
Vì một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng, 
và an toàn cho cộng đồng ven biển



Đầu tư vào hệ sinh thái ven biển

MFF được tài trợ chủ yếu từ Cơ 
quan Phát triển Na-uy (Norad) và 
Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế 
Thụy Điển (Sida) cùng các khoản 
đóng góp khác từ các đối tác và 
khu vực tư nhân. Thông qua việc 
chứng minh các lợi ích to lớn về 
kinh tế và xã hội khi đầu tư vào hệ 
sinh thái ven biển, các đối tác MFF 
mong muốn quy mô của Sáng kiến 
này sẽ tiếp tục được mở rộng, đặc 
biệt thông qua hợp tác với khu vực 
công và khu vực tư nhân. MFF sẽ 
tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đồng 
tài trợ để hỗ trợ các dự án đã được 
lên kế hoạch hoặc đang được thực 
hiện nhằm tối đa hóa những kết 
quả tích cực của Sáng kiến.

        Được biết đến với tên gọi MFF, Rừng Ngập mặn 
cho Tương lai là một sáng kiến dựa trên hợp tác 
nhằm đẩy mạnh đầu tư vào các hệ sinh thái ven 
biển hướng tới phát triển bền vững. MFF cung cấp 
một diễn đàn hợp tác nhằm giúp đỡ các quốc gia, 
ngành, và tổ chức thuộc phạm vi các nước thành 
viên MFF đối phó với những thử thách ngày càng 
lớn để phát triển bền vững vùng ven biển.
       MFF chọn rừng ngập mặn là hệ sinh thái tiêu 
biểu do nhận thức được rõ vai trò quan trọng của 
rừng ngập mặn trong việc giảm mức độ tàn phá 
của sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004, và 
những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sinh kế 
ven biển do mất và suy thoái rừng ngập mặn. Tuy 
nhiên, MFF cũng hướng tới tất cả các hệ sinh thái 
ven biển khác, bao gồm các rạn san hô, cửa sông, 
đầm phá, đất ngập nước, bãi biển và thảm cỏ biển.
         Tiếp cận tổng hợp mà MFF áp dụng là tiếp cận 
quản lý dựa trên hệ sinh thái, hay “từ đầu nguồn 
đến biển”, để phục hồi và quản lý các nguồn tài 
nguyên ven biển. Các hệ sinh thái ven biển và 

cuộc sống của các cư dân ven biển chịu ảnh 
hưởng không chỉ từ các hoạt động diễn ra ở 
vùng ven biển mà cả bởi những hoạt động 
diễn ra ở sâu trong đất liền. Với cách tiếp cận 
“từ đầu nguồn đến biển”, MFF giúp các nhà 
quản lý và cộng đồng ven biển áp dụng và 
hưởng lợi từ cách tiếp cận quản lý tổng hợp 
tài nguyên ven biển và chức năng của các hệ 
sinh thái ven biển.
     Trong giai đoạn II (2010-13) của Chương 
trình, MFF tiếp tục thực hiện các hoạt động để 
hướng tới một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng 
và an toàn cho tất cả các cộng đồng ven biển. 
       Sứ mệnh của MFF là xây dựng các hệ sinh 
thái ven biển khỏe mạnh thông qua tiếp cận 
dựa trên hợp tác, chú trọng vào con người, 
nhất quán với chính sách và định hướng đầu 
tư, xây dựng và áp dụng kiến thức, tăng quyền 
cho cộng đồng và các bên liên quan, nâng cao 
quản lý, bảo đảm sinh kế và tăng sức chống 
chịu đối với thiên tai và biến đổi khí hậu. 

Rừng Ngập mặn cho Tương lai

Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, 
Việt Nam © Ban Thư ký MFF



Các quốc gia thành viên
Ấn-độ, Indonesia, Maldies, Pakistan, 
Seychelles, Sri Lanka, Thái Lan, và Việt Nam. 

         MFF bắt đầu hoạt động vào năm 2006 
bằng việc kêu gọi sự tham gia của các quốc 
gia chịu thiệt hại nặng nề nhất sau thảm 
họa sóng thần tại Ấn Độ Dương: Ấn Độ, 
Indonesia, Maldives, Seychelles, Sri Lanka 
và Thái Lan. Sau đó vào năm 2010, MFF mở 
rộng thêm các nước thành viên là Pakistan 
và Việt Nam. Các quốc gia thành viên được 
chính thức mời khi có đề nghị chính thức từ 
Chính phủ. Chương trình tại mỗi quốc gia 
thành viên được hỗ trợ bởi các cán bộ điều 
phối trong nước, và đồng thời được chia sẻ 
nguồn tài chính với các dự án cấp quốc gia 
và khu vực. Đại diện các quốc gia tham gia 
Ban điều hành khu vực MFF (RSC). 

Các quốc gia mở rộng
Bangladesh, Campuchia, Myanmar, và 
Đông Timor

       MFF cũng hỗ trợ một số quốc gia châu Á 
khác, có chung mối quan tâm lớn như 
nghèo đói, khả năng bị tổn thương trước 
các thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí 
hậu. Những nước bao gồm Bangladesh, 
Campuchia, Myanmar và Đông Timor, được 
mời tham gia các sự kiện ở cấp khu vực của 
MFF (ví dụ các khóa tập huấn và hội nghị 
chuyên đề), và tham gia vào các cuộc họp 
của RSC với vai trò là quan sát viên.

