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Các OECM
Khu có ranh giới hành chính được xác định và không phải là một
khu bảo vệ
Các khu bảo vệ và các OECM loại trừ lẫn nhau. Các khu vực nằm trong các khu bảo vệ không thể được công nhận là OECM

Khu được quản trị và quản lý bền vững
“Được quản trị” hàm ý là khu vực thuộc thẩm quyền của một thực thể được chỉ định, hoặc được thỏa thuận bởi một nhóm các thực
thể. “Được quản lý” có thể bao gồm một quyết định có chủ ý để đảm bảo khu vực này sẽ không bị dự do xâm phạm. Quản trị và
quản lý phải “bền vững”, nghĩa là được trông đợi sẽ liên tục trong khoảng thời gian có thể xác định.

Khu có các giá trị đa dạng sinh học nên được coi là quan trọng
Các OECM bao gồm việc xác định mức độ giá trị đa dạng sinh học mà nhờ đó, khu được coi là quan trọng, ví dụ, các quần xã của các
loài bị đe dọa hoặc phân bố hẹp, có tính đại diện cho các hệ sinh thái tự nhiên, các loài, các KBA, các vùng cung cấp các chức năng
hệ sinh thái trọng yếu, các vùng đóng vai trò kết nối sinh thái). Các OECM được mong đợi sẽ mang lại các kết quả bảo tồn toàn bộ
giá trị thiên nhiên tại chỗ, chứ không chỉ một vài thành tố đa dạng sinh học. 

Các tiến trình quản trị và quản lý bền vững tại khu mang đến kết
quả bảo tồn nội vi đa dạng sinh học hiệu quả và lâu dài
Các OECM cần phải đóng góp được một cách hiệu quả và lâu dài cho bảo tồn nội vi đa dạng sinh học. Điều này sẽ đạt được qua một
số yếu tố, nghĩa là, đạt được các kết quả bảo tồn tồn tích cực, diện tích khu đủ lớn, và khả năng quản lý và giảm thiểu các mối đe
dọa.



CÁC KHU BẢO VỆ VÀ CÁC OECM

Các khu bảo vệ

Các khu bảo vệ có mục tiêu đầu tiên là bảo tồn. 
Chức năng chính của các khu bảo vệ là bảo tồn nội
vi đa dạng sinh học. 

Các biện pháp bảo tồn khu vực hiệu quả khác

Các OECM phải thực hiện được việc bảo tồn đa
dạng sinh học nội vi hiệu quả, cho dù mục đích
quản lý ban đầu của khu vực là khác nhau. 



Độ phủ của các OECM
Lệ

th
u

ộ
c - Các khu vực ‘cấm xâm 

nhập’

- Các vùng đất thiêng

- Các khu quân sự

- Phế tích chiến tranh 

- Các khu vực ‘cấm’ 
khác

Th
ứ

cấ
p - Các khu vực được

bảo tồn nhờ việc sử
dụng ít gây tác động

- Nhiều khu
ICCA/LMMAs

- Các khu vực phòng
hộ đầu nguồn

- Các khu khai thác
LSPG

- Các vùng đất ngập
nước liên quan đến
dịch vụ hệ sinh thái

Sơ
cấ

p
(đ

ầu
ti

ên
) - Các ICCA hoặc các khu 

vực đất tư có mục tiêu 
trước hết là bảo tồn…

... nơi chủ thể quản trị:

- không có khả năng
đăng ký thành lập khu
bảo vệ, hoặc

- không muốn được
công nhận là khu bảo vệ

Thực hiện bảo tồn nội vi đa dạng sinh học

Ít chủ định bảo tồn ĐDSH Nhiều chủ định bảo tồn ĐDSH



Các OECM có thể được quản trị và quản lý bởi: *chính
phủ, *tư nhân, *người dân bản địa hoặc các cộng
đồng địa phương



Các OECM giúp công nhận, hỗ trợ và duy trì các khu
vực khác nhau nơi tạo ra các kết quả bảo tồn và quản
trị tốt bên ngoài các khu bảo vệ.



