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LỜI CẢM ƠN 
 

Báo cáo này được thực hiện theo yêu cầu của Vụ Quản lý Rừng đặc dụng, phòng hộ - Tổng cục Lâm 

nghiệp - Bộ NN&PTNT với sự hỗ trợ của Dự án “Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và 

các dịnh vụ hệ sinh thái ở Việt Nam – giai đoạn II” của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ-Bio II). 

 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cá nhân: bà Anja Barth, ông Trần Lê Trà, bà Nguyễn Thị Hiệp Hòa 

(Dự án GIZ-Bio II), ông Nguyễn Mạnh Hiệp, ông Đồng Anh Đài (Vụ Quản lý Rừng đặc dụng, phòng 

hộ) đã hỗ trợ cung cấp thông tin và báo cáo của các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cũng như các 

báo cáo điều tra, đánh giá các loài linh trưởng ở Việt Nam cho hoạt động đánh giá này. 

 

Đặc biệt, chúng tôi trân trọng cám ơn các cá nhân sau đây đã dành nhiều thời gian tham gia các cuộc 

phỏng vấn trực tiếp và qua thư điện tử để trả lời bảng câu hỏi: TS. Hà Thăng Long (Hội động vật học 

Frankfurt) TS. Hoàng Minh Đức (Viện Sinh thái học miền Nam), ông Nguyễn Vũ Khôi (Tổ chức 

Wildlife at Risk), ông Hoàng Văn Lâm, ông Josh Kempinski (Tổ chức FFI), TS. Benjamin Rawson (Tổ 

chức WWF), ông Bùi Xuân Trường (Dự án BCC-GEF), ông Nguyễn Mậu Toàn (Khu BTTN Xuân 

Liên), ông Nguyễn Quang Sỹ (VQG Bến En) và ông Lưu Trung Kiên (VQG Pù Mát), TS. Mary Blair 

(Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ), TS. Christian Roos (Trung tâm Linh trưởng Đức), TS. Herbert 

Covert (Trường Đại học Colorado), TS. Amy Levince, ông Lưu Tường Bách (Vườn thú Denver), TS. 

Lê Đức Minh (Đại học Quốc gia Hà Nội), TS. Lê Xuân Cảnh (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật).  

 

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cán bộ của các Chi cục Kiểm lâm: Cao Bằng, Hà Giang, Hà 

Nam, Hạt Kiểm lâm Kim Bảng, Khu Bảo tồn Loài và sinh Cảnh Vượn Cao Vít Trùng Khánh, Khu Bảo 

tồn Loài và Sinh cảnh Vượn đen tuyền Mù Cang Chải, Khu BTTN Pù Hoạt cùng các cá nhân của các 

dự án, cơ quan, tổ chức khác đã cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi thông qua các phương tiện 

truyền thông khác nhau để hoàn thiện đánh giá này. 
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TÓM TẮT BÁO CÁO 
 

Quyết định số 628/QĐ-TTg là văn bản pháp lý quan trọng định hướng và hướng dẫn cho các hoạt động 

của Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 

2030. Việc thực hiện Kế hoạch này là trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tuy 

nhiên, trong giai đoạn 2017-2020 vừa qua, Kế hoạch này mới được triển ở mức độ thấp và chưa có sự 

tham gia mạnh mẽ của tất cả các bên liên quan do nhiều nguyên nhân, hạn chế và thách thức về năng 

lực, trình độ, nguồn kinh phí và sự điều phối trong công tác bảo tồn linh trưởng tại Việt Nam. 

 

Báo cáo này cung cấp thông tin về sơ kết, đánh giá việc thực hiện và thực hiện các nhiệm vụ và hoạt 

động bảo tồn ở Việt Nam theo Quyết định số 628 / QĐ-TTg dưới sự hỗ trợ của dự án GIZ-Bio. Nhiều 

chuyên gia linh trưởng trong nước và quốc tế đã được mời tham gia ý kiến và đóng góp ý kiến cho báo 

cáo này. 

 

Các hoạt động đã và đang triển khai trong giai đoạn 2017-2020 đáp ứng một phần các mục tiêu và 8 

nhiệm vụ chính của Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam như được nêu trong Quyết định số 

628/QĐ-TTg. Trong đó, chỉ có Nhiệm vụ 1: “Rà soát và hoàn thiện khung pháp lý về bảo tồn linh 

trưởng” đã thực hiện ; các nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện ở mức độ thấp, trung bình hoặc chưa 

thực hiện. 

 

Trong giai đoạn 2017-2020, nhiều dự án bảo tồn các loài linh trưởng đã và đang được thực hiện ở Việt 

Nam bao gồm các dự án nghiên cứu, bảo tồn đa dạng loài hoặc tập trung đối với một vài loài linh trưởng 

cụ thể. Tuy nhiên, các dự án này vẫn có quy mô nhỏ, chỉ triển khai thực hiện với một số loài và ở một 

số khu vực nhất định và chưa thực sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu bảo tồn của mỗi loài linh trưởng ở Việt 

Nam. 

 

Trong thời gian tới, cần thúc đẩy và tiếp tục triển khai các hoạt động của Kế hoạch bao gồm: 1) ưu tiên 

xây dựng và triển khai các dự án trong khuôn khổ Danh mục dự án ưu tiên; 2) tiếp tục xây dựng, triển 

khai và nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, bảo vệ quần thể và sinh cảnh của các loài linh trưởng đặc 

hữu, nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; 3) xây dựng và triển khai các dự án và hoạt động điều 

tra, nghiên cứu và bảo tồn các quần thể linh trưởng đặc hữu, nguy cấp tại các khu vực nằm ngoài hệ 

thống rừng đặc dụng; 4) xây dựng các hướng dẫn lồng ghép và bố trí kinh phí cho các hoạt động bảo 

tồn linh trưởng nguy cấp, quý hiếm vào kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; 5) 

ưu tiên xây dựng và thực hiện các nghiên cứu và đánh giá khả năng sinh tồn của quần thể và sinh cảnh 

(PHVA) và khả năng thích ứng đối với biến đổi khí hậu của các loài linh trưởng đặc hữu và cực kỳ 

nguy cấp của Việt Nam; 6) xây dựng và ban hành các hướng dẫn và quy chuẩn đối với công tác cứu hộ, 

chăm sóc, tái thả và nuôi giữ các loài linh trưởng tại các trung tâm cứu hộ, vườn thú và cơ sở gây nuôi, 

bảo tồn động vật hoang dã; 7) xúc tiến thành lập và đưa vào hoạt động của Nhóm công tác Linh trưởng 

Việt Nam và Hội Linh trưởng Việt; và 8) xây dựng cơ chế và hệ thống báo cáo, giám sát và đánh giá 

việc triển khai và thực hiện Quyết định 628/QĐ-TTg đối với tất các đơn vị có liên quan. 

 

Nguồn kinh phí từ “Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020” sẽ 

kết thúc vào năm 2020, do đó, Chính phủ và các bộ, ngành cần có phân bổ nguồn ngân sách để tiếp tục 

thực hiện các hoạt động bảo tồn linh trưởng theo Quyết định số 628/QĐ-TTg trong giai đoạn tới 2021-

2025. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân cần tiếp tục thu hút và đa dạng hoá các nguồn tài chính bền vững 

đảm bảo cho công tác bảo tồn các loài linh trưởng đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm ở Việt Nam. 

 



 1 

GIỚI THIỆU CHUNG 

KHU HỆ LINH TRƯỞNG VIỆT NAM  

Việt Nam là quốc gia có khu hệ linh trưởng đa dạng cao với 25 loài và phân loài và chỉ đứng sau 

Indonesia trong số các quốc gia ở vùng Đông Nam Á. Các loài linh trưởng ở Việt Nam thuộc 3 họ: Cu 

li (Loridae, 2 loài), Khỉ (Cercopithecidae, 17 loài và phân loài) và Vượn (Hylobatidae, 6 loài). Trong 

số đó, có 4 loài và phân loài đặc hữu gồm: Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus), Voọc mông trắng 

(Trachypithecus delacouri), Voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus) và Khỉ đuôi dài Côn Đảo 

(Macaca fascicularis condorensis). 

 

Ở Việt Nam, các loài linh trưởng phân bố chủ yếu ở các hệ sinh thái rừng trên khắp lãnh thổ và một số 

đảo lớn của quốc gia. Đặc biệt, hầu hết các VQG và Khu BTTN đều có báo cáo, ghi nhận phân bố và 

đang là những khu vực quan trọng nuôi dưỡng và bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm của 

Việt Nam. 

 

Mặc dù đã được quan tâm bảo vệ trong nhiều năm qua, tuy nhiên, các loài linh trưởng ở Việt Nam vẫn 

đang bị đe dọa bởi các mối đe doạ khác nhau. Săn bắn và bẫy bắt trái phép được xác định là mối đe doạ 

chính đối với sự sinh tồn của nhiều quần thể linh trưởng quý hiếm. Ngoài việc bị săn bắt bất hợp pháp, 

các loài linh trưởng có tập tính hoạt động nhiều trên mặt đất, như các loài khỉ, còn bị bẫy bắt trong 

nhiều khu rừng trên cả nước. Bên cạnh đó, môi trường sống của các loài linh trưởng đang bị thu hẹp, 

suy giảm hoặc bị chia cắt do các hoạt động của con người như: đốt nương làm rẫy, khai thác gỗ và lâm 

sản ngoài gỗ, chuyển đổi đất rừng làm đất canh tác nông nghiệp, đô thị hoá, phát triển cơ sở hạ tầng (hệ 

thống đường giao thông), xây dựng các đập thuỷ điện, khai thác khoáng sản.... Hạn chế về nguồn kinh 

phí và nhân sự cũng đang là những thách thức đối với công tác nghiên cứu và bảo tồn các loài linh 

trưởng ở Việt Nam. 

 

Hiện nay, tất cả các loài linh trưởng ở Việt Nam đang được bảo vệ theo các quy định của pháp luật về 

Lâm nghiệp và bảo vệ môi trường của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Đặc biệt, có 19 loài linh 

trưởng có tên trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của Nghị định số 

160/2013/NĐ-CP và Nghị định 64/2019/NĐ-CP; 19 loài loài xếp trong Nhóm IB và 5 loài được xếp 

trong Nhóm IIB thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Nghị định 

06/2019/NĐ-CP; 4 loài xếp hạng Cực kỳ Nguy cấp (CR), 10 loài Nguy cấp (EN), 7 loài Sẽ nguy cấp 

(VU) và 2 loài Bị đe doạ thấp (LR) trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); 10 loài xếp hạng Cực kỳ Nguy 

cấp (CR), 8 Nguy cấp (EN), 3 loài Sẽ nguy cấp (VU) trong Danh sách Đỏ IUCN (2020); 12 loài trong 

Phụ lục I và 13 loài trong Phụ lục II của Công ước CITES (2019). 

 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN LINH TRƯỞNG Ở VIỆT NAM 

 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ các loài 

động vật, thực vật hoang dã, trong đó các loài linh trưởng luôn được xếp trong nhóm những loài được 

ưu tiên bảo vệ cao nhất. 

 

Công tác quản lý, bảo vệ, nghiên cứu và bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đang được quy định 

và hướng dẫn theo các Luật và văn bản pháp quy sau: 

1. Luật Lâm nghiệp (2017) 

2. Luật Đa dạng Sinh học (2008) 

3. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp 

4. Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài 

thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
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5. Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài 

thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

6. Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

7. Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khi bảo tồn vùng nước nội địa 

Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 

8. Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 

9. Quyết đinh 628/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 

hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 

2030 

 

Trong những năm qua, các loài linh trưởng luôn nằm trong số những loài động vật hoang dã quý hiếm 

được quan tâm và ưu tiên bảo tồn ở Việt Nam. Công tác quản lý, nghiên cứu và bảo tồn các loài linh 

trưởng ở Việt Nam đã và đang đạt được một số thành tựu quan trọng cụ thể: i) Không có loài linh trưởng 

nào của Việt Nam bị tuyệt chủng; ii) Nhiều VQG và Khu BTTN đã được thành lập trên khắp cả nước 

đang góp phần nuôi dưỡng và bảo vệ các loài linh trưởng; iii) Cứu hộ và chăm sóc thành công nhiều 

loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm; iv) Một số loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp như Voọc mũi hếch 

(Rhinopitheus avunculus), Voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus) Voọc mông trắng 

(Trachypithecus delacouri), Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) và Vượn Cao vít (Nomascus 

nomascus) đang được bảo tồn và phát triển tốt; v) nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và bảo tồn linh 

trưởng đã và đang được thực hiện hiệu quả; và vi) năng lực nghiên cứu và bảo tồn của đội ngũ cán bộ 

Việt Nam được cải thiện và nâng cao và phần nào đáp ứng được nhu cầu thực tế. 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP BẢO TỒN CÁC LOÀI LINH 

TRƯỞNG Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030  

Nhằm nhấn mạnh sự cần thiết và ưu tiên bảo tồn các loài động vật nguy cấp, Chính phủ Việt Nam đã 

ban hành Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác 

định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 19 loài 

linh trưởng ở Việt Nam đã được đưa vào trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

của Nghị định 160/2013/NĐ-CP này (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP). Mục 

d, Khoản 1, Điều 10 của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP nêu rõ: “Mỗi loài được ưu tiên bảo vệ được 

bảo tồn thông qua một chương trình bảo tồn riêng và được giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm về 

công tác bảo tồn loài đó”. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 218/QĐ-TTg 

ngày 07 tháng 02 năm 2014 phê duyệt “Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, 

khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trong đó có chương 

trình “Xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm” giao Bộ 

NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT xây dựng và trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

 

Năm 2016, Bộ NN&PTNT đã giao Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng “Kế hoạch hành động khẩn cấp 

bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 ” trình Thủ tướng xem xét, 

phê duyệt. Quá trình xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch đã được thực hiện với sự hỗ trợ quan trọng của 

Dự án “Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịnh vụ hệ sinh thái ở Việt Nam” (GIZ-

Bio) và sự tham gia, đóng góp của các chuyên gia linh trưởng Việt Nam và quốc tế; các cơ quan, tổ 

chức có liên quan như: Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp, Các ban quản lý VQG và Khu BTTN… và nhiều 

chuyên gia bảo tồn linh trưởng trong nước và quốc tế. Kế hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết đinh 628/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017. 
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Nội dung chủ yếu của “Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 

2025, tầm nhìn 2030” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam) được nêu tại Điều 1 

của Quyết định 628/QĐ-TTg với mục tiêu tổng quát: “Đảm bảo tất cả các loài linh trưởng ở Việt Nam 

phân bố bên trong và bên ngoài các vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên được bảo tồn và phát 

triển bền vững thông qua bảo vệ hiệu quả các quần thể và môi trường sống của chúng dưới sự quản lý 

của nhà nước và sự tham gia, ủng hộ của toàn thể xã hội” với 5 mục tiêu cụ thể, 8 nhiệm vụ chính và 

38 giải pháp, kinh phí thực hiện cùng 8 dự án ưu tiên được phê duyệt về nguyên tắc. Nhiệm vụ triển 

khai Kế hoạch này của các bộ, ngành, cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân có liên quan cũng được 

nêu chi tiết trong Khoản V, Điều 1 của Quyết định số 628/QĐ-TTg. 