Các quốc gia đối thoại 
Kenya, Malaysia, Tanzania

       MFF cũng liên kết với các quốc gia 
và khu vực khác để thúc đẩy cách tiếp 
cận tổng hợp ở quy mô toàn đại dương 
trong quản lý tài nguyên ven biển. MFF 
cung cấp cho các quốc gia đối thoại 
thông tin và tư vấn về các vấn đề vùng 
ven biển, khuyến khích các nước này 
tham gia vào sự kiện khu vực của MFF 
nhưng không hỗ trợ tài chính trực tiếp. 
Bên cạnh ba quốc gia đối thoại là 
Kenya, Malaysia, và Tanzania, MFF cũng 
đang tư vấn cho các quốc gia trong khu 
vực khác như Thái Bình Dương để nhân 
rộng phương pháp tiếp cận của MFF.

MFF hoạt động ở đâu

“…Gây dựng lại một cách tốt đẹp hơn…” —Bill Clinton, 06/2005
Sự tàn phá của thảm họa sóng thần tại Ấn Độ Dương vào tháng 12/2004 đã cho thấy mối liên hệ sống 
còn giữa hệ sinh thái ven biển và sinh kế của con người. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã đưa ra 
quan điểm là việc khôi phục lại các khu vực đã bị sóng thần tàn phá nên tập trung vào cải thiện cơ sở 
hạ tầng tự nhiên và tăng cường khả năng chống chịu trước các thảm họa thiên nhiên. Đáp lại kêu gọi 
này, năm 2006, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 
(UNDP) đã xây dựng Sáng kiến Rừng Ngập mặn cho Tương lai (MFF). Từ đó, MFF đã phát triển và mở 
rộng thành tám cơ quan đối tác với số lượng quốc gia tham gia ngày càng tăng. Vào ngày công bố báo 
cáo Tàn dư Sóng thần (Tsunami Legacy) tại Liên hợp quốc ở New York vào tháng 04/2009, Bill Clinton 
đã gọi MFF là một trong những sáng kiến tích cực và mang định hướng phát triển nhất trong thời kỳ 
hậu sóng thần.

* Tàn dư Sóng thần: Sáng tạo, Đột phá, và Thay đổi, Dự án các bài học kinh nghiệm toàn cầu về sóng thần, 2009.

Bill Clinton, Thái Lan 2006 © UNDP
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Ấn Độ
        MFF tại Ấn Độ tập trung chủ yếu vào 
nâng cao kiến thức khoa học về Quản lý 
Tổng hợp Vùng ven biển và quản lý đa 
dạng sinh học biển và ven biển. Các hội 
nghị chuyên đề quốc gia do MFF hỗ trợ 
đã góp phần quan trọng nâng cao kiến 
thức về hệ sinh thái rừng ngập mặn, và 
san hô. Chia sẻ thông tin với xã hội dân 
sự góp phần nâng cao kiến thức về tài 
nguyên ven biển có giá trị cao của Ấn Độ. 
      Các ưu tiên khác của MFF tại Ấn Độ 
bao gồm thúc đẩy sinh kế bền vững thân 
thiện với môi trường cho cộng đồng ven 
biển, tăng cường sức chống chịu đối với 
biến đổi khí hậu và thiên tai thông qua 
sự tham gia của cộng đồng trong quá 
trình ra quyết định và lên kế hoạch giảm 
thiểu rủi ro thiên tai. 

Indonesia
         Hoạt động của MFF tại Indonesia bao 
gồm hỗ trợ cộng đồng địa phương phục 
hồi và quản lý hệ sinh thái ven biển 
nhằm gia tăng những lợi ích đạt được. 
Các hoạt động ưu tiên bao gồm nâng 
cao nhận thức về giá trị kinh tế của tài 
nguyên ven biển, hỗ trợ sinh kế ven biển, 

 

biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng
chống chịu. Cộng đồng địa phương, 
bao gồm cả học sinh, được đào tạo về 
tầm quan trọng của rừng ngập mặn để 
chống bão lũ, hỗ trợ ngư nghiệp, thích 
ứng và giảm thiểu tác động của biến 
đổi khí hậu, và cả giá trị văn hóa của 
rừng ngập mặn. Điều này đang được 
thực hiện thông qua sự tham gia của 
cộng đồng và lồng ghép vấn đề giới 
trong các hoạt động phục hồi rừng 
ngập mặn; bao gồm sản xuất cây 
giống, thực hiện các phương pháp 
trồng rừng bền vững và tạo ra các cơ 
hội kinh tế mới. 

Maldives
       Maldives dễ bị ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu do đây là một quốc gia 
gồm nhiều đảo san hô thấp. MFF hiện 
đang hỗ trợ Maldives thực hiện cách 
tiếp cận Quản lý Tổng hợp Vùng ven 
biển Quốc gia nhằm đáp ứng và hỗ trợ 
Chương trình Hành động Quốc gia về 
Thích ứng với Biến đổi Khí hậu của 
Maldives. MFF cũng đang hỗ trợ nâng 
cao nhận thức về biến đổi khí hậu ở 
các đảo, và đẩy mạnh những hoạt  

động nông nghiệp thích ứng với khí 
hậu nhằm giảm thiểu sử dụng đất và 
nước. Đảm bảo một môi trường đảo 
an toàn và lành mạnh cũng là một 
trong những ưu tiên của MFF, đặc biệt 
trong việc cải thiện quản lý chất thải 
và giáo dục cho dân đảo về tầm quan 
trọng của bảo vệ môi trường.

