong bài trình bày, và những kinh nghiệm của các đại biểu đã được thảo 
luận trong các nhóm. Kết quả thảo luận của các nhóm đã được tóm tắt trong Báo cáo Tổng hợp, 
Chương 2. 

Hội thảo 2 ngày thứ ba với số lượng đại biểu ít hơn, thảo luận về những giải pháp có thể đối với 
những người ra quyết định là quan chức cao cấp của Chính phủ. Những ý kiến đóng góp bổ ích trong 
ngày thứ nhất đã được tóm tắt và sửa đổi. Các gợi ý và đề xuất cho các bước tiếp theo cũng đã được 
tổng hợp. Những thông tin này cũng được trình bày ở cuối Báo cáo Tổng hợp1.

 

1 Bài trình bày này đã được IUCN xuất bản ở hai dạng tương đương nhau, nên trong Báo cáo này sẽ không đưa vào nữa. Thông tin tương 
tự có thể tham khảo, và tải từ trên mạng xuống. Van Der Schans, M.L. (2006). An ecosystem approach to fire and water management 
in Tram Chim National Park, Vietnam. Mekong Wetlands Biodiversity Project Vientiane, Lao PDR. (www.mekongwetlands.org) and Van 
der Schans, M.L. and Nguyen Huu Thien (2008) Mekong Delta: Tram Chim National Park’ in ’The Ecosystem Approach: learning from 
experience ed. G Shepherd, IUCN, Gland, Switzerland. (http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/CEM-005.pdf

Chương 2:  Tổng quan về Áp dụng Tiếp cận 
Hệ sinh thái vào các khu đất ngập 
nước tại Việt Nam

Gill Shepherd - Ủy ban Quản lý Hệ sinh thái IUCN 

1. Giới thiệu
Các tài liệu hội thảo trong báo cáo này đều có mục đích là áp dụng Tiếp cận Hệ sinh thái (EA) đối với 
các khu đất ngập nước và rừng tại Việt Nam. Cách tiếp cận này được áp dụng để kiếm tra những vấn đề 
và tiến độ quản lý các điểm dự án có liên quan. Báo cáo này xuất phát từ hai hội thảo có liên quan đến 
nhau và những phân tích trong các tài liệu được sử dụng sẽ hình thành nên những thảo luận ban đầu 
về thay đổi chính sách đối với khu đất ngập nước ở Việt Nam. Thảo luận ban đầu được tiến hành tại hội 
thảo thứ nhất giữa những người thực hiện, các nhà quản lý, các nhà khoa học và các chuyên gia. 

Những phát hiện được tổng hợp và làm cơ sở cho Hội thảo thứ hai - ở cấp cao hơn cho những người 
ra quyết định và hoạch định chính sách. 

2. Tiếp cận hệ sinh thái: điểm gì mới trong cách tiếp 
cận này?
Tiếp cận Hệ sinh thái (EA) trong quản lý là một cách tiếp cận mới trong quản lý cảnh quan đất liền và 
cảnh quan biển ở một bối cảnh rộng hơn. Cách tiếp cận truyền thống “vùng lõi và vùng đệm” đối với 
quản lý khu bảo tồn tỏ ra không hiệu quả, và mục đích là “các vùng có mức độ da dạng sinh học cao” 
không nên quản lý tách biệt khỏi khu vực xung quanh, mà nên tạo ra một phần tương tác với việc 
sử dụng đất xung quanh đó. Sự cô lập này đã diễn ra một phần bởi lẽ cảnh quan kinh tế và xã hội đã 
không được cân nhắc đến trong quản lý các khu bảo tồn. Và một lý do khác là thiếu sự hợp tác giữa các 
đơn vị quản lý khu bảo tồn với các đơn vị quản lý các khu vực còn lại của toàn bộ cảnh quan. 

Tiếp cận Hệ sinh thái (EA), do Công ước về Đa dạng Sinh học (CBD) khởi xướng, đã liệt kê 12 Nguyên tắc 
Hướng dẫn cần phải nhớ khi thực hiện cách tiếp cận này. Các nguyên tắc thoạt nghe có vẻ khó hiểu, 
nhưng thông điệp chung thì rất đơn giản, và có thể được tổng hợp thành một vài điểm. 

2.1 Các hệ sinh thái không phải là biệt lập 
Chúng đan chéo, gắn kết và tương tác với nhau. Cách tiếp cận này đòi hỏi chúng ta công nhận rằng 
bất kỳ hệ sinh thái cụ thể nào cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi (các) hệ sinh thái xung quanh chúng và 
tất cả các vùng đất/nước/biển đều nằm trong một hệ sinh thái này hoặc hệ sinh thái khác. Các hệ sinh 
thái không phải là những hòn đảo đa dạng sinh học trong một cảnh quan chỉ được coi là thứ cấp, mà 
là sự ghép nối của những loại đất và kiểu sử dụng đất khác nhau trong một tổng thể. 

2.2 Sẽ không bao giờ là đủ nếu chỉ tính đến các khu bảo tồn, khi lên kế 
hoạch bảo tồn
Những vùng lân cận khác cần phải được tính đến – không chỉ các vùng đệm. Mối liên hệ bền vững qua 
lại giữa con người và đa dạng sinh học chỉ có thể phát triển trong một khu vực hệ sinh thái rộng hơn, 
và Tiếp cận Hệ sinh thái khuyến khích tầm nhìn rộng hơn, và khai thác các mối liên kết. 
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2.3 Con người là một phần của hệ sinh thái
Tiếp cận Hệ sinh thái đánh giá cao vai trò tích cực của con người để tiến tới quản lý hệ sinh thái bền 
vững. Trong hầu hết các kịch bản, người nghèo hàng ngày phải chịu trách nhiệm với các quyết định 
mà tất cả những quyết định đó quyết định tính bền vững của những vùng rộng lớn trên thế giới. Vì thế, 
phải luôn xem xét vấn đề con người và sinh kế của họ cùng các biện pháp bảo tồn. 

2.4 Quản lý thích ứng là cần thiết
Không bao giờ có đầy đủ thông tin để phục vụ quản lý hiệu quả một khu vực, và quản lý luôn cần phải 
thích ứng giống như chúng ta cần phải học. Hệ sinh thái luôn vận động không ngừng trong không 
gian và thời gian và chúng nắm giữ nhiều kịch bản tương lai không chắc chắn. Vì thế, quản lý cần phải 
linh hoạt, ngay cả khi mục tiêu lâu dài của sự phục hồi cần được giữ vững. 

2.5 Các cở sở quản lý cũng sẽ thích ứng 
Trong một môi trường vừa làm vừa rút kinh nghiệm, các thể chế cũ xây dựng những liên kết và năng 
lực mới, và các thể chế mới được đưa vào hoạt động. Tiếp cận Hệ sinh thái hàm ý tính linh hoạt, vừa 
học vừa làm và phát triển. Đây là cách khác so với quản lý tổng hợp trước đây, mà theo đó nỗ lực để 
đạt được sự tổng hợp ngay từ quá trình ban đầu. 

3. Cách tiếp cận hệ sinh thái: những thách thức 
3.1 Các bên liên quan và quy mô 
Các cơ hội thay đổi cách đất sử dụng ở địa phương thường hạn chế so với các khu vực địa lý rộng hơn. 
Để có kết quả bền vững hơn cần xây dựng cách tiếp cận, tạo điều kiện cho quá trình ra quyết định đối 
với các dịch vụ hệ sinh thái và hệ sinh thái kinh tế ở các cấp độ cảnh quan rộng hơn. Tuy nhiên, ở các 
cấp độ này sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình ra quyết định trở nên phức tạp hơn và 
chi phí giao dịch do đó cũng tăng theo. Cách tốt nhất để mở rộng quy mô là đảm bảo có được sự rõ 
ràng về quyền của cấp địa phương đối với công tác quản lý, ra quyết định và lựa chọn. Sẽ cần có thêm 
các thể chế mới (hoặc giao các nhiệm vụ mới cho các thể chế hiện có) để địa phương có thể làm việc 
với các cấp khác để giải quyết các vấn đề ở quy mô rộng hơn. 

3.2  Vấn đề quản lý và các thể chế để làm tốt công tác quản lý 
Tất cả các ví dụ đều cho thấy để tăng cường hay phát triển đúng các thể chế cần thiết thì các mục tiêu 
quản lý phải xuất phát từ việc trao đổi giữa các bên liên quan về nhận thức, và phải được sự nhất trí 
của họ. Cần phải xác định ra những nhiệm vụ sẽ được giao cho các đơn vị hành chính cấp dưới hoặc 
các cấp thực thi một cách tốt nhất, và những nhiệm vụ mà cần sự tác động của các cấp cao hơn để có 
hiệu lực, trước hết là dựa theo từng trường hợp cụ thể, và thông qua cách quản lý thích ứng. 

3.3 Tính kinh tế trong hệ sinh thái 
Một điều rất quan trọng chúng ta cần phải hiểu là hệ sinh thái vật chất nằm trong “hệ sinh thái” kinh tế 
xã hội. Những người sống trong hệ sinh thái phải tạo thu nhập bằng tiền mặt và phi tiền mặt từ những 
thành tố của hệ sinh thái, và mọi nỗ lực cần phải được tiến hành để họ có thể tạo thu nhập một cách 
có hiệu quả hơn. Nếu người dân địa phương tham gia nhiều hơn vào thiết kế và thực hiện việc quản lý 
sự cân bằng giữa bảo tồn và sinh kế thì kết quả có được sẽ bền vững và công bằng hơn.

3.4 Quản lý thích ứng 
Cả hai báo cáo nghiên cứu tổng quan về rừng và đất ngập nước tại Việt Nam đều bao gồm nhiều ví dụ 
điển hình về sự thích ứng coi đây như những vấn đề cần phải giải quyết . Những vấn đề này được trình 
bày chi tiết ở phần dưới đây. 
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4. Kinh nghiệm từ các bài học về khu bảo tồn 
Báo cáo tổng hợp trình bày tại hội thảo (và được kèm trong báo cáo này)1 cho thấy nhiều nỗ lực trong 
thập kỷ qua và trước đó đã thay đổi những giả định mà dựa vào đó để quản lý rừng. 

Trọng tâm chính của các hoạt động quản lý rừng là tìm cách phối hợp các bên liên quan ở tầm cao 
hơn nữa khi quản lý các khu bảo tồn rừng, đặc biệt là Rừng Đặc Dụng (SUFs). Để đạt được điều đó, 
chúng ta đã tìm kiếm cách tiếp cận tổng hợp, đã có nhiều cam kết nâng cao sinh kế ở các khu Rừng 
Đặc Dụng, nhiều cách tham gia làm việc của người dân địa phương và giáo dục môi trường đã được 
tiến hành rộng rãi.

Những dự án lâm nghiệp, thông thường được nước ngoài tài trợ, thường có những cơ hội để các ý 
tưởng mới được thử nghiệm, và những hạn chế pháp lý sẽ tạm bỏ qua. Trong số tất cả những nỗ lực 
này, một số những thay đổi chính sách nhỏ đã được tiến hành tại một hoặc hai điểm dự án và có nhiều 
những kinh nghiệm thực địa rộng và chắc chắn chưa được chuyển hóa thành những thay đổi chính sách. 

Các điểm dự án của khu rừng đặc dụng được báo cáo ở đây đã thu được nhiều kinh nghiệm trong làm 
việc với cộng đồng và trong việc nắm bắt được một số động lực kinh tế trong sinh kế của họ. Một số 
những bài học được chúng tôi tóm lược dưới đây. 

4.1 Tiếp cận tổng hợp 
Tất cả các điểm dự án hiện đang áp dụng phương pháp giám sát, thông tin-kế hoạch-quyết định để 
nâng cao quản lý một cách có hệ thống đối với Rừng Đặc Dụng. Họ đã tiến hành rất nhiều hoạt động 
đào tạo cho cán bộ khu bảo tồn và cán bộ chính quyền địa phương về cách thức làm việc hiệu quả với 
cộng đồng địa phương, và xác định rõ vai trò không chỉ giữa chính phủ và cộng đồng địa phương, mà 
còn giữa các cơ quan chính phủ khác nhau. 

Vườn Quốc gia Cúc Phương và Khu Dự trữ Thiên nhiên Pù Lương đã thích ứng bằng việc thiết lập các 
thể chế mới: đó là xây dựng một diễn đàn liên tỉnh và cơ chế điều phối vì hai khu này có vị trí gần nhau.  

Khu Dự trữ Thiên nhiên Phong Điền đã có một mạng lưới các Nhóm Hỗ trợ Thực địa tại tất cả các xã ở 
vùng đệm. Trường hợp này cho thấy thành công quản lý tài nguyên thiên nhiên được dựa trên hỗ trợ 
và quan tâm của chính quyền địa phương (quận, xã và làng), và dựa trên dự tham gia trực tiếp và tích 
cực của cộng đồng trong mọi quá trình thực hiện dự án từ lập kế hoạch hoạt động, thực hiện, giám sát 
và đánh giá. Các hoạt động đào tạo và tham quan trao đổi đã nâng cao kiến thức, hiểu biết, và kỹ năng 
quản lý của các Nhóm Hỗ trợ Thực địa, các cán bộ chính quyền địa phương và cán bộ Khu Dự trữ Thiên 
nhiên Phong Điền. Trong trường hợp này, cán bộ hiện có đã được đào tạo những kỹ năng mới. 

Các Vườn quốc gia Yok Đôn, Ba Bể và Na Hang, đã xây dựng chiến lược bảo tồn cấp cảnh quan cao hơn 
để nâng cao hiệu quả bảo tồn và tính linh hoạt. Lựa chọn cách tiếp cận cảnh quan, ba khu Rừng Đặc 
Dụng đã xây dựng một chiến lược bảo tồn chung coi đây là một công cụ gắn kết kế hoạch sử dụng tài 
nguyên với đầu tư và ngân sách định kỳ. Những điểm thực địa này cho thấy xây dựng mối liên kết cao 
hơn và khuyến khích những thể chế mới hoặc cải tiến sẽ tạo kết quả tốt hơn. 

4.2 Chịu trách nhiệm nâng cao sinh kế và làm việc thông qua tiếp cận có tham gia
Mối liên kết giữa lợi ích phát triển và yêu cầu bảo tồn đã được xây dựng ở tất cả các cấp trong các hoạt 
động của 7 khu bảo tồn. Trong phạm vi cảnh quan chung, các khu Rừng Đặc Dụng đã cho thấy các 
cộng đồng địa phương có thể xây dựng và chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược quản lý đất của riêng 
họ trong đó có lồng ghép kế hoạch bảo tồn và mục tiêu phát triển. 
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Cải thiện điều kiện kinh tế của các hộ gia đình đang được tiến hành bằng các phương thức nông 
nghiệp nhằm tăng cường và đa dạng sản xuất nông nghiệp bằng việc đưa vào các giống cây trồng 
năng suất cao hơn, chăn nuôi gia súc, nuôi cá, trồng cây, v.v. Tuy nhiên, có ý kiến phê phán rằng trong 
một số lĩnh vực có quá ít hộ gia đình và xã được nhận những lợi ích này. Cách tiếp cận của vườn quốc 
gia Ba Bể, Yok Đôn và Na Hang có lẽ sẽ có hiệu quả hơn. Cần đào tạo con người, xây dựng các điểm 
trình diễn, và tiến hành thêm các công việc để nhận thức cộng đồng được nâng cao hơn. Du lịch cộng 
đồng tại Phong Điền đã được thử nghiệm. 

Trong tương lai, ở vườn quốc gia Ba Bể và Na Hang, mọi người cũng quan tâm tới lâm sản ngoài gỗ 
nông nghiệp, dược phẩm, và làm vườn có giá trị cao, mà sẽ nhắm vào mảng thị trường giá cao. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu nông nghiệp và marketing cho đến thời điểm này vẫn chưa được tiến hành 
trong trường hợp này. 

Những cán bộ trẻ/cán bộ kiểm lâm tại tất cả các khu bảo tồn đã được huy động để tham gia tích cực 
vào quá trình lập và thực hiện dự án, cũng như phát triển năng lực của họ trong bảo tồn đa dạng sinh 
học và phát triển cộng đồng.

Một số khu bảo tồn đã kêu gọi sự giúp đỡ của cơ quan phát triển cộng đồng bên ngoài ví dụ như 
(Trường đại học Nông Lâm Huế, Trung tâm Khuyến nông và Sở Du lịch) trong khi những khu bảo tồn 
khác như Phong Điền làm việc và hợp tác chặt chẽ giữa cộng đồng địa phương, kiểm lâm và các đối tác 
liên quan khác. Những cộng đồng này tham gia vào quá trình lập kế hoạch, và do đó họ đem tri thức 
bản địa và kinh nghiệm địa phương vào lập kế hoạch phát triển và bảo tồn. Các cộng đồng hưởng lợi 
từ các khu rừng nằm trong sự quản lý của họ, chủ yếu thông qua thu nhập từ các hoạt động du lịch 
dựa trên cộng đồng. 

Các Vườn quốc gia Ba Bể, Na Hang và Yok Đôn đã đưa cộng đồng địa phương vào tham gia với tư cách 
đối tác trong xây dựng các khu bảo tồn mới, đồng quản lý cũng như xây dựng chiến lược sử dụng bền 
vững trong các khu vực mà trước đây chỉ được hoàn toàn bảo vệ.

Ở Na Hang, lập kế hoạch sử dụng tài nguyên có sự tham gia của cộng đồng sẽ góp phần xử lý vấn đề 
ranh giới của các khu dự trữ thiên nhiên với sự đồng thuận của cấp quản lý và cộng đồng địa phương. 
Ranh giới giữa những vùng đất chung cũng được tạo ra thông qua quá trình tham gia của cộng đồng, 
điều này nhằm mục đích hạn chế sự mở rộng và tác động tiêu cực của những ngôi làng không nằm 
trong khu dự trữ. Như vậy sẽ đảm bảo việc sử dụng tài nguyên rừng được bền vững, và gắn các hộ gia 
đình vào chương trình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng. 

Ở Ba Bể, Hợp tác xã Quản lý Hồ được thiết lập, là một cơ chế hợp tác giữa cơ quan quản lý khu bảo tồn 
và sáu xã sống quanh hồ Ba Bể. Kết quả là, các hoạt động bất lợi cho bảo tồn bao gồm đánh cá bằng 
điện và dung thuốc nổ đã bị xoá bỏ và nằm dưới sự kiểm soát của dân quân địa phương. Theo thỏa 
thuận quản lý hợp tác, dự kiến hợp tác xã cũng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát việc thu hút du 
lịch của hồ, và sẽ thu 1% trong tổng số doanh thu du lịch để thực hiện công việc này. 

Yok Đôn đang thử nghiệm triển khai đồng quản lý nguồn tài nguyên nước ngọt một phần để bù đắp 
lại việc cấm săn bắt tại một số khu vực quan trọng trong khu bảo tồn. Những làng nằm dải dọc bên 
sông Srepok đã được công nhận quyền và duy nhất được tiếp cận với nguồn nước được sản xuất trong 
khu bảo tồn. Để đổi lại, các hộ gia đình sẽ hỗ trợ các nhà quản lý khu bảo tồn ngăn chặn những ngư 
dân đánh cá thương mại đến từ các đô thị.

Nâng cao năng lực là điều rất quan trọng, không chỉ nâng cao năng lực các bên liên quan tham gia vào 
quản lý khu bảo tồn mà còn nâng cao năng lực cán bộ bảo tồn để làm việc với các cộng đồng một cách 
hiệu quả. Nhiều chương trình giáo dục và đào tạo đã được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của những 
người làm việc trực tiếp về bảo tồn thiên nhiên cũng như hỗ trợ nhân sự và các nhà lập chính sách. Cần 
nâng cao những kỹ năng cần có để xây dựng dự án trong các vùng đệm và các vùng khác gần khu bảo 

tồn trong việc sử dụng bền vững tài nguyên khu bảo tồn và khôi phục các hoạt động nhằm đạt được 
cả mục đích phát triển bền vững và bảo tồn.

4.3  Những chính sách và thách thức chính để quản lý thích ứng thành công 
ở cấp địa phương 
Cộng đồng tham gia quản lý trong khu bảo tồn vẫn là vấn đề cần giải quyết về mặt pháp lý. Tuy nhiên, 
việc sửa đổi luật đang được tiến hành và cách lập kế hoạch Rừng Đặc Dụng và sự tham gia ở điểm hiện 
trường sẽ cung cấp kinh nghiệm hữu ích để các khu bảo tồn khác áp dụng. 

Rõ ràng là ở những vùng xa xôi, còn thiếu những động lực để quản lý các khu bảo tồn; chi phí thì cao 
còn lợi ích thì vẫn hạn chế. Cần nghiên cứu hơn nữa tại những khu vực này. 

Tuy nhiên, việc giao rừng tự nhiên đến cộng đồng là một thay đổi chính sách rất tích cực. Việc này diễn 
ra để đáp ứng yêu cầu từ cộng đồng xã Phong Điền. Việc tăng cường năng lực quản lý rừng tự nhiên 
cho cộng đồng đã giúp quản lý rừng bền vững thông qua đào tạo, điêu tra tài nguyên rừng, bảo vệ và 
quản lý rừng ở thôn bản, phục hồi và làm giàu rừng, chuyển giao công nghệ về vườn ươm và rừng trồng . 

Lập kế hoạch sử dụng tài nguyên có sự tham gia (PRUP) ở Ba Bể,  Na Hang, và Yok Đôn đã thúc đẩy hoạt 
động tham vấn cấp địa phương, đánh giá tác động môi trường và xã hội. Lập kế hoạch từ cấp thực hiện 
và thương lượng lợi ích tài nguyên địa phương đã góp phần nâng cao trữ lượng tài nguyên thiên nhiên, 
và hỗ trợ người nghèo. 

Sự tham gia của cộng đồng vào quản lý Rừng Đặc Dụng gần đây đã được công nhận là một phần 
không thể thiếu trong bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững. Đạt được những thành công tại 
một số khu bảo tồn là do những cơ chế đặc biệt được xây dựng và thực hiện tại một số vùng với sự tài 
trợ của các dự án quốc tế. 

Tuy nhiên, cho đến nay việc hỗ trợ pháp lý cho đồng quản lý các khu bảo tồn còn yếu làm cho quản lý 
Rừng Đặc Dụng có sự tham gia chỉ có tính danh nghĩa. 
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5. Kinh nghiệm từ các bài học về khu bảo tồn đất 
ngập nước và khu đất ngập nước tự do sử dụng

5.1 Các mục tiêu quản lý khu bảo tồn đất ngập nước
Các mục tiêu quản lý khu đất ngập nước là giải quyết những vấn đề tại khu vực và hoạt động bảo tồn 
tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển kinh tế xã hội lâu dài ở địa phương. 

Mục đích quản lý chung của tất cả các khu đất ngập nước không chỉ là bảo tồn tài nguyên đất ngập 
nước mà còn nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của 
hệ sinh thái đất ngập nước trong sinh kế người dân tại Việt Nam. Việc cải thiện môi trường và chức 
năng khu đất ngập nước đã được chú trọng tại tất cả các khu vực nghiên cứu. Mục đích quản lý chung 
tại vườn quốc gia Xuân Thủy và khu sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ đã nhấn mạnh vai trò bảo tồn. 
Trong khi đó mục đích quản lý tại phá Tam Giang, phá Nai và vịnh Xuân Đại là duy trì và phục hồi tài 
nguyên thiên nhiên và các chức năng hệ sinh thái. 

Vai trò quan trọng của tất cả các hệ sinh thái đất ngập nước đó không chỉ bó hẹp trong khai thác trực 
tiếp tài nguyên thiên nhiên vì sinh kế người dân. Từ góc độ sinh thái, chức năng quan trọng nhất của 
đất ngập nước là các diện tích mặt nước để phân tán các chất thải và nguồn thải từ nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, công nghiệp, dân cư và các hoạt động khác của con người. Duy trì nơi sinh sản và ương 
các loài thủy cư là một vai trò quan trọng khác góp phần cung cấp tài nguyên cho sinh kế địa phương. 
Chức năng phòng hộ của khu bảo tồn đất ngập nước cũng vô cùng quan trọng. 

Tuy nhiên, những chức năng quan trọng của hệ sinh thái đất ngập nước đang bị phá hoại bởi các hoạt 
động của con người. Những vấn đề như khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường, đánh cá bất hợp 
pháp, phá hủy môi trường, và khai hoang đất tất cả đều có môi liên kết và đang diễn ra tại tất cả các 
khu đất ngập nước. 

5.2 Các chủ thể
Có rất nhiều chủ thể quan tâm tới và chịu ảnh hưởng bởi công tác quản lý các hệ sinh thái đất ngập 
nước tại Việt Nam. 

Trước hết, đó là những người trực tiếp sử dụng tài nguyên đất ngập nước vì sinh kế bản thân. Họ 
bao gồm những người ngư dân truyền thống, nông dân làm nuôi trồng thủy sản, nông dân canh tác 
cây trồng, những người sử dụng tài nguyên theo mùa, và những người cung cấp dịch vụ dựa trên tài 
nguyên thiên nhiên. Trong những khu đất ngập nước được bảo vệ (như Cần Giờ và Xuân Thủy), việc 
tiếp cận và sử dụng được quy định cho vùng lõi và vùng đệm, và việc thực thi luật là vấn đề được quan 
tâm nhiều nhất. Tuy nhiên, cũng có những vùng đất ngập nước cho sử dụng tự do (như Phá Tam Giang, 
Nai và vịnh Xuân Đại), thì vấn đề ở đây không chỉ là thực thi luật mà còn là quyền. Những người sử 
dụng tài nguyên truyền thống (ngư dân và nông dân trồng lúa) có những quyền mang tính tập quán 
tại những vùng đất này và được cộng đồng địa phương chấp nhận nhưng không được chính quyền 
địa phương chấp nhận. Những người sử dụng này có thể nhận thấy quyền của họ bị hạn chế do việc 
trao quyền sử dụng đất cho những nhà đầu tư từ nơi khác tới. 

Chủ thể thứ hai là các tổ chức và các nhóm có trách nhiệm quản lý hệ sinh thái đất ngập nước. Vì hầu 
hết các hệ sinh thái đất ngập nước trải rộng cả trên diện tích bên ngoài ranh giới khu bảo tồn, các chủ 
thể này là rất nhiều và đa dạng. Họ bao gồm những cơ quan ngành dọc tại xã, quận, tỉnh, các tổ chức 
đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và họ lại có các mối quan tâm khác nhau.

Các Ban Quản lý chịu trách nhiệm về các khu bảo tồn đất ngập nước như ở Cần Giờ và Xuân Thủy. Tuy 
nhiên, mối quan tâm của họ chỉ nằm trong vùng lõi và/hoặc vùng đệm của hệ sinh thái đất ngập nước.  

Gần các khu bảo tồn, chính quyền địa phương sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý chính bên ngoài ranh giới các 
khu bảo tồn, nhưng lợi ích của những khu bảo tồn chỉ giới hạn trong những vấn để có ảnh hưởng tới phát 
triển kinh tế xã hội. 

Trong khi đó, chính quyền xã lại quản lý hệ sinh thái đất ngập nước “được sử dụng tự do”. Đây là một cơ 
quanquản lý trực tiếp nhiều hơn, hoạt động theo sự chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc ở cấp huyện 
và tỉnh. Cơ quan này quan tâm nhiều nhất đến hiệu quả tài nguyên bao gồm nâng cao sinh kế và vai 
trò đất ngập nước trong phát triển kinh tế xã hội. 

Chủ thể thứ ba là các tổ chức và các nhóm có thể ảnh hưởng đến việc quản lý đất ngập nước thông 
qua phát triển chính sách và hỗ trợ chiến lược. Những tổ chức này bao gồm các cơ quan ngành dọc 
ở cấp bộ, các tổ chức nghiên cứu và phát quốc tế và các nhà tài trợ. Các chủ thể thứ thứ ba quan tâm 
nhiều hơn đến bảo vệ tài nguyên và khả năng phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo. 

Nhìn chung, quyết định cuối cùng đối với quản lý cụ thể hệ sinh thái đất ngập nước sẽ do chính quyền 
địa phương – chính quyền tỉnh đưa ra. Vì thế, tất cả các sở ngành liên quan hoặc cơ quan tương đương 
đều ít nhiều tham gia và có phần trách nhiệm. Tại các khu bảo tồn (Vườn quốc gia Xuân Thủy và Khu 
dự trữ Sinh quyển Ngập mặn Cần Giờ) Sở NN & PTNT chịu trách nhiệm quản lý chính. Tại những “vùng 
đất ngập nước mở” Sở Thủy Sản có nhiều trách nhiệm hơn so với các sở khác. Ở các vùng đất ngập 
nước cụ thể khác, cơ quan ngành dọc quản lý chính hoặc các sở thuộc tỉnh thường làm việc với các 
đơn vị liên quan để xây dựng quy định quản lý. 

Những vấn đề thường được đưa ra nhiều nhất là vấn đề phân bổ vai trò giữa các cơ quan quản lý, 
cơ chế quản lý và quyền của người sử dụng không rõ ràng. Đây một phần là do chưa xây dựng được 
khung pháp lý đầy đủ về quản lý đất ngập nước. Trong nhiều trường hợp như các tiểu khu của phá 
Tam Giang, thông lệ quản lý bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Luật Đất đai và/hoặc Luật Ngư nghiệp mà quy 
định trực tiếp tới những vấn đề hệ sinh thái đất và biển. 

5.3 Những vấn đề kinh tế 
Một phần năm dân số Việt nam sống phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào khai thác tài nguyên 
đất ngập nước. Do đó, sử dụng bền vững đất ngập nước là vấn đề cốt lõi đối với an ninh lương thực, 
sức khoẻ, phát triển nông nghiệp và công nghiệp của toàn đất nước. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận tổng 
thể với quản lý hệ sinh thái đất ngập nước. 

Theo quan điểm kinh tế, yếu tố quan trọng nhất của hệ sinh thái đất ngập nước là các diện tích 
nuôi trồng thủy sản bảo gồm cả không gian, chất lượng nước phù hợp cho các loại hình nuôi trồng 
thủy sản. Đó là do chính quyền địa phương và cộng đồng xung quanh khu đất ngập nước coi phát 
triển nuôi trồng thủy sản là một chiến lược chính đối với phát triển kinh tế và sinh kế. 

Do thị trường xuất khẩu có nhu cầu lớn, nuôi tôm tôm có đem lại lợi nhuận kinh tế cao, một yếu tố 
kích thích quan trọng để đầu tư. Hầu hết các chính quyền cơ sở, những nhà quản lý trực tiếp hệ sinh 
thái đất ngập nước cho rằng, hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản mà không nhất thiết tính đến 
ảnh hưởng tiêu cực của sự phát triển này, và kết quả là vấn đề đã nảy sinh ở một số khu vực. 

Tài nguyên thủy sản cũng là một nguồn tài nguyên kinh tế quan trọng đối với cộng đồng địa phương 
xung quanh vùng đất ngập nước bao gồm các khu đất ngập nước có bảo vệ và “tự do sử dụng”. 
Nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với các sản phẩm thủy sản, và nhu cầu thu nhập của địa 
phương, đặc biệt là cộng đồng ngư dân truyền thống, đã làm gia tăng cường độ đánh bắt cá tại các 
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khu đất ngập nước. Những vấn đề như đánh bắt và khai thác quá mức là hiện tượng chung tại tất cả 
các khu đất ngập nước. Đánh bắt cá bất hợp pháp và phá hủy như sử dụng điện và lưới mắt dày là tập 
quán ở hầu hết các vùng đất ngập nước. 

Khi giải quyết những vấn đề này, các đơn vị quản lý ở Phá Tam Giang và Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã 
thực hiện cách tiếp cận có sự tham gia nhằm hỗ trợ hệ thống đồng quản lý thủy sản mà bước đầu giúp 
đỡ cộng đồng ngư dân địa phương đảm nhận thêm trách nhiệm quản lý. Những hoạt động này được 
khởi xướng theo chính sách hỗ trợ pháp lý của Tỉnh và Bộ Thủy sản.

Việc mở rộng nuôi trồng thủy sản sẽ tạo cơ hội cho phát triển kinh tế xã hội và sinh kế của cộng đồng 
ngư dân truyền thống. Tuy nhiên, sự tham gia và lợi ích của nuôi trồng thủy sản còn nhiều thách thức 
đối với các gia đình ngư dân nghèo bởi họ thiếu vốn và công nghệ kỹ thuật. Những phương thức sinh 
kế khác cho cộng đồng địa phương sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên tại các vùng đất ngập nước 
vẫn là vấn đề lớn

5.4 Quản lý thích ứng tại các vùng đất ngập nước tại Việt Nam

Bài học lớn đối với hầu hết các vùng đất ngập nước từ những năm 90 trở đi là sự mở rộng nuôi tôm 
ồ ạt. Việc này đã gây ra mối đe doạ lớn đối với đa dạng sinh học đất ngập nước, giảm các dịch vụ môi 
trường và chức năng của hệ sinh thái đất ngập nước. Hoạt động này cũng đã đem lại rất nhiều rủi ro 
và phụ thuộc nhiều vào công nghệ đối với người sử dụng tài nguyên. 

Một ví dụ mang tính tích cực về quản lý thích ứng trong thời gian qua, có thể thấy ở tất cả các khu đất 
ngập nước, là việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quản lý. Một loạt các ví dụ 
cho thấy giá trị của việc này. Quản lý dựa trên cộng đồng đã được áp dụng ở quy mô thí điểm tại tất cả 
các vùng đất ngập nước như là một bước tiến đến đồng quản lý và hợp pháp hoá vai trò cộng đồng trong 
tương lai. Những sự tác động như vậy đã làm nổi bật vai trò các tổ chức cộng đồng và người sử dụng. 

Tại phá Nai, một tổ chức của người nuôi tôm đã được thành lập với cơ chế tự quản lý để điều tiết việc 
cung cấp nước tưới và thải tưới tiêu dựa trên các quy định cộng đồng. Lần đầu tiên nhu cầu tiếp cận 
thường xuyên các vùng đất ngập nước của người sử dụng địa phương đã được tính đến. Cộng đồng 
địa phương bắt đầu xây dựng cơ chế giám sát riêng cho nguồn tài nguyên đất ngập nước. 

Năm 2004, sau một vài năm thử nghiệm, Ủy ban Nhân dân Tỉnh đã phê duyệt kế hoạch tổng thể về 
quản lý ngư nghiệp tại phá Tam Giang. Kế hoạch này đã phân định những vùng nước thành ba loại 
cho mục đích quản lý ngư nghiệp: (1) những vùng có độ nhạy cảm cao nhất được chỉ định thành khu 
bảo tồn trong tương lai: (2) những vùng có ít khả năng bị đe doạ được chỉ định làm khu đánh bắt cá tự 
nhiên có hạn chế cụ thể; và (3) những vùng thông thường có thể tự do đánh bắt cá. 

Quản lý thích ứng tại các khu bảo tồn thường chậm hơn so với những khu không được bảo tồn. Cả vườn 
quốc gia Xuân Thủy và Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ đều thuộc sự quản lý của Ban 
Quản lý Chuyên ngành, ở cả cấp huyện và cấp tỉnh thì thuộc ngành dọc quản lý. Cả hai khu bảo tồn được 
phân loại “Rừng Đặc Dụng”, và bỏ qua tính chất đất ngập nước của hệ sinh thái. Các quy định vì thế đã 
hạn chế những nỗ lực đạt được sự đồng thuận giữa các đơn vị trong lập kế hoạch và quản lý hệ sinh thái 
một cách tổng thể. Mở rộng định nghĩa của những khu bảo tồn sẽ tạo điều kiện cho các nhà quản lý 
khuyến khích sự tham gia của con người và sử dụng khu bảo tồn như một tổng thể hệ sinh thái nói chung. 

5.5 Những thay đổi và thách thức chính 
Hệ sinh thái đất ngập nước rất phức tạp. Quản lý hệ sinh thái này liên quan đến những vấn đề chung giữa 
khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tuy nhiên, các nghiên cứu về đất ngập nước theo thực tế quản lý 
hiện tại đều dựa trên chiến lược và kế hoạch khu vực. Khung pháp lý và các cơ sở quản lý của các khu bảo 
tồn như vườn quốc gia Xuân Thủy và Khu dự trữ Sinh quyển Cần Giờ chủ yếu dựa trên hướng dẫn về “Rừng 

Đặc Dụng” của Sở NN & PTNT. Điều này có nghĩa quản lý hệ sinh thái đất ngập nước cần một cơ sở pháp lý, 
định nghĩa rõ ràng hơn về ranh giới và những hợp phần chính tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý ví dụ 
như ban quản lý và chính quyền địa phương có cái nhìn tổng thể về đơn vị quản lý trong một hệ sinh thái. 

Chất lượng lập kế hoạch được xem như vấn đề quan trọng nhất trong quản lý hệ sinh thái ở tất cả các 
khu đất ngập nước được nghiên cứu. Tại vườn quốc gia Xuân Thủy và Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ, 
kế hoạch được xây dựng không tính đến quyền tiếp cận và tập quán sử dụng. Quá trình lập kế hoạch 
cũng không có sự tham của những bên liên quan đến đất ngập nước, đặc biệt các nhóm đầu tiên sống 
dựa vào tài nguyên đất ngập nước để mưu sinh. Tại các vùng đất ngập nước “tự do sử dụng” quá trình 
lập kế hoạch thường có chất lượng thấp hoặc không có khả năng thực hiện. Tất cả các nghiên cứu tại 
khu vực cho thấy mở rộng nuôi trồng thỦy sản không có quy hoạch đã tạo ra mối đe doạ đối với ranh 
giới các vùng đất ngập nước và cả hệ sinh thái.  

