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Đa dạng sinh học  
vì sự phát triển bền vững

GS.TS. BùI CáCH TUyếN 
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong hai thế kỷ qua, kinh 
tế - xã hội toàn cầu đã 
có những bước phát triển 

mạnh mẽ, dựa vào sự phát triển 
nhanh chóng của khoa học công 
nghệ và sử dụng quy mô lớn 
nguồn tài nguyên tự nhiên. Tuy 
nhiên, đã và đang diễn ra việc sử 
dụng chưa hiệu quả, thiếu bền 
vững các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên hữu hạn (Báo cáo của 
UNEP, 7/2/2014). Do đó, quản 
lý tài nguyên bền vững, bảo toàn 
vốn tự nhiên, bảo tồn đa dạng 
sinh học (ĐDSH) đang trở thành 
một yêu cầu cấp thiết vì tương lai 
phồn vinh của loài người.

Việt Nam được biết đến như 
một trung tâm ĐDSH của thế giới 
với các hệ sinh thái tự nhiên phong 
phú và đa dạng. Các hệ sinh thái 
rừng, đất ngập nước, biển, núi đá 
vôi… với những nét đặc trưng của 
vùng nhiệt đới và là nơi sinh sống, 
phát triển của nhiều loài hoang 
dã đặc hữu, có giá trị, trong đó có 
những loài không tìm thấy ở nơi 
nào khác trên thế giới. 

Trong những thập kỷ gần 
đây, sự tăng trưởng nhanh chóng 
của nền kinh tế đem lại nhiều lợi 
ích kinh tế - xã hội nhưng đồng 
thời cũng gây ra nhiều áp lực đối 
với ĐDSH. Dân số tăng từ dưới 
73 triệu người năm 1995 lên 
trên 90,4 triệu người trong năm 

2014, đưa Việt Nam trở thành 
nước đông dân số thứ 13 trên thế 
giới và đã tạo ra một nhu cầu rất 
lớn về tiêu thụ tài nguyên. Thêm 
vào đó, tác động do ô nhiễm 
môi trường và biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng với xu hướng dự 
báo ngày càng tăng đang để lại 
những hậu quả đối với ĐDSH, 
các hệ sinh thái tự nhiên trên cạn 
cũng như dưới nước. Các yếu 
tố nêu trên làm ĐDSH ở nước 
ta đang bị suy thoái với tốc độ 
nhanh, diện tích một số hệ sinh 
thái tự nhiên quan trọng bị thu 
hẹp, ảnh hưởng đến việc cung 
cấp các dịch vụ hệ sinh thái. Số 
loài và số lượng cá thể của các 
loài hoang dã bị suy giảm mạnh, 
nhiều loài bị đe dọa tuyệt chủng. 
Các nguồn gen hoang dã cũng 
đang trên đà suy thoái nhanh và 
thất thoát nhiều. Số lượng các 
loài thủy sinh vật, đặc biệt các 
loài thủy sản có giá trị kinh tế 
trong tự nhiên bị giảm sút nhanh 
chóng. Các giống bản địa đang bị 
mất đi do sự du nhập các giống 
mới, đặc biệt là các giống lai, 
giống biến đổi gen có năng suất 
cao và một số ưu điểm khác. Suy 
thoái ĐDSH dẫn đến mất cân 
bằng sinh thái, ảnh hưởng trực 
tiếp đến môi trường sống của con 
người, đe dọa sự phát triển bền 
vững của đất nước. 

Năm 2015, Liên hợp quốc 
đã chọn chủ đề Ngày quốc tế 
ĐDSH là “ĐDSH vì sự phát triển 
bền vững”, chủ đề đã phản ánh 
tầm quan trọng của những nỗ 
lực thực hiện ở tất cả các cấp độ 
để xây dựng hệ thống các mục 
tiêu phát triển bền vững trong 
Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc cho giai đoạn 2015-2030 và 
tầm quan trọng của ĐDSH đối 
với các thành tựu của phát triển 
bền vững, coi ĐDSH là nền tảng 
cho phát triển bền vững.

Nhằm đạt được các mục tiêu 
quốc gia về phát triển bền vững 
và thực hiện các nghĩa vụ thành 
viên của các điều ước quốc tế về 
ĐDSH, Việt Nam đã và đang nỗ 
lực thực hiện các cam kết về bảo 
tồn ĐDSH vì sự phát triển bền 
vững. Nhân dịp Ngày quốc tế 
ĐDSH - 22/5/2015, Tổng cục Môi 
trường, Bộ TN&MT xây dựng và 
phát hành Tạp chí Môi trường 
số Chuyên đề “ĐDSH vì sự phát 
triển bền vững” với hơn 30 tin, 
bài liên quan nhằm cung cấp đến 
độc giả thông tin về thể chế, chính 
sách trong quản lý và bảo tồn 
ĐDSH; những vấn đề “nóng” liên 
quan đến bảo tồn và sử dụng bền 
vững ĐDSH; mối quan hệ giữa 
ĐDSH và phát triển bền vững đất 
nước; các kinh nghiệm trong nước 
và quốc tế trong lĩnh vực nàyn

22 tháng 5 năm 2015
ngày quốc tế  
đa dạng Sinh học
đa dạng Sinh học  
vì Sự phát triển bền vững
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đa dạNG SINH HọC  
VÌ Sự PHÁT TrIểN BềN VữNG

Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ động vật  
hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam

vừa qua, tại hà nội, tổng cục môi 
trường đã phối hợp với ngân hàng 

Thế giới (wb) tổ chức hội thảo tổng kết 
dự án tăng cường công tác bảo tồn đa 
dạng sinh học (đdsh) thông qua cải 
cách chính sách và thay đổi thực trạng 
tiêu thụ các loài động vật hoang dã 
(đvhd), nhằm đánh giá tác động, các 
kết quả đầu ra, bài học kinh nghiệm từ 
quá trình triển khai dự án.

phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng 
bộ tn&mt bùi cách tuyến cho biết, 
dưới áp lực của thị trường và nhu cầu 
tiêu thụ cũng như nhận thức hạn chế 
của người tiêu dùng, hoạt động khai 
thác và buôn bán bất hợp pháp đvhd 
đã trở nên phổ biến và là nguyên nhân 
làm suy giảm nhanh chóng các quần 
thể của nhiều loài động, thực vật hoang 
dã quý, hiếm, nguy cấp như tê giác, voi 
châu Á, hổ đông dương, gấu, một số 
loài linh trưởng... để ứng phó với vấn 
nạn này, việt nam đã tham gia nhiều 
sáng kiến, thể chế quốc tế và khu vực, 
tiêu biểu như dự án tăng cường công 
tác bảo tồn đdsh thông qua cải cách 

chính sách và thay đổi thực 
trạng tiêu thụ các loài đvhd 
do bộ tn&mt triển khai từ 
năm 2012 - 2015 với sự tài trợ 
của quỹ môi trường toàn cầu 
thông qua wb.

sau 3 năm triển khai thực 
hiện, dự án đã đạt được một số 
kết quả đáng khích lệ như: hỗ 
trợ thiết thực cho công tác xây 
dựng và thực thi chính sách, 
quy định pháp luật về quản lý 
các loài động vật nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ ở 
việt nam; đẩy mạnh các hoạt 
động truyền thông nhằm nâng 
cao nhận thức và xây dựng 
năng lực về bảo tồn đdsh, 
bảo vệ đvhd thông qua các 
diễn đàn, chương trình truyền 
thông. ngoài ra, dự án đã tiến 
hành các nghiên cứu, qua đó 
đề xuất một số giải pháp nhằm 
hoàn thiện cơ chế chính sách 
và tăng cường thực thi pháp 
luật về bảo vệ đvhd. đặc 
biệt, một trong những tác động 

quan trọng của dự án là tăng 
cường mối quan hệ đối tác giữa 
các bộ, ngành, các tổ chức phi 
chính phủ trong nước và quốc 
tế, khu vực tư nhân, tổ chức 
chính trị - xã hội, cộng đồng 
về giảm tiêu thụ đvhd trái 
phép. Thông qua phương pháp 
tiếp cận đa phương mà dự án 
đã thử nghiệm, một số đối tác 
quan trọng đã và đang tích cực 
đưa vấn đề bảo tồn đdsh vào 
lĩnh vực quản lý của ngành và 
thúc đẩy những biến chuyển 
tích cực.

tại hội thảo, các đại biểu 
đều cho rằng, dự án cần tiếp 
tục hoàn thiện hệ thống chính 
sách văn bản pháp luật, cụ 
thể hóa các văn bản để việc 
triển khai thuận lợi, hiệu quả. 
đồng thời, cần có sự tham gia 
tích cực của các bộ, ngành và 
nhiều tầng lớp trong xã hội, 
khởi đầu từ nhận thức đến 
hành động.
 NGUyệT MINH

 V Thứ trưởng Bộ TN&MT  
Bùi Cách Tuyến phát biểu tại Hội thảo

 V Toàn cảnh Hội thảo

luật pháp & Chính sáCh
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HưởNG ứNG NGày QUỐC TẾ đa dạNG SINH HọC NăM 2015

nằm trong khuôn khổ dự án 
Khắc phục trở ngại nhằm tăng 

cường hiệu quả quản lý các khu bảo 
tồn ở việt nam (dự án pa), với sự 
tài trợ của quỹ môi trường toàn 
cầu (geF) và chương tình phát 
triển liên hợp quốc tại việt nam 
(udnp), ngày 22/5/2015, tại hà 
nội, tổng cục môi trường tổ chức 
lễ mít tinh kỷ niệm ngày quốc tế 
đdsh với chủ đề “bảo tồn đdsh 
vì sự phát triển bền vững”, thu hút 
sự tham gia của hơn 300 đại biểu là 
đại diện của các cơ quan, tổ chức, 
chuyên gia trong và ngoài nước 
hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn 
đdsh.

tiếp nối lễ mít tinh là tọa 
đàm về liên kết bảo tồn đdsh, 
gồm đại diện của tổng cục môi 
trường, tổng cục lâm nghiệp, hội 
bảo vệ thiên nhiên và môi trường 
việt nam; đại diện các bộ, ngành, 
hội, tổ chức phi chính phủ và tổ 
chức quốc tế, nhằm thảo luận, đi 

đến thống nhất các hành động để 
chung tay bảo tồn đdsh, hướng 
tới phát triển bền vững. 

ngoài ra, còn có triển lãm ảnh 

cây di sản; phát hành chuyên đề 
và trưng bày các tài liệu, ấn phẩm 
truyền thông về đdsh.
 Dự áN PA

 V “Tình mẫu tử” - Tác phẩm đạt Giải nhất Cuộc thi ảnh về ĐDSH  
hưởng ứng Ngày quốc tế ĐDSH năm 2013. Ảnh: Lê Minh Ngọc

LạNG SơN

hưởng ứng ngày quốc tế 
đdsh năm 2015 với chủ đề 

“đdsh cho phát triển bền vững”, 
sở tn&mt tỉnh lạng sơn phối 
hợp với các cơ quan liên quan 
và ubnd các huyện thực hiện 
chương trình tuyên truyền, phổ 
biến nhằm nâng cao nhận thức 
của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ 
và doanh nghiệp về tầm quan 

trọng của đdsh đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội. bên cạnh 
đó, phát động một số phong trào 
về bvmt; sử dụng hợp lý và tiết 
kiệm các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên; trồng, chăm sóc, bảo vệ 
cây xanh, nguồn nước; lồng ghép 
các hoạt động bảo tồn đdsh vào 
kế hoạch hoạt động của cơ quan, 
đơn vị… HồNG NHự

QUẢNG NaM

hưởng ứng ngày quốc tế đdsh 
(22/5) và ngày môi trường thế giới 

(5/6), ubnd tỉnh quảng nam đã ban 
hành Kế hoạch triển khai chiến dịch ra 
quân diệt cây mai dương, nhằm bvmt, 
bảo tồn đdsh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ubnd tỉnh giao sở tn&mt 
phối hợp với ubnd các huyện, thị xã triển 
khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch 
đã đề ra; Thành lập ban kiểm tra, giám sát 
việc ra quân tại các địa phương; tổng hợp, 
báo cáo kết quả thực hiện và kiến nghị, đề 
xuất ubnd tỉnh. 

bên cạnh đó, yêu cầu sở nn&ptnt 
tổ chức hướng dẫn các địa phương về các 
kỹ thuật nhằm ngăn chặn sự phát triển 
và diệt trừ cây mai dương. đồng thời, 
phối hợp với đài phát thanh - truyền 
hình tỉnh quảng nam thực hiện chuyên 
mục phản ánh tác hại của cây mai dương; 
Tham mưu ubnd tỉnh tổ chức hội nghị 
sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chiến 
lược và kế hoạch bảo tồn đdsh trong 
thời gian tới.
 HồNG CẩM
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Một số giải pháp cấp bách trong công tác 
bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam
TS. NGUyễN THế ĐồNG
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường

quản lý tài nguyên và bvmt, 
trong đó có nhiều ý kiến chỉ 
đạo định hướng về bảo tồn 
đdsh; chiến lược quốc gia 
về đdsh đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030 tại quyết 
định số 1250/qđ-ttg ngày 
31/7/2013 và quy hoạch tổng 
thể bảo tồn đdsh của cả nước 
tại quyết định số 45/qđ-ttg 
ngày 8/1/2014 của Thủ tướng 
chính phủ.

trong 2 thập niên qua, 
việt nam đã đạt được một số 
thành tựu quan trọng trong 
công tác bảo tồn đdsh: hệ 
thống khung luật pháp và 
chính sách quốc gia về bảo 
tồn đdsh ngày càng được 
củng cố, hoàn thiện; bộ máy 
quản lý nhà nước về đdsh 
đã hình thành; nhận thức xã 
hội và sự tham gia của các 
bên liên quan vào công tác 
bảo tồn đdsh có chuyển 
biến rõ rệt; một số loài nguy 
cấp, nguồn gen quý hiếm 
được phục hồi; các dịch vụ 
hệ sinh thái trọng yếu tiếp 
tục được duy trì và cung cấp 
các dịch vụ quan trọng cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. tuy nhiên, tài 
nguyên đdsh của việt nam 
vẫn tiếp tục đà suy thoái: các 
hệ sinh thái thu hẹp, bị chia 
cắt và suy giảm chất lượng; 
các loài nguy cấp đang gia 
tăng; nguồn gen bị thất thoát, 
mai một… nguyên nhân của 
tình trạng này là do áp lực 
gia tăng dân số kéo theo nhu 
cầu tiêu thụ, khai thác quá 
mức tài nguyên sinh vật và 
sự đánh đổi bảo tồn với phát 

triển kinh tế, trong khi công 
tác quản lý bảo tồn đdsh 
thời gian qua còn nhiều bất 
cập về quy định pháp luật, 
chính sách, thể chế và tổ 
chức bộ máy quản lý; việc 
đầu tư kinh phí thực hiện 
công tác bảo tồn đdsh còn 
dàn trải, thiếu trọng điểm; 
công tác xã hội hóa về bảo 
tồn đdsh chưa được đẩy 
mạnh, ý thức bảo vệ đdsh 
chưa cao. nhận định của 
ban chấp hành trung ương 
đảng khóa xi tại nghị quyết 
số 24-nq/tw đó là: “đdsh 
suy giảm, nguy cơ mất cân 
bằng sinh thái đang diễn ra 
trên diện rộng, ảnh hưởng 
tiêu cực đến phát triển kinh 
tế - xã hội, sức khỏe và đời 
sống nhân dân”. 

đối mặt với các áp lực và 
thách thức nêu trên, để tăng 
cường quản lý đdsh trong 
thời gian tới, việt nam cần 
thực hiện đồng bộ các giải 
pháp sau:

Hoàn thiện hành lang pháp 
lý cho bảo tồn ĐDSH: Thực 
hiện rà soát và hoàn thiện các 
quy định pháp luật về đdsh, 
đặc biệt là các luật và hệ thống 
văn bản hướng dẫn luật bảo vệ 
và phát triển rừng, luật Thủy 
sản, luật đdsh để bảo đảm 
tính thống nhất, hiệu lực và 
hiệu quả. việc sửa đổi các luật 
cần được thực hiện đồng bộ để 
bảo đảm tính thống nhất của 
pháp luật và tạo nền tảng cho 
thống nhất quản lý đdsh.

Củng cố và phát triển hệ 
thống cơ quan quản lý nhà nước 
về bảo tồn ĐDSH: chú trọng 

việt nam được ghi nhận là một trong 
những nước có đa dạng sinh học 
(đdsh) cao của thế giới. đdsh ở việt 

nam mang lại những lợi ích trực tiếp cho con 
người và đóng góp to lớn cho nền kinh tế, đặc 
biệt trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 
sản; là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực quốc 
gia; duy trì nguồn gen tạo giống vật nuôi, cây 
trồng và là các nguồn dược liệu, thực phẩm… 
các hệ sinh thái tự nhiên còn có vai trò quan 
trọng trong điều tiết khí hậu và bvmt. ngoài 
ra, đdsh là nguồn cảm hứng văn hóa nghệ 
thuật và gắn liền với đời sống tinh thần của con 
người việt nam từ hàng nghìn năm nay.

việt nam là một trong những quốc gia tham 
gia tích cực các hiệp ước quốc tế về đdsh, cụ thể 
là thành viên của công ước đdsh (cbd); công 
ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan 
trọng quốc tế (ramsar); công ước về buôn 
bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp (cites) và một số nghị định thư quốc 
tế như nghị định thư cartagena về an toàn sinh 
học; nghị định thư nagoya về tiếp cận nguồn 
gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích từ việc 
sử dụng nguồn gen; diễn đàn liên chính phủ 
về đdsh và dịch vụ hệ sinh thái (ipbes); đối 
tác khu bảo tồn châu Á (apap)… đồng thời, 
việt nam cũng tăng cường hợp tác với các nước 
trong khu vực asean để thực hiện nhiều cam 
kết, cũng như mối quan tâm chung về bảo tồn 
và phát triển bền vững đdsh và tham gia vào 
nhiều sáng kiến khu vực liên quan đến đdsh 
như mạng lưới thực thi pháp luật bảo vệ động 
vật hoang dã châu Á (aseanwen); sáng kiến 
hổ toàn cầu (gti)…

bên cạnh đó, việt nam cũng đã ban hành 
nhiều bộ luật quan trọng trong lĩnh vực quản lý 
tài nguyên thiên nhiên như luật bảo vệ và phát 
triển rừng (2004), luật Thủy sản (2003), luật 
đdsh (2008). mới đây, để định hướng cho 
công tác bảo tồn đdsh, đảng và nhà nước đã 
ban hành nhiều chính sách quan trọng: nghị 
quyết số 24-nq/tw ngày 3/6/2013 của ban 
chấp hành trung ương đảng khóa xi về chủ 
động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 

luật pháp & Chính sáCh
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việc tăng cường hệ thống các cơ quan quản lý 
nhà nước về bvmt ở cấp tỉnh, đặc biệc hình 
thành và củng cố cơ cấu quản lý nhà nước về 
bảo tồn đdsh ở cấp tỉnh (chi cục bvmt, sở 
tn&mt) và huyện (phòng tn&mt). tăng 
cường sự phối hợp, phân công giữa các bộ, 
ngành; sự phối hợp, phân công, phân cấp giữa 
trung ương và địa phương trong quản lý đdsh.

Đẩy mạnh việc thực thi pháp luật và giám 
sát việc thực thi pháp luật về ĐDSH: đẩy mạnh 
hướng dẫn thực hiện các chế tài về đdsh, xử 
lý nghiêm các vụ vi phạm về đdsh để bảo 
đảm tính nghiêm minh của việc thực thi pháp 

luật. bên cạnh đó, thúc đẩy 
việc tuyên truyền và phổ biến 
pháp luật từ trung ương đến 
địa phương, từ các cấp chính 
quyền đến cộng đồng. 

Đổi mới cơ chế tài chính 
cho bảo tồn ĐDSH: đa dạng 
hóa nguồn tài chính cho 
đdsh từ ngân sách nhà nước, 
tài trợ quốc tế và các nguồn 
thu khác. Áp dụng các công 
cụ tài chính mới đang được 
quốc tế nghiên cứu, triển khai 

(cơ chế chi trả dịch vụ đdsh), 
huy động sự đóng góp của khu 
vực tư nhân, tổ chức phi chính 
phủ, cộng đồng cho công tác 
bảo tồn đdsh. ngoài ra, cần 
thực hiện cơ chế đầu tư có 
trọng tâm, trọng điểm hơn 
cho đdsh với các tiêu chí rõ 
ràng để tăng hiệu quả đầu tư.

Thực hiện các giải pháp 
lồng ghép hài hòa ĐDSH trong 
phát triển kinh tế - xã hội: 
lồng ghép các yêu cầu về bảo 
vệ đdsh trong đánh giá tác 
động môi trường và đánh giá 
môi trường chiến lược; tiến 
tới lượng giá giá trị của đdsh 
nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết 
định; gắn phát triển kinh tế - 
xã hội với bảo tồn đdsh để 
đảm bảo phát triển bền vững.

Thúc đẩy các mô hình xã 
hội hóa công tác bảo tồn ĐDSH: 
tiếp tục phát huy các mô hình 
cộng đồng tham gia bảo tồn 
đdsh như cộng đồng tham gia 
tuần tra, bảo vệ, giám sát đdsh 
tại các khu bảo tồn; mô hình sử 
dụng khôn khéo đất ngập nước, 
bảo vệ cây di sản... nghiên cứu 
và tạo cơ chế để huy động sự 
tham gia của khu vực tư nhân 
trong công tác bảo tồn đdshn

 V Mô hình làng sinh thái với sự tham gia của cộng đồng vào bảo tồn ĐDSH 
tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên - Huế)

LoàI THựC VậT MớI ở VườN QUỐC GIa PHoNG NHa - Kẻ BàNG

ngày 10/3/2015, vườn quốc gia phong nha - Kẻ 
bàng, quảng bình vừa công bố phát hiện loài 

thực vật mới - bùng bục phong nha thuộc họ Thầu dầu 
(euphorbiaceae). loài này thuộc về chi mallotus, nhánh 
axenfeldia, có khác biệt so với các loài cùng chi ở đặc 
điểm là cây bụi cao đến một mét, phiến lá có 6-12 gân 
phụ mỗi bên và cụm ít hoa mọc ở thân với 10-15 hoa 
đực.

loài mới được mô tả dựa trên mẫu thu được tại 
khu vực dốc táu, vườn quốc gia phong nha - Kẻ bàng 
trong một đợt nghiên cứu khoa học giữa năm 2006. 
việc phát hiện loài mới góp phần đa dạng hóa hệ thực 
vật, cũng như nâng cao giá trị đdsh của vườn quốc 
gia phong nha - Kẻ bàng. L.H
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Hoàn thiện hành lang pháp lý  
bảo tồn đa dạng sinh học - Một nhiệm vụ cấp bách
PHạM ANH CườNG
NGUyễN XUâN DũNG 
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

việt nam được ghi nhận là một trong 
những nước có đdsh cao của thế giới 
với nhiều kiểu hệ sinh thái tự nhiên, 

các loài sinh vật, nguồn gen phong phú và đặc 
hữu. Theo báo cáo quốc gia đdsh năm 2011, 
việt nam có khoảng 49.200 loài sinh vật đã 
được xác định, bao gồm: khoảng 7.500 loài/
chủng vi sinh vật; khoảng 13.766 loài thực vật 
trên cạn và dưới nước; khoảng 10.300 loài động 
vật trên cạn; khoảng 2.000 loài động vật không 
xương sống và cá ở nước ngọt; dưới biển, có 
trên 11.000 loài sinh vật biển. như vậy, chỉ 
trong khoảng thời gian ngắn từ năm 2006 đến 
2011, có tới trên 100 loài sinh vật mới cho khoa 
học được phát hiện và mô tả đầu tiên ở nước ta. 
đồng thời, các nhà khoa học dự báo, nhiều loài 
sinh vật hoang dã khác ở việt nam còn chưa 
được biết tới và số loài sinh vật đã biết còn thấp 
hơn nhiều so với số loài có trong thiên nhiên.

trong những thập kỷ gần đây, nền kinh tế 
đã tăng trưởng nhanh và đem lại nhiều lợi ích 
kinh tế - xã hội nhưng đồng thời cũng gây ra 
các áp lực đối với đdsh. Thêm vào đó, những 
tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu đã xuất hiện 
và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, gây 
ảnh hưởng tới đdsh. đdsh của việt nam 
đang bị suy thoái với tốc độ nhanh và dẫn đến 
mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp 
đến môi trường sống của con người, đe dọa sự 
phát triển bền vững của đất nước. 

1. MộT Số KếT qUả qUAN TRọNG 
TRONG CôNG TáC BảO TồN ĐDSH

nhằm giảm những nguy cơ, đe dọa đến 
cân bằng hệ sinh thái, bảo tồn đdsh, chính 
phủ việt nam đã và đang từng bước triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, đẩy mạnh 
hợp tác quốc tế và hoàn thiện hành lang pháp lý 
bảo tồn đdsh được quan tâm đặc biệt. 

đẩy mạnh hợp tác quốc tế là nhiệm vụ 
quan trọng nhằm cung cấp các hỗ trợ tài chính 
và kỹ thuật cho sự nghiệp bảo tồn đdsh. việt 
nam tham gia nhiều hiệp ước đa phương về 
đdsh, bao gồm công ước đdsh (cbd); 

công ước về các vùng đất 
ngập nước có tầm quan trọng 
quốc tế (công ước ramsar); 
công ước về buôn bán quốc 
tế các loài động, thực vật 
hoang dã nguy cấp (cites); 
nghị định thư cartagena về 
an toàn sinh học; nghị định 
thư nagoya về tiếp cận nguồn 
gen và chia sẻ công bằng, hợp 
lý lợi ích phát sinh từ việc sử 
dụng nguồn gen; nghị định 
thư bổ sung nagoya - Kuala 
lumpur về nghĩa vụ pháp lý và 
bồi thường trong khuôn khổ 
nghị định thư cartagena về 
an toàn sinh học. đồng thời, 
việt nam đã tăng cường hợp 
tác với các nước asean trong 
việc xây dựng hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu, tổ chức diễn 
đàn trao đổi kinh nghiệm về 
bảo tồn, phát triển bền vững 
đdsh và an toàn sinh học. 
việt nam đã và đang tham gia 
vào nhiều sáng kiến khu vực 
liên quan đến đdsh, bao gồm 
mạng lưới thực thi pháp luật 
bảo vệ động vật hoang dã châu 
Á (aseanwen); sáng kiến 
hổ toàn cầu (gti) và nhóm 
nghiên cứu sao la; diễn đàn 
liên chính phủ về đdsh và 
dịch vụ hệ sinh thái (ipbes); 
đối tác bảo tồn chim di cư 
tuyến Úc – đông Á (eaaFp) 
và đối tác các Khu bảo tồn 
châu Á (apap).

trong hai thập niên gần 
đây, nhà nước đã ban hành 
khung pháp lý tương đối đầy 
đủ liên quan đến bảo tồn 
đdsh. nhiều bộ luật quan 
trọng trong lĩnh vực quản lý 

tài nguyên thiên nhiên đã ra 
đời và được hoàn thiện như: 
luật bảo vệ và phát triển rừng 
(năm 1991; sửa đổi, bổ sung 
năm 2004); luật đất đai (năm 
1993; sửa đổi, bổ sung năm 
1998 và 2003); luật bảo vệ 
môi trường (năm 1993; 2005; 
sửa đổi, bổ sung năm 2014); 
luật tài nguyên nước (năm 
1998; sửa đổi, bổ sung năm 
2012); luật Thủy sản (năm 
2003). đặc biệt, luật đdsh 
(năm 2008) đã mở ra một 
bước ngoặt đối với công tác 
bảo tồn đdsh, trong đó xác 
định các nguyên tắc và ưu tiên 
bảo tồn đdsh của các cấp, từ 
quốc gia, bộ ngành, đến địa 
phương, tạo cơ sở pháp lý để 
cộng đồng địa phương tham 
gia bảo tồn các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên.

sau khi luật đdsh 
được quốc hội khóa xii, kỳ 
họp thứ 4 thông qua ngày 
13/11/2008 và có hiệu lực từ 
ngày 1/7/2009, bộ trưởng bộ 
tn&mt đã ban hành quyết 
định số 2293/qđ-btnmt 
ngày 30/11/2009 về việc phê 
duyệt chương trình thực hiện 
luật đdsh của bộ tn&mt 
giai đoạn 2009-2015. tổng cục 
môi trường đã tích cực triển 
khai xây dựng, trình ban hành 
và ban hành theo thẩm quyền 
các văn bản hướng dẫn thi 
hành luật đdsh, bám sát tiến 
độ chương trình đặt ra. Kết 
quả là chính phủ đã ban hành 
8 nghị định trực tiếp hoặc 
gián tiếp hướng dẫn thực hiện 
luật đdsh; 7 quyết định của 

luật pháp & Chính sáCh
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Thủ tướng chính phủ được ban hành, trong đó 
có: quyết định số 45/qđ-ttg ngày 8/1/2014 
phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đdsh 
của cả nước đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2030; quyết định số 1250/qđ-ttg ngày 
31/7/2013 phê duyệt chiến lược quốc gia về 
đdsh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
các bộ đã ban hành 12 Thông tư hướng dẫn 
thực hiện luật đdsh và các nghị định liên 
quan; tổng cục môi trường ban hành hướng 
dẫn lập quy hoạch bảo tồn đdsh cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. như vậy, 
trong giai đoạn 2009 đến nay, đã có hơn 20 văn 
bản các cấp đã được ban hành nhằm hướng 
dẫn và triển khai thực hiện các nội dung của 
luật đdsh, bình quân mỗi năm có hơn 4 văn 
bản đã được cấp có thẩm quyền ban hành. 

2. NHữNG BấT CậP TRONG qUá 
TRìNH TRIểN KHAI THựC HIệN

mặc dù đã đạt được một số thành tựu, kết 
quả quan trọng, khung chính sách, pháp lý hiện 
hành về bảo tồn đdsh đang bộc lộ những bất 
cập trong quá trình triển khai thực hiện trên 
thực tế và cần được nhận biết để có giải pháp 
điều chỉnh trong thời gian tới:

Sự thiếu thống nhất trong quy định tại các 
Luật và hệ thống văn bản hiện hành 

- Sự thiếu thống nhất của các quy định pháp 
luật về quản lý các khu bảo tồn (KBT): luật 
Thủy sản năm 2003, luật bảo vệ và phát triển 
rừng năm 2004 quy định riêng rẽ cho từng 
nhóm Kbt khác nhau (nhóm các Kbt biển 
và vùng nước nội địa, phân chia thành 3 hạng 
Kbt; nhóm các Kbt có rừng, phân chia thành 
5 hạng Kbt). bất cập lớn nhất khi triển khai 
đồng thời hai luật này là các Kbt đất ngập nước 
thuộc hệ thống rừng đặc dụng đang được điều 

chỉnh bởi hai luật khác nhau 
và do hai đơn vị khác nhau 
của bộ nn&ptnt quản lý 
(tổng cục lâm nghiệp, tổng 
cục Thủy sản). bên cạnh đó, 
luật đdsh năm 2008 được 
ban hành quy định thống nhất 
tên gọi các Kbt (rừng, biển, 
vùng nước nội địa, đất ngập 
nước) là Kbt thiên nhiên, 
phân chia thành 4 hạng Kbt. 
do không có quy định về mối 
quan hệ giữa luật này với các 
luật được ban hành từ trước 
(luật Thủy sản năm 2003, 
luật bảo vệ và phát triển rừng 
năm 2004) nên các khu đất 
ngập nước bao gồm đất ngập 
nước nội địa và đất ngập nước 
ven biển bị chi phối đồng thời 
bởi 3 luật (luật Thủy sản, luật 
bảo vệ và phát triển rừng và 
luật đdsh). như vậy, cùng 
một đối tượng là Kbt thuộc 
các hệ sinh thái trên cạn, đất 
ngập nước, biển nhưng được 
quản lý bởi các bộ, ngành khác 
nhau với các hệ thống văn bản 
khác nhau.

- Sự khác biệt trong quy 
định về bảo vệ các loài nguy 
cấp, quý, hiếm: liên quan 
đến quản lý loài, hiện tại việt 
nam có đồng thời hai nghị 
định chi phối, đó là nghị định 
số 160/2013/nđ-cp ngày 
12/11/2013 của chính phủ 
quy định tiêu chí xác định loài 

và chế độ quản lý loài thuộc 
danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ 
nhằm triển khai luật đdsh 
và nghị định số 32/2006/nđ-
cp ngày 30/3/2006 của chính 
phủ về quản lý động vật rừng, 
thực vật rừng nguy cấp, quý, 
hiếm nhằm triển khai luật 
bảo vệ và phát triển rừng.

- Nhiều nội dung của Luật 
ĐDSH chưa có văn bản hướng 
dẫn thực hiện: nhiều văn bản 
hướng dẫn hoặc nội dung liên 
quan đến quản lý các loài quy 
định tại luật đdsh được giao 
bộ nn&ptnt chủ trì chịu 
trách nhiệm xây dựng, ban 
hành hoặc trình chính phủ 
ban hành nhưng đến nay vẫn 
chưa được thực hiện như quy 
định việc bảo vệ loài hoang 
dã bị cấm khai thác trong tự 
nhiên và việc khai thác loài 
hoang dã được khai thác có 
điều kiện trong tự nhiên; quy 
trình kỹ thuật về cứu hộ, tái 
thả loài hoang dã được ưu 
tiên bảo vệ; hướng dẫn việc 
xuất khẩu, nhập khẩu giống 
cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật 
và nấm thuộc danh mục loài 
được ưu tiên bảo vệ; điều tra, 
đánh giá giống cây trồng, vật 
nuôi, vi sinh vật và nấm đặc 
hữu nguy cấp, quý, hiếm đang 
bị đe dọa tuyệt chủng để đưa 
vào danh mục loài được ưu 
tiên bảo vệ…

- Một số nội dung của Luật 
ĐDSH có mâu thuẫn nội tại 
nên khó được triển khai trong 
thực tế: luật đdsh thiếu nội 
dung hướng dẫn chi tiết về 
quản lý các loài ngoại lai xâm 
hại dẫn đến thiếu cơ sở pháp 
lý cho việc xây dựng văn bản 
ở cấp nghị định. đồng thời, 
các quy định về vấn đề này 
của luật đdsh cũng bộc lộ 
những mâu thuẫn nội tại, cụ 
thể Khoản 7, điều 7 quy định 
những hành vi bị nghiêm cấm 

 V Hội thảo triển khai công tác bảo tồn ĐDSH
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về đdsh bao gồm nhập khẩu và phát triển loài 
ngoại lai xâm hại, trong khi đó, điều 52 cho 
phép nuôi trồng loài ngoại lai có nguy cơ xâm 
hại.

Thiếu cơ sở dữ liệu và các công cụ giám sát, 
đánh giá ĐDSH

hiện nay, tại việt nam chưa có một cơ sở 
dữ liệu về đdsh đầy đủ, được vận hành kết 
nối thông suốt từ trung ương đến địa phương; 
chưa có cơ chế hay quy định cụ thể cho việc 
trao đổi, chia sẻ và quản lý thông tin, dữ liệu 
đdsh giữa các bên liên quan. các hướng dẫn 
kỹ thuật hay định mức kinh tế- kỹ thuật cho 
việc điều tra, quan trắc, lập báo cáo đdsh còn 
thiếu và chưa được thống nhất trên phạm vi 
toàn quốc.

Nguồn tài chính chưa tương xứng với giá 
trị tài nguyên

từ năm 2006 đến nay, nguồn chi cho sự 
nghiệp môi trường (bao gồm bảo tồn đdsh) 
ở việt nam đạt 1% tổng ngân sách từ nguồn 
ngân sách trung ương và địa phương. so với 
gdp, tỷ lệ chi ngân sách cho môi trường chỉ 
đạt xấp xỉ 0,4% gdp. tuy nhiên, đến nay gần 
60% kinh phí của nhà nước dành cho đdsh 
là đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng và chỉ 
có 40% được phân bổ cho hoạt động quản 
lý và bảo tồn (báo cáo quốc gia về đdsh, 
2011).

Thiếu tính liên kết và còn phân tán trong 
phân công, tổ chức thực hiện công tác bảo tồn 
ĐDSH từ Trung ương đến địa phương 

ở trung ương, bộ tn&mt bên cạnh 
nhiệm vụ làm đầu mối các công ước cbd, 
ramsar và nghị định thư cartagena về an 
toàn sinh học, tổng cục môi trường là cơ quan 
thường trực giúp bộ quản lý bao quát các lĩnh 
vực chính do luật đdsh quy định. trong khi 
đó, việc quản lý nhà nước về bảo tồn đdsh đối 
với hệ sinh thái rừng và biển lại do các đơn vị 
của bộ nn&ptnt đảm nhiệm với các chức 
năng khác nhau, từ chức năng bảo vệ, thực thi 
pháp luật đến bảo tồn, phát triển và sử dụng 
đdsh.

tại địa phương, bên cạnh sự chồng chéo về 
chức năng quản lý như ở cấp trung ương thì 
nguồn lực quản lý đdsh tại các sở tn&mt 
và sở nn&ptnt còn rất hạn chế.

3. ĐịNH HướNG TRONG CôNG TáC 
BảO TồN ĐDSH

trước những bất cập nêu trên, việc hoàn 
thiện hành lang pháp lý bảo tồn đdsh là cần 

thiết, là nền tảng để giải quyết 
tận gốc các tồn tại, bất cập 
trong quản lý, bảo tồn đdsh. 
dưới đây là những định hướng 
quan trọng cần được triển khai 
trong thời gian tới:

Một là, rà soát và đề xuất 
điều chỉnh một số điều của Luật 
ĐDSH

sau 5 năm thực hiện luật 
đdsh, công tác quản lý nhà 
nước về đdsh trên thực tế đã 
có nhiều thay đổi, một số nội 
dung không còn phù hợp và 
cần được cập nhật, điều chỉnh; 
một số vấn đề liên quan đến 
đdsh trong tình hình mới 
cần được xem xét và bổ sung 
kịp thời như: đdsh và biến 
đổi khí hậu; phát triển các công 
cụ kinh tế trong công tác bảo 
tồn; phát triển quản lý hành 
lang đdsh; điều tra, quan trắc 
xây dựng cơ sở dữ liệu đdsh; 
đánh giá tác động của các hoạt 
động phát triển đến đdsh; 
lồng ghép bảo tồn đdsh vào 
các chính sách ngành, liên 
ngành...

việc rà soát luật đdsh 
cần phải được tiến hành cùng 
với việc rà soát, sửa đổi luật 
Thủy sản, luật bảo vệ và phát 
triển rừng do giữa 3 luật này có 
sự khác nhau, chồng chéo dẫn 
đến khó khăn, bất cập trong 
công tác quản lý đdsh. do đó, 
trước bối cảnh bộ nn&ptnt 
được chính phủ đồng ý, quyết 
định trình quốc hội cho phép 
sửa đổi luật Thủy sản và luật 
bảo vệ và phát triển rừng 
trong năm 2016, 2017 thì bộ 
tn&mt cũng cần sớm trình 
chính phủ xem xét, báo cáo 
quốc hội về sự cần thiết rà 
soát, sửa đổi luật đdsh.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh 
xây dựng các chính sách, văn 
bản quy phạm pháp luật về bảo 
tồn ĐDSH 

Thúc đẩy việc triển khai 
thực hiện chiến lược bảo tồn 

đdsh và quy hoạch bảo tồn 
đdsh trên cả nước thông 
qua việc ban hành các quy 
định cụ thể về hướng dẫn xây 
dựng kế hoạch bảo tồn tại 
địa phương; hướng dẫn lập 
các chỉ thị đdsh đánh giá, 
theo dõi biến động đdsh; 
hướng dẫn kỹ thuật và xây 
dựng các định mức kinh tế, 
kỹ thuật quy hoạch bảo tồn 
tại các tỉnh; hướng dẫn đánh 
giá tác động biến đổi khí hậu 
đến đdsh; hướng dẫn đánh 
giá đdsh trong đánh giá tác 
động môi trường.

hoàn thiện các văn bản 
quy phạm pháp luật về quản 
lý khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn 
đdsh và hành lang đdsh.

xây dựng và trình ban 
hành nghị định để quản lý loài 
ngoại lai xâm hại; nghị định 
của chính phủ về quản lý tiếp 
cận nguồn gen và chia sẻ lợi 
ích; hướng dẫn đánh giá rủi ro 
sinh vật biến đổi gen; các chính 
sách, quy định về phát triển cơ 
sở dữ liệu đdsh, trong đó ưu 
tiên ban hành Thông tư hướng 
dẫn trao đổi, quản lý thông tin, 
dữ liệu đdsh; hướng dẫn lập 
báo cáo đdsh các cấp; trình 
ban hành đề án phát triển cơ 
sở dữ liệu đdsh quốc gia; 
hướng dẫn điều tra, quan trắc 
đdsh. 

Ba là, thúc đẩy các hoạt 
động quản lý, bảo tồn từ Trung 
ương đến địa phương và có kế 
hoạch hoàn thiện các chính sách 
cho việc kiểm tra, giám sát thực 
hiện pháp luật bảo tồn ĐDSH

Thúc đẩy các hoạt động 
quản lý theo hướng gắn kết 
và phối hợp chặt chẽ giữa các 
bên liên quan, đặc biệt là giữa 
các bộ, ngành, giữa trung 
ương và địa phương trong 
công tác bảo tồn đdsh. quy 
định rõ chức năng, nhiệm vụ 
đối với các đơn vị chủ trì và 
đơn vị phối hợp theo hướng 
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thống nhất, tập trung trong công tác bảo 
tồn đdsh, có thể xem xét mô hình một cơ 
quan quản lý thống nhất về bảo tồn đdsh. 

sửa đổi nghị định xử phạt hành chính 
trong lĩnh vực môi trường, trong đó sửa đổi 
các nội dung về bảo tồn đdsh như quy 
định, pháp lý hóa các hành vi vi phạm đối 
với bảo tồn các hệ sinh thái, bảo tồn loài, 
nguồn gen và an toàn sinh học cũng như 
các hành vi vi phạm khác liên quan đến 
cung cấp thông tin, dữ liệu, chế độ thông 
tin, báo cáo.

Bốn là, tăng cường, mở rộng vai trò của 
Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc 
thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào các 
công ước, hiệp ước, diễn đàn hay mạng lưới 
quốc tế về bảo tồn, góp phần thúc đẩy quá 
trình nội luật hóa các chính sách bảo tồn 
ĐDSH tại Việt Nam.

trong thời gian tới, ưu tiên chuẩn bị 
cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn để 
việt nam tham gia công ước các loài di 
cư (cms) và các hiệp ước quốc tế khác về 
đdsh.

Năm là, nâng cao vai trò các bên liên 
quan trong công tác bảo tồn ĐDSH thông 
qua việc lồng ghép công tác bảo tồn ĐDSH 
vào chính sách các ngành, các cấp và tăng 
cường sự tham gia của cộng đồng địa phương 
gắn với việc thiết lập các mô hình sinh kế bền 
vững trong công tác bảo tồn hiện nay.

xây dựng và ban hành các hướng dẫn 
lồng ghép bảo tồn đdsh vào chiến lược, 
chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của các ngành từ cấp trung 
ương đến địa phương; các hướng dẫn, chính 
sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đặc 
biệt là cộng đồng địa phương tham gia công 
tác bảo tồn; phân công, phân cấp cho chính 
quyền địa phương, tăng cường vai trò của 
cộng đồng trong việc tổ chức quản lý, bảo 
vệ các khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đdsh 
và hành lang đdsh trên địa bàn; có các 
chính sách hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng địa 
phương ở khu vực vùng đệm khu bảo tồn 
và hành lang đdsh.

đdsh là nguồn lực của sự sống, bảo 
đảm cho phát triển bền vững của xã hội 
loài người. do vậy, bảo tồn đdsh là sự 
nghiệp của cả xã hội, trong đó, trách 
nhiệm không ngừng hoàn thiện khung 
pháp lý về bảo tồn đdsh được đặt lên vai 
của các cơ quan quản lý nhà nướcn

HướNG dẫN THựC HIỆN CHIẾN LượC 
QUỐC GIa Về đa dạNG SINH HọC đẾN 
NăM 2020, TầM NHÌN đẾN NăM 2030

thực hiện chiến lược 
quốc gia về đdsh 

đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 theo quyết 
định số 1250/qđ-ttg 
ngày 31/7/2013 của Thủ 
tướng chính phủ, tổng 
cục môi trường đã xây 
dựng cẩm nang hướng 
dẫn thực hiện chiến lược 
ở các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; tổ chức 
hội thảo hướng dẫn triển 
khai thực hiện chiến lược 
cho các địa phương trên 

cả nước. bên cạnh đó, bộ 
tn&mt phối hợp với bộ 
nội vụ và bộ tài chính xây 
dựng, ban hành Thông tư 
liên tịch số 50/2014/ttlt-
bnv-btnmt; Thông 
tư liên tịch số 160/2014/
ttlt-btc-btnmt, nhằm 
đảm bảo nguồn nhân lực 
và tài chính cho các địa 
phương trong việc thực 
hiện chiến lược. 

NGUyễN Bá Tú
Dự án NBSAP

aN GIaNG: 
quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học  
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

ubnd tỉnh an giang 
vừa phê duyệt đề 

cương, nhiệm vụ và dự toán 
kinh phí thực hiện dự án 
quy hoạch bảo tồn đdsh 
đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030. dự án được 
tiến hành trên 3.536,76 
km2 diện tích tự nhiên 
của toàn tỉnh với kinh phí 
1.584.362.850 đồng và thực 
hiện trong vòng 20 tháng kể 
từ ngày ký hợp đồng lập quy 
hoạch.

Theo đó, tỉnh phấn 
đấu đến năm 2020 sẽ xây 
dựng cơ sở dữ liệu về hiện 
trạng và quy hoạch bảo tồn 
đdsh, làm cơ sở để phân 
chia các vùng sinh thái, khu 
bảo tồn (Kbt), hành lang 
đdsh; tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức, 
đồng thời thu hút sự tham 
gia của cộng đồng trong 
quản lý, bảo tồn, phát triển 
bền vững đdsh dựa trên 

quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. đến năm 2030, hoàn 
thiện hệ thống các Kbt 
và hình thành hệ thống 
hành lang đdsh kết nối 
với các hệ sinh thái; triển 
khai phương thức bảo tồn 
chuyển chỗ, hình thành 
hệ thống vườn thực vật, 
vườn ươm, vườn động vật 
nhằm bảo tồn và phát triển 
các nguồn gen quý hiếm, 
đặc hữu có nguy cơ tuyệt 
chủng; nâng cao độ che 
phủ rừng. bên cạnh đó, 
phát triển du lịch sinh thái 
gắn với sinh kế của người 
dân vùng đệm thông qua 
các giải pháp sản xuất nông 
nghiệp bền vững; hoàn 
thiện hệ thống tổ chức, cơ 
chế, chính sách phù hợp 
với kế hoạch hành động và 
các chiến lược quốc gia về 
bảo tồn đdsh.
 NAM HưNG
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NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ 
CÔNG BẰNG, HỢP LÝ LỢI ÍCH CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG 
NGUỒN GEN VÀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM
HOàNG THị THANH NHàN
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường
TS. TRầN THị HươNG TRANG
Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững

chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích có 
được từ việc sử dụng nguồn gen (abs) 
là một trong ba mục tiêu của công 

ước đdsh năm 1992 (cbd). để thực hiện 
mục tiêu này, trải qua gần 2 thập kỷ xây dựng 
và đàm phán, tại cuộc họp lần thứ 10 của các 
bên tham gia công ước đdsh diễn ra nagoya, 
nhật bản năm 2010, nghị định thư về abs đã 
được thông qua và được gọi là nghị định thư 
nagoya để ghi nhớ địa điểm ra đời văn bản này. 
nghị định thư chính thức có hiệu lực từ ngày 
12/10/2014. tính đến tháng 4/2015, đã có 58 
nước phê chuẩn tham gia nghị định thư. 

ngày 17/3/2014, chính phủ việt nam đã 
ban hành nghị quyết số 17/nq-cp về việc 
gia nhập nghị định thư nagoya về abs. ngày 
23/4/2014, việt nam chính thức gia nhập và 
trở thành thành viên thứ 31 của nghị định thư. 
bài viết giới thiệu những điểm chính của nghị 
định thư nagoya về abs, quyền lợi, nghĩa vụ 
khi việt nam tham gia và định hướng thực thi 
nghị định thư tại việt nam.

