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HỘI THẢO 

 

Nâng cao vai trò và tiếng nói của cộng đồng trong  

quản lý tài nguyên tại Việt Nam 
 

Giới thiệu 

Việt Nam hiện có nhiều khu vực tài nguyên do cộng đồng tự quản lý hiệu quả gắn với 

các giá trị truyền thống, tri thức bản địa, như các khu rừng tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn 

nước và các hình thức tương tự khác. Phương thức quản lý này đưa tới lợi ích kép: không chỉ 

hỗ trợ, đảm bảo sự tham gia rộng rãi và nâng cao tiếng nói của cộng đồng trong công tác quản 

lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học mà đồng thời góp phần phát huy và gìn giữ các 

giá trị truyền thống, tính gắn kết với rừng của các cộng đồng vùng cao.  

Trong thực tế, các hình thức quản lý tài nguyên ngoài hệ thống nhà nước này đã và 

đang có những đóng góp đáng ghi nhận trong nỗ lực chung nhằm bảo tồn đa dạng sinh học 

của cả nước. Đặc biệt, trong Dự thảo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, nội dung “thúc đẩy áp dụng các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học 

tại các khu vực đa dạng sinh học ngoài các khu bảo tồn” cũng được xác định là một trong là 

một trong những nhiệm vụ, định hướng quan trọng, nhằm bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái 

tự nhiên của Việt Nam trong tương lai.  

Với vai trò là tổ chức ngoài nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ rừng và bảo tồn 

thiên nhiên, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng các tổ chức quan tâm 

khác đã đề xuất thành lập Mạng lưới bảo tồn tài nguyên thiên nhiên do cộng đồng quản lý 

(Mạng lưới OECM) nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các mô hình quản lý tài nguyên do cộng đồng quản 

lý. Nhằm từng bước hiện thực hoá mục tiêu thúc đẩy các sáng kiến, mô hình OECM trong 

thực tế. PanNature tổ chức hội thảo “Nâng cao vai trò và tiến g nói của cộng đồng trong quản 

lý tại Việt Nam”.  

  Thời gian: Từ 8h00-12h00, thứ 6, ngày 12 tháng 11 năm 20201  

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom tại địa chỉ: https://bit.ly/quanlyrung 

              Meeting ID: 989 0869 7801 Passcode: 962164

https://bit.ly/quanlyrung


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

8:00 – 8:15 Đại biểu đăng nhập zoom và đăng ký thông 

tin 

PanNature 

8:15 – 8:30 Giới thiệu nội dung và chương trình làm việc Ông Trịnh Lê Nguyên - 

PanNature  

8:30 – 9:00 Báo cáo đánh giá về quyền truyền thống và 

tham vấn cộng đồng trong quản lý tài nguyên 

thiên nhiên 

Ông Nguyễn Đức Tố Lưu, 

PanNature 

9:00 – 9:30 Góp ý báo cáo đánh giá về quyền truyền thống 

và tham vấn cộng đồng trong quản lý tài 

nguyên thiên nhiên 

Các đại biểu 

9:30 – 9:45 Giải lao  

9:45 – 10:30 Chia sẻ các thách thức và đề xuất giải pháp 

từ các mô hình quản lý tài nguyên thiên 

nhiên bởi cộng đồng.  

Mỗi tổ chức có 5 phút trình bày. 

Đại diện các tổ chức và 

đại biểu tham dự 

10:30 – 11:15 Thảo luận chung: Các giải pháp tăng cường 

hiệu quả quản lý mô hình OECM và tiếng nói 

của cộng đồng trong quản lý tài nguyên thiên 

nhiên 

Toàn thể đại biểu  

11:15 – 11:45 Thảo luận chung: Tổ chức và điều phối hoạt 

động Mạng lưới các tổ chức nhằm hỗ trợ, thúc 

đẩy các mô hình quản lý tài nguyên do cộng 

đồng quản lý 

Ông Nguyễn Bá Thẩm - 

PanNature  

11:45 - 12:00 Tổng kết Hội thảo PanNature 

 

 

 

 

 