Tuy nhiên, những sáng kiến về quản lý dựa trên cộng đồng và đồng quản lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên đã được thực hiện thí điểm tại các khu đất ngập nước. Những nơi này đã áp dụng cách lập kế hoạch 
có sự tham gia và một khung pháp lý để tăng cường ứng dụng các phương pháp quản lý có sự tham gia. Kết 
quả là, sự tham gia của cộng đồng địa phương trong lập kế hoạch quản lý nguồn tài nguyên đã được thực 
hiện tại phá Tam Giang. Lập kế hoạch có sự tham gia đã góp phần không chỉ nâng cao chất lượng của kế 
hoạch, trên cơ sở quyết định của chính người dân, mà còn xác định được vai trò của các bên liên quan và các 
đối tác quản lý trong việc quản lý nguồn tài nguyên. 

6. Kết luận từ các nghiên cứu tổng hợp về rừng và 
đất ngập nước  
Ngành lâm nghiệp tại Việt Nam đã có kinh nghiệm làm việc với người dân địa phương trong và xung 
quanh các khu rừng để khuyến khích họ bảo vệ rừng và để đổi lại họ có được sinh kế tốt hơn. Tuy 
nhiên, đất ngập nước xuất phát điểm ở vị trí hơi khác, ở chỗ đất ngập nước luôn là nơi hàng triệu 
người nghèo Việt Nam sống phụ thuộc vào và không thể ngăn cản họ làm việc đó. 

Với nỗ lực tìm được tiếng nói chung giữa bảo tồn và phát triển sinh kế, cả 2 ngành đã dần chuyển 
theo hướng không chỉ đem lại lợi ích cho người dân địa phương mà còn đưa họ tham gia vào lập kế 
hoạch, bảo vệ và quản lý tài nguyên. Điều này cho thấy quá trình này càng được thực hiện tốt, thì tài 
nguyên càng được quản lý thành công. 

Giống như các nơi khác trên thế giới, kinh nghiệm thực địa thường đi trước chính sách và quan điểm 
chính trị, chính vì vậy, cả hai ngành cần hợp pháp hoá đồng quản lý trong khu bảo tồn và tối đa hóa 
lợi ích từ thiện chí tham gia của người dân địa phương khi họ được trao thêm trách nhiệm quản lý tài 
nguyên bền vững và được đối xử công bằng như những đối tác khác. Đồng quản lý không phải là một 
giải pháp cho mọi nơi (ví dụ như tại Tràm Chim, tài nguyên thì rất hạn chế và số lượng người sống xung 
quanh thì lại lớn: chi phí đồng quản lý sẽ nhiều hơn rất nhiều so với lợi ích) và cần phải hiểu khi nào và 
ở đâu thì đồng quản lý có khả năng thành công. Nhưng về nguyên tắc, nhiều vấn đề tài nguyên thiên 
nhiên tại Việt Nam sẽ được tiến hành đơn giản hơn thông qua sự tham gia của người dân địa phương. 

Các thể chế chính trị cho cách tiếp cận có sự tham gia đối với quản lý tài nguyên thiên nhiên vẫn chưa 
được định hình và cả hai ngành cho thấy sự phức tạp, và thường là chậm thích ứng nảy sinh từ việc có 
quá nhiều cơ quan giám sát, đặc biệt là ở cấp tỉnh. 

Vấn đề trở nên đặc biệt nhức nhối khi cách tiếp cận quản lý hệ sinh thái tổng thể được tiến hành. Ở đây, 
thiếu tính liên tục giữa các đơn vị quản lý khu bảo tồn và các cơ quan ngành cấp tỉnh có nghĩa đất và nước 
chảy từ các khu bảo tồn đến các khu không bảo tồn không phải lúc nào cũng được quản lý theo một cách 
logic và phối hợp nhất. Một số điểm dự định giải quyết sự đa dạng của các loại đất và hình thức sử dụng đất 
bằng cơ chế quản lý đa dạng thích hợp như phá Tam Giang, nhưng đây chưa phải là hình thức điển hình. 
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7. Thảo luận của hội thảo dựa trên các báo cáo trình bày
Tại hội thảo, những vấn đề này đã được trình bày và thảo luân, một loại những giải pháp đã được 
đề xuất, và được tóm tắt ở bảng dưới đây trong 3 trang tiếp theo.

Tóm tắt từ các nhóm thảo luận 

Vấn đề Giải pháp Đề xuất Tính
thực tế

Tầm quan 
trọng Ý kiến

Thiếu chính 
sách và 
pháp lý liên 
quan  hoặc 
các lỗ hổng 
và
chồng chéo

Rà soát những chính sách và tài liệu 
pháp lý hiện có từ cấp trung ương, bộ 
và ngành có liên quan đến quản lý hệ 
sinh thái rừng/đất ngập nước thông 
qua đó xác định những chính sách cần 
được sửa, bổ sung và điều chỉnh

Có Quan trọng Phù hợp nhưng khá 
tham vọng 

Cần có sự đồng bộ giữa các ngành 
và các quy định (luật, nghị định,       
thông tư…)

Có Quan trọng

Các tài liệu pháp lý cần phải cụ thể hơn: 
luật nào cần được sửa đổi/điều chỉnh? 
lỗ hổng tồn tại ở đâu?

Có Quan trọng

Thông tư liên tịch giữa các ngành/bộ Có Quan trọng Sử dụng tài liệu Chương 
trình Hỗ trợ Đất ngập 
nước Quốc gia làm xuất 
phát điểm

Công bố sắc lệnh liên bộ về việc thực 
hiện Nghị đinh 109 về quản lý, bảo tồn 
và sử dụng bền vững đất ngập nước

Có Quan trọng Bộ TN & MT (MONRE) có 
thể sửa lại Nghị định 109 
cho phù hợp với tình hình 
mới (Luật Đa dạng Sinh 
học, luật môi trường, và 
cơ cấu mới của MONRE và 
MARD)

Điều chỉnh/sửa đổi chính sách quốc gia: 
sử dụng hợp lý đất ngập nước và tài 
nguyên thiên nhiên, sử dụng “hạn chế”, 
định nghĩa cụ thể đất ngập nước

Có Quan trọng Phù hợp và thực tế – cần 
nói rõ hơn và bổ sung vào 
chính sách hiện có. Có thể 
là một phần trong thông 
tư liên bộ

Vấn đề Giải pháp Đề xuất Tính
thực tế

Tầm quan 
trọng Ý kiến

Bài học kinh nghiệm từ các 
nước phát triển và từ các 
nước trong khu vực

Có Tương đối 
quan trọng

Đưa khái niệm “hệ sinh thái” 
vào các tài liệu pháp lý

Có Tương đối 
quan trọng

Lập kế hoạch điều phối 
giữa các bộ và ngành

Một số 
khó khăn

Quan trọng

Chính sách để lập kế hoạch 
liên ngành cấp tỉnh và quốc 
gia

Một số 
khó khăn

Quan trọng Phù hợp nhưng tham vọng

Đặc biệt là xây dựng các 
công cụ mới theo nhu cầu 
thực tế quản lý như quản lý 
lưu vực.

Một số 
khó khăn

Tương đối 
quan trọng

Cần phối hợp với MONRE/
MARD.

Xây dựng và thực hiện 
chính sách quốc gia và 
chiến lược đối với quản lý, 
bảo tồn và phát triển đất 
ngập nước.

Một số 
khó khăn

Tương đối 
quan trọng

Kế hoạch hành động quốc gia 
về bảo tồn đất ngập nước giai 
đoạn 2004-2010 vẫn còn hiệu 
lực và đang được rà soát. Có kế 
hoạch 2008-2010 và đây có thể 
là định hướng chiến lược từ đó 
đưa ra những khuyến nghị.

Nên có hệ thống đồng bộ 
về quản lý cho tất cả các 
khu bảo tồn (rừng, đất ngập 
nước, biển,…)

Thách thức Quan trọng Đưa ra những đề xuất từ việc rà 
soát nói trên.

Xây dựng 
chính sách vẫn 
mang tính từ 
trên xuống, có 
ít hoặc không 
có sự tham 
vấn của các 
bên liên quan

Tham gia của các bên liên 
quan trong quá trình xây 
dựng chính sách và luật

Có Quan trọng

Cần tham vấn công chúng 
có chất lượng hơn trong 
quá trình xây dựng luật/
chính sách, và lộ trình rõ 
ràng đối với với việc tiếp 
thu ý kiến góp ý của họ.

Có Quan trọng

Cần sắp xếp lại 
cơ cấu mới

Thành lập Ủy ban Đất ngập 
nước Quốc gia

Có Tương đối 
quan trọng

Ở cấp quốc gia, Ủy ban Đất 
ngập nước sẽ thuộc Ủy ban 
Đa dạng Sinh học

Thành lập Ủy ban Đất ngập 
nước vùng/quốc gia

Một số
 khó khăn

Tương đối 
quan trọng

Ủy ban Đất ngập nước quốc gia 
và khu vực sẽ liên kết với nhau 
như thế nào?
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Vấn đề Giải pháp Đề xuất Tính
 thực tế

Tầm 
quan trọng Ý kiến

Trách nhiệm/nhiệm vụ cụ thể đối 
với các cấp từ trung ương, bộ và địa 
phương

Có Quan trọng

Thống nhất trong quản lý và công 
bố thông tin, dữ liệu về hệ thống các 
khu bảo tồn (rừng, đất ngập nước, 
biển)

Có Quan trọng Đây sẽ là cơ sở dữ 
liệu Khu bảo tồn cấp 
Quốc gia

Chính sách và 
quy định hiện 
tại chưa được 
thực thi tốt tại 
địa phương và 
cộng đồng 

Cần có chính sách hoặc cơ chế để 
trực tiếp trao quyền cho các ban 
quản lý của các khu bảo tồn/các 
vườn quốc gia và các cơ quan địa 
phương đối với quản lý đất ngập 
nước. Trao thêm trách nhiệm thông 
qua phân cấp quản lý

Có Quan trọng

Nâng cao năng lực cho ban quản lý 
và các nhà quản lý ở tất cả các cấp

Có Quan trọng

Hợp pháp hoá sự tham gia của cộng 
đồng trong bảo tồn đất ngập nước

Có Quan trọng

Cần có điều chỉnh về pháp lý để tạo 
điều kiện cho cộng đồng tham gia 
vào quản lý và sử dụng bền vững đất 
ngập nước. VD: có hướng dẫn cụ thể 
và chính sách đối với cơ chế quản lý 

Có Quan trọng

Cần chương 
trình đào tạo 
và giáo dục về 
chính sách

Đánh giá đất ngập nước (số lượng và 
chất lượng)

Có Tương đối 
quan trọng

Hoạt động giáo dục và quảng bá về 
ứng dụng Tiếp cận Hệ sinh thái

Có Tương đối 
quan trọng

Vấn đề Giải pháp Đề xuất Tính
thực tế

Tầm quan 
trọng Ý kiến

Các ưu tiên
Nghiên cứu

Những chính sách sử dụng hợp lý đất 
ngập nước

Có Quan trọng

Thể chế hoá việc chia sẻ thông tin giữa 
các bộ và ngành

Có Quan trọng

Xây dựng chiến lược bảo tồn cho giai 
đoạn sau (với các tiêu chí và ưu tiên)

Một số
 khó khăn

Quan trọng Chiến lược bảo tồn 
hiện tại
 (đến 2010)

Điều tra và đánh giá các vùng đất ngập 
nước để có thêm thông tin cho quá trình 
lập kế hoạch và xây dựng các giải pháp

Có Quan trọng 

Xây dựng và phê duyệt hệ thống phân 
loại đất ngập nước quốc gia (tập trung 
vào lập kế hoạch)

Có Quan trọng Rất phù hợp nhưng 
hiện tại đang có một 
số hệ thống cần được 
rà soát (MARD, MWBP, 
HNU, VEPA)

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất ngập nước 
(dễ tiếp cận và cập nhật)

Có Quan trọng 

Xác định những khu vực “nóng”: các 
vùng đất ngập nước giữa Việt Nam, Lào, 
Cam-pu-chia vẫn chưa được quan tâm 
đầy đủ, cần xây dựng chiến lược ưu tiên 

Có Quan trọng 

Phổ biến cách 
tiếp cận hệ 
sinh thái

Xây dựng và xuất bản sách hướng dẫn/
tài liệu về quản lý hệ sinh thái 

Có Quan trọng Rất phù hợp và quan 
trọng

Chính sách yêu cầu ứng dụng cách tiếp 
cận hệ sinh thái

Có Tương đối 
quan trọng 

Nâng cao năng lực thông qua đào tạo 
trong nước và tham quan nghiên cứu. 
VD: đào tạo về phương pháp quản lý hệ 
sinh thái

Có Tương đối 
quan trọng 
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8. Những vấn đề chính được chuẩn bị trong ngày hội 
thảo thứ ba dựa trên nội dung thảo luận của ngày hội 
thảo thứ nhất và những giải pháp 
Thảo luận từ hội thảo thứ nhất được tổng hợp trong báo cáo này sẽ là nội dung thảo luận của hội 
thảo thứ hai, Những ý kiến đối với từng vấn đề đã được tóm tắt ở bảng dưới đây theo từng cấp

8.1 Ở cấp quốc gia: Những vấn đề về thể chế 
  Rà soát những chính sách và luật hiện có liên quan đến quản lý hệ sinh thái rừng/đất ngập nước. •	
Xác định những điểm cần sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh. Ban hành hướng dẫn nếu có sự chồng 
chéo trong trách nhiệm thực hiện giữa Bộ TN & MT và Bộ NN & PTNT – như trong trường hợp quản 
lý lưu vực sông và đất ngập nước 

Trả lời: 

Vai trò chính thức của Bộ TN & MT và Bộ NN & PTNT đã rõ nhưng thực tế vẫn có sự chồng chéo trong 
quá trình thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm. Việc này cần được rà soát. Cuối cùng, ngay cả điều phối 
trong từng Bộ cũng không trôi chảy

Thiếu tài liệu hướng dẫn trong quá trình ra quyết định và thực hiện. Bộ NN & PTNT đã có chỉ đạo ghi 
cụ thể thành văn bản những vấn đề chồng chéo và chuyển những thông tin này cho Bộ để xem xét 
trong thời gian sớm nhất. 
  

Ban chỉ đạo của Ủy ban Đất ngập nước Quốc gia đã hoạt động rất tích cực thông qua sự hỗ trợ •	
của Chương trình Đa dạng Đất ngập nước vùng sông Mê kông (MWBP) và tiếp đến có thể được hỗ 
trợ bởi Chương trình Hỗ trợ Đất ngập nước Quốc gia (NWSP). Trong trường hợp nào đi nữa, theo 
yêu cầu của Công ước Ramsar thì cần phải thiết lập một Ủy ban Đất ngập nước Quốc gia 

Trả lời:

Việc thành lập một Ủy ban là cần thiết, và chúng ta cần nhớ rằng một Ủy ban như vậy chưa hẳn đã giải 
quyết vấn đề một cách dễ dàng. Các thành viên của Ủy ban thường là những cá nhân có quyền chức và 
rất bận rộn, các thành viên cũng bao gồm nhiều các Ủy ban khác. Cần làm rõ mục tiêu và thành phần 
của tất cả các Ủy ban

8.2 Ở cấp quốc gia: Những vấn đề về chính sách 
Thông tư liên tịch về quản lý đất ngập nước do Bộ TN & MT, Bộ NN & PTNT xây dựng, hiện đang chờ phê 
duyệt. Việc thực thi luật và thực hiện trong tương lai sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa. 

Trả lời:

Cần nói rõ hơn ý trên, thực tế đây là kết quả của dự án “Chương trình Hỗ trợ Đất ngập nước Quốc gia, NWSP”. Vì 
thế, trên thực tế đây chưa hẳn là thông tư liên Bộ mà là một kết quả dự án do Bộ TN & MT thực hiện. Vì thế, Bộ 
NN & PTNT vẫn chưa biết về sự tồn tại của tài liệu này cho đến khi có hội thảo này. Tuy nhiên, Bộ NN & PTNT vẫn 

ủng hộ ý tưởng sử dụng kết quả của dự án này làm cơ sở để xây dựng thành thông tư liên tịch, và trước 
hết phải thông qua tham vấn với Bộ NN & PTNT.

Trên thực tế, Chính phủ cần đưa ra quyết định về quản lý và bảo tồn đất ngập nước (theo Nghị định 
109). Và việc này sẽ góp phần xây dựng một hệ thống tương tự như ISO đối với quản lý đất ngập nước.

Cuối cùng, IUCN và các tổ chức phi Chính phủ khác sẽ hỗ trợ Chính phủ trong việc xây dựng tài liệu 
hướng dẫn quản lý đất ngập nước đối với các vùng đất ngập nươc quan trọng tại Việt Nam 

Cần sửa đổi quy định Rừng Đặc Dụng để hỗ trợ đất ngập nước hiệu quả hơn. Ví dụ: các quy định về lửa 
và nước cần được sửa đổi để có thể phân biệt các nhu cầu về loại hệ sinh thái rừng chủ yếu khác nhau 
như rừng đầu nguồn, đất ngập nước than bùn và không than bùn. Các quy định chung không phân 
biệt rõ ràng có thể gây ra nhiều khó khăn như đã 

Trả lời:

Các quy định về Rừng Đặc Dụng đã rất chi tiết. Điều cần thiết ngoài việc xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ 
thuật quản lý là nâng cao năng lực cán bộ. Sẽ hiệu quả hơn nếu tiến hành khảo sát để xác định những 
vấn đề cụ thể như cán bộ quản lý thiếu năng lực, đặc biệt những người làm việc tại các vườn quốc gia 
và các khu dự trữ thiên nhiên. 

Nếu có kế hoạch sửa đổi các quy định về Rừng Đặc Dụng, cần phải có lộ trình và kế hoạch chi tiết bởi 
sửa đổi chính sách không phải là một vấn đề đơn giản. Tuy nhiên, vì luật Lâm nghiệp sẽ được rà soát 
vào năm 2008-2009, IUCN nên tiếp tục làm việc với Bộ NN & PTNT về vấn đề này. 

8.3 Những vấn đề chính sách ở cấp thấp hơn: Quá trình phân cấp 

Gắn kết hơn nữa sự phân bổ trách nhiệm giữa các bên liên quan khác nhau của Chính phủ (và các bên 
khác) chịu trách nhiệm về quản lý tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt đối với: 

Quá trình ra quyết định chiến lược ở cấp địa phương và quốc gia; •	
 Các quyết định điều phối ở cấp địa phương; và •	
 Quyết định quản lý công việc hàng ngày của giám đốc các khu bảo tồn và các nhà quản lý •	
địa phương 

Cần có thêm hướng dẫn cách xây dựng hệ thống hiệu quả, giảm bớt các thủ tục giữa cấp tỉnh và quốc 
gia, cấp huyện, tỉnh, xã và khu bảo tồn. Những vấn đề bao gồm: 

 Cách nâng cao năng lực kỹ thuật của nhân viên cấp dưới như cấp xã và huyện•	
Sự cần thiết phải có kiểm tra, giám sát, và quản lý thích ứng.•	

Trả lời:

Về nguyên tắc, trách nhiệm quản lý đã được phân cấp rất nhiều xuống cấp thấp hơn, nhưng vẫn thiếu 
các công cụ thực sự để hỗ trợ quá trình thực hiện. Ví dụ, kế hoạch quản lý là một công cụ cần thiết, 
nhưng hiện vẫn chưa được thể chế hóa.
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8.4 Những vấn đề Chính sách ở cấp thấp hơn: Đồng quản lý 
Cần có cam kết tích cực hơn, trách nhiệm từ cấp quốc gia đối với chia sẻ lợi ích và đồng quản lý đối 
với các bên liên quan tại địa phương nơi phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Hiện tại, đang có một 
loạt các thử nghiệm về đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên. Không có một mô hình nào là chuẩn và 
sẽ không bao giờ là đúng nếu chỉ chọn một mô hình. Điều cần thiết là khung pháp lý/chính sách quốc 
gia có thể hỗ trợ những thử nghiệm, và khuyến khích việc áp dụng và thích ứng từ các bài học tốt. 

Trả lời:

Khái niệm về đồng quản lý cần phải được định nghĩa rõ ràng hơn, coi đây như bước khởi đầu cho thể 
chế hóa các tài liệu hướng dẫn đồng quản lý. Một mô hình có thể không phù hợp với tất cả quốc gia 
và tất cả khu vực, nhưng trong một khu vực cụ thể cần đưa ra một bộ tiêu chuẩn những thông tin đầu 
vào và chỉ số đánh giá. 

Cần hiểu rằng việc phân chia trách nhiệm phải luôn đi cùng với chia sẻ lợi ích, nếu không thì sẽ không 
đạt được kết quả

8.5 Những vấn đề Chính sách ở cấp thấp hơn: Đưa bối cảnh rộng hơn vào lập 
kế hoạch

Các khu đất ngập nước không phải là các khu bảo tồn thường không được quản lý hợp lý bởi •	
thiếu sự đìêu phối giữa các cơ quan chịu trách nhiệm về khu bảo tồn và khu không bảo tồn. 
Cân nhắc việc thiết lập “Ủy ban Đất ngập nước cấp tỉnh” để gắn kết các cơ quan •	
Xem xét các khu đất ngập nước theo bối cảnh rộng hơn, cân nhắc đồng thời các vấn đề ảnh •	
hưởng đến đất ngập nước và các khu vực lân cận.  

Trả lời: 

IUCN và các tổ chức phi Chính phủ khác nên chính thức gửi một thông điệp tới Thủ tướng Chính phủ 
về nhu cầu cần có một quyết định về sử dụng và quản lý đất ngập nước không thuộc hệ thống các 
khu bảo tồn 

Xây dựng Kế hoạch Tổng thể Đất ngập nước đối với ba khu vực chính: Sông Hồng, sông Mê kông, và 
đất ngập nước ven biển. Tổng hợp những nét đặc thù và thể hiện lý do tại sao Kế hoạch Tổng thể Đất 
ngập nước cần phải chi tiết hơn các kế hoạch khác 

9. Các bước tiếp theo
Những ý kiến trả lời trong ngày thứ ba của hội thảo đối với các đề xuất chính sách đã làm cho báo cáo 
thú vị hơn. Những nhà hoạch địch chính sách và những người đưa ra quyết định đã có đóng góp hữu 
ích cho hội thảo.

Ở cấp quốc gia:
Theo Nghị định 109, các đại biểu nhất trí rằng cần phải hành động để bảo vệ hơn nữa đất ngập nước, 
mặc dù một số ý kiến nghi ngờ việc Ban chỉ đạo Đất ngập nước Quốc gia sẽ là cơ sở để định hướng 
những thay đổi này. 

Chưa hết, sự phối hợp giữa Bộ TNMT & Bộ NN & PTNT cần phải được thực hiện hiệu quả hơn. Những 
đối tác như IUCN và các tổ chức phi Chính phủ khác đã được mời tham gia báo cáo về những khoảng 
trống và sự chồng chéo trong công việc giữa hai Bộ và giúp hai bên nhận ra và thực hiện tốt hơn 
nhiệm vụ của họ. Dự thảo báo cáo về đất ngập nước do Bộ TNMT phối hợp với Chương trình Hỗ trợ 
Đất ngập nước Quốc gia (NWSP) cần phải được hoàn thiện thành thông tư liên Bộ, cùng với sự tham 
vấn của Bộ NN & PTNT. 

Các nhà hoạch định chính sách đã đưa nhiều gợi ý để giúp các tổ chức phi Chính phủ và IUCN có thể 
giúp các Bộ và chính quyền tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của họ. 

Thứ nhất, các đại biểu đề xuất IUCN và các tổ chức khác có thể hỗ trợ Chính phủ xây dựng tài liệu quản 
lý các khu đất ngập nước quan trọng tại Việt Nam. 

Thứ hai, nhìn chung các quy định về Rừng Đặc Dụng rất đầy đủ, việc thay đổi những quy định này sẽ 
mất nhiều thời gian và phức tạp. Thay vào đó, để việc áp dụng các quy định về Rừng Đặc Dụng đạt 
được hiệu quả, cần xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về quản lý và nâng cao năng lực cán bộ. Cần phải 
xác định những khu vực cụ thể mà các nhà quản lý khu bảo tồn và khu dự trữ thiên nhiên thiếu năng 
lực, và từ đó xây dựng tài liệu hướng dẫn hỗ trợ họ đưa ra các quyết định tốt hơn. 

Cuối cùng, theo như nhấn mạnh của một nhóm thảo luận về một hiện tượng phổ biến đó là hệ thống 
khu bảo tồn tích hợp nên bao gồm các tất cả các loại hình địa lý sinh học, từ đất liền, đất ngập nước 
cho đến ven biển. Những cuộc thảo luận về một hệ thống như vậy đã được tiến hành trong nhiều năm 
nhưng kết quả đạt được còn rất hạn chế. Sự thay đổi chính sách này không chỉ hỗ trợ quản lý thống 
nhất các khu bảo tồn mà còn lồng ghép bảo tồn và phát triển trong mọi khía cạnh sinh thái khác nhau. 
Chính sách như vậy sẽ cần có mục tiêu rõ ràng, mục đích cụ thể, thiết lập các phương thức và tiếp cận 
để đưa ra các giải pháp cho xây dựng, tổ chức và quản lý bền vững hệ thống khu bảo tồn theo một hệ 
thống chính sách đồng nhất và gắn kết. 

Ở cấp thấp hơn
Cũng như vậy, ở cấp thấp hơn, ý định quản lý phân cấp vẫn nên được thực hiện nhưng cần có các cộng 
cụ hỗ trợ hiệu quả về quản lý phân cấp, như Kế hoạch Quản lý. Việc áp dụng các cộng cụ và xác định 
rõ tư cách pháp lý sẽ cần nhiều công sức hơn nữa. 

Trong khi các đại biểu đã thừa nhận hiệu quả của đồng quản lý trong nhiều bối cảnh, thì đây vẫn được coi 
là vấn đề cần được tiếp cận một cách thận trọng. Một mô hình không thể áp dụng cho tất cả các bối 
cảnh của một quốc gia nhưng có giả thiết cho rằng đây có thể là cách tiếp cận tốt cho mô hình khu vực 
và ở một vùng cụ thể. Những hỗ trợ từ các tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức khác có kinh nghiệm 
về đồng quản lý sẽ có giá trị rất lớn bởi lẽ việc xây dựng và hoàn tất tài liệu hướng dẫn đồng quản lý 
diễn ra rất chậm. 
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Chương 3:  Quản lý Hệ sinh thái Đất ngập nước: 
Nghiên cứu điểm tại Việt Nam

Trương Văn Tuyển – Trường Đại học Nông Lâm Huế 

1. Giới thiệu:
Việt Nam là một quốc gia có địa hình rộng lớn và phức tạp với tổng diện tích là 330.000 km². Trong tổng 
dân số ước tính vào thời điểm tháng 7 năm 2005 là 84 triệu người, có đến khoảng 83% dân số sống trong 
vòng 100km đường bờ biển dài 3.500km của đất nước (WRI 2003). Các vùng đất ngập nước có diện tích 
rộng lớn và phong phú đóng một vai trò quan trọng đối với sinh kế người dân địa phương và phát triển 
của quốc gia. Đất ngập nước được xác định là các vùng ngập nước mặn hoặc lợ nằm trong lãnh thổ và 
ven biển, bao gồm  “sông, suối, kênh, mương, các vùng nước mặt đặc dụng, hồ và ao”2. Tổng cục Bảo vệ 
Môi trường (NEA) và IUCN (1999-2000) đã xác định 68 vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia 
và quốc tế, và đưa ra 39 loại hình đất ngập nước Việt Nam. Một vài vùng đất ngập nước đã được công 
nhận là các khu bảo tồn, các vườn quốc gia hay khu dự trữ sinh quyển như Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất 
ngập nước Xuân Thủy (được nâng hạng thành Vườn Quốc gia từ năm 2003), Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Sân chim Đầm Dơi, Rừng Đặc dụng Đất Mũi (được nâng hạng thành Vườn Quốc gia từ năm 2004), Khu 
Bảo tồn Thiên nhiên U Minh Thượng (được nâng hạng thành Vườn Quốc gia từ năm 2005), Khu Đất ngập 
nước Láng Sen, Đất ngập nước Tràm Chim v.v... Theo công trình này, công tác quản lý đất ngập nước của 
Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn mới3.

Tuy nhiên, việc quản lý đất ngập nước tại Việt Nam hiện vẫn đang đối mặt với rất nhiều thách thức 
không chỉ về mặt kỹ thuật và còn về các vấn đề xã hội, kinh tế và thể chế. Quá trình chuyển đổi sang 
nền kinh tế thị trường dưới chính sách đổi mới đã đem lại tăng trưởng kinh tế cao từ 7 đến 8% trong 
5 năm đầu tiên của thế kỷ XXI cùng với tư nhân hóa và những thay đổi lớn về quyền sở hữu. Việt Nam 
phải đối mặt với những thách thức lớn về vấn đề môi trường do hậu quả của khai thác quá mức, quản 
lý yếu kém các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sức ép của toàn cầu hóa (Adger et al. 2002). Những 
thay đổi về xã hội, sinh thái, kinh tế và thể chế đã làm cho các hệ thống sinh kế các vùng đất ngập nước 
ngày càng phức tạp và dễ bị tổn thương.

Có rất nhiều chồng chéo đã được xác định trong lĩnh vực hoạt động, chức năng, quyền hạn và trách 
nhiệm quản lý tài nguyên giữa các cơ quan quản lý. Trên thực tế, trách nhiệm quản lý đất ngập nước 
đang nằm tản mạn ở nhiều bộ ngành và các cơ quan cấp tỉnh khác nhau. Vì lý do đó, các mục tiêu quản 
lý đối với đất ngập nước thường mâu thuẫn. 

Báo cáo này là một nghiên cứu chuyên đề về quản lý hệ sinh thái đất ngập nước ở Việt Nam. Mục tiêu của 
nghiên cứu này là đưa ra phân tích về các kinh nghiệm quản lý đất ngập nước tính đến thời điểm hiện tại 
và đề xuất các bước cần thiết tiếp theo để áp dụng tiếp cận quản lý hệ sinh thái vào Việt Nam. Việc lựa chọn 
các vùng đất ngập nước để phân tích (Hình 1) tập trung ở vùng ven biển, một phần lý do là dựa vào tài liệu 
có sẵn và do kinh nghiệm của các tác giả. Tuy nhiên, việc lựa chọn này cũng cân nhắc đến sự đáp ứng phù 
hợp với mật độ nghèo đói ở các vùng ven biển (Hình 2). 

2Thông tư Số 18/2004/TT-BTNMT hướng dẫn việc thực hiện Nghị định Số 109/2003/NĐ-CP về Bảo tồn và Phát triển Bền vững các vùng 

Đất ngập nước
3NEA và IUCN, 1999-2000 ‘Các vùng đất ngập nước có giá trị về đa dạng sinh học và môi trường ở Việt Nam’ trong khuôn khổ báo cáo dự 

án ‘Chương trình Quản lý và Bảo tồn Đất ngập nước Việt Nam’

Có một điểm mà các đại biểu đều nhận thấy rõ là các khu bảo tồn và khu không phải tồn thường nằm 
gần kề nhau, giải pháp đưa ra cho một khu thường bị áp dụng cho khu khác tương tự. Những quan 
chức cao cấp ban đầu đã gợi ý IUCN và các tổ chức phi Chính phủ gửi thư lên Thủ tướng Chính phủ về 
nhu cầu cần có một quyết định đối với việc sử dụng và quản lý đất ngập nước không thuộc hệ thống 
các khu bảo tồn, việc này sẽ dẫn đến một khuynh hướng mở rộng hình thức khu bảo tồn.

Những kiến nghị tại hội thảo thứ 2 không nhất trí với ý kiến của đại biểu cho rằng cần có sự gắn kết 
hơn nữa giữa các cơ quan chịu trách nhiệm khu bảo tồn và những cơ quan chịu trách nhiệm khu 
không bảo tồn; về nhu cầu hiểu và quản lý đất ngập nước theo cảnh quan rộng hơn, cân nhắc những 
vấn đề tác động đến đất ngập nước và những khu không phải đất ngập nước cùng một lúc; và làm 
việc thông qua “Ủy ban Đất ngập nước tỉnh”. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề xuất xây dựng Kế hoạch 
Tổng thể đối với ba vùng đất ngập nước lớn: Đồng bằng sông Hồng; sông Mê-kông và tất cả các vùng 
đất ngập nước ven biển, và đề xuất xây dựng kế hoạch theo cách toàn diện chứ không chỉ mang tính 
tổng thể. 

Hy vọng rằng những kết quả đạt được từ các hội thảo này sẽ phần nào đáp ứng những tranh luận và 
đưa ra những hành động cho các vấn đề chính được tóm tắt trong phần cuối này. 
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Phân nhóm các vùng nghiên cứu như sau:  

Các hệ sinh thái đất ngập nước bao gồm: đất ngập nước cửa sông và ven biển (Xuân Thủy), rừng •	
ngập mặn (Cần Giờ), các vùng nước ngọt và lợ (đầm phá Tam Giang và đầm Nại) và vùng nước 
mặn ven biển (vịnh Xuân Đài);

Mục tiêu quản lý: bao gồm khu bảo vệ đất ngập nước (Xuân Thủy và Cần Giờ), các vùng đất ngập •	
nước sử dụng tự do’ (phá Tam Giang, đầm Nại và vịnh Xuân Đài).

Nghiên cứu này tiến hành phân tích quản lý của năm vùng đất ngập nước đại diện cho các mục tiêu 
quản lý khác nhau. Việc phân tích được tiến hành trên các yếu tố sau: (1) diện tích của vùng đất ngập 
nước và các bên liên quan, (2) cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái đất ngập nước, (3) cách thức quản 
lý, (4) các vấn đề kinh tế ảnh hưởng đến hệ sinh thái, và (5) quản lý thích ứng theo không gian và thời 
gian. Thông tin để phân tích là các số liệu thứ cấp và các tài liệu có sẵn. Thông tin bổ xung được tiến 
hành qua trao đổi trực tiếp với một số người cung cấp thông tin ở địa phương, các cán bộ quản lý vùng 
và các nhà nghiên cứu để cập nhật và đối chiếu so sánh các thông tin liên quan.

Cấu trúc của báo cáo bao gồm phần giới thiệu về nghiên cứu, tiếp theo đó là mô tả sơ lược về 5 vùng 
đất ngập nước được lựa chọn để rà soát. Phần nội dung chính của báo cáo là rà soát việc quản lý các 
vùng đất ngập nước trên quan điểm tiếp cận quản lý hệ sinh thái. Kết thúc báo cáo là phần kết luận 
và các bảng biểu phân tích so sánh.

2. Giới thiệu các vùng đất ngập nước nghiên cứu
2.1 Vườn Quốc gia Xuân Thủy
Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định được nâng hạng thành Vườn Quốc gia từ năm 2003. Đây là 
khu bảo tồn đất ngập nước và đồng thời là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam. Vườn Quốc gia bao gồm 
một phần diện tích đồng bằng và các cồn ở cửa sông có rừng ngập mặn ven biển, bãi bùn của Đồng 
bằng Bắc Bộ. Khu vực này được bao bọc bởi các đê biển và đan xen là các vùng đầm lầy.

•   Vườn Quốc gia
  Xuân Thủy, 
  Tỉnh Nam Định

• Đầm Tam Giang
   Tỉnh Thừa Thiên Huế

• Vịnh Xuân Đài
   Tỉnh Phú Yên

• Đầm Nại
   Tỉnh Ninh Thuận

• Sinh quyển dự trữ          
  Rừng ngập mặn
  Cần Giờ
  TP. Hồ Chí Minh

Đây là một vùng cực kỳ quan trọng cho các loài chim nước và chim ven biển di cư, và là nơi cư trú 
thường xuyên của một số loài bị đe dọa toàn cầu. Hoạt động kinh tế chính của vùng bao gồm đánh 
bắt và nuôi trông thủy sản với tổng sản lượng lên đến 10.300 tấn mỗi năm, sản lượng lúa đạt 40.000 
tấn mỗi năm, ngoài ra còn có các hoạt động khác như nuôi vịt, săn bắt chim và thu hái cói. Năm 2004, 
thu nhập địa phương tại Vườn Quốc gia ước đạt 100 tỉ đồng Việt Nam cho thấy mức độ khai thác tài 
nguyên rất lớn. Rừng ngập mặn của khu vực có ý nghĩa trong việc duy trì nguồn lợi thủy sản, là nguồn 
cung cấp gỗ và củi, và bảo vệ các khu dân cư ven biển khỏi tác động của bão lụt.

Việc thành lập Vườn Quốc gia Xuân Thủy là để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đất ngập nước và các 
mục tiêu khác như nghiên cứu giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái và phát triển kinh tế 
xã hội. Việc đánh bắt thủy sản tự nhiên và nuôi trồng thủy sản vẫn đang ở mức độ cao và có nhiều tác 
động tiêu cực lên môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong đó có việc phá rừng ngập 
mặn để lấy đất làm đầm tôm và nuôi ngao vạng. Việc phá rừng ngập mặn làm hủy hoại nghiêm trọng 
sinh cảnh của các loài chim di cư. Hơn nữa, chất thải từ các vùng nuôi trồng thủy sản cũng làm ô nhiễm 
nguồn nước trong Vườn Quốc gia. Việc giảm chất lượng nước đã dẫn đến giảm số lượng của các loài 
động vật hoang dã.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy chịu trách nhiệm chung về quản lý và thực hiện công tác bảo 
tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong Vườn Quốc gia. Ban Quản lý báo cáo với UBND tỉnh thông 
qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định. Ngoài ra còn có các bên liên quan ở địa 
phương tham gia vào việc quản lý như Chi cục Kiểm lâm, chính quyền huyện và các xã, và các tổ chức 
quần chúng như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên v.v... Các cơ quan này có các vai trò khác 
nhau đối với Vườn Quốc gia và các khu vực thuộc thẩm quyền của họ. Việc xác định và phân công trách 
nhiệm và vai trò giữa các cơ quan và các bên liên quan hiện cũng là một thách thức. Việc quy hoạch và 
xây dựng các quy chế quản lý đã tạo ra một bước khởi đầu quan trọng để xây dựng Vườn Quốc gia. Các 
quy chế này đang trong quá trình hoàn thiện, cải tiến, pháp lý hóa và đưa vào thực hiện.

