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Cùng với SVW, chúng ta sẽ hành động khẩn cấp để:
Cứu những cá thể động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp
cuối cùng còn sót lại
Chặn đứng nạn săn bắt và buôn bán ĐVHD
Loại bỏ hành vi sử dụng trái phép sản phẩm ĐVHD
Phục hồi và gia tăng quần thể ĐVHD ngoài tự nhiên
svw.vn

Các hoạt động ưu tiên đang tìm tài trợ!
Trực tiếp phối hợp thực hiện các hoạt động cứu hộ, phục hồi và tái thả các loài
ĐVHD, ưu tiên các loài thú ăn thịt đang nguy cấp và Tê tê trên địa bàn cả nước,
bao gồm tài trợ nguồn ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, mua thức ăn cho
động vật, vật dụng y tế, nhân viên chăm sóc và thú y.
Tài trợ ngân sách để thành lập và thúc đẩy hoạt động “Hội Cứu hộ ĐVHD Việt
Nam”, đồng thời đẩy mạnh năng lực cứu hộ (tài chính, nhân lực, kỹ thuật
chuyên môn) cho một số các trung tâm khác.
Xây dựng cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị nhằm triển khai thực hiện các
chương trình sinh sản bảo tồn cho các loài nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng
cao ở Việt Nam, ưu tiên ban đầu với hai loài Cầy Vằn và Tê tê vàng (những loài
nằm trong chương trình sinh sản bảo tồn quốc gia và quốc tế).
Mở rộng mô hình Anti-poaching sử dụng SMART tại 5 Vườn quốc gia: VQG Pù
Mát, VQG Cát Tiên, VQG Cúc Phương, VQG U Minh Thượng và VQG U Minh Hạ,
tiến tới thúc đẩy nâng cao hiệu quả công tác tuần tra bảo vệ rừng trong cả
nước.
Tăng cường các hoạt động thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả chống
mua bán động vật hoang dã trái phép, ưu tiên hỗ trợ công tác bảo vệ các vùng
bảo tồn trọng điểm, như tại VQG Pù Mát.

Xây dựng các chương trình giáo dục bảo tồn nhằm nâng cao nhận thức cho học
sinh và người dân sống quanh các Vườn quốc gia, ưu tiên ban đầu triển khai tại
VQG Pù Mát.

Xây dựng Trung tâm giáo dục bảo tồn động vật hoang dã tại VQG Pù Mát nhằm
nâng cao nhận thức cho người dân và thúc đẩy hoạt động du lịch sinh thái bền
vững tại VQG Pù Mát.

Triển khai các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành
vi sử dụng động vật hoang dã ở Việt Nam, tiến tới giảm nhu cầu sử dụng các
loài động vật này.

Triển khai các mô hình phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc
thiểu số nghèo sống bên trong hoặc xung quanh VQG Pù Mát nhằm giảm các
áp lực săn bắt và buôn bán ĐVHD trái phép.

Triển khai các hoạt động nghiên cứu tình trạng và sự thay đổi quần thể ĐVHD
bằng phương pháp bẫy ảnh và quan sát trực tiếp tại các khu bảo tồn trọng điểm
như: VQG Pù Mát, VQG Cát Tiên, VQG U Minh Thượng và VQG U Minh Hạ.

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu giám sát các cá thể ĐVHD được tái thả lại
tự nhiên bằng phương pháp theo dõi sử dụng sóng vô tuyến và máy bay không
người lái.
Tổ chức các hội thảo/ tập huấn nhằm thay đổi các văn bản pháp luật cho phù
hợp với tình hình thực tế của bảo tồn ở Việt Nam, đồng thời thúc đẩy việc xây
dựng và đưa ra các cơ chế, chiến lược quản lý và bảo tồn hiệu quả các loài
ĐVHD nguy cấp, quý hiếm.

