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Nội dung trình bày

1. Những thách thức trong việc bảo vệ rừng và bảo tồn 

động vật hoang dã

2. Các giải pháp thực thi pháp luật

3. Chiến lược phát triển của Pù Mát



I. Thách thức trong công tác Bảo vệ rừng và Động vật hoang dã

+ Dân số trong và xung quanh vùng lõi

+ Nhu cầu sử dụng tài nguyên rừng, đặc biệt là động vật hoang dã và các sản

phẩm của chúng

+ Việc chấp hành ý thức, pháp luật của người dân hạn chế

+ Hiệu quả hoạt động của kiểm lâm và những người bảo vệ rừng chưa tốt

+ Phối hợp thực thi pháp luật chưa thực sự hiệu quả



II. Các giải pháp thực thi pháp luật tại Pù Mát

+ Phân định rõ ranh giới giữa vùng lõi và

vùng đệm

+ Nghiên cứu, phân tích và đánh giá xã hội

+ Phân chia lâm phần để tổ chức quản lý

+ Tuyên truyền sâu rộng cho mọi đối tượng

+ Tổ chức tuần tra, truy quét mọi lúc mọi nơi

+ Phối hợp liên ngành để xử lý nghiêm các

vụ vi phạm

+ Nghiên cứu đánh giá quần thể ĐVHD

+ Hợp tác bảo tồn với các tổ chức trong và

ngoài nước



Phân định rõ ranh giới và tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt



Nghiên cứu, phân tích và đánh giá xã hội tại vùng đệm

+ Nghiên cứu xã hội với 315 cán

bộ có ảnh hưởng cộng đồng và

1364 hộ dân

+ Xây dựng danh sách gần 700

đối tượng buôn bán, săn bắt và

kích cá trái phép

+ Tổ chức Hội thảo nhằm đưa ra

những khuyến nghị về sự tăng

cường thực thi pháp luật để

người dân nắm rõ chủ trương

+ Tổ chức ký cam kết đến từng

đối tượng đã từng săn bắn, bẫy

bắt… trong VQG Pù Mát

Một số thôn bản điểm nóng săn bắt động vật hoang dã

Xã Thôn Số hộ %

TAM HOP BAN PHONG 18 75.0

TAM THAI NA TONG 14 58.3

MON SON LANG XIENG 11 45.8

YEN KHE TRUNG CHINH 11 45.8

MON SON BAN BUNG 9 37.5

TAM QUANG TUNG HUONG 9 37.5

CHAU KHE BAN KHE BU 8 33.3

TAM DINH QUANG PHUC 8 33.3

TAM THAI BAN CAN 8 33.3

MON SON THAI SON 1 7 29.2

YEN KHE TRUNG HUONG 7 29.2

CHAU KHE BAN DIEM 5 20.8

MON SON LANG YEN 5 20.8

MON SON TAN HOA 5 20.8

BONG KHE TAN LAP 4 16.7

LUC DA KHE MOI 4 16.7

LUC DA LUC SON 4 16.7

CHI KHE TRUNG DINH 3 12.5

LUC DA LIEN SON 3 12.5

MON SON KHE LO 3 12.5

TAM THAI CANH TRAP 3 12.5

CHI KHE CHAN NAN 2 8.3

LUC DA TAN HOP 2 8.3

PHUC SON CAO VEU 2 2 8.3

YEN KHE BAN PHA 2 8.3

CAM LOI XOM 5 - CAM LOI 1 4.2

CHI KHE KHE CHOANG 1 4.2

CHI KHE TIEN THANH 1 4.2

DINH SON XOM 4 1 4.2

LANG KHE HUOI MAC 1 4.2

TAM QUANG SON HA 1 4.2

TAM QUANG TAM BONG 1 4.2

TUONG SON GIA HOP 1 4.2



Giao lâm phần để các Trạm QLBVR tổ chức quản lý

+ 11 Trạm QLBVR và 01 Đội kiểm lâm cơ động

+ Gần 80 kiểm lâm viên trên địa bàn 8 xã thuộc 3 huyện, quản lý hơn 94.715,9 ha

+ Thực hiện tuyên truyền mỗi tháng ít nhất 1 lần

+ Tổ chức tuần tra ít nhất 7 ngày/tháng/01KLV

+ Xử lý kỷ luật nếu lâm phần bị tác động mạnh



Tổ chức tuyên truyền sâu rộng

Đối tượng là người dân và học sinh sinh sống trong và

xung quanh vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, tại:

+ 111 thôn bản xung quanh vùng đệm

+ 54 Trường học, gồm Tiểu học, Trung học Cơ sở,

Trung học Phổ thông

+ Hình thức tuy bên truyền phong phú, đa dạng, thể

hiện bằng nhiều hình thức như trò chơi, cuộc thi, tổ

chức dã ngoại cho học sinh…

+ Ký cam kết phối hợp với các Trường học và Ban quản

lý thôn bản…

+ Xây dựng fanpage “CÙNG TÔI BẢO VỆ RỪNG PÙ

MÁT”



Tổ chức 3 Hội thảo cấp huyện với chủ đề tang cường thực thi pháp luật trong 

việc bảo vệ động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Pù Mát



Tổ chức 9 hội thảo cấp xã cho trên 1100 thợ săn, người buôn bán 

ĐVHD và chính quyền địa phương



Thực hiện tuần tra, truy quét trong toàn lâm phần



Trung bình: 6/2018-
5/2019

6/2019-5/2020

Tổng số súng/100km 
tuần tra

1,67 0.34 (Giảm 
79%)

Tổng số bẫy/100km tuần 
tra

191,1 34,5 (Giảm 
81,9%)

Tổng số lán,trại/100km 
tuần tra

18,2 3,12 (Giảm 82.9 
%)

Tổng số kích 
điện/100km tuần tra

0,24 0.11 (Giảm 
53.7%)

Tổng số cây gỗ bị chặt 
phá/100km tuần tra

0,72 2,07 (tăng 
188%)

Tổng số người vào rừng 
trái phép/100km tuần 
tra

8,8 3.26 (Giảm 
62,9%)

Nỗ lực bảo vệ VQG Pù Mát



Phá hủy hơn 700 lán trại từ năm 2018 đến 9/2020



Tịch thu hơn 9300 bẫy từ năm 2018 đến 9/2020



Tịch thu 73 khẩu súng tự chế từ năm 2018 đến 9/2020



Lập biên bản vi phạm, đẩy đuổi gần 500 người ra khỏi rừng và đề 

nghị khởi tố hình sự 2 vụ án, 7 đối tượng



Phối hợp liên ngành để xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bảo vệ động 

vật hoang dã tại Vườn quốc gia Pù Mát



Đấu tranh ngăn chặn đến cùng từ những dấu hiệu phạm tội





Áp dụng khoa học công nghệ vào tuần tra bảo vệ và đẩy mạnh việc ngăn chặn từ cộng đồng

 Theo dõi người ra vào rừng

tại các tuyến đường mòn.

 Sử dụng Drone theo dõi

động vật sau tái thả.

 Nắm bắt thông tin người dân

để tuyên truyền và tổ chức

tuần tra bắt giữ hiệu quả. 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu để

đánh giá kết quả công tác

tuần tra bảo vệ và lập kế

hoạch.



Điều tra, nghiên cứu, đánh giá đa dạng sinh học làm cơ sở xây dựng kế hoạch bảo

vệ hiệu quả nhất



Ảnh Voi tại VQG Pù Mát 2018



Bear cup and mom
(Source Pu Ma NP)





TÊ TÊ MẸ CÕNG TÊ TÊ CON TẠI





◆Đề xuất tăng cường các hoạt động tuần tra liên biên giới 



28

Tăng cường tuần tra song phương giáp biên giới giữa Pù Mát và Khu Bồi

hoàn đa dạng sinh học - Lào



SẴN SÀNG CHẤP NHẬN MỌI THỬ THÁCH, KHÓ KHĂN ĐỂ GIỮ RỪNG



III. Chiến lược QLBV Pù Mát trong thời gian tới

✓ Tăng cường năng lực cho đội ngũ kiểm lâm và cán bộ khoa học

✓ Xây dựng trở thành Vườn di sản ASEAN vào năm 2021

✓ Quyết tâm trở thành nơi đầu tiên an toàn tuyệt đối cho động vật hoang

dã ở Việt Nam.

✓ Được công nhận là một trong những Vườn quốc gia của Việt Nam nằm

trong danh lục xanh thế giới.

✓ Là một mô hình mẫu để tạo nên sự thay đổi lớn ở Việt Nam.