1. NGHị ĐịNH THư NAGOyA Về 
ABS: MụC TIêU Và CáC NộI DUNG 
CHíNH 

mục tiêu của nghị định thư là sự chia sẻ 
công bằng và hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử 
dụng nguồn gen, tiếp cận thích hợp nguồn gen 
và chuyển giao công nghệ phù hợp, xem xét tất 
cả các quyền đối với nguồn tài nguyên và công 
nghệ đó với nguồn ngân quỹ thích hợp, từ đó, 
đóng góp cho việc bảo tồn đdsh và sử dụng 
bền vững các thành phần của đdsh (điều 1, 
nghị định thư về abs).

phạm vi áp dụng của nghị định thư là đối 
với nguồn gen trong phạm vi cbd, các lợi ích 
phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen đó, các tri 
thức truyền thống gắn liền với nguồn gen trong 
phạm vi cbd và các lợi ích phát sinh từ việc 
sử dụng tri thức đó. (điều 3, nghị định thư về 
abs).

Về nội dung chia sẻ công 
bằng và hợp lý lợi ích: các bên 
sẽ thực hiện các biện pháp 
thích hợp với mục đích đảm 
bảo sự chia sẻ công bằng và 
hợp lý lợi ích phát sinh từ việc 
sử dụng nguồn gen được chia 
sẻ trên cơ sở điều khoản thỏa 
thuận giữa các bên (mat- 
mutual agreement terms). 
các lợi ích có thể bao gồm lợi 
ích tiền tệ và phi tiền tệ, bao 
gồm nhưng không giới hạn 
như đã liệt kê tại phụ lục 1 của 
nghị định thư về abs.

các bên sẽ thực hiện các 
biện pháp chính sách, hành 
chính, pháp lý thích hợp để 
đảm bảo chia sẻ công bằng 
và hợp lý các lợi ích phát sinh 
từ việc sử dụng các tri thức 
truyền thống gắn liền nguồn 
gen với các cộng đồng địa 
phương và bản địa nắm giữ 
tri thức đó. (điều 5, nghị định 
thư về abs).

Về nội dung tiếp cận nguồn 
gen: nghị định thư quy định 
chủ quyền quốc gia tối cao đối 
với nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, việc tiếp cận nguồn gen 
được thực hiện trên nguyên 
tắc đồng thuận thông báo 
trước (pic- prior informed 
consent) trừ khi được các bên 
quy định khác. các bên sẽ thực 
hiện các biện pháp chính sách, 
hành chính và pháp lý thích 
hợp nhằm cung cấp thông tin 
để áp dụng đồng thuận thông 
báo trước, cung cấp một quyết 
định bằng văn bản rõ ràng và 

minh bạch bởi một cơ quan 
quốc gia có thẩm quyền với 
cách thức hiệu quả, tiết kiệm 
nhất trong một khoảng thời 
gian hợp lý (điều 6, nghị định 
thư về abs).

đối với trường hợp 
nghiên cứu và khẩn cấp, nghị 
định thư quy định các bên 
sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy 
và khuyến khích các nghiên 
cứu liên quan đến đdsh với 
việc xem xét tầm quan trọng 
của abs đối với bảo tồn và 
sử dụng đdsh (điều 8, nghị 
định thư về abs).

Về hợp tác xuyên biên giới: 
nghị định thư quy định trong 
trường hợp cùng một nguồn 
gen được tìm thấy tại chỗ 
trong lãnh thổ của hơn một 
thành viên cbd thì khuyến 
khích các bên hợp tác phù 
hợp với sự tham gia của cộng 
đồng địa phương bản địa có 
liên quan cùng thực thi nghị 
định thư. trong trường hợp có 
cùng tri thức truyền thống gắn 
liền nguồn gen được chia sẻ 
bởi một hoặc nhiều cộng đồng 
địa phương bản địa của một 
số các bên cbd, các bên sẽ 
thiện chí hợp tác phù hợp với 
sự tham gia của cộng đồng địa 
phương bản địa liên quan để 
thực thi nghị định thư (điều 
11, nghị định thư về abs).

Về tri thức truyền thống 
gắn liền với nguồn gen, nghị 
định thư quy định trong khi 
thực thi các nghĩa vụ theo 
nghị định thư, các bên sẽ xem 
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xét các tri thức truyền thống gắn liền với nguồn 
gen (điều 12, nghị định thư về abs).

Về đầu mối quốc gia và cơ quan có thẩm 
quyền quốc gia, nghị định thư yêu cầu các bên 
phải chỉ định một đầu mối quốc gia về abs. 
đầu mối quốc gia phải tạo thông tin sẵn sàng 
cho các bên tham gia tìm kiếm việc tiếp cận 
nguồn gen, tri thức gắn liền với nguồn gen, 
bao gồm các phát sinh, các thông tin về thủ 
tục để đạt được đồng thuận thông báo trước và 
thiết lập điều khoản thỏa thuận với nhau như 
thông tin về các cơ quan có thẩm quyền quốc 
gia, các cộng đồng địa phương bản địa phù hợp 
và các bên liên quan (điều 13, nghị định thư 
về abs). cơ quan đầu mối quốc gia phải chịu 
trách nhiệm liên lạc với ban thư ký. mỗi quốc 
gia thành viên phải bố trí một hoặc nhiều các 
cơ quan có thẩm quyền quốc gia về abs (điều 
13, nghị định thư về abs).

Về việc tuân thủ luật pháp về ABS, nghị 
đinh thư quy định mỗi bên sẽ thực hiện các 
biện pháp thích hợp, hiệu quả, hợp lý đối với 
nguồn gen đã được tiếp cận phù hợp với pic 
và mat như quy định quốc gia về abs của các 
bên. các bên sẽ thực hiện các biện pháp thích 
hợp, hiệu quả, hợp lý để giải quyết các trường 
hợp không tuân thủ. các bên sẽ hợp tác trong 
trường hợp có sự vi phạm được viện dẫn về 
abs (điều 15, nghị định thư về abs).

Về việc giám sát và báo cáo việc sử dụng 
nguồn gen: các bên sẽ thực hiện các biện pháp 
thích hợp để giám sát việc sử dụng nguồn gen 
nhằm tăng cường cho việc minh bạch (điều 17, 
nghị định thư về abs). 

mặc dù, nghị định thư 
là một dấu mốc quan trọng 
trong sự phát triển pháp luật 
về abs, nhưng nghị định 
thư cũng được xem là chưa 
hoàn hảo vì tất cả phụ thuộc 
vào việc thực thi tại quốc gia. 
các hạn chế của nghị định 
thư bao gồm: Không rõ ràng 
trong việc áp dụng đối với các 
nguồn tài nguyên di truyền 
được thu thập trước khi nghị 
định thư có hiệu lực, hoặc các 
hoạt chất hóa sinh có nguồn 
gốc từ nguồn tài nguyên di 
truyền; cơ chế tuân thủ khá 
yếu như chỉ yêu cầu nghĩa 
vụ “thực hiện các biện pháp 
thích hợp và hiệu quả giải 
quyết các tình trạng không 
tuân thủ”, “thiết lập một hoặc 
nhiều điểm kiểm tra hiệu quả 
có chức năng phù hợp đối với 
việc sử dụng nguồn gen”, “thu 
thập hoặc nhận các thông tin 
phù hợp, thích hợp” trong khi, 
điều “thích hợp, hiệu quả, hợp 
lý” lại do chính quyền quốc 
gia tự quyết định. do đó, cơ 
chế quốc tế tự bản thân nó sẽ 
không quy định được sự chắc 
chắn pháp lý và sự thành công 
của nó phụ thuộc nhiều vào 
nỗ lực thực thi của quốc gia; 

Không yêu cầu thực hiện pic 
đối với các cộng đồng bản địa 
và địa phương nhưng yêu cầu 
các quốc gia thiết lập các công 
cụ chính sách và luật pháp về 
vấn đề này, đòi hỏi thời gian 
dài để triển khai trong thực tế; 
pic và việc chia sẻ lợi ích với 
cộng đồng bản địa hoặc địa 
phương về việc tiếp cận nguồn 
gen của họ sẽ được thực hiện 
theo “luật pháp quốc gia”. như 
vậy, khi quốc gia chưa có các 
quy định cụ thể thì bên sử 
dụng khó thực hiện các yêu 
cầu này.

2. qUyềN LợI Và 
NGHĩA Vụ CủA VIệT 
NAM KHI THAM GIA 
NGHị ĐịNH THư 
NAGOyA Về ABS 

quyền lợi khi tham gia 
Nghị định thư

Khi tham gia nghị định 
thư, việt nam sẽ có những 
quyền lợi: được công nhận 
chủ quyền quốc gia tối cao 
đối với tài nguyên thiên nhiên 
và quyền quyết định về việc 
tiếp cận nguồn gen trên lãnh 
thổ việt nam; quyền yêu cầu 
người sử dụng, tiếp cận nguồn 
gen theo nguyên tắc pic và 
bảo vệ chủ quyền đối với 
nguồn gen thể hiện bởi việc 
chia sẻ hợp lý lợi ích có được 
từ nguồn gen theo mat; các 
cơ hội được xây dựng năng lực 
thông qua các chương trình 
hỗ trợ xây dựng năng lực, với 
sự tài trợ của quỹ môi trường 
toàn cầu và các nhà tài trợ 
khác.

Nghĩa vụ khi tham gia 
Nghị định thư

việt nam sẽ phải thực 
hiện các nghĩa vụ với vai trò là 
bên tham gia nghị định thư:

Nghĩa vụ về tiếp cận nguồn 
gen: việt nam phải thực hiện 
các biện pháp tiếp cận nguồn 
gen ở cấp độ quốc gia nhằm 

 V Hội thảo triển khai thực hiện Nghị định thư về ABS ở Việt Nam 
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tạo cơ sở pháp lý chắc chắn, rõ ràng và minh 
bạch; đặt ra những quy định và quy trình hợp 
lý và thống nhất; hình thành những quy định 
và quy trình rõ ràng để thực hiện pic và mat; 
cấp giấy phép hoặc các văn bản pháp lý tương 
đương cho phép tiếp cận nguồn gen; tạo điều 
kiện để thúc đẩy và khuyến khích các hoạt động 
nghiên cứu góp phần bảo tồn và sử dụng bền 
vững đdsh; quan tâm đến các trường hợp 
khẩn cấp hoặc các khả năng gây hại đến sức 
khỏe con người và động, thực vật; xem xét đến 
tầm quan trọng của nguồn gen thực vật và nông 
nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực.

Nghĩa vụ về chia sẻ lợi ích: việt nam phải 
thực hiện các biện pháp hướng tới chia sẻ công 
bằng và hợp lý lợi ích có được từ sử dụng các 
nguồn gen, cũng như từ các ứng dụng liên quan 
và thương mại hóa nguồn gen (nếu có). 

Nghĩa vụ về tuân thủ: việt nam phải thực 
hiện những nghĩa vụ cụ thể về tăng cường tuân 
thủ luật pháp hay các quy định pháp lý quốc 
gia đối với các quốc gia cung cấp nguồn gen và 
tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng được phản ánh 
trong điều khoản thỏa thuận giữa các bên. 

Nghĩa vụ về hành chính và chia sẻ thông tin: 
để thực thi thành công nghị định thư nagoya 
về abs, việt nam cũng như các quốc gia thành 
viên khác cần tiến hành các biện pháp thực thi 
hiệu quả ở phạm vi quốc gia. nghị định thư 
nagoya yêu cầu các bên tham gia cử các đầu 
mối và cơ quan có thẩm quyền quốc gia, có 
nhiệm vụ là điểm liên hệ thông tin, cấp giấy 
phép tiếp cận nguồn gen hay hợp tác về các vấn 
đề tuân thủ; Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin 
về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, cung 
cấp chia sẻ thông tin như các quy định quốc 
gia về abs hay thông tin về các đầu mối và cơ 
quan có thẩm quyền quốc gia; báo cáo việc 
thực hiện nghị định thư ở cấp quốc gia; Thực 
hiện các biện pháp xây dựng năng lực, bao gồm 
tăng cường hệ thống luật pháp quốc gia về abs, 
nâng cao nhận thức, chuyển giao công nghệ, 
thúc đẩy nghiên cứu về abs...

3. ĐịNH HướNG THựC THI  
NGHị ĐịNH THư NAGOyA Về ABS  
ở VIệT NAM

việt nam là thành viên của nhiều công ước 
quốc tế về đdsh, đặc biệt là công ước cbd 
từ năm 1994. trong những thập kỷ qua, đảng 
và chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách và quy định của pháp luật về bảo 
tồn và sử dụng bền vững đdsh để thực thi các 

cam kết quốc tế củaviệt nam. 
việc tham gia nghị định thư 
nagoya về abs trong khuôn 
khổ của công ước cbd một 
lần nữa khẳng định cam kết 
của việt nam trong thực hiện 
phát triển bền vững và mục tiêu 
thiên niên kỷ.

để triển khai nghị định 
thư nagoya ở việt nam, việc 
nội luật hóa các quy định của 
nghị định thư và bảo đảm các 
điều kiện thực thi là hết sức cần 
thiết. trong thời gian tới, bộ 
tn&mt với vai trò là cơ quan 
đầu mối quốc gia về abs chú 
trọng thực hiện một số nhiệm 
vụ trọng tâm:

Hoàn thiện hành lang 
pháp lý về ABS

hiện nay, các quy định về 
quản lý nguồn gen đã được quy 
định ở một số văn bản luật và 
dưới luật, ví dụ luật bảo vệ và 
phát triển rừng 2004, luật Thủy 
sản 2003, luật đdsh 2008... 
tuy nhiên, quy định về quản lý 
“tiếp cận nguồn gen” và “chia 
sẻ lợi ích” theo khuôn khổ của 
nghị định thư nagoya về abs 
mới chỉ được phản ánh một 
phần trong luật đdsh 2008 
và nghị định số 65/2010/nđ-
cp ngày 13/8/2010 của chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của luật đdsh. các quy 
định hiện nay vẫn còn bộc lộ 
việc thiếu nhất quán, đồng bộ 
và thiếu khả thi. nhiều yêu 
cầu của nghị định thư nagoya 
vẫn chưa được nội luật hóa. 
trong thời gian tới cần ưu tiên 
rà soát các quy định pháp lý 
để hoàn thiện, đồng thời xây 
dựng và ban hành nghị định 
của chính phủ và các văn bản 
hướng dẫn thi hành quy định 
về abs, trong đó lưu ý đến các 
yêu cầu về pic, mat, vấn đề 
theo dõi, giám sát, các yêu cầu 
về tuân thủ, bảo hộ tri thức 
truyền thống gắn với nguồn 
gen...

Xác định và tăng cường 
năng lực cơ quan có thẩm 
quyền quốc gia và cơ quan đầu 
mối quốc gia về ABS

hiện nay, cơ quan đầu mối 
quốc gia đối với nghị định thư 
nagoya về abs là bộ tn&mt 
(cục bảo tồn đdsh thuộc tổng 
cục môi trường). cơ quan có 
thẩm quyền quốc gia trong việc 
cấp phép tiếp cận nguồn gen 
được xác định là bộ tn&mt 
đối với loài được ưu tiên bảo vệ 
và ubnd cấp tỉnh đối với loài 
còn lại (theo Khoản 3, điều 18, 
nghị định số 65/2010/nđ-cp). 
tuy nhiên, hiện chưa có hướng 
dẫn cụ thể và cơ chế để các cơ 
quan triển khai quy định trên. 
vì vậy, cần có chính sách hướng 
dẫn và biện pháp tăng cường 
năng lực của các cơ quan trong 
quản lý abs.

Thiết lập cơ sở dữ liệu và 
cơ chế trao đổi thông tin về 
ABS

rà soát, hệ thống hóa cơ 
sở dữ liệu về abs, bao gồm các 
thông tin về nguồn gen, tri thức 
truyền thống gắn liền với nguồn 
gen và thực trạng tiếp cận, chia 
sẻ lợi ích. Thiết lập cơ chế trao 
đổi thông tin về abs là một 
phần của cơ chế trao đổi thông 
tin về đdsh; kết nối thông tin 
về abs ở cấp quốc gia với cổng 
thông tin về abs của cbd.

Truyền thông, nâng cao 
nhận thức và xây dựng năng 
lực về ABS

Thực hiện truyền thông, 
nâng cao nhận thức về abs, chú 
trọng tới các khu vực có giá trị 
đdsh cao và tri thức truyền 
thống phong phú. từng bước 
nâng cao nhận thức và xây dựng 
năng lực về đàm phán, thực hiện 
và giám sát mat. 

Thực hiện các mô hình thí 
điểm về ABS

các quy định về abs trong 
nghị định số 65/2010/nđ-cp 
ngày 13/8/2010 của chính phủ 
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đã gặp phải những bất cập 
về cơ chế chia sẻ lợi ích 
do thiếu tính khả thi. do 
vấn đề abs rất phức tạp, 
nên việc thực hiện các mô 
hình thí điểm về abs là 
hết sức cần thiết để có thể 
bảo đảm luận cứ thực tiễn 
cho việc đề xuất các chính 
sách, hướng dẫn. các mô 
hình này cần xem xét đến 
đối tượng “cung cấp” và 
“sử dụng” nguồn gen, 
các giai đoạn của tiếp cận 
nguồn gen, quy trình cấp 
phép, các nội dung chi tiết 
của pic, mat.

Tăng cường hợp 
tác quốc tế và huy động 
nguồn lực hỗ trợ thực 
hiện ABS

tăng cường hợp tác 
quốc tế, đặc biệt là hợp tác 
giữa các nước trong khu 

vực và hợp tác thông qua 
việc phê chuẩn và thực 
thi các điều ước quốc 
tế liên quan, ví dụ hiệp 
ước quốc tế về nguồn gen 
thực vật cho nông nghiệp 
và lương thực. 

ngoài ra, để thực hiện 
abs, bên cạnh nguồn lực 
từ nhà nước, các nguồn 
hỗ trợ song phương, đa 
phương (quỹ môi trường 
toàn cầu và các tổ chức 
đa phương) hoặc các hợp 
tác thông qua mô hình 
đối tác công- tư là những 
cơ hội tiềm năng. các cơ 
hội này cần được nghiên 
cứu, vận dụng để thúc 
đẩy việc bảo tồn, sử dụng 
bền vững và chia sẻ hợp 
lý lợi ích có được từ việc 
sử dụng nguồn gen trong 
thời gian tớin

Tài Liệu THam kHảo
TiếNg ViệT
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đa dạNG SINH HọC  
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ngày 12/5/20015, ubnd tỉnh cao bằng đã tổ 
chức hội thảo Tham vấn và lễ ký kết biên 

bản ghi nhớ bảo tồn đdsh liên biên giới giữa sở 
tn&mt tỉnh cao bằng và sở bvmt Khu tự trị 
dân tộc choang, tỉnh quảng tây (trung quốc). hội 
thảo là dịp để các bên trao đổi, thảo luận về các vấn 
đề liên quan đến chiến lược bảo tồn đdsh hai nước 
việt - trung; mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa 2 
bên cũng như đón nhận các tài trợ về kỹ thuật, tài 
chính cho công tác bảo tồn đdsh. 

phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng bộ 
tn&mt bùi cách tuyến cho biết, việt nam là một 
trong những trung tâm đdsh của thế giới với các 
hệ sinh thái (hst) tự nhiên phong phú, đa dạng về 
các loài động vật quý, hiếm, các nguồn gen đặc hữu 
có giá trị. Thời gian qua, chính phủ việt nam đã ban 
hành khung pháp lý liên quan đến bảo tồn đdsh 
với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức trong và ngoài nước. 
việt nam đã đạt được những thành tựu nhất định 
trong công tác bảo tồn đdsh, góp phần gìn giữ các 
giá trị đdsh của khu vực cũng như toàn cầu. 

tại hội thảo, đại diện tỉnh cao bằng và tỉnh 
quảng tây đã giới thiệu tổng quan về tình hình kinh 
tế - xã hội; các chính sách, thực trạng và đề xuất nội 
dung hợp tác bảo tồn đdsh liên biên giới, hướng 
tới mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững các hst 
tự nhiên nguy cấp, quý, hiếm, các nguồn gen cây 
trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao tại cao bằng. 
phấn đấu đến năm 2020, đẩy mạnh trồng rừng và 
cây phân tán, nâng độ che phủ rừng lên 55%; Thành 
lập một vườn quốc gia, mở rộng diện tích khu bảo 
tồn (Kbt) loài sinh cảnh và 1 Kbt bảo vệ cảnh 
quan. đến năm 2030, thành lập 2 hành lang đdsh, 
4 Kbt cảnh quan, 1 Kbt vùng đất ngập nước nội 
địa, giải quyết từng bước sinh kế, ổn định cho người 
dân vùng đệm... 
 HồNG NHự
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Thực trạng, giải pháp quản lý tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam
Lê VăN HưNG, NGUyễN ĐặNG THU CúC, 
PHạM HạNH NGUyêN, NGUyễN THàNH VĩNH
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

1. THựC TRạNG Hệ THốNG VăN 
BảN, CHíNH SáCH Và NHữNG 
ĐIểM TồN TạI TRONG qUảN Lý 
NGUồN GEN, CHIA Sẻ LợI íCH

việt nam đã và đang hình thành những 
quy định nền tảng trong công tác quản lý tiếp 
cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích, trong đó, văn bản 
quan trọng nhất là luật đdsh 2008 và nghị 
định số 65/2010/nđ-cp ngày 13/8/2010 của 
chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
luật đdsh. bên cạnh đó, nội dung về quản lý 
tiếp cận nguồn gen còn được điều chỉnh bởi 
một số văn bản pháp luật khác như: luật Thủy 
sản 2003, pháp lệnh giống vật nuôi và pháp 
lệnh giống cây trồng 2004, luật bảo vệ và phát 
triển rừng 2004, luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa 
đổi 2009). 

ngày 29/10/2010, nghị định thư nagoya về 
tiếp cận nguồn gen, chia sẻ công bằng và hợp 
lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen theo công 
ước đdsh (gọi tắt là nghị định thư nagoya về 
abs) chính thức được thông qua tại nagoya, 
nhật bản. mục tiêu cơ bản của nghị định thư 
nagoya là đảm bảo sự chia sẻ công bằng và 
hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn 
gen. đây là một khung luật pháp quốc tế mới 
về abs. việc tham gia nghị định abs mang lại 
sự công bằng và hợp lý trong việc chia sẻ lợi 
ích thu được từ việc tiếp cận nguồn gen, đồng 
thời đóng góp cho công tác bảo tồn đdsh. việt 
nam chính thức trở thành thành viên thứ 31 
của nghị định thư nagoya ngày 17/3/2014, sau 
gần 3 năm nghiên cứu, rà soát, đánh giá những 
mặt thuận lợi và khó khăn khi tham gia nghị 
định thư.

Thực hiện nghị quyết số 17/nq-cp ngày 
17/3/2014 của chính phủ về việc gia nhập 
nghị định thư nagoya về tiếp cận nguồn gen 
và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh 
từ việc sử dụng nguồn gen, bộ tn&mt đã 
rà soát, đánh giá mối quan hệ hợp tác với các 

 V Các nhà khoa học nghiên cứu, lưu giữ và bảo quản  
nguồn gen giống lan quý

tổ chức, cá nhân nước ngoài 
trong việc tiếp cận nguồn gen 
giai đoạn 2000 – 2013. Theo 
đó, hệ thống văn bản quản lý 
về tiếp cận nguồn gen và chia 
sẻ lợi ích được xem là lĩnh vực 
còn tồn tại nhiều bất cập, hạn 
chế. nhiều cơ quan, đơn vị 
không thuộc thẩm quyền vẫn 
tiến hành cấp phép, trao đổi 
nguồn gen.

Hệ thống văn bản, chính 
sách về tiếp cận nguồn gen và 
chia sẻ lợi ích còn thiếu tính 
nhất quán

các quy định của luật 
đdsh 2008 (tại mục 1 và 2, 
chương v - bảo tồn và phát 
triển bền vững tài nguyên 
di truyền) và nghị định số 
65/2010/nđ-cp (tại các điều 
18 - 20) đã đưa ra khung pháp 
lý về quản lý tiếp cận nguồn 
gen, tuy nhiên đối với mỗi đối 
tượng nguồn gen cụ thể lại 

phải tuân thủ các quy định của 
các luật, pháp lệnh và văn bản 
hướng dẫn khác. cụ thể: 

pháp lệnh giống vật nuôi 
và pháp lệnh giống cây trồng 
2004 điều chỉnh nhiều vấn 
đề có liên quan như những 
quy định về sản xuất kinh 
doanh giống vật nuôi, giống 
cây trồng với điều kiện kinh 
doanh cụ thể, đối tượng kinh 
doanh, nhãn sản phẩm, chất 
lượng giống vật nuôi, giống 
cây trồng, bản quyền đối với 
giống mới. xét về mặt hiệu 
lực pháp lý, theo luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp 
luật, luật đdsh có hiệu lực 
cao hơn pháp lệnh nên các 
quy định của pháp lệnh trái 
với luật không có hiệu lực áp 
dụng. hơn nữa, việc cấp phép 
của bộ nn&ptnt theo pháp 
lệnh yêu cầu khi tiếp cận, khai 
thác, sử dụng không giống với 
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trình tự, thủ tục theo luật đdsh và 
nghị định số 65/2010/nđ-cp, không 
đảm bảo việc chia sẻ lợi ích hợp lý từ 
việc cung cấp nguồn gen.

luật Thủy sản 2003 quy định 
các vấn đề về điều kiện đối với khai 
thác thủy sản, trong đó có việc cấp 
giấy phép khai thác hoặc giấy chứng 
nhận quyền khai thác khi đáp ứng đủ 
các điều kiện khai thác thủy sản. tuy 
nhiên, luật không quy định chi tiết 
về vấn đề quản lý nguồn gen thủy sản 
phục vụ mục đích nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ. 

luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 
và các văn bản hướng dẫn thi hành 
không có quy định trực tiếp đến tiếp 
cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, nhưng 
nghị định số 117/2010/nđ-cp ngày 
24/12/2010 có quy định cụ thể về hoạt 
động khai thác, sử dụng bền vững các 
loài sinh vật, thu thập mẫu vật, nguồn 
gen sinh vật trong các khu rừng đặc 
dụng (điều 14, 20 và 21). vì vậy, nếu  
muốn tiếp cận nguồn gen trong hệ 
thống rừng đặc dụng, người tiếp cận 
nguồn gen cần xin giấy phép cơ quan 
có thẩm quyền (ubnd tỉnh hoặc bộ 
tn&mt), đồng thời cần có văn bản 
đồng thuận từ tổng cục lâm nghiệp về 
việc tiếp cận nguồn gen. bên cạnh đó, 
việc phải tuân thủ những quy định của 
nghị định số 117/2010/nđ-cp có sự 
chồng chéo trong quá trình triển khai 
các quy định về tiếp cận nguồn gen. 
bởi vì, sự đồng thuận bằng văn bản của 
tổng cục lâm nghiệp (bộ nn&ptnt) 
với hoạt động điều tra, thu thập mẫu 
vật, nguồn gen tại rừng đặc dụng theo 
điểm d, đ Khoản 2, điều 20 không thể 
thay thế việc cấp phép tiếp cận nguồn 
gen theo luật đdsh và nghị định số 
65/2010/nđ-cp mà đây chỉ là một bước 
quản lý về kỹ thuật trong quá trình tiếp 
cận (điều tra, thu thập) đối với nguồn 
gen trong rừng đặc dụng. 

luật sở hữu trí tuệ 2005 và luật sở 
hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 
quy định tương đối cụ thể về quyền sở 
hữu, quyền tác giả đối với giống cây 
trồng mới, nhưng không có quy định 
cụ thể về quyền tác giả đối với giống vật 
nuôi mà chỉ quy định về nghiên cứu, 

chọn, tạo, đặt tên, công nhận 
giống vật nuôi mới. bên cạnh 
đó, pháp luật về sở hữu trí 
tuệ chưa có các quy định để 
bảo hộ tri thức truyền thống 
(cụ thể là bản quyền tri thức 
truyền thống) giống như quy 
định của luật đdsh. các quy 
định đó bao gồm cả tri thức y 
học cổ truyền của các dân tộc 
sinh sống trên lãnh thổ việt 
nam. đây là cơ sở pháp lý cho 
hoạt động tiếp cận nguồn gen 
và tri thức truyền thống.

 Hệ thống văn bản pháp 
luật còn chưa đầy đủ

bên cạnh những điểm 
chưa nhất quán nêu trên, 
hệ thống văn bản pháp luật 
hiện vẫn còn thiếu quy định 
trong một số lĩnh vực cụ thể. 
ví dụ trong việc xuất khẩu 
nguồn gen, một số nội dung 
của luật đdsh (2008) chưa 
được cụ thể hóa; nhiều nội 
dung mới cần được bổ sung 
và chi tiết hóa như “tri thức 
truyền thống”, khái niệm “sử 
dụng nguồn gen”, “dẫn xuất 
của nguồn gen”, cơ chế chia sẻ 
lợi ích cho từng bên, việc trao 
đổi thông tin giữa các bên liên 
quan và hệ thống cơ sở dữ liệu 
về nguồn gen của việt nam. 
đối với việc xuất khẩu nguồn 
gen, pháp luật việt nam hiện 
nay điều chỉnh vấn đề này 
bằng việc đưa ra danh mục 
những đối tượng hoặc trường 
hợp không được phép xuất 
khẩu như danh mục giống cây 
trồng và vật nuôi quý, hiếm do 
bộ nn&ptnt ban hành; 
danh mục những loài động, 
thực vật quý, hiếm ban hành 
theo nghị định số 32/2006/
nđ-cp ngày 30/3/2006 của 
chính phủ về quản lý thực 
vật rừng, động vật rừng nguy 
cấp, quý, hiếm, trường hợp 
thuộc sự điều chỉnh của nghị 
định số 82/2006/nđ-cp ngày 
10/8/2006 của chính phủ về 

quản lý hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập 
nội từ biển, quá cảnh, nuôi 
sinh sản, nuôi sinh trưởng và 
trồng cấy nhân tạo các loài 
động, thực vật hoang dã nguy 
cấp, quý, hiếm. những danh 
mục này không thể bao quát 
tất cả nguồn gen quý, hiếm 
thuộc chủ quyền việt nam.

Hiệu quả thực thi pháp 
luật chưa cao

theo luật đdsh, 
nguồn gen là tài sản quốc 
gia. bộ tn&mt là cơ quan 
có thẩm quyền cấp phép tiếp 
cận đối với nguồn gen loài 
ưu tiên bảo vệ, các nguồn 
gen khác sẽ do ubnd cấp 
tỉnh sở hữu nguồn gen, cấp 
phép tiếp cận nguồn gen và 
gửi thông tin báo cáo bộ 
tn&mt (điều 18.3, nghị 
định số 65/2010/nđ-cp). 
bên cạnh đó, bộ tn&mt 
giữ vai trò là cơ quan đầu 
mối về hoạt động quản lý 
tiếp cận nguồn gen, chia sẻ 
lợi ích và đã được quy định 
cụ thể tại điểm k, điều 
2.8, nghị định số 21/2013/
nđ-cp ngày 4/3/2013 của 
chính phủ quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của 
bộ tn&mt: “bộ tn&mt 
có trách nhiệm hướng dẫn 
việc quản lý, giám sát hoạt 
động tiếp cận nguồn gen và 
tri thức truyền thống gắn 
với nguồn gen, sử dụng các 
lợi ích được chia sẻ từ việc 
tiếp cận nguồn gen do nhà 
nước quản lý, tri thức truyền 
thống về nguồn gen; xây 
dựng, quản lý thống nhất cơ 
sở dữ liệu quốc gia về nguồn 
gen”.

trong những năm gần 
đây, hoạt động hợp tác về tiếp 
cận nguồn gen tập trung chủ 
yếu vào nhóm cây lương thực, 
ăn quả, công nghiệp và cây 
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Tài Liệu THam kHảo
 O Luật Đa dạng sinh học 2008.
 O Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004.
 O Luật Thủy sản 2003.
 O Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009.
 O Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004 và Pháp lệnh Giống cây trồng 2004.
 O Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ĐDSH 2008.
 O Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
 O Tổng cục Môi trường, 2015. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc hợp tác quốc tế với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc tiếp cận 

nguồn gen tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013 (Báo cáo kèm theo Công văn số 226/TCMT – BTĐDSH ngày ngày 14/2/2015 của Tổng 
cục Môi trường báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang về kết quả rà soát, đánh giá việc hợp tác quốc tế với tổ chức, cá nhân nước 
ngoài trong việc tiếp cận nguồn gen tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013).

 O Cục Bảo tồn ĐDSH, Trần Thị Hương Trang, 2011. Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia 
sẻ lợi ích làm cơ sở xem xét phê duyệt tại Việt Nam.

dược liệu với hình thức hợp tác, mục đích 
tiếp cận và lợi ích được chia sẻ đa dạng. tuy 
nhiên, phần lớn những hoạt động hợp tác 
diễn ra từ năm 2008 không phù hợp với các 
quy định của luật đdsh, điển hình như 
việc cấp phép tiếp cận nguồn gen. ngoài ra, 
hiểu biết về tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi 
ích và các yêu cầu của luật đdsh còn hạn 
chế, vai trò của cơ quan thẩm quyền quốc 
gia tại trung ương là bộ tn&mt và tại địa 
phương là ubnd cấp tỉnh về quản lý hoạt 
động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 
chưa được hiểu đầy đủ, dẫn đến việc cấp 
phép/xin cấp phép chưa đúng chủ thể. 

2. MộT Số GIảI PHáP Về Hệ 
THốNG VăN BảN, CHíNH SáCH 
TRONG qUảN Lý NGUồN GEN 
Và CHIA Sẻ LợI íCH

việt nam là thành viên của nghị 
định thư nagoya, vì vậy khi xây dựng 
pháp luật quốc gia về abs cần lưu ý đến 
các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật 
quốc tế, đảm bảo lồng ghép hợp lý vào hệ 
thống văn bản quản lý trên nguyên tắc: 
bảo đảm thực hiện chủ quyền quốc gia 
tối cao đối với tài nguyên thiên nhiên và 
thẩm quyền quyết định tiếp cận nguồn 
gen thuộc về các chính phủ quốc gia và 
là đối tượng quy định của luật pháp quốc 
gia; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp 
cận nguồn gen cho mục đích sử dụng vì 
môi trường với các bên và không đưa 

ra những hạn chế đi ngược 
lại mục đích của công ước 
đdsh; ban hành quy định 
về tiếp cận, bảo đảm quyền 
tiếp cận dựa trên hợp đồng 
tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 
lợi ích (mat) theo cách thức 
phù hợp với quy định quốc 
tế và việt nam; ban hành 
quy định về quyền được 
chia sẻ một cách công bằng, 
hợp lý các kết quả nghiên 
cứu và phát triển cũng như 
lợi ích thu được từ việc sử 
dụng thương mại, sử dụng 
các nguồn gen mà việt nam 
cung cấp dựa trên mat.

Khắc phục vấn đề thiếu 
tính nhất quán, củng cố hệ 
thống văn bản, chính sách về 
tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 
lợi ích. các văn bản cần xây 
dựng, ban hành cụ thể như: 
nghị định của chính phủ về 
abs, phù hợp với luật đdsh 
và hài hòa với nghị định thư 
nagoya về abs; đề án tăng 
cường năng lực về tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích 
tại việt nam; các văn bản 
hướng dẫn kỹ thuật khác như 
hệ thống bảo hộ các tri thức 
truyền thống về nguồn gen, 

bao gồm việc hướng dẫn đăng 
ký tri thức truyền thống, các 
trình tự, thủ tục về giấy phép, 
hợp đồng tiếp cận nguồn gen, 
chia sẻ lợi ích và luật tục cộng 
đồng; cơ chế tài chính cho 
việc tái đầu tư tiền thu được 
từ các thỏa thuận abs, hướng 
tới bảo tồn đdsh và sử dụng 
bền vững các thành phần của 
chúng.

trong thời gian tới, bộ 
tn&mt phối hợp cùng 
chương trình phát triển của 
liên hợp quốc (undp) xây 
dựng, triển khai thực hiện dự 
án “tăng cường năng lực thực 
hiện nghị định thư nagoya về 
abs” với những mục tiêu cụ 
thể, nhằm củng cố, hoàn thiện 
hệ thống thể chế, chính sách về 
quản lý abs; tăng cường năng 
lực, nâng cao nhận thức về vấn 
đề này. hy vọng, với tiềm năng 
hợp tác phát triển như việt 
nam hiện nay, hệ thống pháp 
luật và bộ máy tổ chức ổn định 
sẽ phát huy hiệu quả những 
giá trị mà nguồn gen mang lại, 
đóng góp cho công cuộc bảo 
tồn đdsh, sử dụng bền vững 
tài nguyên thiên nhiên và sự 
phát triển của xã hộin
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Một số vấn đề về quản lý việc buôn bán, 
tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam

TRầN NGọC HOA - Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội
HOàNG THị THANH NHàN, NGUyễN THị VâN ANH
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

Khai thác và tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) bất hợp pháp và không bền vững đang trở 
thành một nguy cơ đe dọa nghiêm trọng tới ĐDSH. Đây là một vấn đề đang được sự quan tâm 
của quốc tế cũng như ở Việt Nam. Bài báo nêu tóm lược một số vấn đề bất cập và đề xuất giải 
pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý buôn bán, tiêu thụ ĐVHD tại Việt Nam.

1. THựC TRạNG

mặc dù trong thời gian qua chính phủ 
đã ban hành nhiều chiến lược, chính sách và 
quy định pháp luật về quản lý việc buôn bán 
đvhd; các cơ quan thực thi pháp luật đã vào 
cuộc mạnh mẽ hơn nhưng các hành vi vi phạm 
pháp luật về bảo vệ đdsh vẫn diễn ra thường 
xuyên, với hình thức ngày càng tinh vi, phức 
tạp.

qua theo dõi công tác đấu tranh của lực 
lượng công an nhân dân và các đơn vị liên 
quan như hải quan, bộ đội biên phòng, Kiểm 
lâm cho thấy, mặc dù số lượng vụ việc được 
phát hiện, đấu tranh ít hơn so với trước, nhưng 
tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo 
vệ đvhd quý hiếm vẫn chưa được kiểm soát.

vi phạm tập trung ở cả các tuyến đường 
bộ, cửa khẩu biên giới, đường hàng không 
và hàng hải. trên các tuyến đường bộ, thông 
thường đối tượng lợi dụng việc gây nuôi, việc 
cấp phép của cites đối với nhóm iib để kết 
hợp vận chuyển, kinh doanh đvhd nhóm 
ib (như hổ, báo cả tươi sống và đông lạnh) 
hoặc nhóm iib có giá trị kinh tế cao (như tê 
tê). trên đường biển, các đối tượng lợi dụng 
các hợp đồng chuyên chở hàng hóa, đặc biệt 
là hàng đông lạnh để vận chuyển các nhóm 
hàng ngà voi, tê tê đông lạnh, vảy tê tê, rùa 
biển… qua tuyến hàng không, phát hiện các 
đối tượng vận chuyển sừng tê giác, ngà voi, 
các sản phẩm chế tác từ ngà voi… một số 
cửa khẩu như cầu treo (hà tĩnh), móng cái 
(quảng ninh), tình hình vận chuyển đvhd, 
sản phẩm của chúng từ nước ngoài vào việt 
nam, hoặc từ việt nam qua nước ngoài có 
những thời điểm khá phức tạp.

sở dĩ có tình trạng trên 
là do nhiều nguyên nhân, cả 
khách quan và chủ quan như: 
nhu cầu sử dụng đvhd làm 
thực phẩm, thuốc chữa bệnh, 
đồ trang sức, thời trang, mỹ 
nghệ, trưng bày, trang trí, quà 
biếu, tặng dường như không 
giảm mà có xu hướng gia 
tăng. Kết quả khảo sát kiến 
thức, thái độ và hành vi liên 
quan đến sử dụng đvhd tại 
hà nội năm 2014 của viện 
xã hội học và cục bảo tồn 
đdsh cho thấy, 19% người 
trả lời có ý định hoặc tiếp 
tục sử dụng thực phẩm làm 
từ đvhd trong đó, 34% sử 

dụng làm thuốc và 17%  sử 
dụng đồ trang trí; do dân số 
tăng kéo theo áp lực về khai 
thác, tiêu dùng đvhd làm 
thực phẩm và làm thuốc; việc 
xử lý vi phạm pháp luật về 
buôn bán, tiêu thụ đvhd trái 
phép còn chưa nghiêm, chưa 
đủ tính răn đe, chủ yếu là xử 
phạt hành chính, mức xử phạt 
còn nhẹ, trong khi lợi nhuận 
thu được từ hoạt động này lại 
cao hơn rất nhiều; năng lực 
phát hiện vi phạm pháp luật 
về lĩnh vực này của cơ quan 
thực thi pháp luật còn hạn chế 
do lực lượng mỏng, trang thiết 
bị phương tiện còn thiếu, khả 

 V Cảnh sát môi trường TP. Hà Nội thu giữ vận chuyển,  
buôn bán trái phép các ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm
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năng đấu tranh đối với loại hình vi phạm này 
còn chưa theo kịp các thủ đoạn tinh vi, chuyên 
nghiệp của các đối tượng vận chuyển, buôn 
bán trái phép các đvhd nguy cấp, quý, hiếm; 
do thiếu biện pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả 
đối với hoạt động gây nuôi đvhd; nhận thức, 
trình độ dân trí và nhận thức, ý thức bvmt, tài 
nguyên đdsh của người dân còn chưa cao… 
cũng là nguyên nhân của tình trạng này.

2. MộT Số TồN TạI, BấT CậP 
TRONG qUảN Lý BUôN BáN,  
TIêU THụ ĐVHD

tồn tại nhiều văn bản quy phạm pháp 
luật do nhiều cơ quan ban hành về đdsh 
nhưng tiếp cận theo các hệ thống pháp luật 
khác nhau (pháp luật về bảo vệ và phát triển 
rừng, pháp luật về thủy sản,..) dẫn đến những 
bất cập, chồng chéo và thiếu sự liên kết, tham 
chiếu giữa các văn bản gây ra không đồng 
bộ, khó khăn trong quá trình thực thi pháp 
luật. ví dụ quyết định số 57/2008/qđ-bnn 
ngày 2/5/2008 của bộ nn&ptnt về việc 
ban hành danh mục giống thủy sản được 
phép kinh doanh có bao gồm loài rùa hộp 
ba vạch (coura trifasciata), trong khi loài rùa 
này thuộc nhóm 1b - nhóm nghiêm cấm khai 
thác và sử dụng vì mục đích thương mại trong 
danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 
ban hành kèm theo nghị định số 32/2006/
nđ-cp ngày 30/3/2006 của chính phủ. ngoài 
ra, loài rùa này cũng là loài thuộc danh mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
ban hành kèm theo nghị định số 160/2013/
nđ-cp ngày 12/11/2013 của chính phủ. 

một số quy định trong 
các văn bản hiện hành vẫn 
tạo điều kiện cho việc buôn 
bán và tiêu thụ đvhd bất 
hợp pháp, chẳng hạn như 
quy định tại thông tư số 
90/2008/tt-bnn và nghị 
định số 157/2013/ nđ-cp 
cho phép bán đấu giá và 
kinh doanh đvhd cũng 
như các sản phẩm làm từ 
đvhd bị tịch thu bao gồm 
cả loài nguy cấp, quý, hiếm. 
những quy định này vô tình 
tạo điều kiện cho việc hợp 
pháp hóa hoạt động buôn 
bán trái phép và kích thích 
nhu cầu tiêu thụ sản phẩm 
đvhd. 

chế tài xử lý các vi phạm 
còn chưa rõ ràng, mức xử 
phạt còn thấp, chưa đủ sức 
răn đe. những mức hình 
phạt cao nhất với loại hình tội 
phạm liên quan đến đvhd 
hầu như không được áp 
dụng. nguyên nhân của vấn 
đề này một phần là do thiếu 
căn cứ xác định được hậu quả 
về mặt kinh tế - xã hội và môi 
trường do loại hình tội phạm 
này gây ra hoặc do thiếu căn 
cứ xác định giá trị tang vật để 
định mức hình phạt đối với 
hành vi vi phạm, khiến tội 
phạm đvhd được xem như 
là một hoạt động có tính rủi 
ro thấp, lợi nhuận cao. 

các quy định về nuôi 
nhốt đvhd hiện hành chưa 
đủ và chưa tính đến năng lực 
quản lý, kiểm soát của các cơ 
quan chức năng, điều kiện 
thực tế về cơ sở vật chất kỹ 
thuật của các cơ sở gây nuôi  
nên vô hình chung tiếp tay 
cho các hoạt động mua bán, 
tiêu thụ đvhd. mục tiêu 
gây nuôi đvhd được coi là 
giải pháp bảo tồn, giảm áp 
lực khai thác các quần thể 
loài này trong tự nhiên. tuy 
nhiên, do thiếu năng lực và 
biện pháp kiểm soát trên 
thực tế nên gây nuôi đvhd 
lại mang lại nhiều thách 

 V Bắt giữ buôn bán tê tê bất hợp pháp
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thức hơn cho việc bảo vệ 
đvhd, đặc biệt là các loài 
nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ. Theo kết 
quả khảo sát của trung 
tâm giáo dục Thiên nhiên 
(env) tìm hiểu về quan 
điểm của các chi cục 
Kiểm lâm trong cả nước 
đối với vấn đề gây nuôi 
đvhd cho thấy, 79% các 
chi cục không ủng hộ các 
chính sách gây nuôi và 
kinh doanh thương mại 
đối với đvhd, đặc biệt 
là đối với các loài nguy 
cấp, quý, hiếm. một loạt 
các lý do đã được đưa ra 
như chính sách cho phép 
gây nuôi thương mại các 
loài đvhd nguy cấp, 
quý, hiếm sẽ dẫn đến tình 
trạng “nhập lậu”, “hợp 
pháp hóa” các cá thể săn 
bắt trái phép từ tự nhiên. 
các cơ quan chức năng 
gặp rất nhiều khó khăn 
trong việc chứng minh 
nguồn gốc của đvhd gây 
nuôi và gần như không thể 
phân biệt cá thể, sản phẩm 
động vật có nguồn gốc gây 
nuôi và có nguồn gốc từ tự 
nhiên.

 công tác thực thi 
pháp luật bị hạn chế và 
chưa hiệu quả do thiếu 
nguồn lực kể cả cơ sở 
vật chất, nhân lực và tài 
chính. Thêm vào đó, các 
cơ quan chức năng còn 
nhận thức chưa đầy đủ về 
mức độ nghiêm trọng của 
tội phạm về đvhd.

chế độ, chính sách đãi 
ngộ đối với lực lượng kiểm 
lâm, cảnh sát phòng chống 
tội phạm về môi trường 
còn hạn chế, chưa tương 
xứng với trách nhiệm và 
những rủi ro cao mà họ 
phải đối mặt trong công 
việc. điều này dễ dàng dẫn 

đến hoạt động tiêu cực của 
một số cán bộ hoặc không 
thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm của mình trong 
công việc. 