2.2 Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên - Huế được coi là rất quan trọng đối với tỉnh. Tổng diện tích của 
toàn bộ hệ thống đầm phá là 22.000 héc-ta với độ dài xấp xỉ 70 km dọc theo bờ biển. Trong số khoảng 
300.000 người dân sống trong và xung quanh khu vực đầm phá, khoảng một phần ba có sinh kế phụ 
thuộc vào đánh bắt và nuôi trông thủy sản. Có khoảng 1.500 hộ thủy diện trong khu vực đầm phá. Ý 
nghĩa sinh thái và nhân văn của khu vực đầm phá không chỉ đối với các hộ trực tiếp khai thác tài nguyên. 
Các đầm phá là bãi sinh sản quan trọng của các loài cá ven bờ cũng như cá biển khơi và do vậy là nền 
tảng cho sinh kế của những người dân sống dọc theo các vùng ven biển miền Trung Việt Nam. Điều kiện 
sinh thái của đầm phá và khả năng của nó trong việc cung cấp nguồn sinh kế đang bị đe dọa bởi nhiều 
hoạt động gồm, đánh bắt cá, nuôi trông thủy sản, nông nghiệp, giao thông và phát triển công nghiệp.

Trước năm 1990 khi nghề nuôi trồng thủy sản chưa phát triển, các nhóm sử dụng tài nguyên ở vùng 
đầm phá chủ yếu là các cộng đồng ngư dân đánh bắt thủy hải sản tự nhiên. Bắt đầu từ những năm 
1990, khi nghề nuôi trồng thủy sản được du nhập vào khu vực đầm phá, số lượng người sử dụng cũng 
như hình thức khai thác đầm phá tăng đột biến. Trong những năm 1990, diện tích nuôi trồng thủy sản 
tăng nhanh chóng mà không có quy định rõ ràng từ chính quyền địa phương. Theo tập tục, người dân 
có truyền thống tiếp cận đánh bắt cá, ví dụ chủ các trộ nò sáo đã dùng lưới khoanh vùng các diện tích 
đầm phá để độc quyền khai thác. Hoạt động này dẩn đến việc tư nhân hóa diện tích đầm phá, làm mất 
ngư trường của các hộ khai thác di động, đây vốn là nhóm hộ khó khăn nhất trong cộng đồng. Làn 
song tư nhân hoá đã làm giảm diện tích đầm phá chung. 
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2.3 Vịnh Xuân Đài
Vịnh Xuân Đài, Phú Yên có diện tích khoảng 9.000 ha. Xung quanh vịnh có bốn xã ven biển là Xuân 
Thọ 1, Xuân Thọ 2, Xuân Phương, và thị trấn Sông Cầu. Việc quản lý tài nguyên ở vùng này đã không 
được chú ý nhiều cho đến khi nghề nuôi trồng tôm hùm được mở rộng nhanh chóng vào cuối những 
năm 1990. Việc đánh bắt cá tự nhiên bào gồm cả đánh bắt các loài cá gần bờ và tôm hùm giống cung 
cấp cho nghề nuôi trồng. Hoạt động nuôi trồng thủy sản bao gồm việc nuôi tôm hùm lồng trong vịnh 
và các ao tôm dọc theo ven bờ vịnh. Việc phát triển nuôi tôm hùm tạo ra những vấn đề nghiêm trọng 
hơn so với nghề nuôi tôm trong các ao đầm. Tốc độ tăng nhanh chóng của các lồng tôm hùm đã tạo ra 
những tín hiệu đáng ngại về chất lượng nước trong vịnh. Nuôi thâm canh đã dân đến các vấn đề môi 
trường và các mâu thuẫn do người nuôi trồng phải tìm những vị trí tốt để đặt lồng tôm hùm. 

Năm 1999, việc quản lý các vùng nuôi tôm hùm trên cơ sở cộng đồng được xúc tiến với việc nâng cao 
nhận thức cộng đồng. Nhờ vậy, ý thức của các cộng đồng địa phương về khai thác và bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên đã được cải thiện. Cùng với đó là các giải pháp để duy trì sinh kế bền vững được đề xuất 
và đưa vào thực hiện. Các tổ chức cộng đồng thành lập để lôi kéo các nhóm sử dụng tài nguyên vào 
các hoạt động học tập giúp họ giải quyết mâu thuẫn giữa các chủ nuôi tôm hùm và những người khai 
thác tôm hùm giống. Các hộ nuôi tôm hùm có ý thức tốt hơn và có phương thức bảo vệ môi trường tốt 
hơn. Các hành động cộng đồng về quản lý tài nguyên để có sinh kế bền vững được xác định trong đó 
có việc thả tôm hùm trưởng thành để tăng lượng giống tôm hùm trong vịnh. Ở giai đoạn này, việc quy 
hoạch vịnh vẫn chưa được hoàn thiện. Chưa có quy hoạch chung cho việc quản lý hệ sinh thái vịnh. 
Chính quyền huyện và sở thủy sản đưa ra những chỉ dẫn trực tiếp đối với việc quản lý tài nguyên.

2.4 Đầm Nại
Đầm Nại, Ninh Thuận nằm ở phía đông bắc thành phố Phan Rang là một hệ thống đầm phá ven biển 
ở miền Trung Việt Nam. Đầm Nại là một vịnh nước ăn sâu vào đất liền với hình dạng của một cái chảo 
nông hình lục giác. Đầm Nại có diện tích khoảng 700 héc-ta. Độ sâu tối đa của đầm là khoảng 2,5 m 
phụ thuộc vào thủy triều. Đầm Nại có độ dốc thoai thoải và thông ra biển bằng một kênh nhỏ. Đầm 
cung cấp nguồn thỦy sản quan trọng cho phát triển sinh kế của người dân sống xung quanh khu vực. 
Nước trong đầm bao gồm nước mặn (trao đổi với vịnh Phan Rang) và nước ngọt từ các kênh mương đổ 
vào đầm. Nước trao đổi giữa đầm Nại và vịnh Phan Rang đi qua một kênh dài 2 km, sâu 3 - 5 m và rộng 
từ 100 đến 400 m. Do vậy, điều kiện tự nhiên của hệ sinh thái đầm phụ thuộc vào quá trình trao đổi 
nước giữa hai thủy vực này. Nhìn chung, việc tra đổi nước phụ thuộc vào chế độ thủy triều. Tuy nhiên, 
do kênh nói giữa đầm và vịnh Phan Rang hiện đang bị lấp đầy, sự trao đổi nước ngày càng giảm. Đây 
chính là nguyên nhân chiến dẫn đến sự bồi lắng trầm tích trong đầm. 

Xung quanh địa bàn Đầm Nại có năm xã. Tổng dân số của các xã này là 64.365 người . Mật độ dân số ở 
khu vực này cao hơn nhiều so với mật độ chung của huyện (215 người/km²). Các hoạt động sinh kế của 
phần lớn người dân địa phương đều dựa trên các nguồn tài nguyên của đầm Nại như nuôi tôm, khai 
thác nguồn lợi thủy sản và làm muối... với hơn 4.000 hộ gia đình và khoảng 30.000 người tham gia vào 
các hoạt động này. Đầm Nại là vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất của tỉnh Ninh Thuận với tổng diện 
tích ao đầm lên đến 900 héc-ta.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản ở đầm Nại bắt đầu từ năm 1980 với chủ yếu là các hệ thống nuôi quảng 
canh. Sản phẩm chủ yếu là cá biển và tôm ngập mặn. Năm 1993, UBND tỉnh Ninh Thuận đưa ra chính 
sách phát triển cơ sở hạ tầng để nâng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 500 ha và các hoạt động nuôi 
trồng thủy sản cũng có những thay đổi lớn kể từ thời điểm này. Năm 2000 là năm mà nghề nuôi tôm ở 
đầm Nại thành công nhất xét về mặt sản lượng và lợi nhuận. Do vậy, sau thời điểm này, diện tích nuôi 
tôm trong vùng không ngừng tăng, tổng diện tích nuôi trồng tôm trong khu vực đã lên đến 900 ha. 
Nghề nuôi tôm thường có rủi ro cao so nuôi ốc sên và cá vây. Do việc mở rộng thiếu quy hoạch, việc 
nuôi trồng thủy sản đã vượt quá ngưỡng mà năng lực hệ thống có thể tự loại trừ chất thải. Việc xả nước 

Ảnh 1. Đất ngập nước tại Đầm phá Tam Giang duới áp lực sử dụng của con người

Nguồn: Trương Văn Tuyển

Đồng thời, chính quyền địa phương vẫn duy trì các hỗ trợ cho nuôi trồng thủy sản mặc dù hoạt động 
kinh tế này đã được xác định là nguồn gây ô nhiễm chính. Chính quyền xã với sự đồng ý của chính 
quyền tỉnh đã lập quy hoạch cho các diện tích của đầm phá. Quy hoạch này cho phép giao đất cho 
từng hộ gia đình hoặc doanh nghiệp để làm ao nuôi trồng thủy sản thông qua các hợp đồng sử dụng 
đất. Các ao nuôi trồng thủy sản ở đất cao được cải tạo từ các vùng đất nông nghiệp xung quanh đầm 
phá. Chủ sở hữu của các diện tích nói trên được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2003. Việc bố trí thể chế 
trong quản lý hệ thống đầm phá như hiện tại không hỗ trợ cho việc tiếp cận các nguồn tài nguyên 
đầm phá của các hộ gia đình ngư dân truyền thống.

Sau năm 2000, việc quy hoạch quản lý đầm phá đã được chú ý nhiều hơn để đáp ứng với tình trạng trên. 
Quy hoạch tổng thể cho việc quản lý hoạt động thủy sản được lập vào năm 2004 đã xác định các khu vực 
nhạy cảm cần cấm khai thác thủy sản và các vùng sinh sản để thiết lập khu bảo vệ trong tương lai. Chính 
quyền cũng có những nỗ lực đáng kể để mở luồng lạch trong đầm phá. Việc thực thi các biện pháp bắt 
buộc được lặp lại theo thời gian để duy trì các luồng lạch do người dân thường xuyên tìm cách mở các vùng 
khai thác thủy sản mới. Ngoài ra còn xuất hiện các xung đột về quyền sử dụng các vùng nước chung giữa 
nhóm khai thác di động và chủ các vùng ao vây do việc bắt buộc mở thủy đạo.
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thải vào đầm dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm, nước này sau đó được dẫn lại vào các ao thủy sản làm 
giảm chất lượng môi trường trong ao. Do vậy, nhiều ao không còn khả năng sinh lợi do bệnh tôm. Người 
nông dân muốn quay trở lại trồng lúa, nhưng điều này là không thể về cả mặt tài chính và nông học.   

2.5 Khu Bảo tồn Sinh Quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ
Khu Bảo tồn Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này có một 
vai trò rất quan trọng như một hình mẫu cho công tác bảo vệ và quản lý rừng ở Việt Nam. Sau 23 năm 
nỗ lực, hơn 30.000 ha rừng đã được tái phục hồi từ những diện tích rừng đã bị tàn phá nặng nề do khai 
thác quá mức và chất độc hóa học trong thời gian chiến tranh. Hiện tại, rừng ngập mặn ở Cần Giờ đã 
có tổng diện tích lên đến 38.664 héc-ta. Quá trình quản lý rừng ngập mặn cần giờ trải qua nhiều giai 
đoạn. Từ năm 1978 đến năm 1987, có hai cơ quan tham gia là Nông lâm trường Duyên Hải thuộc Sở 
Lâm nghiệp thành Phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trồng và chăm sóc rừng, và Hạt Kiểm lâm huyện 
Duyên Hải chịu trách nhiệm thực thi pháp luật, giám sát và xử phạt những hoạt động bất hợp pháp 
trong khu bảo tồn. 

Năm 1999, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao quyền cho UBND huyện Cần Giờ và Ban Quản lý Rừng 
Phòng hộ Cần Giờ trực tiếp quản lý vùng rừng ngập mặn Cần Giờ. Tháng 12 năm 2001, dự án “Khu 
Bảo tồn Thiên nhiên Rừng ngập mặn Cần Giờ” được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn và khu 
rlừng phòng hộ này chính thức trở thành một Khu Bảo tồn Thiên nhiên. Các mục tiêu quản lý của Khu 
Bảo tồn Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ bao gồm: (1) Bảo tồn tính đa dạng về cảnh quan, hệ sinh 
thái, loài và nguồn gen, (2) khuyến khích việc phát triển kinh tế bền vững về môi trường và văn hóa, và 
(3) phục vụ nghiên cứu, giám sát, đào tạo và giáo dục về bảo tồn và phát triển bền vững ở cấp độ địa 
phương, quốc gia, khu vực và quốc tế. Tổng diện tích của Khu Bảo tồn Sinh quyển Cần Giờ là 75,740 ha. 
Quy hoạch khu sinh quyển được chia làm ba phân vùng có chức năng bổ trợ lẫn nhau:

Vùng lõi (4.721 ha) được thiết lập với mục tiêu lâu dài là bảo vệ tính đa dạng về cảnh quan, hệ sinh thái 
và loài trong khu vực.

Vùng đệm (37.339 ha) hỗ trợ thực hiên mục tiêu quản lý vùng lõi

Vùng chuyển tiếp (29.310 ha) là vành đai bên ngoài bao bọc hai phân vùng trên nơi có thể duy trì các 
hoạt động sản xuất nông nghiệp, các khu dân cư và các hoạt động khác. Vùng này đóng vai trò quan 
trọng trong duy trì các hoạt động kinh kế xã hội thúc đẩy phát triển cộng đồng. 

3. Quản lý Hệ sinh thái đất ngập nước 
3.1 Đất ngập nước và các mục tiêu quản lý
Mối đe dọa phổ biến đối với các vùng đất ngập nước chủ yếu là từ hoạt động sử dụng đất trên cạn và 
các khai thác các vùng nước một cách bất hợp pháp (Bảng 1). Mối đe dọa nghiêm trọng nhất là các hoạt 
động xây dựng hoặc cải tạo đất thành ao nuôi trồng thủy sản. Việc này xảy ra đồng thời với việc giao đất 
và mặt nước trong quá trình tư nhân hóa các vùng đất ngập nước cùng với việc mở rộng diện tích nuôi 
trồng thủy sản, chủ yếu là để phát triển nuôi tôm. Điều này xảy ra phần nào có nguyên nhân là do tăng 
mật độ dân số kết hợp với những thay đổi trong sử dụng đất và nước. Các hoạt động này làm suy giảm 
diện tích rừng ngập mặn và tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường do ô nhiễm nguồn nước. Tệ 
nạn phá rừng trầm trọng là những hậu quả chính tại khu bảo tồn Cần Giờ và khu Ramsar Xuân Thủy. 

Các vấn đề khác bao gồm việc khai thác quá mức và bất hợp pháp các tài nguyên đất ngập nước gây ra 
các ảnh hưởng tiêu cực. Sự đói nghèo của các nhóm sử dụng tài nguyên ở địa phương là những nhóm 
người có sinh kế hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên thiên nhiên cũng được coi là một trong 

những sức ép chính. Điều này cũng một phần là do công tác quản lý và bảo vệ kém hiệu quả, thậm chí 
tại các khu bảo vệ đã được thành lập như khu rừng quốc gia Cần Giờ và khu Ramsar Xuân Thủy. 

Các mục tiêu quản lý của các vùng đất ngập nước là để giải quyết các vấn đề và bảo tồn tài nguyên 
thiên nhiên cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Mục tiêu quản lý chung của tất cả các 
vùng là không chỉ bảo tồn tài nguyên mà còn cho việc duy trì sính kế cho các cộng đồng (Bảng 1). Điều 
này làm nổi bật tầm quan trọng trong việc tạo sinh kế của các hệ sinh thái đất ngập nước ở Việt Nam. 
Việc cải thiện môi trường và chức năng của các vùng đất ngập nước cũng được chú trọng tại tất cả 
các vùng được nghiên cứu. Tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy và Rừng ngập mặn Cần Giờ, mục tiêu quản 
lý chủ yếu chú trọng vào công tác bảo vệ. Việc tiếp cận và khai thác tài nguyên thiên nhiên trực tiếp 
bị cấm. Trong khi đó, mục tiêu quản lý của các vùng đất ngập nước “mở” (đầm phá Tam Giang, đầm 
Nại và vịnh Xuân Đài) là duy trì và phục hồi các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các chức năng hệ 
sinh thái. Ở đầm phá Tam Giang, các khu vực nhạy cảm như cửa sông Ô Lâu và các bãi sinh sản ở Sam 
Chuồn và Cầu Hai đang được lên kế hoạch để xác định các phân khu bảo vệ trong hệ thống đầm phá.

3.2 Các bên liên quan và các mối quan tâm của họ đối với hệ sinh thái đất 
ngập nước
Có rất nhiều bên liên quan có các mối quan tâm, lợi ích và chịu ảnh hưởng của việc quản lý các hệ sinh 
thái đất ngập nước. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, các bên liên quan được chia thành ba cấp độ 
(Bảng 2). Các bên liên quan sơ cấp là những nhóm sử dụng tài nguyên trực tiếp, những người ít nhiều 
có sinh kế phụ thuộc chặt chẽ vào một trong số các nguồn tài nguyên đất ngập nước. Nhóm này bao 
gồm các ngư dân truyền thống, những người nuôi trồng thủy sản, các nông dân, những nhóm sử 
dụng tài nguyên theo mùa và những người làm dịch vụ liên quan đến tài nguyên thiên nhiên. Nhóm 
người này phụ thuộc một cách tự nhiên vào các tài nguyên quan trọng cho sinh kế của họ. Mối quan 
tâm của họ do vậy cũng gắn với quyền tiếp cận và chất lượng tài nguyên. Điều này liên quan đến việc 
bố trí thể chế và quyền sử dụng trong việc quản lý tài nguyên. Tại các khu bảo vệ đất ngập nước (Khu 
Bảo tồn Sinh quyển Cần Giờ và Vườn Quốc gia Xuân Thủy) quyền sử dụng được xác định rõ ràng (qua 
các quy chế) ở vùng lõi và vùng đệm để điều tiết việc tiếp cận và sử dụng tài nguyên. Mối quan tâm 
chính là năng lực thực thi pháp luật. Tuy nhiên, tại các vùng đất ngập nước “mở” (đầm phá Tam Giang, 
đầm Nại và vịnh Xuân Đài) việc phân quyền sử dụng tài nguyên chưa rõ ràng. Mối quan tâm ở đây là 
năng lực thực thi pháp luật. Tuy nhiên, tại những khu đất ngập nước “tự do sử dụng” (Đầm Tam Giang, 
Đầm Nại và vịnh Xuân Đại) môiư quan tâm lại tập trung vào cách thức phân quyền sử dụng. Lúc này 
vấn đề không chỉ là năng lực thực thi pháp luật mà còn là cơ chế phân quyền. Đây là mối quan tâm lớn 
nhất của các bên liên quan sơ cấp do nó ảnh hưởng nhiều nhất đến sinh kế của họ. Tuy nhiên, những 
người sử dụng tài nguyên truyền thống như ngư dân, và nông dân lai không được phân quyền chính 
thức: quyền tiếp cận nguồn nước và ao cá mà theo phong tục được cộng đồng chấp nhận, nhưng theo 
chính quyền địa phương thì đây lại là “bất hợp pháp”.

Các bên liên quan thứ cấp là các tổ chức hay các nhóm có vai trò trực tiếp hoặc trực tiếp thực hiện trách 
nhiệm quản lý hoặc tiến hành các hoạt động can thiệp vào quản lý hệ sinh thái đất ngập nước. Cần chú 
ý là việc quản lý hệ sinh thái đất ngập nước hầu như chỉ nằm trong phần ranh giới đã được xác định là 
khu bảo vệ. Do đó, việc xác định các bên liên quan thứ cấp là rất phức tạp. Nhóm này không chỉ bao 
gồm những người quan tâm đến bản chất của tài nguyên, số lượng và chất lượng của chúng, mà còn 
cả những người quan tâm đến cách thức mà tài nguyên đó được bảo vệ, bảo tồn và sử dụng. Vấn đề về 
phát triển sinh kế địa phương, công nghệ, phát triển kinh tế xã hội, thực thi pháp luật, và phân bổ quyền 
sử dụng cũng là mối quan tâm của nhóm các bên liên quan thứ cấp. Một danh sách khá dài các bên liên 
quan thứ cấp đã được xác định: các ban quản lý của các khu bảo vệ (Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Cần Giờ 
và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy); chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan ở cấp 
xã, huyện và tỉnh; các tổ chức quần chúng, các NGO, các viện nghiên cứu và trường đại học quan tâm và 
có các vai trò nhất định trong quản lý hệ sinh thái đất ngập nước. Tại các khu bảo vệ đất ngập nước, các 
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Ảnh 2. Phụ nữ đang đi nhặt rau cho cá ăn

Nguồn: Trương Văn Tuyển

ban quản lý được thành lập trực thuộc chính quyền địa phương để thực thi trách nhiệm quản lý chung.
Bảo vệ và bảo tồn là trách nhiệm chính của các ban quản lý. Cũng cần chú ý là phạm vi quan tâm 
của các ban quản lý có thể chỉ bó gọn trong vùng lõi hoặc vùng đệm của các vùng đất ngập nước. 
Trong khi đó, việc quản lý các hệ sinh thái đất ngập nước ở vùng “mở” thuộc trách nhiệm của chính 
quyền các xã. Đây là là cơ quan quản lý trực tiếp theo sự chỉ đạo của các cơ quan cấp huyện và 
cấp tỉnh. Do đó, chính quyền xã quan tâm nhiều nhất đến tính hiệu quả của tài nguyên bao gồm 
phát triển sinh kế và vai trò của đất ngập nước trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
Tại các khu bảo vệ, chính quyền địa phương có thể giữ vai trò quản lý chính bên ngoài ranh giới 
bảo vệ. Do đó, họ quan tâm đến vùng nhưng chỉ tập trung vào khía cạnh phát triển kinh tế xã hội.

Các bên liên quan thứ ba trong nghiên cứu này là các tổ chức và các nhóm có thể gây ảnh hưởng 
đến quản lý đất ngập nước thông qua xây dựng chính sách hoặc hỗ trợ việc áp dụng các tiếp cận 
chiến lược. Nhóm này bao gồm các cơ quan hữu quan ở cấp bộ, các tổ chức nghiên cứu và phát triển 
quốc tế, và các nhà tài trợ. Nhóm các bên liên quan này quan tâm chủ yếu đến sự thành công và thất 
bại của các tiếp cận quản lý chiến lược đối với đất ngập nước. Họ cũng quan tâm nhiều đến bảo tồn 
tài nguyên, phát triển kinh tế tổng thể và xóa đói giảm nghèo.

3.3 Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái đất ngập nước
Vai trò quan trọng của toàn bộ các hệ sinh thái đất ngập nước được xem xét trong nghiên cứu này không 
chỉ nằm trong lợi ích từ khai thác trực tiếp tài nguyên thiên nhiên cho sinh kế của người dân (Bảng 3). Từ 
quan điểm sinh thái học, chức năng quan trọng nhất của các vùng đất ngập nước là chúng tích, thải nước 
và phân hủy các chất thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, nước 
sinh hoạt và các hoạt động khác. Duy trì các sinh cảnh đẻ trứng, phát triển ấu trùng, con non của các loài 

thủy sinh cũng là một trong những vai trò quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sinh kế của các 
địa phương. Chức năng bảo vệ, ví dụ, rừng phòng hộ và kiểm soát lũ là một trong vai trò chính của Khu Bảo 
tồn Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ và các đầm phá ở miền Trung Việt Nam. Như đã trình bày ở phần 
trên của báo cáo, các vùng đất ngập nước có tính đa dạng sinh học rất cao. Danh lục các loài động thực vật 
ghi nhận ở các điểm nghiên cứu có số lượng rất cao và có nhiều loài hiếm và bị đe dọa tuyệt chủng.

Tuy nhiên, các chức năng quan trọng của các hệ sinh thái đất ngập nước đang bị đe dọa bởi hoạt động 
của con người. Các vấn đề như khai thác quá mức, ô nhiễm, đánh bắt thủy sản bất hợp pháp và sử 
dụng các phương tiện hủy diệt, và các hoạt động cải tạo đất được ghi nhận tại tất cả các vùng nghiên 
cứu. Hơn nữa, rừng ngập mặn ở khắp nơi bị phá hủy để phát triển nuôi trồng thủy sản và phục vụ các 
nhu cầu khác. Việc này thậm chí còn xảy ra ở những nơi rừng ngập mặn mới được phục hồi như Vườn 
Quốc gia Xuân Thủy và Khu Bảo tồn Sinh quyển Cần Giờ. Các sức ép nói trên phần nào là do sự tăng 
dân số tự nhiên và cơ học, ví dụ, số lượng người sử dụng tài nguyên tại Cần Giờ không ngừng tăng. Sự 
nghèo đói của các cộng đồng địa phương như đã trình bày ở phần trên của báo cáo cũng tạo ra sức ép 
đáng kể lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có các vùng đất ngập nước. Mật độ người dân 
nghèo ở các cộng đồng ven biển rất cao. Một phần nguyên nhân khác là sự yếu kém về quản lý làm 
cho sự khai thác quá mức càng trở nên trầm trọng. Đầm phá Tam Giang là một ví dụ điển hình về cách 
thức mà các cộng đồng dân cư tạo sức ép lên các hệ sinh thái. Các cộng đồng ngư dân truyền thống rất 
nghèo. Các hoạt động đánh bắt thủy sản trong đầm phá hiện tại vẫn là “mở” dựa trên quyền khai thác 
truyền thống. Những ngư dân nò sáo có lợi thế hơn trong tiếp cận hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy 
sản đã dành được các quyền danh riêng trong khu vực ao vây của họ. Thời điểm “bùng nổ” phát triển 
nuôi trồng thủy sản đã thúc đẩy quá trình tư nhân hóa và tạo ra các mối đe dọa không chỉ đến ranh 
giới của các vùng đất ngập nước mà còn đến các chức năng hệ sinh thái của chung.

3.4 Quản lý hệ sinh thái đất ngập nước
Các văn bản pháp quy ở cấp quốc gia có ảnh hưởng đến quản lý đất ngập nước theo nhiều cách thức khác 
nhau. Các văn bản này bao gồm (1) Luật Tài nguyên Nước, 1998 (Số 8/1998/QH10), (2) Luật Thủy sản, 2003 
(Số 17/2003/QH 11), (3) Luật Đất đai, 2003 (Số 13/2003/QH11), (4) Nghị định 109/2003/NĐ-CP, cùng với các 
Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp quy khác. Các văn bản trên định nghĩa về đất ngập nước, ranh 
giới và việc quản lý đất ngập nước, và quyền và nghĩa vụ của các cộng đồng sống và sử dụng trong và 
xung quanh các vùng này. Điều quan trọng của các văn bản này là cho phép các cơ quan quản lý thực hiện 
trách nhiệm quản lý của họ. Cơ sở pháp lý cho quản lý đất ngập nước từ các văn bản pháp quy nói trên là:

 Các vùng đất ngập nước nội địa được xác định là các vùng bị ngập nước mặn hoặc nước lợ, •	
bao gồm các sông, suối, kênh, mương, các vùng mặt nước đặc dụng, hồ và ao.
Tài nguyên nước là dạng tích lũy của nước có nguồn gốc thiên nhiên hoặc nhân tạo.•	
Nước mặt là nước tồn tại trên mặt đất liền; đất với mặt nước; đất với mặt nước nội địa. •	
Các vùng đặc dụng bao gồm rừng, các bãi ngập triều,và đất nuôi trồng thủy sản. •	

Có rất nhiều cơ quan khác nhau có vai trò và trách nhiệm trong việc quản lý các hệ sinh thái đất ngập 
nước (Bảng 4 và Bảng 5). Tại các khu bảo vệ đất ngập nước (Khu Bảo tồn Sinh quyển Cần Giờ và Vườn 
Quốc gia Xuân Thủy) các ban quản lý được thành lập để trực tiếp đảm đương trách nhiệm quản lý 
chung. Tuy nhiên vai trò của các ban quản lý này thường chỉ giới hạn trong phạm vi của vùng lõi và 
vùng đệm của khu bảo vệ, và các phân vùng này mới chỉ là một phần của toàn bộ các hệ sinh thái đất 
ngập nước. Do vậy, khả năng ảnh hưởng của các ban quản lý chỉ bó hẹp bên trong ranh giới của các 
khu bảo vệ. Các ban Quản lý trực tiếp báo cáo với chính quyền huyện (huyện Cần Giờ) hay chính quyền 
tỉnh (tỉnh Nam Định) thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Họ khó có thể đại diện cho 
các nhóm sử dụng tài nguyên là các bên liên quan sơ cấp. Chính quyền địa phương ở các cấp khác 
nhau thực hiện trách nhiệm quản lý đối với các khu vực xung quanh các khu bảo vệ và cũng có những 
ảnh hưởng quan trọng đối với toàn bộ các hệ sinh thái đất ngập nước.
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Bảng 4. Các cơ quan có vai trò lớn trong quản lý hệ sinh 
thái đất ngập nước

Vai trò quản lý
Các khu bảo vệ (RPH Cần Giờ và 

VQG Xuân Thủy)

Các vùng đất ngập nước “mở” 
(Tam Giang, đầm Nai và vịnh 

Xuân Đài)
Quản lý trực tiếp và thực hiện
 bảo tồn và sử dụng tài nguyên

Ban Quản lý Khu Bảo vệ và 
chính quyền xã

Chính quyền xã

Quy hoạch chi tiết và phát triển 
sinh kế địa phương

Ban Quản lý Khu Bảo vệ và
 chính quyền xã

Chính quyền xã

Xây dựng các chỉ dẫn, quy định về 
quản lý và phân bổ quyền sử dụng

Ban Quản lý, cơ quan chuyên 
ngành (Sở NN&PTNT), chính quyền 
huyện và tỉnh

Cơ quan chuyên ngành
(Sở Thủy sản) và
chính quyền huyện

Phê chuẩn quy hoạch và ra quyết 
định quản lý

Chính quyền tỉnh và trung ương Chính quyền tỉnh và huyện 

Xây dựng luật và các chế tài 
quản lý

Chính quyền tỉnh, Bộ TN&MT và
Bộ NN&PTNT

Chính quyền tỉnh và Bộ Thủy sản

Quản lý trên cơ sở cộng đồng và 
đồng quản lý

Sở NN&PTNT và các tổ chức
quần chúng

Sở Thủy sản và các tổ chức xã hội, 
ngành nghề

Nhìn chung, quyết định cao nhất về quản lý một hệ sinh thái đất ngập nước cụ thể do chính quyền 
địa phương thực hiện, chủ yếu là chính quyền tỉnh. Do đó, các cơ quan chức năng chuyên ngành đều 
tham gia và có những trách nhiệm nhất định. Tại các vùng bảo tồn (Vườn Quốc gia Xuân Thủy và Khu 
Bảo tồn Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ), Sở NN&PTNT có vai trò chính trong thực hiện các trách 
nhiệm quản lý. Tại các vùng đất ngập nước “mở’, Sở Thủy sản có vai trò quản lý lớn hơn so với các cơ 
quan khác. Tại các vùng đất ngập nước cụ thể, các cơ quan chuyên ngành phối hợp tác với các bên liên 
quan để thực hiện công tác quản lý.

Người dân và các tổ chức cộng đồng cũng có vai trò quan trọng trong việc quản lý các vùng đất ngập 
nước. Các tổ chức này có thể đại diện tốt cho các bên liên quan sơ cấp. Có thể chia các tổ chức cộng 
đồng thành các nhóm: (1) các tổ chức cộng đồng được thành lập không dựa trên một cơ sở pháp lý 
mạnh, ví dụ, các nhóm tự quản về quản lý tài nguyên thiên nhiên; (2) các tổ chức chính trị và xã hội có 
sự hỗ trợ trực tiếp từ chính quyền; và (3) các tổ chức xã hội và ngành nghề, ví dụ, Hội Ngư dân được hỗ 
trợ để giữ vai trò kiểm soát trong việc đồng quản lý trên cơ sở cộng đồng đang được thực hiện tại đầm 
phá Tam Giang. Các tổ chức này ngày càng có vai trò lớn hơn trong việc tổ chức các hoạt động phát 
triển sinh kế, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở cấp cơ sở. Đối với trường hợp đầm phá Tam 
Giang các tổ chức cộng đồng có vai quan trọng trong việc quy hoạch có sự tham gia của địa phương 
và quản lý tài nguyên đầm phá trên cơ sở cộng đồng. 

Một trong số các vấn đề thường xuyên xuất hiện nhất là việc phân bổ vai trò quản lý và quyền sử dụng 
trong các chế tài quản lý hiện tại. Điều này một phần là do khung pháp luật cho quản lý đất ngập nước 
chưa được xây dựng một cách đầy đủ. Có rất nhiều ví dụ như ở các vùng trong đầm phá Tam Giang, 
các phương thức quản lý chịu ảnh hưởng lớn bởi Luật Đất đai và/hoặc Luật Thủy sản là văn bản pháp 
lý cao nhất liên quan đến các hệ sinh thái biển và trên cạn

Ảnh 3. Phân ranh giới biển tại Đầm phá Tam Giang

Nguồn: Trương Văn Tuyển

Ở các vùng đất ngập nước “mở”, chính quyền các xã trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý. Chính quyền 
các xã thực hiện các hoạt động để phát triển sinh kế, kinh tế xã hội và bảo vệ tài nguyên. Chính quyền 
xã cũng thực hiện các chỉ đạo, quy định và chính sách quản lý do các cấp cao hơn như huyện, tỉnh và 
trung ương ban hành. Do đó, năng lực của từng xã hoặc từng ban quản lý trong ảnh hưởng đến toàn 
bộ các hệ sinh thái là rất hạn chế. Điều đó có nghĩa là vai trò của chính quyền các cấp cao hơn, ví dụ, 
tỉnh hay huyện, mang tính quyết định. Ảnh hưởng của chính quyền tỉnh và huyện được thực hiện qua 
các cơ quan chuyên ngành, ví dụ như Sở Thủy sản, Sở Tài nguyên và Môi trường, và Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn. Chính quyền địa phương ở một cấp nào đó đại diện cho hầu hết các bên liên 
quan. Tuy nhiên, các quyết định quản lý nhiều khi không cân nhắc được hết lợi ích và mối quan tâm 
của tất cả các bên do năng lực quản lý kém và cách thức tiếp cận áp đặt từ trên xuống như hiện nay.
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3.5 Các vấn đề kinh tế ảnh hưởng đến các hệ sinh thái

Vai trò tạo sinh kế của tài nguyên đất ngập nước ở Việt Nam 

Một phần năm dân số Việt Nam4 có sinh kế chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các nguồn tài 
nguyên đất ngập nước. Dó đó việc sử dụng bền vững đất ngập nước là nền tảng cho an ninh lương thực, 
sức khỏe, phát triển nông nghiệp và công nghiệp của quốc gia. Điều này yêu cầu một tiếp cận đúng 
cho việc quản lý hệ sinh thái đất ngập nước. Bản đồ đói nghèo đã chỉ ra mức độ chịu ảnh hưởng của đói 
nghèo cao nhất tại các vùng miền núi. Tuy nhiên, mật độ người nghèo cao nhất lại tập trung ở các vùng 
ven biển, nơi có mật độ dân số cao.Mất an toàn lương thực là đặc trưng của sự nghèo đói của người dân 
phụ thuộc vào các vùng đất ngập nước ở đồng bằng và ven biển. Số lượng người nghèo và sự mẫn cảm 
của nhóm này đối với đói nghèo tại các vùng đồng lũ ở đất thấp và các vùng đất ngập nước ven biển 
của Việt Nam là một thách thức đáng kể đối với các bộ ngành chịu trách nhiệm xóa đói giảm nghèo. 
Ở các khu vực này, đói nghèo có mối liên hệ chặt chẽ với sự phụ thuộc vào đất ngập nước. Các mối đe 
dọa có liên quan đến đói nghèo ở các vùng đất ngập nước có thể tóm tắt sơ bộ là do nguyên nhân sau:

Khai thác quá mức tài nguyên địa phương •	
Ô nhiễm nước do hóa chất nông nghiệp, •	
ô nhiễm từ chất thải công nghiệp và sinh 
hoạt, và trong một số trường hợp là do sự 
tích tụ cặn dioxin
Tình trạng không có đất và chiếm dụng đất •	
(nuôi trồng thủy sản)
Thiếu cơ chế phân bổ quyền sử dụng đất rõ ràng•	
Thiếu quy hoạch liên ngành cho xóa đói •	
giảm nghèo
Khai thác không bền vững nguồn lợi thủy sản•	
Cải tạo đất ngập nước lấy đất canh tác •	
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, xây 
dựng và du lịch
Tăng nhu cầu đối với cá và các tài nguyên •	
thủy sinh khác (bao gồm cả các sản phẩm gỗ)
Biến đổi khí hậu liên quan đến tăng mực •	
nước biển, mật độ thường xuyên của bão, v.v 

Phát triển nuôi trồng thủy sản

Từ góc nhìn kinh tế, yếu tố quan trọng nhất của hệ sinh thái đất ngập nước là các diện tích nuôi trồng thủy 
sản bao gồm không gian và chất lượng nước phù hợp với các phương thức nuôi trồng khác nhau (Bảng 6, 
trang 46). Điều này là do các cộng đồng và chính quyền địa phương ở xung quanh các vùng đất ngập nước 
coi phát triển nuôi trồng thủy sản là chính lược chính trong phát triển kinh tế xã hội và sinh kế. Hầu hết các 
địa phương xây dựng quy hoạch nuôi trồng thủy sản hỗ trợ việc mở rộng diện tích ao đầm và tăng mức độ 
thâm canh, ví dụ, các trang trại nuôi tôm thâm canh. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng một cách nhanh 
chóng ở vùng đệm và xung quanh các khu bảo vệ và ở toàn bộ vùng đất ngập nước nơi chưa thành lập khu 
bảo vệ. Tập quán này gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái đất ngập nước. Các mối đe dọa chính đối với 
đất ngập nước là (1) làm giảm diện tích đất ngập nước và ranh giới các vùng nước do việc cải tạo đất thành 
các ao nuôi trồng thủy sản, (2) làm mất rừng ngập mặn dẫn đến phá hủy đa dạng sinh học và sinh cảnh sinh 
sản của các loài thủy sinh và các loài chim, (3) ô nhiễm từ chất thải nuôi trồng thủy sản dẫn đến suy giảm chất 
lượng nước, (4) tăng trầm tích do làm giảm tốc độ dòng chảy và dẫn đến giảm khả năng hòa tan của nước.