Liên hệ tài trợ: info@svw.vn
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Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam
(Tên tiếng anh: Save Vietnam’s Wildlife - SVW)
là một tổ chức phi lợi nhuận.
Trung tâm được thành lập theo quyết định 482/
QĐ – LHHVN của Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vào ngày 22/07/2014.
Với sứ mệnh, ngăn chặn sự tuyệt chủng và
phục hồi các loài động vật hoang dã nguy cấp
tại Việt Nam.
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Giá trị cốt lõi:

Tôn chỉ hoạt động của SVW:
Nói thật, làm thật, và sử dụng đồng tiền
hiệu quả.
Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của người Việt
trong bảo tồn động vật hoang dã.
Xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn
hiệu quả.
Mang lại lợi ích trực tiếp và thực tiễn cho
bảo tồn động vật hoang dã.
Tác động tích cực và lâu dài đến bảo tồn.
Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Cứu hộ và sinh sản bảo tồn
Hợp tác cùng VQG Cúc Phương và VQG Pù Mát để
trực tiếp thực hiện các hoạt động cứu hộ, phục
hồi, tái thả tại 2 Trung tâm cứu hộ ĐVHD
Trực tiếp cứu hộ 1888 cá thể ĐVHD.
40 loài khác nhau.
60% cá thể được tái thả thành công.
179. 660 số km cứu hộ và tái thả động vật.
Xây dựng mới 74 chuồng động vật (1100 m2), 2 bệnh viện thú y
(245m2), và 1 khu bán hoang dã (1665m2), đồng thời sửa chữa
1125 m2 chuồng.

Thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động cứu hộ các
đơn vị khác
Trực tiếp hợp tác cùng các cơ sở cứu hộ nhà nước khác nhằm
phục hồi và tái thả thành công gần 500 cá thể ĐVHD.

Bảo vệ rừng và ĐVHD ngoài tự nhiên
Phối hợp với VQG Pù Mát để nơi đây trở thành mô hình
thể hiện sự thành công trong việc hợp tác giữa cơ quan
quản lý nhà nước và tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực
bảo tồn
Thành lập nhóm anti-poaching đầu tiên tại Việt Nam trên cơ sở đồng quản
lý giữa Tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan nhà nước.
Lần đầu tiên áp dụng 100% lực lượng Kiểm lâm và Cán bộ bảo vệ rừng ở
VQG Pù Mát sử dụng chương trình tuần tra ứng dụng phần mềm SMART
mobile và SMART planning.
Hỗ trợ toàn bộ thiết bị điện thoại thông minh cho chương trình SMART và
một phần kinh phí tuần tra bảo vệ, các chương trình tập huấn nâng cao
năng lực cho lực lượng Kiểm lâm VQG Pù Mát.
Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc chống
buôn bán và săn bắt động vật hoang dã thông qua 12 hội thảo tại các vùng
xung quanh VQG Pù Mát.

Xúc tiến thành lập Hội cứu hộ động vật hoang dã Việt Nam và
thúc đẩy sự hợp tác giữa các đơn vị cứu hộ.
Hỗ trợ một số kinh phí thức ăn, cứu hộ, và chăm sóc thú y cho các
đơn vị cứu hộ ở Việt Nam.

Đóng góp phục hồi quần thể Tê tê

Thực hiện cứu hộ thành công nhiều Tê tê nhất thế giới (1540 cá
thể Tê tê được cứu hộ).
Hỗ trợ nâng cao năng lực cứu hộ Tê tê cả Việt Nam và các nước
khác trên thế giới.
Đã ghi nhận nhiều hơn các bức ảnh Tê tê, đặc biệt các bức ảnh
con non mới sinh tại các địa điểm đã tái thả.

