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TÓM TẮT 

Quỹ Đối tác về các Hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) được thiết kế nhằm bảo vệ và giám 

sát các vùng có nhiều tiềm năng sinh học và có nguy cơ bị đe dọa trên trái đất được 

gọi là những điểm nóng đa dạng sinh học. CEPF là sáng kiến chung của Cơ quan Phát 

triển Pháp, Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI), Quỹ Môi trường Toàn cầu, chính phủ Nhật 

Bản, và Ngân hàng Thế giới. 

Mục đích cơ bản của CEPF là thu hút các tổ chức dân sự như các nhóm cộng đồng, các 

tổ chức phi chính phủ (NGOs), các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp tư nhân, vào 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở điểm nóng này. Để đảm bảo sự thành công của 

các tổ chức, họ cần thực hiện những hoạt động mang tính bổ trợ cho các chiến lược và 

chương trình đã có sẵn của các chính phủ quốc gia và các nhà tài trợ bảo tồn khác. Để 

đạt được điều này, CEPF khuyến khích sự liên minh hoạt động của các nhóm khác 

nhau, kết hợp được khả năng riêng của mỗi nhóm và giảm sự trùng lặp hoạt động 

trong khuôn khổ một tiếp cận bảo tồn tổng thể và có tính điều phối. Một trong những 

cách CEPF đã làm thể hiện quan điểm này là thông qua việc chuẩn bị các bản “Hồ sơ 

hệ sinh thái”: các chiến lược được chia sẻ, được xây dựng thông qua quá trình trao đổi 

lấy ý kiến của các tổ chức đơn vị liên quan và phát triển thành chiến lược đầu tư trong 

5 năm dựa trên việc phân tích tình hình cụ thể chi tiết. 

Tài liệu này thể hiện hồ sơ hệ sinh thái của điểm nóng Indo-Burma bao gồm các vùng 

đất liền không gồm vùng biển của Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và 

một phần phía nam Trung Quốc. Với tính đặc hữu loài động vật và thực vật cao nhất 

và sự thu hẹp của môi trường sống tự nhiên, Indo-Burma có tên trong danh sách 10 

điểm nóng có tính đa dạng sinh học không thể thay thế được và trong nhóm 5 địa 

điểm bị đe dọa cao nhất. Khu vực IndoBurma nơi có dân số đông hơn tất cả các điểm 

nóng khác và quy mô các hệ sinh thái tự nhiên còn lại đã bị suy giảm nghiêm trọng 

đang chịu áp lực ngày càng lớn từ việc mất, thoái hóa và chia cắt môi trường sống tự 

nhiên và khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên. 

Cập nhật hồ sơ hệ sinh thái 

CEPF đã bắt đầu tài trợ cho các tổ chức dân sự trong điểm nóng Indo-Burma từ tháng 

7/2008 dựa theo một hồ sơ hệ sinh thái xây dựng từ năm 2003 và cập nhật năm 2011 

thông qua các quá trình trao đổi lấy ý kiến sâu rộng của các bên liên quan. Cho đến 

nay 315 grant đã được CEPF thực hiện. 

Rất nhiều thay đổi trong 9 năm từ khi hồ sơ hệ sinh thái được cập nhật. Có những 

thay đổi về kiến thức và hiểu biết đối với các thành tố đa dạng sinh học quan trọng 

toàn cầu, trong đó có các loài bị đe dọa và các Khu Đa dạng Sinh học Trọng yếu 

(KBA). 

Có rất nhiều thay đổi lớn trong bản chất và mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa 

tới đa dạng sinh học và nguyên nhân gốc rễ của các mối đe dọa đó. Đặc biệt là việc 

tăng tốc độ mất rừng (vốn đã rất cao), với tốc độ mất độ phủ rừng tăng gần gấp đôi 

trong giai đoạn 2010-2019 so với giai đoạn 2000-2010. Mất sinh cảnh và khai thác 

quá mức đã gia tăng sức ép lên các quần thể động thực vật hoang dã với số loài ghi 

nhận bị đe dọa tuyệt chủng ở cấp độ toàn cầu trong Danh lục Đỏ IUCN tăng đến 70% 

trong giai đoạn từ 2011 đến 2020. Đồng thời, các tác động từ biến đổi khí hậu đã bắt 