4Cục Bảo vệ Môi trường (2006), Chương trình Hỗ trợ Đất ngập nước Quốc gia 2007-2010.

Do nhu cầu thị trường rất cao và chủ yếu là phục vụ cho xuất khẩu, nuôi tôm ban đầu mang lại thu 
nhập kinh tế đáng kể và là động lực cho việc đầu tư trên quy mô lớn. Kết quả là diện tích nuôi tôm mở 
rộng một cách nhanh chóng trong những năm 1990 như một đợt “bùng phát” tại môi trường nước 
mặn ở các vùng ven biển khắp cả nước. Việc phát triển nuôi trồng thủy sản thiếu kế hoạch, ví dụ ở đầm 
phá Tam Giang hay đầm Nại, không chỉ phá hủy hệ sinh thái đất ngập nước mà còn đe dọa đến ranh 
giới của đất ngập nước và ô nhiễm cũng tạo ra nguy cơ thường xuyên cho người nuôi tôm. Nhiều hộ 
gia đình ngày càng nợ nần chồng chất và mất khả năng thanh toán nợ để phát triển nuôi trồng thủy 
sản. Hơn nữa, họ cũng không thể cải tạo lại các ao nuôi thủy sản thành ruộng lúa. Rất nhiều ao tôm ở 
xung quan đầm Nại vốn được cải tạo từ mặt nước đầm và ruộng lúa đến nay bị bỏ hoang. Vấn đề này 
cũng xảy ra đối với các vùng đất ngập nước khác được xem xét trong khuôn khổ nghiên cứu này. 

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này khá phức tạp và bao gồm nhiều yếu tố. Cuối cùng thì sự nghèo 
đói của các cộng đồng địa phương tạo ra sức ép mạnh mẽ lên việc sử dụng đất ngập nước để đa dạng 
hóa nguồn thu nhập. Quy hoạch yếu kém và thực thi pháp luật không hiệu quả cũng là ý kiến chung 
của người dân địa phương. Phân bổ quyền sử dụng các vùng đất ngập nước không rõ ràng và việc xác 
định vai trò và trách nhiệm quản lý cũng được coi là vấn đề theo ý kiến của các cơ quan quản lý. Thiếu 
kiến thức và nhận thức về quản lý hệ sinh thái đất ngập nước có lẽ là vất đề rất quản lý mà các bên 
liên quan đều bỏ qua hoặc không nhận thức được. Phần lớn các quan chức địa phương, những cán bộ 
quản lý trực tiếp các hệ sinh thái đất ngập nước ủng hộ việc phát triển nuôi trồng thủy sản mà không 
cần cân nhắc đến các tác động tiêu cực của hoạt động phát triển này.

Theo các báo cáo, ví dụ trường hợp đầm phá Tam Giang và đầm Nại thì việc trồng rong sụn (Kappa-
phicus alvarezii) là hoạt động nuôi trồng thủy sản ít nhiều bền vững hơn. Ở những diện tích nhất định, 
hoạt động này là lựa chọn tốt cho việc phục hồi các vùng nước đã bị ô nhiễm. Bản thân các bãi rong 
biển cũng là môi trường tốt cho các loài thủy sinh sinh sản và phát triển con non và cần được đưa vào 
cân nhắc trong quy hoạch lồng ghép các mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững.

Khai thác thủy sản tự nhiên

Tài nguyên thủy sản cũng là nguồn lợi kinh tế quan trọng đối với các cộng đồng địa phương sống 
xung quanh các vùng đất ngập nước, cả các khu bảo vệ cũng như các vùng đất ngập nước “mở”. Các 
loài động vật thủy sinh bị đánh bắt bao gồm cả thương phẩm (cá, tôm, cua, ngao vạng, tôm hùm...) và 
cả con giống để nuôi trồng (tôm hùm no, cua, các loài cá...) để bán tại chỗ hoặc xuất khẩu. 

Nhu cầu thị trường đối với hàng hải sản ngày càng tăng và nhu cầu thu nhập của người dân địa 
phương, nhất là các cộng đồng ngư dân truyền thống, làm tăng các hoạt động đánh bắt thủy sản ở 
các vùng đất ngập nước. Vấn đề đánh bắt thủy sản quá mức là vấn đề chung của hầu hết các vùng đất 
ngập nước. Đánh bắt bất hợp pháp và sử dụng các hình thức hủy diệt, ví dụ như dùng xung điện và 
sử dụng lưới mắt nhỏ diễn ra ở hầu hết các vùng đất ngập nước. Đã có nhiều nỗ lực để ngăn chặn việc 
đánh bắt bất hợp pháp và sử dụng các hình thức hủy diệt. Tuy nhiên, các hình thức này vẫn tiếp diễn 
do các cơ quan chức năng, ví dụ, phòng quản lý nguồn lợi thủy sản, chính quyền xã, ban quản lý các 
khu bảo vệ... không đủ năng lực và kỹ năng giải quyết vấn đề. 

Việc đánh bắt thủy sản bất hợp pháp và bằng các phương thức hủy diệt diễn ra phổ biến ở cả vùng 
lõi và vùng đệm của các khu bảo vệ như Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Nguyên nhân chính là do tình 
trạng đói nghèo của các nhóm sử dụng tài nguyên. Kết quả là, tài nguyên thủy sản của các vùng đất 
ngập nước bị suy giảm. Cùng với việc tăng số lượng người đánh bắt, lượng cá bắt được trung bình 
của các hộ ngư dân truyền thống ngày càng ít đi. Người dân tìm kiếm cơ hội trong nuôi trồng thủy 
sản và càng tạo thêm sức ép lên các hệ sinh thái đất ngập nước.

Để giải quyết các vấn đề này, các cơ quan quản lý ở đầm phá Tam Giang và Vườn Quốc gia Xuân Thủy 
đã thực hiện tiếp cận có sự tham gia hỗ trợ các hệ thống đồng quản lý hoạt động thủy sản bước đầu 

 

Hình 1 Tỷ lệ nghèo và mật độ nghèo, MOLISA, 2004 
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đã tao điều kiện cho các cộng đồng ngư dân địa phương có vai trò và trách nhiệm lớn hơn trong việc 
quản lý. Các hoạt động này được khởi xướng với sự hỗ trợ về chính sách và pháp lý của chính quyền 
tỉnh và Bộ Thủy sản. Một số tổ chức quốc tế, ví dụ FAO cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các 
chương trình này tại đầm phá Tam Giang.

Việc mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản tạo ra cơ hội cho phát triển kinh tế xã hội và sinh kế cho các 
cộng đồng ngư dân truyền thống. Tuy nhiên, nó cũng tạo thêm sức ép về diện tích đánh bắt và nguồn 
lợi thủy sản lên các vùng đất ngập nước. Tại đầm phá Tam Giang và vịnh Xuân Đài, các hộ gia đình có 
sinh kế hoàn toàn lệ thuộc nguồn lợi tự nhiên, ví dụ, đánh bắt cá và tôm hùm giống. Cuộc sống của họ 
ngày càng khó khăn hơn do các bãi đánh bắt bị hạn chế và tài nguyên thủy sản suy giảm. Nguy cơ từ 
các thiên tai cũng trở nên thường xuyên hơn. Việc tham gia hưởng lợi từ nuôi trồng thủy sản đối với 
các hộ ngư dân truyền thống nghèo là rất khó do họ thiếu năng lực kỹ thuật. Hơn nữa, họ cũng không 
có khả năng tiếp cận các vùng đất hoặc nước. Vấn đề tìm kiếm sinh kế thay thế cho các cộng đồng địa 
phương lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên của các vùng đất ngập nước vẫn là một mối lo lớn.

Ảnh 4. Vá lưới tại vườn Quốc gia Tràm Chim

Nguồn: Nguyễn Hữu Thiện

Phát triển du lịch

Phát triển du lịch được cho là có tiềm năng rất cao ở tất cả các vùng đất ngập nước. Các bên liên quan 
và các cơ quan quản lý đều rất quan tâm đến hoạt động phát triển này do nó có thể tiến hành đồng 
thời với các mục tiêu quản lý đất ngập nước về bảo tồn và tạo dựng sinh kế. Điều này gắn kết các giá 
trị nghỉ dưỡng của rừng ngập mặn, đa dạng sinh học, động vật hoang dã, các rạn san hô, các cảnh 
quan ven biển và vịnh. Phát triển du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn Sinh quyển Cần Giờ và Vườn Quốc 
gia Xuân Thủy tạo ra nhiều động lực cho việc bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước. Phát triển du 
lịch ở các vùng khác hiện đang ở bước ban đầu. Thách thức không chỉ về quy hoạch mà còn do năng 
lực địa phương còn yếu. Điều này đòi hỏi rất nhiều hoạt động như nâng cao nhận thức, xây dựng các 
nguồn thu nhập thay thế cho các nhóm sử dụng nghèo và các nguồn lực để khởi động khác

Ảnh hưởng của du lịch, đặc biệt là ở Khu Bảo tồn Sinh quyển Cần Giờ lên kinh tế và xã hội của địa 
phương là rất tích cực. Cải thiện cơ sở hạ tầng không chỉ là đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch mà còn 
cho các hoạt động kinh tế khác. Các cộng đồng địa phương ở xung quanh Vườn Quốc gia Xuân Thủy 
và huyện Cần Giờ có thể tham gia và hưởng lợi từ các chương trình du lịch dựa trên giá trị nghỉ dưỡng 
của rừng ngập mặn và các tài nguyên thiên nhiên khác. Một bộ phận dân cư có được công ăn việc làm 
từ các công ty du lịch lớn hoặc các ngành nghề kinh doanh liên quan khác. Một số cộng đồng còn có 
thể xây dựng hoạt động du lịch sinh thái dựa trên cộng đồng. 

Đối với Cần Giờ, hiện tại đang xuất hiện mối lo về các tác động tiêu cực lên môi trường. Số lượng du 
khách quá cao đã làm phát sinh ô nhiễm và các xung đột. Quản lý các hoạt động du lịch cũng là một 
vấn đề rất phức tạp. Tại Cần Giờ, có quá nhiều nhà cung cấp dịch vụ đang gây ra các vấn đề đối với công 
tác quản lý và lồng ghép quản lý đất ngập nước. P.N.Hồng et al. (2002) đã liệt kê một danh sách dài các 
công ty du lịch trong đó có hai công ty lớn có trụ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Thương mại 
và Du lịch huyện và rất nhiều doanh nghiệp tư nhân sở hữu các nhà hàng, nhà khách, các bãi đỗ xe tư 
nhân, xe máy, xe bus, phà và các cửa hàng. Ít nhất có hơn 100 hộ gia đình có cửa hàng hải sản, đồ lưu 
niệm, quán giải khác, và cho thuê ghế tắm biển. Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Cần Giờ, một số lâm trường 
và các cơ quan ở huyện Cần Giờ đang lập quy hoạch đối với dịch vụ du lịch ở nhiều dạng khác nhau.

3.6 Các bài học hướng đến quản lý thích ứng
Bài học kinh nghiệm chính ở tất cả các vùng đất ngập nước được rà soát trong nghiên cứu này liên 
quan đến việc hỗ trợ phát triển nghề nuôi tôm (Bảng 7, trang 48). Việc phát triển nuôi tôm trong 
những năm 1990 tạo ra những mối đe dọa nghiêm trọng đến ranh giới và tính đa dạng sinh học của 
các vùng đất ngập nước. Do đó, làm giảm các dịch vụ và chức năng môi trường của các hệ sinh thái 
đất ngập nước. Hoạt động này cùng mang loại nguy cơ cao và sự phụ thuộc vào công nghệ cao của 
những người trực tiếp sử dụng tài nguyên đất ngập nước. Vấn đề quản lý phổ biến nhất liên quan đến 
phát triển nghề nuôi tôm bao gồm:

Quy hoạch quản lý hệ sinh thái đất ngập nước không được lập hoặc không phù hợp•	
Các cơ quan quản lý đất ngập nước thiếu năng lực thực thi pháp luật và các quy chế•	
Thiếu phương pháp quản lý phù hợp để quản lý đất ngập nước•	
Chính sách của địa phương quá thiên về phát triển kinh tế •	
Mật độ người nghèo có sinh kế lệ thuộc vào tài nguyên đất ngập nước cao•	
Vai trò và trách nhiệm quản lý hệ sinh thái đất ngập nước không rõ ràng•	
Phân bổ quyền của người sử dụng đối với các vùng đất và nước không rõ ràng•	

Các kinh nghiệm tích cực thu được ở các vùng đất ngập nước là khuyến khích sự tham gia của người 
dân địa phương trong công tác quản lý. Một loạt các ví dụ nêu bật được giá trị của sự tham gia của 
người dân và áp dụng tiếp cận có sự tham gia trong quản lý đất ngập nước. Khu Bảo tồn Sinh quyển 
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Xuân Thủy hiện tại là một phần trong quy hoạch chung của Khu Bảo tồn Sinh quyển vùng ven biển Đồng bằng 
Bắc Bộ. Quy hoạch này xác định Vườn Quốc gia Xuân Thủy là vùng lõi của Khu Sinh quyển (UNESCO, 2004)

Việc quy hoạch và xây dựng các khu bảo vệ đã có những nỗ lực đáng kể ở vùng đầm phá Tam Giang. 
Đề xuất cho vùng cửa sông Ô Lâu, một phần của đầm phá, thành điểm Ramsar đang được xúc tiến xây 
dựng. Năm 2003, quy hoạch tổng thể về phát triển nuôi trồng thủy sản được Sở Thủy sản xây dựng và 
UBND tỉnh phê chuẩn. Quy hoạch nuôi trồng thủy sản bao gồm cả nuôi tôm ở vùng triều thấp, là nơi 
ngập nước thường xuyên hoặc tạm thời dọc theo bờ đầm phá. Nuôi tôm ở vùng triều cao nơi không 
bị ngập ở bờ đầm phá. Đây thường là các vùng ở bờ đầm nhưng nằm trong các đê ngăn mặn, hay trên 
các cồn cát trong đầm phá, hoặc trên các bờ cát. Đây có thể coi là các nỗ lực nhằm phát triển nuôi trồng 
thủy sản một cách bền vững. Ở mức độ nào đó, quy hoạch này là để kiểm soát việc mở rộng qua nhanh 
diện tích nuôi trồng thủy sản ở các vùng có năng suất cao trong đầm phá. Năm 2004, chính quyền 
tỉnh đã phê chuẩn quy hoạch tổng thể việc quản lý thủy sản ở đầm phá Tam Giang. Theo đó, chia các 
vùng nước trong đầm phá thành ba loại cho mục tiêu quản lý thủy sản: (1) Các vùng rất nhạy cảm sẽ 
là đối tượng để xây dựng các khu bảo vệ, (2) các vùng ít nhạy cảm hơn cho phép đánh bắt tự nhiên với 
những hạn chế nhất định, và (3) các vùng bình thường được tự do đánh bắt thủy sản tự nhiên.

Tuy nhiên, tiếp cận theo kiểu thành lập khu bảo vệ lại lại cần các vấn đề ở cấp độ chính sách. Việc thành 
lập các khu bảo vệ là để tập trung bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là rừng ngập mặn. Trong 
khuôn khổ pháp lý hiện tại5, các ‘khu bảo vệ’ thường được biết đến với tên gọi ‘rừng đặc dụng’. Các 
rừng đặc dụng được xác định là ‘Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu 
chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen thực vật, động vật rừng; nghiên cứu khoa học; bảo 
vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch’. 

Theo như cách thức bố trí quản lý hiện tại, cả Vườn Quốc gia Xuân Thủy và Khu Bảo tồn Sinh quyển 
Rừng ngập mặn Cần Giờ được quản lý bởi các ban quản lý, là cơ quan thuộc chính quyền địa phương 
thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Do đó, trách nhiệm của các ban quản lý khu bảo 
vệ về mặt quản lý kinh tế xã hội thường theo trọng tâm ngành, ví dụ, trong lĩnh vực nông nghiệp và 
phát triển nông thôn ở cấp tỉnh và huyện. Trách nhiệm thể chế và của quy định cho rừng đặc dụng về 
mặt pháp lý có vẻ như chỉ tập trung vào rừng trên cạnh của các hệ sinh thái đất ngập nước. Điều này 
cản trở các nỗ lực xây dựng sự đồng thuận về thể chế trong quy hoạch và quản lý trên cơ sở hệ sinh 
thái đối với toàn bộ hệ sinh thái đất ngập nước. Việc mở rộng lĩnh vực của các khu bảo vệ ra ngoài các 
trọng tâm ngành sẽ giúp các nhà quản lý khu bảo vệ khuyến khích các hình thức can thiệp và sử dụng 
khu bảo vệ như một hệ sinh thái toàn vẹn. 

4. Kết luận 
Hệ sinh thái đất ngập nước rất phức tạp. Việc quản lý đất ngập nước bao gồm nhiều vấn đề cả khoa 
học xã hội và khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, cách quản lý hiện tại tại các vùng đất ngập nước được 
xem xét trong nghiên cứu này đều dựa trên các quy hoạch và chiến lược đơn ngành. Khung pháp 
luật và các cơ quan quản lý các khu bảo tồn, ví dụ, Vườn Quốc gia Xuân Thủy và Khu Bảo tồn Sinh 
quyển Cần Giờ chủ yếu là để quản lý các “rừng đặc dụng” theo sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn. Điều đó cho thấy là quản lý hệ sinh thái đất ngập nước cần có cơ sở pháp lý 
cải tiến để xác định rõ ràng hơn các ranh giới và hợp phần quan trọng để cho phép cơ quan quản 
lý, ví dụ ban quản lý hoặc chính quyền địa phương có một cái nhìn chính xác hơn về quản lý một 
hệ sinh thái.

5Điều 31 của Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng

Rừng ngập mặn Cần Giờ đã được phục hồi thành công với việc giao đất giao rừng qua đó việc quản lý 
rừng ngập mặn là lồng ghép phát triển sinh kế và bảo vệ rừng. Quản lý trên cơ sở cộng đồng đã được 
áp dụng ở mức độ thử nghiệm ở tất cả các vùng đất ngập nước như bước đầu của việc đồng quản lý 
qua đó giúp cho việc pháp lý hóa vai trò và trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý tài nguyên thiên 
nhiên. Tại hệ thống đầm phá Tam Giang, việc áp dụng quản lý trên cơ sở cộng đồng trong đó có việc 
quy hoạch có sự tham gia đã cải thiện chất lượng quy hoạch của địa phương ở cấp xã và thôn. Kiểu 
quy hoạch chi tiết và tổng hợp này chưa được chú ý trong công tác quy hoạch hiện thời vốn chủ yếu là 
các quy hoạch đơn ngành, ví dụ, quy hoạch đánh bắt thủy sản, quy hoạch nuôi trồng thủy sản hay quy 
hoạch phát triển du lịch v.v... Quy hoạch ngành thường được thực hiện ở cấp huyện, và như vậy quy 
hoạch ở cấp xã và thôn hiện vẫn là một khoảng trống. Việp áp dụng quy hoạch có sự tham gia ở cấp xã 
và thôn cũng cho thấy nhu cầu về củng cố các tổ chức sử dụng tài nguyên trong cộng đồng.

Tại đầm Nại và vịnh Xuân Đài, việc củng cố các tổ chức sử dụng tài nguyên đã giúp nâng cao nhận thức 
về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Các cộng đồng ngư dân ở Xuân Đài được khuyến 
khích thả thêm tôm hùm bố mẹ về hoang dã như một phần của công tác bảo tồn tài nguyên. Tại đầm 
Nại, các hội nuôi tôm thực hiện việc nâng cao nhận thức về giáo dục môi trường và thành lập các cơ 
chế tự quản lý giúp xây dựng các quy định về tưới tiêu nước trong các vùng nuôi trồng thủy sản. Hình 
thực tự quản lý giúp thực thi được các quy định được xây dựng trên cơ sở cộng đồng.

Quản lý trên cơ sở cộng đồng ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã được khuyến khích trong rất nhiều hoạt 
động để bảo tồn tài nguyên đất ngập nước và phát triển sinh kế. Năm 2004, tiếp cận trên cơ sở cộng 
đồng đã được áp dụng trong việc xây dựng dự án quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thủy sản tại 
Vườn Quốc gia. Mục tiêu là xây dựng một cơ chế đồng quản lý tài nguyên thủy sản dựa trên sự đồng 
thuận để đáp ứng các yêu cầu của địa phương và tính toán được mục tiêu bảo tồn lâu dài. Quản lý trên 
cơ sở cộng đồng giúp pháp lý hóa sự hợp tác giữa các bên tham tham gia về lợi ích và trách nhiệm quản 
lý, đặc biệt là đối với những khía cạnh hiện chưa được quy định đầy đủ theo khung pháp luật hiện tại. 
Đồng quản lý được thiết lập đã cân nhắc những yêu cầu thích đáng của địa phương về sinh kế, nhận 
thức được quyền tiếp cận truyền thống của họ đối với vùng đất ngập nước. Nó cũng tạo điều kiện cho 
cộng đồng địa phương xây dựng các quy chế và tham gia giám sát việc bảo vệ tài nguyên đất ngập nước. 

Quy hoạch và bố trí thể chế để xây dựng các khu bảo vệ có thể coi là nỗ lực quan trọng để bảo tồn hiệu 
quả các hệ sinh thái đất ngập nước và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Việc áp dụng chiến 
lược khu bảo vệ là để đáp ứng lại việc mất và xuống cấp tài nguyên đất ngập nước. Tại tất cả các vùng 
đất ngập nước trong nghiên cứu này, chính quyền địa phương đã xác định tiềm năng và đưa ra đề xuất 
cho các khu bảo vệ đất ngập nước. Ở giai đoạn hiện tại, Cần Giờ và Xuân Thủy đã là các khu bảo vệ. Ở 
các vùng khác, việc xây dựng khu bảo vệ đang ở các bước khác nhau. Việc quản lý rừng ngập mặn Cần 
Giờ phục hồi sau chiến tranh đã thu được sự chú ý nhiều hơn. Năm 1999, UBND thành phố Hồ Chí Minh 
đã giao quyền quản lý toàn bộ rừng ngập mặn Cần Giờ cho Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Cần Giờ trực 
thuộc UBND huyện Cần Giờ. Năm 2000, Ủy ban Con người và Sinh quyển của UNESCO đã công nhận 
Cần Giờ là Khu Bảo tồn Sinh quyển Quốc tế, đây là khu bảo tồn sinh quyển đầu tiên của Việt Nam. Năm 
2001, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn dự án “Khu Bảo tồn Thiên nhiên Rừng ngập mặn 
Cần Giờ” và như vậy rừng phòng hộ Cần Giờ đã trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên. Do kết quả của 
việc quy hoạch và bố trí quản lý như trên, Khu Bảo tồn Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ đã được 
phân vùng thành ba phân khu có chức năng bổ trợ cho nhau để quản lý hệ sinh thái. Vùng lõi phục vụ 
cho việc bảo tồn lâu dài các cảnh quan, các chức năng của hệ sinh thái và sự đa dạng loài. Vùng đệm 
để hỗ trợ bảo tồn vùng lõi và đáp một số hoạt động phù hợp của địa phương. Vùng chuyển tiếp có vai 
trò quan trọng trong duy trì các hoạt động kinh tế xã hội phục vụ phát triển của địa phương.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy mới được thành lập gần đây (năm 2003). Việc xây dựng khu bảo vệ này được thực 
hiện qua nhiều bước. Đầu tiên là việc thành lập Khu Bảo tồn Thiên nhiên năm 1994 (7.100 ha) và Khu Ramsar 
năm 1989 (12.000 ha). Việc kết hợp Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Thủy và Khu Ramsar thành Vườn Quốc gia 
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Bảng 1. Dạng đất ngập nước, các mục tiêu quản lý và 
các mối đe dọa tại các ranh giới

Vùng/Quản lý/
Các bên liên 

quan

Vườn Quốc gia 
Xuân Thủy

Khu Bảo tồn 
Sinh quyển Cần 

Giờ

Đầm Sam 
Chuồn, Thừa 
Thiên - Huế

Đầm Nại, Ninh 
Thuận

Vịnh Xuân 
Đài, Phú Yên

Dạng đất 
ngập nước

Cửa sông, bãi 
triều, rừng ngập 
mặn, khu bảo vệ

Rừng ngập mặn
khu bảo vệ

Đầm nước lợ và 
ngọt vùng “mở”

Đầm nước lợ và 
ngọt vùng “mở”

Vịnh ven biển
vùng “mở”

Kinh nghiệm 
quản lý

5 năm 8 năm 10 năm 5 năm 5 năm

Mục tiêu quản lý ▪  Bảo vệ rừng 
ngập mặn và 
đa dạng

   sinh học

▪  Bảo tồn chim 
và các loài 
động vật 
hoang dã

▪    Du lịch 
   sinh thái

▪  Bảo vệ rừng 
ngập mặn và 
đa dạng 

   sinh học

▪  Chống xói mòn 
bờ biển 

▪ Du lịch 
   sinh thái

▪ Phát triển 
   sinh kế 

▪  Cải thiện môi 
trường - bảo 
tồn đa dạng 
sinh học

▪    Giảm các
   hình thức
   thâm canh

▪  Cải thiện 
   sinh kế

▪  Tăng mặt nước 
và chất lượng 
nước

▪ Cải thiện 
   sinh kế

▪  Quản lý môi 
trường trên cơ 
sở cộng đồng

▪  Bảo vệ 
   môi trường 

▪  Bảo tồn 
tài nguyên 
thiên nhiên 

▪  Cải thiện 
sinh kế 

   địa phương 

Các mối đe dọa 
tại các ranh giới

▪  Nhu cầu đất 
nông nghiệp 
và nuôi trồng 

   thủy sản 

▪ Phá rừng

▪  Thay đổi sử 
dụng đất

▪  Khai thác bất 
hợp pháp

▪  Nhu cầu đất 
phát triển nuôi 
trồng thủy sản 

▪  Khai thác bất 
hợp pháp

▪ Phá rừng

▪  Mở rộng nuôi 
trồng thủy sản 

▪  Tư nhân hóa 
đầm phá

▪  Lắng đọng 
trầm tích

▪  Mở rộng nuôi 
trồng thủy sản 

▪  Lắng đọng 
trầm tích

▪ Chất thải rắn

▪  Mở rộng 
nuôi trồng 
thủy sản

Chất lượng công tác quy hoạch được xác định là một trong những vấn đề quản lý đối với quản lý hệ 
sinh thái tại các vùng đất ngập nước được nghiên cứu. Tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy và Khu Bảo tồn 
Sinh quyển Cần Giờ, quy hoạch được thực hiện nhưng không tính đến quyền tiếp cận và sử dụng 
truyền thống của người dân. Sự tham gia của các bên liên quan tại vùng đất ngập nước rất ít, đặc biệt 
là các nhóm trực tiếp có sinh kế lệ thuộc vào các tài nguyên đất ngập nước. Tại các vùng đất ngập nước 
“mở”, công tác quy hoạch thậm chí còn kém hơn cả về mặt chất lượng cũng như tính khả thi. Tại các 
điểm nghiên cứu, việc mở rộng nuôi trồng thủy sản thiếu quy hoạch tạo ra những mối đe dọa nghiêm 
trọng nhất đến ranh giới đất ngập nước cũng như toàn bộ các hệ sinh thái.

Phát triển du lịch sinh thái dựa trên cảnh quan hệ sinh thái đất ngập nước có vẻ là một cách sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên một cách bền vững và có lợi nhất về mặt kinh tế. Hoạt động này mang lại động lực 
cho quản lý hệ sinh thái đất ngập nước và cải thiện các sinh kế địa phương. Tất cả các vùng đất ngập 
nước trong nghiên cứu này đều có tiềm năng cao về cảnh quan ven biển phục vụ cho du lịch sinh thái. 
Tại đây, phát triển du lịch sinh thái tạo ra cơ hội lớn cho sinh kế thay thế ở hệ sinh thái đất ngập nước 
nhằm mục tiêu giảm sức ép lên khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Các hình thức khuyến khích cho đồng quản lý hay quản lý dựa trên cộng đồng đã được thử nghiệm ở 
một vài vùng đất ngập nước, ví dụ, ở đầm phá Tam Giang và Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Các hình thức 
này được thực hiện qua quy hoạch có sự tham gia và có thể nâng lên áp dụng vào các phương pháp 
quản lý có sự tham gia. Nhờ đó, sự tham gia của các cộng đồng địa phương vào quy hoạch quản lý tài 
nguyên ở cấp độ địa phương, ví dụ, các bên liên quan sơ cấp ở đầm phá Tam Giang. Chúng không chỉ 
giúp cải thiện chất lượng quy hoạch dựa trên việc ra quyết định của người dân mà còn giúp xác định 
vai trò mới của các bên tham gia và các đối tác quản lý trong quản lý tài nguyên.

Những sáng kiến trên góp phần không chỉ nâng cao chất lượng quy hoạch dựa trên quyết định của cộng 
đồng mà còng xác định vai trò mới của các bên liên quan và các đối tác trong quản lý tài nguyên. 
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Khu/Chức năng Vườn Quốc gia 
Xuân Thủy

Khu Bảo tồn 
Sinh quyển 

Cần Giờ

Đầm Sam 
Chuồn, Thừa 
Thiên - Huế

Đầm Nại, Ninh 
Thuận

Vịnh Xuân Đài, 
Phú Yên

Yếu tố 
hệ sinh thái 
quan trọng nhất

▪  Sinh cảnh cho 
chim nước 

▪  Tính đa dạng 
sinh học 

    thủy sinh

▪  Cảnh quan 
rừng ngập mặn

▪  Ác sinh cảnh 
thủy sinh

▪ Rừng ngập mặn

▪  Khu bảo tồn 
sinh quyển

▪ Các cảnh quan

▪  Các vùng nước 
hòa tan 

   chất thải

▪ Kiểm soát lũ

▪  Ác vùng nước 
hòa tan 

   chất thải

▪  Sinh cảnh cho 
con giống 

   thủy sản

▪  Tính đa dạng 
sinh học

   thủy sinh

▪ Kiểm soát lũ 

▪  Các vùng nước 
hòa tan

   chất thải 

▪  Sinh cảnh cho 
các loài 

   thủy sinh

Sức ép nghiêm 
trọng nhất đối 
với hệ sinh thái

▪  Chặt phá rừng 
ngập mặn

▪  Ô nhiễm 
   môi trường

▪ Lấn biển

▪  Di cư chiếm 
dụng đất

▪  Khai thác bất 
hợp pháp và 
huy diệt

▪ Khai thác
   quá mức

▪  Cải tạo các 
vùng nước tự 
nhiên thành 
khác khu nuôi 
trồng thủy sản

▪ Khai thác
   quá mức

▪  Ô nhiễm
   môi trường

▪  Khai thác quá 
mức giống 
tôm hùm

▪  Chất lượng 
nước suy giảm

N
hó

m
 c

ác
 b

ên
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 q
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Đ
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 c
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Bảng 3. Các cấu trúc và chức năng chính của hệ sinh thái 
đất ngập nước

 Bảng 5. Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản 
lý các hệ sinh thái đất ngập nước và năng lực tạo ảnh 

hưởng của các cơ quan đó (+/++/+++)

Cơ quan 
quản lý

Vườn Quốc gia 
Xuân Thủy

Khu Bảo tồn 
Sinh quyển 

Cần Giờ

Đầm Sam 
Chuồn, Thừa 
Thiên - Huế

Đầm Nại, Ninh 
Thuận

Vịnh Xuân Đài, 
Phú Yên

Ban quản lý Quản lý chung và 
thực hiện công 
tác bảo tồn, sử 
dụng tài nguyên 
+++

Quản lý chung 
và thực hiện 
công tác bảo 
tồn, sử dụng 
tài nguyên 
+++

Chưa có Chưa có Chưa có
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Cơ quan
quản lý

Vườn Quốc gia 
Xuân Thủy

Khu Bảo tồn 
Sinh quyển 

Cần Giờ

Đầm Sam 
Chuồn, Thừa 
Thiên - Huế

Đầm Nại, Ninh 
Thuận

Vịnh Xuân Đài, 
Phú Yên

Chính quyền 
xã

Thực thi luật 
đối với các cấu 
thành khác của 
hệ sinh thái đất 
ngập nước  ++

Thực thi luật 
đối với các cấu 
thành khác của 
hệ sinh thái đất 
ngập nước ++

▪ Bảo vệ 
   tài nguyên

▪ Thực thi 
    pháp luật

▪  Quản lý quyền 
sử dụng

▪  Quy hoạch chi 
tiết và quản lý 
+++

▪ Bảo vệ 
   tài nguyên 

▪ Thực thi 
    pháp luật

▪  Quản lý quyền 
sử dụng
+++

▪  Thực thi 
    pháp luật
   +++

Chính quyền 
huyện

▪  Các hướng 
dẫn quản lý

▪   Thực thi 
   pháp luật

▪  Phân bổ 
quyền sử dụng 

▪  Quy hoạch 
kinh tế xã hội 
của huyện   

   +++

▪  Các hướng 
dẫn quản lý

▪  Thực thi pháp 
luật

▪  Phân bổ 
quyền sử dụng

▪  Quy hoạch 
kinh tế xã hội 
của huyện   
+++

▪  Các hướng dẫn 
quản lý

▪   Phân bổ quyền 
sử dụng

▪  Hướng dẫn và 
pháp lý hóa 
quy hoạch chi 
tiết ở cấp địa 
phương +++

Hỗ trợ thực thi 
pháp luật
+++

▪  Phân bổ quyền 
sử dụng

▪  Hướng dẫn và 
pháp lý hóa quy 
hoạch chi tiết ở 
cấp địa phương 
+++

Chính quyền 
tỉnh

Các chính sách 
quản lý tổng 
thể, ra quyết 
định quy hoạch  
++

Các chính sách 
quản lý tổng 
thể
 +++

Chính sách tổng 
thể về quản lý 
đầm phá
+++

Các chính sách 
quản lý tổng thể 
+++

Đưa ra các quy 
định chung và các 
chính sách 
++

Các tổ chức 
cộng đồng

Phát triển sinh 
kế, du lịch  
+

Phát triển sinh 
kế, du lịch
+

Đồng quản lý

Phát triển sinh 
kế   ++

Phát triển sinh kế
+

Phát triển sinh kế
+

Các trường đại 
học/các viện 
nghiên cứu

▪  Nghiên cứu

▪  Giáo dục
   môi trường

▪  Phát triển 
Công nghệ +

▪ Nghiên cứu

▪  Phát triển 
Công nghệ +

Hỗ trợ đồng 
quản lý ++

Hỗ trợ phát triển 
sinh kế +

Hỗ trợ phát 
triển sinh kế địa 
phương +

Các tổ chức 
quốc tế/các 
nhà tài trợ

▪  Bảo tồn rừng 
ngập mặn

▪  Bảo tồn đa 
dạng sinh 
học +

▪  Bảo tồn rừng 
ngập mặn. 