Sinh sản bảo tồn
Là tổ chức tiên phong trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch
sinh sản bảo tồn loài Cầy vằn và Tê tê vàng ở Việt Nam, đồng thời
là tổ chức chịu tránh nhiệm chính trong việc triển khai các chiến
lược đó.
Là tổ chức NGO duy nhất hiện nay ở Việt Nam đang triển khai
chương trình sinh sản Cầy vằn và Tê tê vàng theo thoả thuận hợp
tác với VQG Cúc Phương và VQG Pù Mát, nơi đang quản lý 8 cá
thể Tê tê vàng duy nhất ở Việt nam và 19 cá thể trên tổng số 27 cá
thể Cầy vằn trong các khu sinh sản bảo tồn trên thế giới (tức
70%).
Chương trình sinh sản bảo tồn ở VQG Cúc Phương cũng là nơi duy
nhất đã có những thành công ban đầu trong việc sinh sản bảo
tồn Cầy vằn và Tê tê vàng ở Việt Nam.
Bước đầu thiết kế, tìm kiếm nguồn kinh phí, xây dựng năng lực
nhằm tiến tới triển khai chương trình sinh sản bảo tồn cho Cầy
vằn, Tê tê vàng và các loài thú nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng
khác.

Vận động chính sách
Là tổ chức Phi chính phủ Việt Nam với sự lãnh đạo của đội ngũ
người Việt Nam, SVW luôn là đối tác tin cậy của các cơ quan
Trung ương, Bộ, Ngành, và Địa phương trong việc đưa ra các đề
xuất nhằm cải thiện công tác quản lý, bảo tồn ĐVHD.
SVW chủ trì trong việc xây dựng dữ liệu và tình trạng bảo tồn cho
các loài thú ăn thịt và Tê tê, đồng thời đưa ra các kiến nghị đóng
góp cho các Nghị định thông tư quản lý về ĐVHD như: Nghị định
160/2013/ NĐ-CP; Nghị định 64/2019/NĐ-CP; Nghị định
06/NĐCP/2019; Thông tư 29/BNN/2019.
Cùng với các NGOs khác đã kêu gọi được Thủ tướng ban hành
Chỉ thị 20/TTg-2020 về tăng cường quản lý động vật hoang dã.
Thành công trong việc đưa các hành vi mang bẫy, chó săn vào
Nghị định 35/2019/NĐ-CP, hay tăng nặng khung xử phạt với các
hành vi buôn bán, săn bắt, vận chuyển ĐVHD trong bộ Luật Hình
sự.
Đóng góp một phần cho sự thành công đưa cả 8 loài tê tê lên
Phụ Lục I của Công ước CITES, hỗ trợ triển khai các nghị quyết
CITES và thành công trong việc đưa vẩy Tê tê ra khỏi danh sách
các loại thuốc được chi trả bởi bảo hiểm y tế.
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Kết quả tuần tra bảo vệ rừng tại VQG Pù Mát
(thống kê từ dữ liệu SMART từ 6/2018 - 12/2020)

Những thay đổi trong công tác quản lý bảo vệ rừng
tại VQG Pù Mát trong đó có việc suy giảm các mối đe
doạ qua từng năm
Thay đổi trong công tác bảo vệ rừng
sử dụng năm 2018 làm mốc
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Trong biểu đồ trên cho thấy các hoạt động săn bắt và vào rừng trái phép đều giảm
trên 80% so với năm 2018 khi bắt đầu nhóm Anti-poaching tại VQG Pù Mát.
Ngoài sự suy giảm các hoạt động săn bắt trên, theo quan sát trực tiếp thì nhận thấy:
. Các đường mòn trong rừng đã rậm rạp hơn
. Số động vật bắt gặp nhiều hơn và ở khoảng cách gần hơn
. Gần như không còn các tuyến bẫy luồng dài
. Không còn các lán trại cố định trong rừng

Mở rộng mô hình tuần tra bảo vệ rừng
Đã ký thỏa thuận hợp tác với 5 Vườn Quốc gia để triển khai mô hình
Anti-poaching : VQG Cúc Phương, VQG Pù Mát, VQG Cát Tiên, VQG U
Minh Thượng và VQG U Minh Hạ.
Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tại VQG Pù Mát tại các hội nghị tổng kết
công tác quản lý bảo vệ rừng hàng năm của Tổng cục Lâm nghiệp nhằm
hướng tới tăng cường hiệu quả tuần tra bảo vệ rừng.

