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Những kết quả và bài học

kinh nghiệm từ Dự án

“Quản trị nguồn tài nguyên nước”

Nội dung

• Giới thiệu thông tin dự án

• Kết quả thực hiện ở khu hành lang Kon

Ka Kinh – Kon Chư Răng

• Kết quả thực hiện trên lưu vực sông

Srepok

• Một số bài học kinh nghiệm.
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Dự án “Quản trị nguồn tài nguyên nước”

• Thời gian: Từ tháng 8/2016 

đến tháng 07/2019

• Nhà tài trợ: Oxfam

• Tổng ngân sách: 200.620 đô la Mỹ

(tương đương khoảng gần 4,5 tỷ đồng).

Địa bàn dự án: 

• Hành lang Đa dạng sinh học

nối liền VQG Kon Ka Kinh

và Khu BTTN Kon Chư

Rang tại xã Đăk Rong, huyện

KBang, tỉnh Gia Lai.

• Lưu vực sông Srepok thuộc

các huyện Lăk, Krong Ana, 

Ea Sup, Buôn Đôn tỉnh Đăk

Lăk
Lư
c

Đăk Rong

Lưu vực Srepok
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Mục tiêu dự án

1. Tạo điều kiện cho các cộng đồng địa phương tham gia vào bảo tồn và phục

hồi rừng ở khu hành lang giữa VQG Kon Ka Kinh và Khu BTTN Kon Cha 

Răng tại tỉnh Gia Lai;

2. Thúc đẩy sự tham gia đúng nghĩa thông qua một mạng lưới quản trị của các

cộng đồng ở lưu vực sông Srepok trên các tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông

và Kon Tum

3. Nâng cao nhận thức và hiểu biết của công chúng và những nhà hoạch định

chính sách thông qua chia sẻ và quảng bá các kinh nghiệm thực tế trong

quản trị rừng và sông dựa vào cộng đồng ở cấp quốc gia và khu vực.

Tổ chức và quản lý Dự án

• PanNature đóng vai trò là đơn vị điều phối của dự án này, 

bao gồm việc điều phối chung, giám sát và các trách nhiệm

về báo cáo. 

• Các hoạt động dự án được phân chia tương đối theo các

mục tiêu :

Mục tiêu 1: được thực hiện bởi PanNature và GreenViet

Mục tiêu 2: được thực thi bởi CSRD

Mục tiêu 3: được chủ trì bởi PanNature với sự tham gia

của GreenViet và CSRD.
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Tiến trình thực hiện tại khu vực hành lang Kon Ka Kinh –
KonChư Răng

Đánh giá đa dạng sinh học và hiện trạng tài nguyên
rừng

Xây dựng thể chế cho sự tham gia của các cộng đồng: Tổ lâm
nghiệp cộng đồng thôn

Nâng cao nhận thức cộng về bảo vệ và bảo tồn tài nguyên rừng

Hỗ trợ các sáng kiến sinh kế bền vững của cộng đồng thông qua 
gói tài trợ nhỏ

Thúc đẩy các đối thoại và phát triển cơ chế phối hợp giữa các
cộng đồng và chính quyền, chủ rừng

Đánh giá hiện trang quản lý bảo vệ rừng và sự tham gia của
người dân

Báo cáo đa dạng sinh học khu hành lang Kon Ka

Kinh – Kon Chư Răng

• 238 loài động vật; 36 loài bị đe dọa như

Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea), 

Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus

annamensis). Công bố 1 loài mới Nhái

bầu (Microhyla sp)

• 501 loài thực vật, 17 loài bị đe dọa như

Đỉnh tùng (Cephalotaxus hainanensis), 

Kim tuyến Sa pa (Anoectochilus

chapaensis), Lan Hài táo (Paphiopedilum

appletonianum).
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• Các bên liên quan

• Các đe dọa tới tài nguyên rừng

• Năng lực và sự tham gia của cộng đồng

Kon Von I

Đăk Trum

Kon Lốc 1

Kon Lốc 2

Kon Lanh Te

Kon Trang 1

Kon Von 2

Hà Đừng 2 UBND xã Đăk 
Roong

Tổ lâm nghiệp cộng đồng thôn

VQG KKK

Trưởng thôn

Hội phụ nữ

Cán bộ nông-

lâm nghiệp xã

Các hộ dân trong thôn

UBND XÃ

Thôn

Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn 

Nhóm hỗ trợ Tổ lâm nghiệp cộng đồng

Cty TNHH MTV LN 

Dak Rong & Trạm Lập

Cán bộ BVR phụ 

trách địa bàn

Thành viên 

BQL thôn
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Các hoạt động truyền thông, 

chia sẻ thông tin

• Hội thảo ở Pleiku Hành động bảo tồn đa 

dạng sinh học cho khu hành lang rừng giữa 

Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng

• Diễn đàn bảo tồn ĐDSH và phát triển bền

vững miền Trung và Tây Nguyên. Chủ đề: 

Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên -

Những mô hình tốt và đề xuất chính sách. 

Tổ chức tại Đà Nẵng.

Các hoạt động truyền thông, chia sẻ thông tin

• Điền dã báo chí và các bài báo in và báo

mạng về như buôn bán động vật hoang

dã, ảnh hưởng của thủy điện tới người

dân trong khu vực rừng.

• Bài viết về thúc đẩy cộng đồng tham gia

bảo vệ rừng ở Kon Ka Kinh – Kon Chư

Răng trong Bản tin chính sách.

• Phim phóng sự về mô hình và hoạt động

của dự án.
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Các bài học kinh nghiệm

• Tăng cường sự tham gia của cộng đồng thông

qua hình thức đại diện thôn bản cho các hoạt

động lâm nghiệp cộng đồng.

• Tạo cơ chế phối hợp quản lý rừng giữa các bên

liên quan gồm chủ rừng, chính quyền địa

phương và cộng đồng dân cư.

• Chia sẻ lợi ích nhiều mặt từ rừng làm cơ sở và

động lực cho các bên phối hợp quản lý rừng và

sử dụng hiệu quả tài nguyên.

• Phát triển các sinh kế thân thiện với tài nguyên

rừng và môi trường nhằm cải thiện đời sống và

giảm áp lực lên rừng tự nhiên.

Phối hợp quản lý rừng

GT văn hóa

GT môi trường

Đất đai

Ban quản lý 

rừng

Chính quyền 

xã

Người dân địa 

phương

Rừng tự nhiên

Lâm sản

Doanh nghiệp

Qui hoạch

Bảo vệ 

rừng

Sử dụng bền vững 

tài nguyên

Phát triển 

kinh tế
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Xin trân trọng cảm ơn!

• Trung tâm Con người và Thiên nhiên
24H2, Khu đô thị mớiYên Hòa, CầuGiấy, Hà Nội

Website: www.nature.org.vn

Trang tin Con người và Thiên nhiên: www.thiennhien.net

http://www.nature.org.vn/
http://www.thiennhien.net/

