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Chương trình Xích đạo – các dự án điển hình

Giải pháp phát triển bền vững cho con người, thiên nhiên và những cộng đồng vượt khó để tồn tại

CÁC DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÍCH ĐẠO UNDP
Trên thế giới, các cộng đồng địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp mang tính sáng tạo hướng đến phát triển bền vững, vừa có lợi
cho con người vừa có lợi cho thiên nhiên. Hiện có rất ít tài liệu cung cấp thông tin đầy đủ về sự ra đời và phát triển của các giải pháp này,
cũng như về tác động và sự biến đổi của chúng theo thời gian. Các tài liệu do chính những người đang thực hiện các giải pháp kể lại câu
chuyện của họ lại càng ít hơn.
Để đánh dấu sinh nhật thứ 10 của mình, Chương trình Xích đạo mong muốn bổ sung nguồn thông tin còn đang thiếu sót này. Dự án
được trình bày sau đây là một trong số các dự đã được trao Giải thưởng Xích Đạo nhằm tôn vinh các hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực
bảo tồn thiên hiên và sinh kế bền vững dựa trên sự tham gia của công đồng địa phương. Mục tiêu của việc giới thiệu các dự án là nhằm
khuyến khích mở rộng hoạt động của bản thân các dự án, tăng cường hiểu biết chung trên thế giới đối với các giải pháp địa phương về
môi trường và phát triển và cung cấp thông tin cho việc xây dựng các dự án tương tự. Các dự án điển hình này có thể được tìm hiểu thêm
trong ấn phẩm «Sức mạnh của hoạt động địa phương: các bài học rút ra từ 10 năm Giải thưởng Xích đạo », tập hợp các bài học và đề xuất
rút ra từ hoạt động của các dự án đã được trao giải thưởng Xích Đạo.

Bấm vào bản đồ đế tham khảo dữ liệu chi tiết của các nghiên cứu trường hợp đoạt Giải thưởng Xích đạo.
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TÓM TẮT DỰ ÁN

CÁC SỰ KIỆN CHÍNH

Tọa lạc tại góc Tây Nam đồng bằng Sông Cửu Long, đồng
Hà Tiên là lưu vực thấp nơi nước lũ hội tụ tạo thành những
vùng đồng cỏ ngập nước rộng lớn. Nhằm đáp lại những nỗ
lực thất bại khi chuyển vùng đất ngập nước này thành đất
trồng bạch đàn, canh tác lúa hay nuôi tôm, các tổ chức bảo
tồn thiên nhiên và cộng đồng địa phương đã hợp tác và
chứng minh nguồn tài nguyên ở đây có thể được quản lý
một cách bền vững cho cả lợi ích môi trường và kinh tế.
Dự án bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ đã thành công trong
việc bảo tồn 2,890 hecta đất ngập nước tự nhiên và hướng
dẫn người dân khai thác cỏ bàng một cách bền vững. Người
đân địa phương đã tạo ra nhiều giá trị gia tăng khi chuyển
cỏ bàng thô thành những mặt hàng thủ công có giá trị cao.
Thu nhập của hơn 200 gia đình tăng lên gần 500 phần trăm
và nhận thức về giá trị của hệ sinh thái đất ngập nước tại địa
phương cũng tăng lên đáng kể.

ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG XÍCH ĐẠO: 2006
THÀNH LẬP NĂM: 2004
ĐỊA ĐIỂM: Hà Tiên, Tây Nam đồng bằng Sông Cửu Long
NGƯỜI THỤ HƯỞNG: 200 gia đình
TÍNH ĐA DẠNG SINH THÁI: Sinh Thái Đồng Cỏ Bàng
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Lịch sử và bối cảnh

