
PHỤ LỤC I 

THÔNG TIN VỀ GIẢI THƯỞNG  

1. Giới thiệu 

Việt Nam là một trong những quốc gia có giá trị đa dạng sinh học cao trên 

thế giới. Nguồn tài nguyên quý giá này hiện nay phần lớn đang được bảo tồn trong 

hệ thống rừng đặc dụng và rừng tự nhiên (rừng phòng hộ). Tuy nhiên, nguồn tài 

nguyên quan trọng này đang bị đe dọa bởi việc sử dụng quá mức của con người.  

Việc đề xuất một số giải thưởng tại các Hội nghị chuyên đề về rừng đặc 

dụng, phòng hộ (tổ chức vào tháng 10-11 hàng năm) nhằm tôn vinh những thành 

tích xuất sắc hoặc sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực quản lý Vườn quốc gia và Khu 

bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam được các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ 

làm công tác bảo tồn ủng hộ.   

2. Mục tiêu và quy trình xét thưởng 

Giải thưởng nhằm ghi nhận nỗ lực đóng góp xuất xắc của tập thể, cá nhân 

cho công tác bảo tồn. Quá trình đề cử sẽ căn cứ vào tiêu chí và thủ tục nộp đơn xin 

đề cử theo mẫu thông tin về Giải thưởng Bảo tồn thiên nhiên năm 2019 (xem phụ 

lục). Thông tin về giải thưởng sẽ được gửi đến tất cả các đơn vị bằng đường bưu 

điện, thư điện tử và/hoặc các phương tiện truyền thông khác. Hội đồng Giải thưởng  

gồm 3 thành viên đại diện Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt 

Nam (VNPPA)  Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ/Tổng Cục Lâm nghiệp và 

Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet).  

3. Cơ cấu giải thưởng: 

        3.1. "Giải thưởng bảo tồn thiên nhiên 2019": Các giải thưởng tập thể. 

  
STT 

Tên giải Đối tượng ứng 

cử 

Tiêu chí lựa chọn Phần thưởng 

1.  

Ban quản lý Vườn 

quốc gia xuất sắc 

2019 

Các Vườn quốc 

gia Việt Nam 

- Các tiêu chí 

đánh giá được xây 

dựng (Thang điểm 

- Phần thưởng: 

Biểu chưng, giấy 

chứng nhận và 01 



 100). 

- Hội đồng đánh 

giá sẽ tiến hành 

họp và chấm 

điểm. 

- Kết quả dựa trên 

điểm trung bình 

của các thành viên 

Hội đồng đánh 

giá. 

phần thưởng có giá trị 

20 triệu đồng. 

2.  

Ban quản lý Khu 

bảo tồn thiên nhiên 

xuất sắc 2019 

 

Các Khu bảo tồn 

khác (không bao 

gồm các Vườn 

quốc gia) 

3.  

Sáng kiến bảo tồn 

thiên nhiên xuất sắc 

2019 (giải tập thể) 

Tất cả các Khu 

bảo tồn của Việt 

Nam 

          3.2. “Giải thưởng bảo tồn thiên nhiên 2019”: Các giải thưởng cá nhân. 

   a) Cơ cấu giải thưởng 

STT Tên giải thưởng Đối tượng ứng 

cử 

Tiêu chí Phần thưởng 

1.  Kiểm lâm viên xuất 

sắc 2019 

Tất cả cán bộ 

Khu rừng đặc 

dụng 

- Các tiêu chí đánh 

giá được xây dựng 

(Thang điểm 100). 

- Hội đồng đánh 

giá sẽ tiến hành 

họp và chấm điểm. 

- Kết quả dựa trên 

điểm trung bình 

của các thành viên 

Hội đồng đánh giá 

- Phần thưởng: 

Biểu chưng, giấy 

chứng nhận và 01 phần 

thưởng có giá trị tương 

đương 20 triệu đồng. 
2.  Tuyên truyền viên 

bảo tồn xuất sắc 

2019 

Cán bộ Khu 

rừng đặc dụng 

3.  Cán bộ nghiên cứu 

khoa học xuất sắc 

2019 

Cán bộ nghiên 

cứu tại các 

Khu rừng đặc 

dụng 

          b. Phần thưởng bằng hiện vật (Giá trị phần thưởng: 20 triệu đồng), có thể là  

sẽ dành cá nhân có thể bao gồm:  

          - 01 Máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh có tích hợp các phần mềm 

hỗ trợ công tác bảo tồn hoặc;  

          - 01 chuyến du lịch cùng gia đình (cá nhân đoạt giải sẽ tự bù chi phí với các 

chuyến đi hơn 20 triệu đồng). 

5. Nhà tài trợ: 

 VNPPA phối hợp với Vụ Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Trung 

tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) sẽ vận động các Tổ 



chức bảo tồn quốc tế cùng phối hợp để duy trì ý tưởng này. Bên cạnh đó sẽ kêu gọi 

các tổ chức, Doanh nghiệp để tài trợ cho Giải thưởng này. 