 

Như vậy, Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam đã được thể chế hoá và chỉ đạo thực hiện bằng Quyết 

định số 628/QĐ-TTg. Kế hoạch này định hướng và hướng dẫn cụ thể cho các hành động bảo tồn linh 

trưởng ở Việt Nam với các thông tin, hành động và dự án ưu tiên cho những nhà tài trợ và các tổ chức 

bảo tồn trong việc điều phối và tham gia vào công tác bảo tồn linh trưởng ở Việt Nam. 

 

1 PHẠM VI CỦA BÁO CÁO 

Báo cáo này cung cấp các thông tin rà soát và đánh giá sơ bộ việc thực hiện, triển khai các nhiệm vụ và 

hoạt động bảo tồn linh trưởng ở Việt Nam theo Quyết định số 628/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 

10/5/2017. Các thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập đối với các chương trình, dự án và 

hoạt động bảo tồn linh trưởng có liên quan ở Việt Nam đã và đang diễn ra kể từ tháng 6/2017 tới tháng 

6/2020. 

 

Báo cáo này cung cấp thông tin hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan nắm được tình 

hình triển khai, những thách thức, khó khăn và giải pháp đề xuất thực hiện, triển khai các hoạt động 

bảo tồn linh trưởng ở Việt Nam theo Quyết định số 628/QĐ-TTg. 

 

2 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

. CẬP NHẬT VÀ TỔNG HỢP THÔNG TIN SẴN CÓ 

 

Các thông tin, số liệu được tổng hợp và cập nhật chủ yếu từ 2 nguồn có sẵn tại Vụ Quản lý Rừng đặc 

dụng, phòng hộ (DOPAM) gồm: i) Báo cáo của các Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ được tổng 

hợp trên toàn quốc để phục vụ Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ giai đoạn 2018-

2020; và ii) thông tin về các hoạt động bảo tồn có trong các báo cáo điều tra, nghiên cứu của các cơ 

quan, tổ chức bảo tồn tại Việt Nam.  

 

Các kết quả và thông tin có liên quan khác được tham khảo và trích dẫn từ các báo cáo dự án, báo cáo 

kỹ thuật, báo cáo khoa học của các dự án, cơ quan tổ chức và cá nhân. 

 

Các thông tin về các hoạt động, dự án bảo tồn linh trưởng trong thời gian 2017-2020 đã được công khai 

và lưu trữ trên trang thông tin điện tử cũng được thu thập, xem xét và tổng hợp cho Báo cáo này. 

 

. THAM VẤN CHUYÊN GIA 

Việc xây dựng và hoàn thiện báo cáo này được hỗ trợ bởi hai tác giả của báo cáo này với tư cách là 

chuyên gia tư vấn và tham vấn các bên liên quan tại Việt Nam.  

Trong năm 2019, nhóm chuyên gia tập trung vào việc thu thập thông tin đầu vào và dữ liệu từ các Viện 

nghiên cứu Linh trưởng Việt Nam và quốc tế, các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, 

Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, Ban quản lý các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên.  
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Một hội thảo tham vấn nhằm trình bày các kết quả đánh giá, cũng như thu thập thêm thông tin từ các 

bên liên quan đã được lên kế hoạch vào tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, hội thảo đã bị hoãn lại do tình 

hình của Covid-19. Thay vào đó, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020, báo cáo đã 

được gửi đến các tổ chức và chuyên gia hàng đầu về linh trưởng như WWF Việt Nam, FFI Việt Nam, 

ông Tilo Nadler, Tiến sĩ Hà Thăng Long (Hội Động vật học Frankfurt), Mr. Nguyễn Mạnh Hà (CCD), 

ông Lê Khắc Quyết, ông Trịnh Đình Hoàng (CCD) rà soát và góp ý chuyên sâu. Theo đánh giá của các 

chuyên gia linh trưởng quốc tế và quốc gia, báo cáo đã đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, về đầu 

ra, báo cáo có thể được cải thiên thêm để thể hiện đầy đủ bức tranh và kết quả của các nỗ lực bảo tồn 

linh trưởng theo yêu cầu của Quyết định. Do đó, một số thông tin và dữ liệu cần thu thập, xác minh, và 

phân loại thêm để cải thiện chất lượng của báo cáo. 

 

Quá trình thu thập và đánh giá bổ sung được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020. Trong hội 

thảo tham vấn lần cuối tổ chức vào tháng 12 năm 2020 vừa qua, báo cáo đánh giá bổ sung đã phản ánh 

ý kiến góp ý của các chuyên gia tại lần góp ý lần 1 và được trình bày, thảo luận trong hội thảo.  Hội 

thảo có sự tham gia của 40 đại biểu từ DOPAM, các VQG & KBT, các (I)NGOs và các chuyên gia bảo 

tồn. Các ý kiến đóng góp cho báo cáo đánh giá bổ sung đã được xem xét và thêm vào báo cáo cuối 

cùng.  

 

. ĐIỀU TRA THỰC ĐỊA 

Do hạn chế về thời gian và đi lại, nên các chuyến điều tra thực địa chỉ được thực hiện ở một số ít các 

khu rừng đặc dụng. Thông tin từ các cuộc điều tra thực địa này cung cấp những hiểu biết về việc áp 

dụng và triển khai Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam tại ở cấp cơ sở. 

 

Do hạn chế về thời gian nên công tác điều tra thực địa chỉ được thực hiện ở ba khu rừng đặc dụng để 

tìm hiểu về công tác bảo tồn linh trưởng tại địa phương và việc triển khai Kế hoạch hành động bảo tồn 

linh trưởng gồm: Khu BTTN Xuân Liên, VQG Bến En (Thanh Hóa) và VQG Pù Mát (Nghệ An). Kết 

quả của chuyến đi khảo sát thực tế này mặc dù không phản ảnh được toàn bộ bức tranh bảo tồn linh 

trưởng ở các VQG và Khu BTTN ở Việt Nam nhưng kết quả cũng phần nào cung cấp được những 

thông tin sơ bộ về tình hình bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm tại địa phương đó và 

những thách thức mà các VQG và Khu BTTN đang gặp khi triển khai các Quyết định số 628/QĐ-TTg. 

 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

. NHẬN XÉT CHUNG 

Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 628/QĐ-TTg, Kế hoạch hành động khẩn cấp 

bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã có hiệu lực và thực thi kể từ 

ngày 10/5/2017. Điều 3 của Quyết định số 628/QĐ-TTg nêu rõ: “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”. Như vậy, việc thực hiện Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt 

Nam là trách nhiệm của nhiều bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

 

Trên thực tế, Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam đã và đang được thực hiện một phần và chưa có 

sự tham gia mạnh mẽ của tất cả các bên liên quan do nhiều nguyên nhân, bao gồm hạn chế và thách 

thức về năng lực, trình độ, nguồn kinh phí và sự điều phối trong công tác bảo tồn linh trưởng tại Việt 

Nam. 

 

. CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ 
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Trong thời gian 2017-2020 vừa qua, các hoạt động bảo tồn linh trưởng ở Việt Nam đã và đang thực 

hiện để đáp ứng 5 mục tiêu cụ thể của Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam. Tuy nhiên, có thể đánh 

giá rằng, mức độ thực hiện của các mục tiêu này trong thời gian qua còn ở mức độ thấp và trung bình 

(Bảng 1). Các hoạt động trong giai đoạn tới cần được đẩy mạnh hơn để việc thực hiện Kế hoạch đạt 

được 5 mục tiêu cụ thể đã được đề ra với kết quả tốt. 

 

Bảng 1. Tiến độ và mức độ thực hiện các mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2017-2020 

T

T 
Mục tiêu cụ thể 

Tiến độ thực 

hiện 

Mức độ thực 

hiện 

1 

Hoàn thiện khung pháp lý để đảm bảo các loài linh trưởng 

và môi trường sống của chúng được bảo tồn và phát triển 

bền vững 

Đang thực hiện Trung bình 

2 

Tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật; ngăn chặn hoạt 

động săn bắn, bẫy bắt và buôn bán trái pháp luật đến năm 

2025 giảm 70% nạn săn bắn các loài linh trưởng; xây dựng 

ít nhất 03 trung tâm cứu hộ đạt tiêu chuẩn để thực hiện 

việc cứu hộ, tái thả các cá thể linh trưởng theo các quy 

trình 

Đang thực hiện Thấp 

3 

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, đến năm 2025 

hoàn thiện 01 bộ cơ sở dữ liệu về các loài linh trưởng Việt 

Nam để phục vụ công tác quản lý và bảo tồn các loài linh 

trưởng 

Đang thực hiện Thấp 

4 

Đến năm 2025, 70% cán bộ làm công tác bảo tồn linh 

trưởng được tập huấn, tăng cường năng lực; nâng cao nhận 

thức và hành động bảo tồn linh trưởng của tất cả các cơ 

quan nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi cá nhân, đặc 

biệt lưu ý vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới trong lĩnh 

vực này 

Đang thực hiện Thấp 

5 

Tăng cường quan hệ đối tác trong công tác bảo tồn linh 

trưởng ở Việt Nam để thu hút nguồn lực và kinh nghiệm 

quốc tế 

Đang thực hiện Trung bình 

 

. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Tám (8) nhiệm vụ chính được nêu ra trong Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam đều đã và đang 

được thực hiện trong giai đoạn 2017-2020. Trong số đó, chỉ có Nhiệm vụ 1: “Rà soát và hoàn thiện 

khung pháp lý về bảo tồn linh trưởng” đã thực hiện với mức độ cao; các nhiệm vụ còn lại đang được 

thực hiện ở mức độ thấp (4 nhiệm vụ), trung bình (1) hoặc chưa thực hiện (1) (Bảng 2). Tiến độ và mức 

độ thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp này được trình bày Bảng 3 và thảo luận chi tiết ở dưới đây. 

 

Bảng 2. Tiến độ và mức độ thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn 2017-2020 

TT Nhiệm vụ và hoạt động 
Tiến độ thực 

hiện 

Mức độ 

thực hiện 

1 Rà soát và hoàn thiện khung pháp lý về bảo tồn linh trưởng 
Thực hiện một 

phần 
Cao 

2 
Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật để bảo vệ các loài linh 

trưởng và môi trường sống của chúng 
Đang thực hiện Trung bình 

3 

Lồng ghép các hoạt động bảo tồn linh trưởng trong kế hoạch 

quản lý của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên có 

sự phân bố các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu 

tiên bảo vệ 

Đang thực hiện Thấp 
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4 

Nâng cao nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân về bảo tồn linh trưởng thông qua các chương trình 

giáo dục bảo tồn 

Đang thực hiện Thấp 

5 
Thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học để hỗ trợ 

công tác bảo tồn linh trưởng tại Việt Nam 
Đang thực hiện Thấp 

6 

Hoàn thiện các quy định hướng dẫn về cứu hộ và quản lý sau 

cứu hộ các cá thể linh trưởng (chăm sóc, vận chuyển, nuôi 

nhốt, di dời và quản lý loài ngoại lai nhập nội) 

Đang thực hiện Thấp 

7 

Xây dựng các hướng dẫn về du lịch sinh thái có trách nhiệm 

với các loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ 

Chưa thực hiện 
Chưa thực 

hiện 

8 

Điều phối và hợp tác với các bên có liên quan ở cấp quốc 

gia, khu vực và quốc tế để cải thiện hiệu quả công tác bảo 

tồn linh trưởng 

Đang thực hiện Trung bình 

 

3.1.1  Nhiệm vụ 1: Rà soát và hoàn thiện khung pháp lý về bảo tồn linh trưởng 

 

Các loài linh trưởng ở Việt Nam đã được quan tâm và xem xét trong các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan về bảo vệ động vật hoang dã. Đặc biệt, số loài và mức độ ưu tiên bảo vệ của loài đã được xem 

xét và cập nhật cho danh mục loài của Nghị định số 64/2019/NĐ-CP và Phụ lục I-B và II-B của Nghị 

định số 06/2019/NĐ-CP. Trong hai Nghị định này, tên gọi, danh pháp khoa học và xếp hạng ưu tiên 

bảo tồn của các loài linh trưởng ở Việt Nam đã được bổ sung, cập nhật và đánh giá xếp hạng (Phụ lục 

1). 

 

Tình trạng bảo tồn của các loài linh trưởng ở Việt Nam cũng đã được Tổ chức IUCN cập nhật trong 

Danh sách Đỏ IUCN 2020 (IUCN, 2020). 

 

Kể từ năm 2007, Sách Đỏ Việt Nam chưa được điều chỉnh và cập nhật bổ sung về tình trạng bảo tồn 

cho các loài động, thực vật của Việt Nam và việc này là chương trình, dự án do các cơ quan nhà nước 

quản làm và thực hiện. Do đó, chưa có cập nhật về tình trạng phân loại học và bảo tồn của các loài linh 

trưởng ở Việt Nam đối với Sách Đỏ Việt Nam. Đây là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên quan tâm 

trong thời gian tới. 

 

3.1.2 Nhiệm vụ 2: Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật để bảo vệ các loài linh trưởng và môi 

trường sống của chúng 

 

Cũng như các loài động vật hoang dã được ưu tiên bảo vệ, các loài linh trưởng là nhóm đối tượng nằm 

trong các chương trình, hoạt động thực thi pháp luật về bảo vệ các loài động vật của các cơ quan và tổ 

chức có thẩm quyền. 