▪  Bảo tồn 
   đa dạng
   sinh học +

▪ Đồng quản lý

▪  Bảo tồn 
   Tài nguyên
   thiên nhiên +           

▪  Đồng quản lý dựa 
trên cộng đồng 

▪  Bảo tồn Tài nguyên 
Thiên nhiên + 

Hỗ trợ phát triển 
sinh kế bền vững 
+

Các yếu tố
 kinh tế

Vườn Quốc gia 
Xuân Thủy

Khu Bảo tồn 
Sinh quyển 

Cần Giờ

Đầm Sam 
Chuồn, Thừa 
Thiên - Huế

Đầm Nại, 
Ninh Thuận

Vịnh Xuân Đài, 
Phú Yên

Các yếu tố quan 
trọng nhất đối 
với sinh kế

▪  Tài nguyên 
   thủy sản

▪  Diện tích nuôi 
trồng thủy sản

▪  Đa dạng sinh 
học và cảnh 
quan cho du 
lịch sinh thái

▪  Các sản phẩm 
gỗ và lâm sản 

    ngoài gỗ 

▪  Tài nguyên
    thủy sản  

▪  Động vật
   hoang dã

▪ Các giá trị du lịch

▪  Bảo vệ
    các khu bùn

▪ Tài nguyên
   thủy sản

▪  Diện tích nuôi 
trồng thủy sản

▪ Rong biển 

▪ Cây nước ngọt

▪ Du lịch 

▪  Giao thông     
đường thủy

▪  Cung cấp nước 
biển và không 
gian để nuôi 
trồng thủy sản 

▪  Các loài 
   thủy sinh là 
   tài nguyên
   của đầm

▪  Các loài cá 
kinh tế, mực,

   tôm hùm…

▪  Không gian 
cho nuôi trồng 

   thủy sản 

▪  Rong biển và 
san hô 

Các yếu tố được 
buôn bán trên 
thị trường

▪  Tài nguyên 
thủy sản

▪  Sản phẩm từ 
nuôi trồng

   thủy sản

▪ Sản phẩm gỗ 

▪  Động vật 
hoang dã

▪ Dịch vụ du lịch

▪  Sản phẩm gỗ và 
lâm sản ngoài 
gỗ 

▪  Tài nguyên
    thủy sản 
▪  Động vật 
    hoang dã
▪ Dịch vụ du lịch 

▪  Tài nguyên
   thủy sản

▪  Sản phẩm từ 
nuôi trồng 

   thủy sản

▪ Rong biển

▪ Các loài 
   thủy sinh 

▪  Sản phẩm từ 
nuôi trồng

   thủy sản 

▪ Rong biển 

▪  Các loài cá 
kinh tế, mực, 

   tôm hùm…

▪  Sản phẩm từ 
nuôi trồng 

   thủy sản 

Các tài nguyên 
được sử dụng 
tương đối bền 
vững

Đất nông 
nghiệp,

Các giá trị du lịch 
và nghỉ dưỡng

Các loài thực 
vật thủy sinh và 
rong biển

Các tài nguyên 
đang bị đe dọa

▪ Gỗ

▪  Tài nguyên 
thủy sản

▪  Động vật 
hoang dã

▪  Nuôi trồng 
   thủy sản 

▪ Gỗ

▪ Tài nguyên
    thủy sản

▪  Động vật 
    hoang dã

▪  Nuôi trồng 
    thủy sản 

▪  Tài nguyên 
   thủy sản

▪  Môi trường cho 
nuôi trồng

   thủy sản

▪ Nước đầm

▪  Rừng 
   ngập mặn 

▪  Các loài thủy 
sinh là nguồn 
thu nhập và

   giá trị đa dạng 
   sinh học

▪ Tôm hùm

▪  Không gian 
cho nuôi trồng 

   thủy sản 

▪  Môi trường 
nuôi trồng 
thủy sản 

Bảng 6. Các vấn đề và các động lực kinh tế ảnh hưởng 
đến hệ sinh thái đất ngập nước
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Các yếu tố
kinh tế

Vườn Quốc gia 
Xuân Thủy

Khu Bảo tồn 
Sinh quyển 

Cần Giờ

Đầm Sam 
Chuồn, Thừa 
Thiên - Huế

Đầm Nại, Ninh 
Thuận

Vịnh Xuân Đài, 
Phú Yên

Các vấn đề kinh 
tế theo quan 
điểm của người 
dân địa phương

▪  Rủi ro cao 
trong nuôi tôm

▪  Khai thác 
ngao vạng và 
cua hiệu quả 
thấp

▪  Thiếu công 
nghệ phù hợp

▪  Suy giảm 
    tài nguyên 
 ▪  Thiếu 
    công nghệ

▪  Năng suất nuôi 
trồng thủy sản 
giảm

▪ Rủi ro cao

▪ Hiệu quả thấp, 

▪  Rủi ro cao 
trong nuôi 
trồng thủy sản 

▪  Thiếu phương 
pháp sử dụng 
đầm phá lâu dài

▪  Hiệu quả thấp 
và rủi ro cao 

▪  Thiếu năng lực 
tạo sinh kế 

   thay thế

▪  Đòi hỏi công 
nghệ cao

Rủi ro cao 
và thiếu
công nghệ cao

Các vấn để của 
người dân theo 
quan điểm của 
các cơ quan 
quản lý

Thiếu nhận 
thức và năng 
lực quản lý 
trong quản lý 
tài nguyên

▪  Nhận thức về 
tầm quan trọng 
của quản lý tài 
nguyên thấp

▪  Thiếu năng lực 
quản lý trong 
quản lý 

    tài nguyên

▪  Thiếu năng lực 
phát triển sinh 
kế thay thế

▪  Thiếu tổ chức, 
ví dụ, cho đồng 
quản lý

▪ Thiếu
   nhận thức 

▪  Thiếu kiến 
thức và năng 
lực tài chính, 

▪  Thiếu năng lực 
phát triển sinh 
kế thay thế

▪  Thiếu năng lực 
phát triển sinh 
kế thay thế

▪  Thiếu năng lực 
đồng quản lý

▪  Trình độ học 
vấn thấp

 Bảng 7. Quản lý thích ứng, những thay đổi theo thời 
gian và không gian

Bài học/       
Thay đổi

Vườn Quốc gia 
Xuân Thủy

Khu Bảo tồn Sinh 
quyển Cần Giờ

Đầm Sam 
Chuồn, Thừa 
Thiên - Huế

Đầm Nại, Ninh 
Thuận

Vịnh Xuân Đài, 
Phú Yên

Kinh nghiệm 
tiêu cực đưa 
ra làm bài học 
quản lý cho 
tương lai

▪  Phát triển nuôi 
tôm thiếu

   quy hoạch

▪  Chính quyền 
địa phương 
cũng khuyến 
khích việc phá 
rừng ngập 
mặn lấy đất 
nuôi tôm và

   ngao vạng

▪  Rừng ngập 
mặn giao cho 
các lâm trường 
quản lý không 
hiệu quả

▪  Giao đất giao 
rừng cho các 
cơ quan nhà 
nước dẫn đến 
mâu thuẫn 

Tự do tiếp cận, 
mở rộng nuôi 
trồng thủy sản 
thiếu quy hoạch, 
khuyến khích 
phát triển kinh 
tế mà không có 
quản lý tốt về 
quy mô, hình 
thức, và các ảnh 
hưởng đến môi 
trường và sinh 
kế người dân

Mở rộng nuôi 
trồng thủy sản 
thiếu quy hoạch, 
nhất là phát 
triển nuôi tôm 
tự phát do quản 
lý yếu kém ở cấp 
cơ sở và khai tác 
quá mức các loài 
thủy sinh

Mở rộng nuôi 
tôm hùm thiếu 
quy hoạch, 
khuyến khích 
phát triển kinh 
tế mà không có 
quản lý tốt về 
quy mô, hình 
thức, và các ảnh 
hưởng của nó 
đến môi trường

Bài học/      
Thay đổi

Vườn Quốc gia 
Xuân Thủy

Khu Bảo tồn Sinh 
quyển Cần Giờ

Đầm Sam 
Chuồn, Thừa 
Thiên - Huế

Đầm Nại, Ninh 
Thuận

Vịnh Xuân Đài, 
Phú Yên

Kinh nghiệm 
tích cực đưa ra 
những bài học 
quản lý cho 
tương lai

▪  Quản lý tài 
nguyên trên 
cơ sở 

   cộng đồng

 ▪  Sự phối hợp 
giữa quản 
lý quốc gia, 
sở hữu tư 
nhân, và 
quản lý trên 
cơ sở cộng 
đồng được 
coi là chiến 
lược thích 
hợp nhất để 
bảo tồn tài 
nguyên rừng 
ngập mặn

▪  Các diện tích 
rừng ngập 
mặn được giao 
khoán đang 
phục hồi và 
phát triển

   rất tốt

▪  Quy hoạch có 
sự tham gia cho 
quản lý đầm phá 
trên cơ sở cộng 

▪  Phát triển công 
nghệ có sự tham 
gia để cải thiện 
sinh kế

▪  Cấm cộng đồng 
đánh bắt cá

    bằng điện

▪  Xây dựng Hiệp 
hội Ngư nghiệp 
chịu trách nhiệm 
quản lý 

▪  Phát triển các 
tổ chức sử dụng 
tài nguyên chịu 
trách nhiệm 
quản lý 

▪  Cải thiện hệ 
thống tưới tiêu 

▪  Quy hoạch nuôi 
trồng thủy sản 
để cải thiện 
chất lượng môi 
trường nước

▪  Trồng lại rừng 
ngập mặn

▪  Cộng đồng 
cấm đánh bắt 
thủy sản bằng 
xung điện

▪  Phát triển 
các tổ chức 
sử dụng tài 
nguyên để 
giữ các vai trò 
trong quản lý 
môi trường và 
phát triển các 
công nghệ

Các nỗ lực tính 
đến thời điểm 
hiện tại, là kết 
quả của kinh 
nghiệm, để giải 
quyết một số 
vấn đề đã được 
xác định

▪  Nâng cấp khu 
bảo vệ với việc 
xây dựng quy 
hoạch và các 
quy định

▪  Quản lý tài 
nguyên trên cơ 
sở cộng đồng ở 
vùng lõi

▪  Tăng cường sự 
tham gia của 
cộng đồng 
trong quản lý 
tài nguyên

▪  Nâng cấp khu 
bảo vệ với việc 
xây dựng quy 
hoạch và các 
quy định

▪  Đa dạng hóa 
và quản lý 

   du lịch

▪  Quy định về 
quản lý thủy 
sản hỗ trợ  đồng 
quản lý

▪  Quy hoạch 
quản lý thủy 
sản có sự 

   tham gia

▪  Củng cố năng 
lực cộng đồng 
qua hội 

   ngư dân

▪  Cộng đồng cấm 
đánh bắt thủy 
sản bằng 

    xung điện

▪  Quy định về 
đánh bắt và 
nuôi trồng 
thủy sản

▪  Thành lập các 
hội ngư dân/
nuôi trồng 
thủy sản

▪  Cộng đồng 
cấm đánh bắt 
bằng xung điện

▪  Nâng cao nhận 
thức về bảo 
tồn thiên nhiên

▪  Nâng cao 
nhận thức địa 
phương về bảo 
vệ hệ sinh thái 
và tài nguyên 
thiên nhiên

▪  Nhóm nuôi 
tôm hùm bền 
vững và các 
nhóm tự quản 
đã được

   thành lập 

Xác định các 
thay đổi về 
chính sách và 
pháp luật có thể 
giúp giải quyết 
vấn đề

Trao quyền cho 
cộng đồng địa 
phương để quản 
lý tài nguyên

Thu lại đất rừng 
đã giao cho lâm 
trường quốc 
doanh để giao 
khoán cho hộ 
gia đình

Giao các vùng 
nước và trách 
nhiệm quản lý 
cho cộng đồng 
đồng quản lý

Giao các vùng 
đầm để sử dụng 
và giao trách 
nhiệm cho cộng 
đồng để đồng 
quản lý

Hỗ trợ mô hình 
nuôi trồng thủy 
sản sinh thái 
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Chương 4:  Các bài học từ quản lý rừng ở 
     Việt Nam trong thập niên qua 
      và khả năng áp dụng trong 
           quản lý đất ngập nước

Nguyễn Thị Thu Thủy - Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT

1. Giới thiệu
Địa lý và khí hậu đặc biệt của Việt Nam đã tạo ra sự phong phú về sinh cảnh và Việt Nam là quốc gia 
có tính đa dạng sinh học rất cao bao gồm hơn 12.000 loài thực vật và 7.000 loài động vật có xương 
sống. Nhiều loài là đặc hữu của Việt Nam (40% các loài thực vật không xuất hiện ở nơi nào khác) và 
cũng thường xuyên phát hiện ra các loài mới. Việt Nam là điểm nóng về đa dạng sinh học, là một 
trong 10 quốc gia đa dạng nhất về sinh thái trên thế giới.

Nhận thấy giá trị của tài nguyên thiên nhiên, Chính phủ Việt Nam đã dành khoảng 2,4 triệu ha (7% diện tích 
cả nước) từ năm 1962 cho các mục tiêu bảo vệ: hiện nay có 128 Khu Rừng đặc dụng đã được thành lập. Phần 
lớn các khu bảo tồn này là các hệ sinh thái rừng tự nhiên trên đất liền, được phân loại là rừng đặc dụng.

Mục đích của tài liệu này là đánh giá kinh nghiệm quản lý rừng tại Việt Nam đến nay, để các nhà quản 
lý và hoạch định chính sách về đất ngập nước có thể học được kinh nghiệm trước đó từ các nhà quản 
lý rừng tại các khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) và Vườn Quốc gia (VQG). Trong đó đề cập đến phương 
pháp tiếp cận tổng hợp, trách nhiệm cải thiện sinh kế, cách tiếp cận có sự tham gia, truyền thông cộng 
đồng và thay đổi chính sách nhằm đáp ứng những thay đổi cần thiết trong thực tế.

2. Địa điểm Nghiên cứu 
Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu về 04 VQG là Cúc Phương, Ba Bể, Yok Đôn và Cát Tiên và 03 Khu 
BTTN là Pù Luông, Na Hang và Phong Điền. Bảy địa điểm nghiên cứu này đều đa dạng về cảnh quan và 
đa dạng sinh học có ý nghĩa bảo tồn thiên nhiên tầm quốc gia và quốc tế. Các khu bảo tồn này được 
quản lý bởi các cấp khác nhau (cấp trung ương và tỉnh), có cộng đồng dân cư sống xung quanh và/hoặc 
trong khu bảo tồn. Phương thức tiếp cận sinh thái đã được thí điểm tại nhiều khu bảo tồn trong số đó, 
tuy vậy đang ở các giai đoạn khác nhau. Các bài học sau đã rút ra từ từng địa điểm trong 10 năm qua: 

2.1 Khu BTTN Pù Luông – VQG Cúc Phương
Dãy núi đá vôi Pù Luông-Cúc Phương (PL-CP) là hệ sinh thái quan trọng toàn cầu và tồn tại duy nhất 
một diện tích lớn rừng trên đá vôi vùng thấp tại phía Bắc Việt Nam. Cảnh quan đá vôi Pù Luông-
Cúc Phương bao gồm dãy núi nằm trên các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình và Ninh Bình ở miền bắc Việt 
Nam giữa 20o00’-20o45’ Bắc và 105o00’-106o00 Đông. Đặc thù của nó là vùng núi đá vôi rộng lớn. Bình 
nguyên Cúc Phương nằm phía đông và hai dãy núi chạy hướng Đông-Nam sang Tây-Bắc và thu lại với 
nhau trước khi gặp nhau tại phần cuối phía Tây của Khu BTTN Pù Luông. Phần trung tâm của dãy núi 
đá vôi bao trùm khoảng 170.000 ha và tạo thành một phần trong quần thể các núi đá vôi rải rác có thể 

tìm thấy nhiều tại miền bắc Việt Nam, phía bắc Lào và khu vực giáp ranh với Trung Quốc.
Địa hình của dãy núi đá vôi rất đặc trưng với những núi đá thẳng đứng lộ thiên chiếm ưu thế và địa 
hình bị chia cắt nhiều và hệ thống với số lượng lớn hang động. Diện tích lớn rừng trên núi đá vôi, đa 
phần trong trạng thái tốt, mặc dù sự suy thoái của rừng tăng lên về cuối phía đông. Rừng bị vây quanh 
bởi diện tích đất canh tác thấp. Một số núi đá quan trọng nằm phía đông và bắc, bao gồm các điểm du 
lịch nổi tiếng như Vân Long và Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình. Dãy núi đá vôi cao dần lên về cuối phía tây, 
đạt độ cao khoảng 1.650m trên mực nước biển là đỉnh cao nhất, và núi non giảm dần về phía đông.    

Cảnh quan PL-CP cấu thành một phần Vùng Chim Đặc hữu vùng đất thấp và là một trung tâm mang 
tính toàn cầu về đa dạng thực vật (WWF và IUCN, 1994), nổi tiếng nhất là nơi sinh sống của quần thể 
Voọc mông trắng đặc hữu và bị đe dọa cao, mà trên toàn cầu quần thể này chỉ còn dưới 300 cá thể 
(Nadler et al. 2003).

Khu BTTN Pù Luông và VQG Cúc Phương đã tham gia vào dự án thí điểm nhằm duy trì sự thống nhất 
các đặc tính về sinh thái và văn hóa của dãy đá vôi PL-CP, xây dựng năng lực quản lý hệ sinh tái nhằm 
quản lý hệ sinh thái núi đá vôi thông qua thúc đẩy phương thức lập kế hoạch theo vùng và hỗ trợ bảo 
tồn và các hoạt động phát triển nông thôn tổng hợp và quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng 
đồng, giảm thiểu các mối đe dọa đến hệ sinh thái. Các bài học sau đây đã được rút ra từ hai khu bảo tồn:

i) Phương pháp tiếp cận tổng hợp

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia nhấn mạnh vào sự tham gia của cộng đồng địa phương, cán bộ 
kiểm lâm và các bên liên quan, cũng như có được tính khả thi của dự án và các ưu tiên thích hợp. Một 
phương thức thực hiện linh hoạt với sự nhất trí cao cho phép các khu bảo tồn hỗ trợ bất kỳ hoạt động 
nào theo yêu cầu của một đối tác mà chưa được xác định trong trong kế hoạch quản lý. 

Một diễn đàn và điều phối liên tỉnh (các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Ninh Bình) đã được thiết lập để 
thúc đẩy các hoạt động triển khai trên ba tỉnh. Thiết lập được mối quan hệ làm việc và hợp tác chặt chẽ 
với chính quyền địa phương (các xã, huyện, tỉnh), các VQG và các khu bảo tồn, các dự án khác, và với 
các cục, vụ của Bộ NN&PTNT để phối hợp các hành động giữa các thành phần.

ii) Trách nhiệm cải thiện sinh kế

Cải thiện tình hình kinh tế của các hộ gia đình trong các thôn mục tiêu thông qua các hoạt động nông 
nghiệp nhằm thâm canh và đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, từ đó dẫn đến cải thiện sinh kế và 
giảm áp lực lên rừng và tài nguyên thiên nhiên. Hoạt động du lịch sinh thái có thể tạo thu nhập cho 
những người làm du lịch, nhưng không thực sự hỗ trợ mục tiêu bảo tồn của các khu bảo tồn.

Người dân tại nhiều xã được chọn đã được hướng dẫn một số kĩ thuật mới nhằm tăng năng suất cây 
trồng và sử dụng tiềm năng của tài nguyên thiên nhiên hiện có thông qua hoạt động tập huấn và 
đầu tư nhỏ vào các mô hình thử nghiệm về trồng lúa, chăn nuôi lợn, nuôi ong, ngô vụ đông, thú y, 
và du lịch sinh thái. Trồng lúa, chăn nuôi lợn/bò/trâu được coi là nhũng hoạt động phát triển cộng 
đồng có ý nghĩa nhất đưa đến cải thiện sinh kế cho dân.

Mục tiêu quản lý và các hoạt động của PL-CP đều thống nhất với định hướng phát triển kinh tế xã hội 
của xã, huyện trong/và xung quanh dãy núi đá vôi. Bởi vậy hai khu rừng đặc dụng cũng đóng góp vào 
kế hoạch phát triển kinh tế của huyện về cơ cấu cây trồng và vật nuôi và quá trình lập kế hoạch, đặc 
biệt ở huyện Tân Lạc. Tuy vậy, các hoạt động phát triển vẫn còn nhỏ về qui mô và ít người hưởng lợi (ví 
dụ, một xã trong một huyện (6 xã), một số thôn trong xã, và một số hộ trong thôn). 
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Ảnh  5. VQG Cúc Phương cung cấp khung cửi để đa dạng hoá sinh kế của người dân địa phương nhưng sản phẩm lại 
không có nơi tiêu thụ.

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Thủy

iii) Cách tiếp cận có sự tham gia

Cán bộ/kiểm lâm viên trẻ của Khu BTTN Pù Luông đã được huy động tham gia tích cực vào lập kế 
hoạch và thực hiện dự án cũng như phát triển năng lực của họ trong bảo tồn đa dạng sinh học và phát 
triển cộng đồng. 

Các hoạt động phát triển cộng đồng đã được xây dựng thông qua thiết lập mối quan hệ làm việc chặt 
chẽ và đối tác giữa tổ chức bảo tồn (FFI) và cơ quan có kinh nghiệm về phát triển cộng đồng (DED). Tuy 
vậy, khi các hoạt động đã lập kế hoạch thì cũng cần thực hiện đúng thời gian (tránh để nông dân đợi 
quá lâu). Các hoạt động không nên thay đổi (ví dụ, số hộ tham gia vào các mô hình) khi đã thảo luận 
và thống nhất với nông dân, như vậy nông dân mới không thất vọng về tác động của dự án.

Thành công trong bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ đạt được thông qua thực thi 
pháp luật mà còn thông qua việc thay đổi mối quan hệ với các cộng đồng. Bởi vậy tăng cường năng 
lực cho lực lượng bảo vệ rừng sẽ cải thiện sự hợp tác, phối hợp và mối quan hệ tốt với chính quyền và 
nhân dân địa phương trong bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. 

iv) Truyền thông cộng đồng

Nâng cao nhận thức nhân dân địa phương và các cộng đồng trong vùng lõi và khu vực xung quanh 
Khu BTTN Pù Luông và VQG Cúc Phương về giá trị sinh học, môi trường, và giá trị kinh tế-xã hội của 
dãy núi đá vôi PL-CP thông qua việc triển khai nhiều hình thức (các hoạt động tập huấn, tranh ảnh, tài 

liệu giới thiệu của dự án, bản đồ du lịch sinh thái, chương trình truyền hình, các tài liệu hiện trường, 
họp thôn, các sự kiện của cộng đồng, phát tài liệu nâng cao nhận thức cho cộng đồng, các trường phổ 
thông, lãnh đạo địa phương và người vi phạm và các chuyến tham quan đến các khu bảo tồn khác). 
Kết quả là các hoạt động nâng cao nhận thức tiến hành tại hai khu vực này được xem là hiệu quả nhất 
và có thể áp dụng tại các địa điểm tương tự.

Một trong những lĩnh vực quan trọng của xây dựng năng lực là nội dung cộng đồng trong quản lý khu 
bảo tồn, bao gồm năng lực kiểm lâm viên trong việc giải quyết mâu thuẫn, trao đổi và nâng cao nhận thức. 
Năng lực nghiên cứu của các kiểm lâm viên được nâng lên thông qua các hoạt động khoa học. Nhân viên 
bảo vệ rừng được đào tạo và trang bị các thiết bị văn phòng và hiện trường cần thiết, cũng như các chuyến 
đi tham quan học tập đến các VQG Ba Bể, Cát Bà và Pù Mát. Kết quả là rừng được bảo vệ; duy trì được đa 
dạng sinh học (các loài đặc hữu và sinh cảnh của Pù Luông và Cúc Phương được bảo tồn). Mối quan hệ 
giữa nhân viên bảo vệ rừng và chính quyền, cộng đồng địa phương được cải thiện và tăng cường, đặc 
biệt giảm sự căng thẳng và mối quan hệ khó khăn giữa lực lượng bảo vệ rừng và nhân dân địa phương.

Công tác giáo dục/nâng cao nhận thức về môi trường của hai khu vực đều đạt được những tác động 
tới hành vi đối với môi trường của người dân trong/xung quanh khu vực. Nhận thức/giáo dục bảo tồn 
thông qua truyền thông đại chúng bao gồm tờ rơi, bản đồ, tranh ảnh và kết hợp với các đài truyền hình 
chứng minh rất hiệu quả trong nâng cao nhận thức bảo tồn. 

v) Thay đổi chính sách nhằm đáp ứng những thay đổi cần thiết trong thực tế 

Các chính sách khuyến khích (kể cả tài chính và điều kiện làm việc cho vùng sâu vùng xa trong dãy núi 
đá vôi PL-CP) không đủ và không đủ mạnh để các bên có trách nhiệm tham gia tích cực vào quản lý 
khu bảo tồn. Do đó đòi hỏi cơ chế nhằm khuyến khích đối tác/cộng tác viên tham gia.

Trong chương trình hỗ trợ phát triển ngành lâm nghiệp đưa ra một chính sách ưu tiên quốc gia đó 
là phấn đấu nhiều hơn nữa trong lập kế hoạch tổng hợp và thỏa thuận về  kinh phí cho các dự án và 
chương trình cho ngành lâm nghiệp. Hoạt động này sẽ hỗ trợ cho lập kế hoạch tài chính/ kinh phí tổng 
hợp nhằm đảm bảo hỗ trợ tiếp theo cho Khu BTTN Pù Luông và các khu bảo tồn khác trên dãy núi đá 
vôi được lập kế hoạch có sự điều phối, khi có được những đóng góp hỗ trợ tài chính từ các nguồn khác 
nhau, bao gồm các cam kết của Chính phủ thông qua Bộ NN&PTNT, du lịch và các nguồn thu khác và 
các thu nhập khác và hỗ trợ ODA.

Các mối đe dọa đối với rừng và đa dạng sinh học và bảo tồn được xem xét thỏa đáng ngay từ đầu của 
quá trình xây dựng kế hoạch quản lý (như khai thác, săn bắn, xâm lấn đất nông nghiệp, buôn bán, đói 
nghèo, v.v…) Những mối đe dọa này đã giảm đáng kể sau 5 năm thực hiện tại PL-CP.

2.2 Khu BTTN Phong Điền

Khu BTTN Phong Điền được công nhận là vùng rừng lưu vực sông Bô (tỉnh Thừa Thiên Huế) và sông 
Mỹ Chánh (tỉnh Quảng Trị) với mức độ ưu tiên cao. Năm 1998, sau khi phát hiện ra Gà lôi mào trắng 
(Lophura edwardsi) tại khu bảo tồn, tổ chức BirdLife International và Viện Quy hoạch rừng (FIPI) đã 
hợp tác chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi cho 
khu vực đó vào tháng 8 năm 1998. Kế hoạch đầu tư cho Phong Điền đã được xây dựng và UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế phê duyệt cho phép thành lập Khu BTTN vào ngày 29 tháng 8 năm 2003 (Quyết định 
2470/2003/QĐ). Ban Quản lý khu bảo tồn đã được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2006.

Khu Bảo tồn nằm giữa 16017’ - 16035’ Bắc và 107003’-  107020’ Đông và thuộc huyện Phong Điền và A 
Lưới với 9 xã trong vùng đệm (gồm cả xã Hồng Thủy của huyện A Lưới). Khu Bảo Tồn Phong Điền nằm 
trên vùng núi cao trung bình ở A Lưới và vùng núi thấp ở Phong Điền. Người dân địa phương chỉ sống 
tại khu vực vùng đệm bên ngoài ranh giới khu bảo tồn với 27.000 người trong hơn 5.000 hộ gia đình. 
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Khu Bảo tồn có diện tích là 41.433 ha và với một vùng đệm rộng 43.600 ha, tiếp giáp với tỉnh Quảng Trị 
ở phía Bắc và phía Tây; và liền kề với Khu BTTN Đakrông mới được thành lập của tỉnh Quảng Trị.  

Mặc dù Khu BTTN Phong Điền mới được thiết lập, ngay từ đầu đã được Dự án Hợp tác với cộng đồng 
địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ. Đây là một việc làm hiếm thấy ở Việt Nam và dự án đã hình 
thành các hoạt động bảo tồn và phát triển tại Khu BTTN. Có thể tóm tắt những bài học về các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên cùng được quản lý bởi các tổ chức bảo tồn và các cộng đồng bản địa như sau: 

i) Phương pháp tiếp cận tổng hợp

Khu bảo tồn đã thiết lập được mối quan hệ công tác và hợp tác chặt chẽ và huy động sự tham gia 
của các tổ chức liên quan từ tỉnh đến huyện, xã, thôn làng và các cộng đồng dân cư vào công tác bảo 
tồn. Các cơ quan chính quyền huyện và xã quan tâm đến bảo tồn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
quản lý Khu BTTN Phong Điền. Khu BTTN đã thiết lập được mạng lưới Nhóm hỗ trợ thực địa (FAT) 
tại tất cả các xã vùng đệm. Đây là cầu nối thông tin của Khu BTTN và khuyến khích sự tham gia của 
cộng đồng địa phương vào các hoạt động bảo tồn. Các cộng đồng đã xác định được trách nhiệm 
của mình trong việc bảo tồn Khu BTTN, tham gia lập kế hoạch, quyết định lựa chọn các hoạt động 
bảo tồn phù hợp với nhu cầu cộng đồng và đáp ứng được các mục tiêu quản lý Khu BTTN. 

Việc phát triển được mô hình 3 chiều về Khu BTTN Phong Điền và xây dựng nhà truyền thông cộng 
đồng đã thu hút được sự tham gia của cộng đồng vào việc học và cung cấp thông tin, phổ biến kiến 
thức của cộng đồng bản địa nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn.  

Việc thực hiện thành công các mô hình quản lý tài nguyên thiên nhiên là nhờ vào sự hỗ trợ và quan 
tâm của các cơ quan chính quyền địa phương (huyện, xã và thôn) và sự tham gia trực tiếp và tích cực 
của cộng đồng vào mọi giai đoạn thực hiện dự án (từ lập kế hoạch hoạt động, thực hiện đến giám sát 
và đánh giá). 

Khu bảo tồn đã thành công trong việc huy động sự tham gia của các cán bộ kiểm lâm, đặc biệt là 
những người làm công tác kiểm lâm ở cấp thấp nhất - cấp xã vào các hoạt động lập kế hoạch dự án, 
thực hiện hoạt động cũng như nâng cao năng lực và kỹ năng về bảo tồn đa dạng sinh học, thực thi 
pháp luật và phát triển cộng đồng cho những người làm công tác quản lý rừng. 

Khu bảo tồn Phong Điền đã thành công trong việc công nhận, phân tích và hành động giải quyết các 
vấn đề bảo tồn (như khoanh vùng ranh giới và xâm lấn đất rừng cho sản xuất nông nghiệp, săn bắn và 
khai thác không bền vững tài nguyên rừng). Việc xác định được ranh giới trên thực tế, cơ chế cộng tác 
và hợp tác chặt chẽ trong công việc giữa các ban ngành liên quan, các dự án/ chương trình đang hoạt 
động trên khu vực vùng đệm đã giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn trong công tác quản lý nhà nước về lâm 
nghiệp và sự xâm lấn đất rừng. 

Thực thi pháp luật là một phần thiết yếu của công tác quản lý các Khu BTTN và đầu tư vào tập huấn, 
cung cấp trang thiết bị, tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm, xây dựng năng lực cho cảm bộ kiểm 
lâm đã giúp nâng cao khả năng của họ trong việc thực thi khuôn khổ pháp luật. Hơn nữa, Khu bảo tồn 
đã tăng cường năng lực cho cán bộ kiểm lâm nhằm cải thiện sự hợp tác, cộng tác và các mối quan hệ 
tốt với các cơ quan chính quyền và cộng đồng địa phương và người dân trong công tác bảo vệ rừng 
và bảo tồn đa dạng sinh học. 

ii) Trách nhiệm cải thiện sinh kế 

Cơ chế hợp tác bảo tồn thiên nhiên đã được thiết lập trên cơ sở phát triển du lịch. Điều này đã tạo thêm 
thu nhập cho người dân địa phương. Du lịch cộng đồng đã thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của cơ quan 
chính quyền địa phương và cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn tài nguyên rừng. Thông qua 
các hoạt động du lịch cộng đồng, Khu bảo tồn đã hỗ trợ cộng đồng phục hồi các giá trị văn hoá truyền 
thống và sinh thái con người đã quên lãng.   

Các cán bộ kiểm lâm đã được tập huấn và trang bị những trang thiết bị cơ bản. Họ còn được tham gia các 
chuyến tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm và tham gia lập kế hoạch và thực hiện dự án. Kết quả là 
rừng đã được bảo vệ tốt hơn; không còn có sự xâm lấn đất rừng cho sản xuất nông nghiệp. Sự hợp tác và 
cộng tác của các cán bộ kiểm lâm với người dân địa phương và các bên liên quan đã được cải thiện và nâng 
cao, đặc biệt không còn mối quan hệ mang tính thù địch giữa cán bộ kiểm lâm và người dân địa phương. 

Tình trạng kinh tế của các hộ gia đình tại các thôn mục tiêu đã được cải thiện thông qua các biện pháp 
can thiệp nông nghiệp nhằm tăng cường và đa dạng hoá hoạt động sản xuất nông nghiệp. Điều đó 
đã giúp cải thiện sinh kế và giảm áp lực lên rừng và tài nguyên thiên nhiên. Khu bảo tồn đã cung cấp 
cho một số xã những biện pháp kỹ thuật tăng năng xuất cây trồng và tận dụng nguồn tài nguyên thiên 
nhiên hiện có thông qua các hoạt động tập huấn và đầu tư nhỏ vào các mô hình làm vườn, nuôi gà, 
trồng cây, trồng tre nứa lấy măng, các loại bếp đun củi được cải thiện và du lịch cộng đồng.      

Khu bảo tồn đã có các phương pháp mới huy động sự đóng góp của cộng đồng (như tạo quỹ bảo vệ 
rừng, thành lập Hiệp hội Thiên nhiên vì cuộc sống ở xã Phong Mỹ) để khuyến khích hoạt động/thói 
quen chia sẻ trách nhiệm, không phụ thuộc vào trợ cấp và tăng cường sức mạnh cộng đồng.

Tại cấp thôn, hoạt động du lịch sinh thái/du lịch sinh thái cộng đồng không chỉ đã đóng góp cho mục 
đích bảo tồn mà còn tạo thu nhập cho một bộ phận dân thôn làng tham gia vào các hoạt động du lịch. 
Du lịch cộng đồng khuyến khích và quảng bá cho các giá trị văn hoá truyền thống trong mối quan hệ 
tổng hợp chặt chẽ với công tác bảo tồn rừng của các cộng đồng dân cư địa phương. 

iii) Cách tiếp cận có sự tham gia

Khu bảo tồn Phong Điền đã sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia phù hợp chú trọng đến sự tham gia của 
các cộng đồng dân cư địa phương, các cán bộ kiểm lâm và các bên quan tâm. Do vậy, các hoạt động bảo tồn 
đều phù hợp với các bên liên quan. Kế hoạch quản lý của Khu bảo tồn một phần đã phản ánh được những 
mong đợi của người dân địa phương, của các bên liên quan trong công tác quản lý và phát triển tài nguyên 
rừng, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như định hướng chung phát triển kinh tế xã hội cho các xã vùng đệm. 

Các hoạt động tập huấn, tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm đã giúp nâng cao kiến thức, sự hiểu 
biết, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động cho các Nhóm hỗ trợ thực địa, cán bộ địa phương 
và cán bộ của Khu BTTN Phong Điền. Những hoạt động này còn tạo cơ hội tốt cho các cộng động địa 
phương học tập kinh nghiệm quản lý và bảo tồn rừng từ các địa phương khác.

Các cộng đồng đã tham gia vào quá trình lập kế hoạch. Do đó, các hoạt động đề ra đã lồng ghép kiến 
thức bản địa và kinh nghiệm địa phương trong bảo tồn và phát triển. Quá trình lập kế hoạch còn góp 
phần đáp ứng nhu cầu của địa phương trong công tác bảo tồn và phát triển.

Phương pháp tập huấn đã được xây dựng sao cho người học (các cộng đồng) là tâm điểm, các giảng viên và 
cán bộ của Khu bảo tồn hỗ trợ và hướng dẫn giúp học viên hiểu vấn đề một cách dễ dàng và đúng. Phương 
pháp tập huấn này đã giúp tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào thảo luận và tự ra quyết định về 
các vấn đề mà họ quan tâm trong thôn xóm/cộng đồng của mình. Các khoá tập huấn lý thuyết được tiếp 
nối bằng các chuyến tham quan thực địa và thực hành để giúp các cộng đồng học và chia sẻ kinh nghiệm. 

Bảo tồn và quản lý tài nguyên rừng đã được thực hiện một cách nghiêm ngặt khi các cộng đồng trực 
tiếp tham gia thi hành pháp luật và phòng tránh các hoạt động khai thác trái phép các nguồn tài 
nguyên rừng thông qua các nhóm cộng đồng tuần tra bảo vệ rừng. Hơn nữa, cộng đồng được hưởng 
lợi từ việc được giao rừng để quản lý, bảo vệ và tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng.

Khi thiết lập được mối quan hệ đối tác và cộng tác giữa các tổ chức bảo tồn và các cơ quan phát triển 
cộng đồng có kinh nghiệm (Đại học Nông lâm Huế, các trung tâm khuyến nông và phòng du lịch) 
cũng là lúc đạt được sự hài hoà các hoạt động bảo tồn và phát triển. 
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iv) Truyền thông cộng đồng

Nhà truyền thông cộng đồng đã được xây dựng sử dụng các vật liệu xây dựng địa phương và mang 
phong cách đặc thù của địa phương. Nhà truyền thông cộng đồng là nơi trưng bày các sản phẩm văn 
hoá và cộng đồng truyền thống, nơi tập huấn thế hệ mới về các truyền thống của thôn làng và cũng là 
nơi tổ chức họp dân, biểu diễn văn hoá nghệ thuật, tổ chức các sự kiện truyền thống và các hoạt động 
xã hội. Thông qua những hoạt động này, các thông điệp bảo tồn được truyền tải đến nhiều nhóm đối 
tượng mục tiêu trong cộng đồng.  

Ảnh 6. Người dân Phong Điền tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái thông qua việc nâng cao nhận thức.

Nguồn: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế

Hoạt động truyền thông và du lịch cộng đồng với việc khích lệ các giá trị văn hoá truyền thống đã đạt 
được tác động lan truyền và mang tính thuyết phục và thúc đẩy áp dụng kiến thức bản địa trong quản 
lý rừng cộng đồng. Các hoạt động bảo tồn có sự tham gia của các cộng đồng đã tạo ra những cơ hội 
làm sống lại các hành vi bảo vệ rừng của người dân địa phương đã có từ ngàn đời nay thông qua việc 
xây dựng các hương ước bảo vệ rừng – các hương ước đã được người dân địa phương xây dựng. Những 
quy định này do đó được người dân địa phương tôn trọng và phù hợp với điều kiện của thôn làng.