3. MộT Số GIảI 
PHáP Và HàNH 
ĐộNG ưU TIêN

để có thể thay đổi 
thực trạng nêu trên, cần 
thực hiện một số giải pháp 
và hành động ưu tiên sau:

Kiện toàn khung pháp 
lý và chính sách về quản lý 
và bảo vệ các loài hoang 
dã. rà soát, điều chỉnh các 
quy định để xóa bỏ các lỗ 
hổng, chồng chéo, bất cập 
trong quản lý nhà nước đối 
với quản lý loài đvhd; 
phân công rõ trách nhiệm 
quản lý nhà nước của các 
bộ/ngành, địa phương ở 
một số lĩnh vực giao thoa 
giữa hệ thống pháp luật về 
bảo vệ và phát triển rừng, 
pháp luật về đdsh. 

cần thực hiện nghiên 
cứu, đánh giá việc quy 
định cho phép gây nuôi 
một số loài nguy cấp, quý, 

hiếm và năng lực thực tiễn của cơ 
quan quản lý nhà nước hiện nay để 
hạn chế những tác động bất lợi của 
hoạt động này. để cân bằng giữa các 
mục tiêu bảo tồn, phát triển kinh tế 
và hỗ trợ giảm thiểu nhu cầu tiêu 
thụ đối với các loài nguy cấp, phù 
hợp với năng lực quản lý, kiểm soát 
của việt nam, trong giai đoạn hiện 
nay cần nghiêm cấm việc gây nuôi 
thương mại các loài đvhd nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ (và các loài thuộc phụ lục i của 
công ước cites); chỉ cho phép gây 
nuôi hạn chế các loài thông thường 
phù hợp với môi trường nuôi nhốt 
và có giá trị kinh tế.

tăng cường xây dựng năng 
lực cho cơ quan thực thi pháp luật 
để kiểm soát tiêu thụ đvhd trái 
phép và không bền vững, bao gồm 
nguồn nhân lực, vật lực và tài lực. 
Thúc đẩy việc thực hiện các hoạt 
động đào tạo, tập huấn, bổ sung 
trang thiết bị, phát hành các tài liệu 
hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ 
cho cán bộ thực thi pháp luật về 
bảo tồn đvhd. tăng cường và 
đưa việt nam - wen trở thành 
nền tảng để tăng cường phối hợp 
liên ngành trong việc chống lại 
hoạt động buôn bán bất hợp pháp.

luật pháp & Chính sáCh
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VIỆT NaM CaM KẾT KHÔNG Sử dụNG SừNG Tê GIÁC

chương trình “Ký tên cứu tê 
giác” được thực hiện từ ngày 

8/4/2015, trong khuôn khổ chiến 
dịch “chấm dứt sử dụng sừng tê” 
do trung tâm hành động và liên 
kết vì môi trường và phát triển 
(change) kết hợp với tổ chức 
cứu trợ hoang dã (wildaid) thực 
hiện. sau hơn 1 tháng phát động, 
chương trình đã thu hút được sự 
tham gia của đông đảo các tầng 
lớp, đối tượng trong xã hội với gần 
30.000 chữ ký cam kết không sử 
dụng sừng tê giác. 

bên cạnh đó, cuộc thi “vẽ 
móng tay cứu tê giác” - một hoạt 

động sáng tạo của chương trình 
cũng nhận được sự hưởng ứng 

nhiệt tình của công chúng với 121 
tác phẩm gửi về dự thi, đã nêu bật 
được thông điệp “sừng tê giác có 
thành phần cấu tạo giống móng 
tay người, không có tác dụng chữa 
bệnh ung thư và các bệnh nan y 
khác”.

hiện nay, trung quốc và việt 
nam được coi là hai thị trường tiêu 
thụ sừng tê lớn nhất trên thế giới. 
chỉ tính riêng năm 2014, có tới 
1.215 cá thể tê giác bị giết hại, phục 
vụ nhu cầu tiêu thụ tại các quốc gia 
châu Á, trong đó có việt nam (tăng 
gần 9,3% so với năm 2007).
 PHươNG HạNH

 V Sinh viên các trường Đại học  
ký tên “cứu tê giác”
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 xây dựng cơ chế phối hợp liên 
ngành trong quản lý buôn bán và 
tiêu thụ đvhd, đặc biệt sự hợp tác 
của bộ tn&mt, bộ nn&ptnt, 
bộ công an, bộ tư pháp và các cơ 
quan khác để giải quyết ba vấn đề 
chính của nạn buôn bán trái phép 
đvhd (gồm săn bắt, buôn bán và 
giảm nhu cầu) một cách toàn diện, 
đồng bộ.

có chính sách khen thưởng để 
khuyến khích người dân tố giác 

vi phạm và các cán bộ thực thi có 
nhiều thành tích trong bắt giữ các 
đối tượng buôn trái phép đvhd. 
cơ chế này có thể thực hiện thông 
qua nguồn thu được từ tài sản tịch 
thu của tội phạm đvhd.

tăng cường tuyên truyền nâng 
cao nhận thức, phổ biến pháp luật 
về bảo vệ đvhd tới cộng đồng, 
đặc biệt cần tăng cường công khai 
thông tin về các vụ vi phạm và đối 
tượng vi phạm trong các vụ buôn 

bán, vận chuyển trái phép đvhd 
trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. từng bước xã hội hóa 
công tác bảo tồn đdsh và khuyến 
khích để cộng đồng là “tai”, là “mắt” 
trong việc phát hiện các vụ việc vi 
phạm bảo vệ đvhd. Thúc đẩy sự 
tham gia của các tổ chức chính trị 
- xã hội, các tổ chức xã hội dân sự 
trong việc thực hiện tuyên truyền 
và phổ biến các thông tin về bảo vệ 
đvhdn

luật pháp & Chính sáCh
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QUẢN LÝ CÁC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ: 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
TRầN TRọNG ANH TUấN
MAI HồNG qUâN
TRươNG MINH TâM
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

1. THựC TRạNG qUảN Lý CáC LOàI 
NGUy CấP, qUý, HIếM ĐượC ưU 
TIêN BảO Vệ

việt nam được biết đến như là một trong 
số các trung tâm đdsh của thế giới, là nơi sinh 
sống và phát triển của nhiều loài đặc hữu, có giá 
trị cao. qua các nghiên cứu khoa học, việt nam 
được ghi nhận khoảng 13.766 loài thực vật, hơn 
10.300 loài động vật trên cạn và khoảng 7.500 
loài vi sinh vật và nấm đang sinh sống, trong đó 
có hơn 100 loài chim và 78 loài thú, bò sát, ếch 
nhái là các loài đặc hữu, chỉ ghi nhận sinh sống ở 
việt nam (báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học, 
2011). việt nam còn có nhiều vườn quốc gia và 
khu bảo tồn, là môi trường sống và phát triển của 
các loài sinh vật, đã và đang đóng góp cho việc 
bảo tồn loài hoang dã cũng như các loài nguy cấp, 
quý, hiếm.

tuy nhiên, đa dạng về loài của việt nam đang 
bị đe dọa nghiêm trọng, một số loài đang đứng 
trước nguy cơ tuyệt chủng như sao la, voọc mũi 
hếch, voọc cát bà, cá cóc, bò biển. trên thực tế, 
số loài bị đe dọa tuyệt chủng có thể còn lớn hơn 
nhiều. Theo số liệu từ sách đỏ việt nam, số loài 
động vật quý hiếm tăng từ 365 (năm 1992) lên 418 
(năm 2007), về thực vật, số lượng loài quý hiếm 
tăng lên 464 loài (năm 2007) so với 356 (năm 
1996). đối với loài hổ, theo số liệu thống kê thì loài 
hổ sống trong các khu rừng ở việt nam giảm từ 
khoảng 1000 con trước năm 1970 xuống còn 80 
-100 con vào năm 2005. đến đầu năm 2010, số 
lượng này giảm xuống chỉ còn khoảng 30 con.

đdsh của việt nam đang bị suy thoái 
nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân như do trái 
đất nóng lên, biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán, 
nước biển dâng, xa mạc hóa, nhiễm mặn đất 
nông nghiệp…nhưng sự suy giảm chủ yếu do 
nguyên nhân sau:

Một là, do sự gia tăng dân số cùng với đô thị 
hóa làm thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp. việc chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất lâm nghiệp phục vụ mục đích phát triển 
kinh tế, thủy điện, xây dựng cơ sở hạ tầng...cũng 

làm chia cắt hệ sinh thái, làm 
mất nơi cư trú của loài động 
thực vật hoang dã, suy giảm 
quần thể, thậm chí dẫn đến 
tuyệt chủng một số loài.

Hai là, nạn cháy rừng, phá 
rừng vẫn đang diễn ra ở nhiều 
khu rừng đặc dụng, là môi 
trường sinh sống của nhiều 
loài động, thực vật hoang dã. 

Ba là, nạn săn bắn, buôn 
bán vận chuyển trái phép động 
vật hoang dã, thói quen tiêu 
thụ động vật hoang dã. Theo 
thống kê cục Kiểm lâm, từ năm 
2010 đến hết tháng 10/2014, 
lực lượng kiểm lâm cả nước 
đã phát hiện và xử lý 140.716 
vụ vi phạm pháp luật về quản 
lý bảo vệ rừng và quản lý lâm 
sản. trong đó, vi phạm về quản 
lý động vật hoang dã là 3.823 
vụ, tịch thu 58.869 cá thể động 
vật hoang dã và có 3.078 cá thể 

thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm. 
trên thực tế, con số này có thể 
còn lớn hơn rất nhiều. 

Bốn là, khai thác quá mức 
tài nguyên thiên nhiên đối với 
lâm sản và thủy sản làm cạn 
kiệt nguồn tài nguyên, không 
bảo đảm cho việc tái tạo lại 
được các nguồn tài nguyên 
này trong tự nhiên. 

Năm là, toàn cầu hóa, 
tăng cường thương mại quốc 
tế cũng làm tăng các dòng vận 
chuyển, mua bán động thực 
vật hoang dã trái phép.

ngoài ra, sử dụng thuốc 
hóa học trong nông nghiệp, 
đô thị hóa nông nghiệp, thói 
quen, tập quán sử dụng động, 
thực vật hoang dã làm thực 
phẩm cũng là các nguyên 
nhân gây ra sự tuyệt chủng của 
các loài động, thực vật hoang 
dã, nguy cấp, quý, hiếm.

luật pháp & Chính sáCh

 V Hổ (Panthera tigris) là một loài động vật có vú thuộc họ 
Mèo (Felidae) đang nuôi nhốt tại hộ gia đình  
ông Nguyễn Mậu Chiến, Thanh Hóa
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2. Nỗ LựC HOàN THIệN Hệ THốNG 
CHíNH SáCH, PHáP LUậT Về qUảN 
Lý LOàI NGUy CấP, qUý, HIếM 
ĐượC ưU TIêN BảO Vệ

nhằm ngăn chặn nguy cơ đe dọa tuyệt 
chủng các loài nguy cấp, quý, hiếm, chính phủ 
và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều 
văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ 
các loài sinh vật nguy cấp, quý, hiếm. cụ thể 
như: luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; 
luật Thủy sản năm 2004; nghị định số 32/2006/
nđ-cp ngày 30/3/2006 của chính phủ về quản 
lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 
hiếm; nghị định số 82/2006/nđ-cp ngày 10/8 
/2006 của chính phủ về quản lý hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ 
biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng 
và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; quyết định 
số 82/2008/qđ-bnn ngày 17/7/2008 của bộ 
trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông 
thôn ban hành danh mục các loài thủy sinh 
quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở việt nam 
cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển và một 
số văn bản khác có liên quan.

năm 2008, luật đdsh đã được quốc hội 
nước chxncn việt nam khóa xii, kỳ họp 
thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008 và có hiệu 
lực ngày 1/7/2009. nội dung về bảo vệ các loài 
thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ và phát triển bền vững các loài 
sinh vật đã được quy định cụ thể tại chương 
iv bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh 
vật của luật này. ngày 11/6/2010, chính phủ 
đã ban hành nghị định số 65/2010/nđ-cp quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của luật đdsh và từ điều 12 đến điều 16 của 
nghị định có hướng dẫn một số nội dung liên 
quan đến tiêu chí xác định loài, chế độ quản 
lý, bảo vệ, nuôi, trồng, cứu hộ loài thuộc danh 
mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ nhưng chưa được cụ thể, phù hợp với tình 
hình hiện nay và đảm bảo tính khả thi trong 
quá trình triển khai luật đdsh . 

ngày 19/6/2009, tại kỳ họp thứ 5 quốc hội 
khóa xii đã ban hành luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của bộ luật hình sự số 37/2009/qh12. 
trong đó, điều 190 của luật này quy định về 
tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật 
thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ. 

để thực hiện các nội dung của luật đdsh, 
phù hợp với điều 190 của luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của bộ luật hình 
sự, cũng như giải quyết các 
vấn đề cấp bách trong vấn đề 
bảo tồn và phát triển bền vững 
các loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ, chính 
phủ đã ban hành nghị định 
số 160/2013/nđ-cp ngày 
12/11/2013 về tiêu chí xác 
định loài và chế độ quản lý loài 
thuộc danh mục loài nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ. nghị định này đã tạo 
cơ sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ 
nhằm bảo tồn, phát triển và 
sử dụng bền vững tài nguyên 
đdsh quốc gia, hỗ trợ thực 
hiện các cam kết quốc tế mà 
việt nam tham gia. nghị 
định này tập trung vào các nội 
dung chính: tiêu chí xác định 
loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ, chế độ quản lý 
loài như quy định về điều tra, 
đánh giá hiện trạng loài; bảo 
tồn loài; khai thác loài; trao 
đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, 
lưu giữ, vận chuyển loài ưu 
tiên bảo vệ; nuôi, trồng loài; 
cứu hộ, đưa loài ưu tiên bảo vệ 
vào cơ sở bảo tồn và thả về nơi 
sinh sống tự nhiên; xuất khẩu, 
nhập khẩu loài ưu tiên bảo vệ; 
trách nhiệm của ban quản lý 
Khu bảo tồn thiên nhiên, chủ 
cơ sở bảo tồn đdsh, tổ chức, 
cá nhân trong quản lý, bảo 
vệ loài thuộc danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ. nghị định đã ban 
hành kèm theo danh mục các 
loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ gồm: 17 loài 
thực vật, 83 loài động vật, 15 
giống cây trồng và 6 giống vật 
nuôi.

bên cạnh đó, để tăng 
cường công tác xử lý các hành 
vi vi phạm đối với các loài 
động vật, thực vật hoang dã, 
chính phủ cũng đã ban hành: 
nghị định số 157/2013/nđ-
cp ngày 11/11/2013 về xử 

phạt hành chính trong lĩnh 
vực quản lý rừng, bảo vệ rừng 
và quản lý lâm sản; nghị định 
số 179/2013/nđ-cp ngày 14 
11/2013 quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bvmt; nghị định 
số 103/2013/nđ-cp ngày 
12/9/2013 quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong 
hoạt động thủy sản.

các văn bản chính sách 
và định hướng cũng đã được 
xây dựng nhằm bảo tồn đa 
dạng sinh học, bảo tồn các loài 
nguy cấp, quý, hiếm. cụ thể 
là: quyết định số 1250/qđ-
ttg ngày 31/7/2013 của Thủ 
tướng chính phủ ban hành 
chiến lược quốc gia về bảo 
tồn đdsh với quy định về 
việc giảm tiêu thụ, buôn bán 
trái phép động vật, thực vật 
hoang dã; quyết định 45/qđ-
ttg ngày 8/1/2014 của Thủ 
tướng chính phủ phê duyệt 
quy hoạch tổng thể bảo tồn 
đdsh cả nước đến năm 2020 
và định hướng đến năm 2030; 
quyết định số 218/qđ-ttg 
ngày 7/2/2014 của Thủ tướng 
chính phủ phê duyệt chiến 
lược quản lý hệ thống rừng 
đặc dụng, khu bảo tồn biển, 
khu bảo tồn vùng nước nội địa 
việt nam đến năm 2020, tầm 
nhìn năm 2030.

3. KHó KHăN,  
VướNG MắC TRONG 
qUảN Lý CáC LOàI 
NGUy CấP, qUý, HIếM 
ĐượC ưU TIêN BảO Vệ

các loài sinh vật đặc biệt 
là các loài động, thực vật 
hoang dã nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ hiện đang 
phải đối mặt với nhiều mối đe 
dọa như mất môi trường sống, 
nạn săn bắt, chặt phá rừng, 
buôn bán, tiêu thụ trái phép,...
nhiều loài đã gần như tuyệt 
chủng về mặt sinh thái như 
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hổ, voi, gấu... do quần thể còn lại rất ít trong 
tự nhiên. một số khó khăn trong công tác bảo 
tồn và phát triển loài nguy cấp, quý hiếm được 
ưu tiên bảo vệ như: vẫn còn có những vướng 
mắc, chồng chéo, sự phân công chưa thực sự rõ 
ràng về trách nhiệm quản lý giữa các bộ, ngành 
trong công tác quản lý, bảo vệ các loài sinh vật, 
đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ. 

một số quy định hướng dẫn chưa được 
triển khai xây dựng như kỹ thuật cứu hộ, giám 
định và tái thả loài; hướng dẫn áp dụng điều 
190 của bộ luật hình sự đối với các hành vi vi 
phạm về loài động vật thuộc danh mục được ưu 
tiên bảo vệ; định kỳ tiến hành điều tra, rà soát 
các loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

hệ thống cơ sở bảo tồn đdsh được Thủ 
tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tuy 
nhiên chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù 
hợp nhằm thành lập và phát triển hệ thống này.

các tầng lớp xã hội chưa thực sự vào cuộc 
trong theo dõi, kiểm soát, ngăn chặn buôn bán 
trái phép động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm 
của chúng. 

nhận thức, năng lực và nguồn lực của các 
cơ quan thực thi pháp luật về bảo vệ các loài 
được ưu tiên bảo vệ còn hạn chế, thiếu các cơ 
chế kiểm tra, giám sát công tác thực thi với sự 
tham gia của cộng đồng nên việc quản lý, kiểm 
soát hoạt động săn bắt, buôn bán, tiêu thụ, vận 
chuyển, gây nuôi trái phép các loài được ưu tiên 
bảo vệ chưa thực sự hiệu quả.

5 giải pháp tăng cường công tác quản lý các 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về 
bảo tồn ĐDSH

rà soát các quy định quản lý nhà nước về 
bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm tại các luật 
như luật bảo vệ và phát triển rừng, luật Thủy 
sản và luật đdsh và các văn bản hướng dẫn 
luật nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc và 
thống nhất quản lý nhà nước liên quan đến bảo 
tồn các loài này;

rà soát, hoàn thiện bổ sung các văn bản 
hướng dẫn pháp luật nhằm triển khai thực 
hiện các văn bản hiện hành như nghị định 
số 160/2013/nđ-cp ngày 12/11/2013 về tiêu 
chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc 
danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ; hướng dẫn thực hiện điều 190 
bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009 và sửa đổi, 

bổ sung một số điều khoản 
liên quan đến văn bản xử 
phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo tồn đa 
dạng sinh học, bảo tồn các 
loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ;

tăng cường xây dựng 
các quy chuẩn hướng dẫn kỹ 
thuật về cứu hộ, chăm sóc, 
nuôi trồng và tái thả các loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ;

rà soát, cập nhật danh 
mục các loài nguy cấp, quý, 
hiếm nhằm tăng cường công 
tác bảo tồn các loài ngoài tự 
nhiên, hạn chế tốc độ tuyệt 
chủng của các loài này;

xây dựng và tổ chức triển 
khai thực hiện các chương 
trình bảo tồn loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ.

Tăng cường hoạt động 
thanh tra, kiểm tra việc thực 
thi pháp luật ĐDSH nhằm 
ngăn chặn, xử lý nghiêm các 
hành vi săn bắt, tiêu thụ, vận 
chuyển, kinh doanh bất hợp 
pháp các loài nguy cấp, quý, 
hiếm 

tăng cường hoạt động 
thanh tra định kỳ, đột xuất với 
sự tham gia, phối hợp của các 
lực lượng thực thi pháp luật và 
tăng cường trách nhiệm, thực 
thi pháp luật, tránh tình trạng 
xảy ra tiêu cực, tiếp tay cho các 
hoạt động trái pháp luật;

tăng cường đánh giá 
trách nhiệm quản lý nhà 
nước đối với các cơ quan từ 
trung ương và địa phương;

tăng cường sự giám sát 
pháp luật của quốc hội trong 
công tác bảo tồn đa dạng sinh 
học;

tòa án, viện kiểm sát 
các cấp cần xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm đối với các 
loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ.

Nâng cao năng lực, nhận 
thức đối với các cơ quan quản 
lý các loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ từ Trung 
ương đến địa phương

 Thường xuyên tập huấn, 
phổ biến các văn bản quy 
phạm pháp luật hiện hành 
liên quan đến quản lý các loài 
nguy cấp, quý, hiếm và hướng 
dẫn việc vận dụng, áp dụng 
các văn bản trong thực tế 
triển khai;

tăng cường tập huấn các 
kiến thức, kỹ năng chuyên 
môn cho từng nhóm đối 
tượng nhằm nhận dạng các 
loài nguy cấp, quý, hiếm và 
sản phẩm của chúng;

Thiết lập và tăng cường 
trang bị hệ thống thông tin 
kỹ thuật hỗ trợ các lực lượng 
thực thi pháp luật về kiểm 
soát các loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ;

Thiết lập và tăng cường 
hệ thống các cơ sở bảo tồn đa 
dạng sinh học; 

xây dựng tài liệu tập 
huấn, ấn phẩm thông tin liên 
quan đến công tác bảo tồn các 
loài nguy cấp, quý, hiếm.

Tuyên truyền, phổ biến 
nâng cao nhận thức đối với các 
cấp, các ngành và cộng đồng 
trong công tác bảo tồn các loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ 

đối với các hoạt động 
truyền thông nâng cao nhận 
thức cần tổ chức nhiều hoạt 
động đa dạng, huy động sự 
tham gia, phối hợp của các 
bộ, ngành, cơ quan, tổ chức 
thông qua nhiều kênh khác 
nhau nhằm nâng cao nhận 
thức và ý thức bảo vệ các loài 
quý hiếm. cụ thể: 

tiếp tục duy trì, mở rộng 
mạng lưới đối tác về bảo vệ 
động vật hoang dã (vietnam 
bca wildlife partnership) 
bao gồm các bộ, ngành liên 
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quan và các tổ chức phi chính 
phủ trong nước và quốc tế và 
các cá nhân nhằm tăng cường 
chia sẻ thông tin và phối hợp 
triển khai các hoạt động trong 
công tác bảo tồn loài nguy cấp, 
quý, hiếm;

tiếp tục tăng cường, phối 
hợp hơn nữa với ban tuyên 
giáo trung ương để tuyên 
truyền bảo vệ thực vật và động 
vật hoang dã nguy cấp, quý, 
hiếm của việt nam cho các cấp 
ủy đảng và cơ quan đoàn thể; 

phối hợp với tổ chức chính 
trị - xã hội, đoàn thanh niên 
cộng sản hồ chí minh phát 
động phong trào thanh niên 
góp sức bảo vệ động vật hoang 
dã; 

phối hợp với các cơ quan 
truyền thông, báo chí, như đài 
truyền hình, đài phát thanh từ 
trung ương đến địa phương 
nhằm tăng cường nhận thức 
của toàn xã hội về tầm quan 
trọng phải bảo tồn và giữ gìn 
tài nguyên đdsh.

Tăng cường hợp tác quốc 
tế về quản lý các loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Thực hiện hiệu quả các 
thỏa thuận song phương và đa 
phương trong quản lý, bảo tồn 
các loài nguy cấp, quý, hiếm;

mở rộng, tăng cường sự hỗ 
trợ của các tổ chức quốc tế về 
tài chính, kỹ thuật, nâng cao 
năng lực trong bảo tồn các loài 
nguy cấp, quý, hiếm;

tăng cường phối hợp với 
các nước trong khu vực thông 
qua chương trình asean - 
wen nhằm kiểm soát, ngăn 
chặn tình trạng buôn bán trái 
phép các loài nguy cấp, quý, 
hiếm;

nghiên cứu, áp dụng các 
tiến bộ kỹ thuật trên thế giới 
nhằm bảo tồn, kiểm soát, 
ngăn chặn các vi phạm liên 
quan đến các loài nguy cấp, 
quý, hiếmn

Nhìn lại 20 năm bảo tồn 
đa dạng sinh học
GS. TSKH. ĐặNG HUy HUỳNH 
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

Kế hoạch hành động (Khhđ) 
đdsh năm 1995 được 
chính phủ phê duyệt tại 

quyết định số 845/qđ-ttg ngày 
22/12/1995 được xem là chính sách 
nền tảng đầu tiên của việt nam trong 
nỗ lực bảo tồn thiên nhiên (bttn) 
và tài nguyên đdsh, nhất là khi việt 
nam trở thành quốc gia thành viên 
của công ước đdsh năm 1994. trải 
qua 20 năm thực hiện và phát triển, 
sự nghiệp bảo tồn đdsh ở việt nam 
đã đạt được một số thành tựu quan 
trọng. tuy nhiên, tài nguyên đdsh 
đang phải đối mặt với nhiều thách 
thức bởi xu hướng suy giảm, suy 
thoái trước áp lực của gia tăng dân số 
và phát triển kinh tế.

1. MộT Số THàNH TựU 
CủA CôNG TáC BảO TồN 
ĐDSH 

Phát triển hệ thống khung luật 
pháp và chính sách quốc gia về bảo 
tồn ĐDSH. Khhđ đdsh năm 
1995 đã xác lập các dự án hành 
động cần đầu tư thực hiện trong 
giai đoạn 1996- 2000. đến năm 
2007, để phù hợp với mục tiêu và 
bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội 
trong xu hướng hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng, chính phủ đã 
phê duyệt Khhđ quốc gia đdsh 
đến năm 2010 và định hướng đến 
năm 2020 nhằm thực hiện công 
ước đdsh và nghị định thư 
cartagena về an toàn sinh học. tiếp 
đó, với tầm nhìn mới về đdsh là 
nền tảng của nền kinh tế xanh, bảo 
tồn đdsh là giải pháp ứng phó với 
biến đổi khí hậu, chiến lược quốc 
gia về đdsh đến năm 2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030 đã được chính 
phủ ban hành vào năm 2013.

một trong những thành tựu 
quan trọng nhất là luật đdsh 
đã được quốc hội thông qua ngày 
13/11/2008 và có hiệu lực từ ngày 
1/7/2009. đây là khung luật pháp 
đầu tiên của việt nam quy định 
về bảo tồn và phát triển bền vững 
đdsh; quyền và nghĩa vụ của tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo 
tồn và phát triển bền vững đdsh 
với cách tiếp cận đdsh là một đối 
tượng tổng thể thống nhất (các hệ 
sinh thái, loài và nguồn gen). luật 
đdsh được đánh giá là rất tiến bộ, 
có tầm nhìn, hệ thống và tiếp cận đầy 
đủ các cam kết và chuẩn mực quốc 
tế về bảo tồn đdsh. bên cạnh đó, 
các khung luật khác điều chỉnh công 
tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển các 
thành phần đdsh cũng được hoàn 
thiện như luật bảo vệ và phát triển 
rừng (2004), luật Thủy sản (2003), 
luật tài nguyên nước (2012). luật 
bvmt (2014) đã sửa đổi, bổ sung 
và hoàn thiện so với luật ban hành 
năm 1993, 2005, cung cấp các chế tài 
hỗ trợ cho công tác bảo vệ đdsh, 
đặc biệt là đánh giá tác động môi 
trường. các quy định của bộ luật 
hình sự sửa đổi (2009) cũng đã có 
một số quy định xử lý vi phạm hình 
sự liên quan đến đdsh. hệ thống 
văn bản dưới luật liên quan đến 
bảo tồn và phát triển đdsh cũng 
đã được nhà nước xây dựng và ban 
hành khá đầy đủ. chỉ tính riêng từ 
năm 2009 khi luật đdsh có hiệu 
lực, đã có 8 nghị định, 7 quyết định 
và 12 Thông tư được ban hành, thể 
chế hóa các chiến lược, quy hoạch, 
cơ chế về bảo tồn và phát triển bền 
vững đdsh việt nam như: chiến 
lược quốc gia về đdsh đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy 

trao đổI - dIễn đàn



27Chuyên đề I-2015

đa dạNG SINH HọC  
VÌ Sự PHÁT TrIểN BềN VữNGtrao đổI - dIễn đàn

hoạch tổng thể bảo tồn đdsh của cả nước đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030; chiến 
lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng (rđd), 
Khu bảo tồn (Kbt) biển, Kbt vùng nước nội 
địa việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; quy hoạch hệ thống Kbt biển việt nam; 
quy hoạch hệ thống rđd cả nước đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hệ thống các khu BTTN tiếp tục được 
quy hoạch, thành lập, nâng cấp và mở rộng. 
việt nam đã quy hoạch và thành lập 164 Kbt 
rđd, trong đó có 30 vqg, 58 khu dự trữ thiên 
nhiên, 11 Kbt loài và sinh cảnh, 45 khu bảo vệ 
cảnh quan và 20 khu rừng thực nghiệm nghiên 
cứu khoa học với tổng diện tích gần 2,2 triệu 
ha. dự kiến, đến năm 2020 hệ thống này sẽ mở 
rộng lên 2,4 triệu ha với 176 khu (34 vqg, 58 
Kbt thiên nhiên, 14 Kbt loài và sinh cảnh, 61 
khu bảo vệ cảnh quan và 9 khu rừng nghiên 
cứu, thực nghiệm). với các hệ sinh thái khác, 
nhà nước cũng đã quy hoạch 16 Kbt biển và 
45 Kbt vùng nước nội địa. ngoài ra, trong 
hệ thống cũng đã có 8 khu dự trữ sinh quyển 
thế giới, 2 khu di sản thiên nhiên, 5 khu di sản 
asean và 6 khu đất ngập nước có tầm quan 
trọng quốc tế. bên cạnh đó, các hình thức bảo 
tồn chuyển chỗ về đdsh cũng được phát triển 
trong cả nước mang lại hiệu quả cao về bảo tồn 
nguồn gen thực vật, động vật quý, hiếm, góp 
phần xóa đói giảm nghèo ở một số địa phương. 
đó là những thành tựu lớn, cho thấy sự thay 
đổi nhận thức về cân bằng giữa bttn và phát 

triển kinh tế, mà quan trọng 
hơn đó chính là sự nỗ lực, 
quan tâm, cam kết và hành 
động của nhà nước vì các lợi 
ích chung của xã hội. 

Hệ thống tổ chức bộ máy 
quản lý nhà nước về ĐDSH 
được củng cố và tăng cường. 
luật pháp việt nam quy định 
chính phủ thống nhất quản 
lý nhà nước về đdsh và giao 
trách nhiệm cho bộ tn&mt 
chịu trách nhiệm trước chính 
phủ thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về đdsh. 
bộ nn&ptnt và các bộ, 
cơ quan ngang bộ khác cũng 
được chính phủ phân công 
thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước theo lĩnh vực ngành 
dọc do mình phụ trách, trong 
khi ubnd các cấp được phân 
cấp quản lý đdsh trong 
phạm vi nhiệm vụ và quyền 
hạn theo địa bàn. nhìn chung, 
bộ máy quản lý nhà nước về 
đdsh ở cấp trung ương khá 
đầy đủ, rộng và toàn diện, 
trong đó bộ tn&mt và bộ 
nn&ptnt là những đầu 
mối quản lý chính thông qua 
tổng cục môi trường, tổng 

cục lâm nghiệp và tổng cục 
Thủy sản. với hệ thống thuộc 
ngành tn&mt, cục bảo tồn 
đdsh là cơ quan quản lý đầu 
mối ở cấp trung ương và đã có 
cơ cấu chức năng đến cấp tỉnh 
trực thuộc sở tn&mt. trong 
khi đó, ngành lâm nghiệp và 
thủy sản đã có bộ máy quản lý 
nhà nước về tài nguyên rừng, 
thủy sản khá đầy đủ từ trung 
ương đến tỉnh, huyện và cả xã 
(đối với lâm nghiệp), nhất là 
lực lượng kiểm lâm, kiểm ngư 
và ban quản lý các Kbt. hệ 
thống này đã cho phép nhà 
nước tổ chức triển khai các 
chính sách và luật pháp về bảo 
tồn đdsh từ trung ương đến 
địa phương, là động lực góp 
phần vào các thành tựu bảo 
tồn đdsh việt nam. 

Nâng cao nhận thức xã 
hội và sự tham gia của các 
bên liên quan vào bảo tồn 
ĐDSH. hệ thống tổ chức 
quản lý và luật pháp được 
củng cố, phát triển cho thấy 
nhận thức, mối quan tâm và 
sự đồng thuận của nhà nước 
cũng như toàn xã hội về bảo 
tồn, phát triển đdsh ngày 
càng nâng cao. các nội dung 
về đdsh không chỉ được 
lồng ghép trong hệ thống giáo 
dục, đào tạo chính thức của 
nhà nước (bậc phổ thông và 
đại học) mà còn được thông 
tin qua nhiều kênh, hình thức 
khác nhau như các diễn đàn, 
hội thảo, tập huấn và giáo dục 
môi trường. bên cạnh đó, sự 
tham gia ngày càng mạnh 
mẽ của các cơ quan báo chí 
vào công tác quản lý bảo tồn 
đdsh đã thu hút sự quan 
tâm của người dân đối với 
việc bảo vệ các loài đvhd 
nguy cấp, quý hiếm, phản 
biện các dự án phát triển có 
ảnh hưởng đến các vqg/
Kbt hay các lưu vực sông. 
quan trọng hơn, sự kết nối 
giữa cơ quan lập pháp (quốc 

 V Cần có chế tài bắt buộc các nhà đầu tư liên quan đến  
thương mại sinh học chi trả dịch vụ ĐDSH và HST
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hội), cơ quan hành pháp (quản lý nhà nước) 
và nhân dân trong quá trình xây dựng chính 
sách, pháp luật về bảo tồn đdsh đã được thể 
hiện rõ nét. 

một thành tựu quan trọng khác của công 
tác bảo tồn đdsh ở việt nam trong 20 năm 
qua chính là huy động được nguồn lực tài chính, 
kỹ thuật và sự tham gia tích cực của các tổ chức 
đa phương, tổ chức phi chính phủ quốc tế và 
trong nước. undp, wb, jica, unep, giz, 
iucn, wwF, FFi, wcs, birdlife international, 
traFFic là những tổ chức đã có những đóng 
góp đáng kể cho quá trình xây dựng chính sách, 
pháp luật về bảo tồn đdsh, cũng như hỗ trợ 
thiết lập và quản lý nhiều vqg/Kbt có giá trị 
đdsh toàn cầu. Thông qua các dự án hỗ trợ, 
nhiều loài động, thực vật mới có giá trị cho 
khoa học đã được phát hiện, phát hiện lại và 
được đầu tư bảo tồn như sao la, mang lớn, chim 
trĩ và một số loài linh trưởng… bên cạnh đó, sự 
hình thành các tổ chức xã hội trong nước như 
vacne, env, pannature, mcd, greenviet, 
wildlife at risk… cũng đã nỗ lực đóng góp cho 
bảo tồn đdsh ở việt nam từ hiện trường đến 
diễn đàn chính sách của quốc gia, quốc tế. xu 
hướng các doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng 
tham gia bttn cũng đang được hình thành, 
hứa hẹn tạo nhiều nguồn lực cho bảo vệ các giá 
trị và di sản đdsh của việt nam.

2. THáCH THứC, BấT CậP Và 
KHUyếN NGHị HướNG KHắC 
PHụC, CảI THIệN 

Từ góc độ khoa học, tác giả nhấn mạnh một 
số vấn đề cần tiếp tục được quan tâm như:

sự phân tán, chồng chéo và thiếu tập trung 
của hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước 
về đdsh được xem là bất cập lớn, có thể gây 
ra những hệ lụy không đáng có trong công tác 
quản lý bảo tồn đdsh hiện nay. 

các nhà hoạch định chính sách phát triển 
chưa thực sự quan tâm, chưa coi trọng giá trị 
đích thực của các dịch vụ hệ sinh thái và vật 
liệu di truyền từ nguồn vốn tự nhiên. sự hiểu 
biết sâu sắc và đánh giá đúng giá trị của đdsh 
trong nền kinh tế xanh phải là nguyên tắc cơ 
bản của những cân nhắc và ra quyết định cho 
các chính sách đầu tư bảo tồn đdsh. 

Thiếu thông tin, dữ liệu và hiểu biết đầy 
đủ, cập nhật về hiện trạng đdsh cũng như 
dịch vụ hệ sinh thái (hst) để lượng giá qua 
kênh kinh tế vĩ mô đưa vào tài khoản quốc 
gia hoặc địa phương; giá trị đóng góp của tài 
nguyên đdsh cho hệ thống kinh tế quốc gia 

chưa được tính toán và đưa 
vào gdp hay chỉ số kinh tế 
khác. 

các chính sách hiện 
hành mới chỉ chú trọng đánh 
giá sự hao mòn của các tài 
sản do con người tạo ra, mà 
chưa công nhận sự hao mòn 
của hst, của các nguồn gen 
tự nhiên. đó là một trong 
những lý do dẫn đến thất 
thoát suy giảm hst, sự tuyệt 
chủng các loài quý hiếm như 
tê giác hai sừng, tê giác một 
sừng, bò xám. công tác bảo 
tồn nhiều loài động thực vật 
nguy cấp, quý hiếm khác vẫn 
chưa được các nhà hoạch 
định chính sách quan tâm 
đúng mức. 

tình trạng khai thác, vận 
chuyển, buôn bán và tiêu thụ 
trái phép các loài động vật, 
thực vật hoang dã nguy cấp, 
quý hiếm chưa được ngăn 
chặn, vẫn còn là vấn đề nan 
giải trong việc chấp hành luật 
pháp hiện nay. 

cải thiện và tăng cường 
hiệu quả bảo tồn và phát 
triển bền vững đdsh ở việt 
nam chỉ có thể được thực 
hiện khi có các cam kết mạnh 
mẽ của cả hệ thống chính 
trị từ trung ương đến địa 
phương bên cạnh các đầu tư 
và hành động can thiệp có 
tính hệ thống, chiến lược và 
nhất là sự đồng thuận với sự 
tham gia đầy đủ của các bên 
có trách nhiệm và lợi ích liên 
quan. 

Để công tác bảo tồn 
ĐDSH đạt hiệu quả, một số 
khuyến nghị cần được xem 
xét: 

công tác quản lý nhà nước 
về đdsh cần thiết phải quy 
về một mối nhằm tạo ra sự 
đổi mới trong xây dựng, điều 
chỉnh chính sách, luật pháp và 
thống nhất nguồn lực trong 
quản lý, bảo tồn đdsh trên 
toàn quốc.

nhà nước cần có chế tài 
bắt buộc các nhà đầu tư, các 
doanh nghiệp kinh doanh có 
liên quan đến thương mại sinh 
học chi trả dịch vụ đdsh và 
hst. cần thiết lập các chỉ tiêu 
bồi hoàn đdsh để khắc phục 
hậu quả nhằm thay đổi tình 
trạng suy giảm, suy thoái tài 
nguyên, tránh tình trạng người 
dân địa phương và nhà nước 
phải gánh chịu thiệt hại như 
hiện nay. 

đề cao giá trị và củng cố 
hiệu quả quản lý của hệ thống 
Kbt hiện có, khai thác có hiệu 
quả và bền vững hệ thống này; 
đảm bảo chia sẻ lợi ích công 
bằng để góp phần cải thiện 
sinh kế và tình trạng nghèo đói 
của các cộng đồng nông thôn, 
miền núi, hải đảo đang phụ 
thuộc vào các giá trị hữu hình, 
vô hình của hệ thống này. 

tăng cường năng lực 
nghiên cứu lượng giá về kinh 
tế - môi trường của các hst và 
đdsh, bao gồm cả kho tàng 
tri thức bản địa của các dân 
tộc mọi miền đất nước, làm cơ 
sở cho các chính sách phù hợp 
trong bảo tồn và phát triển. 

đầu tư thỏa đáng, bảo 
đảm ngân sách cho việc thực 
thi chiến lược bảo tồn đdsh 
việt nam đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030 mà 
chính phủ đã phê duyệt. xem 
đầu tư cho sự nghiệp bảo tồn 
đdsh là đầu tư cho phát triển 
bền vững đất nước. 

bảo tồn và phát triển bền 
vững đdsh là quyền lợi cũng 
như nghĩa vụ của mọi người 
trong xã hội, vì vậy việc đưa 
ra chính sách phải đảm bảo 
tính thuyết phục để các tổ chức 
chính trị - xã hội tham gia bảo 
tồn đdsh với tinh thần trách 
nhiệm cao. các chính sách phải 
đủ mạnh để xã hội hóa nguồn 
lực góp phần thực thi trong các 
hành động chiến lược bảo tồn 
đdsh của đất nướcn

trao đổI - dIễn đàn
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Cây trồng biến đổi gen và tình hình quản lý  
an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen
NGUyễN THàNH VĩNH, NGUyễN Bá Tú, Lê NGọC HưNG, Lê VăN HưNG
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

1. TìNH HìNH CANH TáC  
Cây TRồNG BIếN ĐổI GEN TRêN 
THế GIớI

Theo báo cáo của tổ chức quốc tế về tiếp 
thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong 
nông nghiệp (isaaa), tính đến năm 2014, cây 
trồng biến đổi gen (ctbđg) đã được canh 
tác tại 28 quốc gia, trong đó có 20 nước đang 
phát triển và 8 nước công nghiệp với diện tích 
khoảng 181,5 triệu ha. tính từ năm 1996, năm 
đầu tiên ctbđg được canh tác, số quốc gia 
tham gia đã tăng hơn 4 lần và diện tích tăng 
hơn 100 lần, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 
khoảng 3 - 4%. mỹ là quốc gia đứng đầu về 
diện tích ctbđg trên thế giới (73,1 triệu ha, 
chiếm 40%), đứng vị trí thứ 2 là braxin (42,2 
triệu ha), tiếp đến là achentina (24,3 triệu ha), 
ấn độ (11,6 triệu ha) và canađa (11,6 triệu 
ha). Theo thống kê, trong 3 năm gần đây, diện 
tích ctbđg ở các nước đang phát triển luôn 
cao hơn các nước phát triển. điều này cho thấy, 
ctbđg đang đóng góp tích cực cho phát triển 
nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là 
ở các nước đang phát triển do giảm chi phí sản 
xuất, nâng cao năng suất.

ở châu Á, trung quốc và ấn độ tiếp tục 
dẫn đầu các nước đang phát triển trong việc 
triển khai ctbđg với diện tích 3,9 triệu ha 
và 11,6 triệu ha canh tác vào năm 2014. các 
nước đang phát triển khác như việt nam, 
inđônêxia đã phê chuẩn một số sự kiện ngô 
biến đổi gen và mía chịu hạn. tại châu phi, 
canh tác ctbđg tiếp tục tăng trưởng, nam 
phi là nước dẫn đầu với 2,7 triệu ha canh tác 
(năm 2014). diện tích bông bt ở sudan đã 
tăng xấp xỉ 50% (năm 2014) và nhiều quốc gia 
khác như cameroon, ai cập, ghana, Kenya, 
malawi, nigeria, uganda đã triển khai các 
khảo nghiệm đồng ruộng một số loại ctbđg 
như lúa, ngô, lúa mỳ, cao lương, chuối, sắn, 
khoai lang. tại châu âu, các nước tây ba nha, 
rumani, bồ đào nha, séc và slovakia đã tiếp 
tục trồng 143.016 ha (giảm khoảng 3% so với 

năm 2013). tây ban nha vẫn 
là quốc gia dẫn đầu khu vực 
với 131.538 ha ngô bt (giảm 
3% so với năm 2013). 

Theo thống kê, hiện có 3 
nhóm tính trạng của ctbđg 
được canh tác chủ yếu gồm: 
chống chịu thuốc trừ cỏ (trên 
100 triệu ha), đa tính trạng 
(khoảng 50 triệu ha), kháng 
côn trùng (khoảng 27 triệu ha). 
đậu tương, bông, ngô và cây 
cải dầu là nhóm cây trồng được 
canh tác rộng rãi nhất. trong 
tổng số 111 triệu ha đậu tương, 
giống biến đổi gen chiếm 85% 
diện tích, bông chiếm 68% 
trong tổng số 37 triệu ha, ngô 
chiếm 30% trong tổng số 184 
triệu ha, cải dầu chiếm 25% 
trong tổng số 36 triệu ha.

2. THựC TRạNG 
CTBĐG ở VIệT NAM

Theo quy định của luật 
đdsh, nghị định số 69/2010/
nđ-cp ngày 21/6/2010 của 
chính phủ về an toàn sinh 
học (atsh) đối với sinh vật 
biến đổi gen (svbđg), mẫu 
vật di truyền và sản phẩm 
của svbđg (nghị định số 
69/2010/nđ-cp) và nghị 
định số 108/2011/nđ-cp 
ngày 30/11/2011 của chính 
phủ về sửa đổi một số điều 
trong nghị định số 69/2010/
nđ-cp, công tác quản lý 
nhà nước về atsh đối với 
svbđg được phân công cho 
các bộ: bộ tn&mt: cấp, thu 
hồi giấy chứng nhận atsh, 
thống nhất quản lý cơ sở dữ 

 V Giống ngô LVN 99 được trồng khảo nghiệm 
tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn
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liệu về svbđg, duy trì trang thông tin điện 
tử về atsh, tổ chức kiểm tra, thanh tra liên 
ngành đột xuất việc thực hiện các biện pháp 
quản lý rủi ro của svbđg; bộ nn&ptnt: 
Khảo nghiệm snbđg, ghi nhãn đối với thực 
phẩm có chứa svbđg, sản phẩm của svbđg; 
cấp và thu hồi giấy xác nhận svbđg đủ điều 
kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi; bộ 
Khoa học và công nghệ: cấp và thu hồi giấy 
chứng nhận phòng thí nghiệm đủ điều kiện 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
về svbđg, quản lý atsh trong nghiên cứu, 
phát triển công nghệ về svbđg. căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được giao, các bộ nêu trên đã 
xây dựng và ban hành các Thông tư hướng 
dẫn chi tiết quy định về quản lý atsh đối với 
svbđg. có thể khẳng định, đến nay, hệ thống 
văn bản, hướng dẫn về atsh đối với svbđg 
đã được ban hành khá đầy đủ.

đối với ctbđg, bộ nn&ptnt đã ban 
hành Thông tư số 72/2009/tt-bnnptnt 
ngày 17/11/2009, quy định danh mục loài 
ctbđg được phép khảo nghiệm đánh giá 
rủi ro đối với đdsh và môi trường cho mục 
đích làm giống cây trồng, bao gồm ngô, đậu 
tương và bông vải. từ năm 2011 đến nay, bộ 
nn&ptnt đã cấp phép khảo nghiệm hạn 
chế và diện rộng cho các sự kiện ngô biến đổi 
gen chống chịu thuốc trừ cỏ và kháng sâu đục 
thân, gồm: mon89034, nK603, ga21, bt11, 
tc1507 và mir162. ngoại trừ sự kiện mir162 
thì 5 sự kiện ngô biến đổi gen còn lại đã được bộ 
nn&ptnt công nhận kết quả khảo nghiệm.

sau khi được công nhận kết quả khảo 
nghiệm, các công ty sở hữu hạt giống đã nộp 
hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận atsh 
cho các sự kiện ngô biến đổi gen gửi đến bộ 
tn&mt. trong năm 2014 - 2015, bộ tn&mt 
đã tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng 
nhận atsh cho 4 sự kiện ngô biến đổi gen: 
mon89034, nK603, ga21 và bt11. cùng thời 
gian đó, bộ nn&ptnt cũng tiến hành thẩm 
định và cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen 
đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi 
cho các sự kiện ngô biến đổi gen (mon89034, 
nK603, ga21, bt11, mir162) và đậu tương 
biến đổi gen (mon89788, 40-3-2, mon87705, 
mon87701, mon87708).

ngày 12/3/2015, cục trồng trọt (bộ 
nn&ptnt) đã ban hành quyết định số 69/
qđ-tt-clt về việc công nhận đặc cách giống 
ctbđg. ba giống được công nhận đặc cách 
gồm ngô biến đổi gen nK66 bt (mang sự kiện 

chuyển gen bt11), nK66 gt 
(mang sự kiện chuyển gen 
ga21) và nK66 bt/gt (mang 
sự kiện chuyển gen bt11, 
ga21) của công ty tnhh 
syngenta việt nam được tạo 
ra từ giống ngô lai nK66. như 
vậy, 3 giống ngô biến đổi gen 
này đã được đưa vào danh 
mục giống cây trồng được 
phép sản xuất và kinh doanh 
tại việt nam.

việc cấp phép cho 
ctbđg của bộ tn&mt và 
bộ nn&ptnt đã đánh dấu 
một bước tiến quan trọng của 
việt nam đối với tiến trình 
ứng dụng công nghệ sinh học 
trong nông nghiệp. trong thời 
gian tới, các giống ngô biến 
đổi gen đã được cấp phép sẽ 
được gieo trồng rộng rãi, giúp 
việt nam chủ động hơn trong 
việc cung cấp nguồn nguyên 
liệu thức ăn chăn nuôi hiện 
còn đang phụ thuộc nhiều vào 
nhập khẩu từ nước ngoài. 