 

Các hành động thực thi pháp luật đã được các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực thực hiện tại một 

số khu vực có phân bố các loài linh trưởng trong thời gian qua. Ví dụ, thu giữ và kiểm soát súng săn ở 

VQG Kon Ka Kinh, VQG Pù Mát, khu rừng Kim Bảng (Hà Nam), Khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Mù 

Cang Chải (Yên Bái), khu rừng Cao-Tả-Tùng (Quản Bạ, Hà Giang). Chương trình tháo gỡ bẫy ở nhiều 

VQG và Khu BTTN đã tháo gỡ ít nhất 5.768 bẫy trong giai đoạn 2017-1019 tại VQG Kon Ka Kinh 

(709 bẫy), VQG Pù Mát (4.984) và rừng Kim Bảng (175). 

 

Hiện có ít nhất 30 khu rừng đặc dụng và các khu rừng khác, với ít nhất 505 cán bộ đã được tập huấn, 

đang áp dụng phần mềm Công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) trong hoạt động quản 

lý, bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học, trong đó có các loài linh trưởng như ở Khau Ca (Hà 

Giang), Trùng Khánh (Cao Bằng), VQG: Pù Mát, VQG Kon Ka Kinh. Nhiều cán bộ kỹ thuật và kiểm 

lâm viên của các ban quản lý VQG, Khu BTTN và cán bộ dự án đã được tập huấn về kỹ năng sử dụng 

phần mềm trong công tác quản lý, bảo về rừng và giám sát đa dạng sinh học (Trịnh Đình Hoàng, 2020). 
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3.1.3 Nhiệm vụ 3: Lồng ghép các hoạt động bảo tồn linh trưởng trong kế hoạch quản lý của các 

vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên có sự phân bố các loài linh trưởng nguy cấp, quý 

hiếm được ưu tiên bảo vệ 

 

Theo số liệu từ Vụ quản lý Rừng đặc dụng, phòng hộ - Tổng cục Lâm nghiệp, có 11 khu rừng đặc dụng 

đã được cấp kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác điều tra và giám sát linh trưởng với 

tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng (tương đương hơn 580.000 đô la Mỹ) (Bảng 4). Đặc biệt, hiện không có 

nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước nào cho các hoạt động bảo tồn linh trưởng tại các khu rừng phòng 

hộ. 

 

Ngoài ra, có nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và bảo tồn linh trưởng ở Việt Nam đã được các cơ 

quan và tổ chức trong và ngoài nước triển khai trong giai đoạn 2017-2020 bởi với kinh phí từ các nguồn 

viện trợ và tài trợ trong nước và quốc tế. 

 

3.1.4 Nhiệm vụ 4: Nâng cao nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo 

tồn linh trưởng thông qua các chương trình giáo dục bảo tồn 

 

Trong giai đoạn 2017-2020 vừa qua, các hoạt động nâng cao nhận thức bảo tồn các loài linh trưởng đã 

được một số cơ quan, tổ chức và dự án triển khai, quảng bá trên cả các phương tiên thông tin đại chúng 

và tại địa phương. Tuy nhiên, các hoạt động này mới chỉ đáp ứng tiến độ và mức độ thực hiện ở mức 

thấp. 

 

Các hoạt động nâng cao nhận thức bảo tồn linh trưởng thường là một phần hoặc lồng ghép trong khuôn 

khổ hoạt động của các dự án bảo tồn đa dạng sinh học đã và đang được thực hiện tại các VQG và Khu 

BTTN. Trong giai đoạn 2017-2020, chỉ có một số chương trình và dự án nâng cao nhận thức bảo tồn 

chú trọng đối với một số loài linh trưởng nguy cấp gồm có:  

 

- Voọc mũi hếch ở Hà Giang do Vườn thú Denver, Quỹ New Nature (Hoa Kỳ) và Tổ chức FFI Việt 

Nam thực hiện, 

- Vượn Cao vít ở Cao Bằng do Tổ chức FFI Việt Nam thực hiện 

- Voọc mông trắng ở Kim Bảng (Hà Nam) và Vân Long do Tổ chức FFI Việt Nam, FZS thực hiện. 

- Chà vá chân xám ở VQG Kon Ka Kinh do FZS và BQL VQG Kon Kinh thực hiện, 

- Chà vá chân nâu ở Khu BTTN Sơn Trà (Đà Nẵng) do Trung tâm GreenViet và Tổ chức DLF thực 

hiện. 

- Voọc cát Bà tại Vườn quốc gia Cát Bà do Vườn thú Leipzig thực hiện 

- Chà vá chân xám tại Kon Plong (Kon Tum) do tổ chức FZS và FFI thực hiện. 

 

3.1.5 Nhiệm vụ 5: Thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học để hỗ trợ công tác bảo tồn 

linh trưởng tại Việt Nam 

 

Trong giai đoạn 2017-2020 vừa qua, các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn linh trưởng chủ yếu được 

thực hiện bởi một số viện nghiên cứu, trường đại học với sự hợp tác và hỗ trợ của các quỹ tài trợ, tổ 

chức và chuyên gia bảo tồn quốc tế. Nhiều báo cáo và công trình khoa học đã được công bố trong giai 

đoạn này. Tuy nhiên, chỉ có 1 chương trình tập huấn về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu, bảo tồn 

linh trưởng được duy trì và thực hiện trong thời gian này bởi Hội Động vật Frankfurt-Chương trình Việt 

Nam và Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng (1 khoá/20-25 học viên/năm). Một số học bổng nhỏ (ví dụ 

Học bổng Tilo Nader) cũng được trao để hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu và bảo tồn linh trưởng của 

các sinh viên, cán bộ nghiên cứu trẻ góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn linh trưởng 

tại Việt Nam (xem thêm Phụ lục 2). 

 

3.1.6 Nhiệm vụ 6: Hoàn thiện các quy định hướng dẫn về cứu hộ và quản lý sau cứu hộ các cá 

thể linh trưởng (chăm sóc, vận chuyển, nuôi nhốt, di dời và quản lý loài ngoại lai nhập nội) 
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Trong thời gian qua, chỉ có 1 tài liệu kỹ thuật: “Cẩm nang nuôi một số loài linh trưởng” do Cơ quan 

Quản lý CITES Việt Nam xây dựng (Bùi Hồng Thụy và Đặng Huy Phương, 2018). Tuy nhiên đây chỉ 

là tài liệu tham khảo nên không có tính bắt buộc và không được phổ biến rộng rãi. Mặc dù các trung 

tâm cứu hộ, vườn thú và cơ sở gây nuôi hiện có kinh nghiệm cũng như quy trình nội bộ về quản lý và 

chăm sóc linh trưởng nhưng chưa được tập hợp để xây dựng các quy định hướng dẫn về cứu hộ và quản 

lý sau cứu hộ các cá thể linh trưởng (chăm sóc, vận chuyển, nuôi nhốt, di dời và quản lý loài ngoại lai 

nhập nội). 

 

Ngoài ra, tại Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp Vườn quốc gia Cúc Phương và Trung tâm cứu hộ 

Linh trưởng Đảo Tiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên có xây dựng các quy trình cứu hộ, nuôi nhốt các loài 

linh trưởng để thực hiện ở trung tâm.  

 

3.1.7 Nhiệm vụ 7: Xây dựng các hướng dẫn về du lịch sinh thái có trách nhiệm với các loài linh 

trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

 

Trong thời gian 2017-2020, chưa có cơ quan, tổ  nào triển khai các hoạt động cụ thể nào để triển khai 

riêng theo nội dung của Nhiệm vụ này. 

 

3.1.8 Nhiệm vụ 8: Điều phối và hợp tác với các bên có liên quan ở cấp quốc gia, khu vực và quốc 

tế để cải thiện hiệu quả công tác bảo tồn linh trưởng 

 

Các hoạt động hợp tác và điều phối giữa các bên liên quan ở cấp quốc gia khu vực và quốc tế đã và 

đang được các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền triển khai thực hiện. Hiện nay, giữa các tỉnh nằm 

trong vùng phân bố của một số loài linh trưởng được ưu tiên bảo tồn đã có các chương trình và thoả 

thuận bảo tồn liên tỉnh như: bảo tồn Chà vá chân nâu và Vượn trung bộ ở 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-

Huế và Quảng Nam. Đặc biệt, hoạt động hợp tác bảo tồn liên biên giới đã và đang giúp bảo vệ và phát 

triển tốt quần thể Vượn cao vít ở Trung Khánh (Cao Bằng, Việt Nam) và Trịnh Tây (Quảng Tây, Trung 

Quốc). 

 

Việc hợp tác và trao đổi giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế trong nghiên cứu khoa học về các 

loài linh trưởng ở Việt Nam vẫn được duy trì và phát triển. Trong thời gian 2017-2020 vừa qua, đã có 

nhiều báo cáo kỹ thuật và công trình khoa học được công bố trong nước và ngoài nước. 

 

Mặc dù, Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT ra quyết định thành lập. Tuy nhiên, chưa ban hành quy chế hoạt động và điều hành của Ban 

chỉ đạo. Bên cạnh đó, việc Nhóm công tác Linh trưởng Việt Nam và Hội Linh trưởng Việt Nam chưa 

được thành lập là một hạn chế lớn đối với việc thúc đẩy việc triển khai Kế hoạch này. 

 

. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 

Quyết định 628/QĐ-TTg nêu rõ: “Kinh phí thực hiện nội dung Kế hoạch được cân đối, bố trí trong dự 

toán chi ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững được giao cho các bộ, 

ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn xã hội hóa từ nguồn thu các dịch vụ môi 

trường rừng và các tổ chức, cá nhân hồ trợ; các nguồn vốn hợp pháp khác”.  

 

Theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020, “bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên” 

là một nhiệm vụ chính của Chương trình này và “Đầu tư bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học các 

hệ sinh thái rừng, đặc biệt là hệ thống rừng đặc dụng; bảo tồn voi và một số loài động, thực vật hoang 

dã, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng” là một trong những nội dung đầu tư chính. Như vậy, các cơ quan 

và tổ chức nhà nước có thể xây dựng, triển khai các dự án bảo tồn linh trưởng với nguồn kinh phí cấp 
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từ nguồn ngân sách được cấp thông qua Chương trình này. Tuy nhiên, hiện không có số liệu để đánh 

giá được có bao nhiêu dự án đã và đang được thực hiện với kinh phí được cấp từ nguồn này. 

 

Theo số liệu có được, nguồn ngân sách nhà nước đã cấp cho 13 dự án với tổng số tiền 16,226,700,000 

đồng (tương đương khoảng 700.000 đô la Mỹ) (Bảng 4 ).  

 

Ngoài ra, có nhiều dự án bảo tồn linh trưởng đã và đang được thực hiện bởi các cơ quan và tổ chức 

trong nước và quốc tế với các nguồn kinh phí khác nhau tuy nhiên, chúng tôi không có số liệu về nguồn 

kinh phí của các dự án này. 
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Bảng 3. Tóm tắt tiến độ và mức độ thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động giai đoạn 2017-2020 

TT Nhiệm vụ và hoạt động 
Tiến độ thực 

hiện 

Mức độ thực 

hiện 
Kết quả đạt được 

Cơ quan, tổ chức thực 

hiện 

1 
Rà soát và hoàn thiện khung pháp lý về bảo tồn 

linh trưởng 
Đã thực hiện Cao     

1.1 

Cập nhật phân loại học và đề xuất tình trạng bảo 

tồn của các loài linh trưởng tại Việt Nam đối với 

Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ IUCN; 

Đang thực hiện Trung bình 
- Cập nhật xếp hạng trong Danh 

sách Đỏ IUCN (2020) 

- Chuyên gia linh trưởng 

IUCN (Việt Nam) 

- Tổ chức IUCN 

1.2 

Rà soát quy định pháp luật và đề xuất hoàn thiện 

khung pháp lý về bảo tồn loài trong đó có các loài 

linh trưởng. 

Đã thực hiện Cao 

- Cập nhật danh sách các loài 

linh trưởng trong Danh mục 

loài nguy cấp quý hiếm được 

ưu tiên bảo vệ trong Nghị định 

số 64/2019NĐ-CP 

- Danh sách các loài linh trưởng 

Việt Nam trong Phụ lục IB và 

IIB của Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP 

- Tổng cục Môi trường - Bộ 

TNMT 

- Tổng cục Lâm nghiệp-Bộ 

NN&PTNT 

- Dự án Saving Species 

2 

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật để bảo vệ 

các loài linh trưởng và môi trường sống của 

chúng 

Đang thực 

hiện 
Trung bình     

2.1 

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hỗ trợ 

hoạt động kiểm soát và thu giữ các loại súng săn 

trong các khu dân cư gần với môi trường sống của 

các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu 

tiên bảo vệ; 

Đang thực hiện Thấp 

- Cơ chế phối kết hợp giữa ban 

quan lý một số VQG, Khu 

BTTN và các ban, ngành tại địa 

phương 

- Ban quan lý một số VQG, 

Khu BTTN: Bến En, Pù 

Mát, Kon Ka Kinh, Xuân 

Liên… 

- Biên phòng, Công an… 

2.2 

Xây dựng và hỗ trợ thực hiện chương trình tháo 

gỡ bẫy và ngăn chặn săn, bắn tại các vườn quốc 

gia và khu bảo tồn thiên nhiên có phân bố các linh 

trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

Đang thực hiện Trung bình 
- Có chương trình tháo gỡ bẫy tại 

một số VQG và Khu BTTN 

- Ban quan lý một số VQG, 

Khu BTTN: Mù Căng 

Chải, Sao la (Thừa Thiên-

Huế), Sao la (Quảng 

Nam), Xuân Liên, Kon 

Ka Kinh, Pù Mát… 

- Tổ chức WWF Việt Nam 

- Tổ chức FFI Việt Nam 

- Dự án Green Annamites 
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- Trung tâm Save 

Vietnam’s Wildlife 

(SVW) 

2.3 

Áp dụng Công cụ báo cáo và giám sát không gian 

(SMART) cho các vườn quốc gia và khu bảo tồn 

thiên nhiên có các loài linh trưởng nguy cấp, quý 

hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Đang thực hiện Trung bình 
- Đang được áp dụng tại nhiều 

VQG và Khu BTTN và khu 

vực dự án bảo tồn linh trưởng 

- Ban quan lý một số VQG, 

Khu BTTN 

- Tổ chức FFI Việt Nam 

-  

3 

Lồng ghép các hoạt động bảo tồn linh trưởng 

trong kế hoạch quản lý của các vườn quốc gia 

và khu bảo tồn thiên nhiên có sự phân bố các 

loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu 

tiên bảo vệ. 