Mô hình 3 chiều đã góp phần to lớn trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là nhận 
thức của các em học sinh phổ thông của các xã trong vùng đệm về bảo tồn qua các hoạt động đa 
dạng với nội dung phong phú, thu hút sự tham gia và gây tác động lan truyền và thuyết phục như 
câu lạc bộ xanh, câu lạc bộ đoàn thanh niên, trình diễn văn hoá nghệ thuật, chiếu phim, tổ chức các 
hoạt động truyền thông, phát tờ rơi, tranh áp phíc, áo phông, chuyên gia trẻ, triển lãm rừng và họp 
dân, tổ chức các sự kiện văn hoá cộng đồng, xây dựng các chương trình vô tuyến để phát trên các 
kênh truyền hình trung ương và tỉnh (như các kênh VTV1, HTV), tổ chức các chuyến tham quan học 
tập trao đổi kinh nghiệm về các mô hình quản lý rừng cộng đồng trong và ngoài tỉnh và các dự án 
khác có các hoạt động bảo tồn tương tự. Các hoạt động truyền thông được đánh giá là thành công 
nhất và có tiềm năng mở rộng và áp dụng cho các địa phương có điều kiện tương tự. Các mô hình 
truyền thông phù hợp thích nghi với nhiều đối tác, có thể phổ biến rộng rãi trong các cộng đồng 
sống xung quanh khu bảo tồn. 

Mô hình truyền thông còn tập trung vào nhiều hoạt động để lồng ghép bảo tồn và phát triển bền 
vững như thành lập Hiệp hội Thiên nhiên vì cuộc sống ở Phong Mỹ. Đây là một mô hình bảo tồn mới 
tại cấp tỉnh ở Việt Nam. Hiệp hội Thiên nhiên vì cuộc sống Phong Mỹ đã được UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế công nhận. Hiệp hội gồm có các thành viên cộng đồng là những người có ý nguyện tham gia vào 
các hoạt động phát triển kinh tế và bảo tồn tại thôn làng của mình vừa nhằm bảo tồn thiên nhiên vừa 
cải thiện sinh kế cộng đồng. 

v) Thay đổi chính sách nhằm đáp ứng những thay đổi cần thiết trong thực tế 

Định hướng giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý là một trong những thay đổi lớn về chính sách 
của chính phủ về xã hội hoá ngành lâm nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng được tham gia 
vào công tác quản lý và phát triển rừng. Tăng cường năng lực cộng đồng trong quản lý rừng tự nhiên 
đã hỗ trợ được cho công tác quản lý rừng bền vững thông qua tập huấn và tái kiểm kê các nguồn tài 
nguyên rừng, bảo vệ và quản lý rừng ở cấp thôn làng, phục hồi và làm phong phú rừng, chuyển giao 
kỹ thuật trồng nhân giống cây và trồng rừng. Những hoạt động can thiệp này đã hỗ trợ các cộng đồng 
quản lý và phát triển rừng, góp phần tạo thu nhập và cải thiện sinh kế cộng đồng tham gia quản lý rừng. 

Khu bảo tồn đã áp dụng linh hoạt các chính sách giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý, các hương 
ước bảo vệ rừng, các khía cạnh pháp luật và chia sẻ lợi ích, bổn phận và trách nhiệm công dân trong 
công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

2.3 VQG Ba Bể/Khu BTTN Na Hang/VQG Yok Đôn

Được thành lập lần đầu tiên năm 1977, VQG Ba Bể ở tỉnh Bắc Kạn được chính thức công nhận là một 
VQG năm 1992 với diện tích 7.611 ha. Đặc điểm chính của VQG là có 500 ha diện tích mặt Hồ Ba Bể, 
là một hồ nước ngọt trên núi lớn nhất ở Việt Nam và là một điểm đến du lịch nổi tiếng. Hồ được bao 
quanh bởi cánh rừng bạt ngàn trên các dãy núi đá vôi, đem lại cho VQG một cảnh quan kỳ thú. Hồ Ba 
Bể là nơi sinh sống của hơn 80 loài cá trong đó có một số loài thuộc diện đang bị đe doạ. Các giá trị đa 
dạng sinh học quan trọng khác của VQG gồm có trên 300 loài bướm và một quần thể nhỏ loài Vọoc 
đen má trắng có nguy cơ  bị tuyệt chủng. Trong phạm vi VQG có 15 làng với khoảng 3.000 dân thuộc 
các dân tộc Tày, Dao và H’Mông, nhiều người trong số đó sống bằng nghề đánh bắt cá trên hồ. 

Năm 1992, loài Vọoc mũi hếch đang bị đe doạ tuyệt chủng trên toàn cầu đã được phát hiện thấy ở 
huyện Na Hang. Loài này trước đó đã được coi là bị tuyệt chủng và phát hiện đó đã giúp Na Hang trở 
thành Khu BTTN với diện tích 41.930 ha vào năm 1994. Khu BTTN Na Hang bị chia cắt bởi sông Gâm 
thành 2 phần Bắc và Nam gần bằng nhau, cả hai đều có các quần thể Vọoc mũi hếch và các loài đang 
bị đe doạ tuyệt chủng khác sinh sống.

Săn bắn và sự chia cắt môi trường sống tiếp tục đe doạ sự tuyệt chủng địa phương của những loài này. 
Mối đe doạ trước tiên là việc xây dựng con đập cao 120m trên sông Gâm vào năm 2002. Hoạt động 
xây dựng đập đã làm xáo trộn môi trường sống, ô nhiễm và những tác động tiêu cực khác đến đa dạng 
sinh học. Hồ chứa do đập tạo nên sẽ chia cắt các khu rừng còn lại của khu bảo tồn và ảnh hưởng đến 
sinh cảnh rừng của quần thể lớn nhất loài Vọoc mũi hếch ở Na Hang.

VQG Yok Đôn được thành lập năm 1991 ở huyện Buôn Đôn của tỉnh Đăk Lăk để bảo vệ 58.200 ha rừng 
khộp vùng đất thấp. Những nghiên cứu khoa học cho thấy cần mở rộng VQG về phía Bắc để bao phủ 
thêm những khu vực có tầm quan trọng sinh học. Kết quả là năm 2002 đã xác định lại ranh giới để mở 
rộng thêm VQG với tổng diện tích lên tới 115.545 ha, biến Yok Đôn thành VQG lớn nhất của Việt Nam. 

VQG phân bố trên vùng đất tương đối bằng phẳng với hai ngọn núi thấp ở phía Nam sông Srepôk. Rừng 
chủ yếu là rừng tự nhiên, với phần lớn là rừng khộp. Yok Đôn là  vườn quốc gia duy nhất ở Việt Nam bảo 
tồn được loại rừng đặc biệt này. Đây là một khu vực quan trọng cho việc bảo tồn các loại động vật có vú 
lớn, cụ thể là Bò Gaur, Bò và  Vọoc chân đen, và các loài chim như Công xanh, Cò quăm lớn và Sếu cổ trụi. 
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Mặc dù chỉ có một làng nằm trong phạm vi VQG, rừng và các loài động vật hoang dã của VQG Yok Đôn 
đang bị đe doạ bởi nạn săn bắn, chăn thả gia súc và cháy rừng. Ngoài ra, áp lực gia tăng cùng với sự di 
dân và phát triển cơ sở hạ tầng ngay sát cạnh VQG.  

Do cả ba khu rừng đặc dụng đều áp dụng cùng một cơ chế thực hiện Dự án Xây dựng các khu bảo tồn 
nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên trên cơ sở sinh thái cảnh quan (Dự án PARC). Phương pháp này lồng 
ghép bảo tồn và phát triển áp dụng phương pháp lập kế hoạch sử dụng tài nguyên làm cơ sở cho các 
hoạt động của dự án. Do vậy, cả ba nơi đều có thể chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm chung.

i) Phương pháp tiếp cận tổng hợp

Lập kế hoạch và giám sát, kết hợp đầu tư và tái đầu tư nhằm xác định và lấp các khoảng trống thiếu hụt 
trong cung cấp tài chính cho công tác bảo tồn và ưu tiên hoạt động bảo tồn hơn phát triển cơ sở hạ 
tầng, tất cả đều quan trọng cho việc áp dụng rộng rãi vào trong mạng lưới các khu bảo tồn của Việt Nam. 

Phát triển các chiến lược bảo tồn cấp cảnh quan thông qua phân tích các điểm nóng hoặc các khu vực 
có điều kiện giống nhau có thể tăng tối đa hiệu năng bảo tồn và tạo  dựng sự linh hoạt và tính thích 
nghi đối với các áp lực môi trường thay đổi. Quản lý bảo tồn cấp cảnh quan tạo cơ sở lôi cuốn sự tham 
gia của các cộng đồng địa phương vào những sáng kiến quản lý hợp tác, hoặc khích lệ cộng đồng phát 
triển những sáng kiến bảo tồn của riêng mình nhằm tận dụng các chương trình đầu tư của chính phủ. 
Phương pháp này khuyến khích sự tham gia của các cộng đồng địa phương cho dù sự hỗ trợ về mặt 
pháp lý đối với hoạt động đồng quản lý các khu bảo tồn còn yếu.   

Ưu tiên các đơn vị cảnh quan và các khu vực chính trong phạm vi khu bảo tồn và xác định các biện 
pháp quản lý hoặc đồng quản lý khả thi để quản lý những khu vực đó với các cộng đồng trong sống 
trong khu bảo tồn có thể là những bước quan trọng nhằm đạt được sự ủng hộ của cộng đồng đối với 
công tác bảo tồn. 

Sự hiện diện thể chế tại ba khu vực bảo tồn đã được tăng cường qua việc xây dựng một loạt các trạm 
kiểm lâm (bằng gạch và gỗ) và tại Na Hang là ba trạm nổi. Tất cả các trạm, có thể dùng cho 3 đến 12 cán 
bộ kiểm lâm, đã được đặt tại những vị trí chiến lược nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động quản lý 
rừng, duy trì được sự giám sát và kiểm soát những khu vực trọng yếu và điều phối các hoạt động quản 
lý dựa vào cộng đồng. Tất cả các trạm quản lý rừng đều có bản đồ toàn bộ VQG và khu vực thuộc sự 
quản lý của trạm, các quy định về bảo tồn và quy trình tuần tra của cán bộ kiểm lâm. Nhiệm vụ chính 
của các cán bộ kiểm lâm là bảo vệ thiên nhiên - bảo vệ rừng, kiểm tra và ngăn chặn các hoạt động trái 
phép, tuần tra, đánh giá và cấp phép cho các chủ rừng và xây dựng các kế hoạch bảo vệ rừng cho các 
xã. Các cán bộ kiểm lâm đã được đào tạo và phân công nhiệm vụ giám sát đa dạng sinh học. Số lượng 
cán bộ kiểm lâm được tăng cường, hiệu quả làm việc và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ kiểm lâm 
được nâng cao, tất cả là kết quả của việc cung cấp những cơ sở vật chất mới, trang thiết bị và đào tạo, 
đã giúp giảm thiểu rõ rệt các hoạt động khai thác tài nguyên trái phép tại các khu vực bảo tồn. 

Chương trình giám sát đa dạng sinh học đã được thiết lập. Các cán bộ kiểm lâm đã được đạo tạo tập 
huấn về xác định các loài động và thực vật chính và đã được cung cấp những tài liệu hướng dẫn ngoại 
nghiệp có chất lượng cao. Ngoài ra, đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý để 
ghi lại và lập bản đồ các vụ vi phạm khi giám sát các loài động thực vật. Hệ thống này đã được sử dụng 
tại ba Ban Quản lý Rừng đặc dụng nhằm trợ giúp quá trình đưa ra các quyết định về quản lý. 

Phương pháp tiếp cận phát triển cộng đồng theo đó người dân được tập huấn, các điểm trình diễn 
được thiết lập và công tác thực địa được triển khai đã tỏ ra hết sức hiệu quả. Các khoá đào tạo tập huấn 
cho cán bộ kiểm lâm trong đó nhiều kỹ năng khác nhau (như kỷ luật, hoạt động nhóm, định vị, sơ cấp 
cứu, v.v…) đã được giảng dạy trong điều kiện ngoài thực địa không chỉ giúp các cán bộ kiểm lâm tiếp 
thu tốt những kỹ năng này mà còn giúp xây dựng tinh thần đồng đội và lòng trung thành.

ii) Trách nhiệm cải thiện sinh kế

Ở tất cả các cấp đã tạo dựng được mối liên kết giữa các lợi ích phát triển và sự cần thiết phải bảo tồn. 
Ví dụ, đã thiết kế được một hệ thống phân loại nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động phát triển được 
hướng tới người dân và những điều kiện có thể tạo nên sự khác biệt lớn nhất cho bảo tồn đa dạng sinh 
học tại một khu vực nhất định (ví dụ, bộ công cụ đánh giá nhanh giúp hỗ trợ các nhà hoạch định sử 
dụng tài nguyên xác định và quyết định tình trạng bảo tồn; sự thành lập Quỹ hỗ trợ thôn bản để hỗ trợ 
những thôn bản nghèo nhất và sau đó có thể giúp những thôn bản có các Kế hoạch phát triển thôn 
bản, các Kế hoạch hành động và những thỏa thuận bảo tồn theo điều kiện vật chất của thôn bản). 

Do có hoạt động của Chương trình Phát triển cộng đồng, đã không còn vấn đề chuyển đổi canh tác 
tại các khu bảo tồn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt hiện tượng chăn thả tại các khu rừng – dê 
vẫn được chăn thả tại cánh rừng của VQG Ba Bể và gia súc vẫn được thả rông tại VQG Yok Đôn. Đã 
thành lập Hợp tác xã quản lý hồ tại Hồ Ba Bể như là một cơ chế hợp tác giữa cơ quan quản lý VQG và 
sáu cộng đồng dân cư địa phương hiện đang sống ven hồ. Kết quả là đã chấm dứt được hoàn toàn các 
hoạt động có hại đối với công tác bảo tồn như đánh cá bằng thuốc nổ và điện. Tại khu vực phía Bắc hồ 
đã đưa vào hoạt động chương trình trao đổi súng, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2002, 450 
súng của dân ở khu vực Hồ Ba Bể và 750 súng của dân địa phương sống tại khu vực Na Hang đã được 
người dân đổi lấy động vật nuôi hoặc giống cây trồng. Công an Bắc Kạn đã theo sát quá trình này và 
thu giữ súng từ các xã xung quanh VQG Ba Bể theo Quyết định số 47 (ban hành ngày 12/8/96), theo đó 
nghiêm cấm tất cả các loại súng dân dụng trên cả nước. Cả Ba Bể và Na Hang đã tiếp tục thu hồi súng 
và huyện Chợ Đồn cũng áp dụng biện pháp này. Một sáng kiến tuyệt vời khác nữa là sáng kiến các nhà 
hàng ký kết thỏa thuận không sử dụng thịt động vật hoang dã trong các nhà hàng tại thị xã chính của 
địa phương (Chợ Đồn và Na Hang). Tại cả hai nơi này tất cả các nhà hàng ở hai thị xã đã ký thỏa thuận 
không sử dụng thịt động vật hoang dã.  

Sự quan tâm đặc biệt còn được hướng tới những công nghệ nhằm cải thiện kỹ thuật nông nghiệp tại tất 
cả các khu vực từ kỹ thuật trồng rau, đưa vào sử dụng các giống lúa năng suất cao đến việc giới thiệu các 
giống gia súc gia cầm tốt. Những cải thiện nông nghiệp do Ban Quản lý Rừng đặc dụng giới thiệu chủ 
yếu qua các phương thức hiện đại hóa nông nghiệp truyền thống như giới thiệu các giống lúa cho năng 
suất cao, giống vật nuôi tốt và sản xuất rau thâm canh. Trong một số trường hợp đã đạt được kết quả rất 
tốt tại Ba Bể/ Na Hang bằng cách giới thiệu phương pháp nuôi ong mật và sử dụng loại “trè san tuyết” 
(Camellia sinensis) tự nhiên trên núi để sản xuất trà và cải thiện công tác chế biến chè. Những thành 
công đó đà giúp làm giảm sự phụ thuộc của cộng đồng địa phương vào các sản phẩm rừng thứ cấp.

Chú trọng nhiều hơn nữa đến tiềm năng chưa được khai thác hết của việc nuôi trồng các sản phẩm 
rừng thứ cấp đang bị đe dọa tuyệt chủng. Những khu vườn rừng gần các núi đá vôi của Ba Bể/Na Hang 
là những sinh cảnh thích hợp cho việc tạo nên những hệ thống như vậy, đó là những hệ thống cần 
được thiết lập một cách khoa học trong giai đoạn hỗ trợ tiếp theo trong tương lai. Những sản phẩm 
này là những loài cây nông nghiệp, dược liệu, kinh tế vườn, thường có giá trị cao tại các thị trường 
thương mại. Đối với một dự án bảo vệ đa dạng sinh học, sẽ là khả thi khi chú ý nhiều hơn nữa đến 
những loài này và phát triển các sản phẩm và các hệ thống lâm-nông thích nghi đối với những khu vực 
cụ thể. Tương tự, nguồn tài nguyên sinh thái nông nghiệp chưa được quan tâm đúng mức kể cả trên 
phương diện bảo vệ và cải thiện sản xuất. Trong số này có các các giống cây cao su quý hiếm và các 
giống vật nuôi truyền thống đáng được bảo vệ theo Công ước Đa dạng sinh học. Đối với công tác bảo 
vệ đa dạng nông nghiệp như vậy thì người nông dân có thể được coi như nhà cung cấp dịch vụ cho xã 
hội và cần được thưởng xứng đáng. 

Trong số những công nghệ được mang đến cho các gia đình nông thôn để tăng thu nhập của họ có 
các giống lúa cho năng suất cao, sản xuất rau thâm canh và quảng bá sản phẩm, các giống lợn và gà 
mới tăng trưởng nhanh hơn và to hơn, nuôi trong chuồng để tránh thất lạc trong rừng và tăng sự phát 
triển và một loạt các loài hoa quả và cây lấy gỗ phát triển nhanh, cho thu hoạch chỉ trong vài năm. 
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Những cải thiện điều kiện kinh tế do các Ban Quản lý Rừng đặc dụng đem lại lớn hơn so với những cơ 
hội bị mất đi do công tác bảo vệ khu bảo tồn được tiến hành chặt chẽ hơn và người nông dân bây giờ 
bận rộn hơn nhiều với các hoạt động nuôi trồng mới, giúp làm giảm khả năng và sự cần thiết phải săn 
bắt và hái lượm trong các khu rừng được bảo vệ. 

iii) Cách tiếp cận có sự tham gia 

Khi áp dụng phương pháp tiếp cận cảnh quan, ba Ban Quản lý Rừng đặc dụng phát triển và sử dụng 
chiến lược bảo tồn toàn diện như là một công cụ để liên kết lập kế hoạch sử dụng tài nguyên trong 
vùng đệm và kế hoạch hoạt động ở vùng lõi của khu bảo tồn. Theo luật định thì việc đồng quản lý 
trong các khu bảo tồn vẫn còn là vấn đề chưa được thống nhất nhưng hiện đang tiến hành sửa đổi . 
Phương pháp lập kế hoạch Ban Quản lý Rừng đặc dụng và can thiệp trên thực địa đem lại những kinh 
nghiệm hữu ích cho việc áp dụng vào những khu bảo tồn khác.

Trong phạm vi cảnh quan tổng quát, Ban Quản lý Rừng đặc dụng cho thấy các cộng đồng địa phương 
có thể xây dựng và chịu trách nhiệm về các chiến lược quản lý đất đai của mình trong đó có thể lồng 
ghép các mục tiêu phát triển cũng như bảo tồn. Các cộng đồng địa phương đã tham gia như là các đối 
tác trong việc phát triển các khu bảo tồn mới được đồng quản lý cũng như phát triển các chiến lược sử 
dụng bền vững các khu vực trước đây được khoanh vùng bảo vệ chung.

Ảnh 7. Một trong những cuộc họp làng bản.

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Thủy

Tại Khu BTTN Na Hang, phương pháp lập kế hoạch sử dụng tài nguyên có sự tham gia đã giúp sửa lại 
ranh giới khu bảo tồn cho phù hợp với cơ quan quản lý Khu BTTN và các cộng đồng địa phương (ranh 
giới hợp pháp giữa khu vực dân sinh sống và khu bảo tồn trước đây chưa được phân định rõ). Qua quá 
trình có sự tham gia cũng đã phân định được ranh giới các vùng bao quanh nhằm hạn chế sự mở rộng 
và tác động tiêu cực của các làng sống bên trong khu bảo tồn và nhằm đảm bảo việc sử dụng bền 
vững các khu rừng và thu hút sự tham gia của các hộ gia đình vào các chương trình bảo tồn.

Tại Ba Bể - Na Hang một Chương trình Quản lý và Phục hồi loài linh trưởng đang có nguy cơ bị tuyệt 
chủng đã được thực hiện, tập chung vào hoạt động bảo tồn hai loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt 
chủng là loài Vọoc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) và loài Vọoc đen má trắng (Trachypithecus 
francoisi) trên toàn bộ vùng cảnh quan. Hoạt động của chương trình gồm có cải thiện công tác bảo 
vệ khu vực bảo tồn hiện tại, mở rộng khu bảo tồn để có thể bao gồm cả những sinh cảnh quan trọng 
khác, tạo những khu vực bảo tồn mới được đồng quản lý và thu hút sự tham gia của cộng đồng địa 
phương và các bên liên quan vào các chương trình bảo tồn hiện có. 

Phía bắc VQG Ba Bể, một khu vực cao đã được xác định là có tầm quan trọng đối với sự sống còn của 
loài Tắc kè Việt Nam, một loài đặc hữu địa phương. Do đó, một chương trình bảo tồn do cộng đồng 
quản lý đã được xây dựng, tập trung vào các hoạt động dựa vào cộng đồng nhằm phục hồi và bảo vệ 
vùng thượng nguồn nơi loài này sinh sống. 

Cũng tại VQG Ba Bể, công tác quản lý thủy sản trên Hồ Ba Bể đã được bàn giao cho một hợp tác xã có 
thành viên là đại diện của các cộng đồng địa phương. Các hoạt động đánh bắt cá nguy hại như dùng 
thuốc nổ và lưới mắt nhỏ đã bị nghiêm cấm. Theo thỏa thuận quản lý tập thể đã được ký, hợp tác xã 
còn có trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động du lịch trên hồ và sẽ được hưởng phần trăm lợi 
nhuận từ hoạt động này như là một cách khuyến khích động viên.

Tại VQG Yok Đôn, khả năng đồng quản lý các nguồn tài nguyên nước ngọt đang được xem xét, một 
phần để bù cho những thiệt thòi do bị cấm săn bắn trong những khu vực trọng yếu của VQG. Các buôn 
làng có quyền sử dụng trên các nhánh của sông Srepôk và được độc quyền tiếp cận các nhánh sông có 
năng suất cao trong phạm vi VQG. Đổi lại, các hộ gia đình hỗ trợ cơ quan quản lý VQG trong việc phát 
hiện và ngăn chặn các ngư dân đánh bắt thương mại đến từ các khu vực thành phố. 

Ưu tiên các đơn vị cảnh quan và các khu vực trọng yếu trong phạm vi khu bảo tồn và xác định những 
biện pháp quản lý hoặc đồng quản lý khả thi để quản lý những khu vực này cùng với các cộng đồng 
sống bên trong khu bảo tồn có thể là những bước quan trọng trong quá trình thu hút sự ủng hộ và 
tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tồn.

iv) Truyền thông cộng đồng và giáo dục môi trường

Hoạt động đào tạo đã cố gắng hướng tới tất cả các bộ phận của xã hội cả ở mức độ chính thức và 
không chính thức, đã đạt được sự nhận thức chung về nhu cầu bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên một cách có ý thức hơn. Nhiều khóa tập huấn khác nhau theo 42 chủ đề kỹ thuật từ thực thi 
pháp luật, công nghệ nông nghiệp đến tập huấn cho giáo viên đã vươn tới các nhóm đối tượng mục 
tiêu khác nhau. Có thể thấy được kết quả của hoạt động đào tạo tập huấn qua việc chuyển đổi khu 
vực canh tác; trồng cây tại các buôn làng, trên đường đi, trong khuôn viên nhà trường và trong các hệ 
thống thâm canh tổng hợp; các phương pháp đánh cá mang tính hủy diệt về cơ bản đã bị loại bỏ và 
giảm thiểu tối đa các hoạt động săn bắt; vệ sinh công cộng cũng được cải thiện.

Thu nhập được nâng cao và sinh kế được cải thiện đã giúp giảm thiểu các tác động của bất ổn xã hội 
mà ở các nước khác thường xảy ra do di dân và tái định cư dân địa phương và do mất các cơ hội săn 
bắt, hái lượm và chuyển đổi canh tác trên đất rừng. Giáo dục môi trường đã góp phần to lớn trong việc 
làm cho cộng đồng chấp nhận các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

v) Thay đổi chính sách nhằm đáp ứng những thay đổi cần thiết trong thực tế

Chín khóa tập huấn giáo dục môi trường đã được tiến hành thí điểm cho các trường tiểu học và trung 
học cơ sở tại ba Ban Quản lý Rừng đặc dụng. Những khóa này được dạy một giờ trong một tháng 
và đã được công nhận như là một mô hình để Chính phủ xem xét lồng ghép giáo dục môi trường 
vào trong chương trình đào tạo quốc gia. Tất cả các trường được trang bị tài liệu giáo dục và tham 
gia vào các hoạt động trồng cây, thường xuyên làm vệ sinh thu dọn chất thải và tham quan các khu bảo tồn. 
Mọi người từ các bên liên quan đến các nông dân và học sinh phổ thông đều biết rõ ranh giới các khu bảo tồn. 
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Bình đẳng giới đã được xem xét trong các hợp phần phát triển cộng đồng nhằm đảm bảo sự tham gia 
bình đẳng của phụ nữ và nam giới. Số phụ nữ được đào tạo theo các hợp phần phát triển cộng đồng 
gần đạt con số 50%. Ngoài ra, giới là vấn đề đã được tính đến trong các hoạt động bảo tồn. Ví dụ, khi 
xem xét những người được nhận nguồn hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ thôn bản ưu tiên phụ nữ hơn nam giới 
trong hai nhóm được đánh giá là có tiềm năng nhất của các làng. 

Các cơ quan chính quyền liên quan đã nỗ lực làm việc nhằm đảm bảo những thành quả quan trọng 
tại ba Ban Quản lý Rừng đặc dụng sẽ được áp dụng cho các khu vực bảo tồn khác. Những thành quả 
chính trong số đó là một loạt những cải thiện nông nghiệp đã được dân làng và các cộng đồng dân 
tộc có những nền văn hóa khác nhau hào hứng thí điểm. Chu trình tập huấn – trình diễn – mở rộng đã 
tỏ ra đặc biệt thành công và tiếp tục phát triển nhờ hình thành hệ thống cán bộ khuyến lâm là những 
người cung cấp dịch vụ được các nông dân tham vấn rộng rãi và trả thù lao xứng đáng.  

Ba Ban Quản lý Rừng đặc dụng đã xây dựng và xúc tiến quá trình lập kế hoạch có sự tham gia theo 5 
cấp bậc, được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện pháp luật cụ thể của Việt Nam, nhằm đạt được 
sự phát triển và bảo tồn tổng hợp cấp cảnh quan. Quá trình này mang tính thích ứng và có thể đáp ứng 
những biến đổi trong chính sách phát triển của địa phương và thậm chí của quốc gia mà hoàn toàn 
không làm tổn hại đến những ưu tiên trong công tác bảo tồn. 

Phương pháp lập kế hoạch sử dụng tài nguyên có sự tham gia tại ba Ban QL Rừng đặc dụng khuyến 
khích tham vấn cấp địa phương và đánh giá tác động môi trường và xã hội.  Phương pháp tiếp cận này 
chú ý đầy đủ đến quyền lợi của các cộng đồng địa phương và nhu cầu bảo tồn của các Khu BTTN. Hệ 
thống này được các chính sách của chính phủ về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giảm 
nghèo và tăng cường dân chủ ở cấp cơ sở và ra quyết định ở cấp địa phương hỗ trợ. Quan trọng hơn 
cả, phương pháp tiếp cận lập kế hoạch từ dưới lên và cân bằng các lợi ích cạnh tranh trong quản lý tài 
nguyên thiên nhiên địa phương giúp cải thiện nền tảng cơ sở tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ tích cực 
người nghèo và thường là các cộng đồng dân tộc thiểu số trong và xung quanh các khu bảo tồn. 

Lập kế hoạch sử dụng tài nguyên có sự tham gia ở cấp địa phương có thể đóng vai trò quan trọng trong 
việc hài hòa các lợi ích cạnh tranh về tài nguyên địa phương trong khi đó tạo đủ cơ hội cho nhu cầu sử 
dụng tài nguyên của các cộng đồng địa phương và các yêu cầu về bảo tồn các Khu BTTN. Quá trình lập 
kế hoạch sử dụng tài nguyên có sự tham gia còn đáp ứng yêu cầu của chính phủ về việc thu thập dữ 
liệu kinh tế xã hội và bổ sung cho quá trình lập kế hoạch sử dụng đất đai hiện nay. Do vậy, xúc tiến và 
định hướng lập kế hoạch sử dụng tài nguyên có sự tham gia có thể đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn 
các nguồn tài nguyên rừng của Việt Nam và hỗ trợ mục tiêu chính sách phát triển kinh tế bền vững.

2.4  VQG Cát Tiên
VQG Cát Tiên (VQGCT) về địa giới hành chính bao gồm ba phần nằm trên địa bàn ba tỉnh: khu vực Nam Cát 
Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai với diện tích 38.302 ha; khu vực Tây Cát Tiên thuộc tỉnh Bình Phước với diện tích 5.141 
ha và khu vực Cát Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng có diện tích 30.435 ha. Khu vực Cát Lộc bị chia cắt khỏi Nam Cát 
Tiên và Tây Cát Tiên bởi một vành đai đất nông nghiệp, khu dân cư sinh sống và sông Đồng Nai. Do vậy, trên 
phương diện sinh thái, VQG gồm có hai khu rừng liền kề nhau. Tổng diện tích hiện tại của VQG là 73.878 ha.

VQG được thành lập đầu tiên vào năm 1978 nhưng mãi đến tận năm 1992 ban quản lý vườn mới được 
thành lập. VQGCT hỗ trợ các loại sinh cảnh khác nhau, bao gồm rừng thường xanh vùng đất thấp nguyên 
sinh và thứ sinh. Hệ thực vật của Vườn gồm có trên 1.300 loài cây gỗ có mạch, trong đó có 34 đã được 
liệt kê trong Sách Đỏ của Việt Nam. Cùng với thảm thực vật đa dạng, xanh tươi, hệ động vật của VQG 
cũng hết sức phong phú với 73 loài động vật có vú, 314 loài chim, 69 loài bò sát, 30 loài lưỡng cư và 99 
loài cá. Trong số các quần thể động vật có vú lớn tại VQGCT, loài quan trọng nhất là loài Tê giác Javan 
một sừng (Rhinoceros sondiacus). Vườn còn là một khu vực có tầm quan trọng quốc gia đối với việc bảo 
tồn và hỗ trợ quần thể một số loài linh trưởng đang được quan tâm gồm có Chà vá chân đen (Pygath-
rix nigripes nigripes), Khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina) và Vượn đen má vàng (Hylobates gabriellae).

Ảnh 8. Tê giác Javan một sừng (Rhinoceros sondiacus)
 

Nguồn: VQG Cát Tiên

Rừng của VQGCT có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lưu vực của hồ thủy điện Trị An, một nguồn 
nước quan trọng cho sử dụng trong nông nghiệp và công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh. VQG và 
các khu rừng tự nhiên phụ cận còn bảo vệ một phần lớn của lưu vực sông Đồng Nai, nơi thường xảy ra 
lũ lụt. Do vậy, chức năng bảo vệ lưu vực của các khu rừng của VQG, đặc biệt trong việc giảm thiểu lũ, 
góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế địa phương và khu vực.

VQGCT nhận được ngày càng nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Vị trí địa lý gần Thành 
phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt, cơ sở hạ tầng du lịch được phát triển tốt và điều kiện dễ xem các loài vật hoang dã 
hơn những nơi khác ở Việt Nam, tất cả đều là những yếu tố thuận lợi cho phát triển ngành du lịch. Tuy nhiên, 
nếu không được quản lý và hướng dẫn tốt hoạt động du lịch có thể đe doạ đến đa dạng sinh học của Vườn. 

VQGCT đã thí điểm những biện phát can thiệp ở quy mô cảnh quan rộng lớn hơn, bao trùm Vùng Sinh 
thái Đông Nam của Chương trình Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp (FSSP). Những bài học rút ra từ công tác 
quản lý Vườn theo phương pháp tiếp cận cảnh quan trong quản lý rừng có thể được tóm tắt như sau:

i) Phương pháp tiếp cận tổng hợp 

VQG đã thành công trong việc tiên phong quản lý sinh cảnh tích cực. Các loài ngoại lai xâm hại đã bị 
loại trừ triệt để, loài cá sấu Siamese đã được thả vào Vườn sinh sống và đốt rừng có kiểm soát đã được 
sử dụng như là một biện pháp bảo vệ cháy rừng và hỗ trợ các quần thể chưa được phân loại. Tuy nhiên, 
do công tác giám sát còn hạn chế nên chưa thể đánh giá được tính hiệu quả về chi phí của các hoạt 
động; đặc biệt hoạt động quy hoạch cây trồng để làm phong phú hơn nữa đa dạng sinh học được coi 
là không hiệu quả kinh tế. 
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VQG đã phát triển và hỗ trợ thực hiện các hệ thống bảo vệ rừng hiệu quả. Hoạt động này đã đạt được 
những thành tựu quan trọng: (i) Hệ thống quản lý dữ liệu trên máy vi tính về các vụ vi phạm đã được 
thiết lập và (ii) năng lực bảo vệ rừng đã được nâng cao qua các khoá tập huấn ngắn hạn, hỗ trợ trang 
thiết bị và cơ sở làm việc cho cán bộ cũng như phát triển cơ sở hạ tầng (xây dựng trạm kiểm lâm mới). 
Kết quả là rừng đã được bảo vệ và phục hồi; duy trì được đa dạng sinh học (các loài đặc hữu và sinh 
cảnh của VQGCT được bảo tồn). Thành công này được thể hiện qua việc VQGCT đã được cộng đồng 
quốc tế công nhận và được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển. Mối quan hệ giữa cán bộ 
kiểm lâm và các cơ quan chính quyền địa phương được cải thiện và nâng cao, đặc biệt những căng 
thẳng giữa cán bộ kiểm lâm và người dân địa phương đã được giảm thiểu. 

Việc phát triển du lịch sinh thái đã được quan tâm và đầu tư (xây dựng trung tâm thông tin cho khách 
tham quan, cung cấp trang thiết bị cho nhà khách, các tuyến du lịch). Kiến thức và sự hiểu biết của 
các cán bộ và nhân viên du lịch đã được nâng cao qua các chuyến tham quan học tập trao đổi kinh 
nghiệm trong và ngoài nước, tập huấn, trao đổi thông tin và tư vấn với khách du lịch và các nhà khoa 
học làm việc trong VQG. 

Dự án đã vạch định lại được ranh giới rõ ràng với sự thống nhất cao và sự hỗ trợ nhiệt tình của các bên 
liên quan (đặc biệt là của các cơ quan chính quyền và người dân địa phương), do đó có thể thấy trước 
được là công tác quản lý của VQGCT sẽ được thực hiện một cách hiệu quả hơn. 

Lồng ghép mối quan tâm về đa dạng sinh học của VQG trong cảnh quan rộng lớn hơn đã thành công 
qua việc lôi cuốn các bên liên quan (Kiểm lâm, Sở NN&PTNT, các lâm trường quốc doanh) tham dự vào 
các diễn đàn về bảo tồn và qua việc tìm kiếm các nguồn tài chính và hỗ trợ từ trung ương và các nhà 
tài trợ. Ví dụ, tỉnh Đồng Nai đã mời Dự án Bảo tồn Cát Tiên tham gia cải tổ ba lâm trường quốc doanh 
thành một Khu BTTN mới và có thể thấy sự hỗ trợ ngày càng tăng của các đơn vị Kiểm lâm trong vùng 
nhằm giải quyết vấn đề buôn bán động vật hoang dã.

ii) Trách nhiệm cải thiện sinh kế

VQG đã hỗ trợ người dân sống trong vùng đệm một số kỹ thuật tăng năng suất cây trồng và tận dụng 
những tiềm năng tài nguyên thiên nhiên sẵn có như (i) kỹ thuật trồng lúa nước (năm 2000), (ii) mô hình 
trồng tiêu (năm 2000), (iii) mô hình nuôi bò/gà (năm 2000), (iv) mô hình nuôi lợn và hầm Bioga (năm 
2000), (v) phục hồi làng nghề truyền thống, (vi) cải thiện bếp đun củi (2002); (vii) Kỹ thuật áp dụng trên 
đất nông nghiệp đồi dốc (SALT) (bao gồm trồng rừng trên đỉnh đồi, cây công nghiệp vụ mùa trên sườn 
đồi: cây điều/ cây tiêu hoặc các loài cây ăn quả và nuôi dê); (viii) làm vườn: trồng cây ăn ăn quả, điều và 
tiêu; (ix) trồng cây phân tán và kiểm soát xói lở bờ sông dọc sông Đồng Nai.

Các loại bếp đun củi được cải thiện được coi là một hoạt động thành công và trực tiếp tác động tích 
cực đến bảo vệ rừng và môi trường: người dân đã công nhận những lợi ích kinh tế và môi trường (ví 
dụ, giảm được 50% củi đốt, tiết kiệm thời gian và sử dụng thuận tiện). Tuy nhiên, mới chỉ thấy tiềm 
năng mở rộng và duy trì mô hình này ở những hộ khá giả có nuôi lợn với quy mô lớn. Đối với những 
hộ nghèo còn có những khó khăn do họ không có tiền sửa chữa môtơ (tính bền vững của môtơ thấp). 
Các kết quả nghiên cứu và thảo luận cho thấy phần lớn các hộ gia đình ở các xã Gia Viễn, Phước Cát 
và Đăng Hà không hoặc rất ít sử dụng loại bếp củi cải tiến này (do môtơ bị cháy, họ không có tiền sửa 
chữa), ngược lại, các hộ ở xã Nam Cát Tiên và Đăk Lua hiện đang sử dụng đánh giá cao tính hiệu quả 
của bếp củi cải tiến. 