Tọa lạc tại góc Tây Nam đồng bằng Sông Cửu Long, đồng Hà Tiên là
một lưu vực thấp nơi hàng năm nước lũ đổ về trong một thời gian
dài, tạo nên những vùng đồng cỏ ngập nước, úng phèn rộng lớn.
Diện tích đồng cỏ này đang giảm mạnh do tác động của phát triển
nông nghiệp và thủy sản. Được phân loại vào diện “đất không màu
mỡ”, nơi đây đã bị biến thành vùng đất thí nghiệm cho nhiều hoạt
động phát triển kinh tế không thành công. Có thể kể đến lâm nghiệp
(22,000 hecta rừng trồng cây bạch đàn), lúa (năng suất cực kỳ thấp)
và nuôi tôm công nghiệp đang bùng phát (nước nhiễm axit cao cần
được liên tục trung hòa). Những hoạt động này thất bại do không
giúp xóa dói giảm nghèo trong vùng một cách dài hạn đồng thời
phá hủy nguồn vốn tự nhiên là nội lực cho việc phát triển kinh kế
bền vững trong vùng.

bàng (được đặt tên theo loài chiếm ưu thế Lepironia articulata – Họ
Cyperaceae) của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đất ngập nước
Phú Mỹ không chỉ quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học
mà còn cung cấp nền tảng kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Khmer, những người khai thác và tạo nên sản phẩm từ cỏ bàng.

Một hoạt động sinh kế mang nhiều giá trị văn hóa cộng
đồng
Đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, nhóm dân tộc chính của cư dân
Phú Mỹ, từ lâu đã biết cách khai thác cỏ bàng nhưng chủ yếu chỉ
để làm ra những sản phẩm đơn giản sử dụng trong gia đình. Sản
phẩm làm ra thường có giá trị thấp. Chính vì vậy mà cỏ bàng đã bị
thu hoạch một cách không bền vững do người dân địa phương phải
khai thác một lượng cỏ bàng lớn mới có thể mang lại thu nhập cần
thiết cho gia đình.

Thay đổi trong quan điểm về năng suất đất đai
Không chỉ có năng suất sinh học cao, đồng cỏ Hà Tiên còn là nơi chứa
đựng một mức độ đa dạng loài rất cao cả về thực vật lẫn động vật.
Tuy nhiên, xuất phát từ quan tâm chính đáng của Việt Nam về đảm
bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo cho người dân, giá
trị đa dạng sinh học của nơi này đã không được xem trọng. Những
nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng điểm thường khuyến khích địa
phương tập trung vào sản xuất lúa và các nông phẩm có giá trị thấp
và do vậy địa phương ít khi xem trọng bảo tồn thiên nhiên trong các
quy hoạch sử dụng đất. Vốn tự nhiên của vùng đồng Hà Tiên vì thế
đã bị khai thác một cách nặng nề, trong khi đó sản xuất đã không
mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho dân cư địa phương. Mâu thuẫn
giữa phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên mà vùng đồng Hà Tiên
đang đối mặt gần như là vấn đề phổ biến ở các nước đang phát triển.
Các mô hình phát triển kinh tế bền vững cần được thực hiện để ngăn
chặng xu hướng đi xuống này.

Từ những những năm đầu 1990, chính quyền cấp tỉnh đã bắt đầu
khởi động các kế hoạch phát triển kinh nhằm chuyển các diện tích
đất ngập nước tự nhiên còn lại của vùng đồng Hà Tiên thành đất
nông nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng đất nhiễm phèn và thiếu nước
ngọt ở Phú Mỹ làm cho việc canh tác lúa không bền vững. Những
luận chứng khoa học cung cấp bởi các nhà khoa học thuộc trường
đại học Cần Thơ và đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã cho
thấy đồng cỏ bàng ngập nước tự nhiên có giá trị sâu sắc đến dân tộc
thiểu số Khmer, những người đã sinh sống trong vùng hàng trăm
năm qua. Gìn giữ lại vùng đất này trong trạng thái tự nhiên của nó
phù hợp về cả phương diện sinh thái lẫn văn hóa.
Dự án bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ (gọi tắt là dự án Phú Mỹ) được
thành lập vào tháng 11 năm 2004 với mục tiêu bảo vệ vùng đất ngập
nước quan trọng này bằng cách thực hiện một mô hình kết hợp giữa
bảo tồn và cải thiện thu nhập của người dân địa phương. Dự án bắt
đầu bằng cách thuyết phục thành công lãnh đạo tỉnh Kiên Giang giữ
lại vùng đất ngập nước Phú Mỹ trong trạng thái tự nhiên.

