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Dự án “Sổ tay Sống Xanh”

TP. HCM, Tháng 02 năm 2012

Hồ sơ dự án:
1.Tên dự án: Sổ tay Sống Xanh
2. Đơn vị thực hiện: Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã
3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2012 đến 09/2012
4. Địa bàn thực hiện: TP.Hồ Chí Minh, TP. Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương,
TP. Biên Hòa – Tỉnh Đông Nai và VQG Lò Gò Xa Mát – Tỉnh Tây Ninh.
5. Nội dung thực hiện tóm tắt: Biên tập và xuất bản sổ tay sống xanh nhằm giúp các học sinh –
sinh viên nghèo và mọi người nâng cao ý thức trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã nói
Kháitập
quát
thông
tin: sâu.
riêng và bảo vệ môi trường nói chung. Thực hiện các khóa
huấn
chuyên

Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã
Dự án “Sổ tay Sống Xanh”

1, Khái quát kế hoạch thực hiện giai đoạn 1:
-

Củng cố nhân sự và thành phần điều phối hoạt động của dự án. Triển khai và lấy ý kiến sâu
rộng về dự án trong toàn thể thành viên Ban điều phối (BĐP) dự án, Thành viên Ban điều hành
(BĐH) tổ chức và các tình nguyện viên.

-

Tổng hợp ý kiến triển khai dự án và đưa ra các hướng thực hiện phù hợp với hoàn cảnh và đối
tượng dự án nhắm tới.

-

Thực hiện các khung sườn triển khai của dự án, bao gồm: Xây dựng các nội dung cần biên tập
trong sổ tay sống xanh, xây dựng các hình ảnh (hình ảnh trang bìa, hình ảnh động vật,…),
thực hiện các công tác liên hệ bản quyền hình ảnh và nội dung, kiểm duyệt nội dung xuất bản,
thiết kế hoàn chỉnh ấn phẩm, lên kế hoạch xuất bản, lên dự trù kinh phí…

-

Xây dựng các nội dung tập huấn và lên kế hoạch các chương trình tập huấn. Thực hiện thí
điểm một số chương trình tập huấn nhằm rút kinh nghiệm phục vụ cho quá trình thực hiện lâu
dài hoạt động này trong suốt dự án.

2, Khung mục tiêu và kết quả thực hiện các hoạt động:

STT Mục tiêu đề ra

Thực hiện

1

Đã hoàn tất 90% các tài liệu tập huấn.
Đang trong quá trình kiểm duyệt thông
tin bởi các tổ chức chuyên môn. Sẽ có kết
quả trong giữa tháng 03/2012.

Biên soạn hoàn tất nội dung tập huấn
“Nâng cao năng lực Thanh niên trong
công tác bảo tồn ĐVHD”

(Thông tin sẽ được kiểm duyệt bởi Hiệp
hội Bảo tồn ĐVHD – Chương trình Việt
Nam (WCS))
2

Biên soạn hoàn tất nội dung “Sổ tay Đã hoàn tất 100% nội dung sổ tay.
sống xanh”
Thông tin đã được kiểm duyệt bởi một
số giáo viên chuyên môn đang giảng dạy
tại Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên
TP.HCM

3

Thiết kế hoàn chỉnh “Sổ tay sống xanh” Đang thực hiện công tác thiết kế. Tuy
và các tài liệu tập huấn.
nhiên gặp khó khăn về nhân sự thiết kế
do nguồn lực nhân sự thuộc tổ thiết kế
của đơn vị đều đã đi du học nâng cao
trình độ. Đang tìm kiếm phương án thay
thế. Dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa
tháng 03/2012.

www.hoangda.org

info@hoangda.org

Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã
Dự án “Sổ tay Sống Xanh”

4

Thực hiện chương trình tập huấn thí
điểm. Hoạt động tập huấn kỹ năng bảo
vệ các loài động vật hoang dã tại VN.

Đã thực hiện hoàn tất 1 khóa tập huấn tại
TP.HCM vào tháng 11/2011. Chương
trình được kết hợp với WCS Việt Nam
nhằm hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt
động, học hỏi kinh nghiệm và kiến thức
cũng như cách tổ chức chương trình. Sẽ
kết hợp với WCS thực hiện thêm 2
chương trình tập huấn vào Tháng
03/2012 tại TP. Biên Hòa và TP. Thủ Dầu
Một.

5

Thực hiện tiền trạm khu vực tổ chức
chương trình Tập huấn chuyên sâu
“Nâng cao năng lực Thanh niên Vn
trong công tác bảo tồn ĐVHD”

Đã thực hiện tiền trạm địa điểm VQG Lò
Gò Xa Mát trong thời gian 3 ngày (3 ngày
2 đêm). Khảo sát cơ sở vật chất thực hiện
tập huấn, khảo sát hệ động thực vật tại
VQG và khảo sát các chi phí và thực hiện
hoạt động tại địa điểm. Kết luận: Địa
điểm đảm bảo 80% các điều kiện đặt ra
nhằm tổ chức hoạt động tập huấn.
Ưu điểm: Địa điểm gần Thành phố. Diện
tích rộng, đội ngũ cán bộ quản lý chuyên
sâu có trình độ cao, cơ sở vật chất khang
trang và đảm bảo an toàn cho tình
nguyện viên…
Khuyết điểm: Hệ động vật rất khó để
tham quan  Không đáp ứng được một
số yêu cầu về địa điểm.