đầu thể hiện rõ ràng tại điểm nóng: nhiệt độ trung bình đã tăng; hình thái mưa đã 

thay đối; mực nước biển bắt đầu dâng; và các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện 

với tần suất ngày càng cao hơn. Ba chiều hướng này: gia tăng mất sinh cảnh, khai 

thác quá mức và biến đổi khí hậu đi cùng nhau đã tạo ra một cuộc khủng hoảng sinh 

thái với các tác động lớn lên đa dạng sinh học, sức khỏe của con người và phát triển 

kinh tế. 
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Chín năm vừa qua cũng cho thấy những thay đổi về môi trường hoạt động cho xã hội 

dân sự tại điểm nóng. Không gian chính trị cho xã hội dân sự vẫn còn hạn chế, và một 

vài nhà tài trợ quốc tế vốn là nguồn hỗ trợ quan trọng cho các tổ chức xã hội dân sự 

đã đóng chương trình của mình tại điểm nóng. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều bằng 

chứng về tính hiệu quả của các phương pháp bảo tồn khác nhau đã được thử nghiệm ở 

điểm nóng kể từ khi phong trào bảo tồn hiện đại xuất hiện vào đầu những năm 1990. 

Một số phương thức tiếp cận tích cực về thế giới đa dạng sinh học và phúc lợi của con 

người đã được chứng minh trong bối cảnh địa phương cụ thể, mặc dù những cách tiếp 

cận này vẫn còn hạn chế khi so sánh tuyệt đối với mức độ của các mối đe dọa đối với 

tính đa dạng sinh học của điểm nóng. 

Do những thay đổi này, cần phải cập nhật hồ sơ hệ sinh thái và các chiến lược đầu tư 

đã đưa ra trong lài liệu này, để cung cấp thông tin cho giai đoạn đầu tư tiếp theo của 

CEPF vào điểm nóng. Việc cập nhật được thực hiện thông qua một quá trình có sự 

tham gia, nhằm tạo ra một sân chơi mở để các nhà tài trợ quan tâm đến việc hỗ trợ 

các nỗ lực bảo tồn do xã hội dân sự dẫn dắt có thể xây dựng các mục tiêu và chiến 

lược chung nhằm giải quyết các ưu tiên cao nhất, tận dụng các cơ hội mới nổi và phù 

hợp với chiến lược đầu tư hiện có của các chính phủ và các nhà tài trợ khác. 

Quá trình cập nhật hồ sơ hệ sinh thái do Ban thư ký CEPF điều phối được thực hiện từ 

tháng Năm 2019 đến tháng Tám 2020. Trong quá trình cập nhật, hơn 170 đơn vị và cá 

nhân có liên quan đã được mời trao đổi ý kiến thông qua hội thảo đánh giá, trao đổi 

qua thư điện tử hoặc cho ý kiến đóng góp vào các phiên bản dự thảo. Một số bên liên 

quan khác đã tham gia giám tiếp qua việc cung cấp các tài liệu là nguồn thông tin 

tham khảo chính được sử dụng để cập nhật hồ sơ hệ sinh thái. 

Trọng tâm đầu tư của CEPF  

Hồ sơ hệ sinh thái thể hiện cái nhìn khái quát về điểm nóng Indo-Burma ở khía cạnh 

tầm quan trọng bảo tổn đa dạng sinh học, bối cảnh kinh tế-xã hội, chính sách và môi 

trường xã hội dân sự của khu vực. Nó xác định một loạt các kết quả bảo tồn có thể đo 

đếm được ở mức độ loài, khu và hành lang, và đánh giá các đe dọa trực tiếp lớn nhất 

tới đa dạng sinh học và nguyên nhân sâu xa của chúng. Các phân tính tình hình thực 

tế được tiến hành thông qua việc đánh giá các đầu tư cho bảo tồn hiện tại và ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu tới bảo tồn đa dạng sinh học. Hồ sơ hệ sinh thái qua đó 

đưa ra một chiến lược đầu tư tổng thể cho các nhà tài trợ quan tâm đến việc hỗ trợ 

các tổ chức dân sự thực hiện công tác bảo tồn. Chiến lược này bao gồm cả trọng tâm 

để cho CEPF có thể đầu tư và tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất.  

Về bản chất, trọng tâm của CEPF là thể hiện các phương pháp tiếp cận để ứng phó với 

các vấn đề bảo tồn chính mà điểm nóng đang đối phải đối mặt (ví dụ, buôn bán trái 

phép động vật hoang dã, phát triển thủy điện, mở rộng canh tác quy mô công nghiệp 

và khai thác đá vôi) nhằm thúc đẩy các năng lực của xã hội dân sự và có khả năng 

nâng cấp, thông qua việc nhân rộng bởi các tổ chức xã hội dân sự hoặc khu vực tư 

nhân hoặc kết hợp vào các chương trình của chính phủ. 

