
Bài phát biểu chào mừng Hội thảo  

 

GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PTBV BÁN ĐẢO SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Kính thưa các vị khách quý; kính thưa các nhà khoa học, kính thưa toàn thể quý vị 

Hội thảo ‘Giải pháp bảo tồn & PTBV bán đảo Sơn Trà – TP ĐN được tổ chức 

sáng hôm nay là sự phối hợp giữa Trung tâm CN&TN (PANNATURE) thuộc LHH 

KH&KTVN, Trung tâm BT ĐDSH nước Việt Xanh (GREENVIET) trực thuộc LHH 

KH&KT Tp. ĐN & Nhóm NC-GD MT&TNSV (DN-EBR) trực thuộc ĐHĐN. 3 đơn vị 

đồng tổ chức Hội thảo đều là những đơn vị có chức năng NC, phổ biến tri thức, tư vấn & 

phản biện XH trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường & PTBV. Hội thảo lần này vừa 

thể hiện niềm tin, vừa là tinh thần trách nhiệm cùa các bên liên quan đối với thiên nhiên, 

MT nói riêng và xã hội nói chung! 

Trước hết, thay mặt cho BTC Hội thảo, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các vị 

khách quý, các nhà khoa học, quý vị đại biểu đại diện cho các Bộ/ngành TƯ & địa 

phương, các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, các doanh nghiệp, các NGO, các 

CLB và các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các cơ quan thông tấn báo chí TƯ & địa phương. 

Kính thưa toàn thể quý vị 

PTBV (với 3 mục tiêu là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và BVMT) là định 

hướng chiến lược của nhiều quốc gia trên TG &VN chúng ta. Tuy nhiên, trong quá trình 

điều hành, lãnh đạo cấp quốc gia hoặc địa phương nhiều lúc, nhiều nơi thường bị lệch 

pha ở 3 mục tiêu trên và điều đó đã đe dọa đến sự PTBV. 

BĐ Sơn Trà, TP. Đà Nẵng sở hữu 1 HST rừng tự nhiên gắn liền với biển, là nơi 

duy nhất ở Việt Nam hội tụ những giá trị sinh thái trong lòng 1 đô thị hiện đại. Sự thuận 

tiện trong việc thưởng thức những giá trị sinh thái mà không tách biệt với cuộc sống tiện 

nghi hiện đại khiến cho Bán đảo Sơn Trà trở thành một điểm đến lý tưởng đối với du 

khách trong và ngoài nước. 

Hiện nay, Bán đảo Sơn Trà là nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật độc đáo với 985 

loài thực vật bậc cao có mạch,  gần 380 loài thú quý, hiếm cần ưu tiên bảo tồn. Khu vực 

biển xung quanh bán đảo Sơn Trà còn có HST san hô và cỏ biển quan trọng, với 191 loài 

san hô cứng tạo rạn, 72 loài rong biển và 03 loài cỏ biển. Bán đảo Sơn Trà là nơi dễ dàng 

nhất trên thế giới có thể quan sát Voọc chà vá chân nâu – loài đẹp nhất trong các loài linh 

trưởng. Đây là loài đặc hữu của khu vực Đông Dương, ở Việt Nam chỉ còn lại khoảng 

1.500 cá thể, trong đó, bán đảo Sơn Trà có khoảng 300 cá thể. Voọc chà vá chân nâu là 

loài nguy cấp (EN - Endangered Species) theo phân hạng của Tổ chức Bảo tồn Thiên 

nhiên quốc tế (IUCN), đứng thứ 4/7 trong thang Danh sách đỏ các loài có nguy cơ tuyệt 

chủng. Không chỉ có hệ động thực vật phong phú, Sơn Trà còn được ví như “lá phổi 

xanh” điều tiết khí hậu và là bức bình phong chặn gió bão cho TP. Đà Nẵng.  



Tuy nhiên, sự bùng nổ của các hoạt động du lịch trong những năm gần đây đã gây 

nên những áp lực rất lớn  và đe dọa sự bền vững của HST Bán đảo Sơn Trà. Từng là một 

trong 10 khu rừng cấm của Việt Nam từ năm 1977, và đến năm 1992 được đổi thành tên 

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà với tổng diện tích 4.439 ha. Tuy nhiên, đến nay diện 

tích rừng ưu tiên bảo tồn ĐDSH tại Bán đảo Sơn Trà đã giảm đi gần một nửa. Đặc biệt 

cuối năm 2016, Bán đảo Sơn Trà được quy hoạch thành KDL cấp quốc gia với diện tích 

ưu tiên tập trung phục vụ du lịch lên tới 1.056ha và phát triển ở đai độ cao dưới 200m so 

với mực nước biển, vốn là một phần sinh cảnh sống của loài Voọc chà vá chân nâu và 

nhiều loài động, thực vật khác.  

