UBND TỈNH
BÌNH ĐỊNH

Nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng địa phương
gắn với giao quyền quản lý, bảo vệ rạn san hô tại

vùng biển ven bờ
thuộc Vịnh Quy Nhơn

Dự án
Nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng
địa phương gắn với giao quyền quản lý, bảo
vệ rạn san hô tại vùng biển ven bờ thuộc Vịnh
Quy Nhơn (gọi tắt là dự án Vịnh Quy Nhơn)

Mã số dự án:
VNM/ICCA-GSI/2019/01

Tổ chức thực hiện:
Hiệp hội thủy sản tỉnh Bình Định

Thời gian:
24 tháng kể từ 7/2019

Địa bàn triển khai
Nhơn Hải, Nhơn Lý, Nhơn Châu, Ghềnh Ráng,
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
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Kinh phí dự án

VND

USD

Kinh phí do GEF SGP tài trợ
Kinh phí đóng góp từ nguồn khác
UBND tỉnh
Chi cục Thủy sản
Cộng đồng 4 xã
MCD

1.162.175.000
1.115.060.000
455.060.000
100.000.000
360.000.000
200.000.000

49.922
44.642
16.292
4.295
15.464
8.591

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN

2.277.235.000

94.564
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MỤC TIÊU, KẾT QUẢ DỰ KIẾN
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG

Mục tiêu lâu dài
Nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng địa
phương gắn với giao quyền quản lý, bảo vệ rạn san hô
tại vùng biển ven bờ thuộc vịnh Quy Nhơn để phát triển
nguồn lợi thủy sản và du lịch sinh thái, góp phần tạo
sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Mục tiêu trước mắt, kết quả dự kiến và
các hoạt động của dự án
1. Mục tiêu trước mắt
Mục tiêu 1: Củng cố tổ chức và đào tạo
nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và
khai thác hợp lý hệ sinh thái rạn san hô
ven biển cho các tổ chức cộng đồng ngư
dân địa phương tại vịnh Quy Nhơn.

Mục tiêu 3: Huy động sự đóng góp của
cộng đồng và các bên liên quan, góp
phần tạo nguồn tài chính bền vững cho
hoạt động quản lý, bảo vệ rạn san hô của
Tổ chức cộng đồng.

Mục tiêu 2: Xây dựng các mô hình giao
quyền quản lý, giám sát, bảo vệ rạn san
hô cho cộng đồng địa phương tại 3 xã/
phường: Nhơn Lý, Nhơn Châu, Ghềnh
Ráng; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt
động của mô hình giao quyền cho cộng
đồng quản lý, bảo vệ rạn san hô tại Hòn
Khô Nhỏ xã Nhơn Hải. Xây dựng mối liên
kết hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ chức cộng
đồng 4 xã/phườngtrong hoạt động cộng
đồng quản lý, bảo vệ rạn san hô, hình
thành mạng lưới các khu cộng đồng bảo
vệ rạn san hô vịnh Quy Nhơn.

Mục tiêu 4: Củng cố, nâng cao năng lực
hoạt động kinh doanh của các hợp tác
xã, tổ hợp tác dịch vụ du lịch, thu hút sự
tham gia của cộng đồngnhằm hướng tới
phát triển du lịch sinh thái cộng đồng
xanh, sạch, văn minh, góp phần từng
bước chuyển nghề cho ngư dân và thực
hiện bình đẳng giới.
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2. Kết quả dự kiến và các hoạt động

Kết quả 1: Các Tổ chức cộng đồng quản lý nguồn lợi thủy sản của 4 xã/
phường được tái cơ cấu, thành lập lại theo Luật Thủy sản 2017.
Hoạt động 1.1: Tổ chức các cuộc họp
cộng đồng để đánh giá tình hình hoạt
động, bầu chọn nhân sự, củng cố tổ chức
hoạt động của các tổ chức cộng đồng
ngư dân cấp xã và thành phố.

Hoạt động 1.2: Hỗ trợ Ban vận động xây
dựng phương án, quy chế hoạt động, và
vận động ngư dân đăng ký tham gia tổ
chức; hoàn tất hồ sơ thành lập Tổ chức
cộng đồng.

Kết quả 2: Có 132 người là thành viên của các Tổ chức cộng đồng địa
phương được đào tạo, các kiến thức cơ bản về thực thi giao quyền quản
lý, bảo vệ và khai thác hợp lý hệ sinh thái rạn san hô cho cộng đồng.
Hoạt động 2.1: Tổ chức 9 lớp tập huấn, gồm:
•• 05 lớp Tập huấn, 132 người được đào tạo về thực thi giao quyền quản lý, bảo vệ
và khai thác hợp lý hệ sinh thái rạn san hô cho cộng đồng.
•• 03 lớp Tập huấn kỹ năng giám sát, đánh giá rạn san hô cho 3 Tổ giám sát, bảo
vệ rạn san hô của các xã/phường Nhơn Lý, Nhơn Châu,Ghềnh Ráng.
Hoạt động 2.2: Tổ chức 01 chuyến tham quan trong tỉnh chia sẻ kinh nghiệm giữa
các xã trong vùng dự án kết hợp giao lưu văn nghệ bài chòi.
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Kết quả 3: Chuỗi hoạt động truyền thông được tổ chức, thu hút được cộng
đồng tham gia bảo vệ rạn san hô, hệ sinh thái biển, giữ sạch môi trường,
ứng xử văn minh, lịch sự trong kinh doanh du lịch.