Trọng tâm của CEPF được xây dựng trên kinh nghiệm từ hai giai đoạn đầu tư trước 

(2008-2013 và 2013-2020) qua việc tập trung vào các phương pháp tiếp cận đã được 

thể hiện thành công, đang chuyển từ các dự án thử nghiệm sang các can thiệp dài hơi, 

và lồng ghép kết quả chặt chẽ hơn vào các chính sách công và thực hành của khu vực 

tư nhân. Nhìn nhận thực tế là đầu tư của CEPF không thể giải quyết được tất cả các 

vấn đề bảo tồn đang diễn ra tại điểm nóng, trọng tâm đầu tư của CEPF tập trung vào 

các hành động mà qua đó, các tổ chức xã hội dân sự có thể tạo ra giá trị gia tăng lớn, 

và giải quyết các thiếu hụt trong nguồn vốn đầu tư chung của các nhà tài trợ cho công 

tác bảo tồn. 

Chiến lược đầu tư chia sẻ đầy tham vọng đồng thời cho mức độ của các thách thức bảo 

tồn mà Điểm nóng Indo-Burma đang phải đối mặt. Lượng nguồn lực cần thiết để hỗ 
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trợ đầy đủ cho các công việc trong tất cả các hợp phần của chiến lược trong vòng 5 

năm tới rất có thể vượt quá nguồn lực mà bất cứ nhà tài trợ đơn lẻ nào có thể có sẵn 

để đầu tư vào xã hội dân sự. Để khắc phục điều này, việc thực hiện chiến lược chia sẻ 

sẽ được điều phối thông qua các cuộc họp thường kỳ giữa CEPF và các nhà tài trợ 

khác, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác Tài trợ Hạ Mê Công. Khi các nhà tài trợ khác 

đưa ra quyết định về đầu tư trong khu vực và xây dưng danh mục tài trợ của họ, CEPF 

sẽ điều chỉnh việc phát triển danh mục đầu tư của riêng mình để tránh trùng lặp, giải 

quyết các khoảng trống và tận dụng cơ hội hợp tác, đồng vận và nhân rộng tác động 

đầu tư. 

Các ưu tiên đầu tư về mặt đa dạng sinh học  

Căn cứ về sinh học cho đầu tư của CEPF ở điểm nóng Indo-Burma được thể hiện qua 

các kết quả bảo tồn: một hệ thống định lượng về loài, khu và hành lang cần được bảo 

tồn để chấm dứt tình trạng mất đa đạng sinh học trên toàn cầu. Các kết quả bảo tồn 

cho khu vực Indo-Burma được xác định trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hệ sinh thái 

đầu tiên và được cập nhật năm 2011. Trong bản cập nhật mới, kết quả bảo tồn được 

sửa đổi một lần nữa để phản ánh sự thay đổi về thông tin liên quan đến tình trạng 

loài, khu, các hành lang. Nhằm định hướng hiệu quả nguồn đầu tư của CEPF và các 

nhà tài trợ khác, các kết quả về loài, khu và hành lang được xác định mức độ ưu tiên 

thông qua quá trình trao đổi lấy ý kiến, áp dụng các tiêu chí tiêu chuẩn bao gồm cả 

mức độ khẩn cấp của các hành động bảo tồn và cơ hội để tăng cường các nỗ lực bảo 

tồn hiện tại. 

Danh sách các loài đối tượng tăng từ 754 loài vào năm 2011 lên 1.298 loài vào năm 

2020, phản ánh việc tăng số lượng các loài bị đe dọa tuyệt chủng toàn cầu được chính 

thức công nhận trong Danh lục Đỏ IUCN. Số loài tăng nhiều nhất là ở các lớp Bò sát và 

Cá, vốn được đánh giá tương đối đầy đủ trong giai đoạn giữa hai thời điểm cập nhật hồ 

sơ hệ sinh thái. Số khu đối tượng cũng tăng từ 509 khu lên 555 khu, bản ánh việc xác 

định thêm các KBA mới, trong đó có các KBA ở các hệ sinh thái nước ngọt ở lưu vực 