Khu vực 2000 hecta đất ngập nước của xã Phú Mỹ, huyện Kiên
Lương, Tỉnh Kiên Giang nằm trong vùng đồng Hà Tiên là nơi chứa
đựng những diện tích rộng lớn cuối cùng của hệ sinh thái đồng cỏ
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Mô hình tổ chức và gây quỹ

giáo dục. Kinh phí hoạt động trong ba năm đầu tiên (2004-2006) chủ
yếu đến từ Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Tài chính Quốc tế. Năm
2005, dự án được nhận giải thưởng quốc tế Dubai UN-HABITAT cho
các dự án tốt nhất trong bảo vệ môi trường sống. Trong giai đoạn
2008-2009, quỹ hoạt động của dự án được tài trợ chủ yếu bởi công ty
Holcim, một công ty trong khối kinh tế tư nhân ở Việt Nam.

Kể từ ngày thành lập, dự án được quản lý bởi Chương trình Đông
Nam Á của Hội Sếu Quốc Tế. Dự án được giám sát bởi một ban chỉ
chỉ đạo gồm có đại diện của các đối tác của dự án: cơ quan cấp tỉnh
và cấp huyện, cộng đồng địa phương, các nhà tài trợ và các tổ chức

“Đồng bằng sông Cửu Long được xem là một trong những vùng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi
biến đổi khí hậu. Gìn giữ đất ngập nước ở trạng thái tự nhiên như những gì dự án Phú Mỹ đang
thực hiện sẽ giúp tăng khả năng chống chịu của của cộng đồng trước ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu. Đất ngập nước tự nhiên Phú Mỹ giúp bảo vệ nguồn nước ngọt, đặt biệt vào mùa khô, cung cấp
nguồn nước uống quan trọng cho cộng đồng địa phương. Thu nhập xuất phát từ khai thác thực vật
hoang dã có thể đáng tin cậy hơn việc canh tác trong điều kiện khắc nghiệt như hạn hán, lũ lụt và
gió bão.”
Trường hợp nghiên cứu này đã được dịch sang Tiếng Việt bởi Nguyễn Thị Thoại Nghi, Trường Đại học Cần Thơ.

5

Các hoạt động chính và Sáng kiến

Gìn giữ vùng đất ngập nước độc nhất và giàu đa dạng sinh học là ưu
tiên hàng đầu của dự án. Mục tiêu chính của Dự án là đảm bảo việc
sử dụng tài nguyên sẽ đem lợi ích đến cho người dân địa phương
bằng cách gia tăng thu nhập họ nhận được từ việc sử dụng bền
vững nguồn tài nguyên đất ngập nước. Dự án tìm cách bảo vệ đất
ngập nước Phú Mỹ, nâng cao việc sử dụng bền vững cỏ bàng, nâng
cao thu nhập của người dân địa phương và đẩy mạnh việc quản lý tài
nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng.

Hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương
Mục tiêu của dự án được hình thành dựa trên một nghiên cứu khả
thi ghi nhận ý kiến của cộng đồng địa phương về cách thức quản lý
nguồn tài nguyên tự nhiên tại Phú Mỹ một cách tốt nhất. Tín ngưỡng
Phật giáo là khía cạnh văn hóa quan trọng của cộng đồng người
Khmer đang sinh sống tại xã Phú Mỹ. Do vậy, mục đích, mục tiêu và
hoạt động của dự án đã được phát triển dưới sự tham vấn chặt chẽ
với các nhà sư đứng đầu trong vùng.
Chiến lược quản lý là thành lập một khu bảo tồn “mở” nơi mà quyền
sử dụng các nguồn tài nguyên đất ngập nước vẫn được tôn trọng
và việc khai thác được quản lý một cách bền vững. Kể từ khi thành
lập dự án, người dân địa phương vẫn được cho phép vào khai thác
cỏ bàng trong vùng bảo vệ. Dự án tổ chức dạy nghề cho người dân
địa phương để họ có thể làm ra những sản phẩm mỹ nghệ đẹp. Hỗ
trợ tiếp thị sản phẩm để người dân có thể bán sản phẩm của họ đến
những thị trường có lợi nhuận cao hơn như ở các thành phố lớn của
Việt Nam và để xuất khẩu.
Sau một năm hoạt động, dự án đã có thể xuất khẩu sản phẩm đến
Nhật Bản. Bán sản phẩm vào những thị trường này đã làm gia tăng
đáng kể thu nhập của người dân mặc dù phải trả thêm chi phí vận
chuyển. Ngoài việc gia tăng thu nhập cho người lao động, những
sản phẩm thủ công mới không tiêu tốn nhiều nguyên liệu thô như
những sản phẩm truyền thống, dẫn đến việc giảm áp lực khai thác
nguyên liệu cỏ bàng.
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Tác động