Vườn đã góp phần tăng thu nhập và cải thiện sinh kế của một bộ phận dân chúng sống trong vùng 
đệm qua việc đầu tư xây dựng những đập và kênh tưới tiêu nhỏ (Đập Vân Hồ với 3.400m kênh) tại Thôn 
4 của xã Tà Lài có thể tưới tiêu cho 50 ha lúa nước. Việc xây đập nhỏ và các kênh tưới tiêu được coi là 
một trong những hoạt động phát triển cộng đồng có ý nghĩa nhất để cải thiện sinh kế.

iii) Cách tiếp cận có sự tham gia

Trong những năm qua VQG Cát Tiên đã giải quyết các vấn đề bảo tồn một cách hiệu quả trong và ngoài 
phạm vi Vườn. VQGCT đã thiết lập được mối quan hệ công tác và hợp tác tốt với các cơ quan chính 
quyền địa phương (các xã, huyện và các tỉnh), các lâm trường quốc doanh đóng xung quanh, các Khu 
BTTN và VQG khác, các dự án (Dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn) và với các cơ quan trung 
ương thuộc Bộ NN&PTNT.

VQG đã thu hút và nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, đặc biệt là của các tổ 
chức Phi chính phủ quốc tế. Dự án Bảo tồn VQG Cát Tiên đã thành công trong việc đưa được VQG Cát 
Tiên lên bản đồ bảo tồn của cộng đồng quốc tế và bản đồ của Việt Nam.

Ban Quản lý đã thành công trong việc nhận thức được và hành động giải quyết các vấn đề liên quan 
đến công tác bảo tồn mà VQGCT gặp phải. Với một lượng dân số lớn sống ranh giới vườn và với một 
ranh giới không được vạch định rõ ràng, Ban Quản lý đã khởi xướng trao đổi thảo luận và tiến hành 
nghiên cứu đa dạng sinh học và kinh tế xã hội nhằm hợp lý hoá các ranh giới của Vườn. Công việc này 
đã dẫn đến một kế hoạch vạch lại ranh giới được tất cả các cấp chính quyền ủng hộ. Mặc dù việc thực 
hiện phân định lại ranh giới chậm hơn so với dự tính, việc xác định ranh giới rõ ràng và hợp lý là một 
trong những hạng mục hết sức quan trọng giúp cho công tác quản lý được hiệu quả hơn. Ban Quản lý 
đã xây dựng được một kế hoạch xác định ranh giới một cách rõ ràng với sự đồng thuận và hỗ trợ cao từ 
phía các bên liên quan (đặc biệt là các cơ quan chính quyền và người dân địa phương) giúp cho công 
tác quản lý VQGCT được thực hiện hiệu quả hơn. Ranh giới rõ rành của VQG đã đóng góp tích cực cho 
(i) ổn định xã hội và cuộc sống của người dân, (ii) công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chính 
quyền địa phương được hiệu quả hơn vì không còn sự lẫn lộn trong quản lý đất và rừng giữa VQG và 
các xã và huyện, (iii) giảm thiểu xâm lấn đất trong phạm vi Vườn, (iv) tăng cường vai trò của các cán bộ 
lâm nghiệp xã trong quản lý nhà nước về rừng. 

iv) Truyền thông cộng đồng

Ban Quản lý dùng các phương thức khác nhau để nâng cao nhận thức của người dân và các cộng đồng 
địa phương, các trường học trong khu vực vùng lõi và các vùng xung quanh của VQGCT cũng như khu 
vực phía đông nam về các giá trị sinh vật, môi trường và kinh tế xã hội của Vườn: xây dựng gói truyền 
thông giáo dục bảo tồn cho các nhà lãnh đạo địa phương và những người vi phạm; thiết kế, in ấn và 
phân phát các tài liệu giáo dục và sách nhỏ cho các trường tiểu học, các chiến dịch thi đua về bảo vệ 
động vật hoang dã và môi trường trong trường học và các hoạt động ngoại khoá qua các phương tiện 
truyền thông đại chúng (đài, TV, báo chí). 

Vườn đã thành công trong việc truyền tải các thông điệp về bảo tồn đến các cộng đồng trong và xung 
quanh VQG thông qua chương trình giáo dục về bảo tồn của mình. Công tác giáo dục môi trường 
của Vườn đã có tác động quan trọng trong việc gây ảnh hưởng tốt đến chương trình đào tạo của các 
trường phổ thông trong vùng đệm hợp tác với VQGCT. Giáo dục bảo tồn qua lưu truyền các thông 
điệp trong công chúng như các cuốn sách nhỏ, các câu chuyện cho trẻ em và sự cộng tác với các đài 
truyền hình đã tỏ ra rất hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức về bảo tồn. Các hoạt động giáo dục 
bảo tồn cần được coi như là một công cụ hiệu quả nhất trong hoạt động nâng cao nhận thức về bảo 
tồn đa dạng sinh học và động thực vật hoang dã.

v) Một số thay đổi chính sách chính

VQG đã khởi xướng quá trình hình thành khái niệm và cố gắng đưa và áp dụng phương pháp tiếp cận 
sinh thái cảnh quan giữa các cơ quan đối tác, mặc dù hạn chế về năng lực nhân sự và thời gian đã ảnh 
hưởng đến việc truyền thông và áp dụng phương pháp tiếp cận này một cách đầy đủ. Vườn bị hạn 
chế về thời gian từ việc chuyển đổi một lượng thông tin lớn từ các báo cáo tư vấn và từ các hoạt động 
ngoài thực địa thành những kiến thức có thể truyền thông một cách hiệu quả để thúc đẩy áp dụng 
phương pháp tiếp cận tổng hợp trong bảo tồn và phát triển và sinh thái cảnh quan cấp vùng và cả nước. 



66 Tổng quan về Áp dụng Tiếp cận Hệ sinh thái vào các khu đất ngập nước tại Việt Nam 67Tổng quan về Áp dụng Tiếp cận Hệ sinh thái vào các khu đất ngập nước tại Việt Nam 

Cơ chế quản lý và điều phối của Ban Quản lý VQG đã được cải thiện và phân cấp nhiều hơn. Quá trình 
lập kế hoạch đã quan tâm đến lồng ghép các nguồn tài chính khác nhau. Tuy nhiên, lồng ghép tài 
chính các dự án tài trợ quốc tế với các nguồn ngân sách chính phủ và các nguồn ngân sách khác là một 
quá trình khó khăn. Giám sát và đánh giá không chỉ là một báo cáo, đó phải là một cách tiếp cận toàn 
diện với phương pháp quản lý dựa vào kết quả và là cơ sở thường xuyên cho việc theo dõi các hoạt 
động lập kế hoạch và đánh giá tác động của chúng đến các kết quả phát triển và bảo tồn. Sự mất cân 
đối giữa các hoạt động bảo tồn và phát triển sẽ cản trở hiệu năng của bảo tồn và phục hồi sinh cảnh.

3. Phân tích So sánh
Từ các kết quả phân tích địa điểm nghiên cứu, có thể tổng kết các bài học từ 7 khu bảo tồn và dựa 
trên 5 chủ đề chính như sau:

3.1 Phương pháp tiếp cận tổng hợp

i. Các điểm chung

Tất cả bảy khu RĐD thu hút sự tham gia của các bên liên quan, áp dụng các mối liên kết giữa thông 
tin – lập kế hoạch – ra quyết sách – giám sát. Việc nâng cao tính hiệu quả được kết hợp chặt chẽ với 
công tác tăng cường năng lực của cán bộ khu bảo tồn, lãnh đạo của các cơ quan chức năng liên quan 
và cộng đồng. Ranh giới trên thực địa được xác định rõ ràng, cơ chế phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở/
dự án/chương trình liên quan đang triển khai trong vùng đệm đã giúp giảm thiểu tình trạng chồng 
chéo về quản lý nhà nước trong lâm nghiệp và lấn chiếm đất rừng.

ii. Sự khác nhau

Tuy nhiên, mỗi khu RĐD có cách làm riêng trong việc thu hút các bên liên quan tham gia vào các hoạt 
động. Pù Luông – Cúc Phương xây dựng diễn đàn và cơ chế điều phối liên tỉnh. Việc lập quy hoạch 
cảnh quan giữa 2 khu rừng đặc dụng không thành công do thiếu nguồn tài chính hỗ trợ thực hiện các 
hoạt động bảo tồn trong khu vực hành lang xanh nối giữa 2 khu.

Khu BTTN Phong Điền xây dựng mạng lưới Tổ hỗ trợ hiện trường ở các xã vùng đệm, thành lập mô hình 
3D để thực hiện các mục tiêu lồng ghép, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức và quản lý. Các mô 
hình quản lý tài nguyên thiên nhiên được thực hiện thành công nhờ có sự hỗ trợ và quan tâm của lãnh 
đạo cơ quan chức năng địa phương (huyện, xã, thôn, bản), sự tham gia trực tiếp và gián tiếp của cộng 
đồng trong suốt quá trình thực hiện dự án (từ bước lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá). Các 
hoạt động đào tạo, tham quan khảo sát đã giúp nâng cao kiến thức, sự hiểu biết, các kỹ năng quản lý, 
tổ chức thực hiện hoạt động của các thành viên nhóm hỗ trợ hiện trường, đội ngũ cán bộ địa phương 
và cán bộ của khu BTTN Phong Điền. Những hoạt động này cũng tạo nhiều cơ hội cho cộng động địa 
phương học hỏi kinh nghiệm về quản lý và bảo tồn tài nguyên rừng từ các địa phương khác.

Trong khi đó Khu BTTN Na Hang-VQG Ba Bể và Yok Đôn xây dựng chiến lược bảo tồn cảnh quan thông 
qua các điểm nóng giúp nâng cao hiệu quả bảo tồn, đồng thời dựa trên đặc tính linh hoạt và thích 
nghi để thay đổi áp lực đối với môi trường. Thông qua phương pháp tiếp cận cảnh quan, 3 khu RĐD đã 
áp dụng xây dựng một chiến lược bảo tồn tổng thể như một công cụ để liên kết quy hoạch sử dụng tài 
nguyên trong vùng đệm và quy hoạch tổ chức thực hiện của vùng lõi khu bảo tồn. Ba khu RĐD liên kết 
đầu tư và các nguồn tài chính định kỳ để xác định và tìm kiếm các nguồn tài chính cần thiết để thực 
hiện các hoạt động bảo tồn. Việc cải thiện cơ sở làm việc (xây dựng trạm tuần tra rừng), trang thiết bị 
và kỹ năng bảo tồn thông qua đào tạo đã giúp giảm đáng kể các hoạt động vi phạm và khai thác trái 
phép trong khu bảo tồn.

VQG Cát Tiên tiên phong trong công tác quản lý sinh cảnh. Vườn đã loại bỏ các loài ngoại nhập xâm 
lấn, tái thả cá sấu Xiêm và dùng lửa có kiểm soát để phòng chống cháy rừng và để hỗ trợ quần thể 
móng guốc. Tuy nhiên do hoạt động giám sát còn nhiều hạn chế nên không thể đánh giá được tính 
hiệu quả kinh tế của các hoạt động. Vườn đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng thông qua 
(i) Hệ thống quản lý dữ liệu trên máy vi tính về các vụ vi phạm đã được thiết lập và (ii) năng lực bảo vệ 
rừng đã được nâng cao. Thành công này được thể hiện qua việc VQGCT đã được cộng đồng quốc tế 
công nhận và được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển. Lồng ghép mối quan tâm về đa dạng 
sinh học của VQG trong cảnh quan rộng lớn hơn đã thành công qua việc lôi cuốn các bên liên quan 
(Kiểm lâm, Sở NN&PTNT, các lâm trường quốc doanh) tham dự vào các diễn đàn về bảo tồn và qua việc 
tìm kiếm các nguồn tài chính và hỗ trợ từ trung ương và các nhà tài trợ.

3.2 Nhận trách nhiệm về cải thiện sinh kế

i. Các điểm chung

Mối quan hệ giữa lợi ích phát triển và sự cần thiết của các hoạt động bảo tồn đã được hình thành ở mọi 
cấp cùng với các hoạt động liên quan tại bảy khu RĐD. Trong phạm vi cảnh quan tổng thể, các khu RĐD 
đã cho thấy cộng đồng dân cư địa phương có thể xây dựng và chịu trách nhiệm thưc hiện chiến lược 
quản lý đất của họ trong đó nội dung bảo tồn cũng được lồng ghép như những mục tiêu phát triển. 

Việc cải thiện tình hình kinh tế của các hộ gia đình đã được thực hiện với các hoạt động hỗ trợ nông 
nghiệp nhằm thâm canh và đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp xét về cơ cấu cây trồng, vật nuôi và quá 
trình lập quy hoạch, kế hoạch. Vì vậy, các khu RĐD đã giúp cải thiện sinh kế của người dân, đồng thời 
giảm áp lực vào rừng và tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, các hoạt động phát triển vẫn được triển 
khai trên quy mô nhỏ và vì vậy lợi ích mang lại chưa nhiều.

Cơ chế phối kết hợp đã được thiết lập thông qua du lịch. Thông qua các hoạt động du lịch cộng đồng, 
các KBT đã hỗ trợ cộng đồng khôi phục các lĩnh vực văn hóa truyền thống và sinh thái nhân văn, 
những lĩnh vực dường như đã bị lãng quên. Hoạt động này cũng tạo thêm thu nhập cho người dân địa 
phương tham gia cung cấp dịch vụ du lịch.

ii. Sự khác nhau

Ở Pù Luông-Cúc Phương người dân tại các xã lựa chọn đã được chuyển giao một số phương pháp kỹ 
thuật mới để tăng sản lượng cây trồng và tận dụng tối đa tiềm năng tài nguyên thông qua các hoạt 
động đào tạo và đầu tư quy mô nhỏ trên các mô hình thí điểm về trồng lúa, chăn nuôi lợn, nuôi cá, trồng 
tre, ngô và du lịch sinh thái. Các mô hình trồng lúa và chăn nuôi gia súc được đánh giá là các hoạt động 
phát triển cộng đồng có ý nghĩa nhất giúp cải thiện sinh kế người dân. Các mục tiêu và hoạt động quản 
lý PL-CP được thực hiện phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của xã, huyện và các khu 
vực xung quanh dãy núi đá vôi. Vì vậy, đã góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế của huyện.

Du lịch cộng đồng ở Khu BTTN Phong Điền đã thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo các cấp và 
cộng đồng trong lĩnh vực quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Khu bảo tồn đã cung cấp cho 
một vài xã một số kiến thức kỹ thuật mới để tăng sản lượng cây trồng và tận dụng tối đa tiềm năng tài 
nguyên thông qua các hoạt động đào tạo và đầu tư quy mô nhỏ trên các mô hình thí điểm về vườn 
ươm, chăn nuôi gà, trồng cây lấy gỗ, trồng tre lấy măng, trồng cây ăn quả và du lịch sinh thái cộng 
đồng. Khu BTTN Phong Điền đã áp dụng các biện pháp mới để huy động đóng góp từ cộng đồng (ví 
dụ: hình thành Quỹ bảo vệ rừng, Hiệp hội Thiên nhiên vì Cuộc sống ở xã Phong Mỹ để tăng cường 
trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, giúp người dân sống độc lập không phụ thuộc 
vào các nguồn trợ cấp và phát huy sức mạnh cộng đồng.
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Tại Ba Bể/Na Hang/Yok Đôn, khi người dân địa phương được đào tạo, việc triển khai các phương pháp 
tiếp cận phát triển cộng đồng, thành lập các mô hình trình diễn và các hoạt động khuyến nông-lâm rất 
hiệu quả. Một hệ thống xếp hạng đã được thiết lập để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động phát triển 
đều hướng vào các đối tượng và những điều kiện có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất đối với bảo tồn đa 
dạng sinh học trong khu vực xác định. Việc triển khai các hoạt động của chương trình phát triển cộng 
đồng đã chấm dứt được tình trạng du canh trong khu bảo tồn.

Hợp tác xã quản lý hồ đã được thành lập ở VQG Ba Bể và được coi như một cơ chế phối kết hợp giữa 
ban lãnh đạo VQG và 6 cộng đồng người dân sống ở vùng ven hồ Ba Bể.  Nhờ vậy, các hoạt động ảnh 
hưởng xấu tới bảo tồn như đánh bắt cá từ hồ bằng xung điện hoặc chất nổ đã hoàn toàn được xóa bỏ. 
Chương trình đổi súng lấy vật nuôi hoặc giống cây trồng mới đã được thực hiện tại các vùng phía bắc. 
Một hoạt động khác cũng đã được ký kết với các nhà hàng trong thị trấn (Chợ Đồn và Na Hang) cam 
kết không sử dụng động vật hoang dã.    

Ba khu RĐD nhấn mạnh tới công nghệ nâng cao kỹ thuật sản xuất trang trại trong mọi lĩnh vực từ trồng 
rau tới cải tạo giống lúa, đưa giống vật nuôi mới vào sản xuất.  Các phương pháp cải tiến sản xuất nông 
nghiệp được RĐD giới thiệu đã được áp dụng rộng rãi thông qua các hình thức truyền thống về hiện 
đại hóa trang trại như sử dụng giống lúa năng suất cao, giống vật nuôi mới và sản xuất rau thâm canh. 
Nhiều mô hình như Ba Bể/Na Hang đã đạt được những kết quả rất khả quan thông các hoạt động nuôi 
ong và sử dụng cây tự nhiên trên núi “chè san tuyết” (Camellia sinensis) để sản xuất chè và cải tiến quá 
trình chế biến chè. Thành công từ các hoạt động này đã giúp người dân giảm mức độ phụ thuộc vào 
sản phẩm thứ yếu từ rừng để sinh sống.

Ba KBT chú trọng phát triển lâm sản thứ cấp bị đe dọa tuyệt chủng tại vườn nhà. Các khu vườn rừng 
gần đồi đá vôi của Ba Bể/Na Hang tạo sinh cảnh phù hợp để phát triển chương trình này và trong thời 
gian tới cần hỗ trợ thành lập các khu vườn rừng này dựa trên các cơ sở khoa học. Một số sản phẩm như 
các mặt hàng nông sản, thuốc chữa bệnh, các loài hoa thường được bán với giá cao trên thị trường 
thương mại. Dự án bảo tồn đa dạng sinh học sẽ mang lại kết quả khả thi nếu quan tâm hơn tới các loài 
này và phát triển các sản phẩm cũng như hệ thống canh tác nông-lâm kết hợp phù hợp với điều kiện 
hiện trường cụ thể.

VQG Cát Tiên đã hỗ trợ kỹ thuật mới để tăng năng xuất cây trồng và tận dụng tiềm năng tài nguyên 
thiên nhiên sẵn có như: (i) kỹ thuật sản xuất lúa nước, (ii) mô hình trồng tiêu, (iii) kỹ thuật nuôi bò/gà, 
(iv) mô hình nuôi lợn và khí sinh học, (v) phục hồi làng nghề truyền thống, (vi) cải thiện bếp đun củi, 
(vii) Kỹ thuật áp dụng trên đất nông nghiệp đồi dốc (SALT), (viii) làm vườn, và (ix) trồng cây phân tán và 
kiểm soát xói lở bờ sông dọc sông Đồng Nai. Các loại bếp đun củi được cải thiện được coi là một hoạt 
động thành công và trực tiếp tác động tích cực đến bảo vệ rừng và môi trường: người dân đã công 
nhận những lợi ích kinh tế và môi trường. Đầu tư xây dựng những đập và kênh tưới tiêu nhỏ tại Thôn 
4 của xã Tà Lài có thể tưới tiêu cho 50 ha lúa nước.

3.3 Phương pháp tiếp cận có sự tham gia

i. Các điểm chung

Đội ngũ cán bộ trẻ ở tất cả 7 khu RĐD đã được huy động và tham gia tích cực vào các hoạt động lập 
kế hoạch, thực hiện dự án cũng như tăng cường năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển 
cộng đồng. Những thành tựu về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ đạt được thông 
qua quá trình thực hiện luật mà còn đạt được thông qua việc cải thiện mối quan hệ với cộng đồng. Vì 
vậy, việc tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ bảo vệ rừng đã giúp cải thiện mối quan hệ phối kết 
hợp, hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo và người dân địa phương trong lĩnh vực bảo vệ rừng và bảo tồn đa 
dạng sinh học. 

Hoạt động đào tạo được tổ chức theo phương pháp tiếp cận lấy học viên (cộng đồng) làm trung tâm; 
giảng viên và cán bộ bảo tồn hỗ trợ và hướng dẫn để giúp học viên hiểu rõ nội dung. Phương pháp 
đào tạo này đã khuyến khích cộng đồng tham gia trong quá trình thảo luận và ra quyết định về những 
vấn đề họ quan tâm tại thôn/cộng đồng mình. Đào tạo lý thuyết được kết hợp với các hoạt động thực 
hành, khảo sát hiện trường để giúp cộng đồng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

ii.  Sự khác nhau

Các hoạt động phát triển cộng đồng ở Pù Luông-Cúc Phương đã được xây dựng thông qua việc thiết lập 
mối quan hệ phối kết hợp chặt chẽ và đối tác giữa các tổ chức bảo tồn và cơ quan phát triển cộng đồng 
có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, khu BTTN Phong Điền đã sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham 
gia trong đó tập trung vào sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương, cán bộ kiểm lâm và các 
bên liên quan. Vì vậy, các hoạt động bảo tồn rất phù hợp với các bên liên quan. Kế hoạch quản lý khu 
bảo tồn đã phản ánh mong muốn của người dân địa phương, các bên liên quan trong quản lý và phát 
triển tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các 
xã vùng đệm. Cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch. Vì vậy, các hoạt động đề xuất đã lồng 
ghép kiến thức bản địa và kinh nghiệm của người dân địa phương trong bảo tồn và phát triển. Quá trình 
lập kế hoạch cũng góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương đối với bảo tồn và phát triển.

Công tác quản lý và bảo tồn tài nguyên rừng ở Khu BTTN Phong Điền đã được thực hiện nghiêm túc 
khi cộng đồng trực tiếp tham gia vào thực hiện luật và ngăn chặn các hình thức khai thác tài nguyên 
rừng trái phép thông qua các nhóm tuần tra rừng cộng đồng. Hơn nữa, cộng đồng cũng được hưởng 
lợi từ quá trình nhận đất, nhận rừng để thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ và tổ chức du lịch. KBT 
đã hài hòa các hoạt động bảo tồn và phát triển thông qua việc thiết lập mối quan hệ phối kết hợp chặt 
chẽ  và đối tác giữa các tổ chức bảo tồn và cơ quan có kinh nghiệm về phát triển cộng đồng (Đại học 
Nông-Lâm Huế, trung tâm khuyến nông và sở du lịch).

Tại Ba Bể/Na Hang/Yok Đôn, cộng đồng địa phương đã tham gia như những đối tác trong việc xây 
dựng đồng quản lý và chiến lược sử dụng bền vững đối với những khu vực trước đây đã được khoanh 
vùng là khu phục vụ mục đích bảo tồn nghiêm ngặt.

Tại khu BTTN Na Hang, việc lập quy hoạch sử dụng tài nguyên có sự tham gia đã giúp xác định ranh 
giới của khu bảo tồn và đã được lãnh đạo khu bảo tồn và cộng đồng địa phương thống nhất (trước 
đây, chưa xác định ranh giới hợp pháp giữa khu dân cư sinh sống và khu bảo tồn của các xã liên quan). 
Ranh giới của các vùng xung quanh cũng được xác định có sự tham gia của cộng đồng địa phương 
để hạn chế việc mở rộng của các thôn thuộc khu bảo tồn đồng thời đảm bảo sử dụng bền vững tài 
nguyên rừng và sự tham gia của các hộ gia đình vào các chương trình bảo tồn.

Tại Ba Bể – Na Hang, Chương trình Phục hồi và Quản lý loài linh trưởng đang bị đe dọa đã được thực 
hiện, tập trung vào bảo tồn 2 loài linh trưởng đang bị đe dọa là Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avuncu-
lus) và Vooc đen má trắng (Trachypithecus francoisi). Các hoạt động liên quan là cải thiện công tác bảo 
vệ trong khu bảo tồn hiện có, mở rộng diện tích bảo tồn sang các sinh cảnh quan trọng khác, hình 
thành các khu bảo tồn đồng quản lý và thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương và các 
bên liên quan vào các chương trình bảo tồn.

Về phía nam của VQG  Ba Bể, một khu đất vùng cao đã được xác định là một sinh cảnh quan trọng đối với 
loài tắc kè, một loài đặc hữu của Việt Nam. Vì vậy, một chương trình bảo tồn do cộng đồng quản lý đã được 
xây dựng, tập trung vào các hoạt động trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn vùng cao để bảo tồn loài này.
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Ở VQG Ba Bể, trách nhiệm quản lý nguồn tài nguyên cá ở hồ Ba Bể đã được chuyển giao cho một hợp 
tác xã, bao gồm các thành viên là đại diện cộng đồng dân cư địa phương. Các hoạt động đánh bắt cá 
gây thiệt hại như phá bằng chất nổ và sử dụng lưới đánh bắt mắt nhỏ đều bị nghiêm cấm và do người 
dân tự giám sát. Như đã thống nhất trong thỏa thuận quản lý của hợp tác xã, hợp tác xã cũng có trách 
nhiệm quản lý và theo dõi thu hút khách du lịch đến thăm hồ và được hưởng % nguồn thu từ du lịch.
VQG Yok Don đã khai thác tiềm năng đồng quản lý tài nguyên nước ngọt để bù đắp một phần cho việc 
cấm săn bắn tại các khu vực trọng điểm của VQG. Thôn, bản với quyền sử dụng dọc theo sông Srepok 
được công nhận quyền sử dụng và được sử dụng nguồn nước trong phạm vi VQG. Ngược lại, hộ gia đình 
giúp VQG ngăn chặn đối tượng đánh bắt cá phục vụ mục đích thương mại đến từ các trung tâm đô thị.

VQG Cát Tiên thiết lập mối quan hệ công tác và phối hợp với chính quyền địa phương, các lâm 
trường quốc doanh gần kề, với các VQG và KBT khác, với các dự án và với các cơ quan trung ương 
thuộc Bộ NN&PTNT. Vườn đã thu hút và nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của nhiều tổ chức 
quốc tế. Dự án Bảo tồn VQG Cát Tiên đã thành công trong việc đưa VQG Cát Tiên lên bản đồ của 
cộng đồng bảo tồn quốc tế và của Chính phủ Việt Nam.

3.4  Truyền thông cộng đồng và giáo dục môi trường

i. Các điểm chung

Tất cả các KBT đã tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân địa 
phương trong vùng lõi và các vùng lân cận về giá trị sinh học, giá trị kinh tế - xã hội và môi trường của 
RĐD thông qua các mô hình khác nhau. Do vậy, có thể coi các hoạt động nâng cao nhận thức thực 
hiện trong các RĐD là những hoạt động hiệu quả nhất có thể nhân rộng sang các khu bảo tồn khác. 
Các KBT đã triển khai các hoạt động truyền thông và du lịch cộng đồng cùng với việc phát huy văn hóa 
truyền thống cộng đồng.

Công tác giáo dục/nâng cao nhận thức môi trường đã có tác động tích cực đến hành vi môi trường 
của người dân sống trong và xung quanh các KBT. Việc thực hiện công tác giáo dục và nâng cao nhận 
thức bảo tồn thông qua tuyên truyền, phân phát tài liệu, bao gồm tờ rơi, bản đồ, hình ảnh và hợp tác 
với cơ quan truyền hình, báo chí đã chứng tỏ là một trong những biện pháp rất hữu hiệu trong việc 
nâng cao nhận thức bảo tồn.

ii. Sự khác nhau

Mỗi KBT có cách làm khác nhau nhằm tăng cường truyền thông và giáo dục môi trường trong cộng 
đồng. Pù Luông-Cúc Phương triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về giá trị sinh thái, giá trị 
môi trường và kinh tế - xã hội của dãy núi đá vôi PL-CP thông qua các hình thức khác nhau (giáo dục, 
tờ rơi, bản đồ du lịch sinh thái, truyền hình về tài liệu hóa công tác hiện trường, họp thôn, phát tài liệu 
nâng cao nhận thức cộng đồng tới các trường học, lãnh đạo địa phương và các đối tượng khai thác, sử 
dụng tài nguyên trái phép, và tham quan khảo sát tới các khu bảo tồn khác.

Năng lực về giải quyết mâu thuẫn, đối thoại và nâng cao nhận thức của đội ngũ bảo vệ rừng đã được 
tăng  cường. Năng lực nghiên cứu của đội ngũ bảo vệ rừng cũng được nâng cao thông qua các hoạt 
động khoa học. Nhờ vậy, đã bảo vệ được rừng và duy trì đa dạng sinh học (bảo tồn được các loài đặc 
hữu và sinh cảnh của Pù Luông - Cúc Phương). Mối quan hệ giữa nhân viên bảo vệ rừng và chính 
quyền, cộng đồng địa phương được cải thiện và tăng cường, đặc biệt giảm sự căng thẳng giữa lực 
lượng bảo vệ rừng và nhân dân địa phương.

Nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng từ nguyên vật liệu ở địa phương và theo hình thức đặc biệt 
ở địa phương tại Khu BTTN Phong Điền. Nhà văn hóa cộng đồng là nơi trưng bày các văn hóa truyền 
thống và sản phẩm của cộng đồng, giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống cộng đồng mình, nơi họp 

thôn, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các sự kiện truyền thống của thôn và các hoạt động xã hội khác. 
Thông qua các hoạt động này, những thông điệp bảo tồn đã được gửi tới nhiều nhóm đối tượng trong 
cộng đồng.  

Hoạt động truyền thông cộng đồng và du lịch cùng với tăng cường các lĩnh vực văn hóa truyền thống 
cộng đồng đã đạt được những tác động tích cực có tính lan rộng và hết sức thuyết phục, đồng thời 
lồng ghép kiến thức bản địa trong quản lý rừng cộng đồng. Các hoạt động bảo tồn có sự tham gia của 
người dân đã tạo cơ hội củng cố thói quen bảo vệ rừng lâu đời của người dân địa phương thông qua 
xây dựng và thực hiện hương ước quản lý bảo vệ rừng thôn bản do chính người dân xây dựng. Vì vậy, 
hương ước bảo vệ rừng này rất phù hợp với điều kiện cụ thể của thôn bản và được người dân tôn trọng.  

Mô hình 3D đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao nhận thức về bảo tồn của cộng đồng, đặc biệt đối 
với học sinh tiểu học tại các xã vùng đệm bằng cách thu hút họ tham gia vào các hoạt động đa dạng, 
nội dung phong phú và có tác động lan rộng cũng như tính thuyết phục cao như tham gia vào câu lạc 
bộ xanh, câu lạc bộ thiếu niên, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, truyền thông, phát tờ rơi, tranh áp 
phích, áo phông, triển lãm, họp thôn, tổ chức các sự kiện văn hóa cộng đồng, xây dựng các chương 
trình truyền hình trên kênh TV phát sóng trên toàn quốc và cấp tỉnh (VTV1, HTV), tổ chức tham quan, 
khảo sát tới các mô hình quản lý rừng cộng đồng trong tỉnh hoặc các tỉnh khác cũng như tới các dự án 
triển khai các hoạt động bảo tồn tương tự. Các hoạt động truyền thông được đánh giá là những hoạt 
động thành công nhất và có tiềm năng mở rộng, nhân rộng sang các vùng có điều kiện tương tự. Mô 
hình truyền thông rất phù hợp và liên quan tới nhiều bên và do vậy có khả năng phổ biến rộng rãi tới 
các cộng đồng sống trong khu bảo tồn.

Mô hình truyền thông đã tập trung vào nhiều hoạt động lồng ghép bảo tồn và phát triển bền vững, 
như thành lập Hiệp hội Thiên nhiên Phong Mỹ vì Cuộc sống. Đây là một mô hình mới trong bảo tồn của 
Việt Nam hoạt động ở cấp tỉnh và đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua. Hiệp hội bao gồm 
các thành viên cộng đồng, những người sẵn sàng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và phát triển 
kinh tế tại thôn bản họ để góp phần bảo tồn thiên nhiên và cải thiện cuộc đời sống của cộng đồng.

Các hoạt động đào tạo được triển khai nhằm vào mọi đối tượng trong xã hội theo các hình thức chính 
thức và không chính thức và vì vậy đã nâng cao nhận thức của cộng đồng ở Ba Bể/Na Hang/Yok Đôn về 
sự cần thiết bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách nghiêm túc hơn. Nhiều khóa đào tạo với 42 
chủ đề kỹ thuật từ thực thi luật, công nghệ sản xuất nông nghiệp đến đào tạo giảng viên đã tập trung 
vào nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Kết quả của quá trình đào tạo mạnh mẽ này có thể được phản 
ảnh thông qua việc phục hồi các lô rừng bị thoái hóa do các hoạt động du canh; trồng cây trong thôn 
bản, dọc theo 2 bên đường, trong sân trường và hệ thống nông-lâm kết hợp; các hoạt động đánh bắt 
cá hủy diệt đã được xóa bỏ và tình trạng săn bắt giảm đáng kể; vệ sinh cộng đồng được nâng cao.

Thu nhập tăng và cuộc sống được cải thiện đã giúp giảm tác động của áp lực xã hội mà được biết đến nhiều 
ở các nước khác như di dân, tái định cư của người dân địa phương, mất cơ hội từ săn bắt, hái lượm và du canh. 
Giáo dục môi trường đã đóng góp đáng kể trong việc giúp người dân thống nhất với các biện pháp bảo vệ. 

Ban Quản lý dùng các phương thức khác nhau để nâng cao nhận thức của người dân và các cộng đồng 
địa phương, các trường học trong khu vực vùng lõi và các vùng xung quanh của VQGCT cũng như khu vực 
phía đông nam về các giá trị sinh vật, môi trường và kinh tế xã hội của Vườn: xây dựng gói truyền thông giáo 
dục bảo tồn cho các nhà lãnh đạo địa phương và những người vi phạm; thiết kế, in ấn và phân phát các tài 
liệu giáo dục và sách nhỏ cho các trường tiểu học, các chiến dịch thi đua về bảo vệ động vật hoang dã và 
môi trường trong trường học và các hoạt động ngoại khoá qua các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Vườn đã thành công trong việc truyền tải các thông điệp về bảo tồn đến các cộng đồng trong và xung 
quanh VQG thông qua chương trình giáo dục về bảo tồn của mình. Công tác giáo dục môi trường 
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của Vườn đã có tác động quan trọng trong việc gây ảnh hưởng tốt đến chương trình đào tạo của các 
trường phổ thông trong vùng đệm hợp tác với VQGCT. Giáo dục bảo tồn qua lưu truyền các thông 
điệp trong công chúng như các cuốn sách nhỏ, các câu chuyện cho trẻ em và sự cộng tác với các đài 
truyền hình đã tỏ ra rất hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức về bảo tồn. 

3.5 Thay đổi về chính sách chủ chốt để áp dụng thành công những thay đổi 
cần thiết

i.  Các điểm chung

Theo pháp luật hiện hành, nội dung đồng quản lý vẫn là một vấn đề cần giải quyết. Hiện nay, công tác 
rà soát, sửa đổi văn bản pháp quy đang được thực hiện và phương pháp tiếp cận lập kế hoạch RĐD 
cũng như các hoạt động thực tiễn tại hiện trường đã cung cấp những kinh nghiệm bổ ích để áp dụng 
tại các khu bảo tồn khác.

Trong chương trình hỗ trợ phát triển ngành lâm nghiệp đưa ra một chính sách ưu tiên quốc gia đó là 
phấn đấu nhiều hơn nữa trong lập kế hoạch tổng hợp và thỏa thuận về kinh phí cho các dự án và chương 
trình lâm nghiệp. Hoạt động này sẽ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính/ kinh phí tổng hợp nhằm đảm bảo hỗ 
trợ tiếp theo cho KBT có sự điều phối, khi có hỗ trợ tài chính từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các 
cam kết của Chính phủ thông qua Bộ NN&PTNT, du lịch và các nguồn thu khác và hỗ trợ ODA quốc tế.

ii.  Sự khác nhau

Các chính sách khuyến khích (kể cả tài chính và điều kiện làm việc cho vùng sâu vùng xa trong dãy núi 
đá vôi PL-CP) không có đủ và không đủ mạnh để các bên có trách nhiệm tham gia tích cực vào quản lý 
KBT. Do đó đòi hỏi cơ chế nhằm khuyến khích đối tác/cộng tác viên tham gia.

Các mối đe dọa đối với rừng, đa dạng sinh học và bảo tồn được xem xét thỏa đáng ngay từ đầu của 
quá trình xây dựng kế hoạch quản lý (như khai thác, săn bắt, xâm lấn đất nông nghiệp, buôn bán, đói 
nghèo, v.v…) Những mối đe dọa này đã giảm đáng kể sau 5 năm thực hiện tại PL-CP.