Mê Công và ở các hệ sinh thái cát-tơ đá vôi ở Myanmar. 555 khu có tổng diện tích xấp 

xỉ 390.000 km² tương đương khoảng 16% diện tích tự nhiên của điểm nóng (khoảng 

2,3 triệu km²). Số hành lang đối tượng hầu như không đổi với 65 hành lang năm 2020 

so với 66 hành lang vào năm 2011. Trong số đó, 152 loài, 74 điểm và 4 hành lang 

được ưu tiên cho đầu tư bảo tồn. Năm hành lang đã được xác định là ưu tiên cho các 

đầu tư bảo tồn của CEPF. Tổng số có 66 khu trong các hành lang này cũng được xác 

định là các khu ưu tiên. Ngoài 5 hành lang này, một mạng lưới 24 KBA cát-tơ đá vôi 

tại Myanmar cũng được xác định là các địa điểm được ưu tiên đầu tư. Năm hành lang 

và mạng lưới các KBA cát-tơ đá vôi chiếm tổng diện tích 120.623 héc-ta, tương đương 

với 5% tổng diện tích của điểm nóng. Con số này giảm hơn nhiều so với ưu tiên về địa 

lý trong phiên hồ sơ hệ sinh thái 2011 là 786.551 héc-ta, hay 34% tổng diện tích của 

điểm nóng. Điều này là do trọng tâm ưu tiên địa lý tại Myanmar đã giảm, từ toàn bộ 

lãnh thổ quốc gia sang chỉ còn 1 hành lang và 1 mạng lưới các khu. Hành lang vùng 

núi Hải Nam được đưa ra khỏi danh sách ưu tiên và thay thế bằng hành lang Rừng 

ngập nước theo mùa vùng bình nguyên Bắc Cam-pu-chia có diện tích tương đương. 

Ưu tiên đầu tư về mặt phân loại học là 136 loài bị động vật có xương sống bị đe dọa 

tuyệt chủng toàn cầu được xác định là loài ưu tiên. Trong số này có 39 loài bò sát, 34 

loài thú, 31 loài cá và 27 loài chim và chỉ có 5 loài lưỡng cư, điều này thể hiện là nhóm 

lưỡng cư chỉ cần các hành động bảo tồn loài trong một số trường hợp ngoại lệ. Trong 

số các loài ưu tiên có 28 loài rùa, 15 loài linh trưởng và 10 loài móng guốc, điều này 

cho thấy đây là các loài đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng do khai thác 

quá mức, phần lớn có nguyên nhân là nhu cầu từ việc buôn bán bất hợp pháp động 

vật hoang dã. 
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Các hành lang ưu tiên cho đầu tư của CEPF tại điểm nóng Indo-Burma 

 
Ghi chú: Bản đồ này không thể hiện vùng Cát-tơ Đá vôi Myanma là một mạng lưới các khu có 
diện tích nhỏ nằm rải rác khắp đất nước; các khu này quá nhỏ nên không thể thể hiện trên bản 
đồ tỷ lệ này. 

Danh sách các loài ưu tiên giảm hơn so với 152 loài ưu tiên được xác định trong bản 

cập nhật hồ sơ hệ sinh thái 2011. Điều này là do bài học kinh nghiệm từ các giai đoạn 

đầu tư trước đây cho thấy việc ưu tiên các loài đơn lẻ không phải là một chiến lược 

hiệu quả để lôi kéo các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào bảo tồn các loài thực vật bị 

đe dọa toàn cầu ở điểm nóng Indo-Burma. Trong giai đoạn mới này, CEPF sẽ tập trung 

vào các hành động bảo tồn dựa trên khu bảo vệ, theo đuổi tiếp cận hệ sinh thái, có lẽ 

sẽ là là một chiến lược hiệu quả hơn cho việc bảo tồn các loài thực vật. 