6

Công tác khảo sát giá thành in ấn nhằm Vẫn đang tìm kiếm các đối tác có tiềm
xuất bản “Sổ tay sống xanh”
năng hỗ trợ in ấn giá thành thấp. Do hiện
tại giá thành in ấn đã vượt giá thành dự
trù rất nhiều. Dự kiến sẽ hoàn tất quá
trình khảo sát trong tháng 02/2012.
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3, Đánh giá quá trình thực hiện hoạt động:
Quá trình thực hiện giai đoạn 1 dự án cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu về một số mục tiêu đề ra. Tuy
nhiên cần nhìn nhận khách quan như sau:
A. Ưu điểm
-

Đội ngũ thành viên BĐH, BĐP chuyên nghiệp vì đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động và thực
hiện các dự án tương tự hoặc lớn hơn nên không gâp nhiều sức ép công việc và khả năng kết
nối rất tốt.

-

Dự án nhận được số tiền tài trợ lớn từ Trung tâm Hồ trợ và Phát triển Cộng đồng – LIN và sự
ủng hộ của nhiều tổ chức phi chính phủ như: Hiệp Hội Bảo tồn ĐVHD – Chương trình Việt
Nam, Trung tâm Đa dạng Sinh Học – Viện Sinh Học Nhiệt đới TP.HCM, Wildlife At Risk và
các cá nhân là Tập thể giáo viên chuyên ngành tại Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên
TP.HCM…

-

Dự án là một mô hình tình nguyện mới, không có sự trùng lặp, thể hiện tính sáng tạo và mạo
hiểm từ đó thu hút sự quan tâm nhiều từ các bạn trẻ, học sinh – sinh viên và toàn xã hội.

-

Dự án nhận được nhiều sự quan tâm từ các cơ quan thông tấn báo chí, như: Đài TH Việt Nam
(VTV9, VTV1), Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), Báo Tiền Phong, Báo Sinh Viên
Việt Nam, Báo Thế giới giải trí…

B. Khuyết điểm
-

Đội ngũ BĐH, BĐP dự án là đối tượng sinh viên nhiệt tình, có chuyên môn nhưng hạn chế về
thời gian rảnh dẫn đến tình trạng khó đảm bộ tiến độ công việc thực hiện nhanh chóng. Trưởng
Ban điều phối dự án là người có chuyên môn, kinh nghiệm nhưng do nhiều vấn đề gia đình
dẫn đến tình trạng dừng hoạt động dự án trong một thời gian ngắn và chậm trễ tiến độ báo cáo
tài trợ, báo cáo hoạt động và tổ chức chương trình.

-

Do mô hình hoạt động của dự án khá mới, bao gồm nhiều hoạt động thành phần dẫn đến việc
triển khai còn hạn chế, Không đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch. Làm chậm tiến độ thực
hiện dự án.

-

Công tác lên kế hoạch còn gặp nhiều sai sót. Chưa xác định kinh phí điều tra thực địa địa điểm
tổ chức chương trình nên đa phần kinh phí thực địa là do thành viên BĐH, BĐP tự trang trải.

4, Các bài học kinh nghiệm và định hướng cho giai đoạn 2:
-

Về kế hoạch: Cần lên kế hoạch một cách chi tiết và biết cách phân chia các hoạt động để
không bị trùng lắp hoạt động. Lên dự trù kinh phí cần phải điều tra thực tế nhiều, nêu rõ nhiều
khoản chi để không bị thiếu hụt về tài chính.

-

Về nhân sự: Cần đảm bảo nhân sự BĐH, BĐP hoạt động tốt. Cần kiểm tra và thường xuyên bổ
sung nguồn nhân sự để đảm bảo dự án được thực hiện suôn sẻ.

-

Về công tác quản lý: Cần thường xuyên nâng cao năng lực đội ngũ quản lý. Lên các kế hoạch,
khung thời gian chi tiết cho từng hoạt động. Tránh nhiều trường hợp người quản lý chính
không hoạt động sẽ gây định trệ đến các dự án.

-

Về công tác thông tin – báo cáo: Cần phải có những định hướng rõ ràng, đề cao công tác này
nhằm giúp đơn vị tài trợ nắm rõ khả năng hoạt động, công tác hoạt động của dự án nhằm mục
đích hỗ trợ hoặc tư vấn.
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2012
Người viết báo cáo

Nguyễn Thành Hưng
Chủ Tịch
Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã

Mọi thắc mắc/thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thành Hưng
Chủ Tịch
Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã
Email: hung.nguyen@hoangda.org | nguyenthanhhung.kh@gmail.com
HP:

(+84) 935. 865. 935 | (+84) 987. 866. 254

Website: www.hoangda.org | www.awvc.org
Địa chỉ thư tín: 222/11 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
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