Chủ trương giao rừng tự nhiên cho cộng đồng là một trong những thay đổi chính sách lớn của Chính 
phủ về xã hội hóa lâm nghiệp để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tham gia vào quản lý và phát triển 
rừng ở Khu BTTN Phong Điền. Việc tăng cường năng lực cộng đồng trong quản lý rừng tự nhiên thông 
qua đào tạo và kiểm kê tài nguyên rừng, bảo vệ và quản lý rừng thôn bản, phục hồi và làm giàu rừng, 
chuyển giao kỹ thuật về vườn ươm và trồng rừng. Những hoạt động này đã hỗ trợ cộng đồng trong các 
hoạt động quản lý và phát triển, thông qua đó đóng góp đáng kể vào việc tạo thu nhập và cải thiện 
sinh kế của cộng đồng tham gia vào quản lý rừng.

Khu BTTN Phong Điền đã linh hoạt áp dụng các chính sách về giao rừng tự nhiên cho cộng đồng để 
quản lý, thực hiện hương ước thôn bản về bảo vệ rừng, các văn bản pháp lý và chia sẻ lợi ích, nghĩa vụ 
và trách nhiệm của xã hội trong bảo vệ và quản lý tài nguyên rừng.

Triển khai áp dụng thí điểm 9 khóa đào tạo môi trường cho học sinh cấp 1, 2 tại Ba Bể/Na Hang/Yok 
Đôn. Bài giảng kéo dài trong 1 tiếng và được thực hiện mỗi tháng một lần. Nội dung đào tạo đã được 
coi như một mô hình đối với các cơ quan chính phủ để lồng ghép giáo dục môi trường vào chương 
trình đào tạo quốc gia. Các trường học được cung cấp tài liệu giảng dạy và đã tham gia vào các hoạt 
động trồng cây, dọn rác thường xuyên và tham quan khảo sát tới các khu bảo tồn. Ranh giới các khu 
bảo tồn được xác định và phổ biến tới các bên liên quan từ trẻ em tới người lớn.

Khía cạnh cân bằng giới cũng đã được quan tâm trong các hợp phần phát triển cộng đồng để đảm bảo có 
sự tham gia bình đẳng của nam giới và phụ nữ. Khoảng gần 50% phụ nữ được đào tạo trong khuôn khổ các 
hợp phần phát triển cộng đồng. Ngoài ra, vấn đề giới cũng là một nội dung trong các hoạt động bảo tồn.  

Các cơ quan nhà nước liên quan đã tích cực hoạt động để đảm bảo nhân rộng những thành quả của 
3 KBT sang các khu khác. Một trong số những kết quả khả quan là nâng cao hiệu quả sản xuất nông 
nghiệp đã được người dân địa phương áp dụng thí điểm và triển khai như chu trình thay đổi tập quán, 
bảo tồn - đào tạo – mô hình trình diễn – khuyến nông/lâm đã chứng minh được tính hiệu quả cao 
thông qua việc hình thành mạng lưới đội ngũ cán bộ khuyến nông/lâm. Người dân luôn có nhu cầu sử 
dụng dịch vụ của đội ngũ cán bộ này và sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ họ nhận được.  

Ba khu bảo tồn đã xây dựng và tăng cường thực hiện phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia 5 
bước, phù hợp với điều kiện pháp lý cụ thể của Việt Nam để đạt được mục tiêu bảo tồn và phát triển 
tổng hợp ở cấp độ cảnh quan. Tiến trình này có khả năng thích ứng cao và có thể điều chỉnh phù hợp 
với các chính sách phát triển ở địa phương cũng như trung ương mà không ảnh hưởng đến các nội 
dung ưu tiên về bảo tồn.

Tiến trình lập quy hoạch sử dụng tài nguyên (PRUP) có sự tham gia tại 3 khu bảo tồn đã tăng cường 
quá trình tham vấn địa phương và hoạt động đánh giá tác động xã hội và môi trường toàn diện. 
Phương pháp tiếp cận này đã quan tâm đầy đủ đến cộng đồng địa phương và nhu cầu bảo tồn của các 
khu RĐD. Hệ thống này đã hỗ trợ các chính sách của chính phủ liên quan đến bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, củng cố dân chủ và ra quyết sách ở cấp cơ sở. Hơn thế 
nữa, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch từ dưới lên cùng với tiến trình thảo luận thấu đáo về lợi ích 
của các bên liên quan đối với nguồn tài nguyên một mặt giúp cải thiện cơ sở tài nguyên thiên nhiên, 
mặt khác tích cực hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là người dân tộc thiểu số và cộng đồng sống trong và 
gần các khu bảo tồn.

Tiến trình lập kế hoạch sử dụng tài nguyên có sự tham gia tại cấp cơ sở có thể đóng một vai trò quan 
trọng trong việc hài hòa lợi ích khác nhau giữa các bên liên quan trong việc tiếp cận nguồn tài nguyên 
đồng thời tạo cơ hội đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của người dân địa phương và các yêu cầu về 
bảo tồn các khu RĐD. Quá trình thực hiện PRUP cũng đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ về thu thập 
thông tin kinh tế, xã hội và hỗ trợ cho tiến trình lập quy hoạch sử dụng đất hiện thời. Vì vậy, việc tăng 
cường và lồng ghép lập kế hoạch sử dụng tài nguyên có sự tham gia có thể góp phần bảo tồn rừng 
Việt Nam và hỗ trợ thực hiện mục tiêu của chính sách quốc gia về phát triển kinh tế bền vững.

VQG đã khởi xướng quá trình hình thành khái niệm và cố gắng đưa và áp dụng phương pháp tiếp 
cận sinh thái cảnh quan giữa các cơ quan đối tác, mặc dù hạn chế về năng lực nhân sự và thời gian 
đã ảnh hưởng đến việc truyền thông và áp dụng phương pháp tiếp cận này một cách đầy đủ. Vườn bị 
hạn chế về thời gian từ việc chuyển đổi một lượng thông tin lớn từ các báo cáo tư vấn và từ các hoạt 
động ngoài thực địa thành những kiến thức có thể truyền thông một cách hiệu quả để thúc đẩy áp dụng 
phương pháp tiếp cận tổng hợp trong bảo tồn và phát triển và sinh thái cảnh quan cấp vùng và cả nước. 

Cơ chế quản lý và điều phối của Ban Quản lý VQG đã được cải thiện và phân cấp nhiều hơn. Quá trình 
lập kế hoạch đã quan tâm đến lồng ghép các nguồn tài chính khác nhau. Tuy nhiên, lồng ghép tài 
chính các dự án tài trợ quốc tế với các nguồn ngân sách chính phủ và các nguồn ngân sách khác là một 
quá trình khó khăn. Giám sát và đánh giá không chỉ là một báo cáo, đó phải là một cách tiếp cận toàn 
diện với phương pháp quản lý dựa vào kết quả và là cơ sở thường xuyên cho việc theo dõi các hoạt 
động lập kế hoạch và đánh giá tác động của chúng đến các kết quả phát triển và bảo tồn.
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4. Kết luận
Quản lý bảo tồn sinh thái và cảnh quan đã được thông qua và áp dụng thí điểm tại một số khu bảo 
tồn ở Việt Nam và đã cho thấy những kết quả đáng khích lệ.  Phương pháp tiếp cận này có thể mang 
lại hiệu quả cao hơn trong quản lý đất ngập nước vì việc sử dụng bền vững đất ngập nước đang được 
khuyến khích rộng rãi trong khi đó quy định của hệ thống văn bản pháp quy hiện thời cấm khai thác 
tài nguyên rừng từ hệ thống RĐD. Hơn thế nữa, điều này hoàn toàn phù hợp với trọng tâm lồng ghép 
các hoạt động phát triển và bảo tồn để ổn định sinh kế của cộng đồng và duy trì đa dạng sinh học. 

Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý các KBT gần đây đã được coi là một phần không thể tách rời 
trong bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên.  Những kết quả khả quan đạt được tại các 
KBT thí điểm là nhờ có sự ra đời và vận hành của các cơ chế đặc biệt cùng với sự hỗ trợ tích cực từ các 
dự án quốc tế hoạt động trong các KBT. Quản lý các KBT có sự tham gia là hình thức quản lý phổ biến vì 
hình thức đồng quản lý chưa nhận được sự hỗ trợ đầy đủ và cần thiết của hệ thống văn bản hiện có.

Tăng cường năng lực là hoạt động rất quan trọng, không chỉ giúp nâng cao khả năng tham gia của 
các bên liên quan vào quản lý các KBT mà còn tăng cường năng lực làm việc với cộng đồng hiệu quả 
hơn của cán bộ KBT. Các chương trình giáo dục và đào tạo đã được xây dựng để đáp ứng nhu cầu rộng 
rãi của của các đối tượng tham gia trực tiếp vào bảo tồn, các cán bộ hỗ trợ và các nhà quyết sách. Cần 
nâng cao kỹ năng xây dựng dự án trong vùng đệm và các khu vực khác gần KBT để sử dụng bền vững 
tài nguyên và phục hồi KBT nhằm đạt được các mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững.

Nâng cao hiểu biết, tiếp thị xã hội và giáo dục môi trường là những nội dung rất quan trọng để nâng 
cao nhận thức của cộng đồng, ý thức được sự cần thiết về bảo tồn và thay đổi các quy tắc cũng như 
hành vi của xã hội liên quan đến sử dụng các sản phẩm sinh học từ các KBT. Cần có thay đổi chính sách 
để chính thức hóa và phổ cập nội dung giáo dục cộng đồng được trong trường học nhằm cung cấp 
kiến thức và thông tin tổng hợp cho học sinh phổ thông ở tất cả các cấp để giúp học sinh hiểu biết về 
giá trị môi trường nói chung và giá trị của các khu bảo tồn nói riêng.

Trong nhiều năm, việc thiết lập một hệ thống khu bảo tồn tổng hợp bao gồm tất cả các vùng sinh thái 
địa lý khác nhau như đất liền, đất ngập nước và vùng biển đã được xúc tiến nhưng không mang lại kết 
quả khả quan. Sự thay đổi chính sách này không những hỗ trợ quản lý đồng bộ các khu bảo tồn mà 
còn lồng ghép công tác bảo tồn và phát triển hợp lý đối với từng loại hình sinh thái khác nhau. Chính 
sách cần đưa ra mục đích rõ ràng, các mục tiêu cụ thể, thiết lập phương pháp luận và phương pháp 
tiếp cận đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện khả thi, tổ chức và quản lý bền vững hệ thống các 
khu bảo tồn. 

Địa điểm nghiên cứu

CÁC KHU BẢO TỒN PHÍA BẮC VIỆT NAM
 

Vườn Quốc gia•	
     Ba Bể

Khu BTTN•	
        Phù Luông

VQG Cúc Phương•	
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Nguồn: Cục Kiểm lâm

CÁC KHU BẢO TỒN PHÍA NAM VIỆT NAM 

Khu BTTN•	
         Phong Điền

VQG•	
        Yok Đôn

VQG•	
        Cát Tiên
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Phụ lục 1. Chương trình

Áp dụng Tiếp cận Hệ sinh thái đối với các vùng đất ngập nước 
Hà Nội, Việt Nam 9 – 11 tháng 1 năm 2008
Thứ tư ngày 09 tháng 1 năm 2008 – PHÂN TÍCH CỦA NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN 

Thời gian Hoạt động Đại biểu/Tên tổ chức
8:00 – 8:30 Đăng ký Tất cả đại biểu 

8:30 – 8:40 Khai mạc

Giới thiệu đại biểu và chương trình

Ts. Vũ Văn Triêu, IUCN Việt Nam 

Ông Bernard O’Callaghan, IUCN Việt Nam 
Ts. Gill Shepherd,
IUCN CEM

8:40 – 8:50 Phát biểu của Bộ NN&PTNT, DEFRA, IUCN Ông Nguyễn Hữu Dũng, Cục Kiểm Lâm, 
Bộ NN&PTNT; DEFRA

8:50 – 9:00 Giới thiệu Tóm tắt về Tiếp cận Quản lý Hệ 
sinh thái 

Ts. Gill Shepherd

9:00 – 9:30 Trình bày Nghiên cứu điểm #1: “Tổng quát 
về quản lý đất ngập nước tại Việt Nam trong 
cách tiếp cận quản lý hệ sinh thái”

Ts. Trương Văn Tuyển, 
Trường Đại học Nông Lâm Huế

9:30 – 10:30 Thảo luận nhóm (4 nhóm, mỗi nhóm 30’ thảo 
luận và 5’ trình bày)

Tất cả các đại biểu
Hỗ trợ thảo luận 

10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao Tất cả các đại biểu 

10:45 – 11:15 Trình bày nghiên cứu điểm #2 Quản lý nước 
và lửa tại vườn quốc gia Tràm Chim và áp 
dụng Tiếp cận Hệ sinh thái

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám đốc dự án 
MWBP

11:15 – 12:15 Thảo luận nhóm (4 nhóm, mỗi nhóm 30’ thảo 
luận và 5’ trình bày)

Tất cả các đại biểu
Hỗ trợ thảo luận 

12:20 – 13:20 Ăn trưa Tất cả các đại biểu 

13:30 – 13:45 Tổng kết phiên họp sáng Ts. Gill Shepherd

13:45 – 14:15 Trình bày nghiên cứu điểm #3: “Những bài 
học kinh nghiệm về quản lý rừng áp dụng 
vào các khu đất ngập nước tại Việt nam 
trong thập kỷ qua”

Bà Nguyễn Thị Thu ThỦy, Cán bộ Cục 
Kiểm Lâm, Bộ NN & PTNT

14:15 – 15:15 Thảo luận nhóm (4 nhóm, mỗi nhóm 30’ thảo 
luận, 5’ trình bày)

Tất cả các đại biểu
Hỗ trợ thảo luận 

15:15 – 15:30 Nghỉ giải lao Tất cả các đại biểu

16:00 – 17:00 Thảo luận toàn hội thảo Tất cả các đại biểu
Hỗ trợ thảo luận

17:00 – 17:30 Tổng kết và kết thúc hội thảo Ts. Gill Shepherd, Ts. Dương Văn Ni

18:30 Tiệc chia tay Tất cả đại biểu
 

Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2008 - CHUẨN BỊ CHO HỘI THẢO CỦA NHỮNG NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

Thời gian Hoạt động Đại biểu/Tên Tổ chức
8:30 – 8:40 Đăng ký Tất cả các đại biểu (ngày thứ hai)

8:40 – 8:50 Chào mừng và giới thiệu chương trình, mục 
đích của cuộc thảo luận 

Ts. Gill Shepherd 

8:50 – 11:30 Tổng kết ngày thứ nhất: những vấn đề 
chính và kết luận 

Phân tích và thảo luận các đề xuất về chính 
sách cho ngày thứ ba

Xây dựng kịch bản cho ngày thứ ba

Chuẩn bị tài liệu thảo luận và trình bày cho 
ngày thứ ba

Ts. Gill Shepherd; Dr. Trương Văn Tuyển, 
Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bà Nguyễn Thị 
Thu ThỦy, Ts. Dương Văn Ni, Ông Lương 
Quang Huy và tất cả các đại biểu

12:00 – Ăn trưa Tất cả đại biểu

14:00 – Hoàn tất tài liệu cho ngày thứ ba Ts. Gill Shepherd, Ts. Dương Văn Ni, và 
nhóm cán bộ IUCN.
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Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2008 - THẢO LUẬN CỦA NHỮNG CÁN BỘ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CAO CẤP 

Thời gian Hoạt động Person/organisation responsible
8:00 – 8:30 Đăng ký Tất cả đại biểu (ngày thứ ba)

8:30 – 8:45 Khai mạc

Giới thiệu đại biểu và chương trình

Ts. Vũ Văn Triệu, IUCN Việt Nam

Ông Bernard O’Callaghan, IUCN Việt Nam; 
Ts. Gill Shepherd, IUCN CEM. 

8:45 – 9:15 Giới thiệu Tiếp cận Quản lý Hệ sinh thái Ts. Gill Shepherd; Ts. Dương Văn Ni

9:15 – 10:30 Trình bày tài liệu thảo luận với những kết 
qủa chính của ngày hội thảo thứ nhất

Ts. Gill Shepherd

10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao Tất cả đại biểu

10:45 – 12:15 Thảo luận chung những vấn đề chính, như 
đã được trình bày trong nửa đầu của buổi 
sáng 

Những phân tích này có đúng không? 

Chúng ta có thể rút được những bài học 
hữu ích từ lâm nghiệp sang đất ngập nước 
không? 

Những vấn đề chính cần được giải quyết ở 
cấp quốc gia là gì?

Tất cả đại biểu/Hỗ trợ thảo luận

12:15 – 13.30 Ăn trưa Tất cả đại biểu

13:30 – 15:00 Tóm tắt các điểm đã thảo luận buổi sáng. 

Giải pháp và đề xuất chính sách nào đại biểu 
cho rằng có thể thực hiện tiếp ?

Bước tiếp theo là gì? Lộ trình cụ thể?

Ts. Gill Shepherd; Ts. Duong Van Ni; Tất cả 
đại biểu

Kết luận, cảm ơn và bế mạc Ts. Gill Shepherd; Ông Bernard O’Calla-
ghan; Ts. Vũ Văn Triệu 

 

Phụ lục 2. Danh sách khách mời

Tên Cơ quan và địa chỉ Liên lạc

Bộ NN & PTNT

Nguyễn Hữu Dũng Phó cục trưởng - Cục Kiểm Lâm  Số 2 
Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội

 Tel: 04. 7335678/ 0913324410,   

Fax:7346742

Eml: huudungz@gmail.com 

Đỗ Quang Tùng Trưởng phòng Bảo tồn, Cục kiểm lâm, 
Bộ NN và PTNT

Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội

7335676; 0913234194,           

Fax: 7346742

Eml: tung.kl@.mard.gov.vn 

Nguyễn Thị Bé Trưởng phòng quản lý rừng (MARD) 

Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội

Tel: 04.7333026/ 0904024204,

Fax: 8438793

Eml: nguyenthibe@gmail.com 

Nguyễn Văn Tư Vụ lập pháp - Bộ NN & PTNT Số 2 Ngọc 
Hà, Ba Đình Hà Nội

Tell: 04.8438690/ 0903428660

Nguyễn Thị Thanh ThỦy Cục Kiểm lâm, MARD, A3 Buiding, Số 2 
Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội

Tel: 04. 7335676/ 0913236181

Fax: 04. 7335685

Eml: thuynt.@mard.gov.vn 

thuyfpd@yahoo.com 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Huỳnh Tiến Dũng Điều phối viên,  NWSP-Pre, 106  
Nguyễn Du – Hà nội

Tel: 84-4-9429537

Fax: 84-4-9429423

Eml: nwsp@nea.gov.vn 

Phạm Đinh Việt Hồng VEPA, 67 Nguyễn Du – Hà nội Tel: 04. 9424557/ 0913588754

Fax: 8224187

Eml: pvhong@nea.gov.vn 

Các chuyên gia và các nhà khoa học 

Đặng Huy Huỳnh Viện trưởng, Viện sinh thái và tài 
nguyen sinh vật, VAST, P. 4 B2 Khu 
K80A Cống Vị, Ba Đình Hà Nội

Tel. 7664517. Mob. 0919006099

Eml: huynhiebr@yahoo.com 
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Đoàn Cảnh Viện Sinh học Nhiệt đới, 
85 Trần Quốc Toản, Q3, Tp HCM

Mob. 0903637735 

Eml: doancanh155@gmail.com

Phan Nguyên Hồng Trung tâm NR và nghiên cứu môi 
trường, 22 Lương Sử B, Quốc Tử Gíam, 
Hà Nội

Tel 7335625; Fax. 7335624

Eml: hongrnm@yahoo.com.vn 

Hoàng Văn Thắng Giám đốc, CRES, 19 Lê Thánh Tông Tel: 8262932; Mob : 0913395735

Fax: 8262932/ Eml: tvhoang@fpt.vn  

Mai Trọng Nhuần Đại học Quốc gia Hà Nội, P303 9th

 tầng 9, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy,
 Hà Nội

Mob. 0913341433;

Eml: mnhuan@yahoo.com  

Nguyễn Thu Hà Đại học Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04-5587060/ Fax: 04-8583061

hantt_kdc@vnu.edu.vn

Nguyễn Chu Hồi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển 
và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và 
môi trường

83 Nguyễn Chí Thanh 

Tel: 7718451 Mobile: 0903.436841

Fax: 7716054

chuhoi.ifep@mofi.gov.vn  
nchoi52@yahoo.com

Vũ Ngọc Long Phó Viện trưởng viện Sinh học nhiệt 
đới, 85 Trần Quốc Toản, Q3, Tp HCM

Tel: 08.9325831/ 0913195278

Fax: 08.9320355

Eml: siereshcm@hcm.vnn.vn 

Nguyễn Chí Thành Giám đốc, Phân viện điều tra và quy 
hoạch rừng- FiPi, 245/5 Bành Văn Trân, 
Quận Tân Bình, Tp HCM

Tel: 08.8635245/ 8645364/ 0913119249   
Fax: 08.8642528; 

Eml: xuantrinh@hcm.fpt.vn

Vũ Tấn Phương Viện phó, Viện Khoa học lâm nghiệp 
Việt Nam, Đông Ngạc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04. 7550801/ 0913541480

Fax: 04.8389434

Eml: fuongvt@hn.vnn.vn 

Nguyễn Hoàng Trí Giám đốc, Trung tâm nghiên cứu môi 
trường và giáo dục, Trường ĐH quốc 
gia, 136 Xuân Thủy, Hà Nội, VN

Tel/Fax: +84 4 7547502/ 0913527629

E-mail: CERE@hn.vnn.vn
hoangtri51@fpt.vn

Lê Đức Tuấn Giám đốc trung tâm rừng ngập mặn, 
Đường Rừng Sác, Quận Cần Giờ, Tp 
HCM

Tel: 0903820139 /Fax: 08.8950300

Eml: leductuan@hcm.fpt.vn   

Lê Văn Sinh Trưởng ban, Ban Quản lý rừng ngập 
mặn Cần Giờ, Đường Rừng Sác, Quận 
Cần Giờ, Tp HCM

Tel: 08.8937848/ 0982455354

Eml: lvsing60@yahoo.com.vn 

Huỳnh Đức Hoàn  Trưởng phòng kỹ thuật, Ban Quản lý 
rừng ngập mặn Cần Giờ, Đường Rừng 
Sác, Quận Cần Giờ, Tp HCM

Tel: 09180 68768

Eml: huynhduchoan@yahoo.com 

Nguyễn Việt Dũng Phó giám đốc – Trung tâm thiên nhiên 
và con người

Số. 3, ngách 55, ngõ 61,Trần Duy Hưng 
Hà Nội, Việt Nam      

Tel: 04.5564001/ 0915541568  

Fax: 04.5568941

Eml: dungnv@nature.org.vn 

Chu Tiến Vĩnh    Giám đốc Cục khai thác và bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản , số 10 Nguyễn 
Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội   

Tel: 04. 7712015/ 0913462376

Fax: 8353363

Eml: chutienvinh@hn.vnn.vn 

Trương Phương Dung Viện địa lý 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Tel: 04. 7568704/ 0904357864

tpdung0306@yahoo.com 

IUCN và các đối tác

Vũ Văn Triệu Trưởng đại diện, văn phòng IUCN Việt 
Nam, 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.7261575 Ext 225

Mobile: 0913.592435

Eml: vuvantrieu@iucn.org.vn 

Jake Brunner Điều phối viên, văn phòng IUCN Việt 
Nam, 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.7261575 Ext 136

Mobile: 0913 462367

Eml:  ernard@iucn.org.vn 

Bùi Thị Thu Hiền       Cán bộ chương trình, văn phòng IUCN 
Việt Nam, 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình,
Hà Nội

Tel: 04.7261575 Ext 123

Mobile: 0903 217960

Eml: hien@iucn.org.vn 

Dương Văn Ni   Đại học Cần Thơ dvni@ctu.edu.vn

Nguyễn Hữu Thiện   Đại học Cần Thơ nhthien07@gmail.com

Trương Văn Tuyến Đại học Nông lâm Huế tvtuyen@vnn.vn

Gill Shepherd IUCN CEM gillshepherd@compuserve.com

Chính quyền tỉnh    

Lê Văn Lịch Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
1A Trần Tế Xương, Nam Định

Tel:0350.846604/ 645676/ 0913570590

namdinhson@yahoo.com 

Fax : 03503865075

Nguyễn Văn Thiệp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
Long An, 8/18 4 Ward, Tân An, Long An

Tel: 072. 829210/ 826507/ 0913876066

Eml: thiepnv.longan@tnmt.vn 

Trần Ngọc Hảo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
Đồng Tháp, An Bình, Cao Lãnh, 
Đồng Tháp

Tel: 067.852097/ 853593/ 0903820834

Fax: 0678314

Nguyễn Ngọc Bình Phó giám đốc Sở Khoa học và kỹ thuật 
Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình.

Mobile: 0913 536 902  Fax: 030.872361
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Ngô Văn Hùng Giám đốc ban quản lý vịnh Hạ Long, 
166 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long, 
Quảng Ninh, Việt Nam

Tel: 033. 82491

Fax: 033.821307/ 0913266333

Eml: vhung_halong@hn.vnn.vn 

Trương Kỉnh Giám đốc, Ban quản lý vịnh Nha Trang, 
42 Nguyễn Thị Minh Khai, Khánh Hoà, 
Nha Trang

Tel: (84)- 058 -524 935 / or 524 936; 
0913462374 /Fax 058.524931

kinh@nhatrangbaympa.vnn.vn   

Vườn quốc gia/ khu bảo tồn

Trần Xuân Quang          Giám đốc Khu bảo tồn đất ngập nước 
Gia Văn, Gia Viên, Ninh Bình.

Tel: 030. 868798/ 0915431058

Fax: 030642135

Trương Quảng Bích   Giám đốc, rừng quốc gia Cúc Phương, 
Nho Quan, Ninh Bình     

Te: 030298010/ 0945039481

Fax: 0380848008

Eml: bich-tq@hn.vnn.vn 

Đỗ Đình Tiến    Giám đốc, rừng quốc gia Tam Đảo, Hồ 
Sơn, Tam Dương, Vĩnh Phúc             

Tel: 0211.853257/048.338048/ 
0913284122

Nguyễn Thành Nhân Giám đốc, rừng quốc gia Pù mát, Con 
Khê, Con Cuông, Nghệ An

038.873704/ 0913.015019 Fax:832015 
Eml: vqgpm@hn.vnn.vn 

Ngô Tiến Dũng   Giám đốc, rừng quốc gia Yok Don 
Buôn Đôn, Đắc Lắc.

Tel: 050.783061/ 0913436656

Fax: 050783053

dungyokdon@yahoo.com.vn 

Trần Văn Thành   Giám đốc, rừng quốc gia Cát Tiên, Xã 
Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai

Tel: 0913867441 fax: 061 3669159

thanhppmudn@yahoo.com 

Lê Văn Giao    Giám đốc, rừng quốc gia Tân Biển
Tây Ninh

066. 874018/872682 Mobile: 
0918023045

Bùi Văn Đính    Giám đốc, rừng quốc gia Ba Bể,
Bắn Kạn

0281. 894099/ fax: 0281876131

thedien@hn.vnn.vn  

Nguyễn Việt Cách    Giám đốc, rừng quốc gia Xuân Thủy 
Giao Thủy , Nam Định

Tel: 0350741501/ 895125/ 0912200602

Fax:0350895008/

Eml: cachxtnp@yahoo.com   

Nguyễn Danh Hiền   Giám đốc, rừng quốc gia Bến Én, 
Thanh Hoá 

Tel/Fax: 0373.848089; 

0373.750177/ 0979239123(no Eml)

Nguyễn Văn Thể   Giám đốc, rừng quốc gia U Minh Hạ, 
Trần Văn Thới, Cà Mau                    

Tel: 0780.216477/ 0913686050 (no Eml)

Phạm Quảng Bình Giám đốc, rừng quốc gia  Phú Quốc, 
Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, 
Kiên Giang

Tel:077.864380/ 846344/ 847820/ 
0913993246 Fax: 0773980846(no Eml)

Thiên Sách Quân Phó Giám đốc, rừng quốc gia Núi 
Chúa, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh 
Thuận.

Tel : 068.213819/ 0918560558  Fax: 
068.874403 Eml: vqgnuichua@vnn.vn   

Huỳnh Thế Phiên Giám đốc, rừng quốc gia Tràm Chinh, 
Tâm Long, Đồng Tháp  

Tel: 067.827081/ 0913967512

Eml: huynhthe.phien@gmail.com 

Trần Quốc Tuấn Giám đốc, rừng quốc gia  Mũi Cà Mau, 
Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau

Tel: 0780.870246/ 0913893541 

Eml: vuonquocgiamcm@yahoo.com.vn 

Phạm Tuấn Hùng Giám đốc, rừng quốc gia Bái Tử Long, 
Vân Đồn, Quảng Ninh 

Tel: 033794472; MB: 0913251929;

Eml: hung-vqgbtl@yahoo.com.vn

NGOs

Mr. Klaus Schmitt Cố vấn kỹ thuật, dự án quản lý vùng 
đệm bờ biển GTZ, 164 Trần Hưng Đạo, 
Sóc Trăng, Việt Nam

Tel. +84-(0)79-622125  Mobile: +84-
(0)91-4645051

Eml: klaus.schmitt@gtz.de

Mr. Kevin Marks Dự án vùng đất ngập nước Cocacola 
Tràm Chim.- WWF

kevin.marks@wwfgreatermekong.org

Nguyễn Đức Tú   Cán bộ dự án, Tổ chức Chim Quốc tế, 
số 6/2+3, ngõ 25, Láng Hạ, Hà Nội      

Tel: 04.7223820/64/ Ext 13/ 0913247551 
Fax:04. 5148921 

Eml: ndtublvn@gmail.com 

Hồ Thị Yến Thu Quản lý dự án, Trung tâm bảo tồn biển 
và phát triển cộng đồng – MCD – Suit 
1605, nhà B, tầng 16, M3 M4 Nguyễn 
Chí Thanh - HN

Tel: 04.5735172/ 0913340118

Fax: 04. 5729948

Eml: thu@mcdvietnam.org 

Mr. Peter John Meynell Tư vấn môi trường độc lập. (Nhóm 
trưởng chương trình  đa dạng đất 
ngập nước vùng sông Mêkông), PO 
BOx 4340, Vientiane Lao PDR.

Tel +66 899 241 697, 

peterjohn.meynell@gmail.com

Ms. Nguyễn Thị Khánh Giám đốc chương trình

Trung tâm bảo tồn và phát triển tài 
nguyên nước. Phòng 801, nhà  HACISCO,  
số 15, ngõ 107, đường Nguyễn ChÍ Thanh 
Hà Nội

Tel: +844 773 0828. Fax: + 844 773 9491

Mobile: +84 (0) 912713229

Eml: khanh@warecod.org 
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Ms. Nguyễn Phương Linh Cán bộ chương trình

Trung tâm bảo tồn và phát triển biển 
(MCD)

Phòng 1605, tầng 16, khu B, tòa nhà 
M3-M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Hà 
Nội, Việt Nam

Tel: 84 4 2752106; Fax: 84 4 2752107

E. mail: plinh@mcdvietnam.org

Các nhà tài trợ

Ms. Phạm Minh Uyên Cán bộ đa dạng sinh học đất ngập nước 
và rừng. 

Đại sứ quán Hà Lan, tòa nhà Deaha, 
tầng 6, 360  đường Kim Mã, Hà Nội

Tel: 8315650. Fax: 8315655

E. mail: pham.uyen-minh@minbuza.nl

Ms. Trương Thị 
Quỳnh Trang

Cán bộ chương trình môi trường

Đại sứ quán Đan Mạch, 19 Điện Biên 
Phủ, Hà Nội

Tel: 84 04 8231888 Ext. 226

Mobile: 0915325572  E. mail: trutra@
um.dk

Ms. Hoàng Mỹ Lan Cán bộ chương trình cao cấp 

Trung tâm phát triển và hợp tác Thụy Sỹ

Văn phòng hợp tác khu vực Mêkông 

Đại sứ quán Thụy Sỹ 

Tòa nhà văn phòng trung tâm Hà Nội, 
tầng 16

44B  đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội, 
Việt Nam 

G.P.O Box 42 

Tel.:      +84 4 934 66 27 

Fax:      +84 4 934 66 33 

E. mail:  lan.hoang@sdc.net  

Phụ lục 3:  Năm bước của IUCN CEM để áp dụng Tiếp cận 
Hệ sinh thái 

Giới thiệu
Do 12 Nguyên lý Tiếp cận Hệ sinh thái không nằm theo trật tự cụ thể, và có thể trùng với các khác 
(toàn bộ nguyên lý được liệt kê theo trật tự nằm cuối Phụ lục 3), Ủy ban Quản lý Hệ sinh thái IUCN 
đã phân nhóm và xắp xếp lại trật tự để chúng ta có thể sử dụng dễ dàng hơn, và gợi ý cách sử dụng 
logic những nguyên lý này theo trật tự thời gian. 

BƯỚC A: Nghiên cứu và Các bên liên quan chính
1.  Mục tiêu của quản lý đất, nước, và các tài nguyên sống là một vấn đề của sự lựa chọn xã hội.
7.  Tiếp cận hệ sinh thái nên được thực hiện ở một phạm vi không gian và thời gian phù hợp.
11.  Tiếp cận hệ sinh thái nên xem xét tất cả các dạng của thông tin có liên quan.
12.   Tiếp cận sinh thái nên thu hút sự tham gia của tất cả thành phần có liên quan của một xã hội và 

những kiến thức khoa học.

BƯỚC B: Cấu trúc, chức năng và quản lý hệ sinh thái
5.   Việc bảo tồn cấu trúc và chức năng hệ sinh thái, để duy trì dịch vụ hệ sinh thái nên được xem như 

là một một mục tiêu ưu tiên của tiếp cận hệ sinh thái.
6.   Hệ sinh thái nên được quản lý trong phạm vi những giới hạn chức năng của nó.
10.   Tiếp cận hệ sinh thái nên tìm kiếm sự cân bằng phù hợp, và tổng hợp của việc bảo tồn và sử dụng 

đa dạng sinh học.
2.  Quản lý nên được phân cấp đến cấp quản lý thấp nhất phù hợp.

BƯỚC C: Những vấn đề kinh tế
Nhận thức rõ những lợi ích có thể đạt được từ quản lý, đó là sự cần thiết thường xuyên để hiểu được 
và quản lý hệ sinh thái trong một bối cảnh kinh tế 
 i) Giảm những can thiệp của thị trường làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự đa dạng sinh học;
 ii) Khuyến khích để thúc đẩy việc sử dụng bền vững và bảo tồn sự đa dạng sinh học và 
 iii) Nội tại hóa chi phí và lợi ích của một hệ sinh thái đối ở một mức độ khả thi nhất.

BƯỚC D: Quản lý thích ứng về không gian: Tác động đối với hệ sinh thái lân cận 
3. Các nhà quản lý hệ sinh thái nên xem xét những ảnh hưởng (thực tế hoặc tiềm năng) của các hoạt 
động họ thực hiện ở các hệ sinh thái lân cận và các hệ sinh thái khác.
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BƯỚC E: Sự thích ứng theo thời gian
7. Tiếp cận hệ sinh thái nên được thực hiện ở một phạm vi không gian và thời gian phù hợp.
8.  Nhận ra được sự khác nhau phạm vi không gian và những tác động trễ do đặc thù của một hệ sinh 

thái, mục tiêu của quản lý hệ sinh thái nên được thiết lập cho dài hạn.
9. Quản lý phải nhận ra rằng sự thay đổi là không thể tránh khỏi.

12 Nguyên lý của Tiếp cận hệ sinh thái theo trật tự 
ban đầu 

1. Những mục tiêu của quản lý đất, nước và môi trường sống là một vấn đề của sự lựa chọn xã hội.

2. Quản lý nên được phân cấp đến cấp quản phù hợp nhất và thấp nhất.

3. Các nhà quản lý hệ sinh thái nên xem xét những ảnh hưởng (thực tế hoặc tiềm năng) của các hoạt 
động họ thực hiện tới những hệ sinh thái lân cận và các hệ sinh thái khác.

4. Nhận thức rõ những lợi ích có thể đạt được từ quản lý, đó là sự cần thiết thường xuyên để hiểu 
được và quản lý hệ sinh thái trong một bối cảnh kinh tế. Mỗi một chương trình quản lý hệ sinh thái 
như thế này nên bao gồm:

 (i) Giảm những khiếm khuyết của thị trường làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự đa dạng sinh học;

 (ii) Khuyến khích để thúc đẩy việc sử dụng bền vững và bảo tồn sự đa dạng sinh học và 

 (iii) Nội tại hóa chi phí và lợi ích của một hệ sinh thái đối ở một cấp độ khả thi nhất.

5. Việc bảo tồn cấu trúc và chức năng hệ sinh thái, để duy trì dịch vụ hệ sinh thái nên được xem như 
là một mục tiêu ưu tiên của tiếp cận hệ sinh thái.

6. Hệ sinh thái nên được quản lý trong phạm vi chức năng của nó.

7. Tiếp cận hệ sinh thái nên được thực hiện ở một phạm vi không gian và thời gian phù hợp.

8. Nhận ra được sự khác nhau phạm vi không gian và những tác động trễ do đặc thù của một hệ 
sinh thái, mục tiêu của quản lý hệ sinh thái nên được thiết lập cho dài hạn.

9. Quản lý phải nhận ra sự thay đổi là không thể tránh khỏi.

10. Tiếp cận hệ sinh thái nên tìm kiếm sự cân bằng thích hợp và sự hòa nhập của việc bảo tồn và sử 
dụng đa dạng sinh học.

11. Tiếp cận hệ sinh thái nên xem xét tất cả các dạng của thông tin có liên quan, bao gồm những 
kiến thức khoa học và bản địa và địa phương, sự đổi mới và thực tiễn.

12. Tiếp cận sinh thái nên thu hút sự tham gia của tất cả các bên có liên quan của một xã hội và 
những kiến thức khoa học.

          
          
                    Gill Shepherd, tháng 1 năm 2008