Các chủ đề ưu tiên đầu tư 

Các ưu tiên theo chủ đề cho đầu tư bảo tồn ở điểm nóng này được xác định thông qua 

quá trình trao đổi lấy ý kiến và dựa trên sự phân tích các mối đe dọa chính tới đa dạng 

sinh học trong điểm nóng và các nguyên nhân sâu xa của các mối đe dọa đó. Việc xếp 

hạng các mối đe dọa hầu như không thay đổi so với kết quả tham vấn các bên liên 

quan trong lần cập nhật hồ sơ hệ sinh thái năm 2011. Trong cả hai đợt tham vấn, mối 

đe dọa được cho là lớn nhất đều là săn bắt và buôn bán động thực vật hoang dã và 

canh tác quy mô công nghiệp. Phát triển các cơ sở hạ tầng lớn được xác định là mối đe 

dọa lớn thứ ba. Trong năm 2011, mối đe dọa này được xác định tương đối hẹp là xây 
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dựng các đập thủy điện; năm 2019, điều này được định nghĩa mở rộng thành phát 

triển các cơ sở hạ tầng quy mô lớn (đập, đường xá, cảng v.v…) phản ánh các tác động 

của các dự án thủy điện lớn không dừng lại chỉ ở bản thân việc xây dựng đập mà còn 

bao gồm cả đường tiếp cận công trình, các can thiệp thủy công cho giao thông thủy, 

các tuyến vận chuyển, và các cơ sở hạ tầng phụ trợ khác. Trong cả hai lần cập nhật, 

năm mối đe dọa cao tiếp theo đều bao gồm khai thác gỗ, thâm canh và mở rộng canh 

tác quy mô nhỏ, và biến đổi khí hậu. Đây có thể xem là nhóm đe dọa lớn tiếp tiếp theo 

nếu xét đến độ nghiêm trọng tổng thể. 

Để đối phó với chúng và các mối đe dọa khác, và để bước đầu giải quyết một số 

nguyên nhân gốc rễ của chúng, chiến lược đầu tư năm năm đã được cập nhật. 11 định 

hướng chiến lược được giữ nguyên với một số sửa đổi. Ví dụ, Định hướng Chiến lược 2 

về buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp đã được sửa đổi để phản ánh những 

đóng góp cụ thể mà các khoản đầu tư vào lĩnh vực này có thể thực hiện để giảm thiểu 

nguy cơ xuất hiện bệnh truyền nhiễm từ động vật. Danh sách 38 ưu tiên đầu tư trong 

hồ sơ hệ sinh thái năm 2011 đã được tăng lên 45, dựa trên kinh nghiệm của các bên 

liên quan về phương thức tiếp cận bảo tồn hiệu quả nhất và kết hợp các bài học kinh 

nghiệm từ giai đoạn trước. 

Trong số 11 định hướng chiến lược trong chiến lược tổng thể, sáu định hướng được 

đưa vào trọng tâm đầu tư của CEPF. Sáu định hướng chiến lược này bao gồm 23 trong 

số 45 ưu tiên đầu tư của toàn bộ chiến lược, tập trung vào các ưu tiên đầu tư có thể 

phat huy thế mạnh của quỹ và góp phần trực tiếp vào các mục tiêu toàn cầu, đồng 

thời góp phần bổ sung vào chiến lược đầu tư của các nhà tài trợ khác. 

Kết luận 

Xét về tính đa dạng và đặc hữu loài, điểm nóng Indo-Burma là một trong những khu 

vực quan trọng về đa dạng sinh học bậc nhất trên trái đất. Trong 5 năm vừa qua, đầu 

tư vào bảo tồn đa dạng sinh học từ các nguồn quốc tế vào khu vực này đạt trung bình 

160 triệu Đô-la Mỹ mỗi năm. Mặc dù tổng đầu tư này là tương đối lớn, nhưng mức hỗ 

trợ tổng thể cho công tác bảo tồn ở điểm nóng từ các chính phủ, khu vực tư nhân và 

các nhà tài trợ quốc tế vẫn chưa đủ để giải quyết các mối đe dọa lớn và ngày càng gia 

tăng đối với đa dạng sinh học, đáng quan ngại nhất là từ canh tác quy mô công 

nghiệp, săn bắn, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã, phát triển cơ sở hạ tầng lớn 

và khai thác gỗ. Các nguyên nhân gốc rễ và các yếu tố thúc đẩy việc mất đa dạng sinh 

học bao gồm gia tăng dân số, đô thị hóa và biến động dân cư, tăng trưởng kinh tế và 

gia tăng tiêu dùng, hội nhập kinh tế khu vực, khuôn khổ quản lý và điều hành yếu 

kém, và các mô hình phát triển ưu tiên các dự án quy mô lớn không đủ minh bạch 

hoặc thiếu sự tham gia của công chúng. Nếu những mối đe dọa này tiếp tục không suy 

giảm, các hệ sinh thái tự nhiên của điểm nóng sẽ tiếp tục biến mất hoặc bị suy thoái, 

khả năng cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái của chúng sẽ bị xói mòn, khả năng phục 

hồi của khu vực trước tác động của biến đổi khí hậu sẽ giảm, tốc độ tuyệt chủng của 

các loài sẽ tăng nhanh , và nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm từ động vật sẽ 

tăng lên. Xã hội dân sự có thể đóng vai trò phù hợp để giải quyết cả những mối đe dọa 

trước mắt đối với đa dạng sinh học và nguyên nhân cơ bản của chúng. Tuy nhiên, đầu 

tư hiện tại không phải lúc nào cũng nhắm đến các ưu tiên bảo tồn cao nhất hoặc thúc 