3. TìNH HìNH qUảN Lý 
ATSH ĐốI VớI SVBĐG 
CủA Bộ TN&MT

Thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về atsh đối với svbđg 
được chính phủ phân công 
tại nghị định số 69/2010/
nđ-cp, trong thời gian qua, 
bộ tn&mt đã xây dựng và 
ban hành các Thông tư có 
liên quan, bao gồm: Thông 
tư số 09/2012/tt-btnmt 
ngày 22/8/2012 quy định việc 
cung cấp, trao đổi thông tin 
và dữ liệu về svbđg; Thông 
tư số 08/2013/tt-btnmt 
ngày 16/5/2013 quy định 
trình tự, thủ tục cấp và thu 
hồi giấy chứng nhận atsh 
đối với ctbđg; Thông tư số 
13/2013/tt-btnmt ngày 
21/6/2013 quy định quy trình 
kỹ thuật và định mức kinh 
tế - kỹ thuật trong phát hiện 

svbđg bằng phương pháp 
phân tích định tính, định 
lượng axit deoxyribonucleic.

với vai trò là cơ quan 
đầu mối quốc gia của việt 
nam thực hiện nghị định thư 
cartagena về atsh và thực 
hiện quy định tại nghị định số 
69/2010/nđ-cp, từ năm 2006 
đến nay, bộ tn&mt đã xây 
dựng, hoàn thiện và đưa vào 
vận hành trang thông tin điện 
tử về atsh tại địa chỉ: www.
antoansinhhoc.vn. trang 
thông tin là địa chỉ tra cứu 
hữu ích cho doanh nghiệp, 
công chúng quan tâm về các 
thông tin liên quan đến atsh 
đối với svbđg trong nước 
và quốc tế cũng như là công 
cụ để nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về công nghệ 
chuyển gen.

một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của 
bộ tn&mt trong quản lý 
atsh đó là thẩm định và 
cấp giấy chứng nhận atsh 
cho ctbđg. tính từ năm 
2013 đến nay, bộ tn&mt 
đã tiếp nhận 5 hồ sơ đăng ký 
cấp giấy chứng nhận atsh 
đối với các sự kiện ngô biến 
đổi gen mang đặc tính kháng 
sâu và chống chịu thuốc trừ 
cỏ. sau khi tiếp nhận hồ sơ, 
bộ tn&mt đã triển khai 
thẩm định theo đúng trình 
tự quy định tại Thông tư 
số 08/2013/tt-btnmt: 
Thành lập tổ chuyên gia và 
hội đồng atsh; đăng tải 
báo cáo đánh giá rủi ro của 
giống ngô biến đổi gen lên 
website www.antoansinhhoc.
vn để lấy ý kiến công chúng; 
tổ chức các phiên họp thẩm 
định hồ sơ của tổ chuyên 
gia và hội đồng atsh. việc 
đánh giá các hồ sơ đăng ký 
cấp giấy chứng nhận atsh 
đều trải qua quá trình thẩm 
định kỹ lưỡng, khoa học của 
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hội đồng atsh và tổ chuyên 
gia, những người có chuyên 
môn, kinh nghiệm trong các 
lĩnh vực có liên quan. đến nay, 
bộ tn&mt đã cấp giấy chứng 
nhận atsh cho 4 sự kiện ngô 
biến đổi gen: mon89034 (quyết 
định số 1836/qđ-btnmt ngày 
27/8/2014), nK603 (quyết 
định 2486/qđ-btnmt ngày 
3/11/2014), ga21 (quyết định 
số 2485/qđ-btnmt ngày 
3/11/2014) và bt11 (quyết 
định số 70/qđ-btnmt ngày 
14/1/2015). việc thẩm định 
các hồ sơ đã được bộ tn&mt 
thực hiện theo đúng trình tự, 
thủ tục quy định tại các văn bản 
quy phạm pháp luật về quản lý 
atsh đối với svbđg và quy 
trình thẩm định này cũng dựa 
theo kinh nghiệm và các chuẩn 
mực về đánh giá hồ sơ và chứng 
nhận atsh đã được tiến hành 
trên thế giới.

trong thời gian tới, bộ 
tn&mt sẽ tiếp tục thực hiện 
các nội dung nhằm quản lý hiệu 
quả atsh tại việt nam: Thẩm 
định và xem xét, cấp giấy chứng 

nhận atsh cho các ctbđg đủ 
điều kiện; xây dựng cơ chế giám 
sát đối với ctbđg để có căn cứ 
khoa học trong việc giám sát và 
phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra; 
Theo dõi, giám sát việc thực hiện 
quản lý rủi ro đối với các ctbđg 
đã được cấp giấy chứng nhận 
atsh; phối hợp các bộ, ngành 
liên quan tổ chức kiểm tra, thanh 

tra liên ngành, đột xuất việc thực 
hiện các biện pháp quản lý rủi ro 
của svbđg; nâng cao năng lực 
trong đánh giá và quản lý, giám 
sát atsh đối với ctbđg cho 
cán bộ quản lý ở trung ương và 
địa phương; tăng cường công 
tác truyền thông nhằm nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về 
ctbđgn
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nâng tổng số các Kbt lên 219 
khu; rà soát, nâng cấp 26 cơ 
sở bảo tồn đdsh; xây dựng, 
đưa vào hoạt động 4 hệ thống 
hành lang đdsh tại các vùng 
đông bắc và nam trung bộ. 

sau đây là một số vấn đề 
trọng tâm về thực hiện qhtt 
bảo tồn đdsh của việt nam 
đến năm 2020, định hướng 
đến 2030:

tập trung triển khai 6 
chương trình, dự án ưu tiên, 
gồm: quy hoạch chi tiết và 
thành lập các Kbt mới theo 
quy định của luật đdsh; 
triển khai kế hoạch phát triển 
hệ thống cơ sở bảo tồn đdsh 
của cả nước; quy hoạch chi 
tiết các hành lang đdsh tại 
vùng đông bắc và nam trung 
bộ; đào tạo, tăng cường năng 
lực thực hiện qhbt đdsh; 
nghiên cứu, đề xuất, triển 
khai thí điểm các mô hình hỗ 
trợ người dân sống hợp pháp 
trong Kbt, vùng đệm và hành 
lang đdsh; điều tra, nghiên 
cứu phân vùng sinh thái và 
đánh giá không gian về đdsh;

Khẩn trương lập, điều 
chỉnh các qhbt đdsh cấp 
tỉnh/thành phố trực thuộc 
trung ương, phù hợp với 
qhtt bảo tồn đdsh của cả 
nước;

hoàn thiện hệ thống các 
văn bản, hướng dẫn kỹ thuật 
lập, điều chỉnh qhbt đdsh;

tăng cường năng lực lập 
qhbt đdsh cho đội ngũ cán 
bộ làm công tác quy hoạch các 
cấp;

đẩy mạnh công tác hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
qhtt và lập qhbt đdsh 
tại các tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương.

sau hơn 1 năm triển khai 
thực hiện, quy hoạch đã đạt 
được một số kết quả đáng 
khích lệ:

Ở Trung ương: với tư 
cách là cơ quan đầu mối quản 
lý nhà nước về đdsh, bộ 
tn&mt đã xây dựng, trình 
Thủ tướng chính phủ ban 
hành văn bản qhtt bảo tồn 
đdsh đến năm 2030, định 
hướng đến năm 2030. ngay 
sau khi quy hoạch được phê 
duyệt, bộ đã tổ chức nhiều 
hội thảo cấp vùng để phổ biến 
và hướng dẫn thực hiện quy 
hoạch cho các đối tượng khác 
nhau từ trung ương đến địa 
phương; tiến hành các thí 
điểm lồng ghép qhbt đdsh 
vào quy hoạch sử dụng đất tại 
một số địa phương. ngoài ra, 
bộ còn hướng dẫn lập và tham 
gia thẩm định nhiều dự án xây 
dựng qhbt đdsh cấp tỉnh/
thành phố trực thuộc trung 
ương; ban hành các văn bản 
hướng dẫn kỹ thuật xây dựng 
qhbt đdsh và các quy định 
pháp lý về việc kiểm kê, thống 
kê đất cho bảo tồn đdsh, quy 
định về việc lồng ghép nội 
dung bảo tồn đdsh vào quy 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

tuy nhiên, xuất phát từ 
nhu cầu thực tế, công tác 
qhbt đdsh còn tồn tại một 
số hạn chế, bất cập: việc xây 
dựng văn bản hướng dẫn kỹ 
thuật chi tiết để triển khai quy 
hoạch như định mức kinh tế 
kỹ thuật lập qhbt đdsh; 
quy chuẩn lập các bản đồ 

triển khai quy hoạch bảo tồn đa dạng Sinh học: 

Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách
NGUyễN NGọC LINH, NGô XUâN qUý
PHạM HOàNG VIệT, PHạM VăN HOAN,
NGUyễN THị THANH HảI
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

quy hoạch bảo tồn (qhbt) 
đdsh là công cụ hữu hiệu 
trong quản lý đdsh, đã và 

đang được áp dụng tại nhiều nước 
trên thế giới như nam phi, ôxtrâylia, 
canađa, Thụy điển… ở việt nam, luật 
đdsh năm 2008 đã mở ra một bước 
ngoặt đối với công tác bảo tồn đdsh, 
trong đó quy định việc lập quy hoạch 
tổng thể (qhtt) bảo tồn đdsh với nội 
dung chính là đưa ra giải pháp về những 
vấn đề lớn trong bảo tồn như: Thống 
nhất hệ thống khu bảo tồn (Kbt), hệ 
thống các cơ sở bảo tồn đdsh; xây 
dựng hành lang đdsh; đề xuất biện 
pháp đồng bộ nhằm quản lý bền vững 
các hệ sinh thái (hst) tự nhiên...

Thực hiện luật đdsh, qhtt bảo 
tồn đdsh đến năm 2030, định hướng 
đến năm 2030 đã được xây dựng và 
thông qua tại quyết định số 45/qđ-
ttg ngày 8/1/2014 của Thủ tướng 
chính phủ. đây là quy hoạch không 
gian về bảo tồn đdsh lần đầu tiên 
được xây dựng tại việt nam, có ý nghĩa 
rất quan trọng đối với công tác bảo tồn 
đdsh. mục tiêu tổng quát của quy 
hoạch là bảo đảm các hst tự nhiên, 
loài, nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm 
được bảo tồn, phát triển bền vững; duy 
trì và phát triển dịch vụ hst thích ứng 
với biến đổi khí hậu. mục tiêu cụ thể là 
đến năm 2020, xác định, khoanh vùng 
được các hst tự nhiên quan trọng; 
nâng cao chất lượng, tăng diện tích 
của các hst tự nhiên được bảo vệ trên 
phạm vi cả nước; rà soát, thống nhất, 
sắp xếp hệ thống các Kbt hiện có và 
đề xuất nghiên cứu để từng bước thành 
lập, đưa vào hoạt động 46 Kbt mới, 
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qhbt đdsh; hướng dẫn kỹ thuật thành lập 
Kbt đất ngập nước, cơ sở bảo tồn đdsh và 
hành lang đdsh chưa rõ ràng, cụ thể; 

qhtt bảo tồn đdsh được xây dựng trên 
cơ sở kế thừa các đối tượng đã tồn tại trước 
đó như hệ thống Kbt rừng đặc dụng, Kbt 
vùng nước nội địa, Kbt biển, các cơ sở bảo 
tồn chuyển chỗ… đặc biệt, khi quy hoạch hệ 
thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng chính 
phủ phê duyệt (quyết định số 1976/qđ-ttg 
ngày 30/10/2014), chưa có sự thống nhất trong 
hệ thống các Kbt cũng như một số nội dung 
khác. điều này đã ảnh hưởng đến công tác xây 
dựng và triển khai các quy hoạch trên thực tế.

trước khi qhtt bảo tồn đdsh được 
xây dựng, để đáp ứng nhu cầu xây dựng quy 
hoạch ở địa phương, tổng cục môi trường đã 
ban hành hướng dẫn tạm thời về lập qhbt 
đdsh cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương (công văn số 655/tcmt-btđdsh ngày 
4/5/2013). bên cạnh những hiệu quả tích cực, 
hướng dẫn cũng bộc lộ một số bất cập về tính 
khả thi cần được điều chỉnh và nâng cấp thành 
văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đơn 
giản hóa và sát với điều kiện thực tế.

Ở địa phương: nhận thức được tầm quan 
trọng của qhbt đdsh, nhiều địa phương 
đang nỗ lực triển khai việc xây dựng quy 
hoạch. đặc biệt, sau khi qhtt bảo tồn 
đdsh của cả nước được phê duyệt, công tác 
xây dựng quy hoạch tại địa phương có nhiều 
bước tiến lớn. tính đến nay, đã có 10 tỉnh phê 
duyệt qhbt đdsh cấp tỉnh (gồm bến tre, 
cao bằng, điện biên, đồng Tháp, hà nội, 

lạng sơn, sóc trăng, sơn la, 
trà vinh, tuyên quang); gần 
20 tỉnh đang trong quá trình 
xây dựng. bên cạnh đó, việc 
thực hiện các quy hoạch đã 
được phê duyệt cũng đang 
được nhiều địa phương tích 
cực triển khai, đặc biệt là công 
tác thành lập các Kbt mới. 
song, kết quả tổng hợp các ý 
kiến phản ánh cũng như làm 
việc trực tiếp của bộ tn&mt 
với các tỉnh cho thấy, công tác 
qhbt đdsh cấp tỉnh còn 
gặp một số khó khăn, thách 
thức như: Kinh phí lập qhbt 
đdsh còn thiếu hoặc không 
đáp ứng được nhu cầu. Theo 
công văn số 655/tcmt-
btđdsh ngày 4/5/2013, việc 
lập kinh phí được hướng dẫn 
thực hiện theo Thông tư số 
01/2012/tt-bKhđt ngày 
9/2/2012 của bộ Kế hoạch 
và đầu tư về hướng dẫn xác 
định mức chi cho lập, thẩm 
định và công bố qhtt phát 
triển kinh tế - xã hội; quy 
hoạch phát triển ngành, lĩnh 
vực, sản phẩm chủ yếu. Theo 
Thông tư này, kinh phí cho 
việc lập qhbt đdsh cấp 
tỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở 
các dữ liệu, thông tin có sẵn. 
tuy nhiên, trên thực tế, thông 

tin, dữ liệu về đdsh của các 
tỉnh rất ít, không có hoặc 
không cập nhật, nên việc điều 
tra, tổng hợp đòi hỏi thời gian 
và kinh phí. do vậy nếu cấp 
kinh phí theo các quy định 
tại Thông tư thì không đủ để 
thực hiện các hoạt động theo 
nhu cầu thực tế cũng như yêu 
cầu về chuyên môn. ngoài ra, 
nhiều địa phương chưa bố 
trí được nguồn kinh phí xây 
dựng quy hoạch do nguồn 
ngân sách cho sự nghiệp môi 
trường của địa phương hạn 
chế.

bên cạnh đó, quy trình 
thẩm định hồ sơ qhbt đdsh 
cấp tỉnh rất phức tạp, chưa có 
các hướng dẫn chi tiết về lập 
bản đồ qhbt đdsh, dẫn đến 
sự thiếu thống nhất trong thực 
hiện; việc triển khai thực hiện 
các qhbt đdsh được giao 
cho các sở tn&mt làm đầu 
mối nhưng đây là nội dung 
mới nên sở còn lúng túng 
trong quá trình triển khai. 
đồng thời, việc thành lập mới 
các Kbt gặp phải vướng mắc 
về sự không đồng nhất giữa 
các hệ thống quy hoạch trước 
đó, nhất là quy hoạch hệ thống 
rừng đặc dụng.

có thể nói, việc nhận 
biết và quyết tâm triển khai 
có hiệu quả các nhiệm vụ 
trọng tâm nêu trên, trong đó 
tập trung vào thành lập các 
Kbt, cơ sở bảo tồn, hành 
lang đdsh theo quyết định 
số 45/qđ-ttg; Khẩn trương 
xây dựng qhbt đdsh cấp 
tỉnh cũng như tiến hành 
hoàn thiện chính sách, văn 
bản pháp luật và tăng cường 
năng lực lập, điều chỉnh, 
thực hiện qhbt đdsh sẽ 
góp phần không nhỏ vào 
công tác bảo tồn đdsh của 
cả nước nói chung và từng 
địa phương nói riêngn

 V Quy hoạch bảo tồn là công cụ hữu hiệu trong quản lý ĐDSH  
được áp dụng nhiều nước trên thế giới
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Nhìn lại 5 năm (2010 - 2015) 
sự kiện vinh danh Cây Di sản Việt Nam
NGUyễN NGọC SINH
ĐặNG HUy HUỳNH
PHùNG qUANG CHíNH
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)

sự kiện “bảo tồn cây di sản việt nam” 
là sáng kiến của vacne nhằm hưởng 
ứng chiến lược quốc gia về bảo tồn, phát 

triển bền vững đdsh của việt nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 và năm quốc tế 
đdsh... đây là sự kiện đã phát huy vai trò và 
ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn 
gen thực vật quý, hiếm, tôn vinh giá trị màu 
xanh quê hương, đồng thời, tạo dấu ấn quan 
trọng với ý nghĩa khoa học, nhân văn cao cả về 
ý thức bvmt của việt nam, đặc biệt là để tri 
ân các bậc tiền bối đã để lại cho hậu thế những 
di sản quý báu.

sau khi phát động, xây dựng tiêu chí cây di 
sản việt nam, vacne đã thành lập hội đồng 
cây di sản việt nam gồm các nhà chuyên môn 
có liên quan. các thành viên của hội đồng 
không chỉ làm nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ cây 
gửi đến, khảo sát, thẩm định tuổi và các thông 
tin về cây, mà còn tuyên truyền, quảng bá về ý 
nghĩa, mục đích của sự kiện cây di sản việt 
nam; làm cầu nối chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ, 
chăm sóc và chữa bệnh cho cây giữa các cộng 
đồng, chuyên gia trong và nước ngoài… nhờ 
đó, sáng kiến bảo tồn đdsh, bảo vệ cây cổ thụ, 
cây đầu nguồn… bằng hình thức vinh danh 
cây di sản việt nam của vacne đã nhanh 
chóng lan tỏa, được cộng đồng các địa phương 
ngày càng hưởng ứng.

như chúng ta đã biết, trong quá trình hình 
thành và phát triển, người việt đã có nhiều 
hiểu biết, gắn bó với nguồn tài nguyên thực vật, 
hình thành các tập tục bảo vệ cây xanh, cảnh 
quan môi trường. họ lấy tên một loài cây để 
làm địa danh, địa chỉ và coi đây là biểu tượng, 
là niềm tự hào của địa phương như: “dốc cây 
đa”, “trạm cây trôi”, “đồi cây đề”… hầu hết các 
địa phương đều coi cây si trên bến nước, cây đa 
trước cửa đình, bồ đề che sân chùa và cây gạo 
tỏa bóng mát ở đầu làng… là những thực tế gắn 
bó với cộng đồng. ví dụ, đồng bào tày, nùng 
ở lào cai, cao bằng, bắc cạn có tục lệ cúng 
cây, cúng rừng thiêng, rừng ma (đông sấn)… 

dưới gốc cây đa, cây đề, cây si, 
cây gạo cổ thụ… ở nhiều vùng 
miền nước ta đều được người 
dân xây miếu, lập am thờ. vì 
thế, khi hình thành ý tưởng 
cũng như quá trình triển khai 
sự kiện cây di sản việt nam, 
vacne đã đúc kết truyền 
thống đó, đồng thời học tập 
kinh nghiệm của nhiều nước 
trong khu vực và trên thế giới.

trong vòng 5 năm, kể từ 
khi phát động (tháng 3/2010 
đến tháng 4/2015), vacne 
đã nhận hàng nghìn hồ sơ 
cây từ hầu hết các tỉnh/thành 
trong cả nước gửi về đăng 
ký, xin được xét duyệt là cây 
di sản việt nam. hội đồng 
đã xét, công nhận trên 972 
cây thuộc 70 loài thực vật và 
danh sách cây di sản việt 
nam đã có mặt ở hầu hết các 
vùng, miền cả nước, từ vùng 
địa đầu tổ quốc (hà giang), 

vùng cao phan xi păng đến 
vùng cực nam (côn đảo); từ 
tây nguyên (đắc lắc) ra đảo 
lý sơn (quảng ngãi) và vươn 
tới quần đảo trường sa của 
Khánh hòa (đảo sơn ca, đảo 
sinh tồn, trường sa lớn).

trong số những cây được 
công nhận là cây di sản việt 
nam, có nhiều giống cây 
đặc hữu, cây quý hiếm, tuổi 
đời rất cao, ví dụ: 2 cây táu 
ở Thiên cổ miểu (việt trì 
- phú Thọ) có tuổi đời 2.000 
năm; cây sa mu dầu ở khe bu 
(vqg pù mát - nghệ an) cao 
hùng vĩ tới 73 m, đường kính 
thân tới hơn 4,5 m; cây đỗ 
quyên cành thô phan xi păng 
(vqg hoàng liên) là loài cây 
đặc hữu, chỉ có ở việt nam; 
cây bạch mai ở đình phú tự 
(bến tre); cây sộp và cây khế 
cảnh 350 năm tuổi tại Khu di 
tích mộ cụ phó bảng nguyễn 

 V Gắn biển công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây long não 
tại khu Biệt điện Bảo Đại (TP. Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc)
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sinh sắc (cao lãnh, đồng Tháp); 
cây bằng lăng, mai tứ quý (việt trì - 
phú Thọ). bên cạnh những cây nhiều 
thân và rễ phụ, chu vi lớn nhất (45 
m) như cây đa ở đền Thượng (lào 
cai), còn có những cây đứng sừng 
sững, vươn cao tỏa bóng mát sát 
biên giới như cây sấu ở bản nà sác 
(hà quảng - cao bằng), chùm lên 
cột mốc biên giới việt - trung (cột 
mốc số 651), hoặc những cây mù u, 
phong ba, bàng vuông ở quần đào 
trường sa (Khánh hòa) và quần thể 
cây bàng ở côn đảo (bà rịa - vũng 
tàu); quần thể cây ngô đồng đỏ, cây 
đa ở cù lao chàm (hội an - quảng 
nam), cây đa ở đảo hòn dấu (hải 
phòng). cây đơn thân cao to, hùng 
vĩ như nghiến 1.000 tuổi ở bắc hà 
(lào cai), đường kính thân hơn 3 
m; cây thông (bắc giang), tùng (đắc 
lắc), chò chỉ (bắc mê - hà giang)… 
qua các hồ sơ cho thấy, đến nay cả 
8 vùng sinh thái đều phủ bóng cây 
di sản việt nam. đây là kết quả rất 
đáng được khích lệ góp phần bảo vệ 
nguồn gen thực vật, bảo vệ các cảnh 
quan tươi đẹp của việt nam.

có thể nói, sự kiện bảo tồn cây 
di sản việt nam đã đáp ứng yêu cầu 
của các cơ quan chức năng cũng như 
tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng, 
vì vậy, các buổi lễ vinh danh cây di 
sản việt nam đã thu hút sự quan 
tâm, hưởng ứng của chính quyền và 
người dân các địa phương với không 
khí nghiêm trang, ấm cúng, vui vẻ, 
mang đậm tính cộng đồng, tình làng 
xóm, góp phần bvmt và phát huy 
nét đẹp văn hóa của các cộng đồng.

bên cạnh đó, vacne đã tổ chức 
nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm về 
sự kiện bảo tồn cây di sản việt nam 
như: hội nghị tổng kết 3 năm cây 
di sản việt nam tại quận tây hồ, 
hà nội; hội nghị chăm sóc cây di 
sản việt nam tại trưng vương (việt 
trì, phú Thọ) và đà nẵng… ngoài 
ra, hội đồng cây di sản việt nam 
còn 2 lần tổ chức tọa đàm quốc tế 
với chủ đề chăm sóc cây xanh, cây 
di sản việt nam; cử chuyên gia về 

Hà GIaNG: 
công nhận quần thể cây đa ở đồng văn  
là cây di sản việt nam

vừa qua, tại hà giang, hội 
bảo vệ Thiên nhiên và môi 

trường việt nam (vacne) đã 
trao bằng chứng nhận quần thể 
cây đa cổ thụ ở thôn Thiên hương, 
thị trấn đồng văn, huyện đồng 
văn là cây di sản việt nam.

quần thể gồm hơn chục cây 
đa cổ thụ, trong đó có 4 cây tuổi 
đời từ 515 - 570 năm. Theo nghiên 
cứu, đánh giá của vacne cùng 
các ngành chuyên môn, đây là 
một trong những giá trị sinh học 
quý, hiếm, cần được tôn vinh và 
bảo tồn. đồng thời, là điểm nhấn 
đặc biệt của vùng cao nguyên đá 
đồng văn - công viên địa chất 
duy nhất ở việt nam. Không chỉ 
có giá trị sinh thái, cụm cây đa cổ 
thụ còn có ý nghĩa tâm linh đối 
với cộng đồng các dân tộc tày, 
mông, giấy.

tính đến thời điểm hiện nay, 
cao nguyên đá đồng văn có 31 di 
sản được xếp hạng cấp quốc gia và 
cấp tỉnh với các giá trị về di sản địa 
chất, văn hóa và đdsh. AN VI
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nơi có cây bị bệnh, bị sâu xâm hại để 
tư vấn cách chữa trị, chăm sóc, bảo 
vệ cây. hiệu ứng của sự kiện còn 
được phát huy bằng cuộc thi viết về 
“cây cổ thụ - cây di sản việt nam”, 
phát động từ tháng 8 đến tháng 
12/2014, thu hút hàng trăm tác giả 
từ mọi miền tổ quốc tham gia viết 
bài dự thi. Kết quả, ban tổ chức đã 
chọn được 15 tác phẩm tốt nhất để 
trao giải (trong tổng số hơn 200 bài 
gửi về).

để sự kiện đảm bảo tính bền 
vững, thời gian tới vacne sẽ hướng 
vào các nhiệm vụ trọng tâm như: 
Khuyến khích cộng đồng phát hiện, 
đăng ký nhiều loài cây đủ tiêu chí để 
công nhận là cây di sản việt nam; 
phấn đấu tất cả các tỉnh/thành đều 
có cây di sản, để cộng đồng nào 
cũng có nét đặc sắc văn hóa riêng. 
bên cạnh đó, tuyên truyền đến các 
địa phương cùng với việc đăng ký và 
vinh danh cây di sản việt nam, cần 
theo dõi diễn biến sức khỏe của cây 
cổ thụ, cây di sản, lập nhật ký ghi 
nhận tình hình, lập ban quản lý cây 

di sản việt nam như một số nơi đã 
thực hiện; Áp dụng các kinh nghiệm 
dân gian trong việc phòng và chữa 
bệnh cho cây, không xâm hại không 
gian sống của cây dưới mọi hình 
thức; nhân giống các cây di sản 
trồng tại chỗ hoặc trồng rộng ra các 
nơi có điều kiện thích hợp và coi đây 
là giải pháp bảo tồn, phát triển nền 
kinh tế xanh, tăng trưởng xanh trong 
phát triển bền vững.

ngoài ra, cần mở rộng ý nghĩa, 
mục đích của sự kiện bảo tồn cây 
di sản việt nam dưới nhiều góc độ 
khác nhau, phù hợp với đặc điểm 
của từng địa phương, từng cộng 
đồng, trong đó làm tốt chức năng, 
nhiệm vụ là cầu nối liên kết các cộng 
đồng với nhau, với chính quyền, các 
tổ chức đoàn thể trong nước và quốc 
tế, để bvmt thông qua bảo vệ, chăm 
sóc cây di sản. đồng thời, cải thiện 
sinh kế cộng đồng, thu hút du lịch, 
phát triển các sản phẩm từ khai thác 
hợp lý cây di sản như kinh nghiệm 
ở cao bằng, bắc giang, đà nẵng, 
phú yên, cần Thơ…n

 V Cụm đa ở Hà Giang được  
công nhận là Cây Di sản Việt Nam
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
CÔNG ƯỚC RAMSAR TẠI VIỆT NAM
TRầN NGọC CườNG, NGUyễN Tự NAM
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

việt nam là đất nước được thiên nhiên 
ưu đãi với dải bờ biển dài trên 3.260 
km của 28 tỉnh/thành phố ven biển từ 

móng cái đến hà tiên và hệ thống sông, suối, 
đầm, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo dày đặc. điều 
đó đã tạo nên tính đa dạng của hệ sinh thái 
đất ngập nước (đnn) ở việt nam. đnn là hệ 
sinh thái có tính đdsh cao. với hơn 10 triệu 
ha chiếm 1/3 diện tích trên đất liền của nước 
ta, đnn phân bố hầu hết các vùng sinh thái, 
gắn bó lâu đời với cộng đồng dân cư, có vai trò 
quan trọng đối với đời sống nhân dân và phát 
triển kinh tế - xã hội.

năm 1989, việt nam là quốc gia thứ 50 
trên thế giới và là nước đầu tiên trong khu 
vực đông nam Á tham gia công ước ramsar. 
trong những năm qua, việt nam đã có nhiều 
nỗ lực triển khai các hoạt động như hoàn thiện 
chính sách, pháp luật, xây dựng hồ sơ đề cử 
các khu ramsar, xây dựng các mô hình về bảo 
tồn và sử dụng khôn khéo đnn, tăng cường 
hợp tác quốc tế... tuy nhiên, diện tích đnn tự 
nhiên của việt nam ngày càng thu hẹp, nhiều 
vùng đnn tự nhiên có giá trị đdsh cao bị suy 
thoái. 

1. TìNH HìNH THựC HIệN  
CôNG ướC RAMSAR TạI VIệT NAM

Công ước Ramsar về các vùng ĐNN
công ước về các vùng đnn là một hiệp ước 

liên chính phủ được thông qua ngày 2/2/1971 
tại thành phố ramsar của iran. ngày nay được 
gọi là công ước về các vùng đnn hay còn gọi 
là công ước ramsar.

sứ mệnh của công ước là bảo tồn và sử 
dụng một cách khôn khéo các vùng đnn 
thông qua hành động của địa phương, của khu 
vực, của quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp 
phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững 
trên toàn thế giới.

tính đến ngày 15/5/2015, có 168 nước 
tham gia công ước, 2.194 khu ramsar với diện 
tích khoảng 208.844.643 ha.

các nước có số lượng khu ramsar nhiều 
là anh (170 khu); mexico (142 khu); italia (52 

khu); nhật bản (46 khu); iran 
(24 khu); ấn độ (26 khu); 
trung quốc (46 khu).

Khu ramsar ở một số 
nước đông nam Á: cambodia 
(3 khu); malaixia (6 khu); 
inđônêxia (7 khu); lào (2 
khu); Thái lan (13 khu).

Đất ngập nước ở Việt Nam
định nghĩa về đnn ghi tại 

điều 1 của công ước ramsar, 
được sử dụng chính thức ở 
việt nam trong các hoạt động 
liên quan đến đnn: “đnn 
là những vùng đầm lầy, than 
bùn hoặc vùng nước bất kể là 
tự nhiên hay nhân tạo, thường 
xuyên hay tạm thời, có nước 
chảy hay nước tù, là nước 
ngọt, nước lợ hay nước biển, 
kể cả những vùng nước biển 
có độ sâu không quá 6m khi 
triều thấp”. Theo định nghĩa 
trên, việt nam có khoảng trên 
10 triệu ha đnn.

hiện cả nước có trên 3.500 
hồ chứa nước nhỏ và 650 hồ 
chứa nước vừa và lớn. các hồ 
chứa nước lớn như hồ Thác bà 
có diện tích mặt nước 23.400 
ha, hồ hòa bình 212.740 ha, 
hồ dầu tiếng 35.000 ha, hồ 
trị an 27.000 ha... Theo số 
liệu tính toán cho thấy, hệ 
thống sông mê công có nguồn 
nước chảy vào việt nam (sông 
cửu long) là lớn nhất, chiếm 
61,4% tổng lượng dòng chảy 
sông ngòi của cả nước. ngoài 
ra, việt nam còn là một quốc 
gia ven biển. trong số trên 10 
triệu ha đnn, có khoảng 2 
triệu ha đnn ven biển, phân 
bố rộng khắp vùng bờ biển, 
đảo của việt nam. đnn ven 
biển có rạn san hô, thảm cỏ 
biển, bãi triều lầy có rừng ngập 
mặn, bãi triều không có rừng 

ngập mặn, vùng nước ven 
bờ, cửa sông, đầm phá, vũng, 
vịnh, đầm nuôi hải sản…

Thể chế, chính sách
nhận thức vai trò và giá trị 

của đdsh nói chung và các 
vùng đnn nói riêng, đảng và 
nhà nước đã ban hành nhiều 
chủ trương và chính sách bảo 
tồn các vùng đất đnn. cụ 
thể, năm 2008, luật đdsh đã 
được quốc hội khóa 12 thông 
qua, có quy định về nội dung 
quản lý hệ sinh thái đnn. văn 
bản pháp lý đầu tiên về đdsh 
có tính hệ thống, tổng thể trên 
cả nước, đã quy định hệ sinh 
thái đnn là đối tượng chính 
của hoạt động quản lý nhà 
nước. 

ngoài ra, một số văn bản, 
pháp luật đã được ban hành 
quy định trực tiếp điều chỉnh 
nội dung quản lý hệ sinh thái 
đnn như: 

- luật tài nguyên nước 
2012 đã quy định nội dung về 
bảo vệ các vùng đnn thông 
qua quản lý, bảo vệ và sử dụng 
hợp lý tài nguyên nước và quy 
hoạch tài nguyên nước trên 
toàn quốc;

- luật đất đai sửa đổi 2013 
quy định vấn đề sử dụng hợp 
lý tài nguyên đnn tại điều 
56, 57 là: cho thuê và việc 
chuyển mục đích sử dụng đất 
cho việc sử dụng để sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản và làm muối;

- quyết định số 1479/qđ-
ttg ngày 13/10/2008 của Thủ 
tướng chính phủ phê duyệt 
quy hoạch hệ thống 45 khu 
bảo tồn đnn nội địa đến năm 
2020;

- quyết định số 742/qđ-
ttg ngày 26/5/2010 của Thủ 
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tồn, sử dụng khôn khéo vùng 
nước nội địa.

bộ tn&mt là cơ quan đầu 
mối quốc gia thực hiện công 
ước ramsar. đồng thời theo 
luật đdsh, bộ tn&mt là cơ 
quan chịu trách nhiệm trước 
chính phủ về quản lý đdsh, 
trong đó có đdsh ở các vùng 
đnn. nghị định số 65/2010/
nđ-cp ngày 11/6/2010 của 
chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của luật đdsh cũng 
quy định bộ tn&mt có trách 
nhiệm chủ trì lập, thẩm định 
dự án thành lập khu bảo tồn 
cấp quốc gia vùng đnn.

Sử dụng khôn khéo ĐNN
việc quản lý bền vững 

đnn đã được nhiều địa 
phương quan tâm và triển 
khai dự án về bảo tồn và sử 
dụng khôn khéo đnn trong 
cả nước, như: xây dựng mô 
hình thí điểm chi trả dịch vụ 
môi trường đnn ven biển 
góp phần xóa đói, giảm nghèo 
cho cộng đồng ở vqg mũi 
cà mau (khu ramsar mũi cà 
mau); mô hình du lịch sinh 
thái cộng đồng và xây dựng cơ 
chế chia sẻ lợi ích được hình 
thành tại vqg xuân Thủy 
(khu ramsar xuân Thủy); 

phục hồi rừng ngập mặn phát 
triển du lịch tại xã vĩnh Thái 
(tp. nha trang); bảo tồn các 
giá trị văn hóa phục vụ sử 
dụng khôn khéo và bảo tồn 
đnn ven biển tiền hải, Thái 
bình...

Mở rộng các khu Ramsar
được sự chỉ đạo sát sao 

của lãnh đạo tổng cục môi 
trường, bộ tn&mt và sự hỗ 
trợ của các chuyên gia, cục 
bảo tồn đdsh đã tiến hành 
xây dựng hồ sơ đề cử và được 
ban thư ký công ước ramsar 
công nhận một số vùng đnn 
có tầm quan trọng quốc tế 
(khu ramsar), cụ thể: vqg 
xuân Thủy (1988); đnn 
bầu sấu (2005); vqg ba bể 
(2011); vqg tràm chim và 
vqg mũi cà mau (2012); 
vqg côn đảo (2013). hiện 
nay, vqg u minh Thượng và 
Khu bảo tồn đnn láng sen 
đang được ban thư ký công 
ước ramsar xem xét công 
nhận là khu ramsar.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Thực hiện nghĩa vụ của 

các nước thành viên, tham 
gia công ước ramsar, từ năm 
1989, việt nam tham gia đầy 
đủ hội nghị các bên tham gia 
công ước về các vùng đnn 

 V Loài Giang sen tại VQG Tràm Chim - Khu Ramsar thứ 4 
của Việt Nam

tướng chính phủ phê duyệt hệ thống khu bảo 
tồn biển việt nam đến năm 2020;

- nghị định số 57/2008/nđ-cp ngày 
2/5/2008 của chính phủ về ban hành quy chế 
quản lý các Khu bảo tồn biển việt nam có tầm 
quan trọng quốc gia và quốc tế;

- nghị định số 117/2010/nđ-cp ngày 
24/12/2010 của chính phủ về tổ chức và quản 
lý hệ thống rừng đặc dụng (hiện có khoảng 
24 vùng đnn quan trọng của việt nam đang 
được quản lý theo quy chế này);

- quyết định số 1216/2012/qđ-ttg ngày 
5/9/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê 
duyệt chiến lược bvmt quốc gia đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 2030. chiến lược 
bvmt đã xác định các nhóm nội dung, giải 
pháp hướng tới mục tiêu phục hồi, tái sinh các 
hệ sinh thái tự nhiên đã bị suy thoái, đặc biệt 
là rừng ngập mặn; Khai thác, sử dụng hiệu quả 
và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 
bảo tồn thiên nhiên và đdsh, bao gồm cả 
đnn;

- quyết định số 1250/qđ-ttg ngày 
31/7/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc 
phê duyệt chiến lược quốc gia về đdsh 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
chiến lược đã phản ánh nội dung chiến lược 
giai đoạn 2012-2015 của công ước ramsar về 
lồng ghép vấn đề quản lý đnn với biến đổi 
khí hậu;

- quyết định số 45/qđ-ttg ngày 8/1/2014 
của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy 
hoạch tổng thể bảo tồn đdsh của cả nước đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030. đây là 
văn bản quy định cụ thể về việc khoanh vi, bảo 
tồn và phát triển bền vững đnn của việt nam 
(đáp ứng với mục tiêu mở rộng các khu bảo tồn 
đnn theo chiến lược của công ước ramsar);

- quyết định số 166/qđ-ttg ngày 
21/1/2014 của Thủ tướng chính phủ về phê 
duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia 
về bvmt đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2030. trong đó nêu rõ các nội dung về 
quản lý và phát triển bền vững các hệ sinh thái 
đnn của việt nam;

- quyết định số 218/qđ-ttg ngày 
7/2/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc 
phê duyệt chiến lược quản lý hệ thống rừng 
đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng 
nước nội địa việt nam đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030. chiến lược cũng đã đề 
cập đến vấn đề quy hoạch khu bảo tồn biển, 
khu bảo tồn vùng nước nội địa và vấn đề bảo 
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có tầm quan trọng quốc tế do ban thư ký công 
ước tổ chức. trong những năm qua, việt nam 
đã nhận được sự tài trợ của ban thư ký công 
ước ramsar và trung tâm ramsar đông Á 
(rrc), thông qua hình thức cử cán bộ tham 
gia các khóa tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về 
quản lý đnn. qua đó, các cán bộ đã thu được 
nhiều kiến thức về quản lý, sử dụng khôn khéo 
tài nguyên tại các vùng đnn.

bên cạnh đó, việt nam cũng đã nhận được 
sự hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế thông qua 
các dự án về bảo tồn đnn như: rrc đã hỗ 
trợ thực hiện dự án “bảo tồn các giá trị văn 
hóa phục vụ sử dụng khôn khéo và bảo tồn 
đnn ven biển tiền hải, Thái bình”; rrc đã 
hỗ trợ vqg côn đảo thực hiện dự án “nâng 
cao nhận thức về công ước ramsar và nâng 
cao năng lực quản lý đnn và đnn ven biển 
vqg côn đảo”; ban thư ký công ước ramsar 
đã hỗ trợ cho việc xây dựng hồ sơ vqg ba bể, 
vqg tràm chim trình ban thư ký công ước 
ramsar công nhận là khu ramsar; quỹ môi 
trường toàn cầu đã tài trợ dự án “Khắc phục 
trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý khu 
bảo tồn” và dự án “bảo tồn đdsh của các hệ 
sinh thái rừng ở việt nam”, trong các dự án này 
có thực hiện các hợp phần liên quan đến đnn.

Đào tạo, nâng cao nhận thức
hàng năm, tổng cục môi trường, bộ 

tn&mt đã có công văn gửi các bộ, ngành, 
địa phương về việc hướng dẫn tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng ngày đnn thế giới, các 
hình ảnh áp phích về đnn và các tài liệu tuyên 
truyền vai trò, giá trị của đnn do ban thư ký 
công ước ramsar phát hành. bên cạnh đó cử 
một số cán bộ của các ban quản lý khu ramsar 
(vqg ba bể, vqg xuân Thủy, vqg mũi 
cà mau) tham dự lớp tập huấn, chia sẻ kinh 
nghiệm về quản lý đnn trong khu vực châu 
Á, được tổ chức tại hàn quốc; đồng thời phối 
hợp với sở tn&mt các tỉnh bắc cạn, đồng 
Tháp, cà mau, bà rịa - vũng tàu và các ban 
quản lý tổ chức lễ trao bằng công nhận là khu 
ramsar cho các vqg ba bể, tràm chim, mũi 
cà mau, côn đảo. ngoài ra, nhiều trường đại 
học, cao đẳng, viện nghiên cứu đã có các môn 
học liên quan về quản lý các vùng đnn, bảo 
tồn đdsh, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên, phát triển bền vững đnn;

Những thách thức trong công tác quản lý 
ĐNN

sự thiếu thống nhất trong khái niệm và 
hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về 

đdsh dẫn đến những khó 
khăn trong quy định chức 
năng, nhiệm vụ của các cơ 
quan quản lý nhà nước và sự 
bất cập trong thực tiễn quản 
lý các vùng đnn. ví dụ, hệ 
thống khu bảo vệ duy nhất 
của việt nam là rừng đặc 
dụng bao gồm rất nhiều hợp 
phần là hệ sinh thái đnn 
cả nội địa, ven biển và biển 
do bộ nn&ptnt quản lý. 
trong khi phân công trách 
nhiệm theo luật đdsh thì 
các hệ sinh thái này thuộc sự 
quản lý của bộ tn&mt.

bộ phận phụ trách về công 
tác quản lý, bảo tồn đnn ở địa 
phương còn chưa được thành 
lập. vì vậy, công tác triển khai 
các chính sách, pháp luật của 
nhà nước về đnn khó được 
thực hiện và hiệu quả không 
cao.

chính sách về bảo tồn và 
phát triển bền vững các vùng 
đnn chưa được lồng ghép 
đầy đủ trong các chiến lược, 
kế hoạch phát triển của các 
ngành và địa phương, đồng 
thời chưa thể đề ra được chính 
sách huy động các nguồn lực 
xã hội và cộng đồng tham gia 
quản lý bảo tồn, sử dụng bền 
vững đnn.

dữ liệu về hệ thống khu 
đnn có đdsh cao chưa 
được cập nhật. đặc biệt, chưa 
có một dự án điều tra, nghiên 
cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu 
đnn toàn quốc mang tính 
tổng thể, hệ thống và nhất 
quán.

trước những áp lực phát 
triển kinh tế - xã hội, đnn 
bị chuyển đổi mục đích sử 
dụng, nhiều khu trở thành 
khu công nghiệp, khu dân 
cư, giao thông... làm cho diện 
tích đnn tự nhiên bị thu hẹp, 
trong khi đó diện tích đnn 
nhân tạo lại tăng lên.

dân số gia tăng và nghèo 

đói đã ảnh hưởng đến bảo tồn 
và sử dụng bền vững đnn.

nguồn lực về con người 
và cơ sở vật chất, tài chính cho 
bảo tồn, quản lý đnn còn rất 
hạn chế.

2. MộT Số KếT LUậN 
Và KIếN NGHị

Kết luận
việt nam là quốc gia có 

nhiều vùng đnn với tính 
đdsh cao và có tiềm năng đề 
cử trở thành khu ramsar.

luật và các văn bản pháp 
luật có liên quan đã được 
ban hành quy định cụ thể 
về quản lý và bảo tồn các hệ 
sinh thái, khu bảo tồn đnn. 
tuy nhiên, vẫn còn thiếu 
thống nhất trong các luật 
có liên quan đến đdsh và 
đnn (luật bảo vệ và phát 
triển rừng, luật Thủy sản, 
luật đdsh).

nhiều mô hình sử dụng 
khôn khéo tài nguyên dựa vào 
cộng đồng đã được triển khai 
ở các địa phương, các khu bảo 
tồn. tuy nhiên, các mô hình 
này cần được tuyên truyền 
thường xuyên, nhân rộng mô 
hình trên phạm vi cả nước và 
cần được duy trì dài hạn.

số lượng các khu ramsar 
ngày một tăng, thể hiện sự 
nghiêm túc của nước thành 
viên trong việc đề cử các khu 
ramsar nhằm bảo tồn và phát 
huy các giá trị đdsh của 
đnn. 

công tác bảo tồn đdsh 
tại các vùng đnn ngày càng 
được nhiều tổ chức quốc tế 
quan tâm, tài trợ về tài chính 
và kỹ thuật.

Kiến nghị
để thực hiện công ước 

ramsar có hiệu quả, việt nam 
cần phải sớm hoàn thiện, 

trao đổI - dIễn đàn

(Xem tiếp trang 43)
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Tổng quan về quản lý sinh vật ngoại lai  
xâm hại ở Việt Nam
Tạ THị KIềU ANH
HOàNG THị THANH NHàN
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

theo điều 3, luật đdsh, sinh vật ngoại 
lai xâm hại (svnlxh) là loài ngoại lai 
lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại 

đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân 
bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát 
triển. svnlxh có mặt trong tất cả các nhóm 
phân loại chủ yếu, bao gồm các loài virus, nấm, 
tảo, rêu, dương xỉ, thực vật cao, động vật không 
xương sống, cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. 
Khoảng 10% của 3.000 loài thực vật có mạch, 
có tiềm năng xâm hại các hệ sinh thái khác 
nhau và ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp 
đến các hệ sinh vật bản địa. svnlxh đã xâm 
chiếm và ảnh hưởng đến hệ sinh vật bản địa 
trong mọi loại hình của hệ sinh thái trên trái 
đất, góp phần tạo ra sự tuyệt chủng của nhiều 
loài, tác động tiêu cực tới kinh tế - xã hội và sức 
khỏe của con người.