Các OECM đòi hỏi sự 
gắn kết trực tiếp với
chủ sở hữu và người

sử dụng đất/biển



Công ước Đa dạng Sinh học (CBD)



CBD và Mục tiêu Aichi 11

Đến năm 2020, ít 
nhất 17% diện tích 
trên cạn và 10% 
các vùng biển 
được bảo tồn
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Nguồn: CBD and Maxwell et al. 2020



Việt Nam và Mục tiêu Aichi 11
Hệ thống khu bảo vệ của Việt Nam

• Rừng đặc dụng: 152 khu, 1.989.713,32 
ha (6% diện tích tự nhiên của cả nước)

• Khoảng 170,000 ha bảo tồn biển 
(phần lớn nằm trong hệ thống rừng
đặc dụng).

• Một số Khu BTTN Đất ngập nước nằm
trong hệ thống RĐD

• Một số Khu BT Đất ngập nước (Phú
Mỹ, Tam Giang-Cầu Hai, Thái Thụy, 
v.v…)

• Một số khu bảo vệ theo các công ước
quốc tế (hầu hết trùng lặp với RĐD)

Nguồn: VNForest 2019



Việt Nam và Mục tiêu Aichi 11

Protected Planet Database
https://www.protectedplanet.net/country/VNM

Việt Nam: 209 khu bảo vệ

Trên cạn: 7,58%,

24.994 km² (trên 329.880 km² 
diện tích đất liền)

Biển và ven biển: 0,56%,

3,630 km² (trên tổng 647.232 km² 
biển)

https://www.protectedplanet.net/country/VNM


Cơ hội và giá trị

• ‘OECM’ – là một định nghĩa mới được quốc tế công nhận
– có thể giúp thẩm định và công nhận các nỗ lực bảo tồn
đa dạng sinh học bên ngoài các khu bảo vệ

• Có thể dùng để chính thức công nhận các hình thức quản
lý và các chủ thể quản trị

• Điều này giúp a) đảm bảo an toàn cho các khu, b) cho
phép có thể đưa ra các trợ giúp phù hợp cho các khu

• Có thể giúp cải thiện bảo tồn đa dạng sinh học của các
ngành khác nhau bao gồm khối doanh nghiệp (khu vực
thường được xem là nằm ngoài những nỗ lực bảo tồn
ĐDSH)

• Là cơ hội để học hỏi từ các sáng kiến bảo tồn trong và
ngoài hệ thống các khu bảo vệ



Ví dụ

• Công nhận các OECM ở các vùng sản xuất nông
nghiệp:

• Mô hình tôm-lúa ở ĐBSCL
• Mô hình xen canh cà phê-cây ăn quả tiết kiệm nước ở 

Tây Nguyên

• Bổ sung danh mục hoạt động CSR cho các doanh
nghiệp có quỹ đất lớn:

• Đồng cỏ của các doanh nghiệp chăn nuôi
• Các khu đất tự nhiên (rừng, đất ngập nước, rừng ngập

mặn…) của doanh nghiệp
• Các khu du lịch sinh thái (bên ngoài hoặc trong các khu

bất động sản)

• Bồi hoàn đa dạng sinh học ở các dự án phát triển
• Thành lập Khu OECM bãi giữa Sông Hồng



Các bước tiếp theo

• Tổ chức các cuộc họp với các bộ ngành liên quan để
thảo luận về OECM

• Nâng cao nhận thức về OECM trong các bên liên
quan

• Xác định và vận động các chủ đất (nước) gần các
khu bảo vệ có thể là các ‘OECM tiềm năng’

• Tiến hành một đánh giá quốc gia để xác định các
OECM tiềm năng

• Phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng
khung pháp lý (quản trị) để công nhận và thúc đẩy
các OECM tại Việt Nam.



XIN CÁM ƠN