Pakistan
       MFF hiện đang hỗ trợ Pakistan thực 
hiện cách tiếp cận Quản lý Tổng hợp 
Vùng ven biển (ICM) bằng cách đưa ra 
những công cụ và cơ chế ICM thích 
hợp. Mục tiêu của MFF Pakistan là khởi 
xướng các hoạt động bảo tồn, phục 
hồi và phát triển dựa trên ICM nhằm 
đảm bảo sự chia sẻ công bằng lợi ích 
trong công tác bảo vệ môi trường ven 
biển quốc gia và sinh kế của tất cả cư 
dân nơi đây.
       Một ưu tiên khác đó là phát triển cơ 
chế hợp tác giữa các khu vực công – tư 
để đạt được những lợi ích kinh tế bền 
vững và công bằng từ phát triển ven 
biển; và tăng cường các cam kết chính 
sách hướng tới các chương trình ICM 
bền vững. 

MFF trong khu vực

Trồng đước, Đông Java, Indonesia
© Jakarta Green Mountain

Giám sát chất lượng nước, tỉnh Ranong, Thái Lan
© Mạng lưới Du lịch Cộng đồng Bắc Andaman

Đánh đưng lợp nhà, Maldives © Ban Thư ký MFF



Seychelles
     Hoạt động của MFF tại Seychelles 
bao gồm các dự án về phục hồi sinh 
cảnh và bảo vệ đa dạng sinh học, đồng 
thời tham gia vào hàng loạt các sự kiện 
môi trường. Những hoạt động này cũng 
góp phần đẩy mạnh sự tham gia của cộng 
đồng và khu vực tư nhân vào quản lý tài 
nguyên ven biển.
        MFF hiện đang hỗ trợ pháp lý trong 
việc bảo vệ môi trường sống và các loài 
sinh vật ven biển, đồng thời giáo dục 
giới trẻ và cộng đồng địa phương về 
những giá trị thực chất của chúng. Biến 
đổi khí hậu là mối quan tâm lớn ở 
Seychelles bởi các ngành kinh tế mũi 
nhọn và cơ sở hạ tầng của đất nước 
đều dễ bị tác động bởi nước biển dâng. 
MFF ưu tiên hỗ trợ Chính phủ thực hiện 
Chính sách quốc gia về Quản lý Thiên 
tai và nâng cao sức chống chịu của 
cộng đồng với biến đổi khí hậu.

Sri Lanka
        MFF giúp đỡ cộng đồng địa phương 
tại Sri Lanka phục hồi và sử dụng bền 
vững các hệ sinh thái ven biển. Những 
hoạt động chính của MFF tại quốc gia  

này là đẩy mạnh sự  tham gia của cộng 
đồng địa phương vào quản lý ven biển, 
bao gồm tăng cường khả năng chống 
chịu của các cộng đồng ven biển và cửa 
sông trước tác động của biến đổi khí 
hậu.
    MFF ưu tiên giải quyết các vấn đề 
quan trọng liên quan đến tính bền 
vững môi trường của hệ sinh thái ven 
biển Sri Lanka. Bên cạnh đó, MFF cũng 
thông qua các tổ chức địa phương giới 
thiệu rộng rãi các sinh kế thay thế bền 
vững để giảm thiểu sức ép lên tài 
nguyên ven biển.

Thái Lan
       Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng 
tại Thái Lan đã làm mất đi diện tích lớn 
các sinh cảnh ven biển khiến Chính phủ 
phải ban hành một chính sách bảo tồn 
và phục hồi rừng ngập mặn. Để hỗ trợ 
chính sách này, MFF hiện đang thực 
hiện các hoạt động bảo tồn hệ sinh thái 
rừng ngập mặn và cải thiện sinh kế địa 
phương. Phục hồi rừng ngập mặn, khôi 
phục lại các vùng đệm, và thúc đẩy các 
biện pháp đánh bắt thủy sản có trách 
nhiệm là trọng tâm của nhiều dự án   
 

MFF, cùng với đó là việc tăng quyền  giúp 
cộng đồng địa phương tham gia nhiều 
hơn vào quản lý vùng ven biển. Ngoài 
ra, MFF cũng giúp cộng đồng ven biển 
thích nghi với biến đổi khí hậu và sẵn 
sàng ứng phó. Những nỗ lực này cũng 
giúp lồng ghép các vấn đề biến đổi khí 
hậu và bình đẳng giới vào các chương 
trình nghị sự quốc gia.

Việt Nam
       Ưu tiên của MFF tại Việt Nam là tăng 
cường khả năng chống chịu của cộng 
đồng, quản lý thích ứng và chia sẻ kiến 
thức; ưu tiên tập trung vào rừng ngập 
mặn trong bối cảnh lớn của Quản lý 
Tổng hợp Vùng ven biển. MFF tại Việt 
Nam hoạt động như một mạng lưới chia 
sẻ kiến thức và thông tin, đặc biệt đối 
với các nhà hoạch định chính sách cấp 
tỉnh. 
       MFF hiện cũng hỗ trợ Việt Nam nâng 
cao hiệu quả trong việc xây dựng và 
thực hiện các chính sách và chương trình 
quốc gia. Trong đó có việc hỗ trợ các nhà 
hoạch định chính sách xây dựng các văn 
bản pháp lý để thực hiện chi trả dịch vụ 
hệ sinh thái từ rừng ngập mặn.