Đang thực 

hiện 
Thấp     

3.1 

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn việc lồng ghép các 

hoạt động bảo tồn linh trưởng trong các kế hoạch 

và quy hoạch của các vườn quốc gia và khu bảo 

tồn thiên nhiên có phân bố các loài linh trưởng 

nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Chưa thực hiện Không   

3.2 

Tập huấn cho các cán bộ quản lý của các vườn 

quốc gia và khu bảo tồn có phân bố các loài linh 

trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

về lồng ghép các hoạt động bảo tồn linh trưởng 

với các kế hoạch và hoạt động quản lý, bảo vệ 

chung 

Chưa thực hiện Không   

3.3 

Các vườn quốc gia và khu bảo tồn có phân bố các 

loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ phân bố ngân sách hàng năm để ưu tiên 

nghiên cứu, bảo vệ và giám sát các quần thể linh 

trưởng tại chỗ 

Đang thực hiện Thấp 

- Chỉ có một số (11) VQG và 

Khu BTTN được bố trí kinh phí 

cho các hoạt động nghiên cứu 

và bảo tồn linh trưởng 

- UBND các tỉnh: Gia Lai, 

Đắk Lắk, Kon Tum, Hà 

Tĩnh, Nghệ An, Thanh 

Hoá, Kiên Giang… 

- Ban quản lý các VQG và 

Khu BTTN: là Bến En, 

Xuân Liên, Pù Hu, Pù 

Luông, Pù Huống, Vũ 

Quang, Chư Yang Sin, 

Chư Mom Ray, Đồng 

Nai, Phú Quốc.. 



 12 

3.4 

Các vườn quốc gia và khu bảo tồn có phân bố các 

loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ có các hoạt động bảo vệ và ngăn chặn các 

hoạt động làm suy thoái rừng tại những khu vực 

là môi trường sống của các loài linh trưởng; 

Đang thực hiện Thấp 
- Lồng ghép trong các hoạt động 

ngăn chặn và xử lý vi phạm về 

bảo vệ rừng 

- Ban quản lý các VQG và 

Khu BTTN: Yok Don, 

Sao la (Thừa Thiên-Huế), 

Khau Ca… 

3.5 

Các vườn quốc gia và khu bảo tồn có phân bố các 

loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm tiến hành các 

hoạt động bảo vệ, phục hồi rừng và trồng rừng 

nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng môi trường 

sống cho các loài linh trưởng được ưu tiên bảo tồn 

tại chỗ 

Đang thực hiện Thấp 

- Chỉ có 1 chương trình xúc tiến 

tái sinh rừng tự nhiên tại Khu 

Bảo tồn Loài và Sinh cảnh 

Vượn cao vít (Cao Bằng) 

- Tổ chức FFI Việt Nam 

- Tổ chức PRCF Việt Nam 

3.6 

Ưu tiên các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 

hoặc gây chia cắt môi trường sống của các loài 

linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ khi lập kế hoạch và dự án phát triển của các 

vườn quốc gia và khu bảo tồn. 

Chưa thực hiện Không   

4 

Nâng cao nhận thức và hành động của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân về bảo tồn linh trưởng 

thông qua các chương trình giáo dục bảo tồn 

Đang thực 

hiện 
Thấp     

4.1 

Nâng cao nhận thức các cơ quan pháp luật các cấp 

nhằm tăng cường xử lý các vi phạm và tội phạm 

về động vật hoang dã có liên quan đến các loài linh 

trưởng 

Đang thực hiện Trung bình 

- Lồng ghép với các chương 

trình áp dụng và thực thi các 

quy định pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính và quy định 

về bảo vệ các loài động thực vật 

nguy cấp 

- Các ban quản lý VQG và 

Khu BTTN 

4.2 

Kết hợp, lồng ghép nội dung tập huấn về bảo tồn 

linh trưởng trong Đề án tăng cường năng lực quản 

lý các khu bảo tồn ở Việt Nam 

Đang thực hiện Trung bình 

- Có nội dung lồng ghép khi triển 

khai Đề án tăng cường năng lực 

quản lý các VQG và Khu 

BTTN 

- Các ban quản lý VQG và 

Khu BTTN: Kon Ka 

Kinh, Vượn Cao vít 

4.3 

Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục và 

nâng cao nhận thức bảo tồn cho các cộng đồng địa 

phương, đặc biệt lưu ý vai trò của phụ nữ và bình 

đẳng giới trong các hoạt động bảo tồn tại những 

khu vực có các loài linh trưởng nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Đang thực hiện Trung bình 

- Các phương tiện, tài liệu nâng 

cao nhận thức bảo tồn linh 

trưởng được phát triển và phân 

phát tới các địa điểm và cộng 

đồng địa phương 

- Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các 

- Tổ chức FFI Việt Nam 

- Denver Zoo 

- FZS 
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hoạt động bảo tồn gia tăng 

4.4 

Xây dựng và thực hiện chiến dịch truyền thông 

qua các phương tiện thông tin đại chúng về giảm 

thiểu tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc và liên 

quan tới các loài linh trưởng, đặc biệt tại các vùng 

đô thị 

Đang thực hiện Thấp 

- Chỉ có 1 chiến dịch quảng bá, 

truyền thông về bảo tồn linh 

trưởng 

- Tổ chức FFI Việt Nam 

4.5 

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo 

chuyên ngành về nghiên cứu và bảo tồn linh 

trưởng thông qua các chương trình học bổng của 

chính phủ và nguồn tài trợ từ các tổ chức và cá 

nhân, khuyến khích và tạo điều kiện cho nữ giới 

được tham gia đào tạo 

Đang thực hiện Thấp 

- Chỉ có 1 khoá tập huấn về 

nghiên cứu và bảo tồn linh 

trưởng được tổ chức thường 

niên 

- Một số sinh viên và cán bộ trẻ 

đã nhận được học bổng và hỗ 

trợ cho việc học tập và nghiên 

cứu linh trưởng 

- FZS 

- Trường ĐHSP Đà Nẵng 

- Tổ chức FFI 

4.6 

Tích hợp các hệ thống bài giảng về bảo tồn linh 

trưởng vào các chương trình đào tạo đại học và 

cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành liên quan 

đến bảo tồn đa dạng sinh học để chuẩn bị và nâng 

cao kỹ năng cho những sinh viên học tập về công 

tác bảo tồn 

Đang thực hiện Thấp  

- Một chương trình lồng ghép bài 

giảng về bảo tồn linh trưởng tại 

Khoa Sinh-Môi trường – 

Trường ĐHSP Đà Nẵng 

- Trường ĐHSP Đà Nẵng 

- FZS  

4.7 

Tích hợp các bài giảng về bảo tồn đa dạng sinh 

học có nội dung về bảo tồn linh trưởng vào 

chương trình giáo dục phổ thông để tăng cường sự 

hiểu biết và nhận thức về công tác bảo tồn cho 

công chúng 

Đang thực hiện Thấp 
- Một số trường học đã có 

chương trình sinh hoạt ngoại 

khoá về bảo tồn linh trưởng 

- Vườn thú Denver 

- FZS 

- Các ban quản lý VQG và 

Khu BTTN: Kon Ka 

Kinh, Khau Ca, Vượn 

Cao vít.. 

4.8 

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây 

dựng các chương trình truyền thông và quảng bá 

công tác bảo tồn linh trưởng nói riêng và bảo tồn 

thiên nhiên nói chung tại Việt Nam. 

Đang thực hiện Thấp 
- Một số chương trình bảo tồn 

linh trưởng đã được xây dựng 

và phổ biến 

- FZS 

- Tổ chức FFI Việt Nam 

- VTV2, VTV8 

5 

Thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa 

học để hỗ trợ công tác bảo tồn linh trưởng tại 

Việt Nam 

Đang thực 

hiện 
Thấp     

5.1 
Xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài linh trưởng tại 

Việt Nam bao gồm thông tin về sinh học, sinh thái, 
Đang thực hiện Thấp 

- Dự án: Điều tra, đánh giá tình 

trạng phân bố các loài Linh 
- TCLN 
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đặc biệt về kích thước quần thể và phân bố của 

từng loài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Hội Linh trưởng Việt Nam thực hiện 

trưởng ở Việt Nam 

5.2 

Các hoạt động bảo tồn chi tiết cho từng loài bao 

gồm việc thực hiện việc Đánh giá khả năng sinh 

tồn của Quần thể và Sinh cảnh (PHVA) cho từng 

loài linh trưởng đặc hữu và cực kỳ nguy cấp (CR) 

trước năm 2020 và cho các loài linh trưởng nguy 

cấp (EN) và không nguy cấp trước năm 2025 

Đang thực hiện Thấp 

- Chỉ có một số ít báo cáo PVA 

cho Voọc mũi hếch, Vượn Cao 

vít, Vượn đen tuyền, Voọc Cát 

Bà, Voọc bạc đông dương 

- Tổ chức FFI Việt Nam 

- Viện Sinh thái học miền 

Nam (SIE) 

5.3 

Đánh giá độ bao phủ của Hệ thống Vườn quốc gia 

và Khu bảo tồn thiên nhiên trong mối tương quan 

với sự phân bố hiện tại và tương lai của các loài 

linh trưởng 

Đang thực hiện Thấp 
- Kết quả theo dõi diễn biến rừng 

của các VQG và Khu BTTN 

- TCLN 

- Các ban quản lý VQG và 

Khu BTTN 

5.4 

Mô hình hóa phân bố các loài linh trưởng của Việt 

Nam trước năm 2020 để xác định và dự đoán phân 

bố của các loài trong tương lai, đặc biệt trong bối 

cảnh và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; 

Đang thực hiện Thấp 

- Đã có mô hình hoá phân bố của 

5 loài: Chà vá chân nâu, Chà vá 

chân đen, Vượn trung bộ, Vượn 

siki, Vượn má vàng 

- Trường ĐH Lâm nghiệp 

- Viện Sinh thái học miền 

Nam (SIE) 

5.5 

Tiến hành điều tra, đánh giá và đề xuất bảo tồn đối 

với các quần thể của các loài linh trưởng nguy cấp, 

quý, hiếm có phân bố ở các khu vực rừng tự nhiên 

nằm ngoài hệ thống rừng đặc dụng. 

Đang thực hiện Trung bình 

- Voọc mũi hếch ở Quản Bạ (Hà 

Gang) 

- Voọc mông trắng ở khu rừng 

Kim Bảng (Hà Nam) 

- Chà vá chân xám ở huyện Kon 

Plong (Kon Tum), Hòn Dồ 

(Quảng Nam).. 

- Chà vá chân nâu ở Rừng phòng 

hộ sông Bến Hải (Quảng Trị) 

- Chà vá chân đen ở núi Chứa 

Chan (Đồng Nai)  

- Voọc xám ở Quan Sơn (Thanh 

Hoá) 

- Tổ chức FFI Việt Nam 

- Trung tâm Nước Việt 

Xanh 

- Trường ĐH Lâm nghiệp 

- Dự án BCC-GEF 

- UBND tỉnh: Hà Nam, 

Kon Tum, Đồng Nai. 

- Trung tâm CCD 

6 

Hoàn thiện các quy định hướng dẫn về cứu hộ 

và quản lý sau cứu hộ các cá thể linh trưởng 

(chăm sóc, vận chuyển, nuôi nhốt, di dời và 

quản lý loài ngoại lai nhập nội) 

Đang thực 

hiện 
Thấp     
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6.1 

Xây dựng các quy định hướng dẫn về công tác cứu 

hộ, chăm sóc, nuôi giữ và di dời các cá thể linh 

trưởng 

Đang thực hiện Thấp 
- Tài liệu: “Cẩm nang nuôi một số 

loài linh trưởng” 
- CITES Việt Nam 

6.2 

Tập huấn nâng cao năng lực về công tác cứu hộ, 

chăm sóc, nuôi giữ và di dời linh trưởng cho các 

nhân viên cứu hộ, cảnh sát môi trường, hải quan, 

bộ đội biên phòng và kiểm lâm viên 

Đang thực hiện Thấp 

- Chỉ có một số rất ít cán bộ kỹ 

thuật được tập huấn về phương 

pháp và kỹ năng cứu hộ và 

chăm sóc linh trưởng 

- Tổ chức WAR 

- VQG: Chư Mom Ray, Pù 

Mát 

6.3 

Đánh giá và kiểm soát việc nuôi nhốt sinh sản các 

loài khỉ (không bao gồm các loài linh trưởng khác) 

để đảm bảo rằng không có sự tác động và nhu cầu 

từ hoạt động nuôi nhốt này đối với các quần thể 

khỉ tự nhiên 

Chưa thực hiện Không   

6.4 
Đánh giá và đề xuất các hoạt động quản lý các cá 

thể bị tái thả sai vùng phân bố lịch sử của chúng 
Chưa thực hiện Không   

6.5 

Thực hiện các hoạt động, dự án ưu tiên để quản lý 

và bảo vệ khẩn cấp đối với các loài linh trưởng đặc 

hữu và cực kỳ nguy cấp có số lượng cá thể ít (ít 

hơn 500 cá thể) và các hành động giảm thiểu rủi 

ro (bệnh tật và thảm họa) đối với các loài linh 

trưởng nguy cấp, quý hiếm. 

