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KIẾN: 618.000 ĐÔ LA
Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và Khu dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà là hai trong số những khu vực
có tầm quan trọng nhất về kinh tế và sinh thái của Việt Nam, nổi tiếng về vẻ đẹp cảnh quan và tầm quan trọng về đa
dạng sinh học. Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà được thành lập vào năm 2014 nhằm xây dựng mối quan hệ
hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng để thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và bảo vệ Vịnh
Hạ Long và Quần đảo Cát Bà.
Sáng kiến do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) điều phối và thực hiện, với mục tiêu vận động các bên liên
quan tham gia bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực thông qua Ban Lãnh đạo Liên minh cấp cao với sự tham gia
tích cực của doanh nghiệp. Thành viên của Ban lãnh đạo bao gồm đại diện các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ
trong nước và quốc tế, đại diện chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, các cơ quan chính
phủ cấp quốc gia và Chính phủ Hoa Kỳ. Các bên liên quan trong Liên minh sẽ xây dựng tầm nhìn và định hướng kế
hoạch hoạt động của liên minh, bao gồm việc tăng cường nhận thức của công chúng về hiện trạng môi trường; thúc
đẩy chương trình tiêu chuẩn chứng nhận xanh cho các công ty kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm; nâng cao chất lượng
nước ở Hạ Long - Cát Bà; và đề cử khu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long mở rộng bao gồm cả Quần đảo Cát
Bà.
Giai đoạn hai của Liên minh, bắt đầu từ năm 2017, tập trung vào:
1. Thúc đẩy quản lý môi trường hiệu quả và duy trì Liên minh bằng cách mở rộng các thành viên là doanh nghiệp, đa
dạng hóa nguồn tài trợ và đối thoại chính sách.
2. Nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tại Hạ Long và Cát Bà thông
qua nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và các hoạt động truyền thông.
3. Tăng cường các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại Hạ Long và Cát Bà thông qua các hoạt động hỗ trợ đề cử Di
sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long mở rộng bao gồm Quần đảo Cát Bà.
Liên minh được thực hiện cùng các đối tác địa phương như Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Vịnh Hạ
Long, Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ban quản lý Di sản Thiên nhiên Quần đảo Cát Bà.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Cho đến nay, Liên minh đã hợp tác với gần 20 công ty kinh doanh du thuyền, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
và các tổ chức phi chính phủ. Liên minh đã huy động hơn 210.000 đô la từ các doanh nghiệp tư nhân để thực hiện các
hoạt động nâng cao nhận thức và phát triển cộng đồng tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Liên minh đã tổ
chức ba chương trình làm sạch bờ biển quy mô lớn với hơn 300 tình nguyện viên, thu gom được gần 4 tấn rác trên 4
km bờ biển tại các đảo trên Vịnh Hạ Long. Với thực tế hơn 60% lượng rác thu gom là phao xốp, Liên minh đã thảo
luận với UBND thành phố Hạ Long để ban hành quyết định cấm sử dụng phao xốp cho các công trình nổi tại Vịnh Hạ
Long và làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về các giải pháp thay thế phao xốp. Liên minh đã đào tạo trên 70
hướng dẫn viên du lịch về các giá trị môi trường và đa dạng sinh học của khu vực và vận động để các dự án phát triển
cơ sở hạ tầng du lịch không đe doạ đến các giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản mở rộng đang đề cử.
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