
PHỤ LỤC III 

TIÊU CHÍ ĐỀ CỬ 

Ứng cử viên cho các giải thưởng phải là các Ban quản lý Vườn quốc gia và 

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên (Khu dự trữ thiên nhiên và Khu bảo tồn loài - 

sinh cảnh) và các cá nhân công tác tại các Ban quản lý vườn quốc gia và Ban quản 

lý khu bảo tồn thiên nhiên. 1. Giải thưởng tập thể Ban quản lý VQG (01 

giải)/KBTTN (01 giải) xuất sắc nhất  

Áp  dụng đối với  Ban quản lý VQG/KBT. 

Ban quản lý VQG/KBT đạt được những kết quả xuất xắc  trong công tác bảo 

tồn. Có sáng kiến, đổi mới trong một hoặc một số   lĩnh vực dưới đây:  

- Chính sách và lập kế hoạch; 

- Kiến thức khoa học - Công nghệ; 

- Thực hành hiện trường; 

- Hợp tác quốc gia và quốc tế;  

- Liên kết cộng đồng.  

Áp dụng có hiệu quả các sáng kiến, công nghệ mới trong quản lý hoạt động 

bảo tồn. 

Giảm thiểu được tình trạng chặt phá rừng, buôn bán trái phép lâm sản và động 

vật hoang dã, các hoạt động hủy hoại hệ sinh thái và môi trường thiên nhiên. 

Phát triển được các hoạt động du lịch sinh thái kết hợp với tuyên truyền bảo vệ 

môi trường, tạo nguồn thu cho đơn vị. 

Các kết quả thành tựu đạt được so với mức độ khó khăn, nguồn lực và cán 

bộ nhân viên của VQG/KBT sẽ là cơ sở chính để xét duyệt giải thưởng này.  

Giải 3: Sáng kiến bảo tồn thiên nhiên xuất sắc 2019 

Áp  dụng đối với Ban quản lý VQG/KBT của Việt Nam 

Giải thưởng này dành cho  Ban quản lý các VQG/KBT có những sáng kiến và 

tiên phong áp dụng các giải pháp, mô hình, phương pháp, công nghệ... nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động bảo tồn với cách làm tiết kiệm nhất và 



hiệu quả nhất. Các sáng kiến về bảo tồn có thể bao gồm một hoặc nhiều lĩnh vực 

bao gồm: 

- Sáng kiến trong việc thực thi, áp dụng các quy định của pháp luật trong lĩnh 

vực bảo tồn trên cơ sở điều kiện thực tiễn tại địa phương. 

- Sáng kiến mới về công nghệ hoặc áp dụng các tiến bộ công nghệ mới vào 

trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn thiên nhiên. 

- Sáng kiến mới trong hoạt động phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo 

tồn thiên nhiên và tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng về trách nhiệm của 

họ trong việc bảo tồn thiên nhiên. 

- Sáng kiến mới trong việc thực hiện các hoạt động bảo tồn cũng như thúc 

đẩy, thu hút được sự tham gia của các các nhân tổ chức trong cộng đồng cùng tham 

gia vào công tác bảo tồn thiên nhiên tại địa phương. 

Tiêu chí ưu tiên: Giải thưởng sẽ ưu tiên các sáng kiến có hiệu quả cao, phù 

hợp với nguồn lực hiện có, tính sáng tạo cao và có khả năng nhân rộng ra các đơn 

vị khác. 

Giải 4: Giải thưởng Kiểm lâm viên xuất sắc nhất (01 giải) 

Áp dụng đối với cán bộ Kiểm lâm thuộc các Ban quản lý VQG/KBT. 

Giải thưởng sẽ dành cho  Kiểm lâm viên có đóng góp to lớn vào việc giảm 

thiểu các mối đe dọa trực tiếp và gián tiếp đối với đa dạng sinh học. Cụ thể:      

- Các hoạt động thực thi để bảo vệ rừng và động vật hoang dã: Ứng cử viên 

đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ động vật hoang dã và môi trường như: 

Ngăn chặn các hoạt động chặt phá rừng; giết hại, săn bắt các loài động vật hoang 

dã quý hiếm; vận chuyển lâm sản trái phép và các hoạt động gây nguy hại tới môi 

trường thiên nhiên và đa dạng sinh học khác. 

- Bảo vệ và giám sát đa dạng sinh học: Ứng cử viên đã góp phần bảo vệ tính 

đa dạng sinh học bằng cách giám sát tại thực địa hiệu quả các loài đã bị đe dọa; 

cứu hộ, chăm sóc các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.  

- Bảo vệ và phục hồi môi trường sống: ứng cử viên đã góp phần bảo vệ môi 

trường sống bằng các giải pháp như phòng chống cháy rừng hoặc thực hiện có hiệu 

quả các hoạt động trồng rừng, phục hồi các vùng đất suy thoái. 



Tiêu chí ưu tiên: Giải thưởng sẽ ưu tiên các tấm gương dũng cảm trong 

hoạt động bảo vệ thiên nhiên, các tâm gương sáng trong hoạt động bảo tồn và xứng 

đáng để được noi gương. 

Giải 5: Tuyên truyền viên bảo tồn xuất sắc 

Áp dụng đối với cán bộ  thuộc các Ban quản lý VQG/KBT. 

          Giải thưởng sẽ được trao cho những cán bộ các VQG/KBT trực tiếp thực 

hiện và có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức về môi trường, rừng và đa dạng sinh học. Từ đó, thu hút được sự tham 

gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo tồn thiên nhiên của địa phương. 

 Các cán bộ của VQG/KBT áp dụng có hiệu quả và tiết kiệm các tiến bộ của 

khoa học kỹ thuật vào thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cộng 

đồng dân cư, khách du lịch… về bảo tồn thiên nhiên. 

 Tiêu chí ưu tiên: Giải thưởng sẽ ưu tiên các cán bộ có thành tích xuất sắc 

trong hoạt động tuyên tuyền nâng cao nhận thức về môi trường, đặc biệt kết quả 

được đánh giá dựa trên sự thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của những người 

được tuyên truyền cũng như điều kiện về nguồn lực của đơn vị. 

Giải 6: Cán bộ nghiên cứu khoa học xuất sắc 

Áp  dụng đối với cán bộ thuộc các Ban quản lý VQG/KBT. 

- Cán bộ có những nghiên cứu mới mang tính đột phá, sáng tạo cao và có 

khả năng áp dụng hiệu quả trong các lĩnh vực như: nghiên cứu về động, thực vật 

rừng; nghiên cứu về nguồn gen, hệ sinh thái; nghiên cứu về những tác động của 

biến đổi khí hậu đến môi trường thiên nhiên cũng như hoạt động bảo tồn tại địa 

phương. 

- Cán bộ tham gia, đóng góp có hiệu quả vào các dự án, đề tài nghiên cứu 

khoa học thuộc các lĩnh vực có liên quan đến các hoạt động bảo tồn thiên nhiên. 

Tiêu chí ưu tiên: Giải thưởng sẽ ưu tiên các kết quả nghiên cứu mang tính đột phá,  

có thể áp dụng rộng rãi và đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn thiên nhiên. Bên 

cạnh đó, Hội đồng giải thưởng cũng sẽ xem xét đến khía cạnh nguồn lực hỗ trợ, 

điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị nơi cá nhân công tác. 