Trẻ em đang vẽ tranh trên tường tại trường học @MFF Seychelles Trồng tre phục hồi bờ sông, Sri Lanka @Tổ hợp phát triển Ruhunu 



Chức năng chính của Ban thư ký bao 
gồm hỗ trợ về hành chính, quản lý, và kỹ 
thuật cho các NCB và dự án. Ngoài ra, 
Ban thư ký hiện đang xây dựng một diễn 
đàn để tổng hợp, quản lý, và chia sẻ 
thông tin. Tại đây, những kinh nghiệm 
tốt và sáng tạo sẽ được tài liệu hóa và 
phổ biến một cách hiệu quả. 

Quản lý cấp quốc gia 
    Nhiệm vụ điều phối và giám sát các 
hoạt động quốc gia của MFF thuộc về 
các NCB tại mỗi nước thành viên. NCB 
hoạt động phối hợp với các cơ quan 
chuyên trách trong quản lý vùng ven 
biển tại các quốc gia.

Mục tiêu chung và các mục 
tiêu cụ thể
     Để đạt được mục tiêu chung là bảo 
tồn, phục hồi và quản lý bền vững hệ 
sinh thái ven biển trở thành cơ cở hạ tầng 
tự nhiên then chốt, góp phần mang lại 
cuộc sống an toàn và thịnh vượng cho 
người dân, MFF triển khai các hoạt động 
theo ba mục tiêu cụ thể:

    Những mục tiêu này được thiết kế để 
tăng cường sử dụng bền vững tài nguyên 
ven biển và nâng cao sức chống chịu đối 
với các mối đe dọa ngày càng lớn từ biến 
đổi khí hậu và thiên tai. 

Quản lý cấp khu vực
         Ban Điều hành Khu vực (RSC) giám sát 
quá trình thực hiện kế hoạch hành động 
của MFF và toàn bộ tiến độ nhằm đảm 
bảo mục tiêu đề ra. RSC là một ban gồm 
nhiều bên liên quan do IUCN và UNDP 
đồng chủ trì, với đại diện từ chính phủ 
các quốc gia thành viên của MFF: Ấn Độ, 
Indonesia, Maldives, Pakistan, Seychelles, 
Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam; và các tổ 
chức đối tác của MFF: CARE, Tổ chức Nông 
Lương Liên hợp quốc (FAO), Chương trình 
Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP), và Tổ 
chức Đất ngập nước Quốc tế (Wetlands 
International). RSC họp một năm một lần.

Ban Thư ký
        Ban thư ký MFF, trụ sở đặt tại Băng-
Cốc, Thái Lan, làm việc chặt chẽ với RSC, 
cơ quan điều phối quốc gia (NCB) tại mỗi 
nước, và các văn phòng quốc gia của 
IUCN và UNDP để đảm bảo các hoạt động 
được tiến hành thuận lợi. 

MFF hoạt động như thế nào

Lồng ghép yếu tố về giới trong tập huấn về phương pháp tái chế rác hữu cơ, Pemalong, 
Trung Java, Indonesia@Jakarta Green Monster
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MFF hướng tới hỗ trợ chính 
sách, tập trung vào con người, 
dựa trên hợp tác và định hướng 
đầu tư

Cải thiện, chia sẻ và sử dụng kiến 
thức để hỗ trợ bảo tồn, phục hồi và 
sử dụng bền vững các hệ sinh thái 
ven biển.
Nâng cao năng lực các cơ quan thực 
hiện Quản lý Tổng hợp Vùng ven biển 
và tăng quyền cho xã hội dân sự (bao 
gồm cộng đồng địa phương) tham 
gia vào quá trình ra quyết định và 
quản lý để bảo tồn, phục hồi và sử 
dụng bền vững hệ sinh thái ven biển.
Tăng cường quản lý vùng ven biển ở 
tất cả các cấp (khu vực, quốc gia, tỉnh, 
huyện và cộng đồng) nhằm khuyến 
khích các chương trình quản lý tổng 
hợp và hoạt động đầu tư đem lại lợi 
ích tích cực về môi trường, kinh tế, xã 
hội, và nâng cao chất lượng cuộc sống 
và sự an toàn  cho người dân.

1.

2.

3.



Chương trình Hoạt động
      Những mục tiêu của MFF được hỗ 
trợ bởi 15 Chương trình Hoạt động 
(PoW), xếp thành ba “trụ” đó là Áp 
dụng kiến thức, Tăng quyền cho xã 
hội dân sự và Nâng cao quản lý. 
Bằng cách cung cấp thêm thông tin, 
và tăng quyền cho người dân, và các 
cơ quan để sử dụng các thông tin 
này, MFF giúp các bên liên quan 
tham gia hiệu quả hơn nữa vào quá 
trình quản lý vùng ven biển. Nâng 
cao năng lực, biến đổi khí hậu, bình 
đẳng giới, quản lý thông tin và  

truyền thông, hợp tác với khu 
vực tư nhân là các chủ đề xuyên 
suốt được lồng ghép trong các 
hoạt động nhằm đạt được những 
kết quả tích cực nhất cho mỗi 
PoW.
       NCB mỗi nước xây dựng một 
Kế hoạch Hành động Chiến lược 
Quốc gia (NSAP) của MFF để hỗ 
trợ các ưu tiên quốc gia đối với 
phát triển bền vững vùng ven 
biển, dựa trên việc xác định các 
PoW phù hợp nhất với mỗi quốc 
gia. Điều này giúp mỗi quốc gia    