Hoạt động 3.1: Tổ chức 01 cuộc thi tìm
hiểu về bảo vệ rạn san hô cho học sinh
04 trường trung học cơ sở trong khu vực
ven biển vịnh Quy Nhơn.
Hoạt động 3.2: Tổ chức 01 cuộc thi sáng
tác và biểu diễn hô hát bài chòi và tiểu
phẩm truyền thông cộng đồng về bảo vệ
nguồn lợi, rạn san hô, giảm thiểu ô nhiễm
nhựa do 04 Tổ đồng quản lý sáng tác và
biểu diễn.
Hoạt động 3.3: Phối hợp với Hội Nông
dân xã tổ chức lồng ghép các nội dung
truyền thông dự án vào hoạt động lễ hội
cầu ngư hàng năm của làng chài, hỗ trợ
1 phần kinh phí khuyến khích các Đội bài
chòi của các xã sáng tác và biểu diễn các
nội dung truyền thông cho dự án.
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Hoạt động 3.4: Tổ chức ngày cộng đồng
tham gia dọn vệ sinh bãi biển và vệ sinh
rạn san hô cho 04 xã (mỗi xã 1 ngày).
Hoạt động 3.5: Thiết kế nội dung, in và
phát 1000 tờ rơi tuyên truyền về hoạt
động của dự án, bao gồm giảm thiểu rác
thải nhựa.
Hoạt động 3.6: Thiết kế, thi công và lắp
đặt tại khu vực công cộng của mỗi xã có
01 bảng sơ đồ khu vực rạn san hô giao
cộng đồng quản lý.

Kết quả 4: Mỗi xã có 1 bản Kế hoạch/phương án cộng đồng quản lý, bảo
vệ rạn san hô được cộng đồng và chính quyền địa phương thống nhất
đưa vào thực hiện.
Hoạt động 4.1: Tổ chức 03 hội thảo cộng
đồng quan trắc đánh giá rạn san hô để
xác định hiện trạng, các mối nguy đối với
rạn san hô, đề xuất các giải pháp khắc
phục, xác định khu vực cần giao cho
cộng đồng quản lý bảo vệ.

Hoạt động 4.2: Hỗ trợ Tổ chức cộng
đồng soạn thảo Kế hoạch/phương án
cộng đồng quản lý bảo vệ rạn san hô,
bao gồm rác thải nhựa và tổ chức các
cuộc họp cộng đồng, chính quyền để bổ
sung góp ý hoàn chỉnh Kế hoạch/phương
án và trình UBND xã thông qua.

Kết quả 5: Mỗi xã có 1 khu vực biển có rạn san hô giao cho cộng đồng địa
phương quản lý, bảo vệ đạt hiệu quả.
Hoạt động 5.1: Hỗ trợ Chính quyền và
Tổ chức cộng đồng xã Nhơn Lý, Nhơn
Châu, Ghềnh Ráng tổ chức khoanh vùng,
thả phao tiêu, đặt biển báo tại các khu
vực có rạn san hô cần bảo vệ.
Hoạt động 5.2: Hỗ trợ Tổ chức cộng
đồng tiến hành trực canh, giám sát, tuần
tra bảo vệ các khu vực biển có rạn san hô
sống, định kỳ kiểm tra và vệ sinh rạn san
hô kết hợp quản lý, cung cấp các hoạt
động dịch vụ du lịch ngắm xem san hô
và thử nghiệm phát triển nghề cá giải trí
theo kế hoạch, tạo nguồn thu cho công
tác bảo vệ san hô.
Hoạt động 5.3: Hỗ trợ Tổ chức cộng
đồng xây dựng hồ sơ đề nghị các cấp
thẩm quyền giao quyền quản lý, bảo vệ
1 số khu vực biển có rạn san hô cho cộng
đồng địa phương và thông qua hồ sơ xin
thành lập Quỹ cộng đồng bảo vệ san hô
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Kết quả 6: Hình thành được mạng lưới khu vực bảo tồn san hô do cộng
đồng quản lý tại vịnh Quy Nhơn.
Hoạt động 6.1: Hỗ trợ Hội đồng liên xã quản lý khu vực biển vịnh Quy Nhơn tổ chức
2 Hội thảo (i) thành lập mạng lưới khu vực bảo vệ san hô do cộng đồng địa phương
quản lý; (ii) chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các khu cộng
đồng bảo vệ san hô 4 xã/phường và các bên liên quan trong quản lý bảo vệ rạn san
hô vịnh Quy Nhơn.
Hoạt động 6.2: Xây dựng trang mạng (facebook San hô Quy Nhơn) để các Tổ chức
cộng đồng 4 xã trao đổi thông tin và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng địa phương và
xã hội đối với công tác bảo vệ rạn san hô, giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển du
lịch sinh thái tại vịnh Quy Nhơn.