1. THựC TRạNG SVNLXH
ở việt nam, các loài sinh vật xâm hại hầu 

như ít được chú ý cho đến nửa đầu thập kỷ 
1990, khi dịch ốc bươu vàng bùng phát từ đồng 
bằng sông cửu long đến đồng bằng bắc bộ. từ 
đó, các loài svnlxh mới được nhìn nhận là 
vấn đề thời sự đối với việt nam. 

hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu về 
sinh vật ngoại lai nói chung và svnlxh nói 
riêng tại việt nam, tuy nhiên đã có một số 
nghiên cứu về cây mai dương mimosa pigra 
và một số thực vật ngoại lai xâm hại khác ở 
đồng bằng sông cửu long; ốc bươu vàng 
pomacea canaliculata; bọ cánh cứng ăn lá hại 
dừa brontispa longissima; sâu róm hại thông 
dendrolimus punctatus; ong ăn lá thông 
diprion sp và một số công trình nghiên cứu về 
động vật thủy sinh nhập nội, chủ yếu là về các 
loài cá. cụ thể: nguyễn công minh và cộng 
sự năm 2005 đã nghiên cứu và sử dụng tiếp 
cận ma trận để phân tích các tác động của 23 
loài sinh vật ngoại lai (chủ yếu là thực vật) gây 
ra đối với đdsh; cũng trong năm 2005, bộ 
Thủy sản đã nghiên cứu và đưa ra danh mục 

41 loài thủy sinh vật nhập nội 
ở việt nam. trong số này chỉ 
có chín loài được xác định là 
hoàn toàn không có hại theo 
hệ thống phân loại khả năng 
xâm hại của wittenberg và 
cock (2001).

ngày 26/9/2013, bộ 
tn&mt và bộ nn&ptnt 
đã ký Thông tư liên tịch số 
27/2013/t tlt-btnmt-
bnnptnt ban hành 3 danh 
mục gồm: 

- danh mục loài ngoại lai 
xâm hại: có 25 loài gồm 3 loài 
vi sinh vật, 1 loài vi sinh vật, 
5 loài động vật không xương 
sống, 6 loài cá, 2 loài lưỡng cư 
bò sát, 1 loài thú, 7 loài thực 
vật;

- danh mục loài ngoại lai 
xâm hại có nguy cơ xâm hại đã 
xuất hiện trên lãnh thổ việt 
nam: có 15 loài gồm 1 loài 
động vật không xương sống, 5 
loài cá, 1 loài lưỡng cư bò sát, 1 
loài thú, 7 loài thực vật;

- danh mục loài ngoại 
lai có nguy cơ xâm hại chưa 

xuất hiện trên lãnh thổ việt 
nam: có 41 loài gồm 22 loài 
động vật không xương sống, 
2 loài cá, 3 loài lưỡng cư bò 
sát, 3 loài chim và thú, 11 loài 
thực vật. 

2. TáC ĐộNG CủA 
SVNLXH

Cây mai dương Mimosa 
pigra

cây mai dương được coi 
là svnlxh có tác động lớn 
nhất ở việt nam. tại vqg 
tràm chim, mối đe dọa lớn 
nhất mà cây mai dương gây 
ra cho các vùng đất ngập 
nước là do khả năng xâm lấn 
nhanh và chiếm lĩnh thay 
thế dần các thảm thực vật tự 
nhiên tạo nên các tác động 
tiêu cực đến các quần thể 
động vật trong khu vực, đáng 
chú ý nhất là đối với khu hệ 
chim. điều này càng trở nên 
đặc biệt nghiêm trọng do các 
vùng đồng cỏ ở tràm chim 
là nơi sinh sống của những 
loài chim bị đe dọa toàn cầu 

 V Bèo lục bình là loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống và gây 
hại đối với các loài sinh vật bản địa
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trong đó có sếu đầu đỏ. nhiều vùng trảng 
cỏ năng eleocharis ở tràm chim là vùng 
kiếm ăn chính của sếu đầu đỏ nay đã bị xâm 
lấn bởi cây mai dương với mật độ dày đặc. 
đó cũng là một trong những nguyên nhân 
chính làm cho số lượng sếu ở tràm chim 
giảm mạnh từ 600-800 cá thể vào giữa 
những năm 1990 đến ít hơn 100 cá thể vào 
năm 2003.

Khu vực sông la ngà (đồng nai), nông 
dân đã phải bỏ 1.800.000 đ/ha cho chi phí bổ 
sung để chặt cây mai dương trong mỗi vụ gieo 
trồng. ngoài ra, đa số các công trình xây dựng 
đều sử dụng cát để san lấp nền và mặt bằng, 
ngay sau khi san lấp cây mai dương đã mọc 
kín toàn bộ mặt bằng, gây khó khăn cho việc 
thi công hoặc tăng chi phí phòng trừ trước khi 
tiến hành xây dựng.

ốc bươu vàng Pomacea canaliculata
ốc bươu vàng cũng được nhiều nghiên 

cứu xác định là một trong những loài gây hại 
mạnh nhất ở việt nam. loài này đã được 
nhập vào việt nam từ trước năm 1975 với 
mục đích làm cảnh. đến năm 1989, hai trang 
trại nuôi ốc bươu vàng được thành lập (tại 
củ chi, tp hồ chí minh) đã nhân nuôi, 
xuất khẩu ốc bươu vàng và đến năm 1990, 
việc nuôi thử nghiệm ốc bươu vàng được bắt 
đầu ở miền bắc việt nam. do có vòng đời 
ngắn, dưới các điều kiện phù hợp, ốc bươu 
vàng có thể phát tán nhanh chóng dọc theo 
các thủy vực và hiện đã được ghi nhận ở hầu 
hết các vùng tại việt nam. do có thể ăn được 
hầu hết các loài thực vật, ốc bươu vàng gây 
ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với đdsh 
cũng như sản xuất nông nghiệp.

Bèo lục bình (bèo Nhật Bản, bèo tây) 
Eichhornia crassipes

bèo lục bình được nhập vào việt nam 
từ nhật bản vào năm 1902 với mục đích làm 
cảnh. trong điều kiện thuận lợi, loài này có 
thể phát triển gấp đôi diện tích trong khoảng 
mười ngày và hiện đã phát triển phân bố rộng 
khắp các thủy vực nước ngọt ở việt nam. bèo 
lục bình che phủ mặt nước, thối mục làm giảm 
ô-xy hòa tan trong nước, dẫn đến làm chết 
cá và các loài thủy sinh khác. bên cạnh đó, 
chúng không chỉ cản trở hoạt động giao thông 
đường thủy mà còn làm chậm dòng chảy, làm 
giảm khả năng phát điện, sức tưới tiêu và tăng 
kinh phí bảo trì các hồ chứa. cũng như các 
loài svnlxh khác, nó còn gây ra những hậu 
quả xấu đối với nền kinh tế.

3. qUảN Lý SVNLXH
Hệ thống văn bản quản lý 

SVNLXH
việt nam đã ban hành 

nhiều văn bản pháp lý quy 
định việc quản lý svnlxh. 
hiện nay, luật đdsh năm 
2008 là văn bản có hiệu lực 
pháp lý cao nhất và đề cập trực 
tiếp đến nội dung quản lý các 
loài ngoại lai xâm hại. ngoài 
ra các văn bản pháp luật khác 
đề cập đến một số nội dung có 
liên quan, chủ yếu tập trung 
vào vấn đề kiểm dịch động, 
thực vật, vấn đề ngăn ngừa 
tác động của sinh vật nhập nội 
vào hệ sinh thái của việt nam 
như luật Thủy sản năm 2003, 
luật bảo vệ và phát triển rừng 
năm 2004, pháp lệnh giống 
cây trồng và pháp lệnh giống 
vật nuôi năm 2004 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành...

Trách nhiệm của các Bộ 
ngành, địa phương trong 
quản lý SVNLXH

Vai trò của các cơ quan 
quản lý nhà nước từ Trung 
ương đến địa phương.

Theo quy định tại luật 
đdsh (2008), vai trò của các 
bộ, ngành, địa phương trong 
quản lý svnlxh được phân 
công cụ thể: 

- bộ tn&mt chủ trì phối 
hợp với bộ nn&ptnt, bộ, cơ 
quan ngang bộ khác tổ chức 
điều tra, xác định loài svnlxh 
và ban hành danh lục các loài 
svnlxh; quy định việc khảo 
nghiệm và cấp phép nuôi trồng 
loài sinh vật ngoại lai.

- bộ tn&mt, bộ 
nn&ptnt, ubnd cấp tỉnh 
có trách nhiệm công khai 
danh mục các loài svnlxh, 
các thông tin về khu vực phân 
bố, mức độ xâm hại của loài 
svnlxh trên trang thông tin 
điện tử của mình.

- cơ quan hải quan chủ 
trì phối hợp với các cơ quan 

có thẩm quyền tại cửa khẩu 
có trách nhiệm niêm yết danh 
lục các loài svnlxh tại cửa 
khẩu và kiểm tra, phát hiện, 
xử lý vi phạm trong việc nhập 
khẩu loài sinh vật thuộc danh 
lục loài ngoại lai xâm hại.

- ubnd cấp tỉnh phối hợp 
với các cơ quan có thẩm quyền 
tổ chức kiểm tra đánh giá 
khả năng xâm nhập của loài 
svnlxh từ bên ngoài vào để 
có biện pháp ngăn ngừa, kiểm 
soát loài ngoại lai xâm hại; cấp 
phép nuôi trồng loài sinh vật 
ngoại lai dựa trên kết quả khảo 
nghiệm xác định loài sinh vật 
ngoại lai đó không có nguy 
cơ trở thành loài xâm hại đối 
với đdsh bản địa; tổ chức 
điều tra để lập danh mục loài 
ngoại lai xâm hại trên địa bàn 
và báo cáo bộ tn&mt, bộ 
nn&ptnt; tổ chức điều tra, 
xác định khu vực phân bố, lập 
kế hoạch cô lập và diệt trừ loài 
thuộc danh mục loài ngoại lai 
xâm hại tại địa phương.

- các cơ quan thông tin 
đại chúng có trách nhiệm đưa 
tin, tuyên truyền về loài ngoại 
lai xâm hại và biện pháp kiểm 
soát, cô lập, diệt trừ loài ngoại 
lai xâm hại.

Vai trò của hệ thống cơ 
quan nghiên cứu khoa học và 
đào tạo về ĐDSH

các cơ quan nghiên cứu 
có trách nhiệm nghiên cứu về 
các loài svnlxh và tác động 
của chúng đối với tính đdsh 
bản địa, kinh tế và sức khỏe 
cộng đồng, những biện pháp 
kiểm soát, khoanh vùng cô 
lập và diệt trừ loài svnlxh. 
đồng thời, nhà nghiên cứu 
phải đóng vai trò như nhà giáo 
dục trên các diễn đàn công 
luận cũng như trong các lớp 
học đề giáo dục, tuyên truyền 
nhằm nâng cao kiến thức liên 
quan đến loài svnlxh cho 
cộng đồng.
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ngoài ra, cơ quan nghiên cứu còn đưa ra 
những ý kiến, đóng góp cho các nhà quản lý, 
hoạch định chính sách tham khảo để có định 
hướng đúng đắn phù hợp với thực tế quản lý 
svnlxh ở điều kiện việt nam.

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ quốc tế 
và trong nước

các tổ chức phi chính phủ quốc tế hay 
trong nước có thể triển khai các chương trình 
dự án nhằm kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại 
lai xâm hại hay hỗ trợ xây dựng năng lực trong 
lĩnh vực này. ví dụ, trong năm 2000, iucn đã 
hỗ trợ các cơ quan chính phủ thực hiện các 
hoạt động nâng cao nhận thức về loài ngoại lai 
xâm hại.

Vai trò của các doanh nghiệp nhà nước, 
nước ngoài, tư nhân

nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp 
nhà nước, nước ngoài, tư nhân đầu tư thực 
hiện các chương trình diệt trừ svnlxh có 
trong danh lục svnlxh.

Vai trò của cộng đồng địa phương
các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực 

hiện quy định của pháp luật về quản lý các 
loài ngoại lai, loài ngoại lai xâm hại. tổ chức, 
cá nhân khi phát hiện loài svnlxh phải 
thông báo ngay với ubnd cấp xã nơi gần 
nhất. sau khi nhận được thông báo, ubnd 
cấp xã phải kịp thời báo cáo với cơ quan cấp 
trên trực tiếp hoặc cơ quan chuyên môn của 

ubnd cấp tỉnh để có biện 
pháp xử lý và kiểm soát kịp 
thời. 

nhà nước khuyến khích 
các cá nhân đầu tư thực hiện 
các chương trình diệt trừ 
svnlxh có trong danh lục 
svnlxh.

Thông qua các tổ chức 
xã hội tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về tác hại svnlxh 
cho cộng đồng. từ đó cộng 
đồng sẽ tham gia phát hiện và 
diệt trừ svnlxh.

4. ĐịNH HướNG CôNG 
TáC qUảN Lý SVNLXH

công tác quản lý svnlxh 
tại việt nam mặc dù đã nhận 
được sự quan tâm của các cấp, 
các ngành, tuy nhiên việc du 
nhập các loài ngoại lai chưa 
được kiểm soát chặt chẽ; chưa 
có quy trình đánh giá rủi ro 
đối với loài ngoại lai nhập 
vào việt nam cho mục đích 
nuôi, trồng; các hoạt động 
diệt trừ, kiểm soát loài ngoại 
lai xâm hại chưa thực sự hiệu 
quả. nhằm tăng cường công 

tác quản lý svnlxh tại việt 
nam cần thực hiện các biện 
pháp:

- tiếp tục đẩy mạnh công 
tác truyền thông, nâng cao 
nhận thức về svnlxh. 

- xây dựng và hoàn thiện 
quy trình đánh giá rủi ro đối 
với loài ngoại lai trước khi 
nhập khẩu vào việt nam.

- xây dựng và hoàn thiện 
quy định về phát hiện sớm và 
phản ứng nhanh đối với các 
loài ngoại lai xâm hại.

- xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu về loài ngoại lai xâm hại ở 
việt nam.

- tăng cường công tác 
phối hợp liên ngành trong 
việc phòng ngừa, phát hiện 
và kiểm soát các loài ngoại lai 
xâm hại tại việt nam.

- Thực hiện các chương 
trình diệt trừ và kiểm soát 
các loài svnlxh nhất ở việt 
nam như cây mai dương, 
trinh nữ móc, ốc bươu vàng và 
các loài ngoại lai xâm hại khác 
đã được xác địnhn

Tài Liệu THam kHảo
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 O Luật ĐDSH, 2008.
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cây mai dương tổ chức tại VQG Tràm Chim ngày 23-24/6/2003.
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chính Sách quản lý và bảo tồn tê giác ở nam phi: 

Liệu có mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn?
Lê XUâN CảNH 
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

trong bối cảnh nạn săn trộm tê giác tăng 
nhanh tại nam phi trong vài năm gần 
đây đang đe dọa phá hủy những thành 

tựu mà các cơ quan bảo tồn đã đạt được trong 
suốt thế kỷ 20.

việc tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã 
(đvhd), trong đó có sừng tê giác vẫn tiếp tục 
tăng ở một số nước châu Á. liệu việt nam có 
phải là quốc gia chính tiêu thụ sừng tê giác hay 
không và chính sách quản lý, bảo tồn tê giác ở 
nam phi có ảnh hưởng tới quần thể tê giác ở 
đây hay không, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích 
những mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn 
trong vấn đề này.

SừNG Tê GIáC Và TìNH HìNH SăN 
BắN Tê GIáC ở NAM PHI

hiện nay có 5 loài tê giác trên thế giới 
nhưng đều ở tình trạng nguy cấp vì săn bắn quá 
mức và mất đi sinh cảnh sống, có 3 loài ở châu Á 
là tê giác sumatra (dicerorhinus sumatrensis), 
tê giác java (rhinoceros sondaicus), tê giác ấn 
độ (rhinoceros unicornis); 2 loài ở châu phi là 
tê giác đen (diceros bicornis) và tê giác trắng 
(ceratotherium simum). tất cả đều nằm trong 
phụ lục cấm buôn bán của công ước cites 
từ giữa những năm 70. Theo tổ chức bảo tồn 
Thiên nhiên quốc tế (iucn) (2010) quần thể tê 
giác đen châu phi tăng lên 4.880 cá thể từ 2.410 
cá thể vào năm 1995. quần thể tê giác trắng bị 
tàn sát nhiều nhưng cũng tăng lên 20.165 cá thể 
vào năm 2010. 

để đạt được những thành tích bảo tồn ở 
châu phi như vậy là nhờ sáng kiến của nam phi 
- quốc gia có 40% số lượng tê giác đen và 90% 
tê giác trắng, phân bố và chiếm 83% số lượng tê 
giác châu phi và 73% tê giác toàn cầu - đã có sự 
kết hợp giữa sự khích lệ bảo tồn tư nhân và quản 
lý, giám sát, cũng như thi hành luật mạnh mẽ. 

một nghiên cứu cho rằng, hơn 4.000 sừng tê 
giác châu phi đã được bán bất hợp pháp tại châu 
Á trong thời gian từ tháng 1/2009 - 9/2012, tổng 
số khoảng 12,6 tấn sừng tê giác có khả năng 
cung cấp cho thị trường chợ đen. trước đó, từ 
tháng 1/2006 - 9/2009, có khoảng 3,1 tấn sừng tê 

giác được bán bất hợp pháp. vì 
sừng tê giác có giá chợ đen cao 
(khoảng 20.000 - 30.000 usd/
kg) nên những hoạt động 
buôn bán bất hợp pháp ngày 
càng tinh vi, trên phạm vi rộng 
của nhóm tội phạm tham gia 
vào cả 2 quá trình là săn bắn tê 
giác và buôn bán bất hợp pháp 
sừng tê giác. 

Theo bộ tài nguyên nước 
và môi trường nam phi, số 
lượng tê giác trắng bị săn bắn 
trái phép ngày càng tăng, năm 
2007 chỉ có 13 vụ, năm 2012 
là 668 vụ và đến năm 2013 có 
1.004 vụ. 

số hồ sơ đăng ký săn tê 
giác trong những năm gần đây 
(2009 - 2013) được gửi tới cơ 
quan chính quyền nam phi 
không giảm (năm 2009 là 111 
hồ sơ; năm 2013 là 109 hồ sơ). 
tuy nhiên, số hồ sơ được gửi 
từ việt nam đến nam phi 
giảm đi rất nhiều (từ 116 vụ 
trong năm 2010 xuống còn 2 
vụ trong năm 2013). con số đó 
nói lên sự tác động đáng kể của 
những chính sách được ban 
hành về không sử dụng sừng tê 
giác, đặc biệt từ phía việt nam. 

bộ trưởng bộ tài nguyên nước 
và môi trường nam phi đánh 
giá cao những đóng góp và nỗ 
lực của việt nam trong cuộc 
chiến chống lại nạn săn trộm 
tê giác, cũng như buôn bán trái 
phép đvhd, các sản phẩm 
từ đvhd. qua đó cho thấy, 
việc săn bắn tê giác và tiêu thụ 
sừng tê giác không chỉ có việt 
nam mà nhiều nước trên thế 
giới tham gia vào quá trình 
này. Theo ông richard ellis 
(2005), các nước nhập, tiêu thụ 
sừng tê giác là trung quốc, 
singapo, nhật bản, hàn quốc, 
malaysia, bruney và Thái lan. 

tuy nhiên, cũng phải thừa 
nhận, có những bất cập trong 
chính sách quản lý đvhd 
nguy cấp của nam phi khi 
"vừa cấm buôn bán sản phẩm 
của tê giác (hay đvhd nguy 
cấp) vừa cấp giấy phép săn 
bắn và công nhận giá trị thị 
trường của chúng”. việc cho 
phép săn bắn tê giác được thể 
hiện trong luật săn bắn của 
nam phi từ năm 1968. chi phí 
cho giấy phép và săn bắn một 
con tê giác đã trưởng thành là 
100.000 usd. điều này đã tạo 

 V Nam Phi cần phải dừng cấp giấy phép săn bắn để quần thể 
tê giác thoát khỏi nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng
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những kẽ hở trong chính sách, dẫn đến số vụ 
vi phạm ngày càng tăng và chính quyền nam 
phi đã không thể kiểm soát, ngăn chặn được 
nạn săn bắt, buôn bán trái phép sừng tê giác 
do không có khả năng phân biệt các sản phẩm 
săn bắn, buôn bán hợp pháp và bất hợp pháp, 
cũng như nguy cơ giấy phép bị làm giả. hơn 
nữa, chính sách cho phép săn bắn tê giác cũng 
góp phần làm tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm 
sừng tê giác. chúng ta biết rằng, việc buôn bán 
bất hợp pháp đỡ tốn kém hơn, giá thấp hơn 
(săn trộm bao giờ cũng rẻ hơn vì không phải 
đóng một khoản phí lớn để xin cấp giấy phép 
săn bắn). đây rõ ràng là sự mâu thuẫn của chủ 
trương kép, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời 
thì khó có thể ngăn được sự tuyệt chủng của loài 
tê giác ở nam phi. qua phân tích trên thấy rằng, 
chính sách của nam phi chưa có ảnh hưởng rõ 
nét tới công tác bảo tồn tê giác. số giấy phép cấp 
cho săn bắn không giảm đi, trong khi số vụ săn 
bắn không được cấp phép lại tăng hơn. số lượng 
sừng tê giác được bán ra chợ đen là rất lớn và bất 
hợp pháp. 

mặc dù, việt nam cũng 
là nước tiêu thụ sản phẩm 
đvhd như sừng tê giác nhưng 
chiếm tỷ lệ nhỏ trên thế giới và 
trong khu vực. từ năm 2012, 
nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác 
tại việt nam giảm đáng kể do 
việt nam đã có những chính 
sách điều chỉnh kịp thời, đồng 
thời ký thỏa thuận hợp tác với 
nam phi trong việc kiểm soát, 
ngăn chặn hoạt động buôn bán 
sừng tê giác.

trong khi đó, chính sách 
quản lý đvhd của nam 
phi được đánh giá là tích cực 
nhưng vẫn còn tồn tại mâu 
thuẫn cần khắc phục như một 
mặt cấm săn bắn đvhd nói 
chung, mặt khác vẫn cấp phép 
cho săn bắn thể thao đối với 
một số nhóm động vật lớn, 
trong đó có tê giác và định giá 

giá trị các sản phẩm. điều này 
đã tạo điều kiện cho các nhóm 
tội phạm hoạt động và không 
làm suy giảm tình trạng buôn 
bán trái phép sừng tê giác trên 
thị trường hàng lậu quốc tế. 

một số kiến nghị cho công 
tác bảo tồn loài tê giác nam 
phi là cần phải dừng việc cấp 
giấy phép săn bắn để quần thể 
tê giác thoát khỏi nguy cơ bị 
đe dọa tuyệt chủng, đồng thời 
tăng cường kiểm soát việc săn 
bắn tê giác trong các khu bảo 
tồn; đẩy mạnh thực thi luật 
pháp quốc gia cũng như quốc 
tế để ngăn chặn dòng chảy 
sừng tê giác và một số sản 
phẩm từ đvhd khác từ nam 
phi tới các khu vực khác trên 
thế giới; phát triển du lịch sinh 
thái để có thêm kinh phí cho 
công tác bảo tồnn

Tài Liệu THam kHảo
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thống nhất các luật có liên quan 
đến đdsh, quản lý đnn; xây dựng 
chiến lược bảo tồn và sử dụng bền 
vững đnn; kiểm kê, phân loại đnn; 
tăng cường công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị 
của các vùng đnn, đặc biệt trong bối 

cảnh việt nam chịu sự tác động của 
biến đổi khí hậu; huy động sự hỗ trợ 
về mặt tài chính và kỹ thuật của các 
tổ chức trong nước và quốc tế, để tổ 
chức tập huấn, hội thảo cho cán bộ 
làm công tác quản lý bảo tồn đnn ở 
trung ương và địa phương; thúc đẩy 

các hoạt động du lịch sinh thái bền 
vững tại các vùng đnn có cảnh quan 
đẹp và tính đdsh cao; xây dựng 
chính sách, kế hoạch quản lý cụ thể 
nhằm bảo tồn và sử dung khôn khéo 
tài nguyên đdsh cho các khu đnn, 
đặc biệt là các khu ramsarn

Tài Liệu THam kHảo
 O 1. Bộ TN&MT, 2011. Báo cáo quốc gia về ĐDSH.
 O 2. Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường 2012, 2014.Báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước Ramsar về các vùng ĐNN. Báo cáo kỳ họp 

COP thứ 11, 12.
 O 3. Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường, 2014. Báo cáo kết quả rà soát khu bảo tồn hiện có ở Việt Nam.
 O 4. Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường, 2014. Hướng dẫn quan trắc đánh giá ĐDSH ĐNN ven biển Việt Nam.
 O 5. Bộ TN&MT, Cục BVMT, 2001. Các vùng ĐNN có giá trị ĐDSH và môi trường Việt Nam.
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC RAMSAR...(Tiếp theo trang 38)
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năm 1992, lần đầu tiên hội 
nghị Thượng đỉnh trái đất về 
môi trường và phát triển đã 

đưa ra thông điệp: “để đảm bảo một 
tương lai an toàn, phồn vinh hơn, 
nhân loại chỉ có một con đường là 
giải quyết cân đối các vấn đề về môi 
trường và phát triển kinh tế - xã hội”. 
hội nghị đã thông qua chương trình 
nghị sự 21 về phát triển bền vững 
(ptbv), trong đó, bảo tồn và quản lý 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên là 1 
trong 4 hợp phần chính. năm 2002, 
hội nghị thượng đỉnh Thế giới về 
ptbv được tổ chức tại johannesburg 
với sự tham gia của gần 200 quốc gia 
đã thông qua Kế hoạch hành động về 
ptbv với mục tiêu, đến năm 2010, 
giảm đáng kể tốc độ mất đdsh, 
nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo 
và phục vụ lợi ích sự sống trên trái đất. 
năm 2010, lần đầu tiên trong lịch sử, 
đại hội đồng liên hợp quốc tổ chức 
cuộc họp cấp cao về đdsh và cũng 
vào thời điểm này, hơn 190 quốc gia 
thành viên công ước đdsh đã thông 
qua Kế hoạch chiến lược đdsh giai 
đoạn 2011 - 2020; mục tiêu aichi về 
đdsh. bên cạnh đó, mục tiêu về bảo 
vệ dịch vụ hệ sinh thái (hst), đdsh 
và tài nguyên thiên nhiên cũng đã 
được đưa vào chương trình nghị sự 
ptbv giai đoạn sau năm 2015. 

ĐDSH - Nguồn tài nguyên 
không thể thay đổi

công ước đdsh (1992) định 
nghĩa: đdsh là sự phong phú của 
mọi cơ thể sống, có từ tất cả các 

nguồn trong hst trên cạn, dưới 
nước và mọi tổ hợp sinh thái mà 
chúng tạo thành. đdsh bao gồm sự 
đa dạng trong loài (đa dạng di truyền 
hay đa dạng gen), giữa các loài (đa 
dạng loài) và các hst (đa dạng 
hst). sự quan trọng của đdsh đối 
với mọi quốc gia đã được thừa nhận 
bởi đdsh có vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh tế - xã hội và 
bvmt; là một trong những nguồn 
tài nguyên quý giá không thể thay 
thế và là cơ sở duy trì sự sống trên 
trái đất, trong đó có loài người. 

các hst đảm bảo sự chu chuyển 
của chu trình địa hóa, thủy hóa (thủy 
vực), ô xy và một số nguyên tố cơ 
bản khác như các bon, ni-tơ, phốt 
pho. chúng duy trì sự ổn định và 
màu mỡ của đất, nước ở hầu hết các 
vùng, miền trên trái đất, góp phần 
giảm tình trạng ô nhiễm, thiên tai. 
những loài sinh vật tự dưỡng (chủ 
yếu là cây xanh) thông qua quá trình 
quang hợp đã chuyển hoá các chất vô 
cơ thành hữu cơ, tạo ra nguồn hữu 
cơ duy nhất để nuôi sống muôn loài 
sinh vật. những loài sinh vật tiêu thụ, 
sinh vật phân hủy chuyển hóa các 
chất hữu cơ thành vô cơ, làm khép 
kín chu trình chuyển hóa vật chất 
cùng với trao đổi năng lượng, trao 
đổi thông tin, là cơ sở duy trì sự sống 
và phát triển, tiến hoá của muôn loài.

đdsh hỗ trợ trực tiếp cho hoạt 
động kinh tế trong các lĩnh vực khác 
nhau như nông nghiệp, ngư nghiệp, 
lâm nghiệp, dược phẩm, bột giấy, 

giấy, mỹ phẩm, xây dựng, công nghệ 
sinh học...

đdsh là nguồn cung cấp lương 
thực, thực phẩm gần như là duy nhất 
cho con người và còn là nguồn cung 
cấp nhiều loại nguyên liệu quý cho 
công nghiệp chế biến. Theo tính toán 
của các nhà khoa học, hàng năm, 
đdsh cung cấp cho loài người một 
lượng sản phẩm có giá trị khoảng 
33.000 tỷ usd. Không những thế, 
hàng nghìn các giống cây trồng và 
giống vật nuôi được phát hiện từ các 
nguồn gen phong phú của các loài 
trong tự nhiên. 

việc cung cấp nước sạch và an 
toàn cũng phụ thuộc vào đdsh. 
rừng bảo vệ nguồn nước, đất ngập 
nước, điều tiết lũ và chất lượng đất 
tốt cũng làm tăng lượng nước, nguồn 
dinh dưỡng cho cây trồng, giảm tác 
động phi nông nghiệp. Theo ước 
tính, các dịch vụ hst cung cấp bởi 
các rạn san hô có giá trị vào khoảng 
18 triệu usd/km2/năm đối với quản 
lý rủi ro thiên nhiên, 100 triệu usd 
cho du lịch, hơn 5 triệu usd cho vật 
liệu di truyền, tiềm năng sinh học và 
331.800 usd cho ngành thủy sản…

đdsh có chức năng sinh thái, 
cung cấp hàng hóa cũng như dịch 
vụ thiết yếu cho y tế, bao gồm cả các 
chất dinh dưỡng làm sạch không khí, 
nước và điều tiết dịch bệnh. đdsh 
là nền tảng của y học cổ truyền và 
một khối lượng lớn các loại thuốc 
hàng đầu trên thế giới chứa các thành 
phần có nguồn gốc, chiết xuất từ thực 
vật. Theo thống kê của tổ chức y tế 
thế giới, 80% người dân ở châu phi 
sử dụng các loại thuốc truyền thống 
phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe. 

ngoài ra, đdsh là cơ sở cho 
sinh kế bền vững. Theo thống kê, có 
hơn 180 triệu người đang làm việc 
trong ngành thủy sản và nuôi trồng 
thủy sản, mang lại thu nhập cho các 
hộ gia đình.

trao đổI - dIễn đàn

Đa dạng sinh học -  
Nền tảng cho phát triển bền vững

NGUyễN NGọC LINH, PHạM HOàNG VIệT
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường
NGUyễN GIA CườNG
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số phận của nhân loại được liên kết chặt chẽ với ĐDSH -  
Sự đa dạng của sự sống trên trái đất. ĐDSH là thiết yếu cho sự 
phát triển bền vững và hạnh phúc của loài người  
(Ban thư ký Công ước ĐDSH, 2015).
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tri thức truyền thống về đdsh 
cũng rất quan trọng và có giá trị 
không chỉ đối với cuộc sống của 
những người phụ thuộc vào tự nhiên 
mà còn đối với ngành công nghiệp 
và nông nghiệp hiện đại. 

đdsh có tác động lớn với 
nông nghiệp và an ninh lương thực. 
Khoảng 33% thực phẩm được tiêu 
thụ bởi con người phụ thuộc vào 
việc các loài côn trùng thụ phấn. giá 
trị kinh tế trên toàn thế giới của các 
dịch vụ được cung cấp bởi côn trùng 
thụ phấn trong năm 2005 ước tính 
vào khoảng 190 tỷ usd cho các loại 
cây trồng chính.

ĐDSH và PTBV ở Việt Nam 
việt nam là một trong những 

nước có tính đdsh cao trên thế giới 
và là một trong các quốc gia được 
ưu tiên cho bảo tồn đdsh toàn cầu. 
Theo báo cáo quốc gia về đdsh 
năm 2011, trong các hst trên cạn, 
có tới 13.766 loài thực vật, khoảng 
10.300 loài động vật, 7.500 loài/
chủng vi sinh vật. môi trường biển 
với 20 kiểu hst đặc thù và là môi 
trường sống của trên 11.000 loài sinh 
vật biển. hàng năm, đdsh cung cấp 
cho con người hàng trăm tỷ đồng 
giá trị sản phẩm. bên cạnh đó, vùng 
biển với nguồn lợi hải sản còn là sinh 
kế cho gần 20 triệu người đang sinh 
sống tại 125 huyện ven biển. nguồn 
lợi thuỷ sản nước ngọt là thực phẩm 
hàng ngày của hàng triệu người dân, 
đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số 
ở những vùng thượng và trung lưu 
các sông. 

hiện nay, ngành nông - lâm 
nghiệp đang quản lý nguồn tài 
nguyên rừng có giá trị cao, với giá 
khoảng 250 usd/m3 gỗ. hàng năm 
chỉ riêng gỗ làm nguyên liệu giấy, 
đdsh đã cho giá trị khoảng 3,5 tỷ 
usd. cuộc sống văn hóa của người 
việt rất gần gũi thiên nhiên, nhiều 
loài động vật hoang dã được con 
người thuần dưỡng làm bầu bạn; 
nhiều loài cây trở thành điểm thờ 
cúng linh thiêng đối với các cộng 
đồng dân tộc. nghề nhuộm chàm, 
dệt thổ cẩm, làm hương, hàng mỹ 

nghệ từ gỗ, tre nứa hay song mây 
cũng là biểu hiện của sự gắn bó giữa 
con người với đdsh. 

tuy nhiên, đdsh việt nam có 
nhiều biến động, ảnh hưởng trực 
tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Theo báo cáo tổng hợp quy hoạch 
tổng thể bảo tồn đdsh của việt 
nam (năm 2013) do bộ tn&mt xây 
dựng, diện tích rừng tự nhiên có tính 
đdsh cao đang bị thu hẹp; rừng 
nguyên sinh chỉ còn khoảng 0,57 
triệu ha, phân bố rải rác trong toàn 
quốc; hst biển bị suy thoái nghiêm 
trọng, chỉ còn 1% các rạn san hô có 
độ phủ trên 75%; tài nguyên đdsh 
chưa được khai thác và sử dụng bền 
vững trong khi 80% dân số có sinh 
kế phụ thuộc vào tài nguyên đdsh. 
ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm 
đdsh của người dân là nguyên 
nhân gia tăng nạn buôn bán động 
vật hoang dã (từ năm 2001 đến năm 
2010, có khoảng 3.000 - 4.000 tấn 
động vật hoang dã buôn bán bất hợp 
pháp).

ngành thuỷ sản được coi là 
ngành kinh tế quan trọng và phát 
triển nhanh chóng, tăng trưởng cao 
nhất trong lĩnh vực nông nghiệp. 
song, trữ lượng và chất lượng nguồn 
lợi thủy sản tự nhiên của việt nam 
đang có xu hướng giảm. hầu hết các 
hst biển đang bị suy thoái nghiêm 

trọng do khai thác quá mức và ô 
nhiễm nặng bởi chất thải từ hoạt 
động công nghiệp, nông nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản... 

nhằm bảo tồn đdsh, hướng 
đến ptbv, việt nam đã ký tuyên 
bố rio về môi trường và phát triển, 
chương trình nghị sự 21 toàn cầu; 
là thành viên tham gia công ước 
đdsh (cbd), công ước về các 
vùng đất ngập nước có tầm quan 
trọng quốc tế (ramsar), công ước 
buôn bán động, thực vật hoang dã 
nguy cấp (cites)... nghị quyết số 
24-nq/tw ngày 3/6/2013 của ban 
chấp hành trung ương đảng khóa 
xi về “chủ động ứng phó với biến 
đổi khí hậu, tăng cường quản lý 
tài nguyên và bvmt” cũng nhấn 
mạnh, tăng cường bvmt phải theo 
phương châm ứng xử hài hòa với 
thiên nhiên; Theo quy luật tự nhiên, 
phòng ngừa là chính, kết hợp với 
kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải 
thiện môi trường, bảo tồn thiên 
nhiên và đdsh. ngoài ra, năm 
2013, Thủ tướng chính phủ đã ban 
hành quyết định số 1250/qđ-ttg 
phê duyệt chiến lược quốc gia về 
đdsh đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030 và xem đây là bộ phận 
không thể tách khỏi chiến lược 
quốc gia về phát triển kinh tế - xã 
hội, nhằm bảo vệ và sử dụng bền 
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2011 - 2020. Hà Nội, 4.2012
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cáo triển vọng ĐDSH toàn cầu lần thứ 3. 
Montreal.

 O Ban thư ký Công ước ĐDSH, 2014. Báo 
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vững tài nguyên đdsh, tạo cơ sở cho 
ptbv đất nước trong bối cảnh kinh tế - 
xã hội và môi trường liên tục biến động. 

có thể khẳng định, đdsh tồn 
tại trong một hệ thống cân bằng động 
của tự nhiên. việc sử dụng, khai thác 
tài nguyên thiên nhiên của con người 
nếu phù hợp với quá trình vận động 
và thay đổi đó, sẽ duy trì được tính bền 
vững của hệ thống và không làm tổn 
hại đdsh. ptbv được ví như tính bền 
vững của một tòa nhà “kinh tế - xã hội” 
trên nền móng môi trường sinh thái. 
tòa nhà muốn được bền vững, trước 
hết phải có nền móng tốt, nghĩa là phải 
đảm bảo ngăn chặn được sự suy thoái 
và mất đdsh thông qua việc bảo tồn, 
sử dụng bền vững nguồn lợi này. vì vậy, 
để xử lý gốc rễ của vấn đề, việt nam cần 
có chính sách quy định cũng như chiến 
lược nhằm thực hiện hiệu quả công tác 
bảo tồn đdshn

cơ cấu tổ chức quản lý  
đa dạng Sinh học: 

Từ kinh nghiệm  
quốc tế đến thực tiễn 
tại Việt Nam

JENNy FELTHAM
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

Việt Nam là quốc gia có ĐDSH cao và độc đáo, với 
nhiều loại hệ sinh thái và hàng nghìn loài thực 
vật, động vật quý, hiếm và nguy cấp. Tuy nhiên, do 
nhiều nguyên nhân, nhiều loài động, thực vật, hệ 
sinh thái và tài nguyên ĐDSH của Việt Nam đang 
phải đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng, suy 
thoái, thậm chí đe dọa tuyệt chủng. Bài báo phân 
tích cơ cấu tổ chức quản lý ĐDSH tại Việt Nam 
nhằm góp phần giải quyết vấn đề trên, đồng thời 
đưa ra một số giải pháp tiềm năng được rút ra từ 
bài học kinh nghiệm quốc tế.

Giá trị của các khu bảo 
tồn và công tác quản lý khu 
bảo tồn tại Việt Nam 

quản lý tốt các khu bảo 
tồn (Kbt) là một trong những 
yếu tố quan trọng nhất để 
quản lý và bảo tồn tài nguyên 
sinh học. công ước đdsh 
(cbd) nhấn mạnh, đó là nền 
tảng của công tác bảo tồn 
đdsh. các Kbt duy trì môi 
trường sống và hệ sinh thái 
quan trọng, đem lại nơi trú 
ẩn, hoạt động và di cư cho các 
loài, đồng thời đảm bảo việc 
duy trì dịch vụ và quá trình tự 
nhiên thiết yếu trong Kbt. 

tuy nhiên, hiện nay chưa 
có hệ thống quản lý thống 
nhất các Kbt ở việt nam. 
ubnd cấp tỉnh và cấp huyện 
có trách nhiệm quản lý các 
Kbt trong phạm vi một tỉnh, 
trong khi bộ nông nghiệp 
và phát triển nông thôn 

(nn&ptnt) quản lý 6 vườn 
quốc gia có ranh giới liên tỉnh. 
sự phân chia cho nhiều bên 
quản lý được quy định xuyên 
suốt trong chính sách của việt 
nam, với trách nhiệm quản lý 
đdsh được giao cho nhiều 
phòng, ban khác nhau của bộ 
tn&mt, bộ nn&ptnt, các 
sở tn&mt và sở nn&ptnt.

sự phối hợp thiếu chặt 
chẽ trong quản lý giữa các 
cơ quan quản lý là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến 
hệ thống quản lý đdsh của 
việt nam còn nhiều bất cập. 
Thực trạng này gồm cả việc 
quy định pháp luật thiếu tính 
hệ thống, chưa nhất quán; ít 
có sự tham gia của cộng đồng; 
yếu kém trong lập kế hoạch 
bảo tồn đdsh và phát triển 
ở cấp tỉnh, vùng và quốc gia; 
đầu tư vào lĩnh vực bảo tồn 
đdsh hạn chế. 
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Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức thể chế 
quản lý ĐDSH

năm 2013, một nghiên cứu về kinh nghiệm 
quốc tế trong quản lý đdsh được thực hiện 
trong khuôn khổ dự án “Khắc phục trở ngại 
nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Kbt 
ở việt nam” (dự án pa), trong đó tập trung 
vào 40 quốc gia đại diện cho các khu vực địa 
lý có mức độ đdsh và tình trạng phát triển 
khác nhau. nghiên cứu chỉ ra rằng, 90% các 
nước giao trách nhiệm quản lý Kbt và bảo 
tồn đdsh cho cơ quan cấp bộ về môi trường. 
đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy, hơn 1/2 
(52,5%) các nước được nghiên cứu đều tập 
trung việc quản lý tất cả thành phần của đdsh 
trong một bộ, bao gồm quản lý các Kbt, bảo 
tồn đdsh, lâm nghiệp, quản lý động vật hoang 
dã (đvhd).

Theo nghiên cứu, chỉ có 10% các quốc gia 
(canada, inđônêxia, Kenya và qatar), Kbt 
và đdsh được quản lý ở các bộ khác nhau, 
cụ thể: trường hợp đối với quatar là khá đặc 
biệt vì đdsh hạn chế và không có tài nguyên 
rừng. tại canada, cơ cấu quản lý phân cấp 
khá phức tạp, trong khi trách nhiệm bảo tồn 
đdsh được giao rải rác cho các cục, vụ và các 
bộ. ở inđônêxia, từ tháng 10/2014, chính phủ 
thực hiện cải cách cơ cấu và hiện nay, tất cả các 
thành phần liên quan của đdsh được quản lý 
tại một bộ mới được sáp nhập là bộ môi trường 
và lâm nghiệp.

mặc dù, cơ cấu quản lý hành chính tổng thể 
của một quốc gia không nhất thiết phản ánh 
hiệu quả của hệ thống quản lý đdsh của quốc 
gia đó, nhưng các kết quả nghiên cứu này đã 
chỉ ra rằng, phần lớn các quốc gia trên thế giới 

áp dụng cơ cấu tổ chức tập 
trung để quản lý tổng hợp các 
nguồn tài nguyên đdsh.

ngoài ra, việc đồng thời 
quản lý các Kbt và đdsh sẽ 
mang lại những lợi ích như 
khả năng áp dụng cách tiếp 
cận tổng hợp, hài hòa và hiệu 
quả, có sự điều phối tốt hơn, 
cũng như việc tối ưu hóa các 
nguồn lực để đạt được mục 
tiêu bảo tồn. bằng chứng về 
hiệu quả của cấu trúc quản lý 
tập trung có thể thấy ở 6 quốc 
gia châu mỹ trong nghiên 
cứu này (bao gồm mê-hi-cô, 
costa rica, braxin, êcuado, 
uruguay và pêru), trong đó 
một vài quốc gia đi đầu trong 
bảo tồn đdsh và với mức 
độ bảo tồn cao nhất. đồng 
thời, toàn bộ các quốc gia này 
đều giao các Kbt và công tác 
quản lý đdsh cho một cơ 
quan cấp bộ về môi trường 
quản lý.

Một số trường hợp điển 
hình về quản lý ĐDSH

nghiên cứu xem xét kỹ 
lưỡng đối với 3 nước trong 
khu vực châu Á, giúp phác họa 
rõ nét những mô hình quản 
lý hiệu quả cho công tác bảo 
tồn đdsh, đồng thời đem lại 
những so sánh thú vị cho cấu 
trúc quản lý ở việt nam.

Ấn Độ
mặc dù cả ấn độ và việt 

nam đều có áp lực dân số 
cao, chỉ số gdp bình quân 
đầu người tương đương nhau 
(năm 2013, gdp của ấn độ 
là 1.910 usd; việt nam là 
1.497 usd), tuy nhiên, ấn độ 
đã tăng cường quản lý để bảo 
tồn quần thể voi, hổ và tê giác, 
đồng thời duy trì một ngành 
công nghiệp du lịch đvhd có 
giá trị. ấn độ thực hiện điều 
này dù chỉ có 4,9 % khu vực 
địa lý của đất nước là thuộc 
phạm vi Kbt, trong đó có 102 
vườn quốc gia và Kbt đvhd 
là 515. 

hệ thống quản lý đdsh 
của ấn độ được đặc trưng bởi 
một cấu trúc quản lý tập trung 
và tổng thể, trong đó bộ môi 
trường và lâm nghiệp quản lý 
phát triển quy hoạch và chính 
sách liên quan đến tài nguyên 
đdsh, kể cả lâm nghiệp, 
Kbt, bảo tồn đdsh và quản 
lý đvhd. tuy nhiên, ấn độ 
đã phân cấp trách nhiệm thực 
hiện quản lý Kbt cho các cục 
lâm nghiệp của tỉnh.

hệ thống quản lý đdsh 
tập trung của ấn độ cũng có 
lợi ích từ sự hỗ trợ của chính 
phủ, trong đó Thủ tướng 
chính phủ chủ trì hội đồng 
quốc gia về đvhd. hội đồng 
này xây dựng khung chính 
sách cho bảo tồn đvhd trên 
toàn quốc. những đặc điểm 
đáng lưu ý của hệ thống quản 
lý này là tính trách nhiệm 
cao, các cán bộ được đào tạo 
chuyên nghiệp, cùng một hệ 
thống khuyến khích các cán 
bộ Kbt dựa trên hiệu quả 
công việc. những đặc điểm 
này có thể đem lại những gợi 
ý cho việt nam.