Chưa thực hiện Không   

7 

Xây dựng các hướng dẫn về du lịch sinh thái có 

trách nhiệm với các loài linh trưởng nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Chưa thực 

hiện 
Không     

7.1 

Đánh giá các hoạt động du lịch có liên quan tới 

các loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ; xây dựng và phổ biến các hướng dẫn 

cho từng loài cụ thể; 

Chưa thực hiện Không   

7.2 

Hướng dẫn quản lý các địa điểm quan sát linh 

trưởng để đảm bảo công tác bảo tồn linh trưởng là 

ưu tiên hàng đầu cùng với việc chia sẻ doanh thu 

cho người dân địa phương và ban quản lý các 

vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên; 

Chưa thực hiện Không   

7.3 
Ngăn chặn các hoạt động du lịch có rủi ro lây 

nhiễm bệnh tật giữa người và linh trưởng cũng 
Chưa thực hiện Không   
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như không ủng hộ việc trưng bày các loài linh 

trưởng ngoại lai. 

8 

Điều phối và hợp tác với các bên có liên quan ở 

cấp quốc gia, khu vực và quốc tế để cải thiện 

hiệu quả công tác bảo tồn linh trưởng 

Đang thực 

hiện 
Trung bình     

8.1 

Thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo việc thực hiện 

Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh 

trưởng; 

Đã thực hiện Cao - Ban chỉ đạo đã được thành lập - Bộ NN&PTNT 

8.2 

Thành lập Nhóm công tác về Linh trưởng để hỗ 

trợ việc triển khai Kế hoạch hành động khẩn cấp 

bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 

2025, tầm nhìn 2030; 

Đang thực hiện Thấp 
- Đã có văn bản xin phê duyệt 

thành lập gửi TCLN 

- Nhóm các chuyên gia linh 

trưởng Việt Nam 

8.3 

Đưa Hội Linh trưởng Việt Nam trở thành một tổ 

chức quan trọng trong công tác nghiên cứu và bảo 

tồn Linh trưởng tại Việt Nam; 

Chưa thực hiện Không   

8.4 

Xây dựng các chương trình và dự án hợp tác vùng 

và liên quốc gia để tăng cường công tác chống 

buôn bán trái pháp luật các loài linh trưởng; 

Đang thực hiện Thấp 

- Lồng ghép trong nội dung và 

hoạt động của một số dự án về 

phòng chống buôn bán động vật 

hoang dã quốc tế 

- CTIES Việt Nam 

- Dự án Saving Species 

- Tổ chức WWF Việt Nam 

8.5 

Xây dựng các dự án bảo tồn linh trưởng liên tỉnh 

và liên biên giới tại các khu vực có các loài linh 

trưởng được ưu tiên bảo vệ phân bố tại hai tỉnh 

hoặc đường biên quốc gia liền kề; 

Đang thực hiện Trung bình 

- Vượn đen tuyền ở Yên Bái và 

Sơn La 

- Vượn cao vít ở Việt Nam và 

Trung Quốc 

- Vượn má trắng ở Thanh Hoá và 

Nghệ An 

- Chà vá chân nâu và Vượn trung 

bộ ở Quảng Trị, Quảng Nam và 

Thừa Thiên-Huế 

- Tổ chức FFI Việt Nam 

- Trung tâm CCD 

-  

8.6 

Hợp tác với các đối tác quốc tế như các tổ chức 

phi chính phủ và các viện nghiên cứu trong thực 

hiện Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các 

loài linh trưởng. 

Đang thực hiện Cao 

- Nhiều tổ chức và cá nhân nước 

ngoài đang tham gia và thực hiện 

các hoạt động nghiên cứu và bảo 

tồn linh trưởng ở Việt Nam 

- Tổ chức FFI 

- Tổ chức WWF 

- Tổ chức PRCF 

- Vườn thú Denver 

- Trung tâm Linh trưởng – 

Đức 

- Bảo tàng Lịch sử tự nhiên 
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Hoa Kỳ 

- Trường ĐH Colorado-Hoa 

Kỳ 

- Vườn thú Leipzig 

- FZS 
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Bảng 4. Một số dự án bảo tồn linh trưởng được đầu tư từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2017-2020 

ST

T 
Tên dự án Thời gian 

Kinh phí 

(VND) 
Đơn vị thực hiện 

1 
Điều tra, đánh giá tình trạng phân bố các 

loài Linh trưởng ở Việt Nam 

2018-

2020 
2,620,000,000 TCLN 

2 
Điều tra đánh giá hiện trạng và bảo tồn các 

loài Khỉ 

2019-

2021 
2,495,000,000 VQG Bến En 

3 

Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và 

xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài Khỉ 

(Macaca spp.) 

2019-

2021 
2,496,000,000 

Khu BTTN Pù 

Luông 

4 
Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và 

bảo tồn các loài Khỉ (Macaca spp.) 
2019 450,000,000 

Khu BTTN Pù 

Huống 

5 
Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các 

loài Linh trưởng 

2019-

2021 
2,490,000,000 Khu BTTN Pù Hu 

6 
Điều tra đánh giá hiện trạng và bảo tồn các 

loài Cu li (Nycticebus spp) 

2019-

2021 
2,495,700,000 

Khu BTTN Xuân 

Liên 

7 

Điều tra các loài thú thuộc bộ Linh trưởng 

có nguy cơ tuyệt chủng và đề ra phương án 

bảo tồn 

2018-

2019 
720,000,000 VQG Vũ Quang 

8 Điều tra các quần thể Linh trưởng  2018 65,000,000 
VQG Chư Yang 

Sin 

9 Giám sát linh trưởng 2019 225,000,000 
VQG Chư Mom 

Ray 

10 Giám sát quần thể chà vá chân đen 2018 155,000,000 
VQG Cát Tiên 

11 Giám sát quần thể voọc bạc 2019 100,000,000 

12 Điều tra, đánh giá loài Chà vá chân đen 
2019-

2020 
925,000,000 

Khu BTTN và 

Văn hóa Đồng Nai 

13 

Nghiên cứu hiện trạng, một số đặc điểm 

sinh học, sinh thái của các loài linh trưởng 

và đề xuất các giải pháp bảo tồn 

2018-

2019 
990,000,000 VQG Phú Quốc 

Tổng cộng 
16,226,700,00

0 
 

 

. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Quyết định số 628/QĐ-TTg cũng nêu rõ chức năng và trách nhiệm trong việc triển khai của các bộ, 

ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng 

Việt Nam. Nhìn chung, sự tham gia triển khai và thực hiện Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam 

của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong thời gian 2017-202 vừa qua, còn ở mức độ thấp 

hoặc thiếu thông tin để đánh giá (Bảng 5).  

 

Do thiếu thông tin nên chúng tôi không thể đánh giá đầy đủ được tình hình triển khai, thực hiện Quyết 

định số 628/QĐ-TTg của các bộ, ngành, tổ chức và cá nhân.  

 

Một Ban chỉ đạo đã được thành lập theo Quyết định số 3394/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/8/2017 của Bộ 

trưởng Bộ NN&PTNT gồm 14 thành viên hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm (Phụ lục 3). Tuy nhiên, 

trên thực tế, Ban chỉ đạo này chưa có quy chế làm việc và hoạt động chỉ đạo, điều hành các hoạt động 

triển khai theo Quyết định số 628/QĐ-TTg. 
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Theo quy định, các UBND tỉnh, thành phố đã ban hành Thông báo triển khai Quyết định số 628/QĐ-

TTg. Các thông báo này là văn bản quan trọng hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai các hoạt 

động bảo tồn linh trưởng đối với các cơ quan cấp tỉnh, thành phố (Phụ lục 4). Theo số liệu có được, có 

ít nhất 2 tỉnh: Thanh Hoá và Đồng Nai đã cấp kinh phí cho các dự án bảo tồn linh trưởng trên địa bàn 

tỉnh như là hoạt động triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg. 

 

Ban quản lý các VQG và Khu BTTN là những đơn vị có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý và 

bảo tồn các loài linh trưởng quý hiếm có phân bố trong địa bàn quản lý. Tuy nhiên, hiện phần lớn các 

ban quản lý này còn có nhiều hạn chế về cả nguồn nhân lực và tài chính để có thể thực hiện các hoạt 

động chuyên môn về nghiên cứu và bảo tồn các loài linh trưởng. Một số ban quản lý VQG và Khu 

BTTN hiện có dự án bảo tồn linh trưởng với nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên, để thực 

hiện được các hoạt động dự án, họ phải thuê khoán chuyên môn hoặc hợp tác với đơn vị, tổ chức tư 

vấn. Nhiều VQG và Khu BTTN có phân bố các loài linh trưởng cần ưu tiên bảo tồn nhưng hiện đang 

thiếu các hoạt động bảo tồn tại chỗ. Mặc dù vậy, nhiều ban quản lý VQG và Khu BTTN chưa nhìn nhận 

hoặc nhận biết được tầm quan trọng và cơ hội của Quyết định số 628/QĐ-TTg đối với công tác bảo tồn 

linh trưởng tại đơn vị mình. 

 

Cho dù, các loài linh trưởng ở Việt Nam là đối tượng tốt đối với công tác nghiên cứu về sinh học bảo 

tồn các loài nguy cấp nhưng dường như các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và nhà khoa học Việt Nam chưa 

dành ưu tiên và quan tâm đối với các loài linh trưởng. Hiện chỉ có rất ít đơn vị nghiên cứu, đào tào và 

nhà khoa học trong nước có các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn một số loài linh trưởng trong giai 

đoạn 2017-2020 vừa qua. Đặc biệt, các đơn vị và cá nhân này dường như không biết hoặc không quan 

tâm đối với Quyết định số 628/QĐ-TTG. 
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Bảng 5. Phân công chức năng và trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg 

TT Bộ, Ngành, cơ quan, 

tổ chức 

Chức năng Tiến độ thực 

hiện 

Mức độ 

thực hiện 

Nhận xét 

1 Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn  

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chủ trì, điều phối, thống nhất 

tổ chức thực hiện Kế hoạch 

  
Không có thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương có 

liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch 

  
Không có thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn 

các địa phương và đơn vị cơ sở xây dựng, tổ chức thẩm 

định và phê duyệt các dự án bảo tồn linh trưởng 

  
Không có thông tin 

- Thực hiện các nhiệm vụ và các chương trình, đề án, dự án 

ưu tiên được phân công 

Đang thực hiện Trung 

bình 

TCLN đang thực hiện dự án: 

“Khảo sát và đánh giá thực 

trạng và phân bổ linh trưởng tại 

Việt Nam”  

- Chủ trì, huy động nguồn lực trong và ngoài nước để thực 

hiện Kế hoạch này 

Đang thực hiện Thấp TCLN đang làm cơ quan đầu 

mối chủ trì, huy động một số 

chương trình, dự án  

- Giám sát tiến độ thực hiện, tổ chức sơ kết và tổng kết việc 

thực hiện Kế hoạch vào năm 2025; định kỳ báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện Kế 

hoạch này 

Đang thực hiện Trung 

bình 

Thực hiện rà soát quá trình triển 

khai Kế hoạch (Báo cáo này) 

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành 

lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động khẩn cấp 

bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025; ban 

hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng 

giúp việc theo quy định. 

Đã thực hiện Trung 

bình 

Chưa ban hành quy chế làm 

việc và hoạt động thực tế. 

2 Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và các bộ, ngành liên quan thực hiện các chương trình, 

đề án, dự án được phân công và các nhiệm vụ thuộc phạm 

vi, trách nhiệm, quyền hạn của bộ 

  
Không có thông tin 

- Thực hiện Kế hoạch này lồng ghép với việc thực hiện 

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030, không để chồng chéo nhiệm vụ và 

hoạt động 

  
Không có thông tin 
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- Thực hiện các nhiệm vụ và các chương trình, đề án, dự án 

ưu tiên được phân công. 

  
Không có thông tin 

3 Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

- Bố trí vốn đầu tư thực hiện các nội dung hoạt động ưu tiên 

của Kế hoạch này theo quy định; 

  
Không có thông tin 

- Vận động các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác bảo tồn 

thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển 

bền vững các loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm trong 

các vườn quốc gia và khu bảo tồn. 

  
Không có thông tin 

4 Bộ Tài chính  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ khả 

năng ngân sách nhà nước, theo kế hoạch ngân sách được 

Quốc hội phân bổ hằng năm, bố trí ngân sách để thực hiện 

các chương trình, đề án, dự án về bảo tồn các loài linh 

trưởng nguy cấp, quý, hiếm sau khi được phê duyệt; hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng 

Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành 

  
Không có thông tin 

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan trung 

ương liên quan xây dựng cơ chế chính sách tài chính thúc 

đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho 

công tác bảo tồn và phát triển bền vững các loài linh trưởng 

nguy cấp, quý, hiếm. 

  
Không có thông tin 

5 Các bộ, ngành, cơ 

quan trung ương 

(Khoa học và Công 

nghệ, Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch)  

- Tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch này 

  
Không có thông tin 

6 Các cơ quan thực hành 

pháp luật gồm Hải 

quan, Công an, Kiểm 

lâm, Biên phòng, 

Quản lý thị trường, 

Viện Kiểm sát và Tòa 

án  

- Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện việc kiểm kê, 

quản lý, giám sát các mẫu vật linh trưởng; tăng cường thực 

thi pháp luật kiểm soát săn bắt, sử dụng và buôn bán trái 

phép các loài linh trưởng và các bộ phận, sản phẩm từ linh 

trưởng trong nội địa và các cửa khẩu quốc tế. 