đẩy các phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, và tiềm năng tham gia của xã hội dân sự 

vào bảo tồn đa dạng sinh học vẫn chưa được nhìn nhận đầy đủ. Trong bối cảnh này, 

có rất nhiều cơ hội cho CEPF và các nhà tài trợ khác đầu tư vào hỗ trợ bảo tồn đa dạng 

sinh học ở điểm nóng. 
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Định hướng chiến lược và Ưu tiên đầu tư của CEPF ở điểm nóng Indo-Burma 

Định hướng chiến lược Ưu tiên đầu tư 

Hợp phần I: BẢO TỒN CÁC LOÀI ƯU TIÊN 

1.Bảo vệ các loài ưu tiên 
bị đe dọa toàn cầu bằng 

cách giảm thiểu các mối 
đe dọa chính [trọng tâm 
của CEPF] 

1.1 Duy trì các chương trình bảo tồn dài hạn đối với các quần thể 
quan trọng nhất của các loài ưu tiên 

1.2 Thiết lập lại các quần thể hoang dã có khả năng tồn tại của các 
loài ưu tiên phù hợp với các hướng dẫn toàn cầu 

1.3 Tiến hành nghiên cứu các loài bị đe dọa toàn cầu và đang cần 
hoàn thiện thêm thông tin về tình trạng và sự phân bố của 
chúng 

1.4 Nghiên cứu và thí điểm các nguồn tài trợ mới chobảo tồn loài 

1.5 Hỗ trợ các nhân tố đi đầu trong bảo tồn loài ở cấp độ cộng đồng 

để thực hiện các hành động được xác định ở cấp độ địa phương 
cho các loài ưu tiên 

2. Giảm thiểu rủi ro bệnh 

truyền từ động vật sang 
động vật bằng cách 
giảm buôn bán và tiêu 
thụ bất hợp pháp và các 
mối đe dọa đối với động 

vật hoang dã [trọng 
tâm của CEPF] 

2.1 Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật bóc gỡ các đường dây 

buôn bán động thực vật bằng cách giới thiệu cho họ các mô hình 
hiệu quả nhất trong điều tra và cung cấp tin 

2.2 Điều phối sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các 
đơn vị không truyền thống nhằm giảm thiểu việc buôn bán động 
thực vật hoang dã qua biên giới 

2.3 Hợp tác với các tổ chức tư nhân có chọn lọc để khuyến khích áp 
dụng hạn chế tự nguyện việc vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ 
động thực vật hoang dã 

2.4 Hỗ trợ các chiến dịch nhằm giảm thiểu nhu cầu về động thực 
vật hoang dã và nâng cao sự ủng hộ của công chúng tới việc 
phát hiện và báo cáo các vi phạm liên quan tới động thực vật 
hoang dã  

2.5 Hiểu và hỗ trợ hành động để giải quyết mối liên hệ giữa đa 
dạng sinh học và sức khỏe con người, bao gồm vai trò của mất 
đa dạng sinh học trong việc xuất hiện các bệnh truyền nhiễm từ 

động vật 

HỢP PHẦN II: BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ CÁC KHU ƯU TIÊN 

3. Tăng cường hiệu quả 
quản lý tại các khu bảo 
tồn như một công cụ để 

bảo tồn các khu ưu tiên 

3.1 Hỗ trợ việc sử dụng các tiêu chuẩn và công cụ toàn cầu để tất 
cả các bên liên quan tham gia quản lý khu bảo tồn và đưa vào 
chính sách quốc gia 

3.2 Xây dựng các chương trình đào tạo đủ tiêu chuẩn cho các đối 
tượng làm công tác liên quan đến khu bảo vệ tại các cơ sở học 
thuật trong nước và các cơ quan được công nhận khác 

