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Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế về Đa dạng Sinh học (Viet Nam Plus 

3/6) / Vietnam responds to year of int’l biodiversity (Viet Nam Plus 3/6) 

Nguồn/Source: Viet Nam Plus 

Ngày/Date: 3/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Anh / English Phóng Viên/Reporter:  

Online: http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-responds-to-year-of-intl-

biodiversity/20106/9561.vnplus 

 

Nội Dung: Hội thảo Năm Quốc tế về Đa dạng Sinh học và Chương trình 

Triển khai Luật Đa dạng Sinh học được tổ chức tại Thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình vào ngày 3/6. Hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức đã thu hút sự tham gia của các đại diện đến từ các cơ quan trung ương 

và địa phương có liên quan cũng như sự tham dự của Cơ quan Hợp tác Quốc 

tế Nhật Bản (JICA) và tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) tại Việt Nam. 

 

Brief: A seminar on the International Year of Bio-diversity and the program 

to carry out the biodiversity law which was held in Dong Hoi city, the 

central province Quang Binh, on June 3. The event, held by the Ministry of 

Natural Resources and Environment, drew the participation of 

representatives from relevant central and local agencies as well as the Japan 

International Cooperation Agency (JICA) and the German Technical 

Cooperation (GTZ) in Vietnam. 

 

http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-responds-to-year-of-intl-biodiversity/20106/9561.vnplus
http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-responds-to-year-of-intl-biodiversity/20106/9561.vnplus
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Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học (Viet Nam Plus 3/6) / 

Raising awareness of biodiversity preservation (Viet Nam Plus 3/6) 

Nguồn/Source: Viet Nam Plus  

Ngày/Date: 3/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language:  Phóng Viên/Reporter: N 

Online: http://www.vietnamplus.vn/Home/Nang-cao-nhan-thuc-ve-bao-ton-da-dang-sinh-

hoc/20106/47625.vnplus 

 

Nội Dung: Hội thảo về Năm Quốc tế về Đa dạng Sinh học và Chương trình 

Triển khai Luật Đa dạng Sinh học do Bộ Tài nguyên - Môi trường tổ chức 

ngày 3/6 tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Hầu hết các tham luận tại 

Hội thảo đều nêu bật mục tiêu Năm Quốc tế về Đa dạng sinh học nhằm nâng 

cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, các tác động do suy 

thoái đa dạng sinh học; đánh giá việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ về 

Đa dạng Sinh học đến năm 2010. 

 

Brief:  Seminar on the International Year of Biodiversity and program to 

carry out biodiversity law was held by the Ministry of Natural Resources 

and Environment in Dong Hoi City of Quang Binh Province on June 3. Most 

of the essay presented at the seminar highlighted targets of the International 

year of biodiversity which is raising community’s awareness of biodiversity 

preservation, impacts of biodiversity downturn and assessment of the 

implementation of millennium development goals on biodiversity by 2010. 

 

http://www.vietnamplus.vn/Home/Nang-cao-nhan-thuc-ve-bao-ton-da-dang-sinh-hoc/20106/47625.vnplus
http://www.vietnamplus.vn/Home/Nang-cao-nhan-thuc-ve-bao-ton-da-dang-sinh-hoc/20106/47625.vnplus


 

 6 

  
  



 

 7 

Hành động vì đa dạng sinh học (Dân Trí 3/6) / Action for biodiversity 

(Dân Trí 3/6) 

Nguồn/Source: Dân Trí  

Ngày/Date: 3/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter: H.K 

Online: http://dantri.com.vn/c20/s20-400150/festival-bien-va-hai-dao-san-sang-cho-ngay-khai-mac.htm 

 

Nội Dung: Sáng ngày 2/6, BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng 

đã tổ chức buổi lễ mít tinh “Hành động vì Đa dạng Sinh học” và Lễ ký cam 

kết bảo vệ môi trường giữa BQL VQG với chính quyền, các trường học 

thuộc các xã vùng đệm. Cùng ngày, chương trình “Dã ngoại tìm hiểu đa 

dạng sinh học” với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) đã 

thu hút 100 học sinh và 40 giáo viên tham gia. Ngày 3/6, Vườn Quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức hội thi vẽ tranh về môi trường. 