Kết quả 7: Phương án thành lập, nhân sự chủ chốt (trong đó có sự tham
gia của phụ nữ) và Quy chế hoạt động của Quỹ cộng đồng được đa số
thành viên cộng đồng và chính quyền địa phương, các Sở ngành liên
quan thống nhất thông qua.
Hoạt động 7.1: Hỗ trợ TCCĐ xây dựng Phương án
thành lập, nhân sự chủ chốt và Quy chế hoạt động
của Quỹ cộng đồng.
Hoạt động 7.2: Tổ chức các cuộc họp cộng đồng,
chính quyền để thông qua và hoàn tất Hồ sơ thủ tục
thành lập Quỹ trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
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Kết quả 8: Vận động sự đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ
chức, cá nhân đảm bảo đủ kinh phí ký quỹ ban đầu.
Hoạt động 8.1: Tổ chức vận động cộng đồng đóng góp kinh phí cho Quỹ lồng ghép
trong các hoạt động truyền thông của dự án và hoạt động tuyên truyền vận động
của các đoàn thể địa phương. Xây dựng cơ chế đóng góp hàng năm cho Quỹ đối với
các hộ trực tiếp hưởng lợi từ kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực biển được giao cho
cộng đồng quản lý.
Hoạt động 8.2: Tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Quỹ và Ban Quản lý Quỹ;
tuyên dương các cá nhân, tổ chức có đóng góp cho Quỹ.
Kết quả 9: Quỹ cộng đồng đi vào hoạt động, đảm bảo huy động được
nguồn thu từ đóng góp của cộng đồng và có các khoản chi cho hoạt động
bảo vệ rạn san hô và nguồn lợi thủy sản của cộng đồng.
Hoạt động 9: Hỗ trợ Ban quản lý Quỹ và UBND xã xây dựng và triển khai thực hiện
Kế hoạch thu chi tài chính của Quỹ hàng năm đúng theo mục tiêu thành lập Quỹ; có
giải pháp, phân công cụ thể để tổ chức vận động đóng góp tạo nguồn thu ổn định cho
Quỹ. Thực hiện cơ chế công khai tài chính của Quỹ tại các cuộc họp cộng đồng và các
kênh thông tin tại địa phương.
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Kết quả 10: Có 20 người là thành viên chủ chốt của 02 HTX và 02 Tổ hợp
tác có kiến thức cơ bản về quản trị, tài chính và tiếp thị để tổ chức các
hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX, Tổ hợp tác theo đúng quy định
của pháp luật và qui chế của địa phương.
Hoạt động 10: Tổ chức 02 lớp tập huấn cho các thành viên chủ chốt của các HTX,
Tổ hợp tác về quản trị kinh doanh, quản lý tài chính và các kiến thức liên quan.

Kết quả 11: Có 02 HTX và 02 Tổ Hợp tác duy trì hoạt động, làm tốt các
dịch vụ công ích được giao (đặc biệt là giữ vệ sinh bãi biển), có nguồn thu
để trang trải hoạt động, ổn định việc làm cho thành viên.
Hoạt động 11.1: Hỗ trợ HTX, Tổ hợp
tác xây dựng phương án hoạt động,
kinh doanh, báo cáo định kỳ, tổ chức các
cuộc làm việc giữa HTX với chính quyền
địa phương để bàn bạc và đề nghị chính
quyền hỗ trợ giải quyết các vướng mắc
phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho
HTX hoạt động.
Hoạt động 11.2: Hỗ trợ HTX, Tổ hợp
tác xây dựng, hoàn thiện và nâng cao
chất lượng các dịch vụ (thu gom rác thải,
bảo vệ rạn san hô, quản lý bến xe, dịch
vụ nhà hàng, nghề cá giải trí,...) tổ chức
tiếp thị, quảng cáo dịch vụ, thường xuyên
chia sẻ kinh nghiệm,… tạo việc làm cho
thành viên.
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Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (SGP) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ và do Chương
trình Phát triển LHQ thực hiện từ năm 1992 tại 125 nước nhằm hỗ trợ các hành động cấp cơ sở
góp phần giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu. SGP hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trực tiếp
cho các Tổ chức xã hội, Tổ chức quần chúng với khoản tài trợ tối đa 50.000 USD. Các lĩnh vực tài
trợ bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững, thích ứng và giảm thiểu biến đổi
khí hậu, bảo vệ các vùng nước quốc tế, quản lý chất thải và hoá chất khó phân huỷ và quản lý
đất bền vững. SGP đã triển khai ở Việt Nam từ năm 1999 với hơn 150 dự án trên 40 tỉnh thành
của các nước.

HIỆP HỘI THUỶ SẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH
110 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
ĐT: (+84)25 6368 3114 | Fax: +(84)56 3892 812
Chủ tịch: Nguyễn Hữu Hào

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN NHỎ
CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (+84) 24 3850 0150 | Email: gef-sgp-vietnam@undp.org
Website: www.undp.org | www.sgp.undp.org