Thái Lan
Thái lan có hệ thống 

Kbt rộng lớn nhất trong khu 
vực đông nam Á, trong đó 

 V Chim bồ câu Sulawesi ở khu Bảo tồn thiên nhiên Sulawesi (Inđônêxia)
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421 Kbt chiếm 20% tổng diện tích đất liền, 
tổng diện tích rừng khoảng 31% tổng diện 
tích đất liền. Thái lan có hệ thống quản lý tập 
trung, bộ tn&mt chịu trách nhiệm quản lý 
lâm nghiệp (do cục lâm nghiệp hoàng gia 
quản lý); các Kbt và bảo tồn đdsh (do cục 
các vườn quốc gia, bảo tồn động và thực vật 
hoang dã quản lý) .

bộ tn&mt được thành lập sau khi tái cơ 
cấu chính phủ vào năm 2002. trước đó, Thái 
lan quản lý rừng và các Kbt thông qua bộ 
nông nghiệp và hợp tác xã (moac), trong 
khi việc lập kế hoạch đdsh và chính sách 
lại thuộc nhiệm vụ của bộ Khoa học, công 
nghệ và môi trường (bộ Khcn&mt). tuy 
nhiên, đã có những chồng chéo trong cơ cấu 
quản lý Kbt, cũng như một số chính sách và 
kế hoạch bảo tồn đã được xây dựng, phân chia 
thực hiện bởi các cơ quan khác nhau thuộc bộ 
Khcn&mt và moac. từ năm 1973 - 1998, 
diện tích rừng ở Thái lan đã giảm nhanh từ 
43% trong tổng diện tích đất đai xuống còn 
khoảng 25%.

chính phủ Thái lan xác định, con đường 
phía trước là phải hợp lý hóa cơ cấu quản lý 
của các Kbt đdsh, do đó, họ đã thành lập bộ 
tn & mt. với tiến trình tái cơ cấu chính phủ 
và những nỗ lực không ngừng để giải quyết các 
thách thức trong quản lý đdsh, độ che phủ 
rừng của Thái lan đã bắt đầu tăng trở lại, năm 
2014 đã đạt được 31,6%.

inđônêxia
tại inđônêxia, thời điểm 2 bộ sáp nhập 

thành bộ môi trường và lâm nghiệp là dấu 
mốc quan trọng cho tương lai của ngành lâm 
nghiệp nước này. vấn đề cải cách quản lý rừng 
đã được theo đuổi từ lâu và xem đó như một 

trao đổI - dIễn đàn

giải pháp nhằm giảm tỷ lệ 
phá rừng, suy thoái rừng, 
giảm thiểu những xung đột 
giữa khai thác và bảo tồn, vốn 
đang gây ra những vấn đề 
nghiêm trọng trên phạm vi địa 
phương, quốc gia và toàn cầu. 
chính phủ inđônêxia hy vọng 
rằng, việc sáp nhập 2 bộ thành 
một giúp ưu tiên các hệ sinh 
thái rừng, đồng thời cung cấp 
các nguồn lực và tạo ra những 
ảnh hưởng nhất định để cân 
bằng các mục tiêu kinh tế với 
bảo tồn, cũng như bvmt.

lợi thế tiềm năng của việc 
sáp nhập 2 bộ còn bao gồm cả 
cơ hội cho những chính sách 
bền vững trên nhiều lĩnh vực 
khác nhau. một bộ hợp nhất 
cũng có quyền lực lớn hơn 2 
bộ riêng biệt, trong khi, 2 bộ 
cũ thường đối chọi lẫn nhau, 
đặc biệt là trong khía cạnh tài 
chính và nhân lực.

tuy nhiên, bên cạnh 
những cơ hội mới, việc sáp 
nhập cũng dẫn đến nhiều 
thách thức buộc inđônêxia 
phải vượt qua. ví dụ, nhiều 
chuyên gia đang đặt câu hỏi, 
liệu có thể hài hòa lợi ích của 
2 bộ không và có thể thống 
nhất một cách hài hòa những 
phòng, ban khác nhau thành 
một hệ thống chức năng 
không? 

mặc dù những tác động 
toàn diện của tiến trình cải 
cách ở inđônêxia cũng cần 
phải xem xét kỹ hơn, nhưng 
đây cũng là một điển hình cho 
việt nam tham khảo bởi việt 
nam cũng đang phải đối mặt 
với những khó khăn và thách 
thức tương đồng.

Cân nhắc tăng cường 
quản lý ĐDSH ở Việt Nam

từ những kết quả 
nghiên cứu trên cùng với 
kinh nghiệm quốc tế đã đặt 
ra những cân nhắc cho việt 
nam để giao nhiệm vụ quản 
lý đồng thời đdsh và các 
Kbt, hệ thống quản lý đdsh 
thống nhất này sẽ cho phép 
sử dụng hiệu quả và hài hòa 
hơn các nguồn lực quản lý 
bảo tồn, phù hợp với thực 
tiễn tại hầu hết các nước trên 
thế giới. 

cựu bộ trưởng tài chính 
costa rica nhấn mạnh, tầm 
quan trọng của việc quản lý 
đdsh cho phát triển kinh 
tế cũng như công tác bảo tồn 
như sau: “đdsh phải được 
xem là trung tâm phát triển 
của một quốc gia. Theo cách 
hiểu này thì đồng tiền bạn 
sử dụng cho đdsh rõ ràng 
không phải là chi tiêu mà là 
đầu tư cho sự phát triển của 
đất nước”n

Tài Liệu THam kHảo
 O Chiến lược quốc gia ĐDSH đến năm 2020, Tầm nhìn tới năm 2030 của Bộ TN&MT.
 O Báo cáo quốc gia về triển khai Công ước ĐDSH của Việt Nam lần thứ 4, công bố năm 2008 tại Hà Nội.
 O Quyết định số: 44/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT ban hành ngày 21/11/2008, quy định chức năng, trách 

nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo tồn ĐDSH.
 O Mở rộng Tài chính cho bảo tồn ĐDSH:Kinh nghiệm từ các nước Mỹ Latinh và Caribe, 2012, The World Bank, Washington DC
 O Cơ chế và nguồn tài chính, Công ước về ĐDSH, 2013, http://www.cbd.int/financial/, xem ngày 29/7 - ngày 2/8/2013.
 O Chỉ số lợi ích ĐDSH của GEF, Chỉ số Mundi, 2008, http://www.indexmundi.com/facts/indicators/ER.BDV.TOTL.XQ/rankings, 

viewed 6 August 2013
 O Country and Lending Groups, The World Bank, 2013, http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-

lending-groups, Xem ngày 6/8/2013.
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đa dạng Sinh học và phát triển bền vững: 

Tầm quan trọng của quản trị và tài chính
KATE SANGSTER, ĐàO XUâN LAI Và NASTASSJA HOFFET
UNDP Việt Nam

bảo tồn đa dạng sinh học (đdsh) là 
trọng tâm của sự phát triển bền vững. 
đdsh hỗ trợ các dịch vụ hệ sinh thái 

(hst) cần thiết qua đó hỗ trợ cho cuộc sống 
và sinh kế của người dân, đặc biệt là cộng đồng 
địa phương và những người nghèo và để duy 
trì tăng trưởng kinh tế. đồng thời, mang lại khả 
năng chống chịu đối với các tác động tiêu cực 
của biến đổi khí hậu.

tính đdsh cao của việt nam là báu vật 
quốc gia và được coi là tài sản kinh tế - xã hội, 
văn hóa. bảo vệ đdsh đóng vai trò quan trọng 
để đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát 
triển bền vững và kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của việt nam.tuy nhiên, đdsh của việt 
nam đang suy giảm nhanh chóng do khai thác 
gỗ bất hợp pháp, nạn săn bắt động vật hoang dã, 
cũng như mất môi trường sống do chuyển đổi 
rừng và việc mở rộng thâm canh nông nghiệp. 
để bảo vệ đdsh, tăng cường quản trị và tài 
chính cho đdsh là điều cần thiết.

qUảN TRị HIệU qUả
việc bảo vệ đdsh đòi hỏi quản trị có hiệu 

quả ở tất cả các cấp. các quốc gia cần phải thiết 
lập một cơ cấu thể chế tốt, có sự phối hợp chặt 
chẽ và đầy đủ năng lực. Kinh nghiệm quốc tế 
cho thấy, việc thiết lập tổ chức, phối hợp và 
tăng cường năng lực là quan trọng nếu các mục 
tiêu phát triển bền vững được đáp ứng và tình 
trạng suy giảm đdsh, tài nguyên thiên nhiên, 
các dịch vụ hst thay đổi theo chiều hướng tích 
cực.

việt nam đã đạt được những thành tựu 
quan trọng thông qua việc ban hành các văn 
bản pháp luật bảo vệ đdsh. ví dụ, luật đdsh 
(2008), xác định vai trò và trách nhiệm bảo 
vệ đdsh của các cơ quan chính phủ; chiến 
lược đdsh và Kế hoạch hành động quốc gia 
(2013), đặt mục tiêu đảm bảo diện tích các khu 
bảo tồn chiếm 9% tổng diện tích lãnh thổ; luật 
bvmt (2014) đã quy địnhvề việc bảo vệ và bảo 
tồn đdsh và các loài.

tuy nhiên, hiện nay, việc chia sẻ trách 
nhiệm và chức năng quản lý chồng chéo giữa 
các bộ, cơ quan chính phủ và chính quyền cấp 

tỉnh đã dẫn đến sự thiếu hiệu 
quả trong việc quản lý các khu 
bảo tồn và thực hiện các hoạt 
động bảo tồn đdsh ở cấp địa 
phương. một thể chế thống 
nhất, có sự phối hợp hiệu quả 
sẽ giúp cho việc quy hoạch hệ 
thống, thiết lập các ưu tiên 
và quản lý đồng bộ tất cả các 
hst, bao gồm cả môi trường 
sống trên cạn, dưới biển và 
ven biển, đất ngập nước phục 
vụ công tác bảo tồn đdsh. 
việc đặt ưu tiên tốt sẽ giúp 
phân bổ và huy động đầy đủ 
nguồn lực phục vụ cho bảo 
tồn các hst cũng như các loài 
đang được bảo vệ.

xây dựng năng lực cho các 
cá nhân, cộng đồng và các tổ 
chức cũng là một khía cạnh 
quan trọng của việc quản trị 
hiệu quả. các nhà hoạch định 
chính sách ở cấp trung ương 
và địa phương cần có nhận 
thức đúng đắn về giá trị của 
đdsh và khả năng áp dụng 
các công cụ lập kế hoạch, giám 
sát và báo cáo theo tiêu chuẩn 

quốc tế. chia sẻ thông tin và 
bài học kinh nghiệm giữa các 
nhà hoạch định chính sách, 
các nhà quản lý tại các khu 
bảo tồn cũng rất quan trọng.
chương trình phát triển liên 
hợp quốc (undp) cam kết 
tiếp tục phối hợp cùng việt 
nam xây dựng năng lực, tăng 
hiệu quả bảo tồn đdsh.

TàI CHíNH CHO  
BảO TồN ĐDSH

tài chính cho bảo tồn 
đdsh bao hàm cả khía cạnh 
huy động nguồn tài chính 
cũng như nhận thức đầy đủ 
và quan tâm đúng mức những 
giá trị thực của dịch vụ hst. 
trên thực tế, sự phát triển 
không ngừng của việt nam 
dẫn đến sự gia tăng áp lực đối 
với các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, trong khi các nguồn 
vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (oda) lại giảm đi. cho 
đến nay vẫn chưa có đánh giá 
chính xác về các nguồn lực tài 
chính cho công tác bảo tồn 

 V Việt Nam cần huy động nguồn lực tài chính bền vững  
để bảo tồn các HST 
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đdsh tại việt nam. do đó, cần huy động vốn 
cho bảo tồn đdsh, tăng nguồn phân bổ từ 
ngân sách nhà nước (nsnn), xác định các cơ 
chế thu chi và các mô hình tài chính sáng tạo. 
sau đây là một số giải pháp tăng nguồn lực tài 
chính cho bảo tồn đdsh:

cần tăng nguồn phân bổ từ nsnn cho 
công tác bảo tồn đdsh. Theo nghị quyết số 
41-nq/tw của bộ chính trị, chính phủ sẽ 
dành ít nhất 1% tổng chi nsnn cho hoạt động 
sự nghiệp môi trường. từ năm 2006 - 2010 việt 
nam đã tiếp nhận khoảng 64 triệu usd cho 
công tác bảo tồn đdsh từ nguồn vốn oda 
(chiếm 20-30 % tổng nguồn vốn cho bvmt).
tuy nhiên, ước tính rằng chỉ khoảng 10 % của 
tổng số kinh phí này được chi cho việc bảo tồn 
đdsh. nhận thấy tầm quan trọng của đdsh 
đối với nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp, 
thủy sản và du lịch, việc tăng phân bổ ngân sách 
nhằm hỗ trợ cho công tác bảo tồn đdsh đã 
được chú trọng hơn. tăng phân bổ ngân sách 
có thể bằng hình thức tăng thuế, lệ phí cho việc 
khai thác tài nguyên thiên nhiên và tăng mức 
phạt đối với những hành vi vi phạm liên quan 
đến môi trường.

vấn đề tài chính thỏa đáng cho bảo tồn 
đdsh cũng đòi hỏi việc xác định và hỗ trợ 
các cơ chế tạo doanh thu phù hợp và các mô 
hình tài chính sáng tạo. ví dụ, về các cơ chế 
đã được sử dụng trên quốc tế như: cơ chế 
thị trường, quỹ quyên tặng, chuyển hoán nợ 
phục vụ bảo tồn thiên nhiên, bồi hoàn đdsh, 

đấu giá cho thuê, thuế xanh, 
chi trả dịch vụ hst (pes), tài 
chính các bon và quỹ redd/
redd+. sự phù hợp của các 
cơ chế này phụ thuộc vào bối 
cảnh khác nhau, tuy nhiên 
nhiều nước đã thành công 
trong việc áp dụng các cơ chế 
cụ thể vào tình hình của từng 
địa phương.

việc áp dụng cơ chế tài 
chính tăng nguồn thu cho các 
khu bảo tồn (Kbt) chỉ mới bắt 
đầu tại việt nam. dự án của 
undp-geF-monre/bca 
“Khắc phục trở ngại nhằm 
tăng cường hiệu quả quản lý 
các Kbt tại việt nam” đang 
thực hiện thí điểm cơ chế 
tăng doanh thu tại các Kbt. 
đó là hệ thống phí du lịch tại 
vườn quốc gia (vqg) cát bà 
và cơ chế chi trả dịch vụ hst 
rừng (pFes) tại vqg bidoup- 
núi bà. tuy nhiên, để các cơ 
chế trở nên hiệu quả và bền 
vững, việc thí điểm cần được 
nhân rộng hơn. các nguồn 
thu sẽ được giữ lại các Kbt và 
chuyển trực tiếp tới ban quản 
lý Kbt phục vụ cho công tác 
bảo tồn.

undp cùng với sự hỗ trợ 
tài chính của liên minh châu 
âu, geF và chính phủ đức, 
Thụy sỹ, na uy, đang thực 
hiện tại nhiều quốc gia dự 
án “sáng kiến tài chính cho 
đdsh” - (bioFin). bioFin 
là quan hệ đối tác toàn cầu hỗ 
trợ các nước trong việc xác 
định các khoản đầu tư cơ sở 
cho đdsh và đánh giá chi 
phí thực hiện chiến lược và 
Kế hoạch hành động quốc gia 
về đdsh (nbsap). hơn thế 
nữa, bioFin cũng hỗ trợ các 
nước xây dựng các cơ chế tăng 
doanh thu phù hợp. undp 
có thể hỗ trợ việt nam tham 
gia bioFin nhằm tiếp nhận 
những hỗ trợ kỹ thuật và tài 
chính để xây dựng những kế 
hoạch hành động và cơ chế 
phù hợp để cải thiện nguồn 
tài chính bền vững cho bảo 
tồn đdsh.

KếT LUậN
bảo vệ và bảo tồn đdsh là 

nền tảng cho sinh kế cộng đồng 
và phát triển bền vững ở việt 
nam. để đạt được điều này, 
tăng cường năng lực thể chế và 
sự phối hợp là một trong những 
ưu tiên hàng đầu. bảo tồn 
đdsh cần phải có nguồn tài 
chính thỏa đáng và bền vững. 
vấn đề tài chính luôn phải đối 
mặt với nhiềuthách thức khó 
khăn, nhưng những thí điểm về 
cơ chế tăng doanh thu đã tạo ra 
những cơ hội mới. để hiện thực 
hóa những cơ hội trên một cách 
hiệu quả, cần có cách nhìn nhận 
đúng về các nguồn tài chính 
và nhân rộng các mô hình thí 
điểm đã được thực hiện thành 
công. undp sẽ tiếp tục hợp tác 
chặt chẽ với chính phủ và các 
đối tác phát triển tại việt nam 
nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn và 
bảo vệ đdsh có hiệu quả, góp 
phần vào mục tiêu tổng thể của 
phát triển bền vữngn V Cần có cơ chế tăng doanh thu cho các KBT
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Áp dụng chi trả dịch vụ môi trường hệ sinh thái 
đất ngập nước ven biển tại Việt Nam
ThS. NGUyễN HOàNG MAI 
Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường

chi trả dịch vụ môi trường (pes) là công 
cụ dựa vào thị trường thành công trong 
quản lý tài nguyên thiên nhiên. bản 

chất của pes là tạo cơ chế khuyến khích kinh 
tế nhằm thúc đẩy sử dụng dịch vụ môi trường 
(dvmt) một cách hiệu quả và bền vững nhờ 
những khoản chi trả thường xuyên cho dvmt. 
tại việt nam, pes đã được chính phủ triển 
khai áp dụng đối với dvmt rừng từ năm 2011. 
sau quá trình triển khai thực hiện, rừng được 
bảo vệ tốt hơn, số vụ cháy rừng giảm, góp phần 
ổn định diện tích, đảm bảo quyền lợi của người 
dân gắn bó với rừng. từ những kết quả trên, có 
thể thấy việc thực hiện cơ chế pes như một cơ 
chế tài chính bền vững là một hướng đi tất yếu 
và cần phải được ưu tiên triển khai sớm cho tất 
cả các loại hình hệ sinh thái (hst) khác. điều 
này đặc biệt phù hợp với các hst có khả năng 
phục hồi cao như hst đất ngập nước (đnn) 
ven biển. 

việt nam có đường bờ biển dài hơn 3.200 
km, với khoảng hơn 1 triệu ha đnn ven biển, 
đây là một trong những hst mang lại nhiều 

giá trị cho đời sống người dân, 
như: ổn định bờ biển, chắn 
sóng, lưu giữ trầm tích và chất 
dinh dưỡng, bảo tồn đa dạng 
sinh học (đdsh), điều hòa 
khí hậu, cung cấp nguồn lợi 
kinh tế về thủy sản, du lịch, 
tham quan… và các giá trị 
kinh tế, văn hóa, xã hội khác. 
tuy nhiên, hst đnn ven 
biển đang phải đối mặt với sự 
đe dọa từ biến đổi khí hậu, ô 
nhiễm môi trường và áp lực 
chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất của người dân địa phương 
phục vụ cho phát triển. 

nhằm giải quyết tốt các 
mâu thuẫn giữa bảo tồn và 
phát triển, thúc đẩy sử dụng 
tài nguyên môi trường bền 
vững, đồng thời tạo nguồn thu 
nhập chính đáng cho những 
đơn vị và cá nhân trực tiếp 
tham gia duy trì và bảo vệ 
các chức năng sinh thái của 
hst đnn ven biển, cần tiến 
hành triển khai áp dụng pes. 

để triển khai áp dụng pes, 
chúng ta cần xác định: dịch 
vụ môi trường có khả năng áp 
dụng pes; các bên tham gia; 
hình thức chi trả; mức chi trả; 
quản lý, sử dụng nguồn tiền 
chi trả… 

CáC LOạI DịCH Vụ  
Có KHả NăNG áP 
DụNG PES

đnn ven biển là một hst 
có năng suất cao, cung cấp 
nhiều loại hình dịch vụ thiết 
yếu cho cuộc sống con người. 
trên cơ sở chức năng của hst 
đnn, các nhà sinh thái học 
đã phân thành các loại dịch 
vụ với mục đích khác nhau 
về kinh tế - xã hội. tuy nhiên, 
để xác định những dịch vụ 
có khả năng áp dụng pes đối 
với hst đnn ven biển, trước 
tiên phải xác định: dvmt 
đang tồn tại và được xác định 
rõ ràng trên một diện tích cụ 
thể mà người bán có quyền sở 
hữu hoặc quyền sử dụng hợp 
pháp; đối tượng được hưởng 
lợi từ dvmt, đối tượng gặp 
khó khăn nếu nguồn cung các 
dịch vụ suy giảm; dịch vụ phải 
được đảm bảo cung cấp trong 
một giai đoạn xác định bởi 
người bán nếu hợp đồng pes 
được giao kết.

qua nghiên cứu cho thấy, 
các dịch vụ có khả năng áp 
dụng pes đối với hst đnn 
ven biển bao gồm: dvmt liên 
quan đến nguồn lợi thủy sản; 
dvmt liên quan đến điều tiết 
khí hậu, ngăn ngừa lũ lụt, duy 
trì nguồn nước ngầm; dvmt 
liên quan đến du lịch; dvmt 
liên quan đến đdsh; dvmt 
liên quan đến văn hóa, giáo 
dục và khoa học. V Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Bạc Liêu 
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CáC BêN THAM GIA TRONG 
Cơ CHế CHI TRả DVMT

Bên cung ứng (bên bán) DVMT: 
bên cung ứng dvmt là những người 
góp phần duy trì, cải thiện chức năng 
của dvmt. căn cứ xác định bên cung 
ứng dịch vụ là quyền tiếp cận với vùng 
đnn. người cung cấp dịch vụ phải có 
quyền tiếp cận, sử dụng hay quản lý 
vùng đnn. 

đối với các vùng đnn có ban quản 
lý (bql) vườn quốc gia, bql Khu 
bảo tồn hay bql Khu ramsar thì bql 
là bên cung cấp dịch vụ; đối với vùng 
đnn không có bql trực tiếp thì cơ 
quan quản lý được quy định là ubnd 
các cấp (cấp tỉnh, huyện, hoặc xã tùy 
quy mô vùng đnn).

qua nghiên cứu cho thấy, bên cung 
ứng dvmt đối với hst đnn tại việt 
nam là một trong các cơ quan/đơn vị/tổ 
chức dưới đây: bql; chính quyền địa 
phương (ubnd cấp tỉnh, huyện, xã); 
tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên sử dụng (bên mua) DVMT: 
người mua dvmt có lợi ích, mối quan 
tâm và các động cơ, mục đích riêng 
khi mua dvmt. để xác định người 
mua cần xác định rõ các đối tượng: 
Khai thác, sử dụng hst đnn nhiều 
nhất; phụ thuộc vào các dịch vụ hst 
đnn xét trên các khía cạnh: sử dụng 
tài nguyên, sở hữu diện tích đất lớn và 
có thu nhập phụ thuộc nhiều vào dịch 
vụ hst đnn, tác động đến sinh cảnh, 
đdsh của vùng đnn; có nhu cầu tuân 
thủ pháp luật trong nước hoặc thỏa ước 
quốc tế về bvmt hoặc biến đổi khí hậu.

qua nghiên cứu cho thấy, bên mua 
dvmt đối với hst đnn tại việt nam 
có thể là một trong các cơ quan/đơn vị/
tổ chức: đối với dvmt liên quan đến 
nguồn lợi thủy sản: cơ sở khai thác, 
nuôi trồng thủy sản (Kt, ntts); ngư 
dân tham gia Kt, ntts. doanh nghiệp 
Kt, ntts; đối với dvmt liên quan 
đến điều tiết khí hậu, ngăn ngừa lũ lụt, 
duy trì nguồn nước ngầm: nhà nước, 
chính quyền địa phương; công ty cấp 
nước; đối với dvmt liên quan đến du 
lịch: các công ty khai thác, kinh doanh 
du lịch khai thác dvmt do hst đnn 
mang lại; đối với dvmt liên quan đến 

đdsh: nhà nước; các tổ chức 
phi chính phủ quốc tế; quốc 
gia; đối với dvmt liên quan 
đến văn hóa, giáo dục và khoa 
học: các cơ sở, tổ chức giáo 
dục, nghiên cứu.

Bên trung gian, thúc đẩy 
chi trả DVMT: bên trung 
gian là những bên có thể hỗ 
trợ bên bán và bên mua dịch 
vụ trong các giai đoạn của 
quá trình xây dựng và thực 
hiện một cơ chế pes. các 
bên trung gian này giúp bên 
bán xây dựng tài liệu về điều 
kiện dvmt, lượng giá giá trị 
dvmt, liên kết các chủ đất 
và những người sử dụng tài 
nguyên, tham gia vào quá 
trình đàm phán với người 
mua tiềm năng và hoạt động 
liên quan đến quá trình thực 
hiện. bên trung gian giúp cơ 
chế pes trở nên hiện thực 
hơn và đảm bảo điều kiện, 
cho cơ chế pes có thể vận 
hành được.

qua nghiên cứu cho thấy, 
bên mua trung gian đối với 
hst đnn tại việt nam có 

thể là một trong các cơ quan/
đơn vị/tổ chức: chính phủ; 
chính quyền địa phương 
(ubnd tỉnh, huyện, xã); 
các sở/ngành: sở tnmt, sở 
nnn& ptnt, sở văn hóa, 
Thể thao và du lịch, sở giáo 
dục và đào tạo; tổ chức phi 
chính phủ.

HìNH THứC CHI TRả 
DVMT 

hiện có 2 hình thức chi trả 
dvmt chính đó là chi trả trực 
tiếp và gián tiếp

Chi trả trực tiếp: chi trả 
trực tiếp là bên sử dụng dvmt 
trả tiền trực tiếp cho bên cung 
ứng dvmt. hình thức này 
được áp dụng trong trường 
hợp bên sử dụng dvmt có 
khả năng và điều kiện thực 
hiện việc trả tiền thẳng cho 
bên cung ứng dvmt không 
cần thông qua tổ chức trung 
gian. chi trả trực tiếp được 
thực hiện trên cơ sở hợp đồng 
thỏa thuận tự nguyện giữa 
bên sử dụng và bên cung ứng 
dvmt.

PeS được xem như là một cơ chế tài chính 
để giảm nghèo, bảo vệ thiên nhiên và 
ĐDSH, vì một thế giới phát triển bền 

vững hơn. Đáp ứng nhu cầu về áp dụng PeS HST ĐNN 
ven biển Việt Nam, Viện khoa học môi trường tiến hành 
nghiên cứu, xây dựng Hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên, 
HST ĐNN ven biển Việt Nam đa dạng, phong phú về 
kiểu loại và loại hình DVmT mà nó cung cấp, nên hai 
khu ĐNN ven biển tương tự nhau cũng có thể có sự khác 
biệt về đối tượng mua tiềm năng, về chủ thể quản lý hay 
quyền tiếp cận đối với khu ĐNN. Do vậy, đây là Hướng 
dẫn chung có tính chất như một tài liệu kỹ thuật, với mục 
đích cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan 
đến việc cung ứng, sử dụng và chi trả DVmT ĐNN ven 
biển, tạo cơ chế khuyến khích kinh tế, thúc đẩy sử dụng tài 
nguyên và môi trường bền vững đồng thời tạo nguồn thu 
nhập chính cho những đơn vị và cá nhân trực tiếp tham 
gia duy trì và bảo vệ các chức năng sinh thái của HST 
ĐNN ven biển.
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các bên cung ứng và bên sử dụng dvmt 
tự thỏa thuận mức chi trả, thời điểm chi trả và 
phương thức chi trả thông qua hợp đồng phù 
hợp với quy định của pháp luật. bên cung ứng 
dvmt có quyền quyết định việc sử dụng số 
tiền thu được sau khi thực hiện nghĩa vụ về tài 
chính theo quy định của pháp luật.

Chi trả gián tiếp: chi trả gián tiếp là bên sử 
dụng dvmt trả tiền cho bên cung ứng dvmt 
ủy thác qua tổ chức trung gian. hình thức này 
được áp dụng trong trường hợp bên sử dụng 
dvmt không có khả năng và điều kiện trả tiền 
trực tiếp cho bên cung ứng dvmt.

để áp dụng hình thức chi trả gián tiếp, 
trước tiên cần thành lập một tổ chức theo quy 
định của pháp luật (tổ chức quản lý kinh phí 
pes) nhằm quản lý và sử dụng nguồn tiền thu 
được từ chương trình pes. tổ chức này có 
nhiệm vụ: Thay mặt các đối tượng được chi 
trả lập dự toán và quyết toán kinh phí chi trả 
dvmt; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
dvmt; trực tiếp thực hiện việc trả tiền cho 
các đối tượng được chi trả dvmt.

XáC ĐịNH MứC CHI TRả DVMT
Khi thực hiện chương trình pes trên thực 

tế cần xác định mức chi trả hợp lý, phản ánh 
được giá trị của việc bảo tồn, đồng thời bù 
đắp cho những chi phí cơ hội của chủ sở hữu 
đất. nếu mức chi trả quá thấp, các nhà cung 
cấp dịch vụ tiềm năng sẽ không tham gia vì 
chi phí của việc chuyển đổi hình thức sử dụng 

đất nhiều hơn mức chi trả 
mà họ nhận được. nếu 
như mức chi trả quá cao 
thì ngân sách dành cho 
bảo tồn sẽ cạn kiệt nhanh 
chóng và chương trình sẽ 
không thể thực hiện cung 
cấp được dvmt ở mức 
phù hợp. do vậy, cần có 
một ước tính đúng về mức 
chi trả ngay từ đầu.

mức chi trả được xác 
định bằng một trong hai 
phương thức sau: xác 
định thông qua đàm phán 
giữa người bán và người 
mua; hoặc xác định bằng 
quyết định hành chính.

Xác định mức chi trả 
thông qua đàm phán giữa 
người bán và người mua: 
giá của dịch vụ được quyết 
định ở mức mà người mua 
sẵn sàng chi trả và mức 
người bán sẵn sàng chấp 
nhận và cung cấp. với 
mức chi trả được xác định 
thông qua đàm phán, việc 
đàm phán có thể là trực 
tiếp giữa bên mua và bên 
bán, hoặc gián tiếp thông 
qua bên trung gian. 

có nhiều yếu tố quyết 
định mức giá mà người 
mua sẵn sàng chi trả cho 
một dvmt cũng như 
mức giá mà người bán sẵn 
sàng giao hàng. căn cứ để 
đưa ra mức giá có thể gồm: 
giá trị kinh tế của các dịch 
vụ; lợi ích tài chính của 
bên cung cấp dịch vụ; chi 
phí mà một chủ sở hữu 
quyền sử dụng đất tiến 
hành những thay đổi quản 
lý tài nguyên cần thiết; chi 
phí phát triển giao dịch; 
chi phí liên quan của các 
giải pháp thay thế; mức 
giá trong những hợp đồng 
tương đương.

Xác định mức chi trả 
bằng quyết định hành 
chính: mức chi trả theo 
quyết định hành chính 
được xác định bởi tổ 
chức quản lý chương 
trình pes. mức chi trả 
thường được đưa ra sau 
khi có một số nghiên cứu 
ước lượng chi phí cơ hội 
mà chủ sở hữu đất phải 
chịu khi tham gia vào 
chương trình pes, hoặc 

 V Để áp dụng hình thức chi trả gián tiếp, cần thành lập tổ chức quản lý kinh phí PES  
theo quy định của pháp luật
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ước lượng mức chi trả của người 
sử dụng dịch vụ. Thông thường, tổ 
chức quản lý pes tổ chức một số 
cuộc tham vấn trước khi xác định 
mức chi trả. 

xác định mức chi trả theo quyết 
định hành chính phổ biến ở các 
chương trình pes quy mô quốc gia, 
do khối lượng công việc đàm phán với 
tất cả các đối tượng tham gia chương 
trình pes là quá lớn và không thực tế. 

qUảN Lý, Sử DụNG TIềN CHI 
TRả DVMT

số tiền từ các đối tượng sử dụng 
dvmt hst đnn ven biển nộp cho 
tổ chức quản lý kinh phí pes được sử 
dụng như sau: 

chi cho các hoạt động: quản lý 
hành chính văn phòng; tiếp nhận tiền, 
thanh quyết toán, kiểm tra, giám sát, 
kiểm toán; hỗ trợ cho các hoạt động kỹ 
thuật theo dõi chất lượng dvmt; các 
hoạt động liên quan đến việc chi trả 
dvmt các cấp huyện, xã, thôn; dành 
một phần kinh phí nhằm bảo hiểm để 
chi trả cho những năm có thiên tai và 
các hoạt động có liên quan.

trích một phần kinh phí trong 
tổng số tiền mà tổ chức quản lý kinh 
phí pes quản lý; cộng với các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác để lập kinh 
phí dự phòng. mức trích lập kinh phí 
dự phòng do chủ tịch ubnd cấp 
tỉnh quyết định. 

số tiền còn lại trích một phần 
kinh phí cho công tác quản lý (bao 
gồm các công tác thanh, kiểm tra, xử 
lý vi phạm hành vi gây ô nhiễm môi 
trường đất ngập nước). phần còn 
lại được chi trả cho bên cung ứng 
dvmt. 

các khoản tiền chi trả dvmt 
không xác định rõ hoặc chưa xác định 
rõ chủ thể quản lý, tiền không chi trả 
cho bên cung ứng dịch vụ không 
hoàn thành nhiệm vụ theo cam kết 
thì lãi tiền gửi phát sinh từ nguồn chi 
trả dvmt trong thời gian chờ chi 
trả và các khoản khác (nếu có) được 
chuyển vào kinh phí dự phòng. việc 
sử dụng kinh phí dự phòng do chủ 
tịch ubnd cấp tỉnh quyết địnhn

Tỷ lệ sử dụng các sản phẩm từ ĐVHD

1. GIớI THIệU

để ngăn chặn hành vi khai 
thác, buôn bán và tiêu thụ 
động vật hoang dã (đvhd), 
việt nam đã ban hành nhiều 
chủ chương, chính sách 
nhằm bảo vệ đvhd. mặc 
dù vậy, tình trạng khai thác, 
buôn bán và tiêu thụ đvhd 
ở việt nam vẫn còn đáng lo 
ngại. trong bối cảnh trên, 
theo đề nghị của cục bảo tồn 
đdsh (bộ tn&mt), viện 
xã hội học đã tiến hành cuộc 
khảo sát xã hội học đánh giá 
nhận thức, thái độ và hành vi 
liên quan đến việc sử dụng và 
tiêu thụ các sản phẩm đvhd 
nhằm cung cấp thêm bằng 
chứng và kiến thức cho việc 
xây dựng chính sách và giải 
pháp bảo vệ đvhd hiệu quả 
hơn. 

đối tượng nghiên cứu 
là người trong độ tuổi từ 
20 - 69 đang cư trú tại các 
quận nội thành của tp. hà 
nội. phương pháp chọn mẫu 
ngẫu nhiên được áp dụng, 
với 1.000 cá nhân được chọn 
phỏng vấn bằng bảng hỏi 
định lượng trong khoảng thời 
gian từ tháng 11/2013 đến 
đầu năm 2014. trong khuôn 
khổ nghiên cứu này, sử dụng 
và tiêu thụ đvhd được khái 
niệm là hành vi dùng thức ăn, 
đồ uống, thuốc và đồ trang 
trí làm từ các động vật sau: 
tê tê, hổ, voi, tê giác, rùa, linh 

trưởng, gấu, chim hoang dã, 
công, đại bàng, mèo rừng, 
báo, họ hương nai, rắn, trăn, 
cá sấu, bò sát có chân khác. 
việc xác định các loài đvhd 
kể trên chủ yếu dựa theo nhận 
thức chủ quan của người dân 
tham gia trả lời phỏng vấn, 
không phân biệt nguồn gốc 
là động vật trong môi trường 
hoang dã hay được gây nuôi 
và không được xét nghiệm 
xác định sản phẩm là thật hay 
giả. 

2. NHữNG KếT qUả 
CHíNH

2.1. Hành vi sử dụng 
và tiêu thụ các sản phẩm 
ĐVHD

Theo kết quả trình bày 
trong hình 1, việc sử dụng 
và tiêu thụ sản phẩm đvhd 
là hiện tượng tương đối phổ 
biến, chủ yếu ở nhóm tuổi từ 
20 - 69 trong khu vực thành 
thị hà nội. tỷ lệ người trả 
lời đã từng sử dụng các loại 
thực phẩm, làm thuốc và đồ 
trang trí từ đvhd tương ứng 
là 69%, 67% và gần 12%. nếu 
tính trong 12 tháng trước thời 
điểm khảo sát thì tỷ lệ người 
trả lời sử dụng thực phẩm, 
thuốc và đồ trang trí làm từ 
đvhd tương ứng là 25%, 
26% và 6%, với tần suất trung 
bình khoảng 2,7 lần đối với 
thực phẩm và 25 lần đối với 
thuốc chữa bệnh.
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Thứ nhất, nhận thức, thái 
độ và niềm tin vào công dụng 
của các sản phẩm từ đvhd, 
đặc biệt là các sản phẩm chữa 
bệnh và tăng cường sức khỏe. 
trong nhóm các yếu tố này, 
niềm tin chi phối mạnh nhất 
đến hành vi sử dụng và quyết 
định sử dụng của người tiêu 
dùng. mặc dù khó có cơ sở 
khẳng định nhưng đa số 
người đã từng sử dụng cho 
biết, họ hoàn toàn tin tưởng 
đối với chất lượng sản phẩm 
từ đvhd (khoảng 70%). 
niềm tin sử dụng các sản 
phẩm từ đvhd mang lại sức 
khỏe, thậm chí chữa nhiều 
bệnh nan y được lưu truyền 
qua nhiều thế hệ khiến người 
tiêu dùng tìm đến các sản 
phẩm từ đvhd. đây cũng 
là lý do giải thích tại sao dù 
người dân nhận thức về sự 
cần thiết bảo vệ đvhd và có 
thái độ phản đối với hành vi 
sử dụng, song việc sử dụng 
các loại thực phẩm, thuốc, đồ 
trang trí từ đvhd vẫn diễn 
ra khá phổ biến trên địa bàn 
tp. hà nội.

Thứ hai, nhận thức về 
bvmt và đvhd thuộc 
diện nguy cấp, cần được bảo 
vệ không phải là quá thấp, 
nhưng mức độ nhận thức là 
chưa đủ để có thể ngăn chặn 
tình trạng khai thác và sử 
dụng đvhd khá phổ biến 
ở việt nam hiện nay. Theo 
ý kiến của đa số người dân, 
nguyên nhân trực tiếp nhất 
dẫn đến tình trạng suy giảm 
đvhd ở việt nam là việc 
“săn bắn, buôn bán” (85%). 

trái lại, tỷ lệ người đưa ra các 
lý do liên quan đến việc tiêu 
dùng sản phẩm từ đvhd 
“ăn, uống”, “sử dụng làm 
thuốc”, “làm thú cảnh, đồ 
trang trí” lại thấp hơn nhiều. 
điều đó cho thấy tầm quan 
trọng của các mạng truyền 
thông xã hội cũng như đại 
chúng trong việc truyền đạt, 
chia sẻ thông tin và nâng cao 
nhận thức về bảo vệ đvhd.

Thứ ba, nguồn thông tin 
về đvhd được cung cấp bởi 
bạn bè và người thân có ảnh 
hưởng mạnh nhất và trực tiếp 
nhất về quyết định sử dụng 
và tiêu thụ sản phẩm đvhd. 
nhưng nguồn tin này rất 
đa dạng, bao gồm cả thông 
tin tích cực và tiêu cực đối 
với việc bảo vệ đvhd. các 
phương tiện truyền thông đại 
chúng có vai trò định hướng 
rất quan trọng. truyền hình 
là kênh quan trọng nhất cung 
cấp thông tin về đvhd bởi 
gần 95% người người trả lời 
nhận được từ nguồn này. tuy 
nhiên, bên cạnh nhiều thông 
tin tích cực bảo vệ đvhd, 
trên các phương tiện truyền 
truyền thông đại chúng vẫn 
tồn tại không ít thông tin 
quảng bá sản phẩm làm từ 
đvhd, nhất là về thuốc 
chữa bệnh. điều đó hạn chế 
đáng kể vai trò tích cực của 
phương tiện truyền thông đại 
chúng.

Thứ tư, nguồn cung cấp 
sản phẩm từ đvhd, mặc dù 
có giá không rẻ và chất lượng 
không đảm bảo, sản phầm từ 
đvhd vẫn được cung cấp 

GIảI pháp - Mô hình 

Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi 
liên quan đến sử dụng sản phẩm từ động 
vật hoang dã ở Hà Nội
NGUyễN ĐứC VINH 
Viện Xã hội học

theo kết quả khảo sát, những người kinh 
doanh/buôn bán nhỏ và người cao tuổi/
hưu trí chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm 

đã sử dụng sản phẩm từ đvhd trong 12 tháng 
qua. nhóm người trẻ, học vấn cao, có tỷ lệ sử 
dụng thực phẩm từ đvhd lớn hơn tỷ lệ chung 
trong toàn bộ dân số.

trong số nhóm người đã từng tiêu thụ 
thực phẩm làm từ đvhd, tỷ lệ sử dụng rắn/
trăn cao nhất (49%); tỷ lệ sử dụng hươu cũng 
khá cao (29%). có một tỷ lệ đáng kể những 
người đã từng tiêu thụ thực phẩm làm từ 
động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao như tê 
tê (7,6%), rùa (12,4%) và các loài linh trưởng 
(5,7%). đối với thuốc chữa bệnh, các loài 
như gấu, hổ và rắn, trăn được nhiều người 
sử dụng nhất (49%, 21% và 30%). đối với đồ 
trang trí trong nhà, các loài chim và cá sấu 
được sử dụng khá phổ biến (3,4% và 3%) bên 
cạnh tỷ lệ người được hỏi đã từng sử dụng sản 
phẩm từ hổ hay voi đều là 1,7%.

các phân tích cho thấy, việc tiêu thụ các 
sản phẩm từ đvhd đã mang yếu tố bình dân 
chứ không còn là để thể hiện đẳng cấp, địa 
vị xã hội. người làm việc trong khu vực nhà 
nước, liên doanh có thể là hai trong số các 
nhóm có xác suất sử dụng các sản phẩm từ 
đvhd nhất. tuy nhiên, những người kinh 
doanh, buôn bán nhỏ và người cao tuổi, người 
về hưu lại chiến tỷ lệ lớn nhất trong nhóm đã 
sử dụng sản phẩm từ đvhd trong 12 tháng 
qua. xét về địa điểm thì nhà hàng/ khách sạn 
là những nơi phổ biến nhất của người hà nội 
để tìm kiếm thực phẩm đvhd, trong khi đó 
các loại thuốc thường được sử dụng ở nhà 
hơn là tại các hiệu thuốc y học cổ truyền.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu 
thụ ĐVHD 

những phân tích từ nghiên cứu cho thấy 
mấy nhóm yếu tố sau có ảnh hưởng lớn đến 
việc sử dụng và tiêu thụ đvhd của người 
dân:
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trên thị trường đa dạng, phong phú và công 
khai. với sản phẩm thuốc, nguồn cung chủ 
yếu không phải từ các hiệu thuốc y học cổ 
truyền mà là thông qua bạn bè và người thân. 
trong khi đó, nguồn cung của các sản phẩm 
trang trí chủ yếu từ bạn bè, người thân và các 
cửa hàng lưu niệm. bạn bè và các mạng lưới 
xã hội dựa trên nền tảng gia đình có tác động 
rất lớn đến việc cung cấp thông tin cũng như 
phát triển nguồn cung sản phẩm từ đvhd. 
việc tiếp cận nguồn cung một cách dễ dàng 
đã và đang góp phần vào tình trạng sử dụng 
sản phẩm từ đvhd phổ biến ở hà nội cũng 
như ở việt nam hiện nay.

Thứ năm, về yếu tố pháp luật. nhìn chung, 
nhận thức về pháp luật bảo vệ đvhd ở hà 
nội còn hạn chế. tuy đa số người được phỏng 
vấn biết việc săn bắn, buôn bán đvhd là phi 
pháp, nhưng vẫn có gần 35% cho rằng, pháp 
luật không quy định xử phạt người tiêu thụ 
sản phẩm từ đvhd. tỷ lệ người dân hà nội 
biết tên các văn bản pháp luật quan trọng liên 
quan đến vấn đề bảo vệ các loài đvhd và môi 
trường sống của chúng không cao và cũng ít 
người hiểu rõ nội dung các văn bản này. việc 
thực thi pháp luật không nghiêm minh nên 
có tới 62% người dân cho rằng, trong thực tế 
không có ai bị xử phạt về hành vi tiêu thụ sản 
phẩm từ đvhd. điều này là nguyên nhân 
quan trọng dẫn đến tình trạng tiêu thụ, sử 
dụng đvhd phổ biến ở việt nam.

2.3.Xu hướng tiêu thụ sản phẩm từ 
ĐVHD

Khoảng 19% người được phỏng vấn có ý 
định bắt đầu hoặc tiếp tục sử dụng thực phẩm 
làm từ đvhd, 34% sử dụng thuốc, 17% sử 
dụng đồ trang trí. những tỷ lệ này trong nhóm 
đã từng sử dụng cao hơn hẳn so vơi trong 
nhóm chưa từng sử dụng. điều đáng lưu ý, tỷ 
lệ trả lời “chưa biết sẽ dùng hay không” là khá 
cao bởi điều đó phụ thuộc vào nhu cầu trong 
tương lai và cơ hội tiếp cận. Ý định sử dụng 
đvhd làm thực phẩm chủ yếu là các loài bò 
sát, cá sấu, hổ, hươu nai, rắn, trăn và các loài 
chim. có thể nhận thấy “tiềm năng” tiêu thụ 
và sử dụng sản phẩm từ đvhd ở thị trường 
hà nội rất lớn, nhất là đối với hai loại thực 
phẩm và thuốc.

3. KHUyếN NGHị CHíNH SáCH
nghiên cứu cho thấy, hành vi tiêu thụ các 

sản phẩm từ đvhd phục vụ cho nhu cầu ăn 
uống, chữa bệnh, trang trí ở hà nội là phổ 

biến. sau đây là các giải pháp 
cơ bản để ngăn chặn hiệu quả 
tình trạng sử dụng và tiêu thụ 
đvhd: 

Các biện pháp truyền 
thông nhằm thay đổi nhận 
thức, hành vi

đẩy mạnh tuyên truyền 
các quy định của pháp luật 
về việc săn bắt, buôn bán, vận 
chuyển, tiêu thụ và sử dụng 
đvhd và các sản phẩm từ 
đvhd, đặc biệt nhấn mạnh 
việc sử dụng, tiêu thụ đvhd 
cũng là một hành vi trái pháp 
luật và sẽ bị xử lý nghiêm 
khắc.

tăng cường tuyên truyền 
về giá trị không thể thay thế 
của các loài đvhd, cập nhật 
thông tin qua các phương tiện 
truyền thông đại chúng về sự 
suy giảm, tình hình nguy cấp 
của các loài đvhd do nạn 
săn bắt và hành vi tiêu dùng 
ở việt nam và thế giới. cần 
phổ biến rõ mối liên hệ giữa 
việc tiêu thụ sản phẩm từ 
đvhd và sự suy giảm của 
chúng, để người dân hiểu hậu 
quả của hành vi của họ.

một trong những yếu tố 
chi phối mạnh nhất đến hành 

vi tiêu dùng các sản phẩm từ 
đvhd đó là niềm tin vào 
công dụng của chúng đối 
với sức khỏe và đời sống con 
người đã bám rễ chặt, được 
truyền từ nhiều thế hệ, do đó 
các thông điệp truyền thông 
cần phải nhấn mạnh đến việc 
chưa có bằng chứng khoa 
học nào chứng minh được 
công dụng chữa bệnh của các 
sản phẩm từ đvhd, có thể 
mời các bác sỹ, chuyên gia uy 
tín nói về lĩnh vực này. bên 
cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên 
truyền về những tác động 
tiêu cực của sản phẩm từ 
đvhd đến bản thân người 
sử dụng.

Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, những người kinh 
doanh/buôn bán nhỏ và 
người cao tuổi/hưu trí chiếm 
tỷ lệ cao nhất trong nhóm đã 
sử dụng sản phẩm từ đvhd 
trong 12 tháng qua. nhóm 
người trẻ, có học vẫn cao có 
tỷ lệ sử dụng thực phẩm từ 
đvhd lớn hơn tỷ lệ chung 
trong toàn bộ dân số. các 
chiến lược truyền thông cần 
tập trung vào các đối tượng 
này.