Vậy giải pháp nào cho bảo tồn & PTBV Bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng 

nhằm khai thác những giá trị kinh tế từ lợi thế đặc biệt không nơi nào có được, nhưng vẫn 

bảo tồn nguyên vẹn HST bán đảo Sơn Trà là câu hỏi cấp thiết đặt ra không chỉ cho chính 

quyền Thành phố Đà Nẵng mà còn cho Chính phủ Việt Nam. Đây cũng là chủ đề của Hội 

thảo “Giải pháp bảo tồn và PTBV bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” do Trung tâm 

Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Bảo tồn ĐDSH Nước Việt Xanh 

(GreenViet) và Nhóm nghiên cứu - Giảng dạy Môi trường & Tài nguyên sinh vật (DN-

EBR) thuộc Đại học Đà Nẵng cùng phối hợp tổ chức. 

Với mục tiêu:  

 Chia sẻ thông tin, quan điểm, tăng cường hiểu biết về giá trị HST, ĐDSH của bán 

đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.  

 Thảo luận các chính sách liên quan đến bảo tồn và phát triển; 

 Tạo Diễn đàn tham vấn đa bên nhằm tìm kiếm các giải pháp, sáng kiến cho PTBV 

bán đảo Sơn Trà. 

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà khoa học. 

Việc Tổ chức Hội thảo lần này hết sức có ý nghĩa góp phần giữ cho môi trường 

TP. ĐN nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng xanh-sạch- đẹp hướng tới sự PTBV 

và thích ứng với BĐKH. Hội thảo này cũng sẽ là nguồn thông tin hỗ trợ cho Quốc hội, 

chính phủ ban hành những cơ chế, chính sách vĩ mô; lãnh đạo TP. ĐN có những quyết 

sách đúng đắn; các doanh nghiệp có những thông tin hữu ích, giúp lựa chọn chiến lược 

kinh doanh hiệu quả, tránh các rủi ro, các tác động tiêu cực; công đồng dân cư có nhận 

thức đúng đắn và có trách nhiệm với môi trường tự nhiên. 

Công cuộc BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đòi hỏi sự nỗ lực 

rất lớn của toàn xã hội, nhằm khẳng định sự quyết tâm cua TT Chính phủ “không đánh 

đổi môi trường để lấy kinh tế”. Do vậy, Hội thảo này, BTC rất mong lắng nghe được tất 

cả các ý kiến tâm huyết, khách quan từ các bên liên quan về bảo tồn & PTBV Sơn Trà 

nói riêng và đất nước nói chung. 



Kính đề nghị quý vị tập trung thảo luận đúng chủ đề của hội thảo, trong đó cần tập 

trung làm rõ 4 vấn đề chính sau đây: 

1. Vai trò của ĐDSH đối với sự PTBV ở BĐST, đặc biệt là sự toàn vẹn của HST 

tự nhiên trên cạn & dưới nước 

2. Quy hoạch PT Sơn Trà: những vấn đề kỹ thuật & tính phát lý 

3. Phát triển kinh tế trong sự cân bằng với BV TN,MT, ĐDSH, bảo đảm AN-QP 

và bảo tồn các giá trị văn hóa 

4. Các sáng kiến, giải pháp quản lý đảm bảo cho sự PTBV bán đảo ST nói riêng 

và  VN nói chung 

Tất cả các ý kiến đóng góp của quý vị, BTC sẽ tổng hợp & chuyển đến các bên 

liên quan, những người có trách nhiệm. Đồng thời hy vọng rằng, những việc làm của 

chúng ta hôm này là cần thiết, tích cực và có trách nhiệm với quốc gia, với TP  và cả thế 

hệ mai sau. 

Nhân dịp này thay mặt BTC, tôi xin bảy tỏ lời cám ơn chân thành đến các quý vị 

khách quý đại diện cho các Bộ/ngành, TP Đà Nẵng, các Viện nghiên cứu, các trường Đại 

học, các tổ chức NGO, các nhà khoa học, các nhà báo cùng các anh chị em quan tâm đến 

sự kiện này đã dành thời gian tham dự. 

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc cho Hội thảo của chúng ta thành 

công tốt đẹp 

Xin cám ơn. 

         TM BTC 

        PGS. TS. Võ Văn Minh 

 

Câu hỏi định hướng thảo luận 

1. Giá trị của thảm thực vật như thế nảo ở đai độ cao 200m và mối quan hệ giữa 

HST trên cạn & dưới nước 

2. Về kỹ thuật: có quá nhiều các quy hoạch đơn ngành (QH SD đất, QH rừng ĐD, 

QH du lịch), có những  số liệu khác nhau? Cơ sở pháp lý của các bản quy hoạch 

cũng như việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

3. Trong bối cảnh hiện nay, khai thác giá trị kinh tế của ST như thế nào để  bảo vệ 

được ĐDSH, sự toàn vẹn HST, bảo đảm  AN-QP và bản tồn được giá trị văn hóa – 

lịch 

4. Về quản lý: cần có giải pháp gì để quản lý đảm bảo PTBV BĐST, không thể để 

tình trạng “cha chung không ai khóc” 