Giáo dục và Nâng cao nhận thức
Xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo
dục Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê đầu tiên ở Việt
Nam để mọi người được tìm hiểu, trải nghiệm, kết
nối với thiên nhiên và ĐVHD quý hiếm.
8156 trẻ em vùng đệm VQG Cúc Phương được truyền cảm hứng bảo
tồn và trải nghiệm thiên nhiên lần đầu tiên trong đời. 90% học sinh
quyết định không sử dụng ĐVHD.

Chuỗi sự kiện Tê tê đến trường, hơn 7000 học sinh, giáo viên và phụ
huynh tìm hiểu Tê tê cùng các loài động vật hoang dã. 90% học sinh
và cộng đồng cùng ủng hộ và cam kết chung tay bảo vệ Tê tê cùng các
loài ĐVHD.
Truyền cảm hứng và thúc đẩy gần 2500 cán bộ thực thi pháp luật
thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo và tham quan thực tế.
Trang bị kiến thức và kỹ năng về bảo tồn cho gần 200 sinh viên tham
gia thực hiện nghiên cứu xã hội về giảm cầu.
Vận động và thuyết phục 1119 người dân vùng đệm ký cam kết
không ăn, không sử dụng, không săn bắt và buôn bán động vật hoang
dã.

2837 người dân của 105 thôn bản thuộc 16 xã quanh VQG Pù Mát
tham gia chia sẻ nguyện vọng phát triển sinh kế nhằm giảm tác động
đến tài nguyên rừng.
Truyền cảm hứng, khuyến khích sự tham gia và đóng góp của hơn

12000 học sinh, sinh viên, giáo viên, doanh nghiệp, các tổ chức phi
lợi nhuận, các cá nhân và đơn vị tài trợ, và hơn 62000 người yêu

thiên nhiên, luôn theo dõi và ủng hộ hoạt động của SVW trên các trang
mạng xã hội như Facebook, Instagram, Youtube và Website.
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Nghiên cứu xã hội
Bước đầu thực hiện các hoạt động nghiên cứu xã
hội nhằm xây dựng các chiến dịch giảm nhu cầu sử
dụng ĐVHD tại Việt Nam
Thực hiện 6 nghiên cứu xã hội trên 20 tỉnh thành của Việt Nam, bao
gồm: Nghiên cứu về tiêu thụ Tê tê, nghiên cứu về trang trại gây nuôi
ĐVHD, nghiên cứu về mối đe dọa với các loài ĐVHD, nghiên cứu về
cộng đồng vùng đệm, nghiên cứu về sử dụng thịt ĐVHD, nghiên cứu
bí mật về tình trạng buôn bán trái phép ĐVHD.
Phỏng vấn gần 12000 người buôn bán, thợ săn và người tiêu thụ
sản phẩm ĐVHD, trang trại nuôi động vật hoang dã, bác sĩ đông y, cán
bộ công nhân viên chức và cộng đồng quanh rừng.

Nghiên cứu ĐVHD ngoài
tự nhiên
Giám sát quần thể động vật hoang dã sau khi
tái thả
Đơn vị đầu tiên ở trên thế giới triển khai giám sát Tê tê sau khi tái thả
sử dụng công nghệ máy bay không người lái thu tín hiệu sóng radio
từ các thiết bị đã gắn lên Tê tê.
24 cá thể Tê tê đã và đang được theo dõi.
8 tháng theo dõi Tê tê Java sau tái thả cũng là thời gian có thể theo
dõi loài này dài nhất trên thế giới, góp phần chứng minh sự thành
công trong công tác cứu hộ và tái thả Tê tê.
Xác định được một số thông tin sinh thái quan trọng của Tê tê Java
sau tái thả như vùng phân bố tối đa là 5.95 km2.