  
Không có thông tin 
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7 Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương 

- Tổ chức triển khai chương trình trên địa bàn do địa phương 

quản lý theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các bộ, ngành, cơ quan chức năng; 

Đang thực hiện Thấp Đã ban hành Thông báo triển 

khai Kế hoạch 

- Huy động, bố trí các nguồn lực của địa phương và sử dụng 

đúng mục đích, hiệu quả các nguồn lực do trung ương cấp 

để thực hiện Kế hoạch; 

  
Không có thông tin 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục về bảo tồn đa dạng 

sinh học và bảo tồn linh trưởng; tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn 

đa dạng sinh học và bảo tồn các loài linh trưởng; 

  
Không có thông tin 

- Lồng ghép có hiệu quả các nhiệm vụ và hoạt động của Kế 

hoạch này với Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh 

học của tỉnh; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, liên vùng; 

lồng ghép các nội dung bảo tồn các loài linh trưởng nguy 

cấp, quý hiếm trong công tác quy hoạch, hoạch định chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; 

  
Không có thông tin 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng, lập dự án đầu tư 

cho các hoạt động tuyên truyền; điều tra, nghiên cứu giám 

sát các quần thể linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm; 

  
Không có thông tin 

- Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình và kết quả thực hiện 

Kế hoạch về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

  
Không có thông tin 

8 Ban quản lý các vườn 

quốc gia và khu bảo 

tồn  

- Chủ động xây dựng và trực tiếp thực hiện các hoạt động 

bảo tồn các loài linh trưởng có phân bố vùng quản lý của 

vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn 

Đang thực hiện Thấp 
 

- Bố trí đủ nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn các loài linh 

trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Đang thực hiện Thấp Năng lực còn thiếu và yếu; 

Nguồn tài chính cho công tác 

này phụ thuộc vào nguồn ngân 

sách phân bổ của tỉnh 

- Lồng ghép hoạt động bảo tồn linh trưởng với các hoạt động 

quản lý và bảo vệ chung của vườn quốc gia hoặc khu bảo 

tồn có phân bố của các loài linh trưởng 

Đang thực hiện Thấp 
 

9 Các trường đại học, 

cao đẳng và trung cấp 

chuyên nghiệp  

- Chủ trì xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa 

học, các dự án bảo tồn linh trưởng;  

Đang thực hiện Thấp Số lượng ít; năng lực còn thiếu 

và yếu; kinh phí và cơ sở vất 

chất còn yếu 
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- Nghiên cứu giải pháp nhằm giảm thiểu việc sử dụng và 

khai thác linh trưởng không chủ ý 

Chưa thực hiện 
  

- Tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn mở rộng quan hệ với các 

đối tác trong nước và quốc tế đưa các phương pháp và công 

nghệ tiên tiến vào công tác bảo tồn linh trưởng ở Việt Nam 

Đang thực hiện Thấp Chỉ có một số ít dự án nghiên 

cứu di truyền phân tử như của 

Trường ĐH KHTN-ĐHQG Hà 

Nội và Viện Tài nguyên và Môi 

trường (CRES) có sự hợp tác 

quốc tế 

10 Các doanh nghiệp, tổ 

chức, cộng đồng và cá 

nhân 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo tồn đa 

dạng sinh học, trong đó có các loài linh trưởng nguy cấp, 

quý, hiếm 

  
Không có thông tin 

- Được tạo điều kiện tham gia và chủ động đề xuất, thực hiện 

các chương trình, dự án về bảo tồn linh trưởng 

  
Không có thông tin 

11 Các cơ quan, tổ chức 

trong nước và quốc tế  

- Được tạo điều kiện tham gia và chủ động đề xuất các hoạt 

động và dự án bảo tồn linh trưởng, hỗ trợ kinh phí và kỹ 

thuật cho các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn linh trưởng 

theo khuôn khổ của Kế hoạch này 

Đang thực hiện Trung 

bình 

- Các tổ chức bảo tồn trong 

nước và quốc tế đang là 

những đơn vị hoạt động tích 

cực nhất. 

- Phụ thuộc vào các nguồn tài 

trợ trong nước và quốc tế. 

12 Hội Linh trưởng Việt 

Nam 

- Thúc đẩy và nâng cao hiểu biết khoa học và bảo tồn các 

loài linh trưởng ở Việt Nam thông qua các hoạt động: 1) 

Tăng cường sự quan tâm và nâng cao chất lượng của các 

hoạt động nghiên cứu và bảo tồn linh trưởng ở Việt Nam; 

2) Phát triển và nâng cao năng lực nghiên cứu và bảo tồn 

linh trưởng ở Việt Nam; 3) Làm đầu mối của các chương 

trình, dự án hợp tác nghiên cứu và bảo tồn linh trưởng ở 

Việt Nam; và đại diện cho cộng đồng các nhà linh trưởng 

học và bảo tồn linh trưởng Việt Nam thu thập và tham gia 

đóng góp ý kiến chuyên môn cho công tác bảo tồn linh 

trưởng ở Việt Nam và trên thế giới 

Chưa thực hiện 
 

Cần đẩy mạnh việc xúc tiến 

thành lập Hội Linh trưởng Việt 

Nam 
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Các đơn vị đã và đang có các dự án và hoạt động bảo tồn linh trưởng tích cực nhất trong giai đoạn 2017-

2020 vừa qua là một số tổ chức bảo tồn trong nước tại Việt Nam với kinh phí từ các nguồn tài trợ trong 

nước và quốc tế. Có thể kể đến một số đơn vị điển hình như: 

 

- Tổ chức FFI Việt Nam tích cực thực hiện các hoạt động bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp 

tại Việt Nam gồm có: Voọc mũi hếch ở Hà Giang, Voọc mông trắng ở Kim Bảng (Hà Nam), 

Chà vá chân xám ở Kon Plong (Kon Tum) và Vượn Cao vít ở Trùng Khánh (Cao Bằng). 

- Hội Động vật Frankfurt với chương trình bảo tồn Chà vá chân xám ở VQG Kon Ka Kinh (Gia 

Lai) 

- Vườn thú Leipzig (Đức) với các chương trình hỗ trợ bảo tồn tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng 

nguy cấp-VQG Cúc Phương và Dự án Bảo tồn Voọc Cát Bà tại VQG Cát Bà (Hải Phòng) 

- Trung tâm Nước Việt Xanh (GreenViet) với các hoạt động bảo tồn Chà vá chân nâu ở Khu 

BTTN Sơn Trà 

- Tổ chức WWF Việt Nam có các hoạt động bảo tồn linh trưởng lồng ghép trong các dự án bảo 

tồn tại khu vực Trường Sơn. 

- Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Hoa Kỳ) hợp tác cùng Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES) với 

ccs nghiên cứu di truyền phân tử về các loài linh trưởng ở Việt Nam 

- Trung tâm Bảo tồn và Phát triển (CCD) với các hoạt động điều tra, nghiên cứu về các loài Cu 

li, Vượn đen má trắng và Voọc mông trắng. 

 

Đặc biệt, Quyết định số 628/QĐ-TTg có đưa ra nhiệm vụ thành lập Hội Linh trưởng Việt Nam với 

mong muốn Hội này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xúc tiến và triển khai các hoạt động của Kế 

hoạch Bảo tồn Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có tổ chức hay tập hợp các chuyên gia bảo tồn 

linh trưởng Việt Nam xúc tiến triển khai hoạt động này. Việc chưa thành lập được Hội Linh trưởng Việt 

Nam được xác định là một hạn chế lớn cho việc triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg. Lưu ý, TS. Lê 

Xuân Cảnh có cho biết, Chi hội Linh trưởng Việt Nam thuộc Hội Động vật học Việt Nam đã được phê 

duyệt công nhận theo Quyết định số 709/STH ngày 25/12/2006 của Chủ tịch Hội các ngành sinh học 

Việt Nam (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA). Tuy vậy, kể từ khi 

được công nhận, Chi hội Linh trưởng Việt Nam chưa tổ chức ra mắt và có hoạt động gì liên quan tới 

bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam (Phụ lục 5). 

  

. HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN CÁC LOÀI LINH TRƯỞNG Ở VIỆT NAM 

 

Bảng 6 cho thấy, hiện chỉ có một số loài linh trưởng nguy cấp ở Việt Nam đang nhận được sự quan tâm 

và hoạt động bảo tồn mạnh mẽ bao gồm: Voọc Cát Bà ở VQG Cát Bà (Hải Phòng), Voọc mũi hếch ở 

Hà Giang, Voọc mông trắng ở Khu BTTN Vân Long (Ninh Bình) và Kim Bảng (Hà Nam), Voọc đen 

má trắng ở Tuyên Quang, Chà vá chân xám ở Quảng Nam và Gia Lai, Chà vá chân nâu ở Quảng Trị và 

Chà vá chân nâu ở Khu BTTN Sơn Trà (Đà Nẵng). Các loài linh trưởng khác, nếu có, được bảo tồn với 

các dự án quy mô nhỏ hoặc lồng ghép trong các dự án bảo tồn tổng hợp. 

 

Bảng 6. Thực trạng hoạt động bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam, giai đoạn 2017-2020 

TT Tên phổ thông Hoạt động bảo tồn Đơn vị thực hiện 

1 Cu li nhỏ - Nghiên cứu di truyền phân tử,  

- Bảo tồn tại chỗ 

AMNH, Viện CRES, Trung tâm 

CCD, Khu BTTN Xuân Liên, VQG 

Vũ Quang, VQG Phú Quốc 

2 Cu li lớn - Nghiên cứu di truyền phân tử,  

- Bảo tồn tại chỗ 

AMNH, Viện CRES, Trung tâm 

CCD, Khu BTTN Xuân Liên, VQG 

Vũ Quang, VQG Phú Quốc 

3 Voọc xám - Nghiên cứu hiện trạng và phân 

bố 

Trường ĐH Lâm nghiệp 
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4 Voọc mông trắng - Bảo tồn tại chỗ Tổ chức FFI Việt Nam, Trung tâm 

CCD, Viện CRES 

5 Voọc đen má trắng - Bảo tồn tại chỗ Tổ chức Việt Nam 

6 Voọc bạc đông 

dương 

- Không có thông tin 
 

7 Voọc bạc trung bộ - Không có thông tin 
 

8 Voọc hà tĩnh - Bảo tồn tại chỗ VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, CCKL 

Quảng Bình, VQG Vũ Quang 

9 Voọc cát bà - Bảo tồn tại chỗ Vườn thú Leipzig, Cát Bà 

10 Chà vá chân xám - Bảo tồn tại chỗ FZS, Trung tâm GreenViet, Dự án 

BCC-GEF 

11 Chà vá chân nâu - Bảo tồn tại chỗ FZS, Tổ chức WWF, DLF, Trung tâm 

GreenViet, Dự án BCC-GEF, VQG 

Vũ Quang, DLF 

12 Chà vá chân đen - Bảo tồn tại chỗ VQG Cát Tiên, CCKL Đồng Nai, Khu 

BTTN và Văn hóa Đồng Nai, VQG 

Cát Tiên, VQG Chư Yang Sin 

13 Voọc mũi hếch - Bảo tồn tại chỗ Tổ chức FFI, Vườn thú Denver, Trung 

tâm CeRED, CCKL Hà Giang, CCKL 

Tuyên Quang 

14 Khỉ mặt đỏ - Bảo tồn tại chỗ Các VQG: Bến EN, Chư Mom Ray và 

Phú Quốc, Các Khu BTTN: Pù 

Huống, Pù Luông và Pù Hu 

15 Khỉ mốc - Bảo tồn tại chỗ Các VQG: Bến EN, Chư Mom Ray, 

Vũ Quang và Phú Quốc, Các Khu 

BTTN: Pù Huống, Pù Luông và Pù Hu 

16 Khỉ đuôi dài - Không có thông tin 
 

17 Khỉ đuôi dài côn đảo - Không có thông tin 
 

18 Khỉ đuôi lợn - Bảo tồn tại chỗ Các VQG: Bến EN, Chư Mom Ray và 

Phú Quốc, Các Khu BTTN: Pù 

Huống, Pù Luông và Pù Hu 

19 Khỉ vàng - Bảo tồn tại chỗ Các VQG: Bến EN, Chư Mom Ray và 

Phú Quốc, Các Khu BTTN: Pù 

Huống, Pù Luông và Pù Hu 

20 Vượn trung bộ - Bảo tồn tại chỗ Tổ chức WWF, Dự án BCC-GEF 

21 Vượn đen tuyền - Bảo tồn tại chỗ Tổ chức FFI Việt Nam 

22 Vượn má vàng - Bảo tồn tại chỗ VQG Cát Tiên 

23 Vượn má trắng - Bảo tồn tại chỗ Trung tâm CCD 

24 Vượn cao vít - Bảo tồn tại chỗ Tổ chức FFI Việt Nam 

25 Vượn siki - Bảo tồn tại chỗ Tổ chức WWF, Dự án BCC-GEF 

 

. HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN CÁC LOÀI LINH TRƯỞNG TẠI CÁC KHU VỰC 

ƯU TIÊN Ở VIỆT NAM 

Bảng 7 cho thấy trong số 73 khu vực ưu tiên, phần lớn các dự án và hoạt động bảo tồn đang thực hiện 

ở một số VQG và Khu BTTN có phân bố các linh trưởng nguy cấp. Tuy nhiên, chỉ có một số chương 

trình, dự án bảo tồn tập trung đối với các loài linh trưởng nguy cấp được thực hiện ở một số ít khu vực. 

Có thể kể đến một số VQG và Khu BTTN có các dự án bảo tồn linh trưởng đang triển khai gồm: 

- VQG Cát Bà (Hải Phòng) bảo tồn quần thể duy nhất của loài Voọc Cát Bà, 

- VQG Du Già-Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) và Khu BTTN Na Hang (Tuyên Quang) 

bảo tồn quần thể và sinh cảnh Voọc mũi hếch, 

- Khu BTTN Đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) bảo tồn quần thể và sinh cảnh Voọc mông 



 26 

trắng, 

- Khu BTTN Sơn Trà (Đà Nẵng) bảo tồn Chà vá chân nâu 

- VQG Kon Ka Kinh (Gia Lai), khu rừng thuộc huyện Kon Plong (Kon Tum) bảo tồn Chà vá 

chân xám 

 

Một số VQG và Khu BTTN khác cũng có dự án, hoạt động bảo tồn linh trưởng đa loài hoặc lồng ghép 

với các bảo tồn đa dạng sinh học như dự án về: “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM)” 

thực hiện tại VQG Bidoup Núi Bà tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Tuy nhiên, 

chúng tôi có rất ít thông tin nên không thể đánh giá đầy đủ được tình hình triển khai các hoạt động bảo 

tồn linh trưởng của các VQG và Khu BTTN này theo Quyết định số 628/QĐ-TTg. 