3.3 Thí điểm sự tham gia trực tiếp của các tổ chức xã hội dân sự 
vào quản lý khu bảo vệ và tư liệu hóa các thực hành tốt nhất 

3.4 Hỗ trợ việc sử dụng các kết quả của các tiêu chuẩn và các công 
cụ toàn cầu để quản lý thích ứng và lập ngân sách cho các khu 
bảo vệ 

4. Trao quyền cho các 

cộng đồng địa phương 
tham gia vào bảo tồn và 
quản lý các khu ưu tiên 

[trọng tâm của CEPF] 

4.1 Hỗ trợ cộng đồng phân tích các vấn đề bảo tồn và cung cấp 

thông tin để họ hiểu về các quyền và cơ hội liên quan đến quản 
lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên 

4.2 Thử nghiệm và mở rộng mô hình rừng cộng đồng, làng chài 
cộng đồng và khu bảo vệ do cộng đồng quản lý thông qua các 
quy trình được thừa nhận, do cộng đồng dẫn dắt 

4.3 Xây dựng mô hình cùng quản lý cho các khu bảo vệ cho phép 
cộng đồng địa phương tham gia vào phân vùng, quản lý và quản 
trị 

4.4 Điều chỉnh việc xác định các KBA trong điểm nóng bằng tiêu 
chuẩn KBA mới 

4.5 Thực hiện việc đánh giá tác động của các dự án bởi bên thứ ba 
tại các khu ưu tiên 
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5. Tăng cường bảo tồn đa 

dạng sinh học thông 
qua thúc đẩy sinh kế 
bền vững và tạo các 

động lực cho cộng đồng 
ở các khu ưu tiên 

5.1 Thúc đẩy các dự án sinh kế bền vững thể hiện rõ ràng sự gắn 

kết giữa cải thiện về sinh kế và kinh tế xã hội với các kết quả 
bảo tồn tại các địa điểm ưu tiên, tài liệu hóa và chia sẻ thực tiễn 
và các bài học 

5.2 Phát triển và tăng cường các sáng kiến du lịch sinh thái tốt nhất 
tại các khu ưu tiên 

HỢP PHẦN III: CẢI THIỆN SỰ KẾT NỐI SINH THÁI VÀ SỨC CHỐNG CHỊU 

6. Trình diễn các tiếp cận 
có khả năng nhân rông 

về lồng ghép đa dạng 
sinh học và các dịch vụ 
hệ sinh thái trong quy 
hoạch phát triển tại các 
hành lang ưu tiên 
[trọng tâm của CEPF] 

6.1 Phân tích các chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển; 
đánh giá ảnh hưởng của chúng tới đa dạng sinh học và các dịch 

vụ hệ sinh thái, đề xuất và chủ động hỗ trợ các kịch bản phát 
triển thay thế và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên và 
các biện pháp giảm thiểu 

6.2 Xây dựng các dự án trình diễn về phục hồi hệ sinh thái với quy 

trình phù hợp cho việc nhân rộng 

6.3 Lôi kéo giới truyền thông nhập cuộc để nâng cao nhận thức và 
cung cấp thông tin cho các tranh luận công khai và tạo ảnh 

hưởng lên việc ra các quyết định để đưa các vấn đề đa dạng 
sinh học vào nội dung xuyên suốt của các quy hoạch phát triển 

6.4 Thử nghiệm và nhân rộng các mô hình về sản xuất thân thiện 

với đa dạng sinh học bao gồm cả các hệ thống chứng chỉ và gắn 
nhãn sinh thái 

7. Giảm thiểu các tác 
động môi trường và xã 
hội của các vùng canh 
tác quy mô công nghiệp 
và các đập thủy điện tới 
các hành lang ưu tiên 

7.1 Hỗ trợ đăng ký đất đai cho cộng đồng địa phương và bản địa tại 
các khu ưu tiên 

7.2 Nâng cấp tình trạng pháp lý của các khu ưu tiên chưa được bảo 

vệ đang bị đe dọa bởi việc sử dụng đất không phù hợp 

7.3 Tăng cường tiếng nói của các cộng đồng có thể hoặc đã thực sự 
bị ảnh hưởng bởi các canh tác quy mô công nghiệp và các đập 

thủy điện 

7.4 Hợp tác với khu vực tư nhân để đảm bảo rằng các vùng canh 
tác quy mô công nghiệp và đập thủy điện được phát triển và vận 

hành theo những phương thức có trách nhiệm về môi trường và 

xã hội 

7.5 Xác định các mô hình mối quan hệ hài hòa giữa nước, lương 
thực và năng lượng và phát triển các phương án chính sách 

7.6 Hỗ trợ các nghiên cứu và giám sát tác động của các vùng canh 
tác quy mô công nghiệp và các đập thủy điện 

HỢP PHẦN IV: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG ỦNG HỘ BẢO TỒN 