chủ động thực hiện PoW, góp phần 
thúc đẩy hợp tác và học hỏi  giữa các 
thành viên NCB và các bên liên quan 
cấp quốc gia khác.
     Các PoW được triển khai thông 
qua, hoặc được hợp tác triển khai 
cùng với chính phủ của các quốc gia 
thành viên, tổ chức đối tác, tổ chức 
phi chính phủ (NGO), tổ chức cộng 
đồng và tư nhân.
       RSC giám sát các hoạt động này 
nhằm đảm bảo trách nhiệm và tính 
minh bạch đối với các nhà tài trợ cho 
MFF và các bên đóng góp khác.

Tăng quyền cho xã hội 
dân sự

Tăng cường quản lýÁp dụng kiến thức

Các Chương trình Hoạt động (PoW) của MFF

Nâng cao năng lực, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, quản lý thông tin và truyền thông, hợp tác với tư 
nhân là các chủ đề xuyên suốt

1.   Nâng cao kiến thức quản lý

2.   Thiết kế kế hoạch phục hồi ven 
biển hợp lý

3.   Áp dụng cách tiếp cận từ đầu 
nguồn đến biển

4.   Kết hợp đánh giá kinh tế

5.   Áp dụng giám sát, học hỏi và 
đánh giá

6.   Đẩy mạnh sự tham gia của xã hội 
dân sự

7.   Tăng cường năng lực quản lý

8.   Hỗ trợ sinh kế bền vững thân 
thiện với môi trường

9.   Nâng cao khả năng chống chịu 
của cộng đồng

10.  Tài trợ cho bảo tồn ven biển

11.   Hỗ trợ các chương trình ven biển 
quốc gia

12.   Nâng cao năng lực lập kế hoạch 
tổng hợp ven biển

13.   Góp phần thực hiện cho các khu 
bảo tồn biển

14.   Đẩy mạnh giám sát và đánh giá 
quản lý

15.   Khuyến khích kinh doanh bền 
vững

CÁC DỰ ÁN



       MFF trực tiếp đầu tư vào hệ sinh thái 
ven biển thông qua các dự án hiện trường 
phù hợp với các Chương trình Làm việc. 
Các dự án này đóng vai trò hiệu quả trong 
thử nghiệm các phương pháp mới và đột 
phá, thông qua quá trình giám sát, học 
hỏi và đánh giá, và sau đó chia sẻ trên 
diễn đàn kiến thức của MFF.
       Có rất nhiều loại dự án được thực hiện 
để chuyển tải các đầu tư của MFF. Từ năm 
2008, nhiều dự án với quy mô nhỏ và lớn 
đã được triển khai tại các quốc gia thành 
viên. Từ năm 2010, MFF bắt đầu cho triển 
khai các dự án cấp khu vực để giải quyết 
các vấn đề chung của toàn khu vực các 
nước thành viên MFF.

Các dự án quy mô nhỏ
       Chương trình Tài trợ Dự án Nhỏ là cơ 
chế để hỗ trợ tài chính cho các dự án quy 
mô nhỏ. Mỗi quốc gia thành viên được 
cấp kinh phí để thực hiện một Chương 
trình Tài trợ Dự án Nhỏ cho các dự án ở hai 
mức sau: dưới 10.000 USD, và từ 10.000 – 
25.000 USD. MFF cũng khuyến khích việc 
đồng tài trợ các dự án này, đặc biệt là từ 
khu vực tư nhân.

       Các dự án thuộc Chương trình Tài trợ 
Dự án Nhỏ là một cách tiếp cận quan 
trọng để hỗ trợ địa phương dưới hình 
thức là các hoạt động dự án dựa vào 
cộng đồng.
       Ban điều phối quốc gia (NCB) tại mỗi 
nước có quyền quản lý hoàn toàn đối với 
Chương trình Tài trợ Dự án Nhỏ tại quốc 
gia, kêu gọi các đề xuất và chọn lựa dự 
án để tài trợ. Các dự án này do NCB quản 
lý thông qua văn phòng đại diện của 
IUCN hoặc UNDP của quốc gia thành 
viên.
       Từ năm 2008 và 2011, hơn 80 dự án 
nhỏ đã được triển khai khắp khu vực 
MFF. Những dự án này tập trung hỗ trợ 
các tổ chức Phi Chính phủ (NGO) và các 
tổ chức cộng đồng, thực hiện để đáp 
ứng nhu cầu của các cộng đồng ven 
biển. Thông qua mối liên hệ giữa dự án 
và các cơ quan chính phủ, các cơ quan 
này đã quan tâm hơn tới việc chia sẻ  
kiến thức với các cơ quan khác và với các 
nhà hoạch định chính sách. Ví dụ, các dự 
án nghiên cứu tại Ấn Độ đã khuyến 
khích Bộ Môi trường và Lâm nghiệp hỗ 
trợ tài chính để tiếp tục các hoạt động 
mà MFF đã triển khai.

