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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

nhiều người cũng có mong muốn

cùng tham gia bảo vệ đàn Vọoc.

• Hiện nay, nhóm đã có 13 thành viên

tự nguyện tham gia bảo vệ voọc và

được sự ủng hộ của gia đình cộng

đồng và xã hội.



2. Các hoạt động của Tổ BTTN

• Thực hiện các hoạt động tuần tra

bảo vệ, theo dõi sự phát triển của

đàn Voọc.

• 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.



3. Sự hỗ trợ từ CIRD/CEGORN

3.1. Hỗ trợ nhóm BTTN.

• Tạo điều kiện cho các thành viên tham gia các Hội
thảo, Hội nghị quốc gia để chia sẽ và học hỏi kinh
nghiệm trong thực hiện công tác bảo tồn Voọc dựa
vào cộng đồng;

• Nâng cao nhận thức và năng lực thông qua các đợt
tập huấn: Vốn xã hội; sử dụng các ứng dụng thông
minh trong tuần tra; điều tra khảo sát Vọoc; kiến
thức pháp luật về động vật hoang dã.



• Khuyến nghị với chính quyền địa phương và cơ
quan chức năng công nhận tư cách pháp nhân
cho Tổ BTTN;

• Hỗ trợ phương tiện và nâng cao kỹ năng cho Tổ
BTTN thực hiện các hoạt động tuần tra, bảo vệ
Voọc gáy trắng hiệu quả ;

• Hỗ trợ kinh phí cho Tổ để thực hiện hoạt đồng
tuần tra bảo vệ khu vực rừng đặc dụng;

• Hỗ trợ chế độ bảo hiểm cho các thành viên trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra.



3.2. Hỗ trợ nâng cao nhận thức PL cho người dân

• Nâng cao nhận thức pháp
luật liên quan đến bảo tồn
cho người dân vùng đệm;

• Tuyên truyền sâu rộng về bảo
tồn các loài động vật hoang
dã; vai trò của nhóm BTTN để
người dân hiểu và ủng hộ;

• Lắp đặt các bảng hiệu truyền
thông tại 13 thôn tiếp giáp
khu vực rừng đặc dụng;

• Hỗ trợ xây dựng quy ước bảo
tồn cho 13 cộng đồng trên cơ
sở đồng thuận.



3.3. Thúc đẩy chính quyền và các bên tham gia

• Thúc đẩy và tham mưu cho Chi cục KL xây dựng
đề án bảo tồn vọc gáy trắng trình UBND tỉnh;

• Tổ chức nghiên cứu đánh giá thực trạng vọc gáy
trắng và các loài động vật hoang dã; hệ sinh thái
khu vực quy hoạch rừng đặc dụng Tuyên Hoá;

• Kiến nghị địa phương về các giải pháp bảo tồn
gắn sinh kế cho cộng đồng khu vực bảo tồn Voọc
gáy trắng;

• Xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện công tác bảo
tồn giữa người dân, chính quyền địa phương và
các bên liên quan.



4. Kết quả đạt được

• Nhận thức và năng lực tuần

tra, bảo vệ khu vực rung đặc

dụng của thành viên được

nâng lên rất nhiều;

• Các hoạt động của Tổ

BTTN được cộng đồng

người dân, chính quyền địa

phương, cơ quan chức năng,

các nhà khoa học, các cơ

quan báo chí…ghi nhận và

quan tâm;



• Hạt kiểm lâm đã ban hành Quyết định thành lập

Tổ BTNT (công nhận tính chính danh);

• Số lượng đàn Vọoc đã ổn định và phát triển hơn

trước (theo báo cáo điều tra tháng 7/2020 của

CEGORN đã có 22 đàn với 156 cá thể Vọoc gáy

trắng) và phát hiện thêm nhiều loại động vật quý

hiếm khác: Khỉ Mốc, Dù Dì…

• Ý thức của người dân về việc bảo tồn loài Voọc

đã được nâng lên đáng kể, không còn việc săn bắn

hoặc đặt bẫy loài Voọc; Cùng với đó là sự phối

hợp với Tổ BTTN trong việc bảo vệ rừng đặc

dung và bảo tồn các loài động vật hoang dã cũng

chặt chẽ hơn.



Một số Hình ảnh hoạt động