TÁC ĐỘNG TRÊN ĐA DẠNG SINH HỌC

2009, khu vực Phú Mỹ đã trở thành nơi có nhiều Sếu đầu đỏ nhất ở
đồng bằng sông Cửu Long. Số lượng này giảm nhẹ vào năm 2010
nhưng số lượng hàng năm cho thấy xu hướng tăng kể từ khi thực
hiện dự án Phú Mỹ. Sự cải thiện tích cực gần đây của Phú Mỹ đã bổ
sung thêm một bãi trú ngụ của Sếu đầu đỏ vào khu vực bảo tồn. Khu
vực dự án cũng được đưa vào Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang vừa
mới được phê duyệt bởi tổ chức UNESCO năm 2007.

Dự án đã bảo vệ 2,890 hecta đất ngập nước ở xã Phú Mỹ, huyện Kiên
Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam nhằm bảo tồn vùng đồng cỏ bàng
duy nhất còn sót lại của đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi dự án
được thành lập, với sự giám sát và thực thi tích cực của nhân viên dự
án và tình nguyện viên tại địa phương, sự gây rối và xâm lấn của con
người đã giảm xuống dẫn đến việc cải thiện giá trị đa dạng sinh học
trong khu vực dự án. Năm 2005 Hội sếu Quốc tế đã ghi nhận được
45 cá thể sếu đầu đỏ trong khu vực bảo vệ của dự án, cao hơn đáng
kể so với số lượng sếu ghi nhận được trong các năm trước đó. Kể từ
đó, số lượng Sếu đầu đỏ đến vùng đất ngập nước Phú Mỹ đã tiếp
tục tăng. Với hơn 200 cá thể Sếu đầu đỏ ghi nhận vào mùa khô năm

Bằng cách hợp tác chặt chẽ với cộng đồng và chính quyền địa
phương, Dự án đã hạn chế được nạn lấn chiếm đất đai. Người lấn
chiếm đất bất hợp pháp được phát hiện bởi người dân địa phương
và thông báo cho chính quyền xã sau đó họ buộc phải trả lại đất lấn
chiếm về cho dự án. Vào năm 2006, dự án đã ngăn chặn thành công

Bảng 1: Quần thể Sếu đầu đỏ tại tám vị trí ở Đồng bằng sông Cửu Long (2004-2010)
Số lượng Sếu đầu đỏ vào cuối tháng ba/đầu tháng tư
Địa điểm

Năm

Đồng bằng sông Cửu Long
Boueng Prek Lapeuv SCCA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

417

366

391

272

371

365

387

0

0

0

Koh Thom

4

0

0

0

0

Kampong Trach/Phú Mỹ

126

56

136

131

183

225

140

Vườn Quốc gia Tràm Chim

96

82

89

125

103

78

85

Láng Sen

0

0

0

0

7

12

13

Rừng được bảo vệ Kiên Lương

0

0

0

0

7

143

Rừng được bảo vệ Hòn Đất

0

0

0

0

0

4

195

228

166

15

71

Hòn Chong
Nguồn: Van Zalinge, R., Triet, T., et al. 2010.
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việc đào một con kênh gần khu vực dự án được đề xuất bởi một
công ty nuôi tôm, con kênh này nếu được hoàn thành đã có thể cắt
qua khu vực dự án và gây ra những nguy cơ tiềm ẩn cho vùng đất
ngập nước và cuộc sống hoang dã của nó.