Các dự án quy mô lớn
        Loại hình dự án thứ hai MFF hỗ trợ là 
các dự án quy mô lớn, dài hạn, từ 50.000 
USD lên đến tối đa 100.000 USD (các dự 
án đang triển khai của Giai đoạn I có hạn 
mức cao hơn). Những dự án quy mô lớn 
hơn này phải thông qua một quy trình 
phê duyệt bao gồm nhiều bước. Sau khi 
NCB đánh giá sơ bộ đề xuất, cơ quan đề 
xuất dự án có thể chỉnh sửa đề xuất của 
mình. Sau khi đã nhận được sự chấp 
nhận từ NCB, đề xuất sẽ được gửi đến 
Ban Thư ký MFF để được đánh giá lần hai.
       Sau đó, các đề án được nộp cho Ban 
Cố vấn Kỹ thuật độc lập để đánh giá. 
Những kết quả đánh giá của ban này sẽ 
được Ban điều hành khu vực sử dụng để 
đưa ra quyết định dự án nào sẽ được hỗ 
trợ.

Các dự án khu vực
      Các dự án khu vực của MFF diễn ra 
trên nhiều quốc gia, củng cố những kiến 
thức hiện có và những kinh nghiệm quản 
lý tài nguyên ven biển tốt nhất; và 
nghiên cứu các vấn đề mới phát sinh để 
bổ sung kiến thức.

Dự án vì người dân

Ranong, Thailand © Sayan Chenudomsauad



        Mỗi dự án khu vực nhận được sự ủng 
hộ trực tiếp của ít nhất ba quốc gia thành 
viên MFF, với một tổ chức đối tác chủ trì 
có đủ năng lực, được chọn từ các đối tác 
chính của MFF. 

Giám sát, học hỏi và đánh giá
      MFF đã xây dựng một cơ chế Giám sát, 
Học hỏi và Đánh giá (MLE) để cung cấp 
một phương pháp tiếp cận chiến lược 
mang tính lô-gic và nhất quán để giám 
sát các dự án. Quá trình này liên kết và 
tổng hợp các hoạt động giữa cấp độ 
chương trình khu vực và quốc gia và cấp 
độ dự án.
        Các nhóm nhỏ, bao gồm 2 thành viên 
NCB, một thành viên Ban Thư ký và một 
chuyên gia độc lập sẽ làm việc tại các 
quốc gia để giám sát dự án, trao đổi với 
cán bộ điều phối quốc gia và các thành 
viên NCB khác. Với cách tìm hiểu thông 
tin tích cực, ưu tiên của MFF là đánh giá 
và đúc kết các bài học từ rất nhiều kết 
quả đạt được từ các hoạt động của MFF. 
Cơ chế giám sát này giúp tăng cường 
trao đổi thông tin giữa các dự án và NCB, 
giữa các quốc gia và khu vực thông qua 
sự tham gia của thành viên NCB và Ban 
Thư ký tại các cuộc họp Ban điều hành 
khu vực và các sự kiện khu vực khác.

Kết quả
    Phần lớn các dự án quy mô nhỏ đã 
đóng góp cho việc xóa đói giảm nghèo 
và tăng quyền cho cộng đồng thông qua 
phát triển sinh kế bền vững. Kết quả của 
các dự án trên cũng đã dẫn đến những 
thay đổi hành vi làm giảm sức ép lên tài 
nguyên thiên nhiên, đặc biệt là giảm 
đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Ngoài 
ra, những dự án này cũng đã mang lại 
những nguồn thu nhập mới. Ví dụ như, 
việc trồng lô hội ở một cộng đồng tại Sri 
Lanka đã giúp thu nhập hàng tháng của 
một gia đình làm ngư nghiệp truyền 
thống tăng lên 26%, trong khi giảm được 
5% sức lao động dành cho đánh bắt thủy 
sản tại địa phương.
        Các dự án cũng góp phần tăng cường 
quản lý vùng ven biển bằng việc hỗ trợ 
quản lý tổng hợp và tác động đến các 
chính sách quốc gia. Một đợt khảo sát 
khoa học được MFF hỗ trợ tại Gujarat, 

Ấn Độ, đã tìm ra hai loài cây ngập mặn 
mới cho tiểu bang, thúc đẩy chính quyền 
tiểu bang ra quyết định thành lập một 
khu di sản đa dạng sinh học tại một phần 
của khu vực này.
        Quy mô và thời gian thực hiện dài hơn 
của các dự án quy mô lớn đã cho thấy các 
tác động lên sinh kế thay thế bền vững và 
sự tham gia của cộng đồng vào quản lý 
tài nguyên. Một tổ chức hoạt động tại 
Maldives đưa ra sáng kiến kỹ thuật và 
chiến lược mới cho an ninh lương thực 
nhằm đưa ra các công cụ học tập hữu ích, 
nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu ở 
địa phương và cũng có thể áp dụng cho 
các khu vực khác. Dự án này cũng minh 
họa cách MFF thúc đẩy bình đẳng giới, 
trong khi lồng ghép các vấn đề biến đổi 
khí hậu và sản xuất nông nghiệp bền 
vững.
      Tại Sri Lanka, nỗ lực để đẩy mạnh sự 
tham gia của cộng đồng trong quản lý 
tổng hợp vùng ven biển đã đưa ra một 
mô hình tham gia thành công của nhiều 
bên liên quan trong quản lý ven biển và 
có thể được áp dụng khắp đất nước. Dự 
án này cũng giúp minh họa giá trị của các 
ngành nghề bền vững để thay thế cho 
sinh kế đánh bắt thủy sản truyền thống, 
và thí điểm các nguồn tài chính địa 
phương đẩy mạnh phát triển sinh kế. 