 

Đặc biệt, hiện đang có một số hoạt động bảo tổn ưu tiên đặc biệt đối với một số loài linh trưởng nguy 

cấp ở một số khu vực nằm ngoài hệ thống rừng đặc dụng, đó là: 

- Khu vực Cao-Tả-Tùng (Quản Bạ) với quần thể Voọc mũi hếch thực hiện bởi Kiểm lâm Hà 

Giang và tổ chức FFI Việt Nam 

- Khu rừng thuộc huyện Kim Bảng (Hà Nam) với quần thể Voọc mông trắng lớn thứ hai thế giới 

thực hiện bởi Kiểm lâm Hà Nam và tổ chức FFI Việt Nam 

- Khu rừng Lâm Bình-Sinh Long (Tuyên Quang) với quần thể Voọc đen má trắng lớn nhất Việt 

Nam thực hiện bởi Kiểm lâm Tuyên Quang và tổ chức PRCF Việt Nam 

- Khu rừng Tam Mỹ Tây (Quảng Nam) với quần thể Chà vá chân xám 

- Khu rừng thuộc huyện Kon Plong (Kon Tum) với quần thể Chà vá chân xám (có thể) lớn nhất 

Việt Nam thực hiện bởi Kiểm lâm Quảng Nam và tổ chức Green Việt 

- Núi Chứa Chan (Đồng Nai) với loài Chà vá chân đen thực hiện bởi Kiểm lâm Đồng Nai. 

- Khu vực Tuyên Hóa (Quảng Bình) với loài Voọc đen gáy trắng được thực hiện bởi Chi cục 

Kiểm lâm Quảng Bình và tổ chức Green Việt  

 

Các khu vực này đã và đang được nghiên cứu về mức độ khả thi và đề xuất thành lập khu bảo tồn loài 

nhằm bảo tồn các quần thể linh trưởng nguy cấp này. Điều này cũng cho thấy các khu rừng nằm ngoài 

hệ thống rừng đặc dụng còn có tiềm năng lớn cần được điều tra, nghiên cứu để có cơ sở bảo tồn đối với 

linh trưởng hiện có trong các khu vực này. 
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Bảng 7. Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg tại các khu vực ưu tiên bảo tồn linh trưởng, giai đoạn 2017 – 2020 

TT Tên VQG hoặc 

Khu BTTN 

Địa điểm 

(tỉnh/thành 

phố) 

Tổng diện tích 

(ha) 

Các loài linh trưởng nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Tiến độ thực hiện  Đơn vị thực hiện  

Vườn quốc gia 

1.  Ba Bể Bắc Kạn 10.048,00 − Voọc mũi hếch (môi trường 

sống) 

− Voọc đen má trắng 

− Không có thông tin  

2.  Bạch Mã Thừa Thiên-

Huế 

34.380,00 − Chà vá chân nâu 

− Vượn Trung bộ 

− Điều tra, giám sát cơ bản − VQG Bạch Mã 

Quảng Nam 3.107,00 

3.  Bến En Thanh Hoá 14.735 − Cu li lớn 

− Cu li nhỏ 

− Không có thông tin  

4.  Bidoup-Núi Bà Lâm Đồng 57.512,00 − Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Điều tra, giám sát cơ bản − VQG Bidoup-Núi Bà 

5.  Bù Gia Mập Bình Phước 25.926,00 − Cu li lớn 

− Cu li nhỏ 

− Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Điều tra, giám sát cơ bản − VQG Bù Gia Mập 

6.  Cát Bà Hải Phòng 15.996,36 − Voọc Cát Bà − Giám sát quần thể − VQG Cát Bà 

− Dự án Bảo tồn Voọc 

Cát Bà 

Quảng Ninh 1.366,60 − Không có thông tin  

7.  Cát Tiên Đồng Nai 51.721,6 − Voọc bạc trung bộ 

− Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Điều tra, giám sát cơ bản − VQG Cát Tiên 
Lâm Đồng 27.228,77 

Bình Phước 4.193,00 

8.  Chư Mom Ray Kon Tum 56.237,00 − Chà vá chân xám 

− Chà vá chân nâu 

− Chà vá chân đen 

− Vượn trung bộ 

− Không có thông tin  

9.  Chư Yang Sin Đắk Lắk 66.980,20 − Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Không có thông tin  
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TT Tên VQG hoặc 

Khu BTTN 

Địa điểm 

(tỉnh/thành 

phố) 

Tổng diện tích 

(ha) 

Các loài linh trưởng nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Tiến độ thực hiện  Đơn vị thực hiện  

10.  Côn Đảo Bìa Rịa - 

Vũng Tàu 

5.830,70 − Khỉ đuôi dài Côn đảo − Không có thông tin  

11.  Cúc Phương Ninh Bình 11.440,00 − Voọc mông trắng − Không có thông tin  

Hòa Bình 5.972,50 

Thanh Hóa 4.996,30 

12.  Du Già-Cao 

nguyên đá Đồng 

Văn 

Hà Giang 13.651,20 − Voọc mũi hếch − Điều tra, giám sát quần thể 

− Nâng cao nhận thức bảo tồn 

− Nghiên cứu khoa học 

− CCKL Hà Giang 

− Tổ chức FFI Việt nam 

− Vườn thú Denver  

13.  Hoàng Liên Lào Cai 21.009,00 − Vượn đen tuyền − Không có  

Lai Châu 7.500,00 

14.  Kon Ka Kinh Gia Lai 42.057,30 − Chà vá chân xám 

− Vượn trung bộ 

− Điều tra, giám sát quần thể 

− Nâng cao nhận thức bảo tồn 

− Nghiên cứu khoa học 

− FZS 

− VQG Kon Ka Kinh 

15.  Lò Gò-Xa Mát Tây Ninh 19.156,00 − Cu li nhỏ 

− Voọc bạc 

− Chà vá chân đen 

− Không có thông tin  

16.  Mũi Cà Mau Cà Mau 15.262,00 − Voọc bạc đông dương − Không có thông tin  

17.  Núi Chúa Ninh Thuận 22.513,00 − Cu li lớn 

− Cu li nhỏ 

− Chà vá chân đen 

− Không có thông tin  

18.  Phong Nha-Kẻ 

Bàng 

Quảng Bình 123.320,78 − Cu li lớn 

− Cu li nhỏ 

− Chà vá chân nâu 

− Voọc Hà Tĩnh 

− Vượn má trắng siki 

− Điều tra, giám sát cơ bản − VQG Phong Nha-Kẻ 

Bàng 

19.  Phú Quốc Kiên Giang 29.625,00 − Voọc bạc đông dương − Không có thông tin  

20.  Phước Bình Ninh Thuận 19.684,00 − Chà vá chân đen − Không có thông tin  

21.  Pù Mát Nghệ An 93.524,70 − Chà vá chân nâu 

− Voọc xám 

− Vượn má trắng 

− Điều tra, giám sát cơ bản − VQG Pù Mát 

− Trung tâm SVW 



 29 

TT Tên VQG hoặc 

Khu BTTN 

Địa điểm 

(tỉnh/thành 

phố) 

Tổng diện tích 

(ha) 

Các loài linh trưởng nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Tiến độ thực hiện  Đơn vị thực hiện  

22.  Tà Đùng Đắk Nông 20.242,39 − Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Không có thông tin  

23.  Vũ Quang Hà Tĩnh 52.741,50 − Bảo tồn rừng, voi, hổ, sao la 

và các loài nguy cấp, quý 

hiếm khác 

− Điều tra, giám sát cơ bản − VQG Vũ Quang 

24.  Yok Don Đắk Lắk 111.125,95 − Voọc bạc trung bộ 

− Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Không có thông tin  

Đắk Nông 2.728,00 

Khu Bảo tồn thiên nhiên/Khu bảo tồn loài và sinh cảnh 

25.  An Toàn Bình Định 22.450,00 − Chà vá chân xám − Không có thông tin −  

26.  Bà Nà- Núi Chúa Đà Nẵng 27.980,60 − Chà vá chân nâu − Không có thông tin  

27.  Bắc Hướng Hóa Quảng Trị 23.486,00 − Chà vá chân nâu 

− Vượn má trắng siki 

− Không có thông tin  

28.  Sơn Trà Đà Nẵng 2.591,10 − Chà vá chân nâu − Điều tra, giám sát quần thể 

− Nghiên cứu khoa học 

− Trung tâm GreenViệt 

− Trung tâm DLF 

− Trường ĐHSP Đà 

Nẵng 

29.  Bình Châu-Phước 

Bửu 

BR Vũng 

Tàu 

10.263,00 − Chà vá chân đen − Không có thông tin  

30.  Chạm Chu Tuyên Quang 15.262,30 − Voọc mũi hếch − Không có thông tin  

31.  Đakrông Quảng Trị 37.681,00 − Chà vá chân nâu 

− Vượn trung bộ 

− Không có thông tin  

32.  Bắc Mê Hà Giang 9.042,50 − Voọc mũi hếch (môi trường 

sống) 

− Không có thông tin  

33.  Hoàng Liên Văn 

Bàn 

Lào Cai 25.094,00 − Vượn đen tuyền − Không có thông tin  

34.  Hòn Bà Khánh Hòa 19.285,83 − Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Không có thông tin  

35.  Kim Hỷ Bắc Kạn 15.715,02 − Voọc mũi hếch (môi trường 

sống) 

− Không có thông tin  
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TT Tên VQG hoặc 

Khu BTTN 

Địa điểm 

(tỉnh/thành 

phố) 

Tổng diện tích 

(ha) 

Các loài linh trưởng nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Tiến độ thực hiện  Đơn vị thực hiện  

36.  Kon Chư Răng Gia Lai 15.446,00 − Vượn má vàng 

− Chà vá chân xám 

− Không có thông tin  

37.  Mường La Sơn La 17.000,00 − Vượn đen tuyền − Không có thông tin  

38.  Na Hang Tuyên Quang 21.238,70 − Voọc đen má trắng 

− Voọc mũi hếch 

− Giám sát quần thể − CCKL Tuyên Quang  

− Khu BTTN Na Hang 

39.  Nam Nung Đắk Nông 12.307,80 − Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Không có thông tin  

40.  Ngọc Linh 

(Quảng Nam) 

Quảng Nam 17.190,00 − Chà vá chân xám − Không có thông tin  

41.  Ngọc Linh (Kon 

Tum) 

Kon Tum 38.008,66 − Chà vá chân xám − Không có thông tin  

42.  Núi Ông Bình Thuận 23.834,00 − Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Không có thông tin  

43.  Phong Điền TT. Huế 41.508,70 − Chà vá chân nâu − Không có thông tin  

44.  Phong Quang Hà Giang 8.445,60 − Voọc mũi hếch (môi trường 

sống) 

− Không có thông tin  

45.  Pù Hoạt Nghệ An 34.589,89 − Voọc xám 

− Vượn má trắng 

− Không có thông tin  

46.  Pù Hu Thanh Hóa 22.688,37 − Cu li lớn 

− Cu li nhỏ 

− Voọc xám 

− Vượn má trắng 

− Điều tra cơ bản − Khu BTTN Pù Hu 

47.  Pù Huống Nghệ An 40.186,50 − Vượn má trắng − Điều tra cơ bản − Khu BTTN Pù Huống 

48.  Pù Luông Thanh Hóa 17.171,53 − Voọc mông trắng (môi 

trường sống) 

− Điều tra cơ bản − Khu BTTN Pù Luông 

49.  Sao la (Thừa 

Thiên-Huế) 

TT. Huế 15.519,93 − Chà vá chân nâu 

− Vượn trung bộ 

− Không có thông tin  

50.  Sông Thanh Quảng Nam 75.274,34 − Chà vá chân xám − Không có thông tin  

51.  Tà Kóu Bình Thuận 8.407,00 − Chà vá chân đen 

− Voọc bạc trung bộ 

− Không có thông tin  
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TT Tên VQG hoặc 

Khu BTTN 

Địa điểm 

(tỉnh/thành 

phố) 

Tổng diện tích 

(ha) 

Các loài linh trưởng nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Tiến độ thực hiện  Đơn vị thực hiện  

52.  Tây YênTử Bắc Giang 12.172,20 − Voọc mũi hếch (môi trường 

sống) 

− Không có thông tin  

53.  Văn Hóa Đồng 

Nai (Vĩnh Cửu) 

Đồng Nai 64.752,00 − Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Không có thông tin  

54.  Vân Long Ninh Bình 2.235,00 − Voọc mông trắng. − Điều tra quần thể − Khu BTTN Vân Long 

55.  Xuân Liên Thanh Hóa 23.815,50 − Voọc xám 

− Vượn má trắng 

− Điều tra cơ bản − Khu BTTN Xuân Liên 

56.  Mù Cang Chải Yên Bái 20.108,20 − Vượn đen tuyền − Điều tra, giám sát quần thể − Khu BTTN Mù Cang 

Chải 

57.  Khu bảo tồn Voi Quảng Nam 17.484,36 − Chà vá chân xám − Không có thông tin  

58.  Nam Động Thanh Hóa 646,95 − Voọc xám − Không có thông tin  

59.  Nam Xuân Lạc Bắc Kạn 4.155,67 − Voọc mũi hếch (môi trường 

sống) 

− Không có thông tin  

60.  Sao La Quảng 

Nam 

Quảng Nam 15.380,00 − Chà vá chân xám − Không có thông tin  

61.  Trùng Khánh Cao Bằng 9.573,68 − Vượn Cao vít − Giám sát quần thể và sinh 

cảnh 

− Tổ chức FFI Việt Nam 

62.  Hòn Chông Kiên Giang 964,70 − Voọc bạc đông dương − Không có thông tin  

63.  Hương Sơn Hà Nội 3.760,00 − Voọc mông trắng − Không có thông tin  

64.  Núi Bà Đen Tây Ninh 1.761,00 − Voọc bạc đông dương − Không có thông tin  

65.  Yên Tử Quảng Ninh 2.783,00 − Voọc mũi hếch (môi trường 

sống) 

− Không có thông tin  

Các khu vực khác   

66.  Khu rừng Tùng 

Vài (Quản Bạ) 

Hà Giang ~ 5.000 − Voọc mũi hếch − Điều tra, giám sát quần thể − Tổ chức FFI Việt Nam 

67.  Khu núi đá vôi 

Thạch Hoá – 

Đồng Hoá (Tuyên 

Hoá) 

Quảng Bình ~ 1.000 − Voọc Hà Tĩnh − Điều tra, giám sát quần thể − CCKL Quảng Bình 

− Tổ tự nguyện bảo vệ 

Voọc Hà Tĩnh 
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TT Tên VQG hoặc 

Khu BTTN 

Địa điểm 

(tỉnh/thành 

phố) 

Tổng diện tích 

(ha) 

Các loài linh trưởng nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Tiến độ thực hiện  Đơn vị thực hiện  

68.  Khu núi đá vôi 

Kim Bảng 

Hà Nam Chưa xác định − Voọc mông trắng − Điều tra, giám sát quần thể − Tổ chức FFI Việt Nam 

− Trung tâm CCD 

− Viện CRES 

69.  Các khu rừng 

nguyên sinh thuộc 

2 huyện Kon 

Plong và Kon Rẫy 

Kon Tum ~ 120.000 − Chà vá chân xám 

− Vượn trung bộ 

− Điều tra, giám sát quần thể − Tổ chức FFI Việt Nam 

− Trung tâm GreenViet 

70.  Lâm trường Lâm 

Bình 

Tuyên Quang Chưa xác định − Voọc đen má trắng − Điều tra, giám sát quần thể − Trung tâm PRCF 

71.  Khu rừng nguyên 

sinh tại xã Quảng 

Trực, huyện Tuy 

Đức 

Đắk Nông ~ 35.000 − Cu li nhỏ 

− Chà vá chân đen 

− Vượn má vàng 

− Không có thông tin  

72.  Núi Chứa Chan Đồng Nai  − Chà vá chân đen − Điều tra quần thể − CCKL Đồng Nai 

73. T Tam Mỹ Tây, Núi 

Thành 

Quảng Nam  − Chà vá chân xám − Bảo tồn quần thể và sinh 

cảnh 

− CCKL Quảng Nam 

− Trung tâm GreenViet 
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4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1 . KẾT LUẬN 

Quyết định số 628/QĐ-TTg là văn bản quan trọng định hướng và hướng dẫn cho các hoạt động của Kế 

hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2030. Việc 

thực hiện Kế hoạch này là trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, trong 

giai đoạn 2017-2020 vừa qua, Kế hoạch này mới được triển ở mức độ rất thấp và chưa có sự tham gia 

mạnh mẽ của tất cả các bên liên quan do nhiều nguyên nhân, hạn chế và thách thức về năng lực, trình 

độ, nguồn kinh phí và sự điều phối trong công tác bảo tồn linh trưởng tại Việt Nam. 