 

Brief:  On June 2, management board of Phong Nha-Ke Bang National Park 

held a meeting entitled “Action for bio-diversity” and a ceremony on signing 

commitment of environment protection between the national park’s 

management board and the buffer areas’s authorities and schools. On the 

same day, the program named “Picnic for monitoring biodiversity” with the 

support by German Technical Cooperation (GTZ), drawing participation of 

100 students and 40 teachers. On June 6, Phong Nha – Ke Bang National 

Park held a drawing competition on environment. 

 

http://dantri.com.vn/c20/s20-400150/festival-bien-va-hai-dao-san-sang-cho-ngay-khai-mac.htm


 

 8 

 
  



 

 9 

GTZ tổ chức Ngày Hành động vì Đa dạng Sinh học tại Quảng Bình (Sài 

Gòn Giải Phóng 3/6) / GTZ holds day of action for bio-diversity in 

Quang Binh (Sài Gòn Giải Phóng 3/6) 

Nguồn/Source: Sài Gòn Giải Phóng Online 

Ngày/Date: 3/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter: Minh 

Phong  

Online: http://sggp.org.vn/moitruongdothi/2010/6/227511/ 

 

Nội Dung: Trong khuôn khổ năm Quốc tế về Đa dạng sinh học, Ngày Đại 

dương Thế giới và hưởng ứng festival Biển và Hải Đảo được tổ chức tại tỉnh 

Quảng Bình (4-6 tháng 6), GTZ (Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức) đã tổ chức 

chuyến dã ngoại cho hơn 100 học sinh cấp hai của các xã vùng đệm khu di 

sản Phong Nha-Kẻ Bàng. GTZ hy vọng hơn 100 học sinh được tiếp cận thực 

tiễn về đa dạng sinh học sẽ truyền đạt lại cho khoảng hơn mười ngàn người 

dân địa phương mà các em tiếp xúc trong cộng đồng để dân cư hiểu hơn về 

tầm quan trọng của các loài trong cuộc sống con người.   

 

Brief: Within the framework of the International Week of Biodiversity, 

International Ocean Day and in response to Vietnam Sea and Island Festival 

in Quang Binh Province on June 4-6, the German Technical Cooperation 

(GTZ) organized a picnic for more than 100 junior school students in the 

buffer communes of Phong Nha – Ke Bang National Park. GTZ hoped that 

over 100 students who experienced practice of biodiversity would popularize 

about 100,000 local residents in community to help them understand 

thoroughly the importance of species to human life. 

 

  

http://sggp.org.vn/moitruongdothi/2010/6/227511/
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Năm Q về Đ S (Nhân Dân 

3/6) / Quang Binh: Seminar on international year of bio-diversity (Nhân 

Dân 3/6) 

Nguồn/Source: Nhân Dân 

Ngày/Date: 3/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese 

Phóng Viên/Reporter: 

Hương Giang 

Online: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=41&sub=72&article=176105 

 

- -

-  về 

Đ S T S

H Q

ợp tác Kỹ thuật Đức (GT

ứng tích cực của các tổ chức, quốc gia trong việc chung sức bảo tồn đa dạng 

sinh học của trái đất. 

 

Brief:  Vietnam Environment Administration under the Ministry of Natural 

Resources and Environment held a seminar named “The International Year 

of Biodiversity and the program to carry out biodiversity law”. Presenting 

essays at the seminar, representatives from Japanese International 

Cooperation Agency (JICA) and the German Technical Cooperation (GTZ) 

in Vietnam confirmed the importance of biodiversity preservation to the 

development of every country worldwide, calling active response from 

organizations and countries for joining hand in biodiversity conservation.  