         Việc đánh giá hiệu quả quản lý các khu 
bảo tồn biển ở Thái Lan có khả năng tác 
động lớn tới chính sách quốc gia đối với 
quản lý các khu bảo tồn. Dự án này đang 
đánh giá quá trình và những nguyên tắc 
của quản lý cấp hệ thống, làm cơ sở để đề 
cử khu liên hợp biển Andaman là di sản 
thế giới UNESCO. 

-

-

-

Đánh giá nhanh có sự tham gia, Tamil Nadu, Ấn Độ © Ban thư ký MFF



Chủ đề xuyên suốt

Sản xuất giày, sinh kế thay thế cho người dân khái thác cát 
ven sông Sri Lanka © MFF Secretariat

Sách Giáo khoa và các bộ sách hướng dẫn về các khu Di sản  
Thiên nhiên Thế giới Aldabra Atoll, Seychelles © MFF Seychelles

        MFF nhận thấy một vài chủ đề xuyên 
suốt đóng vai trò quan trọng để đạt được 
những kết quả tích cực trong quá trình 
hoạt động của mình. Các chủ đề sau đã 
được lựa chọn để lồng ghép vào các 
Chương trình Hoạt động của MFF.

Nâng cao năng lực 
        Nâng cao năng lực quốc gia về quản 
lý hệ sinh thái ven biển là một ưu tiên lớn 
đối với MFF. Phương pháp tiếp cận của 
MFF hiểu rằng cả kiến thức khoa học và 
kiến thức cộng đồng (tri thức bản địa) 
cần được xác định và tổng hợp nếu 
muốn quản lý hiệu quả các nguồn tài 
nguyên ven biển. Để đáp ứng nhu cầu 
này, MFF giúp đỡ các quốc gia và dự án 
áp dụng những kinh nghiệm tốt nhất 
trong Quản lý Tổng hợp Vùng Ven biển 
thông qua tập huấn tương tác sử dụng 
nhiều bộ công cụ tập huấn.

        Phối hợp với nhau, quản lý thông tin 
và truyền thông cấu thành diễn đàn 
thông tin MFF, một trung tâm lưu trữ và 
phổ biến thông tin về nguồn nhân lực, 
kênh truyền thông, quá trình học tập, 
giám sát, và cơ chế phản hồi từ người sử 
dụng. Diễn đàn thông tin này sẽ tăng 
cường luồng thông tin trao đổi giữa các 
bên liên quan và giữa các cấp từ khu vực, 
đến quốc gia và dự án. Luồng thông tin 
này có vai trò vô cùng quan trọng trong 
việc giúp MFF đạt được mục tiêu của 
Sáng kiến, cũng như đảm bảo các kết 
quả, bài học và phương pháp tốt nhất 
được chia sẻ rộng rãi.

Hợp tác với khu vực tư nhân
        MFF đẩy mạnh kinh doanh bền vững 
thân thiện với môi trường ở các vùng ven 
biển bằng cách huy động sự quan tâm và 
nguồn lực của các công ty thông qua 
qua hợp tác đa bên. MFF hướng đến năm 
ngành đầu tư nhiều vào vùng ven biển 
và phụ thuộc kinh tế vào hệ sinh thái ven 
biển là du lịch, thủy sản, cảng, dầu khí,  
khai khoáng và nạo vét. Tăng cường các 
hoạt động có chi phí hiệu quả sẽ góp 
phần tạo nên tính bền vững và khuyến 
khích cộng tác, MFF giúp các doanh 
nghiệp trong những lĩnh vực này áp 
dụng những chiến lược xanh hơn, thân 
thiện với môi trường hơn vào quá trình 
hoạt động. 

trình tập huấn quy mô lớn về quản lý chu 
trình dự án cho các thành viên của NCB, 
đối tác và các nhà quản lý ven biển. 
      Ngoài ra, MFF hiện cũng đang hỗ trợ 
triển khai các hoạt động biến đổi khí hậu 
thông qua các dự án quy mô lớn, đồng 
thời thực hiện nghiên cứu vai trò của rừng 
ngập mặn và các hệ sinh thái ven biển 
khác trong chu trình cacbon tại mỗi khu 
vực. Các kinh nghiệm và bài học thực tiễn 
trong việc nâng cao khả năng chống chịu 
đang được tổng hợp và chia sẻ khắp khu 
vực và toàn cầu thông qua diễn đàn 
thông tin của MFF.

Bình đẳng giới
        MFF cam kết bảo đảm sự bình đẳng 
giữa nam và nữ, hay bình đẳng giới, coi 
đây là một phần quan trọng trong hoạt 
động của mình. Chiến lược Bình đẳng Giới 
của MFF nhận thức rõ bình đẳng giới là 
không thể thiếu được trong bảo tồn và 
phát triển bền vững. Chiến lược này giải 
quyết vấn đề bình đẳng giới từ cấp khu 
vực, quốc gia và dự án của MFF, và đề xuất 
phương pháp tiếp cận dựa trên nhu cầu 
cụ thể của các bên liên quan. Mục tiêu của 
MFF là đảm bảo bình đẳng về giới trong 
quản lý tài nguyên thiên nhiên ven biển 
và đẩy mạnh sinh kế bền vững.