 V Cần xử phạt nghiêm các hành vi sử dụng và tiêu thụ  
sản phẩm từ ĐVHD
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chương trình truyền thông cần tuyên 
truyền mạnh mẽ về các vụ việc vi phạm đã bị 
pháp luật xử lý nghiêm minh, nâng cao tính 
chất giáo dục và răn đe, đặc biệt là hướng đến 
đối tượng người tiêu dùng. 

các sản phẩm thay thế cần được đề cập, 
thúc đẩy và khuyến khích nhiều hơn, tạo điều 
kiện cho người có nhu cầu dùng thử. hầu hết 
người dân nghe theo tư vấn gia đình và bạn 
bè về các loại thuốc làm từ đvhd. vì vậy, 
cần thông qua mạng lưới xã hội để truyền tải 
thông điệp truyền thông khuyến khích, quảng 
bá sản phẩm thay thế và thảo luận các vấn đề 
liên quan.

Tăng cường vai trò các phương tiện 
truyền thông

truyền hình và internet là một phương 
tiện rất tiềm năng cần được khai thác cho các 
chiến dịch truyền thông về bảo vệ đvhd, đặc 
biệt là các mạng xã hội. có thể trình bày chi 
tiết về tình trạng suy giảm quần thể loài, nguy 
cấp hoặc tuyệt chủng của một số loài, giải 
thích về vai trò đdsh của đvhd, niềm tin 
sai lầm về công dụng của sản phẩm từ đvhd.
nên đăng tải rộng rãi trên các trang tin, diễn 
đàn, mạng xã hội. mặt khác, cần nghiêm cấm 
giới thiệu, quảng bá về việc sử dụng sản phẩm 
từ đvhd trên các phương tiện truyền thông 
đại chúng.

một trong những phát hiện rất quan trọng 
của nghiên cứu là vai trò của nhóm bạn bè, 
người thân trong việc cung cấp các thông tin 
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 O Drury, Rebecca Catherine. 2009. Reducing urban demand for wild animals in Vietnam: examining the potential of wildlife farming as a 

conservation tool. Conservation Letters, No.2:263-270.
 O ENV. 2010. Báo cáo phân tích thái độ và hành vi đối với việc sử dụng mật gấu ở Việt Nam.
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về sản phẩm đvhd, đồng 
thời là nguồn cung trực tiếp 
phổ biến các loại sản phẩm 
này đối với những người 
tiêu dùng. cần có các hình 
thức truyền thông sáng tạo 
như truyền thông tại cộng 
đồng, câu lạc bộ, buổi mít 
tinh, tuần hành tại khu dân 
cư về bảo tồn đvhd, thu 
hút sự tham gia của người 
dân.

Tăng cường thực thi 
pháp luật

nghiên cứu cho thấy, 
việc tiếp cận nhiều sản phẩm 
từ đvhd ở hà nội khá dễ 
dàng. điều này chứng tỏ việc 
ngăn chặn tình trạng mua 
bán các sản phẩm từ đvhd 
ở hà nội còn chưa chặt chẽ. 
để thay đổi được tình trạng 
hiện nay theo hướng tích 
cực, điều ưu tiên hàng đầu và 
công tác thực thi pháp luật 
nghiêm minh, không chỉ với 
hành vi săn bắt, buôn bán mà 
cả việc sử dụng và tiêu thụ 
sản phẩm từ đvhd.

nhiều quảng cáo thuốc 
hiện nay của việt nam vẫn 
góp phần duy trì và củng cố 

nhận thức về tác dụng của 
các sản phẩm từ đvhd. 
do đó, cần phải có biện 
pháp quản lý chặt chẽ vấn 
đề này bởi đây là hình thức 
gián tiếp đẩy mạnh việc 
tiêu dùng các sản phẩm từ 
đvhd.

cần tăng cường hợp 
tác giữa các cơ quan chức 
năng. các cơ quan thực 
thi pháp luật nên trao đổi 
thông tin và phối hợp chặt 
chẽ hơn với các cơ quan 
truyền thông để công bố 
công khai rộng rãi các kết 
quả của các chiến dịch 
thực thi pháp luật, bảo vệ 
đvhd, truy tố tội phạm 
xâm hại đvhd, giúp nâng 
cao nhận thức về pháp luật 
và thực thi pháp luật. bên 
cạnh đó, việc đẩy mạnh 
hợp tác giữa các cơ quan 
chức năng với các tổ chức 
phi chính phủ và khu vực 
tư nhân là rất quan trọng 
nhằm tăng cường quy mô, 
các biện pháp ngăn chặn, 
giảm thiểu hành vi mua 
bán, sử dụng đvhd bất 
hợp phápn
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Khả năng tự điều chỉnh và nguy cơ bùng 
phát dịch ốc ăn san hô trong tương lai từ 
các rạn san hô khu dự trữ sinh quyển Cát Bà
NGUyễN ĐứC THế
Viện Tài nguyên và Môi trường biển

ốc sừng ăn san hô (drupella) 
thuộc lớp chân bụng 
gastropoda, họ muricidae 

được xác định là địch hại nguy hiểm 
của san hô. chúng phân bố phổ biến 
trên khắp các rạn san hô (rsh) ở ấn 
độ dương - Thái bình dương, tác động 
không nhỏ tới sự sống, đồng thời làm 
thay đổi cấu trúc cũng như chức năng 
sinh thái cơ bản của rsh. nhiều báo 
cáo khoa học cũng đã đề cập tới sự gia 
tăng mật độ trong quần thể drupella, 
liên quan đến sự suy giảm diện tích của 
các rsh tại một số nơi như: ningaloo 
tây Úc, biển đỏ, vịnh aqaba, nhật 
bảnvà hồng Kông. chúng có thể phá 
hủy bất kỳ rsh nào trong khu vực ấn 
độ dương - Thái bình dương, trong đó 
có việt nam. 

cho tới nay tại việt nam, chưa có 
một báo cáo khoa học nào công bố 
nghiên cứu chuyên sâu về ốc drupella 
trên các rsh. trước những diễn biến 
phức tạp của hiện tượng biến đổi khí 
hậu toàn cầu và điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt tại cát bà, loài ốc này thực sự 
là địch hại nguy hiểm của san hô, làm 
giảm đáng kể khả năng tự phục hồi của 
các rsh.

bài viết đưa ra những đánh giá ban 
đầu về khả năng tự điều chỉnh, nguy 
cơ bùng phát dịch ốc ăn san hô dupella 
trong Khu dự trữ sinh quyển cát bà. 
Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa 
học cho việc giám sát, xây dựng các giải 
pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ và phục hồi 
các rsh đã bị suy thoái tại cát bà và 
một số vùng lân cận, đồng thời là cơ sở 
để tiến hành những nghiên cứu chuyên 
sâu tiếp theo về địch hại trên hệ sinh 
thái (hst) rsh tại việt nam.

1. KHả NăNG Tự ĐIềU 
CHỉNH CủA CáC qUầN 
THể ốC DRUPELLA 
TRêN RSH ở CáT Bà

báo cáo đầu tiên về sự 
xuất hiện của ốc drupella 
xuất hiện trên các rsh tại 
cát bà là những ghi nhận của 
nguyễn văn quân (2002) với 
3 - 50 cá thể ốc drupella chiếm 
đóng những khối san hô cành 
acropora. tiếp theo là báo cáo 
của nguyễn đăng ngải (2006) 
tại rsh ba trái đào với mật 
độ ốc drupella lên tới 40 cá 
thể/m2, trên 20% san hô mới 
chết bộ xương còn trắng, chưa 
bị trầm tích che phủ. Kết quả 
của nghiên cứu trước đây cho 
thấy, drupella đã từng xuất 
hiện với mật độ cao hơn hiện 
nay,đồng thời cũng chỉ ra sự 
thay đổi trong sở thích chọn 
mồi của ốc drupella tại cát bà 
từ san hô dạng cành (nguyễn 
văn quân, 2002; nguyễn 
đăng ngải, 2006) sang san hô 
dạng khối (ghi nhận 2006 và 
hiện nay).

tính thích nghi và khả 
năng tự điều chỉnh của các 
quần thể cần được xem xét 
trong chức năng của hst mà 
quần thể chỉ là một bộ phận 
cấu thành. nếu cô lập quần 
thể khỏi hệ thống (quần xã, 
hst) sẽ không đủ cở sở để 
hiểu hết cơ chế thích nghi và 
điều chỉnh của quần thể đó. 
nhìn chung cơ chế tổng quát 
điều chỉnh số lượng của quần 
thể chính là mối quan hệ nội 
tại được hình thành ngay giữa 
các cá thể cấu trúc nên quần 

thể và trong mối quan hệ của 
các quần thể sống trong quần 
xã và trong hst. sự thay đổi 
số lượng của các quần thể ốc 
drupella ở đây được xem xét 
trong tổng thể các quần thể 
sinh vật sống trên rsh cùng 
với các yếu tố môi trường 
trong phạm vi khu vực cát bà. 

sự biến động số lượng 
của quần thể mà nikolski 
g.v. (1974) đã chỉ ra, như 
một “tiêu điểm sinh thái”, ở 
đó phản ánh tất cả những 
đặc trưng sinh học cơ bản 
của quần thể, thông qua mức 
độ đảm bảo thức ăn của môi 
trường đối với quần thể đó. 
mối quan hệ vật dữ - con mồi 
tạo nên mắt xích thức ăn trong 
thiên nhiên, giúp quần xã sinh 
vật và các hst có thể duy trì 
và phát triển bền vững. trong 
tập hợp con mồi - vật dữ, mối 
quan hệ giữa chúng là một 
trong cơ chế điều chỉnh mật 
độ của cả hai quần thể mà 
manteifel b.p. (1961) đã đưa ra 
như một định luật, gọi là mối 
quan hệ “dẫn thức ăn ba bậc” 
(vũ trung tạng, 2009):

con mồi ←→ vật dữ 1 ←→ 
vật dữ 2 ←→ ..... 

các mối quan hệ nội tại 
trong quần xã rsh như con 
mồi – vật dữ ở đây được xem 
xét là mối quan hệ giữa các 
thiên địch của ốc ăn san hô và 
các mối quan hệ nội tại trong 
quần xã rsh và với các yếu tố 
môi trường cùng tương tác với 
các hoạt động kinh tế - xã hội 
của con người được thể hiện 
trong sơ đồ (hình 1). 
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 V Hình1. Sơ đồ sự tương tác giữa các yêu tố vô sinh, hữu sinh 
có liên quan đến HST RSH (Cục BVMT Mỹ, 2012) 

ở đây nếu ta xét vật dữ 
(ốc drupella) là yếu tố chủ 
đạo, khi con mồi (rsh) bị 
khai thác thì nguồn thức ăn 
của ốc ăn san hô sẽ bị suy 
giảm. do vậy, drupellabuộc 
phải giảm số lượng cá thể 
trong quần thể nhờ cơ chế 
nội tại. con mồi (san hô) 
lại có cơ hội phục hồi lại số 
lượng, lúc đó, điều kiện sinh 
dinh dưỡng của vật dữ lại 
được cải thiện. trên thực 
tế, đây chính là mối quan hệ 
hai chiều. tương tự như vậy, 
nếu ta xét mối quan hệ giữa 
vật dữ là cá ăn drupella chưa 
trưởng thành(cá hồng trùng)
và con mồi là ốc ăn san hô 
(drupella), khi cá hồng trùng 
bị suy giảm về mật độ thì 
đồng thời con mồi của nó 
là ốc ăn san hô có cơ hội gia 
tăng số lượng. quan hệ trên 
tạo nên trong thiên nhiên 
một cân bằng động giữa số 

lượng con mồi và vật dữ.
tuy nhiên, một cân bằng 

động giữa số lượng con mồi 
và vật dữ chỉ có thể tự điều 
chỉnh trong điều kiện tự 
nhiên và không có sự biến 
động bất thường của các yếu 
tố môi trường. trên thực tế, 
hoạt động kinh tế - xã hội 
của con người đã can thiệp 
thô bạo vào tự nhiên làm cho 
các quần thể sinh vật trong 
quần xã mất khả năng tự điều 
chỉnh lẫn nhau. ví dụ như tại 
cát bà, việc đánh bắt quá mức 
trong thời gian dài đã làm 
giảm đáng kể số lượng các 
loài cá ăn thịt có khả năng là 
vật dữ của ốc drupella. Theo 
báo cáo của nguyễn huy yết 
(2010) và của nguyễn văn 
quân (2011), người dân đã 
dùng những phương pháp 
khai thác tận diệt nguồn lợi 
hải sản trên rsh, đặc biệt là 
những đối tượng có giá trị 

 V Hình 2. Xu thế biến động mật độ cá thể  
một số họ cá RSH điển hình vùng biển Cát Bà - 
Hạ Long (Nguyễn Văn Quân, 2011)

kinh tế cao như cá song, mú, mó, cá hồng, cá 
bò (hình 2).

biểu đồ cho thấy, sự suy giảm rõ nét 
của các loài cá có khả năng là vật dữ của 
ốc drupella. mặt khác, kết quả khảo sát của 
nghiên cứu này cho biết nhóm cá thể chưa 
trưởng thành trong quần thể drupella chiếm 
tỷ lệ không nhiều và có liên quan đến sự suy 
thoái hst rsh đã và đang diễn ra tại đây. 
đặc trưng về cấu trúc tuổi (kích thước) của 
các quần thể ốc drupella tại cát bà cho thấy, 
chúng đang trong giai đoạn tự điều chỉnh để 
giảm số lượng quần thể do số lượng con mồi 
(rsh) đang suy giảm. tuy nhiên, sự thay đổi 
trong việc lựa chọn con mồi ưa thích của ốc 
drupella đang diễn ra tại cát bà cũng như tại 
nhiều nơi trên thế giới cũng là vấn đề đáng 
chú ý.

những nhận xét, đánh giá về sự biến động 
số lượng của các quần thể ốc drupellatrên các 
rsh cát bà nêu trên chỉ là những đánh giá 
ban đầu. các chức năng sinh thái hay chu kì 
biến động mật độ của các quần thể sinh vật 
rất phức tạp. do vậy, để có thể đánh giá hết 
được nguyên nhân và cơ chế thay đổi của các 
quần thể ốc drupella đang diễn ra trong các 
rsh khu vực nghiên cứu cần rất nhiều thời 
gian và đòi hỏi phải tiến hành các nghiên cứu 
chuyên sâu.

2. ĐáNH GIá KHả NăNG  
BùNG PHáT CủA ốC DRUPELLA 
TRONG TươNG LAI

2.1. Mô phỏng sự phát tán của ấu trùng 
ốc drupella bằng mô hình thủy động lực

Kết quả mô phỏng quá trình phát tán ấu 
trùng ốc drupellađược thể hiện trong hình 3, 
hình 4 và hình 5.
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Ngày thứ 2 Ngày thứ 29

 V Hình 3. Xu hướng lan truyền ấu trùng ốc drupella tầng mặt sau 29 ngày

Ngày thứ 2 Ngày thứ 29

 V Hình 4. Xu hướng lan truyền ấu trùng ốc drupella tầng giữa sau 29 ngày
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Ngày thứ 2 Ngày thứ 29

 V Hình 5. Xu hướng lan truyền ấu trùng ốc drupella tầng đáy sau 29 ngày 

các kết quả thể hiện trong 
hình 3, hình 4, hình 5 cho thấy, 
do dòng chảy vùng cát bà - hạ 
long chủ yếu bị ảnh hưởng 
bởi dòng triều nên ấu trùng có 
xu hướng phát tán từ các rsh 
nguồn là ba trái đào - cát bà 
sang các rsh nhận ở khu vực 
vịnh hạ long tại cả tầng mặt, 
tầng giữa và tầng đáy với tỷ lệ 
khác nhau. 

2.2. Đánh giá ban đầu 
về khả năng bùng phát ốc 
drupella trong tương lai 

từ mô hình phát tán ấu 
trùng ốc drupellavới nguồn 
phát tán là rsh ba trái đào 
thì khu vực đích ấu trùng đến 
sẽ là khu vực vịnh hạ long. 
tuy nhiên, theo báo cáo của 
nguyễn huy yết (2010) thì 
hầu như những vị trí rsh tại 
vịnh hạ long mà ấu trùng ốc 
drupella có khả năng xâm nhập 
đã bị suy thoái hoàn toàn hoặc 

còn với độ phủ rất thấp trong 
khi những rsh quanh khu vực 
cát bà như khu vực long châu 
lại còn rất tốt. các số liệu ghi 
nhận trong các chuyến khảo sát 
tại long châu 2011, bạch long 
vỹ tháng 6/2012 cho thấy mật 
độ ốc drupella rất thấp và hầu 
như không thấy khối san hô bị 
ốc drupella ăn với diện tích lớn. 
như vậy, khả năng ảnh hưởng 
của ốc drupella đến một số 
rsh lân cận khu vực cát bà cần 
được xem xét.

đã có rất nhiều nghiên 
cứu trước đây trên thế giới cho 
thấy, ấu trùng còn sống sót sau 
giai đoạn trôi nổi với tỷ lệ cao 
là nguyên nhân gây bùng phát 
mật độ ốc drupella. việc đánh 
bắt quá mức các loài cá thiên 
địch của ốc drupella, gia tăng 
các chất dinh dưỡng trong vùng 
biển nông đã tạo cơ hội cho ấu 
trùng ốc drupella sống sót. Khi 

ấu trùng ốc drupella đã xâm 
nhập thành công xuống rsh 
thì mật độ ốc drupella sẽ tăng 
nhanh và có thể sẽ tấn công 
trực tiếp các rsh tại vùng biển 
xung quanh cát bà trong tương 
lai. 

3. KếT LUậN
Khả năng tự điều chỉnh số 

lượng các quần thể ốc drupella 
có quan hệ mật thiết với cá hồng 
trùng và sự phong phú - độ phủ 
của san hô khu vực cát bà, mối 
quan hệ đó chính là sự tương 
tác giữa vật dữ và con mồi.

việc đánh giá quá trình phát 
tán của ấu trùng ốc drupella và 
khả năng bùng phát ốc drupella 
ra các rsh lân cận sẽ là cơ sở 
khoa học quý giá cho việc giám 
sát, xây dựng các giải pháp kỹ 
thuật nhằm bảo vệ và phục hồi 
các rsh đã bị suy thoái tại cát 
bà và một số vùng lân cậnn
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Vấn đề cần thiết lồng ghép đa dạng sinh học  
trong quy hoạch dự án và chiến lược phát triển
TS. Vũ NGọC LONG
Viện trưởng, Viện Sinh thái học miền Nam

nguồn tài nguyên thiên nhiên xung 
quanh ta không phải là vô tận. lồng 
ghép đa dạng sinh học (đdsh) trong 

quy hoạch dự án phát triển là tạo ra cơ hội khai 
thác tốt hơn và duy trì lợi ích lâu dài của nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, tránh lãng phí trong sử 
dụng tài nguyên, ngăn sự suy giảm đdsh và hệ 
sinh thái (hst).

con người không phải là một thể duy nhất 
thống trị, mà chỉ là một trong số hàng triệu loài 
sinh vật đang cùng tồn tại và cư trú trên hành 
tinh trong mối tương tác phụ thuộc lẫn nhau 
tạo nên một mạng lưới thiên nhiên với các mắt 
lưới đdsh phong phú giúp cho cộng đồng có 
thể thích nghi và đương đầu với những biến đổi 
của điều kiện tự nhiên và khí hậu.

việt nam là quốc gia ven biển đông có 
chiều dài bờ biển 3.260km, trải qua 16 vĩ độ, 
có tính đdsh cao thứ 16 trên thế giới, với sự 
đa dạng phong phú các hst bao gồm khoảng 
11.458 loài động vật, 21.000 loài thực vật và 
3.000 loài vi sinh vật. đdsh ở việt nam có ý 
nghĩa và tầm quan trọng to lớn cho phát triển 
kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản; là cơ sở 
đảm bảo an ninh lương thực; duy trì nguồn gen 
tạo giống vật nuôi, cây trồng; cung cấp vật liệu 
xây dựng và các nguồn dược liệu, thực phẩm, 
cũng như đóng vai trò quan trọng trong điều 
tiết khí hậu và bvmt.

tuy nhiên, hiện nay đdsh đang bị suy 
thoái với tốc độ rất nhanh.tính đến nay, diện 
tích rừng của việt nam đạt khoảng 13 triệu ha, 
với độ che phủ gần 39 %. song diện tích rừng 
nguyên sinh suy giảm, chỉ còn tập trung nhiều 
ở những khu rừng phòng hộ, hay trong các 
khu bảo tồn. diện tích rừng ngập mặn, tấm lá 
chắn bảo vệ đất liền cũng đã giảm hơn một nửa 
trong khoảng 10 năm gần đây và đang tiếp tục 
suy giảm. gần 700 loài sinh vật bị đe dọa tuyệt 
chủng ở cấp quốc gia, trong đó có 49 loài trong 
mức cực kỳ nguy cấp ở cấp độ toàn cầu.

việt nam là một quốc gia nông nghiệp, phụ 
thuộc nhiều vào điều kiện tài nguyên tự nhiên. 
do vậy, sự suy giảm và biến mất của các loài 
hoặc cây con có giá trị trong thiên nhiên sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

để bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên, cùng với các bộ 
luật khác, luật đdsh được 
ban hành năm 2008 đã quy 
định cụ thể về các nguyên tắc 
ưu tiên bảo tồn đdsh, tạo cơ 
sở pháp lý để cộng đồng địa 
phương và các bên liên quan 
cùng tham gia. 

ngày 16/11/1994, việt 
nam chính thức gia nhập 
công ước đdsh. Theo công 
ước, việc lồng ghép một cách 
có hệ thống đdsh trong các 
quá trình phát triển được gọi 
là “lồng ghép đdsh". mục 
tiêu tổng thể của lồng ghép 
đdsh là đưa ra các nguyên 
tắc về đdsh vào các giai đoạn 
của quy trình xây dựng chính 
sách, kế hoạch và các dự án. 
lồng ghép đdsh chính là 
để hỗ trợ và hạn chế các ảnh 
hưởng bất lợi mà các ngành 
sản xuất gây ra đối với đdsh, 
khẳng định rõ hơn sự đóng 
góp của đdsh đối với phát 
triển kinh tế và cải thiện phúc 
lợi cho con người.

như vậy, việc lồng ghép 
đdsh là cần thiết và không 
thể thiếu được trong các 
dự án phát triển. hiện nhà 

nước đã ban các văn bản 
pháp luật hướng dẫn thực 
hiện và cơ chế giám sát việc 
lồng ghép. tuy nhiên, vì lợi 
ích kinh tế quá hấp dẫn của 
một vài dự án phát triển mà 
ở một vài nơi việc lồng ghép 
đdsh này đã bị xem nhẹ 
hoặc dường như cố tình bỏ 
qua. 

trường hợp thủy điện 
sông ba hạ và số phận loài cá 
sấu nước ngọt là một ví dụ điển 
hình. vào ngày 18/04/2004 tại 
xã suối trai, huyện sơn hòa, 
tỉnh phú yên, tổng công ty 
điện lực việt nam đã khởi 
công công trình thủy điện 
sông ba hạ - có công suất lớn 
nhất trong 10 nhà máy thủy 
điện trên dòng sông ba thuộc 
địa phận hai huyện sơn hòa, 
sông hinh, tỉnh phú yên và 
huyện Krông pa, tỉnh gia lai. 
tuyến đập chính chạy qua 
lòng sông rộng 320 m, có cao 
trình đỉnh đập là 110,9m với 
dung tích toàn bộ hồ chứa 
349,7 triệu m3, gồm 2 tổ máy 
đạt công suất lắp máy 220mw, 
sản lượng trung bình 825 triệu 
kwh/năm, với tổng mức đầu 
tư 4.274,7 tỷ đồng.

 V Tiêu bản cá sấu nước ngọt 
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công trình Thủy điện sông ba hạ ngoài 
mục tiêu bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc 
gia, dự án còn góp phần điều hòa nguồn nước 
tưới cho vùng hạ lưu và thúc đẩy kinh tế địa 
phương phát triển. tuy nhiên, trên thực tế công 
trình này cũng đã làm ngập và xóa sổ một vùng 
cư trú của loài cá sấu nước ngọt (crocodylus 
siamensis). loài cá sấu này cư trú làm tổ và sinh 
sản từ lâu đời ngay trong vùng quy hoạch lòng 
hồ thủy điện - bầu hà lầm, xã ea lâm, huyện 
sông hinh, tỉnh phú yên. đây được coi là vùng 
đất ngập nước tự nhiên duy nhất còn lại của việt 
nam được ghi nhận có loài cá sấu nước ngọt 
sinh sống. Theo đánh giá trong sách đỏ iucn, 
loài này ở mức độ cực kỳ nguy cấp (cr) do số 
lượng bị suy giảm nghiêm trọng đang trên bờ 
vực bị tuyệt chủng. các tài liệu của dự án Thủy 
điện sông ba hạ cho thấy, trong báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (đtm) có xác nhận sự 
tồn tại loài này trong vùng dự án. nhưng do chủ 
đầu tư và các cơ quan có trách nhiệm liên quan 
xem xét qua loa, không có những giải pháp giảm 
thiểu tác động, bảo tồn loài này và cho rằng hồ 
chứa nước là có lợi cho loài cá sấu nước ngọt 
phát triển. 

ngay từ năm 2006, các chuyên gia về 
đdsh của viện hàn lâm Khoa học công nghệ 
việt nam đã phát hiện sự tồn tại của loài cá sấu 
nước ngọt và cảnh báo về nguy cơ mất đdsh 
của vùng. tuy nhiên, mọi nỗ lực nhằm cứu vớt 
và bảo tồn loài cá sấu nước ngọt trong tự nhiên 
đã không thành công. sau khi lòng hồ thủy 
điện tích nước, ngày 30/9/2012 xác của con cá 
sấu nước ngọt cuối cùng đã nổi lên trên lòng hồ 
ngay tại khu vực bầu hà lầm. công trình thủy 
điện đã làm tràn ngập nơi cư trú cuối cùng và 
xóa sổ vĩnh viễn một loài bò sát nổi tiếng trong 
thiên nhiên hoang dại của việt nam. 

trường hợp của hai nhà máy thủy điện 
đồng nai 6 và 6a trên thượng nguồn sông 
đồng nai cũng là một bài học điển hình cho 
việc thiếu sự quan tâm chú ý trong quy hoạch 
bảo tồn đdsh. Theo báo cáo đtm, việc thực 
hiện hai dự án thủy điện đồng nai 6 và 6a sẽ 
làm mất vĩnh viễn 327,23 ha đất rừng, trong 
đó đặc biệt có 128,37 ha đất ở khu vực cát lộc 
thuộc vùng lõi vườn quốc gia (vqg) cát tiên. 
bên cạnh đó, hai dự án thủy điện trên cách khu 
ngập nước ramsar bàu sấu 55 km theo đường 
sông. báo cáo đtm chưa đánh giá được đầy đủ 
sự tổn thất về đdsh trong vùng bị ngập và khu 
vực xây dựng công trình đầu mối trong mối 
quan hệ với tính nguyên vẹn, giá trị đdsh của 

vqg cát tiên và hst bản 
địa của khu vực. một số biện 
pháp giảm thiểu tác động đến 
đdsh của báo cáo đtm còn 
thiếu tính khả thi… 

hai dự án này có nhiều vi 
phạm vào các điều của luật 
đdsh (2008), trong đó điều 
7 quy định rõ những hành 
vi bị nghiêm cấm về đdsh, 
không cho phép việc xây 
dựng công trình, nhà ở trong 
phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 
của khu bảo tồn, trừ công 
trình phục vụ mục đích quốc 
phòng, an ninh. 

báo cáo đtm đã bỏ qua 
nhiều giá trị đdsh của vqg 
cát tiên, hoặc có thể là chính 
chủ đầu tư chưa đủ nhận thức 
để nhận ra những giá trị quý 
giá khác biệt của khu rừng 
quan trọng này. ví dụ như 
ngày 12/7/2011 loài hoa trà 
camellia longiilà một loài mới 
được các nhà khoa học viện 
sinh thái học miền nam (sie) 
thuộc viện hàn lâm Khoa học 
và công nghệ việt nam phát 
hiện và thu thập ngay trong 
vùng dự án đồng nai 6a. cả 2 
lần làm báo cáo đtm của dự 
án, họ đều không phát hiện và 
mô tả được loài này. qua các 
phát hiện mới, khu vực đồng 
nai 6a chính là nơi phân bố 
và mô tả đầu tiên cho loài hoa 
tràcamellia longii, nơi duy 
nhất trên thế giới đang lưu 
giữ nguồn gen đdsh của loài 
mới này. điều này cho thấy, 
trong môi trường rừng tự 
nhiên của khu vực dự án thủy 
điện đồng nai 6 và 6a giống 
như cái nôi sinh tồn và còn ẩn 
chứa nhiều điều bí mật chưa 
được khám phá. những bí 
mật về đdsh này sẽ bị nhấn 
chìm dưới lòng hồ thủy điện 
đồng nai 6 và 6a và thậm chí 
loài hoa trà camellia longii sẽ 
biến mất trước khi nó được 
đặt tên mới. 

những phát hiện của 
nghiên cứu khoa học cho thấy, 
dự án thủy điện đồng nai 6 
và 6a đã được quyết định bởi 
những quan điểm không liên 
quan đến các chính sách quy 
định về việc lồng ghép đdsh 
và không có liên kết chặt chẽ 
đến các chính sách quy định 
bvmt, hoặc phát triển bền 
vững. một cái kết có hậu cho 
dòng sông đồng nai và vqg 
cát tiên là sau nhiều nỗ lực của 
cộng đồng, ngày 27/09/2013 
chính phủ đã quyết định đưa 
2 dự án thủy điện đồng nai 6 
và 6a ra khỏi các quy hoạch đã 
được phê duyệt. 

như vậy có thể thấy, trong 
quá trình phát triển nhiều 
loài sinh vật và hst đang 
dần biến mất với mức độ khó 
kiểm soát. Không ai khác, con 
người là nguyên nhân chính 
của tình trạng này. việc thiếu 
đi cách tiếp cận lồng ghép 
đdsh trong các dự án phát 
triển đã làm mất những sản 
phẩm và dịch vụ môi trường 
tự nhiên mà lâu nay con người 
đang thừa hưởng từ thiên 
nhiên. do vậy, việt nam cần 
tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, 
chính sách liên quan đến việc 
quản lý và bảo tồn đdsh xây 
dựng các tiêu chí về sử dụng 
bền vững và bảo tồn các hst 
hiệu quả, đồng thời hướng tới 
mục tiêu phát triển bền vững 
vì đdsh chính là cuộc sống 
của chúng tan

 V Loài hoa trà camellia longii
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Quy hoạch sử dụng đất cấp xã  
gắn với hành lang đa dạng sinh học -  
Kết quả và kinh nghiệm từ Dự án BCC
ĐặNG THị TươI, NGUyễN THị THANH HảI
Ban quản lý dự án hành lang bảo tồn ĐDSH tiểu vùng Mê công mở rộng giai đoạn 2
Tổng cục Môi trường

dự án hành lang bảo tồn đa dạng sinh 
học (đdsh) tiểu vùng mê công mở 
rộng giai đoạn 2 (gọi tắt là dự án bcc) 

là dự án vốn vay của ngân hàng phát triển châu 
Á (adb), với tổng kinh phí 30 triệu usd được 
thực hiện trong 8 năm (2011-2019). cơ quan 
chủ quản là bộ tn&mt. dự án được triển khai 
trên địa bàn 3 tỉnh quảng nam, quảng trị và 
Thừa Thiên huế (gần 200 thôn bản của 35 xã 
thuộc 6 huyện của 3 tỉnh).

mục tiêu tổng thể của dự án là bảo tồn, 
phát triển và kết nối các khu vực có hệ sinh 
thái rừng với tính đdsh cao tại khu vực trung 
trường sơn của việt nam nhằm thiết lập hành 
lang đdsh, góp phần nâng cao giá trị đdsh 
của việt nam, tiểu vùng mê công mở rộng, 
đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
bền vững cho các khu vực vùng sâu, vùng xa và 
miền biên cương của đất nước.

dự án bao gồm 4 hợp phần: tăng cường 
năng lực thể chế và cộng đồng về quản lý hành 
lang đa dạng sinh học; phục hồi hành lang đa 
dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái và quản lý 
bền vững nguồn tài nguyên; hỗ trợ cải thiện 
sinh kế và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; quản lý 
dự án và dịch vụ hỗ trợ.

hoạt động quy hoạch sử dụng đất 
(qhsdđ) cấp xã gắn với hành lang đdsh là 
hoạt động đặc biệt quan trọng của dự án bcc. 
Kết quả của hoạt động này là cơ sở để dự án 
thiết kế và triển khai các hoạt động tiếp theo 
nhằm thiết lập hành lang đdsh trên thực tế 
(khoanh nuôi, bảo vệ rừng; quản lý rừng cộng 
đồng; đầu tư trồng rừng nhằm phục hồi các khu 
rừng cây bản địa …). đây là dự án đầu tiên của 
việt nam về hành lang đdsh nên quá trình 
thực hiện gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo bộ 
tn&mt, ubnd các tỉnh tham gia dự án và 
sự nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn của ban 
quản lý dự án ở trung ương và địa phương, 
hoạt động qhsdđ đã được hoàn thành. sau 

đây là kết quả và những kinh 
nghiệm được đúc kết qua quá 
trình triển khai thực hiện 
qhsdđ của dự án:

Thứ nhất, ban hành Hướng 
dẫn kỹ thuật thực hiện

trong điều kiện việt nam 
chưa có văn bản quy định, 
hướng dẫn về việc xây dựng 
quy hoạch chi tiết và thiết lập 
hành lang đdsh, dự án bcc 
đã xây dựng đề án, được Thủ 
tướng chính phủ cho phép 
thí điểm lập quy hoạch và tổ 
chức quản lý hành lang đdsh 
tại công văn số 5197/vpcp- 
Kgvx ngày 10/7/2014 của 
văn phòng chính phủ.

tiếp theo, để triển khai 
hoạt động này được thống 
nhất tại 3 tỉnh, ban chỉ đạo 
dự án bcc trung ương đã 
ban hành công văn số 02/
cv-bcđ ngày 23/5/2014 kèm 
theo hướng dẫn chi tiết việc 
thực hiện việc lập qhsdđ 
và hướng dẫn thẩm định 
phương án qhsdđ của dự 
án bcc. Thực tiễn triển khai 
cho thấy, bản hướng dẫn kỹ 
thuật đã được xây dựng khoa 
học, dễ áp dụng, triển khai 
trên thực tế.

Thứ hai, tổ chức thực hiện 
phối hợp giữa các đơn vị liên 
quan

hoạt động qhsdđ rất 
phức tạp, cần sự tham gia và 
phối hợp chặt chẽ của nhiều 
tổ chức, cơ quan và đặc biệt 
là người dân địa phương. do 
vậy, dự án đã thành lập nhóm 
qhsdđ tại cấp huyện. Thành 

phần của nhóm bao gồm các 
cán bộ chuyên môn đến từ 
các phòng nông nghiệp, địa 
chính, hạt Kiểm lâm, lãnh 
đạo thôn…và có sự phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng thành viên trong nhóm. 
phương thức hoạt động của 
nhóm là những vấn đề được 
quan tâm, làm rõ để triển 
khai thành công hoạt động 
qhsdđ.

ở cấp trung ương, cán 
bộ tư vấn được lựa chọn là 
người có nhiều kinh nghiệm 
thực tiễn, đồng thời, am hiểu 
các quy định pháp luật về 
đất đai, lâm nghiệp và các 
kiến thức, kỹ năng khác có 
liên quan. tại địa phương, 
các cán bộ theo thành phần 
được lựa chọn phải là cán bộ 
có kiến thức, kinh nghiệm 
thực tiễn, kỹ năng làm việc 
nhóm và đang trực tiếp quản 
lý địa bàn.

các hoạt động của nhóm 
gồm có 2 bước quan trọng: xử 
lý thông tin, dữ liệu, chuẩn bị 
các tài liệu và thông tin cần 
thiết (các quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh quốc phòng, thông tin về 
các dự án khác triển khai trên 
địa bàn...); tổ chức đào tạo tập 
huấn trên thực địa đối với 1 xã 
mẫu cho 1 huyện. từ đó rút 
kinh nghiệm và điều chỉnh lại 
những nội dung chưa phù hợp 
để các xã khác học tập, tổ chức 
triển khai.

Thứ ba, sự tham gia của 
người dân
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điểm khác biệt của qhsdđ gắn với hành 
lang đdsh trong dự án bcc là được tổ chức 
từ cấp thôn và có sự tham gia của người dân 
trong suốt quá trình thực hiện. người dân được 
tập huấn và trực tiếp tham gia vào tất cả các 
bước qhsdđ của cấp thôn (người dân tự đắp 
sa bàn – sơ đồ hiện trạng sử dụng đất của thôn, 
trong đó chỉ rõ các khoảnh đất của từng hộ gia 
đình và các khoảnh đất công khác; mọi thông 
tin, dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất được 
người dân kiểm chứng…). Thực tiễn triển khai 
đã chứng minh rằng sự tham gia của người dân 
vào qhsdđ là yếu tố quyết định đến tính khả 
thi của các hoạt động thiết lập hành lang đdsh 
của dự án.

Thứ tư, kiểm tra và giám sát quá trình triển 
khai

quá trình thực hiện qhsdđ được kiểm 
tra và giám sát đồng bộ liên tục của ban quản lý 
dự án các cấp từ trung ương đến địa phương. 
ngoài các hoạt động kiểm tra, giám sát của 
ban quản lý dự án cấp tỉnh, ban quản lý dự án 
trung ương đã tổ chức tập huấn, triển khai các 
xã mẫu, kiểm tra 100% hồ sơ qhsdđ và sau 
đó, kiểm tra ít nhất 10% diện tích qhsdđ trên 
thực địa. các tồn tại trong qhsdđ đã được 
đoàn kiểm tra phân tích và hướng dẫn phương 
án bổ sung, hoàn thiện.

tổ chức giám sát, kiểm tra một cách khoa 
học, kiên quyết nhưng với quan điểm xuyên 
suốt là cùng chịu trách nhiệm, hỗ trợ nhau để 
đạt được kết quả tốt cho dự án, hoàn thành các 
hoạt động quan trọng của dự án, làm cơ sở để 
triển khai các hoạt động tiếp theo.

 V Lấy ý kiến của người dân trong quá trình thực hiện QHSDĐ 
cấp xã gắn với hành lang ĐDSH của Dự án BCC

 V Sự tham gia phối hợp của các đơn vị trong quá trình thực 
hiện QHSDĐ cấp xã gắn với hành lang ĐDSH 

trên đây là những kết quả 
và kinh nghiệm thu được trong 
quá trình thực hiện qhsdđ 
trong khuôn khổ dự án bcc 
để thiết lập hệ thống hành lang 

đdsh tại vùng trung trường 
sơn của việt nam, đồng thời, 
cần được phổ biến rộng rãi để 
các dự án, chương trình tương 
tự biết, áp dụngn

LồNG GHéP đa dạNG SINH HọC Vào QUy HoạCH/KẾ HoạCH Sử dụNG đấT

lồng ghép bảo tồn đa dạng 
sinh học (đdsh) vào các 

chính sách, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển 
của quốc gia, các ngành và địa 
phương là một trong các quan 
điểm chỉ đạo xuyên suốt của 
chiến lược quốc gia về đdsh 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. tuy nhiên, việc lồng ghép 
vào quy hoạch sử dụng đất là nội 
dung mới nên chưa được chú 
trọng. 

trong khuôn khổ dự án xây 
dựng chiến lược/kế hoạch hành 
động quốc gia về đdsh và lồng 
ghép bảo tồn đdsh vào quy 
hoạch sử dụng đất tại các địa 
phương (dự án nbsap), tổng 
cục môi trường đã phối hợp với 
các chuyên gia trong nước và quốc 
tế xây dựng, hoàn thiện hướng 
dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn 
đdsh vào quy hoạch/kế hoạch sử 
dụng đất cấp tỉnh và áp dụng thí 
điểm tại 2 tỉnh sơn la, lạng sơn. 

qua đó, giúp các địa phương xây 
dựng, đề xuất các nội dung điều 
chỉnh có cân nhắc đến vấn đề bảo 
tồn đdsh trong quy hoạch/kế 
hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 
- 2020. đây là tiền đề quan trọng, 
đảm bảo việc giành quỹ đất cần 
thiết cho công tác bảo tồn và phát 
triển bền vững đdsh nhưng vẫn 
phù hợp với định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội tại địa phương.

NGUyễN THị MINH THắM
Dự án NBSAP
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đúng đối tượng, thông điệp 
truyền thông và được triển 
khai một cách có hệ thống 
và xuyên suốt. trong khuôn 
khổ triển khai dự án wlc, 
cục bảo tồn đdsh, tổng 
cục môi trường đã triển khai 
các chiến dịch truyền thông 
liên tiếp từ năm 2012-2015 
với nhiều nhóm đối tượng 
mục tiêu, với những thông 
điệp và hoạt động đa dạng 
được xây dựng cụ thể cho 
từng nhóm.

các nhóm đối tượng 
mục tiêu được xác định dựa 
trên các khảo sát, nghiên cứu 
đã có của các tổ chức env, 
wcs, traFFic về tiêu thụ 
đvhd cũng như dựa trên 
nghiên cứu về kiến thức, 
thái độ và hành vi tiêu thụ 
đvhd nguy cấp, quý hiếm 
trong khuôn khổ dự án. qua 
đó, xác định bốn nhóm đối 
tượng chính cần chú trọng 
truyền thông đó là các cán bộ 
nhà nước - những người ra 
quyết định, doanh nghiệp, 
đoàn viên/thanh niên và lực 
lượng thực thi pháp luật.

để triển khai các hoạt 
động/chiến dịch truyền 
thông một cách hiệu quả 
và bền vững, cục bảo tồn 
đdsh đã điều phối một 
diễn đàn hợp tác vì đvhd 
bao gồm nhiều bên liên quan 
như ban, ngành hữu quan, 
tổ chức phi chính phủ trong 
nước và quốc tế, tổ chức dân 

sự- xã hội, chuyên gia, cộng 
đồng… các đối tác chính có 
thể kể đến như ban tuyên 
giáo trung ương, trung 
ương đoàn tncs hồ chí 
minh, bộ y tế, bộ công an, 
các cơ quan chức năng trên 
địa bàn tp. hà nội, các tổ 
chức ngos và các chuyên 
gia…sự tham gia của các đối 
tác này không chỉ giúp tăng 
cường hiệu quả hoạt động 
tuyên truyền mà còn giúp 
duy trì các hoạt động tuyên 
truyền một cách bền vững 
và lâu dài sau khi dự án kết 
thúc.

với sự hỗ trợ từ các đối 
tác, cục bảo tồn đdsh đã 
xây dựng và triển khai đa 
dạng các chiến dịch và hoạt 
động truyền thông hướng 
tới từng nhóm đối tượng cụ 
thể tại những thời gian cao 
điểm như tết nguyên đán 
- khi nhu cầu mua sắm các 
mặt hàng tăng cao; Tháng 
đdsh nhằm nâng cao nhận 
thức cho công chúng…các 
chiến dịch đã được triển 
khai liên tục qua các năm 
như chiến dịch tết 2013, 
2014 và 2015; chiến dịch 
trong tháng đdsh (Tháng 
4-5/2013; tháng 4-5/2014); 
chiến dịch hè 2014…để hỗ 
trợ các chiến dịch, cục bảo 
tồn đdsh đã xây dựng một 
bộ công cụ truyền thông 
bảo vệ đvhd bao gồm các 
ấn phẩm, video clip mang 
thông điệp truyền thông, cụ 
thể bao gồm: báo cáo Khảo 
sát kiến thức, thái độ, hành 
vi tiêu thụ đvhd tại hà nội 
nhằm hỗ trợ định hướng các 

Mô hình truyền thông nâng cao  
nhận thức và bộ công cụ truyền thông 
bảo vệ các loài động vật hoang dã
NGUyễN THị VâN ANH
Dự án Tăng cường công tác bảo tồn ĐDSH thông qua cải cách chính sách  
và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã ở Việt Nam,  
Tổng cục Môi trường

việt nam có nguồn tài nguyên 
đa dạng phong phú về các loài 
động vật hoang dã (đvhd), 

đặc biệt có nhiều loài đặc hữu, nguy 
cấp nằm trong danh mục các loài 
động vật quý, hiếm, cần được ưu tiên 
bảo vệ. tuy nhiên, thói quen tiêu dùng 
các sản phẩm từ đvhd của một bộ 
phận không nhỏ người việt nam là 
một trong những nguyên nhân chính 
dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài 
nguy cấp. Thực tế cho thấy, tình trạng 
tiêu thụ đvhd trái phép và không 
bền vững tại việt nam đang là vấn đề 
“nóng”, nhu cầu sử dụng các sản phẩm 
từ đvhd ngày càng tăng cao.

để giảm thiểu tình trạng tiêu thụ 
đvhd trái phép, cần có nhiều biện 
pháp tổng thể, đa chiều và sự vào cuộc 
của chính phủ, các cơ quan chức năng 
mà còn cả cộng đồng. do đó, công tác 
truyền thông nâng cao nhận thức cho 
những đối tượng mục tiêu trọng điểm 
và cộng đồng xã hội nói chung có vai 
trò quyết định đến sự thành công hay 
thất bại của những nỗ lực nhằm thay 
đổi thực trạng tiêu thụ của các loài 
đvhd ở việt nam hiện nay.

trong thời gian qua, bộ tn&mt 
đã triển khai thí điểm một mô hình 
truyền thông mới và triển khai nhiều 
hoạt động truyền thông đa dạng và 
bước đầu ghi nhận những nỗ lực đáng 
kể trong khuôn khổ dự án “tăng 
cường công tác bảo tồn đdsh thông 
qua cải cách chính sách và thay đổi 
thực trạng tiêu thụ các loài động vật 
hoang dã ở việt nam” (gọi tắt là dự 
án wlc).

một mô hình truyền thông được 
đánh giá là hiệu quả nếu xác định 

GIảI pháp - Mô hình 
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hoạt động truyền thông một cách hiệu 
quả; báo cáo rà soát khung chính sách 
và pháp lý về bảo vệ đvhd nguy cấp, 
quý, hiếm; bản tóm lược chính sách 
pháp luật về kiểm soát, buôn bán, tiêu 
thụ đvhd; Áp phích về các thông điệp 
kêu gọi không tiêu thụ trái phép các loài 
nguy cấp, băng rôn, tờ rơi thông tin; 
clip ngắn truyền thông (psa) về tuyên 
truyền pháp luật bảo vệ đvhd; psa 
tuyên truyền thông điệp bảo vệ các loài 
đvhd cho thế hệ tương lai; psa tuyên 
truyền về tính cấp thiết của các vấn đề 
liên quan đến đvhd; 6 video clips đạt 
giải trong cuộc thi “Thanh thiếu nhi 
bảo vệ đvhd” do các bạn thanh niên 
thiết kế nhằm truyền tải thông điệp 
bảo vệ đvhd.

bộ công cụ đã được phát hành rộng 
rãi tới các cơ quan hữu quan trên cả 
nước thông qua các hội thảo tập huấn 
sử dụng tại ba miền bắc, trung, nam, 
cụ thể là các cơ quan quản lý và thực thi 
pháp luật bảo vệ đvhd như hải quan, 
Kiểm lâm, cảnh sát môi trường… bộ 
công cụ được gửi kèm theo công văn 
số 7584-cv/btgtw, ngày 15/1/2015 
chỉ đạo tăng cường việc thực hiện 
hướng dẫn số 98/hd-btgtw, ngày 
26/12/2013 về công tác tuyên truyền 
việc thực hiện không buôn bán, tiêu 
thụ trái phép động, thực vật hoang dã 
theo tinh thần nghị quyết số 24-nq/
tw của đảng. hướng dẫn số 98/hd-
btgtw ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ 
của ban tuyên giáo trung ương trong 
nỗ lực tuyên truyền giảm tiêu thụ trái 
phép đvhd, bởi ngành tuyên giáo có 
hệ thống các cấp đảng ủy trên cả nước 
và tất cả các cơ quan hữu quan. do vậy, 
sự vào cuộc của ban tuyên giáo trung 
ương đối với công tác bảo tồn đvhd 
được coi là một thành công điển hình 
trong việc áp dụng mô hình hợp tác 
đa phương mà cục bảo tồn đdsh thí 
điểm.

tuyên truyền và nâng cao nhận 
thức đối với công tác bảo tồn, bảo vệ 
đvhd quý hiếm và giảm tiêu thụ 
đvhd trái phép là một trong những 
giải pháp then chốt nhằm bảo tồn các 
loài đvhd quý hiếm góp phần duy 
trì và phát triển tài nguyên đdsh của 

nước ta. việc xây dựng một bộ 
công cụ truyền thông và phát 
hành rộng rãi trên cả nước về 
bảo vệ đvhd giúp duy trì lâu 
dài các nỗ lực truyền thông 
cũng như khuyến khích việc 

chủ động triển khai các hoạt 
động truyền thông của các 
cấp ngành hữu quan, các tổ 
chức, cá nhân tâm huyết với 
hoạt động bảo tồn đvhd 
quý hiếmn

 V Bộ công cụ truyền thông bảo vệ các loài ĐVHD

GIảI pháp - Mô hình 
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Ứng dụng công nghệ WildScan hỗ trợ 
chống buôn lậu động vật hoang dã

GIảI pháp - Mô hình 

ngày 11/5/2015 tại hà nội, cục bảo 
tồn đdsh, tổng cục môi trường phối 
hợp Freeland - một tổ chức tiên phong 

trong lĩnh vực chống buôn bán động vật hoang 
dã (đvhd) bất hợp pháp nằm trong khuôn 
khổ chương trình "châu Á hành động chống 
nạn buôn bán các loài nguy cấp có nguy cơ tuyệt 
chủng" (arrest) đồng tổ chức lễ ra mắt ứng 
dụng hỗ trợ chống buôn lậu đvhd - wildscan 
tại việt nam. đây là một trong những sự kiện ý 
nghĩa chào mừng ngày quốc tế đdsh (22/5), 
đồng thời là sự kiện khởi đầu cho giai đoạn thử 
nghiệm nhằm kiểm tra và tiếp tục hoàn thiện 
ứng dụng, dựa trên những phản hồi và góp ý 
của các cơ quan hữu quan. 

wildscan là ứng dụng được thiết kế trên 
điện thoại di động với một thư viện lớn chứa 
các hình ảnh sắc nét, thông tin quan trọng 
của hơn 300 loài động vật nguy cấp và các sản 
phẩm làm từ đvhd buôn bán trái phép tại 
khu vực đông nam Á cùng hệ thống báo cáo 
đơn giản, giúp nhận dạng loài, cung cấp các 
hướng dẫn về cách chăm sóc con vật, qua đó, 
các cơ quan thực thi pháp luật có thể kiểm soát 
tình trạng tiêu thụ đvhd trái phép mà không 
cần tham khảo tài liệu, sách báo. năm 2014, 
lần đầu tiên wildscan được giới thiệu với công 
chúng tại Thái lan và phiên bản nâng cấp bằng 
ngôn ngữ tiếng việt có thư viện được bổ sung 
thêm các loài đvhd phổ biến tại việt nam. 