8. Nâng cao năng lực cho 
các tổ chức dân sự hoạt 
động trong lĩnh vực đa 

dạng sinh học, cộng 
đồng và sinh kế ở cấp 
khu vực, quốc gia, vùng 
miền và địa phương 
[trọng tâm của CEPF] 

8.1 Hỗ trợ các hoạt động kết nối cho phép các tổ chức dân sự hành 
động ngăn chặn các mối đe dọa chính và phát sinh mới 

8.2 Cung cấp nguồn hỗ trợ cốt lõi cho việc xây dựng năng lực kỹ 
thuật và phát triển tổ chức bảo vệ cho các tổ chức xã hội dân sự 
trong nước 

8.3 Thiết lập các hình thức trao đổi nhằm giúp các tình nguyện viên 
đáp ứng được nhu cầu đào tạo của các tổ chức xã hội dân sự 
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9. Thực hiện các hành 

động giáo dục, đào tạo 
và nâng cao nhận thức 
có trọng tâm và hỗ trợ 

bảo tồn đa dạng sinh 
học cho tất cả các thành 
phần xã hội 

9.1 Đầu tư phát triển chuyên môn cho các nhà lãnh đạo bảo tồn 

tiềm năng thông qua hỗ trợ các chương trình dạy nghề, chứng 
chỉ, văn bằng và sau đại học tại các cơ sở học thuật trong nước, 
và thúc đẩy nhân rộng khu vực đến từng quốc gia 

9.2 Điều tra tính khả thi của việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu 
Bảo tồn Thực địa vùng Indo-Burma 

9.3 Thúc đẩy sự lãnh đạo để phát triển bền vững bằng cách đầu tư 
vào phát triển chuyên môn cho các cá nhân chủ chốt 

9.4 Thực hiện các chương trình giáo dục trải nghiệm để kết nối trẻ 
em học đường với thiên nhiên trong và cả bên ngoài các hành 
lang ưu tiên 

9.5 Tiến hành tiếp cận có mục tiêu, hiệu quả và nâng cao nhận 
thức về thay đổi hành vi của người dân nông thôn và thành thị 
liên quan đến các giá trị của hệ sinh thái tự nhiên, tập trung vào 
sinh kế, mô hình tiêu dùng và lối sống 

9.6 Tiến hành các hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức có mục 

tiêu cho các nhà hoạch định chính sách về bảo tồn đa dạng sinh 
học, bao gồm cả tác động của các chính sách và dự án phát 
triển đối với hệ sinh thái 

HỢP PHẦN V: ĐIỀU PHỐI VÀ GIÁM SÁT CÁC ĐẦU TƯ BẢO TỒN 

10. Đánh giá tác động của 
đầu tư bảo tồn đối với 
đa dạng sinh học và đời 

sống con người thông 
qua giám sát hệ thống 

10.1 Xây dựng các tiêu chuẩn và hệ thống chung để giám sát các tác 
động và hiệu quả của các hành động bảo tồn 

10.2 Xây dựng các tiêu chuẩn và hệ thống chung để giám sát các tác 
động tiêu cực của các chính sách, kế hoạch và hành động phát 
triển trên nhiều cấp độ 

10.3 Hỗ trợ các nỗ lực có hệ thống nhằm xây dựng năng lực giám 
sát và phân tích dữ liệu của các tổ chức trong nước 

10.4 Xây dựng và thử nghiệm các cơ chế để đảm bảo rằng kết quả 
giám sát cung cấp thông tin cho các tranh luận về chính sách 
quốc gia và quản lý thích ứng của địa phương 

11. Cung cấp sự lãnh đạo 
chiến lược và điều phối 
hiệu quả các đầu tư của 
CEPF thông qua một 

nhóm thực hiện cấp 
vùng [trọng tâm của 
CEPF] 

11.1. Xây dựng được một nền tảng hỗ trợ rộng lớn bao gồm các 
nhóm xã hội dân sự hoạt động để đạt được các mục tiêu bảo tồn 
chung được nêu ra trong hồ sơ hệ sinh thái này 

 

 