 

Các hoạt động đã và đang triển khai trong giai đoạn 2017-2020 đáp ứng một phần các mục tiêu, 8 nhiệm 

vụ chính của Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam như được nêu trong Quyết định số 628/QĐ-TTg. 

Trong đó, chỉ có Nhiệm vụ 1: “Rà soát và hoàn thiện khung pháp lý về bảo tồn linh trưởng” đã thực 

hiện; các nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện ở mức độ thấp (4 nhiệm vụ), trung bình (1) hoặc chưa 

thực hiện (1). 

 

Quyết định số 628/QĐ-TTg cũng nêu rõ chức năng và trách nhiệm trong việc triển khai của các bộ, 

ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng 

Việt Nam. Nhìn chung, sự tham gia triển khai và thực hiện Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam 

của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong thời gian 2017-2020 vừa qua, còn ở mức độ thấp 

hoặc thiếu thông tin để đánh giá. Đặc biệt, sự phổ biến và tiếp nhận về Quyết định số 628/QĐ-TTg đối 

với cấp địa phương còn rất thấp. Tuy Quyết định này đã được công khai và các UBND tỉnh, thành phố 

đã có văn bản chỉ đạo triển khai nhưng nhiều Ban quản lý các VQG và Khu BTTN, các cơ quan, tổ 

chức cấp tỉnh cho biết không có thông tin hoặc không biết về Quyết định này. 

 

Trong giai đoạn 2017-2020, nhiều dự án bảo tồn các loài linh trưởng đã và đang được thực hiện ở Việt 

Nam bao gồm các dự án nghiên cứu, bảo tồn đa loài hoặc tập trung đối với một vài loài linh trưởng cụ 

thể. Tuy nhiên, các dự án này vẫn có quy mô nhỏ, chỉ triển khai thực hiện với một số loài và ở một số 

khu vực nhất định và chưa thực sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu bảo tồn của mỗi loài linh trưởng ở Việt 

Nam. 

 

4.2 . KHUYẾN NGHỊ 

4.2.1 Thúc đẩy triển khai các hoạt động bảo tồn linh trưởng 

 

Nhằm tiếp tục thúc đẩy và nâng cao hiệu quả triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg để bảo tồn các loài 

linh trưởng của Việt Nam, các hoạt động dưới đây cần được xem xét: 

1) Ưu tiên xây dựng và triển khai các dự án trong khuôn khổ Danh mục dự án ưu tiên đã được 

phê duyệt kèm theo Quyết định số 628/QĐ-TTg. 

2) Thông tin về hiện trạng quần thể, phân bố và tình trạng quản lý bảo tồn các loài linh trưởng ở 

Việt Nam cần được liên tục cập nhật đối với các tài liệu và văn bản có liên quan với một hệ thống cơ 

sở dữ liệu hoàn chỉnh và thống nhất. Đặc biệt, thông tin về các loài linh trưởng cần được cập nhật trong 

các phiên bản Sách Đỏ Việt Nam trong thời gian tới. 

3) Tiếp tục xây dựng, triển khai và nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, bảo vệ quần thể và sinh 

cảnh của các loài linh trưởng đặc hữu, nguy cấp, đặc biệt khuyến khích các mô hình bảo tồn dựa vào 

cộng đồng và ứng dụng phần mềm SMART trong công tác tuần tra, giám sát linh trưởng tại các khu 

rừng đặc dụng. Các thông tin giám sát cần được chia sẻ và trao đổi, quản lý trong các cơ quan, đơn vị 

có thẩm quyền. 

4) Xây dựng và triển khai các dự án và hoạt động điều tra, nghiên cứu và bảo tồn các quần thể 

linh trưởng đặc hữu, nguy cấp tại các khu vực nằm ngoài hệ thống rừng đặc dụng. 

5) Xây dựng các hướng dẫn lồng ghép và bố trí kinh phí cho các hoạt động bảo tồn linh trưởng 

nguy cấp, quý hiếm vào kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh hoạc của các khu rừng 



 34 

đặc dụng và phòng hộ có các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm phân bố. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc 

phổ biến, chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ở các cấp cơ 

sở, VQG, Khu BTTN và những khu vực có ghi nhận về loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm nhưng còn 

năm ngoài hệ thống rừng đặc dụng. 

6) Các loài linh trưởng đặc hữu và cực kỳ nguy cấp của Việt Nam cũng cần được quan tâm và 

nhấn mạnh cùng với các loài động vật quý hiếm khác như voi, hổ, tê giác, tê tê, gấu… trong các nội 

dung và chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo tồn. 

7) Ưu tiên xây dựng và thực hiện các nghiên cứu và đánh giá khả năng sinh tồn của quần thể và 

sinh cảnh (PHVA) và khả năng thích ứng đối với biến đổi khí hậu của các loài linh trưởng đặc hữu và 

cực kỳ nguy cấp của Việt Nam trong thời gian tới đây. Ngoài ra, cần đặc biệt quan tâm, nghiên cứu và 

đánh giá đầy đủ về tầm quan trọng của các quần thể linh trưởng đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm có phân 

bố ở các khu rừng nằm ngoài hệ thống rừng đặc dụng. 

8) Xây dựng và ban hành các hướng dẫn và quy chuẩn đối với công tác cứu hộ, chăm sóc, tái thả 

và nuôi giữ các loài linh trưởng tại các trung tâm cứu hộ, vườn thú và cơ sở gây nuôi, bảo tồn động vật 

hoang dã. 

9) Xúc tiến thành lập và đưa vào hoạt động của Nhóm công tác Linh trưởng Việt Nam và Hội 

Linh trưởng Việt Nam như là đơn vị kết nối, điều phối và cố vấn trong công tác bảo tồn linh trưởng ở 

Việt Nam. 

 

4.2.2 Kinh phí thực hiện 

 

Nguồn kinh phí từ “Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020” sẽ 

kết thúc vào năm 2020, do đó, Chính phủ và các bộ, ngành cần có phân bổ nguồn ngân sách để tiếp tục 

thực hiện các hoạt động bảo tồn linh trưởng theo Quyết định số 628/QĐ-TTg trong giai đoạn tới 2021-

2025. 

 

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân cần tiếp tục thu hút và đa dạng hoá các nguồn tài chính bền vững đảm 

bảo cho công tác bảo tồn các loài linh trưởng đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm ở Việt Nam. 

 

4.2.3 Tổ chức thực hiện 

 

Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam cần ban hành quy chế hoạt động, điều 

hành nhằm đẩy mạnh hơn nữa tiến độ triển khai các hoạt động bảo tồn có hiệu quả các loài linh trưởng 

ở Việt Nam theo Quyết định 628/QĐ-TTg. 

 

Mỗi bộ, ngành, tổ chức và cá nhân cần đẩy mạnh việc phổ biến và triển khai các chức năng và nhiệm 

vụ được phân công theo Quyết định số 628/QĐ-TTg. 

 

Mặc dù, Quyết định 628/QĐ-TTg đã được ban hành và phổ biến công khai và các UBND tỉnh đã ban 

hành kế hoạch triển khai tới các đơn vị cơ sở, tuy nhiên, mức độ áp dụng và triển khai Quyết định này 

của nhiều đơn vị cơ sở, đặc biệt các đơn vị đang quản lý và bảo vệ các quẩn thể linh trưởng đặc hữu, 

nguy cấp, quý hiếm còn rất thấp. Do vậy, cần tiếp tục phổ biến và hướng dẫn thực hiện các nội dung 

của Quyết định 628/QĐ-TTg cho các đơn vị cơ sở có liên quan tới công tác bảo tồn linh trưởng ở Việt 

Nam. 

 

Nhóm công tác Linh trưởng Việt Nam và Hội Linh trưởng Việt Nam cần được xúc tiến thành lập và 

triển khai hoạt động càng sớm càng tốt. Hai tổ chức này sẽ đóng vai trò quan trọng là đơn vị hỗ trợ 

chuyên môn cho các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn linh trưởng ở Việt Nam.  

 

Cần xây dựng cơ chế và hệ thống báo cáo, giám sát và đánh giá việc triển khai và thực hiện Quyết định 

628/QĐ-TTg đối với tất các đơn vị có liên quan. Đây là một “lỗ hổng” và nguyên nhân của việc thiếu 

thốn thông tin để cung cấp cho các đánh giá như Báo cáo này. 
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CÁC PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH VÀ TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CÁC LOÀI LINH TRƯỞNG Ở VIỆT NAM 

TT Tên phổ thông Tên khoa học NĐ32 NĐ 06 NĐ 

160 

NĐ 64 IUCN 2017 IUCN 2020 SĐVN CITES 

 Họ Cu li Loridae         

1 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus IB IB X X EN EN VU I 

2 Cu li lớn Nycticebus bengalensis IB IB X X EN EN VU I 

 Họ Khỉ Cercopithecidae         

3 Voọc xám Trachypithecus crespusculus* IB IB X X EN EN EN II 

4 Voọc mông trắng Trachypithecus delacouri   X X CR CR CR I 

5 Voọc đen má trắng Trachypithecus francoisi IB IB X X VU EN EN II 

6 Voọc bạc đông dương Trachypithecus germaini** IB IB X X VU EN VU II 

7 Voọc bạc trung bộ Trachypithecus margarita*** IB IB X X VU EN VU II 

8 Voọc hà tĩnh Trachypithecus hatinensis IB IB X X VU EN EN II 

9 Voọc cát bà Trachypithecus poliocephalus IB IB X X CR CR CR I 

10 Chà vá chân xám Pygathrix cinerea IB IB X X EN CR CR I 

11 Chà vá chân nâu Pygathrix nemaeus IB IB X X EN CR EN I 

12 Chà vá chân đen Pygathrix nigripes IB IB X X EN CR EN I 

13 Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus IB IB X X CR CR CR I 

14 Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides IIB IIB   VU VU VU II 

15 Khỉ mốc Macaca assamensis assamensis IIB IIB   NT NT VU II 

16 Khỉ đuôi dài Macaca fascicularis fascicularis IIB IIB   LC LC LR II 

17 Khỉ đuôi dài côn đảo Macaca fascicularis condorensis IIB IIB   LC CR   

18 Khỉ đuôi lợn Macaca leonina IIB IIB   VU VU VU II 

19 Khỉ vàng Macaca mulatta IIB IIB   LC LC LR II 

 Họ Vượn Hylobatidae         

20 Vượn trung bộ Nomascus annamensis*** IB IB X X EN EN  I 

21 Vượn đen tuyền Nomascus concolor IB IB X X CR CR EN I 

22 Vượn má vàng Nomascus gabriellae IB IB X X EN EN EN I 

23 Vượn má trắng Nomascus leucogenys IB IB X X EN CR EN I 

24 Vượn cao vít Nomascus nasutus IB IB X X CR CR EN I 
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25 Vượn siki Nomascus siki**** IB IB X X EN CR EN I 

Ghi chú: 

− NĐ 32 – Nghị định 32/2006/NĐ-CP: IB – Nhóm IB. Động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại; IIB – Nhóm IIB. Động vật 

rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại 

− NĐ 06 – Nghị định số 06/2019/NĐ-CP: IB – Nhóm IB. Động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại; IIB – Nhóm IIB. Động vật 

rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại 

− NĐ 160 – Nghị định số 160/2013/NĐ-CP: X – có tên trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

− NĐ 64 – Nghị định số 64/2019/NĐ-CP: X – có tên trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

− SĐVN – Sách Đỏ Việt Nam (2007): CR – Cực kỳ Nguy cấp; EN – Nguy cấp; VU – Sắp nguy cấp; LR – Đe doạ thấp 

− IUCN – Danh lục Đỏ IUCN (2016): CR – Cực kỳ Nguy cấp; EN – Nguy cấp; VU – Sắp nguy cấp LC – Ít quan tâm 

− CITES – Công ước CITES: I – Phụ lục I; II – Phụ lục II 

*tên cũ Trachypithecus barbei (T. phayrei); ** tên cũ Trachypithecus villosus (T. cristatus); *** loài mới được mô tả năm 2010, trước đây là Nomascus 

gabriella; **** Loài mới được thăng hạng từ phân loài Nomascus leucogenys siki của loài Vượn má trắng (Nomascus leucogenys). 
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