Vai trò và năng lực của chính quyền địa phương trong việc quản lý
tài nguyên từ đất ngập nước đã được tăng cường cùng với sự vận
hành của dự án. Bên cạnh việc nâng cao thu nhập, người dân địa
phương đã có nhìn nhận tốt hơn về giá trị của vùng đất ngập nước
cũng như nhận thức được quyền sở hữu của họ ở khu vực này. Đây
có lẽ là lý do quan trọng nhất cho việc tiếp tục tồn tại của dự án ở
địa phương.

Khai thác cỏ bàng quá mức là một vấn đề quan trọng. Trước khi có dự
án, việc khai thác cỏ bàng trong khu vực là hoàn toàn tự do. Người
dân ngoài khu vực thường khai thác cỏ bàng một cách vô tội vạ.
Họ cắt cỏ bàng cả ngắn lẫn dài nhưng chỉ lấy loại cỏ dài. Người dân
địa phương khai thác cỏ bàng bằng cách nhổ chớ không cắt, và chỉ
chọn những những cây cỏ đủ dài. Cách khai thác truyền thống này
tốn nhiều công sức hơn nhưng không làm cạn kiệt đồng cỏ như biện
pháp cắt. Chính quyền xã Phú Mỹ đưa ra quy định nghiêm cấm khai
thác cỏ bàng bằng cách “cắt” và chỉ cho phép người dân địa phương
vào khu vực dự án khai thác. Nạn khai thác trái phép có giảm nhưng
vẫn còn tồn tại. Giải quyết vấn đề này vẫn còn đang là một thách
thức và đòi hỏi phải có thời gian, sự kiên nhẫn và kỹ năng quản lý tốt
của nhóm quản lý dự án.

TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH
Dự án Phú Mỹ là một minh chứng cho giá trị của những mô hình
phát triển bền vững nhằm khuyến khích người dân và chính quyền
địa phương áp dụng những mô hình tương tự. Dự án đã đưa ra một
giải pháp mới bên cạnh phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy
sản, một giải pháp có thể giúp bảo tồn những khu vực đất ngập
nước cuối cùng còn sót lại.
Với việc cho phép dự án hoạt động, tỉnh Kiên Giang đã xác định
vùng đất ngập nước Phú Mỹ là một khu vực cần được bảo vệ. Đây
là một thay đổi đáng ghi nhận trong chính sách của địa phương khi
mà trước đây toàn bộ khu vực này đã được quy hoạch cho việc mở
rộng sản xuất nông nghiệp. Ở cấp huyện và cấp xã, những quy định
mới đã được đưa ra để tuyên truyền cho việc khai thác bền vững tài
nguyên đất ngập nước ở khu vực dự án.

Dự án thường xuyên tiến hành khảo sát và tiêu diệt những loài sinh
vật ngoại lai xâm hại bên trong và xung quanh khu vực dự án. Cây
Mai Dương - Mimosa pigra – một loại cỏ dại đã bắt đầu xâm lấn vào
vùng đất ngập nước của khu vực dự án là trọng tâm của nỗ lực tiêu
diệt. Với sự hỗ trợ của các chùa phật giáo trong xã, nhiều hoạt động
giáo dục môi trường đã được tiến hành để nâng cao nhận thức của
cộng đồng về tầm quan trọng của công tác bảo tồn trong khu vực
dự án.

Ở phạm vị rộng hơn, Dự án Phú Mỹ chứng minh lợi ích của việc quản
lý đất theo cách đa mục đích sử dụng. Cải cách quản lý đất đai đang
được tiến hành ở Việt Nam và trong một số trường hợp đã xãy ra
mâu thuẫn. Điều này đặc biệt đúng với các địa phương có tỉ trọng
công nghiệp hóa thấp như Kiên Giang nơi mà việc kích thích tăng
trưởng kinh tế và trao quyền sử dụng đất đang trở nên rất bức thiết.
Nhà chức trách phải đối mặt với nhiều áp lực nhưng dữ liệu thường
không có sẵn và đầy đủ để giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn
trong sử dụng đất. Quá trình phát triển trước đây ở đồng Hà Tiên là
một ví dụ điển hình của việc sử dụng đất không dựa trên đánh giá
đúng vốn tự nhiên của nó. Kết quả là sự độc canh đã phá hủy 98%
sinh cảnh tự nhiên và làm cho người dân phải bị lệ thuộc vào một số
ít sản phẩm nông nghiệp. Cần thiết phải có những phương án đầu
tư cân bằng hơn, những mô hình đa mục tiêu dựa trên nguyên tắc
phát triển bền vững. Dự án Phú Mỹ là một bước tiến đầu tiên theo xu
hướng đầu tư cân bằng như vậy.