Kế hoạch bảo tồn loài
SVW giữ vai trò chủ chốt trong việc xây dựng “Chiến lược bảo tồn Cầy
Vằn 2019-2029” cùng với các chuyên gia IUCN và các Bộ, Ngành của
Chính phủ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên có kế hoạch bảo tồn loài động
vật này, mở ra một tương lai có thể ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục
hồi loài Cầy Vằn ngoài tự nhiên.
SVW cũng là đơn vị phối hợp trực tiếp với Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn và các đơn vị khác trong việc xây dựng Kế hoạch hành
động bảo tồn khẩn cấp Tê tê. Bản thảo cuối cùng cho Kế hoạch hành
động quốc gia về Bảo tồn Tê tê đã hoàn thành, và đang được xem xét
chỉnh sửa trước khi được gửi cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Triển khai các hoạt động nghiên cứu và bảo vệ
động vật hoang dã bằng cách sử dụng bẫy ảnh tại 5
Vườn Quốc gia từ Bắc vào Nam: VQG Pù Mát, VQG
Cát Tiên, VQG Cúc Phương, VQG U Minh Thượng và
VQG U Minh Hạ.
Xác định sự tồn tại và phát triển các quần thể Tê tê tại 4 VQG, trừ VQG
Cúc Phương, đặc biệt tại VQG Pù Mát có 17% địa điểm đặt bẫy ảnh
chụp được Tê tê (trong tổng số 230 bẫy ảnh đã đặt); hay VQG U Minh
Thượng có 62% địa điểm đặt bẫy ảnh chụp được Tê tê Java (29 điểm
bẫy ảnh) – cho thấy sự phục hồi quần thể Tê tê Java sau khi tái thả.
Ghi nhận sự phục hồi quần thể Rái cá Lông mũi tại VQG U Minh
Thượng và U Minh Hạ, trong đó có đến 28% địa điểm đặt bẫy ảnh
chụp được loài này tại VQG U Minh Thượng.

BIỂN ĐÔNG
CAMPUCHIA

Ghi nhận và phát hiện nhiều quần thể quan trọng như Gấu ngựa, Thỏ
vằn, Mang Trường Sơn, Mèo gấm và nhiều loài nguy cấp khác.

Nghiên cứu tình trạng quần thể Tê tê vàng ngoài
tự nhiên

VQG Cát Tiên

Hoàn thành khảo sát tình trạng loài Tê tê vàng tại 10 Vườn Quốc gia
trên cả nước đã khẳng định hiện trạng suy giảm nghiêm trọng quần
thể ngoài tự nhiên và giúp đề xuất giải pháp khẩn cấp để bảo tồn
loài.

TP.HCM

VQG U Minh Thượng
VQG U Minh Hạ

2 bức ảnh Cầy Vằn đã ghi nhận tại VQG Pù Mát, mở ra hi vọng cho
mục tiêu tái phục hồi loài này trong tự nhiên.

Quần đảo Trường Sa

Phối hợp với đại học Washington sử dụng chó huấn luyện tìm kiếm
Tê tê Vàng nhưng chưa thành công.
Số liệu được tổng hợp từ năm 2014 đến tháng 12 năm 2020.

Save Vietnam’s Wildlife trân trọng cảm ơn và ghi nhận đóng góp của
các nhà tài trợ, đối tác, các chuyên gia và các cá nhân đã đồng hành,
giúp đỡ chúng tôi đạt được mục tiêu sứ mệnh của mình.

Cùng sự đồng hành của hàng nghìn cá nhân và tổ chức khác.

Hãy tiếp tục đóng góp
để cùng SVW tạo nên những
thay đổi mạnh mẽ hơn!

Liên hệ
Website: https://www.svw.vn/
Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Số điện thoại : (+84) 2293 848 053
Email : info@svw.vn

