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THAM LUẬN
KẾT QUẢ QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ BẢO TỒN
LOÀI VOỌC ĐEN GÁY TRẮNG CỦA NHÓM TỰ
NGUYỆN TẠI 4 XÃ CỦA HUYỆN TUYÊN HÓA,
TỈNH QUẢNG BÌNH
Người trình bày: Nguyễn Thanh Tú
Trưởng nhóm bảo vệ loài Voọc tự nguyện
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• Sự tham gia và cơ chế của nhóm
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• Khó khăn
• Bài học kinh nghiệm

• Đề xuất kiên nghị
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1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
• 6/2012 phát hiện 01 đàn voọc tại khu
vực Hung Sú tiếp giáp giữa xã Thạch
Hóa và Đồng Hóa. Tôi bắt đầu tìm hiểu
và nghiên cứu về tập quán sinh hoạt
của chúng;
• Lúc đầu chỉ có một mình, sau đó tôi
thuyết phục được ông Nguyễn Văn
Hồng, ông Nguyễn Văn Sự và một số
người khác, là những thợ săn Voọc khét
tiếng tại xã Đồng Hóa và Thạch Hóa
cùng tham gia bảo vệ đàn voọc với tôi.

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN(Tiếp)
• Từ năm 2013 đến 2015 nhóm có
10 thành viên tự nguyện tham gia
bảo vệ voọc là 02 xã Thạch Hóa
và Đồng Hóa. Đặc biệt nhóm
được sự ủng hộ của gia đình cộng
đồng và xã hội.
• Cho tới nay các công tác tuần tra
quản lý bảo vệ được nhóm thực
hiện một cách nghiêm túc và bước
đầu mang lại được những hiệu
quả nhất định.
• UBND tỉnh Quảng Bình tặng 03
bằng khen, Thủ tướng chính phủ
tặng 01 bằng khen cho những
đóng góp của nhóm.
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2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CỘNG
ĐỒNG
• Thực hiện việc tuần tra bảo vệ, theo dõi
sự phát triển của đàn voọc. Phân công
mỗi thành viên phụ trách 01 khu vực bảo
vệ và báo cáo kết quả cho trưởng nhóm;
• Thực hiện việc tuyên truyền, nâng cao ý
thức trách nhiệm bảo vệ cho cộng đồng
địa phương;
• Phối hợp với các lực lượng chức năng
như Kiểm lâm, UBND các xã trong hoạt
động quản lý và tuần tra đoàn voọc, cắm
các biển thông báo, bảng cấm tại khu vực
rừng có voọc sinh sống.
• Tham gia hỗ trợ đài phát thanh truyền
hình đưa tin, các nhà nghiên cứu trong và
ngoài nước đến nghiên cứu khoa học.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CỘNG
ĐỒNG (tiếp)
• Phối hợp với các đoàn nghiên
cứu, nhà khoa học, các tổ
chức phi chính phủ, nhà báo
trong việc nghiên cứu và
truyền thông bảo vệ đàn voọc;
• Cộng tác với Trung tâm CIRD
xây dựng phương án bảo tồn
loài Voọc Đen gáy trắng.
• Vận động các thợ săn giao
nộp công cụ bẫy bắt tự
nguyện
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3. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
• Từ số lượng 01 đàn voọc gồm 11
cá thể đến tháng 7 năm 2020 đã
tăng lên 22 đàn gồm 156 cá thể.
• Đàn voọc từ chỗ nhút nhát ở
những vùng cao vách đá hiện nay
đã thân thiện hơn và gần gũi hơn
với con người;
• Ý thức của người dân về việc bảo
tồn loài voọc đã được nâng lên
đáng kể, cho đến nay đã không còn
việc săn bắn hoặc đặt bẫy loài
voọc;
• Rừng được bảo vệ xanh tươi hơn,
có nhiều loài chim, ong đến sinh
sống.

3. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (Tiếp)
• Hiện nay có nhiều nhà khoa
học trong và ngoài nước;
cộng đồng biết đến chúng tôi
nhiều hơn;
• Chính quyền từ Trung ương
đến địa phương ghi nhận
những đóng góp của nhóm.
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4. SỰ THAM GIA VÀ CƠ CHẾ CỦA NHÓM
• Hiện nay nhóm có 15 thành viên là người dân 04 xã
Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa, Thuận Hóa hoạt
động theo hình thức tự nguyện;
• Tất cả hoạt động theo sự chỉ đạo của nhóm trưởng;
• Liên lạc bằng điện thoại di động;
• Phương tiện chủ yếu là xe máy và đi bộ;
• Kinh phí tự túc, tự trang trải;
• Những thông tin do người dân cung cấp có giá trị thì
ngay lập tức động viên họ;
• Phương châm của nhóm là lấy dân làm trung tâm..
• Ghi chép kết quả tuần tra vào nhật ký để theo dõi.

5. KHÓ KHĂN
Khó khăn:

• Địa hình đi lại phức tạp vì chủ yếu là núi đá vôi;
• Diện tích quản lí quá rộng;
• Thiếu các dụng cụ phương tiện điều tra quản lí
bảo vệ;
• Nhóm bảo tồn tự nguyện chưa được Pháp luật
công nhân;
• Thiếu nguồn kinh phí để hoạt động;
• Nhận thức của một số bộ phận cộng đồng về loài
voọc còn hạn chế;

5

12/22/2020

6. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
• Kiên trì giải thích cho mọi người hiểu về ý
nghĩa của thiên nhiên đối với con người
• Tuyên truyền viên khi tham gia vận động phải
hiểu biết một số văn bản phát luật liên quan.
• Yêu quý và tôn trọng cộng đồng dân cư như
ruột thịt
• Vận động cộng đồng tham gia ngày một nhiều
hơn, bởi họ “Nghìn mắt, nghìn tai”

7. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Đề xuất:
• Sớm có đề án bảo tồn loài voọc quý hiếm tại
huyện Tuyên Hóa.
• Nhóm bảo vệ được pháp luật công nhận, có các
chính sách bảo vệ.
• Có nguồn kinh phí để hoạt động mua sắm trang
thiết bị cho nhóm.
• Địa phương cần đẩy mạnh các công tác tuyên
truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng.
• Cần có các cơ chế quản lý chặt chẽ giữa các cơ
quan chức năng và chính quyền địa phương.
• Phối hợp với các nhà khoa học trong việc nghiên
cứu và bảo vệ loài voọc đen gáy trắng quý hiếm.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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