 

 

 

http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=41&sub=72&article=176105
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Hội thảo Quốc tế về Đa dạng Sinh học và Phát triển (Thông Tấn Xã Việt 

Nam 4/6) / International seminar on biodiversity and development 

(Thông Tấn Xã Việt Nam 4/6) 

Nguồn/Source: Thông Tấn Xã Việt Nam   

Ngày/Date: 4/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter:  

Online: http://news.vnanet.vn/webdichvu/vi-VN/23/6/2/53/Default.aspx# 
 

 

Nội Dung: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Ngày Hành động vì Đa 

dạng Sinh học và Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Đa dạng Sinh học và Phát 

triển” tại Đồng Hới (Quảng Bình) nhằm nâng cao nhận thức của người dân 

về tầm quan trọng của đa dạng sinh học. Các nhà khoa học, các chuyên gia 

trong nước và quốc tế tham gia hội thảo đã chia sẻ thông tin, số liệu liên 

quan trong việc bảo tồn và quản lý bền vững đa dạng sinh học. 

 

Brief:  The Ministry of Natural Resources and Environment held the 

International Biodiversity Action Day and a seminar named “Biodiversity 

and Development” in Dong Hoi City of Quang Binh Province, aiming to 

raise residents’ awareness of biodiversity’s role. Scientists and experts at 

home and abroad attended the event and shared information and data relating 

to biodiversity conservation and management. 

 

 
  

http://news.vnanet.vn/webdichvu/vi-VN/23/6/2/53/Default.aspx
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Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hành động vì môi trường và đa 

dạng sinh học (Website Phong Nha – Ke Bang 4/6) / Phong Nha – Ke 

Bang National Park acts for environment and biodiversity (Website 

Phong Nha – Ke Bang 4/6) 

Nguồn/Source: Website Phong Nha – Ke Bang  

Ngày/Date: 4/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter:  

Online: http://www.phongnhakebang.vn/Vn/default.aspx?Cat=1&Group=2&Item=332 

 

Nội Dung: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế về Đa 

dạng Sinh học 2010, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

được sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) tiến hành một loạt 

các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, cán bộ, thanh niên 

và học sinh về tầm quan trọng, ý nghĩa của môi trường và đa dạng sinh học 

đối với con người. Sáng ngày 2/6 tại trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia đã 

diễn ra buổi mít tinh với chủ đề "Hành động vì Đa dạng Sinh học" với sự 

tham dự của đông đảo cộng đồng gồm nhiều đối tượng. 

 

Brief: In response to the International Environment Day and the 

International Biodiversity Day 2010, Phong Nha – Ke Bang National Park’s 

Management Board with the support of German Technical Cooperation 

(GTZ) carried out many activities to raise people’s awareness of the 

importance of environment and biodiversity to human being. A meeting with 

the theme “Action for biodiversity”, took place at the head quarter of the 

national park on June 2 - drew the participation of many people. 

 

http://www.phongnhakebang.vn/Vn/default.aspx?Cat=1&Group=2&Item=332
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Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế về Đa dạng Sinh học (VOV News 

4/6) / Vietnam responds to year of int’l biodiversity (VOV News 4/6) 

Nguồn/Source: VOV News  

Ngày/Date: 4/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Anh / English Phóng Viên/Reporter:  

Online: http://english.vovnews.vn/Home/Vietnam-responds-to-year-of-intl-

biodiversity/20106/116183.vov 

 

Nội Dung: Hội thảo về Năm Quốc tế về Đa dạng Sinh học và Chương trình 

Triển khai Luật Đa dạng Sinh học được tổ chức tại Thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình vào ngày 3/6. Hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức đã thu hút sự tham gia của đại diện đến từ các cơ quan trung ương và 

địa phương có liên quan cũng như Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 

(JICA) và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) tại Việt Nam. 

 

Brief: A seminar on the international year of biodiversity and the program to 

carry out the biodiversity law which was held in Dong Hoi City of Quang 

Binh Province on June 3. The event, held by the Ministry of Natural 

Resources and Environment, drew the participation of representatives from 

relevant central and local agencies as well as the Japan International 

Cooperation Agency (JICA) and the German Technical Cooperation (GTZ) 

in Vietnam. 