Quản lý thông tin và truyền 
thông
        Các kết quả hoạt động của MFF được 
tổng kết và phổ biến một cách chiến lược 
thông qua hợp phần quản lý kiến thức và 
truyền thông mạnh. Quản lý kiến thức là 
quy trình xác định, thiết kế và chia sẻ các 
bài học và kinh nghiệm. Trong bối cảnh 
của MFF, điều này có nghĩa là: thiết kế một 
hệ thống để tổ chức, phân tích và phổ 
biến các kết quả từ quá trình hoạt động 
và thực hành của MFF; tổng hợp thông tin 
thu được từ các chu trình quản lý dự án 
MFF; so sánh kiến thức khoa học và tri 
thức bản địa; và xây dựng các hướng dẫn 
và thực hành kỹ thuật tốt. Truyền thông 
hỗ trợ chia sẻ các kiến thức này, mở rộng 
tiếp cận, và truyền tải kiến thức theo hình 
thức phù hợp với các nhóm đối tượng và 
các bên liên quan của MFF.

Biến đổi khí hậu
        Biến đổi khí hậu (CC) và giảm thiểu rủi 
ro thiên tai (DDR) là hai chủ đề lớn để 
tăng cường khả năng chống chịu trước 
những thay đổi môi trường. Dựa trên 
kinh nghiệm thực tế, MFF đang xem xét 
và tổng hợp hai vấn đề này thông qua 
các Kế hoạch Hành động Chiến lược 
Quốc gia, các dự án trình diễn lớn, và dựa 
trên các hướng dẫn Giám sát, Học hỏi và 
Đánh giá. MFF còn chú trọng thí điểm 
những công cụ và phương pháp có liên 
quan tới CC và DDR ven biển, được giảng 
dạy trong các khóa học thuộc chương 
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Trồng rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển tại Balochistan © MFF Pakistan

Khảo sát cỏ biển Ranong, Thái Lan © IUCN

MFF hoan nghênh sự tham gia của các cá 
nhân, tổ chức có cùng mối quan tâm về cải 
thiện tính bền vững của vùng ven biển. Để có 
thêm thông tin về MFF, hoặc tìm hiểu cách 
thức mà quý vị, tổ chức của quý vị, dự án hay 
cộng đổng có thể tham gia, xin hãy liên hệ 
với chúng tôi:

Rừng Ngập mặn cho Tương lai (MFF)
63 Sukhumvit Soi 39
Băng-cốc 10110 Thái Lan
Tel: +662 662 4029
Fax: +662 662 4389

Cơ quan Điều phối quốc gia MFF tại Việt Nam
Văn phòng IUCN Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 2A, Khu Ngoại Giao 
Đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
ĐT: ++(844) 3726 1575
Fax:  ++(844) 3726 1561
info.vietnam@iucn.org
www.iucn.org/vietnam



       Rừng Ngập mặn cho Tương lai (MFF) là một sáng kiến dựa trên hợp tác nhằm tăng cường đầu 
tư vào các hệ sinh thái ven biển hỗ trợ phát triển bền vững. MFF cung cấp một diễn đàn hợp tác cho 
nhiều quốc gia, ngành và các tổ chức đối phó với những thách thức trong bảo tồn hệ sinh thái ven 
biển, sinh kế bền vững, và hỗ trợ để các bên đạt đến một mục tiêu chung.
        MFF hoạt động dựa trên nỗ lực quản lý ven biển trước và sau thảm họa sóng thần năm 2004 tại 
Ấn Độ Dương, đặc biệt hưởng ứng lời kêu gọi hợp tác và duy trì động lực mạnh mẽ thời kỳ hậu sóng 
thần. Ban đầu sáng kiến tập trung vào những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sóng thần 
- Ấn Độ, Indonesia, Maldives, Seychelles, Sri Lanka và Thái Lan – MFF hiện mở rộng thêm các nước 
thành viên là Pakistan và Việt Nam. MFF sẽ huy động sự tham gia của những quốc gia khác trong 
khu vực đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự, với mục tiêu lâu dài là đẩy mạnh cách tiếp 
cận tổng hợp ở quy mô toàn đại dương trong quản lý vùng ven biển.
         MFF hy vọng có thể đạt được những kết quả tích cực thông qua hợp tác khu vực, hỗ trợ chương 
trình quốc gia, sự tham gia của khu vực tư nhân, và sự chung tay của cộng đồng. Điều này đang 
được thực hiện thông qua những hoạt động và dự án chung để phát triển và chia sẻ kiến thức hiệu 
quả hơn, tăng quyền cho các thể chế và cộng đồng, và đẩy mạnh quản lý hệ sinh thái ven biển.
       Tuy MFF chọn rừng ngập mặn là hệ sinh thái tiêu biểu, sáng kiến này cũng hướng tới các hệ sinh 
thái ven biển khác, bao gồm rạn san hô, vùng cửa sông, đầm phá, đất ngập nước, bãi biển và thảm 
cỏ biển. Chiến lược quản lý MFF dựa trên nhu cầu của từng nước và khu vực, hướng tới quản lý bền 
vững lâu dài các hệ sinh thái ven biển. Các ưu tiên này cùng các vấn đề mới xuất hiện sẽ thường 
xuyên được Ban Điều hành Khu vực của MFF xem xét, nhằm đảm bảo MFF sẽ luôn là một sáng kiến 
phù hợp và thích ứng.

Tờ thông tin này được in với sự hỗ trợ tài chính của Norad và Sida

Xem thêm chi tiết tại: www.mangrovesforthefuture.org