TÁC ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI
Trước khi có dự án, người phụ nữ Khmer tại địa phương đã đan
đệm từ cỏ bàng. Mỗi tấm đệm được bán với giá 10,000 đồng (tương
đương với 0.62 đô la Mỹ vào năm 2007). Phải mất hai ngày để hoàn
thành một tấm đệm như thế. Chính vì lợi nhuận từ sản phẩm này
thấp nên cỏ bàng bị khai thác với khối lượng lớn, các hộ gia đình
phải làm ra nhiều sản phẩm để đảm bảo cuộc sống của họ. Dự án
xác định rằng những sản phẩm thủ công làm bằng cỏ bàng chất
lượng cao có tiềm năng tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà
thị trường du lịch đang tăng trưởng, mỗi chiếc túi xách tay thủ công
tại đây được bán với giá 3 đô la Mỹ (gần 50,000 đồng) hoặc cao hơn.
Đến năm 2007, Dự án đã tổ chức tập huấn sản xuất hàng thủ công
mỹ nghệ cho 200 gia đình trong số 350 gia đình đang sinh sống
trong địa bàn dự án. Những người này đã được dự án thuê để sản
xuất nhiều loại sản phẩm mỹ nghệ từ cỏ bàng. Sản phẩm sản xuất
bởi dự án đã được bán đi nhiều tỉnh thành của Việt Nam và được
xuất khẩu đến mười hai quốc gia khác nhau trên thế giới. Thông
thường, nam giới khai thác cỏ còn phụ nữ thì sản xuất sản phẩm.
Thu nhập của người đan đệm hiện giờ là 30,000 đồng/ngày (1.86
Đôla Mỹ), công nhân sản xuất hàng mỹ nghệ thu được 50,000 đồng/
ngày (3.10 Đôla Mỹ). Thu nhập của người dân sản xuất sản phẩm cỏ
bàng trước khi có dự án chỉ từ 8,000 đồng đến 10,000 đồng/ngày.
Với thu nhập này, dự án có thể tự lực khoảng hai phần ba tài chính
của mình. Một kế hoạch kinh doanh đang được vạch ra để giúp Dự
án đạt được mục tiêu tự chủ về tài chính.

Dự án Phú Mỹ đã tiếp cận ba vấn đề chính: (i) mâu thuẫn giữa phát
triển và bảo tồn; (ii) giá trị đa dạng sinh học bị đáng giá thấp; và (iii)
áp lực chuyển đổi đất tự nhiên sang những dạng sử dụng khác. Vấn
đề thứ tư có thể được đề cập – thiếu sự sáng tạo trong việc giải quyết
các vấn đề nêu trên, đặc biệt trong mối liên hệ với vai trò của khu
vực kinh tế tư nhân. Dự án đã sáng tạo trong việc làm cho đồng bào
Khmer ở nông thôn được hưởng lợi từ các chính sách cải cách kinh
tế của nhà nước vốn được xây dựng để khuyến khích phát triển khối
kinh tế tư nhân và đã chứng minh giá trị kinh tế của việc gìn giữ các
hệ sinh thái trong trạng thái tự nhiên. Dự án Phú Mỹ là một trong
những dự án đầu tiên ở Việt Nam đã gắn kết giá trị kinh tế vào hệ
sinh thái tự nhiên.
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cộng đồng sinh sống bên ngoài ranh giới của dự án và đã thực hiện
các khóa tập huấn kỹ năng cho hơn 200 người ở ba xã lân cận. Hiện
nay, nhiều người trong số họ đã làm sản phẩm để bán cho dự án. Sản
lượng sản phẩm cỏ bàng gia tăng đã giúp bảo vệ những vùng đồng
cỏ bàng ở những khu vực xung quanh dự án và do đó giảm đi áp lực
khai thác trong vùng lõi của dự án. Ranh giới thực của dự án trở nên
rộng lớn hơn nhiều so với biên giới hành chính được xác nhận.