 

  

http://english.vovnews.vn/Home/Vietnam-responds-to-year-of-intl-biodiversity/20106/116183.vov
http://english.vovnews.vn/Home/Vietnam-responds-to-year-of-intl-biodiversity/20106/116183.vov
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Phong Nha - Kẻ Bàng: 79 loài đang bị đe dọa (Tuổi Trẻ Online 4/6) / 

Phong Nha – Ke Bang: 79 species in danger (Tuổi Trẻ Online 4/6) 

Nguồn/Source: Tuổi Trẻ 

Ngày/Date: 4/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng viên/Reporter: 

L.Giang 

Online: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Khoa-hoc-moi-truong/382354/Phong-Nha---Ke-Bang-79-loai-

dang-bi-de-doa.html 

 

Nội Dung:  Hội thảo quốc tế “Đa dạng Sinh học và Phát triển” tại Phong 

Nha - Kẻ Bàng đã diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Năm 

Quốc tế về Đa dạng sinh học tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) vào ngày 4-6. 

Phong Nha - Kẻ Bàng có 79 loài được  liệt vào Sách Đỏ các loài đang bị đe 

dọa của Hiệp hội Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN). UBND tỉnh 

Quảng Bình và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật thuộc Chính phủ nước CHLB Đức 

(GTZ) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Đa dạng Sinh học và Phát triển” với sự 

tham dự của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. 

 

Brief:  International seminar “Bio-diversity and Development” on Phong 

Nha – Ke Bang was held within activities to mark the international year of 

bio-diversity in Dong Hoi city, the central province Quang Binh, on June 4. 

The seminar announced that Phong Nha – Ke Bang currently has 79 species 

in danger of extinct, being listed in the Red Book by the International Union 

for Conservation of Nature (IUCN). The seminar was jointly held by the 

Quang Binh Provincial People’s Committee and German Technical 

Cooperation (GTZ), drawing participation of scientists at home and abroad. 

 

 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Khoa-hoc-moi-truong/382354/Phong-Nha---Ke-Bang-79-loai-dang-bi-de-doa.html
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Khoa-hoc-moi-truong/382354/Phong-Nha---Ke-Bang-79-loai-dang-bi-de-doa.html
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Phong Nha - Kẻ Bàng: 79 loài đang bị đe dọa (Vea.gov 4/6) / Phong Nha 

– Ke Bang: 79 species in danger (Vea.gov 4/6) 

Nguồn/Source: Vea.gov 

Ngày/Date: 4/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter:  

Online: http://vea.gov.vn/VN/quanlymt/baotondadangsh/ThongtinDDSH/Pages/PhongNha-

KẻBàng79loàiđangbịđedọa.aspx 

 

Nội Dung: Hội thảo quốc tế “Đa dạng Sinh học và Phát triển” về Phong Nha 

- Kẻ Bàng đã diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Năm Quốc tế 

về Đa dạng Sinh học tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) vào ngày 4-6. Phong 

Nha - Kẻ Bàng có 79 loài hiện có mặt trong Sách Đỏ các loài đang bị đe dọa 

của Hiệp hội Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN). UBND tỉnh Quảng 

Bình và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật thuộc Chính phủ nước CHLB Đức (GTZ) 

đã phối hợp tổ chức hội thảo “Đa dạng Sinh học và Phát triển” với sự tham 

dự của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. 

 

Brief:  International seminar “Bio-diversity and Development” on Phong 

Nha – Ke Bang was held within activities to mark the international year of 

bio-diversity in Dong Hoi city, the central province Quang Binh, on June 4. 

The seminar announced that Phong Nha – Ke Bang currently has 79 species 

in danger of extinct, being listed in the Red Book by the International Union 

for Conservation of Nature (IUCN). The seminar was jointly held by the 

People Committee of Quang Binh Province and German Technical 

Cooperation (GTZ), drawing participation of scientists at home and abroad.  