ứng dụng này được kỳ vọng 
sẽ tiếp tục hỗ trợ cơ quan chức 
năng chống lại nạn buôn bán 
đvhd trái phép tại việt nam. 

Theo phó tổng cục 
trưởng tổng cục môi trường 
nguyễn Thế đồng, vấn đề ưu 
tiên hàng đầu trong công tác 
bảo tồn đdsh là tăng cường 
sự hỗ trợ về năng lực kiểm soát 
buôn bán, tiêu thụ đvhd bất 
hợp pháp và wildscan là một 
cách tiếp cận mới, không chỉ 
hỗ trợ các cơ quan thực thi 
pháp luật mà còn giúp cộng 
đồng trong việc xác định và 

thông báo các hành vi buôn 
bán đvhd trái phép. phó 
tổng cục trưởng hy vọng, ứng 
dụng này sẽ trở thành công cụ 
hữu ích trong việc bảo vệ các 
loài động vật nguy cấp, quý, 
hiếm.

sau lễ ra mắt, một chương 
trình tập huấn về cách sử dụng 
wildscan được tổ chức, nhằm 
đảm bảo các cán bộ thực thi 
pháp luật có thể kết nối và sử 
dụng hiệu quả ứng dụng, phát 
huy tối đa lợi ích của công 
nghệ mới nàyn

 NGUyễN THị VâN ANH

Một số hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương 
trình ARREST do Tổng cục Môi trường và Freeland 
tổ chức:

 Phát sóng 4 đoạn phim ngắn mang thông điệp truyền 
thông (PSAs) trên các kênh của Đài truyền hình Việt 
Nam từ tháng 5 - tháng 6/2015, nhằm kêu gọi cộng đồng 

không sử dụng các sản phẩm làm từ ĐVHD;

 Triển khai Chiến dịch “Clean-up” với một số hoạt động 
như đặt các áp phích, biểu ngữ và tài liệu truyền thông 
về bảo vệ ĐVHD tại các địa điểm công cộng trong 4 quận 

nội thành Hà Nội và sân bay Quốc tế Nội Bài, hướng đến 
đối tượng là các hành khách của các hãng hàng không.

 V Tra cứu các loài ĐVHD nhờ ứng dụng 
WildScan trên điện thoại di động

 V Lễ ra mắt ứng dụng Wildscan
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Nỗ lực củng cố tài chính cho bảo tồn  
đa dạng sinh học tại khu bảo tồn
BURBAT, DANIELA Và TRầN HUyềN TRANG
Dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các KBT ở Việt Nam, 
Tổng cục Môi trường

trong năm 2010, bộ tn&mt phối hợp 
với chương trình phát triển liên hợp 
quốc (undp) xây dựng và thực hiện 

dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường 
hiệu quả quản lý các khu bảo tồn (Kbt) ở việt 
nam” (dự án pa), trong đó, bộ nn&ptnt là 
cơ quan đồng thực hiện. dự án pa được thực 
hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu 
tổng thể là “đảm bảo tài chính bền vững cho 
Kbt nhằm bảo tồn đdsh có tầm quan trọng 
toàn cầu”. mục tiêu của dự án phù hợp với Kế 
hoạch hành động quốc gia về đdsh đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện 
công ước đdsh và nghị định thư cartagena 
về an toàn sinh học; chiến lược quản lý hệ 
thống Kbt thiên nhiên việt nam đến năm 
2010, trong đó xác định đảm bảo tài chính 
bền vững cho đdsh là một vấn đề quan trọng 
nhằm quản lý hiệu quả các Kbt ở việt nam. 

1. CáC TRở NGạI CHíNH ĐốI VớI 
VIệC qUảN Lý HIệU qUả KBT 

để đạt được mục tiêu tổng thể của dự 
án, việc đầu tiên là cần xác định các trở ngại 
chính đối với việc quản lý hiệu quả Kbt. Theo 
phân tích của dự án, các trở ngại này được 
chia thành 4 nhóm: Thiếu khung chính sách 
và pháp lý hoàn chỉnh, thống nhất hỗ trợ cung 
cấp tài chính bền vững cho các Kbt; Thiếu các 
quy định rõ ràng về chức năng, quyền hạn, thể 
chế cũng như quy trình quản lý tài chính cho 
các Kbt; Thiếu kiến thức về các phương án 
tài chính bền vững; Thiếu thông tin cũng như 
cơ chế chia sẻ thông tin về hiện trạng đdsh 
và Kbt. 

để khắc phục các trở ngại này, các kết quả 
đầu ra của dự án đã được thiết kế gồm: Khung 
chính sách và pháp lý hoàn chỉnh, thống nhất 
hỗ trợ cung cấp tài chính bền vững cho các 
Kbt; quy trình quản lý, chức năng, quyền 
hạn, thể chế rõ ràng, thống nhất tạo thuận lợi 
để thực hiện cơ chế tài chính bền vững cho các 
Kbt; Kiến thức và kinh nghiệm về các phương 
án tài chính bền vững được đúc kết trên cơ sở 

các hoạt động trình diễn, thí 
điểm; Thông tin về đdsh và 
hiện trạng Kbt hỗ trợ công 
tác quản lý và tạo sự ủng hộ 
của cộng đồng cho hệ thống 
Kbt.

2. TRIểN KHAI Dự áN 
Và CáC KếT qUả ĐạT 
ĐượC

Khung chính sách và 
pháp lý hoàn chỉnh, thống 
nhất hỗ trợ cung cấp tài 
chính bền vững cho các KBT

mục tiêu chính của dự án 
là tạo ra một khung chính sách 
và pháp lý, tạo điều kiện cung 
cấp tài chính cho Kbt cũng 
như hướng dẫn cho ban quản 
lý các Kbt phân bổ, sử dụng 
nguồn ngân sách nhà nước 
cho hoạt động quản lý bảo tồn 
đdsh. 

Nghiên cứu rà soát và đề 
xuất nội dung chỉnh sửa pháp 
luật về ĐDSH 

hiện nay, đdsh được quy 
định trong rất nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật nhưng 
tập trung chủ yếu trong 4 hệ 
thống pháp luật chính đó là: 
pháp luật về bảo vệ và phát 
triển rừng; pháp luật về thủy 
sản; pháp luật về bảo vệ môi 
trường; và pháp luật về đdsh. 
các văn bản này đã góp phần 
hoàn thiện hệ thống pháp 
luật về đdsh của việt nam. 
tuy nhiên, do luật bảo vệ và 
phát triển rừng, luật Thủy 
sản, luật bảo vệ môi trường, 
luật đdsh có phạm vi điều 
chỉnh, mục tiêu quản lý khác 
nhau nên nội dung quy định 
về đdsh trong các hệ thống 

pháp luật này cũng khác nhau 
và còn có sự chưa thống nhất, 
đồng bộ trong các văn bản quy 
phạm pháp luật cũng như tạo 
ra các hệ thống quản lý đdsh 
theo ngành như đdsh hệ 
sinh thái rừng, đdsh hệ sinh 
thái biển và đdsh hệ sinh 
thái đất ngập nước thay vì coi 
đdsh là một hệ thống tổng 
thể. nhận ra được vấn đề này, 
dự án đã nghiên cứu, rà soát 
những điểm chưa thống nhất, 
chồng chéo giữa luật đdsh 
với các luật khác và đề xuất 
nội dung chỉnh sửa một số 
điều của luật đdsh. dự kiến, 
cuối năm 2015, báo cáo tổng 
thể sẽ được hoàn thiện. 

Hướng dẫn sử dụng ngân 
sách nhà nước cho ĐDSH

các nghiên cứu của dự án 
cho thấy, ngân sách nhà nước 
cấp cho các Kbt hàng năm 
được sử dụng chủ yếu cho xây 
dựng cơ sở hạ tầng (khoảng 
51% tổng ngân sách Kbt) 
và chi thường xuyên (37,7%) 
như chi lương cán bộ, tuần 
tra rừng, phòng chống cháy 
rừng… các hoạt động quản lý 
bảo tồn đdsh như giám sát 
các loài động, thực vật rừng; 
định kỳ cập nhật cơ sở dữ 
liệu đdsh; điều tra hệ sinh 
thái hay ứng dụng hệ thông 
tin địa lý và viễn thám trong 
giám sát đdsh; xây dựng báo 
cáo hiện trạng đdsh… chưa 
được thực hiện một cách định 
kỳ tại các Kbt mà chỉ được 
thực hiện chủ yếu khi có sự 
hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật 
từ các dự án. có nhiều lý do 
dẫn đến tình trạng trên, tuy 
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nhiên, một trong các lý do đó là chưa có một 
hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về nguồn ngân sách 
nhà nước cho các hoạt động này. do đó, dự án 
đã hỗ trợ xây dựng một dự thảo thông tư liên 
tịch hướng dẫn sử dụng nguồn ngân sách nhà 
nước cho các hoạt động quản lý bảo tồn đdsh. 
ngày 29/10/2014, bộ tn&mt và bộ tài chính 
đã phê duyệt Thông tư liên tịch số 160/2014/
ttlt-btc-btnmt hướng dẫn quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên 
từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, 
dự án theo chiến lược quốc gia về đdsh đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

quy trình quản lý, chức năng, quyền hạn, 
thể chế rõ ràng, thống nhất tạo thuận lợi để 
thực hiện cơ chế tài chính bền vững cho các 
KBT

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ TN&MT và Bộ 
NN&PTNT 

Kbt là công cụ quan trọng giúp quản lý và 
bảo tồn đdsh. tuy nhiên, chức năng nhiệm vụ 
giữa các bên liên quan về quản lý đdsh còn có 
những điểm chồng chéo, chưa thống nhất. do 
đó, việc xây dựng một biên bản ghi nhớ giữa 2 
bộ quan trọng trong lĩnh vực quản lý đdsh 
là bộ tn&mt và bộ nn&ptnt nhằm tạo ra 
một sự thống nhất, đồng thuận và hợp tác là rất 
cần thiết. với nỗ lực của nhiều bên liên quan, 
hy vọng biên bản ghi nhớ sẽ được ký kết vào 
cuối năm 2015. 

Các khóa đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng 
về quản lý bảo tồn ĐDSH, tài chính cho ĐDSH

Theo quỹ môi trường toàn cầu (geF) 
và chương trình môi trường liên hợp quốc 
(unep), việc tăng cường năng lực là hoạt động 
cần thiết nhằm củng cố khả năng của từng cá 
nhân, tổ chức và của hệ thống để xây dựng và 
thực hiện các quyết định cũng như thực thi các 
chức năng, nhiệm vụ một cách hiệu quả. một 
trong những hoạt động ưu tiên của dự án là tổ 
chức các khóa đào tạo nhằm bổ sung các kiến 
thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý đdsh tại 
các sở tn&mt, sở nn&ptnt cũng như các 
sở liên quan khác và các cán bộ Kbt. các nội 
dung đào tạo bao gồm giới thiệu các chính sách 
pháp luật về đdsh, quy hoạch bảo tồn đdsh 
cấp quốc gia và cấp tỉnh, quy hoạch Kbt, xây 
dựng kế hoạch quản lý và tài chính bền vững 
cho Kbt, lồng ghép bảo tồn đdsh vào đánh 
giá tác động môi trường các dự án phát triển, 
quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại, quan trắc 
đdsh, lập báo cáo hiện trạng đdsh, cứu hộ 
động vật, phát triển du lịch sinh thái, huy động 

sự tham gia của cộng đồng 
vào công tác bảo tồn đdsh, 
lượng giá các giá trị đdsh… 
dự án đã tổ chức được 35 
khóa đào tạo trực tiếp cho 
tổng số hơn 850 lượt học viên. 
ngoài ra, để đảm bảo tính bền 
vững của hoạt động đào tạo, 5 
khóa đào tạo cho các tập huấn 
viên (tot) đã được tổ chức. 
bên cạnh đó, các tài liệu đào 
tạo sẽ được lồng ghép vào 
chương trình giảng dạy sau 
đại học của trung tâm nghiên 
cứu tn&mt thuộc đại học 
quốc gia hà nội cũng như 
các chương trình đào tạo, 
nâng cao nhận thức do bộ 
nn&ptnt và bộ tn&mt tổ 
chức. 

Đề xuất cơ chế khuyến 
khích cho cán bộ KBT 

nhân lực là một trong 
những yếu tố quyết định cho 
sự nghiệp bảo vệ và phát triển 
tài nguyên thiên nhiên, bảo 
tồn đdsh. mặc dù đã nhận 
được sự quan tâm đặc biệt 
của nhà nước và chính phủ 
nhưng chế độ phụ cấp thâm 
niên nghề đối với cán bộ làm 
công tác bảo tồn cũng như lực 
lượng kiểm lâm làm việc tại 
các Kbt chưa đồng bộ. hai 
đối tượng này đều thực hiện 

công việc giống nhau, cùng 
tác nghiệp trên một địa bàn, 
nhưng lực lượng kiểm lâm 
đang được hưởng phụ cấp 
thâm niên nghề, còn cán bộ 
làm việc tại ban quản lý Kbt 
lại không được hưởng chế độ 
phụ cấp này. Thực hiện các 
nội dung ưu tiên tại chiến 
lược quốc gia về đdsh đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; chiến lược quản lý hệ 
thống rừng đặc dụng, Kbt 
biển, Kbt vùng nước nội địa 
việt nam đến năm 2020, tầm 
nhìn năm 2030, dự án giúp 
nghiên cứu xây dựng dự thảo 
Thông tư ban hành tiêu chuẩn 
chuyên môn nghiệp vụ đối với 
công chức, viên chức chuyên 
ngành bảo tồn. dự thảo Thông 
tư này sẽ quy định chi tiết các 
chức danh bảo tồn cho cán bộ 
công chức, viên chức, các đề 
xuất nhằm thay đổi, sắp xếp 
các chế độ về bậc ngạch lương, 
phụ cấp cho từng chức danh: 
công chức, viên chức, bảo tồn 
viên hiện đã và đang làm việc 
tại các Kbt; đảm bảo chính 
sách tiền lương của công chức, 
viên chức phải đặt trong mối 
tương quan với mặt bằng tiền 
lương, thu nhập khu vực thị 
trường. 

 V VQG Bidoup - Núi Bà là một trong những địa điểm  
triển khai chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng
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Kiến thức và kinh nghiệm về các phương 
án tài chính bền vững được đúc kết trên cơ sở 
các hoạt động trình diễn, thí điểm

một cơ chế tài chính hiệu quả làm tăng 
nguồn thu cho Kbt là một nhân tố quan trọng 
tác động tới hoạt động quản lý bảo tồn đdsh. 
hiện nay, rất nhiều Kbt ở việt nam có nguồn 
thu dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước cấp, 
chỉ một số các Kbt nhận được nguồn tài trợ 
từ các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế. do đó, 
một nhu cầu thực tế đặt ra là cần tìm các nguồn 
tài chính mới bổ sung cho các nguồn tài chính 
hiện có ở các Kbt. tuy nhiên, hiện tại, không 
có đủ căn cứ pháp lý để tạo điều kiện cho ban 
quản lý các Kbt áp dụng, sử dụng, quản lý kinh 
phí có được từ nguồn tài chính mới. do đó, 
trong khuôn khổ dự án pa, một kế hoạch quản 
lý và tài chính bền vững cùng các cơ chế tài 
chính nhằm tăng nguồn thu cũng như các cơ 
sở pháp lý tạo điều kiện để ban quản lý các Kbt 
quản lý và sử dụng nguồn thu được nghiên cứu, 
áp dụng thí điểm tại các vườn quốc gia (vqg): 
bidoup - núi bà, cát bà và xuân Thủy. nếu 
thành công, các hoạt động trình diễn này sẽ có 
thể được xem là bài học kinh nghiệm cho các 
Kbt khác nghiên cứu, áp dụng. 

VQg Cát Bà: nhằm tăng nguồn thu cho 
vqg cát bà, dự án pa đã hỗ trợ ban quản lý 
vườn xây dựng đề án điều chỉnh phí tham quan 
và đề án cho thuê dịch vụ môi trường phát triển 
du lịch tại vqg. đề án điều chỉnh phí tham 
quan đã được ubnd tp hải phòng phê duyệt 
tại quyết định số 1780/2014/qđ-ubnd ngày 
15/8/2014, theo đó, phí tham quan tại vqg cát 
bà tăng từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng/tuyến. 
ước tính, tổng kinh phí thu được khi áp dụng 
mức phí tham quan mới sẽ tăng thêm 1,2 tỷ 
đồng/năm.

ngoài ra, dự án còn hỗ trợ vqg cát bà 
giới thiệu, mở rộng hoạt động du lịch nhằm 
tăng nguồn thu thông qua việc hoàn thiện các 
tuyến du lịch tại vqg, đặc biệt các tuyến du lịch 
mang tính độc đáo, hấp dẫn khách tham quan; 
thiết kế các điểm hướng dẫn, diễn giải trên các 
tuyến du lịch sinh thái rừng và biển tại vqg; xây 
dựng nội dung tờ rơi quảng bá tiềm năng và mời 
thuê dịch vụ môi trường vqg cát bà; xây dựng 
hướng dẫn về du lịch sinh thái và tờ rơi về du 
lịch sinh thái vqg cát bà; xây dựng băng video/
phim giới thiệu về vườn và du lịch sinh thái 
bằng tiếng việt và phụ đề tiếng anh; nâng cấp 
trang web của vườn để tăng cường giới thiệu, 
quảng bá du lịch.

để xây dựng cơ chế tài 
chính bền vững từ dịch vụ hệ 
sinh thái tại vqg cát bà cần 
phải xây dựng quy chế phối 
hợp quản lý các hoạt động 
du lịch dịch vụ giữa vườn và 
chính quyền địa phương đảm 
bảo tính thống nhất chặt chẽ 
giữa vườn với các đơn vị cơ 
quan chức năng liên quan. 
do đó, quy chế này đã được 
xây dựng nhằm xác định các 
bên có trách nhiệm phối hợp 
quản lý các hoạt động dịch 
vụ du lịch. quy định trong 
quy chế được lấy ý kiến tham 
gia của vườn, chính quyền 
địa phương và các bên liên 
quan, xây dựng nội dung các 
hoạt động phối hợp, phương 
pháp tổ chức thực hiện. quy 
chế đã được chính quyền địa 
phương, các ban ngành liên 
quan và vqg cát bà ký cam 
kết thực hiện.

VQg Bidoup - Núi Bà là 
một trong những địa điểm 
triển khai chương trình chi trả 
dịch vụ môi trường rừng, tuy 
nhiên, phần diện tích rừng do 
vườn quản lý chưa nhận được 
phí chi trả dịch vụ, do đó, dự 
án hỗ trợ ban quản lý vqg 
xây dựng đề án tăng nguồn 
thu và sử dụng nguồn thu từ 
một số dịch vụ hệ sinh thái 
trình ubnd tỉnh phê duyệt. 
Tháng 11/2014, tại quyết định 
số 2393/qđ-ubnd, ubnd 
tỉnh lâm đồng đã cho phép 
vqg bidoup - núi bà có thêm 
nguồn thu từ dịch vụ môi 
trường rừng; phí tham quan; 
thu từ các tổ chức, cá nhân 
thuê đất, thuê rừng; thu từ các 
hoạt động nghiên cứu khoa 
học; các hoạt động dịch vụ sinh 
thái. ước tính, khi đi vào triển 
khai quyết định này, nguồn 
thu của vườn sẽ tăng khoảng 
3 tỷ đồng/năm. bên cạnh đó, 
để đảm bảo tính bền vững của 
việc triển khai quyết định, dự 

án còn hỗ trợ cho vườn một số 
các hoạt động kỹ thuật như xây 
dựng kế hoạch quản lý, kinh 
doanh; Kế hoạch và quy chế 
tuần tra rừng; tờ rơi giới thiệu 
đdsh, các tuyến, điểm du lịch 
và dịch vụ du lịch; hội nghị 
doanh nghiệp du lịch và tiếp 
thị du lịch sinh thái (dlst) 
cho vqg bidoup núi bà được 
triển khai thành công với sự 
tham gia của 82 đại biểu trong 
và ngoài tỉnh tham dự.

VQg Xuân Thủy: dự án 
hỗ trợ vqg xuân Thủy tăng 
nguồn thu và chia sẻ nguồn 
thu từ hoạt động cho thuê 
mặt nước để nuôi ngao quảng 
canh. ubnd tỉnh nam định 
đã phê duyệt đề án thí điểm 
đồng quản lý khu nuôi ngao 
quảng canh bền vững tại phân 
khu phục hồi sinh thái cồn 
lu tại quyết định số 119/
qđ-ubnd ngày 23/1/2015. 
để cân bằng giữa bảo tồn và 
phát triển, dự án hỗ trợ vườn 
đánh giá chi tiết về hiện trạng 
điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 
hội của khu vực dự kiến nuôi 
ngao. đồng thời làm cơ sở để 
lập quy hoạch vùng nuôi ngao 
ổn định, đảm bảo hài hòa mục 
tiêu phát triển kinh tế và mục 
tiêu bảo tồn đdsh. ngoài ra, 
các hướng dẫn kỹ thuật cũng 
được xây dựng như hướng 
dẫn nuôi ngao bền vững; 
hướng dẫn theo dõi, giám 
sát mô hình và môi trường; 
hướng dẫn sử dụng khôn khéo 
đất ngập nước nhằm nâng cao 
nhận thức và bổ sung kiến 
thức, kỹ thuật cho cộng đồng.

Thông tin về ĐDSH và 
hiện trạng KBT hỗ trợ công 
tác quản lý KBT và tạo sự 
ủng hộ của cộng đồng cho hệ 
thống KBT

Quan trắc, thu thập, trao 
đổi thông tin về ĐDSH KBT

hiện nay, hệ thống thông 
tin, báo cáo chia sẻ dữ liệu 
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về đdsh còn yếu, các thông tin gần như 
chưa được cập nhật, chia sẻ giữa các Kbt, 
các sở tn&mt, sở nn&ptnt và với bộ 
tn&mt, bộ nn&ptnt. dữ liệu về đdsh 
chưa được báo cáo và quản lý một cách có 
hệ thống. để giúp khắc phục tình trạng này, 
dự án hỗ trợ xây dựng hướng dẫn quan 
trắc đdsh, hướng dẫn lập báo cáo hiện 
trạng đdsh Kbt, thí điểm các hướng dẫn 
này tại vqg xuân Thủy; đề xuất dự thảo 
cơ chế chia sẻ thông tin (chm) về đdsh 
giữa Kbt, các sở tn&mt và các bộ, ngành 
liên quan. 

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng tại các 
KBT 

một vấn đề quan trọng nhằm bảo tồn 
đdsh hiệu quả đó là nâng cao nhận thức 
cho cộng đồng và huy động sự tham gia, 
hỗ trợ của họ. dự án đã xây dựng chương 
trình nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 
của đdsh và sử dụng bền vững tài nguyên 
đdsh nhằm triển khai tại 3 điểm trình 
diễn trong năm 2015. đối tượng chính của 
chương trình là học sinh phổ thông, cộng 
đồng dân cư có cuộc sống phụ thuộc vào tài 
nguyên tại các Kbt.

3. KếT LUậN
các nghiên cứu của dự án đã chỉ rõ việc 

cần thiết có một hệ thống chính sách, pháp 
luật về đdsh hài hòa, thống nhất cùng với 
chức năng, nhiệm vụ được xác định rõ ràng 
của các cơ quan liên quan. mặc dù dự án đã 
triển khai nhiều hoạt động như nghiên cứu, 
đề xuất các nội dung chỉnh sửa luật đdsh, 
xây dựng dự thảo phối hợp giữa bộ tn&mt 
và bộ nn&ptnt… tuy nhiên, vẫn còn rất 
nhiều trở ngại cần được khắc phục vượt quá 
nỗ lực của một dự án, thậm chí là của một 
bộ mà cần phải có sự đồng lòng, cùng phối 
hợp của nhiều bộ, ngành và các cơ quan liên 
quan. 

một vấn đề nữa đó là, chính sách và 
cơ chế tài chính bền vững cho các Kbt ở 
việt nam chỉ thành hiện thực và vận hành 
hiệu quả khi hệ thống Kbt được quản lý 
thống nhất. ngoài việc thống nhất quản lý 
với chiến lược cụ thể cùng với các tiêu chí 
phân hạng, tiêu chí đánh giá và giám sát 
hiệu quả hoạt động bảo tồn thì dựa vào đó 
việc tính toán và phân bổ ngân sách, đầu tư 
mới có thể tiến hành mang tính hệ thống, 
hiệu quả và bền vữngn

Kinh nghiệm quốc tế 
về sử dụng khôn khéo 
đất ngập nước
PHạM ANH CườNG, TRầN THị KIM TĩNH,  
MAI NGọC BíCH NGA
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

“sử dụng khôn 
khéo” là một nội 
dung rất quan 

trọng của công ước về 
các vùng đất ngập nước 
(đnn) có tầm quan trọng 
quốc tế (công ước ramsar) 
nhằm hướng tới mục tiêu 
bảo tồn và phát triển bền 
vững đnn trên toàn cầu. 
sứ mệnh của công ước là 
"bảo tồn và sử dụng khôn 
khéo tất cả các vùng đnn 
thông qua các hành động 
tại địa phương, quốc gia và 
hợp tác quốc tế, góp phần 
phát triển bền vững thế 
giới”. Theo nội dung công 
ước, các nước thành viên 
cam kết thúc đẩy bảo tồn 
các vùng đnn có tầm quan 
trọng quốc tế (các khu 
ramsar) và xây dựng kế 
hoạch sử dụng khôn khéo 
tất cả các vùng đnn ở trên 
lãnh thổ của họ.

định nghĩa “sử dụng 
khôn khéo” được công ước 
ramsar thông qua năm 1987 
và được cập nhật năm 2005. 
Theo đó, “sử dụng khôn 
khéo vùng đnn là duy trì 
đặc tính sinh thái của chúng 
thông qua các phương pháp 
tiếp cận hệ sinh thái trong 
khuôn khổ của phát triển 
bền vững”. với định nghĩa 
này, “sử dụng khôn khéo” 
gồm 3 yếu tố chính như sau:

Đặc tính sinh thái: kết 
hợp các thành phần, quá 
trình và lợi ích/dịch vụ của 
hệ sinh thái, đặc trưng cho 
vùng đnn ở một thời điểm 
nhất định;

Phương pháp tiếp cận hệ 
sinh thái: xem xét mối quan 
hệ phức tạp giữa các yếu tố 
của một hệ sinh thái và thúc 
đẩy việc quản lý tổng hợp 
đất, nước và môi trường 
sống (kể cả con người); và

 V Vùng ĐNN công viên quốc gia Coorong, miền Nam Ôxtrâylia
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Phát triển bền vững: sử dụng tài nguyên 
nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của con người 
trong khi vẫn bvmt và đáp ứng được nhu cầu 
cho các thế hệ mai sau.

Thế giới đã và đang áp dụng khá rộng rãi, 
đồng thời có nhiều kinh nghiệm quý báu về 
sử dụng khôn khéo đnn như các quốc gia: 
ôxtrâylia, đức, đan mạch…

tại ôxtrâylia, việc sử dụng khôn khéo 
đnn được vận dụng trên cơ sở: 

Sử dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái: 
đnn cần được xem như các hệ thống năng 
động, bao gồm một phần của chuỗi các lưu vực 
ở các phạm vi khác nhau, từ địa phương, lưu 
vực sông đến phạm vi khu vực. phương pháp 
tiếp cận hệ sinh thái, hay tiếp cận cảnh quan để 
quản lý đnn cho phép xem xét các thay đổi về 
môi trường theo mặt địa lý và thời gian, từ đó 
lên kế hoạch sử dụng đất, nước hợp lý ở qui mô 
địa phương, lưu vực quanh vùng đnn.

Cân bằng sử dụng: ở ôxtrâylia, sử dụng 
khôn khéo đnn đồng nghĩa với việc cân bằng 
giữa các hoạt động sử dụng, trong đó lợi ích về 
kinh tế, văn hóa, xã hội và hệ sinh thái được 
duy trì lâu bền. 

Hiểu và thực hiện sử dụng bền vững: để sử 
dụng bền vững phải hiểu rõ những biến đổi 
tự nhiên về thuộc tính của vùng đnn, từ đó 
hạn chế gây thiệt hại cho các thành phần hoặc 
các dịch vụ hệ sinh thái. điều này đòi hỏi cần 
phải quan trắc tài nguyên (về số lượng và chất 
lượng) và hệ sinh thái, nhằm đánh giá và tìm 
hiểu về sự thay đổi các mô thức tự nhiên vùng 
đnn.

Sử dụng các thông tin sẵn có: trên cơ sở vận 
dụng các thông tin và công cụ hiện có để sử 
dụng khôn khéo các vùng đnn, trong đó có 
phiếu thu thập thông tin đnn khu ramsar 
(mô tả đặc tính sinh thái), kế hoạch quản lý và 
báo cáo tác động môi trường liên quan.

Xác định những thách thức đối với sử dụng 
khôn khéo ĐNN: thách thức lớn nhất là khí hậu 
của ôxtrâylia rất đa dạng và khó lường, đặc biệt 
kết quả mô hình hóa khí hậu cho thấy lượng 
nước ở phần phía nam của lục địa có khả năng 
giảm. trên cơ sở đó, ôxtrâylia đã triển khai các 
giải pháp để hạn chế thách thức và ôxtrâylia 
đẩy mạnh hoạt động sử dụng khôn khéo đnn 
một cách hiệu quả hơn.

sử dụng khôn khéo đnn tại ôxtrâylia 
được thiết lập thông qua hiệp ước quốc tế, 
chính sách và chiến lược, luật pháp quốc gia. 
ở cấp quốc gia, sử dụng khôn khéo các vùng 

đnn được đẩy mạnh thông 
qua các điều khoản về đánh 
giá tác động và lập kế hoạch 
quản lý ở trong luật bảo tồn 
đdsh và bvmt năm 1999 và 
các điều khoản khác của luật 
về nước năm 2007.

tại một số nước bắc âu 
(hà lan, đan mạch) và đức, 
sử dụng khôn khéo đnn 
được thể hiện rõ nhất ở vùng 
biển wadden (khu ramsar thế 
giới), nơi có ranh giới thuộc 
đan mạch, đức và hà lan. 
các quốc gia này đã hợp tác để 
bảo vệ và bảo tồn đdsh biển 
wadden.

biển wadden là môi 
trường quan trọng cho các 
loài chim sinh sản, nơi cư trú 
và kiếm ăn của nhiều loài di 
cư. trong số 102 loài cá được 

ghi nhận ở biển wadden, có 
22 loài phổ biến, 26 loài khá 
phổ biến, 16 loài khan hiếm, 
12 loài hiếm và 22 loài cực kỳ 
hiếm. để bảo vệ biển wadden, 
các quốc gia đã thông qua 
tuyên bố chung về bảo vệ biển 
wadden (năm 1982), cam kết 
sẽ tham vấn lẫn nhau nhằm 
phối hợp thực hiện một số 
công cụ pháp lý quốc tế trong 
lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên 
(công ước ramsar, bonn và 
công ước bern) và thành 
lập ban Thư ký biển wadden 
chung vào năm 1987.

hoạt động “sử dụng khôn 
khéo” nhằm làm tăng giá trị 
tự nhiên và giảm sử dụng tài 
nguyên ở khu ramsar biển 
wadden, trên thực tế được thể 
hiện tại hình 1.

 V Sơ đồ sử dụng khôn khéo ĐNN ở vùng biển Wadden

những nguyên tắc cơ bản 
sau đây được áp dụng nhằm 
bảo vệ vùng biển wadden: 

duy trì các quá trình tự 
nhiên ổn định: duy trì dòng 
chảy của nước và các quá trình 
địa mạo, thổ nhưỡng; cải thiện 
chất lượng nước, đất và không 
khí để không gây hại cho các 
hệ sinh thái; bảo vệ và tối ưu 
hóa điều kiện sống cho hệ 
thực vật và động vật; duy trì 
chất lượng cảnh quan đẹp, đặc 
biệt là sự đa dạng cảnh quan 
và các đặc tính đặc biệt của 
chúng.

Thận trọng trong việc ra 
các quyết định quản lý.

tránh tối đa các hoạt động 
có nguy cơ gây hại đến biển 
wadden.

nguyên tắc phòng ngừa là 
chính.

Kiên quyết di dời các hoạt 
động gây hại cho môi trường 
biển wadden.

những hoạt động có hại 
mà không thể tránh được thì 
cân bằng lại chúng thông qua 
các biện pháp đền bù.

phục hồi lại bất kỳ khu vực 
nào của vùng biển wadden 
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mà được chứng minh là có thể tái 
thiết lại hiện trạng ban đầu.

các công nghệ và kinh nghiệm 
về môi trường tốt nhất thì phải tuân 
theo quy định của ủy ban paris, 
pháp.

Áp dụng triệt để các nguyên tắc 
trên, nhiều hoạt động thiết thực đã 
được triển khai: đóng cửa các khu 
vực lớn ở biển wadden nhằm hạn 
chế các tác động sinh thái tiêu cực 
để đảm bảo môi trường sống của các 
loài thủy sản và sò hến; cấm thành 
lập nơi hoạt động vui chơi giải trí, 
bao gồm các chuyến du ngoạn bằng 
tàu và thuyền. để duy trì các giá trị 
giải trí của biển wadden và bảo vệ 
các khu vực nhạy cảm cho các loài 
chim và hải cẩu, việc săn bắt các loài 
di cư ở biển wadden sẽ được loại 
bỏ dần và chỉ cho phép bắt các loài 
không di cư nếu chắc chắn không 
gây ảnh hưởng đến các loài di cư. 
việc sử dụng đạn chì để bắn trên 
biển wadden bị cấm. từ năm 1985 
- 1995, các nước tiếp giáp với biển 
bắc đã hợp tác để chống ô nhiễm, 
với mục tiêu giảm 50% đầu vào các 
chất dinh dưỡng gây ô nhiễm; và kết 
quả đã giảm ít nhất 50% một số chất 
độc hại, tích lũy sinh học và tồn dư 
lâu dài (ít nhất 70% đối với điôxin, 
cadimi, thủy ngân và chì). ngoài ra, 
các quốc gia cũng đã có biện pháp 

làm giảm trực tiếp các chất ô nhiễm 
vào biển wadden như, cấm thải từ 
ngoài khơi và giảm lượng khí thải 
thuốc trừ sâu; có thỏa thuận chung 
giữa các quốc gia vùng biển wadden 
về việc bảo vệ chim nước di cư dọc 
theo đại tây dương, trong đó trung 
tâm là biển wadden.

Thực tiễn sử dụng khôn khéo 
đnn vùng biển wadden cho thấy, 
sử dụng khôn khéo đnn đã tạo 
cơ sở duy trì giá trị tự nhiên và tài 
nguyên của hệ thống đnn; nguyên 
tắc sử dụng khôn khéo là một công 
cụ hữu hiệu cho việc thiết lập hợp 
tác xuyên biên giới; thường xuyên 

giám sát và nghiên cứu ứng dụng 
phương thức sử dụng khôn khéo là 
cần thiết để đảm bảo đáp ứng mục 
tiêu bảo tồn và phát triển bền vững 
đnn.

như vậy, sử dụng khôn khéo 
đnn là một nội dung rất quan trọng 
của công ước ramsar và đã được 
nhiều quốc gia, đặc biệt là các thành 
viên công ước ramsar quan tâm và 
áp dụng. các kinh nghiệm quốc tế về 
sử dụng khôn khéo đnn là những 
dẫn chứng quan trọng cho thấy tính 
hiệu quả của việc sử dụng khôn 
khéo trong quản lý, bảo tồn giá trị tài 
nguyên đnnn
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 V Vùng biển Wadden nơi trú ngụ của các loài chim nước 
di cư dọc theo Đại Tây Dương
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cây trồng biến đổi gen: 
Tác động Kinh tế - xã hội và môi trường  
giai đoạn 1996 - 2013

ĐàO THU VINH, 
Điều phối viên CropLife Việt Nam

nghiên cứu tác động kinh tế - xã hội 
và môi trường của cây trồng biến đổi 
gen (ctbđg) trên toàn cầu được 

thực hiện bởi ts.graham brookes và cộng 
sự tại viện pg economics, vương quốc anh. 
nghiên cứu này được thực hiện kể từ năm đầu 
tiên ctbđg chính thức được thương mại hóa 
(năm 1996). mục tiêu chính của nghiên cứu 
nhằm đánh giá tác động kinh tế từ việc canh 
tác, phân tích các ảnh hưởng đối với quá trình 
sản xuất, tác động đến môi trường do sự thay 
đổi trong việc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
cỏ và những đóng góp trong việc giảm phát thải 
khí nhà kính. Không chỉ trình bày các tác động 
của những năm gần nhất mà còn lượng hóa tác 
động lũy kế trong 17 năm.

nghiên cứu đã cho thấy, năm 2013 - năm 
thứ 18 ứng dụng ctbđg được thực hiện trên 
diện rộng, có tác động tích cực trong việc nâng 
cao sản lượng cây trồng, tăng thu nhập và cải 
thiện môi trường sống cho cộng đồng dân cư, 
trong đó, nông dân tại các quốc gia đang phát 
triển là đối tượng được hưởng lợi nhiều hơn.

Hỗ trợ an ninh lương thực toàn cầu và 
giảm áp lực về nguồn đất canh tác

trong giai đoạn 1996 - 2013, ctbđg đã 
giúp sản xuất thêm 138 triệu tấn đậu tương, 
274 triệu tấn ngô cho toàn cầu. công nghệ này 
cũng góp phần tạo thêm 21,7 triệu tấn bông và 
8 triệu tấn canola. 

ctbđg cho phép người nông dân có thể 
trồng được nhiều hơn mà không sử dụng thêm 
nguồn đất canh tác. chỉ riêng trong năm 2013, 
nếu nông dân không canh tác ctbđg thì để 
duy trì được mức sản xuất đạt năng suất như 
hiện tại, đòi hỏi diện tích đất canh tác cần thêm 
phải tương đương với khoảng 11% diện tích đất 
canh tác ở mỹ, 29% diện tích đất canh tác tại 
braxin hoặc 32% diện tích trồng ngũ cốc của 
28 nước châu âu.

Tăng năng suất cây trồng
công nghệ kháng sâu (insect resistant - ir) 

được sử dụng trên bông và ngô đã giúp tăng 
sản lượng các loại cây này khi giảm được thiệt 
hại do côn trùng có hại gây ra. năng suất trung 

bình tăng thêm trong giai đoạn 
1996 - 2013 tính trên tổng diện 
tích áp dụng ctbđg là 11,7% 
đối với ngô kháng sâu, 17% 
đối với bông kháng sâu. năm 
2013 cũng là năm đầu tiên các 
giống đậu tương biến đổi gen 
kháng sâu được thương mại 
chính thức tại nam mỹ - nơi 
người nông dân đã đạt được 
mức cải thiện năng suất thêm 
trung bình 10%.

công nghệ kháng thuốc 
trừ cỏ được sử dụng trên 
đậu tương và cải dầu đã góp 
phần tăng sản lượng các cây 
trồng này tại những quốc gia 
canh tác. ví dụ, nông dân tại 
achentina có thể trồng 1 vụ 
đậu tương sau vụ lúa mỳ tại 
cùng một mùa canh tác và 
năng suất đạt được cao hơn.

Tăng thu nhập cho nông 
dân, đặc biệt là tại các nước 
đang phát triển

canh tác ctbđg đã giúp 
nông dân có mức thu nhập tốt 
hơn. lợi ích kinh tế thuần ở 
mức độ đồng ruộng năm 2013 
là 20,3 triệu đô la mỹ, tương 
đương với mức tăng thu nhập 
trung bình thêm khoảng 122 
đô la mỹ/1 ha. trong suốt 18 
năm, từ 1996 - 2013, tổng thu 
nhập đạt được trên toàn cầu từ 
việc canh tác ctbđg là 133,5 
tỷ đô la mỹ, trong đó, nông 
dân các nước đang phát triển 
có mức tăng năng suất cao 
nhất. 

Cơ hội đầu tư tốt cho 
nông dân

đầu tư ứng dụng ctbđg 
còn là cơ hội tiềm năng cho 
nông dân trên toàn thế giới. 
chi phí nông dân phải trả cho 
việc đầu tư vào công nghệ này 
trong năm 2013 là khoảng 6,8 
tỷ đô la mỹ đầu tư vào chuỗi 
cung ứng, tương đương với 
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25% tổng thu nhập thu về. tính trung bình trên 
toàn cầu, nông dân thu lại trung bình khoảng 
4,04 đô la mỹ với mỗi đô la mỹ chi phí đầu tư 
mà họ bỏ ra.

năm 2013, nông dân tại các nước phát 
triển thu lại được 4,22 đô la mỹ cho mỗi đô la 
họ đầu tư vào giống ctbđg (chi phí này chỉ 
tương đương với 24% tổng thu nhập đạt được), 
trong khi đó, nông dân tại các nước phát triển 
thu lại khoảng 3,88 đô la mỹ cho mỗi đô la đầu 
tư (tương đương với 26%).

Cải thiện môi trường
ctbđg vẫn đang góp phần vào việc cắt 

giảm đáng kể lượng khí thải hiệu ứng khí nhà 
kính từ canh tác nông nghiệp, giúp giảm bớt 
nguồn năng lượng sử dụng và mức độ lưu trữ 
các bon trong đất khi canh tác. năm 2013, việc 
áp dụng công nghệ này đã giúp loại bớt 28 tỷ 
kg co2 thải ra, tương đương với việc giảm bớt 
khoảng 12,4 triệu xe hơi lưu thông trên đường 
trong vòng 1 năm.

ctbđg cũng giúp hạn chế mức độ sử 
dụng thuốc trừ sâu giai đoạn 1996 - 2013 khi 
cắt giảm khoảng 550 triệu kg (tương đương 
với 8,6% so với trước). lượng giảm này tương 

 V Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Bà Đào 
Thu Vinh – Điều phối viên CropLife Việt Nam; Điện thoại: 
0983330209; Thư điện tử: vinh.dao@croplifevietnam.org

đương với khối lượng hoạt 
chất thuốc trừ sâu phun trên 
diện tích đất canh tác của 
khoảng 27 quốc gia châu âu 
trong 2 vụ, giúp giảm 19% các 

tác động môi trường tiêu cực 
liên quan đến việc sử dụng 
thuốc trừ cỏ, trừ sâu sử dụng 
trên các khu đất canh tác 
ctbđgn
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1. Cơ Cấu tổ ChứC

2. ChứC năng, nhiệM VỤ 

1. Chủ trì/tham gia xây dựng 
các văn bản quy phạm pháp luật; các 
văn bản cá biệt và hướng dẫn chuyên 
môn, nghiệp vụ chuyên ngành về đa 
dạng sinh học (ĐDSH) theo phân 
công của lãnh đạo.

2. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, đề án, dự án, 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy 
trình, quy phạm, định mức kinh tế - 
kỹ thuật về bảo tồn ĐDSH.

3. xây dựng quy hoạch tổng thể 
bảo tồn ĐDSH của cả nước.

4. Triển khai các hoạt động 
nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững 
các hệ sinh thái.

5. Triển khai các hoạt động nhằm 
bảo tồn và phát triển bền vững các 
loài sinh vật, nguồn gen; quản lý tiếp 
cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, kiểm 
soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại.

6. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan 
đầu mối của Chính phủ về quản lý 
an toàn sinh học (aTSH) đối với 
các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, 
hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật 
biến đổi gen.

7. Thường trực Văn phòng giúp 
việc cho Ban chỉ đạo liên ngành thực 
hiện Chiến lược quốc gia về ĐDSH.

8. Tổ chức thực hiện công tác 
điều tra cơ bản về ĐDSH;

9. xây dựng và thống nhất quản 
lý cơ sở dữ liệu và cơ chế trao đổi 
thông tin về ĐDSH; đầu mối quốc 
gia cung cấp thông tin aTSH đối 
với quốc tế; hướng dẫn, tổ chức xây 
dựng báo cáo ĐDSH.

10. Tổ chức thực hiện tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ về bảo tồn ĐDSH.

11. xây dựng và thực hiện các 
chương trình, dự án hợp tác quốc 
tế về ĐDSH; tham gia các điều ước 
quốc tế, thỏa thuận quốc tế, tổ chức 
quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và 
ĐDSH theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức thực hiện nghiên 
cứu ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ 
thuật và chuyển giao công nghệ về 
bảo tồn ĐDSH theo phân công của 
Tổng cục trưởng.

13. xây dựng trình ban hành các 
quy định quản lý hoạt động dịch vụ 
về ĐDSH; thực hiện các dịch vụ về 
kiểm định, giám định về loài, nguồn 
gen và aTSH, tư vấn quy hoạch bảo 
tồn ĐDSH và các dịch vụ khác có 
liên quan theo quy định của pháp 
luật.

14. Phối hợp thực hiện thanh 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử 
lý các vi phạm pháp luật về ĐDSH.
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