Mặc dù dự án không hoạt động vì lợi nhuận nhưng sản phẩm làm ra
có thể mang lại thu nhập giúp cho việc quản lý dự án. Mục tiêu của
dự án là có thể đạt được tự chủ về tài chính. Dự án đang trong quá
trình phát triển kế hoạch kinh doanh, điều này sẽ giúp định hướng
hoạt động kinh doanh dài hạn của dự án.

CÁC ĐỐI TÁC

Đồng cỏ bàng là một phần của sinh cảnh tự nhiên của khu vực trong
hàng trăm năm qua và được trân trọng một cách sâu sắc bởi người
dân địa phương. Tạo ra các sản phẩm từ cỏ bàng là hoạt động sinh
kế truyền thống của cộng đồng Khmer đang sinh sống ở Phú Mỹ.
Gìn giữ vùng đất ngập nước ở trạng thái tự nhiên và tiếp tục sản xuất
các mặt hàng thủ công bằng cỏ bàng do vậy là những mục tiêu thỏa
đáng và bền vững. Xét về mặt kinh tế, cách quản lý tài nguyên này có
thể tốt hơn việc chuyển đất ngập nước thành đất nuôi tôm vì người
dân địa phương không có kiến thức về nuôi tôm cũng như không có
khả năng đầu tư về tài chính.

Việc thực hiện dự án được dựa trên sự hợp tác giữa cộng đồng địa
phương, các tổ chức Phật giáo, chính quyền địa phương (cấp xã,
huyện và cấp tỉnh), các cơ quan phát triển, các tổ chức phi chính
phủ quốc tế, các tổ chức giáo dục và công ty tư nhân trong và ngoài
nước. Kiến thức và chuyên môn bản địa đã được tôn trọng và vận
dụng trong khuôn khổ hợp tác này.
Các đối tác quan trọng nhất của dự án là chính quyền địa phương
đã hỗ trợ trong chính sách quản lý; các tổ chức giáo dục (trường đại
học) đã hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật; các công ty tư nhân và những nhà
tài trợ quốc tế trong việc gây quỹ. Danh sách các đối tác bao gồm:

Kinh nghiệm từ Phú Mỹ cho thấy phải mất nhiều thời gian để xây
dựng những dự án liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và phát triển
cộng đồng trong đó đòi hỏi phải có những thay đổi trong chính sách
và cách thức người dân quản lý tài nguyên tự nhiên. Thời gian cần
thiết để tạo ra những thay đổi đó thường kéo dài hơn một/hai năm
tuổi đời của một dự án điển hình được tài trợ từ bên ngoài. Điều
quan trọng là cần xây dựng được nền tảng hỗ trợ gắn kết nhiều đối
tác khác nhau ở trong và ngoài khu vực dự án.

•
•
•
•
•
•
•

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH
Dự án Phú Mỹ có tiềm năng được nhân rộng ra nhiều nơi khác đặc
biệt là trong vùng đồng bằng Sông Cửu Long ở cả Việt Nam và
Campuchia. Trên thực tế, ý tưởng của dự án đang được áp dụng ở
những khu vực xung quanh xã Phú Mỹ nơi có đặc điểm môi trường,
văn hóa và dân tộc tương tự. Dự án đã nhận được yêu cầu từ nhiều
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Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Kiên Giang
Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ (quản lý và thực hiện dự án)
Hiệp hội sếu quốc tế (gây quỹ và hỗ trợ kỹ thuật)
Tập đoàn tài chính quốc tế gGây quỹ và hỗ trợ kỹ thuật)
Công ty Holcim Việt Nam (gây quỹ)
Đại học quốc gia Việt Nam (hỗ trợ kỹ thuật)
Đại học Cần Thơ (hỗ trợ kỹ thuật)
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