 

http://vea.gov.vn/VN/quanlymt/baotondadangsh/ThongtinDDSH/Pages/PhongNha-K?B�ng79lo�i?angb??ed?a.aspx
http://vea.gov.vn/VN/quanlymt/baotondadangsh/ThongtinDDSH/Pages/PhongNha-K?B�ng79lo�i?angb??ed?a.aspx
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Hoạt động môi trường tại Việt Nam hưởng ứng năm Quốc tế về Đa 

Dạng Sinh Học (my.opera.com 4/6) / Environment activities in response 

to the international year of biodiversity in Vietnam (my.opera.com 4/6) 

Nguồn/Source: my.opera.com  

Ngày/Date: 4/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter:  

Online: http://my.opera.com/thebesttuvanmoitruong/blog/2010/06/04/hoatj 

 

Nội Dung: Nhằm hưởng ứng Năm Quốc tế về Đa dạng Sinh học, Cơ quan 

Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cục Bảo tồn Sinh học thuộc Tổng cục Môi 

trường Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa. 

 

Brief:  In response to the international year of biodiversity, the Japan 

International Cooperation Agency (JICA) and the Division of Biology 

Conservation under the Vietnam Environment Administration carried out 

many significant activities. 

 

  

http://my.opera.com/thebesttuvanmoitruong/blog/2010/06/04/hoatj
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Hội thảo về Năm Quốc tế về Đa dạng sinh học và Chương trình Triển khai 

Luật Đa dạng sinh học (Vea.gov.vn 4/6) / Seminar on international year of 

biodiversity and program to carry out biodiversity law (Vea.gov.vn 4/6) 

Nguồn/Source: Vea.gov.vn  

Ngày/Date: 4/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter:  

Online: 
http://vea.gov.vn/VN/tintuc/tintuchangngay/Pages/H%E1%BB%99ith%E1%BA%A3oveN%C4%83mqu%E1%BB
%91ct%E1%BA%BF%C4%90ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dcv%C3%A0ch%C6%B0%C6%A1ngtr%C
3%ACnhtri%E1%BB%83nkhaiLu%E1%BA%ADt%C4%90ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dc.aspx (x) 

Nội Dung: Ngày 03 tháng 06 năm 2010 tại Quảng Bình, Cục Bảo tồn Đa dạng 

sinh học - Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo về Năm quốc tế Đa dạng 

sinh học và chương trình triển khai Luật Đa dạng sinh học.Tham dự Hội thảo có 

các đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế: UNESCO, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật 

Đức (GTZ); Cơ quan Hợp tác Phát triển Nhật Bản (JICA). 

 

Brief:  Biodiversity Conservation Division under Vietnam Environment 

Administration held a seminar on international year of biodiversity and the 

program to carry out biodiversity law. Attending the seminar, there were 

representatives from international organizations including UNESCO, German 

Technical Cooperation (GTZ) and the Japan International Cooperation Agency 

(JICA). 

 

  

http://vea.gov.vn/VN/tintuc/tintuchangngay/Pages/H%E1%BB%99ith%E1%BA%A3oveN%C4%83mqu%E1%BB%91ct%E1%BA%BF%C4%90ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dcv%C3%A0ch%C6%B0%C6%A1ngtr%C3%ACnhtri%E1%BB%83nkhaiLu%E1%BA%ADt%C4%90ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dc.aspx
http://vea.gov.vn/VN/tintuc/tintuchangngay/Pages/H%E1%BB%99ith%E1%BA%A3oveN%C4%83mqu%E1%BB%91ct%E1%BA%BF%C4%90ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dcv%C3%A0ch%C6%B0%C6%A1ngtr%C3%ACnhtri%E1%BB%83nkhaiLu%E1%BA%ADt%C4%90ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dc.aspx
http://vea.gov.vn/VN/tintuc/tintuchangngay/Pages/H%E1%BB%99ith%E1%BA%A3oveN%C4%83mqu%E1%BB%91ct%E1%BA%BF%C4%90ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dcv%C3%A0ch%C6%B0%C6%A1ngtr%C3%ACnhtri%E1%BB%83nkhaiLu%E1%BA%ADt%C4%90ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dc.aspx
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Hội thảo ''Năm Quốc tế về Đa dạng Sinh học và Chương trình Triển 

khai Luật Đa dạng Sinh học'' (Quang Binh’s Website 5/6) / Seminar on 

“International year of bio-diversity and program to carry out bio-

diversity law” (Quang Binh’s Website 5/6) 

Nguồn/Source: Quang Binh’s Website  

Ngày/Date: 5/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt 

/Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter: Ngọc 

Hà 

Online: http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1275639789099&cat=1123266987223 

 

- -

- về 

Đ T S

H Q

ợp tác P

ứng tích cực của các tổ chức, quốc gia trong việc chung sức bảo tồn đa dạng 

sinh học của trái đất. 

 

Brief: Vietnam Environment Administration under the Ministry of Natural 

Resources and Environment held a seminar named “The International Year 

of Bio-Diversity” at Dong Hoi City of Quang Binh Province on June 3. 

Presenting essays at the seminar, representatives from the Japan 

International Cooperation Agency (JICA) and the German Technical 

Cooperation (GTZ) in Vietnam confirmed the importance of biodiversity 

preservation to the development of the countries worldwide, calling active 

response from organizations and countries for joining hand to reserve 

biodiversity. 

 

http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1275639789099&cat=1123266987223


 

 31 

 
 

 

  



 

 32 

Hội thảo Quốc tế về Đa dạng Sinh học và Phát triển (Vea.gov.vn 5/6) / 

International seminar on Biodiversity and Development (Vea.gov.vn 5/6) 

Nguồn/Source: Vea.gov.vn 

Ngày/Date: 5/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese 

Phóng viên/Reporter:  

Online: 

http://vea.gov.vn/VN/tintuc/tintuchangngay/Pages/H%E1%BB%99ith%E1%BA%A3oqu%E1%BB%91ct%E1%BA%  

BF%C4%91ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dcv%C3%A0ph%C3%A1ttri%E1%BB%83n.aspx   

 

 

Nội Dung: Để hưởng ứng kỷ niệm Năm Quốc tế về Đa dạng Sinh học, Ngày 

Môi trường Thế giới tại Việt Nam, … ngày 04/6/2010, Tổng cục Môi trường 

đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức 

(GTZ) tổ chức Hội thảo Quốc tế về Đa dạng Sinh học và Phát triển. GTZ đã 

đưa ra sáng kiến chọn Ngày Hành động Quốc tế về Đa dạng Sinh học tại 

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB) - một trong 200 địa điểm di 

sản thiên nhiên thế giới. 

 

Brief: In response to the International year of biodiversity and International 

year in Vietnam, Vietnam Environment Administration, the People’s 

Committee of Quang Binh Province and German Techical Cooperation 

(GTZ) held a international seminar on biodiversity and development on June 

4, 2010. GTZ gave initiative to choose international day of action for 

biodiversity held at Phong Nha – Ke Bang National Park, one of 200’s world 

natural heritage.  

http://vea.gov.vn/VN/tintuc/tintuchangngay/Pages/H%E1%BB%99ith%E1%BA%A3oqu%E1%BB%91ct%E1%BA%25%20%0dBF%C4%91ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dcv%C3%A0ph%C3%A1ttri%E1%BB%83n.aspx
http://vea.gov.vn/VN/tintuc/tintuchangngay/Pages/H%E1%BB%99ith%E1%BA%A3oqu%E1%BB%91ct%E1%BA%25%20%0dBF%C4%91ad%E1%BA%A1ngsinhh%E1%BB%8Dcv%C3%A0ph%C3%A1ttri%E1%BB%83n.aspx
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Nhiều loài sinh vật "bí ẩn" ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Thanh Niên Online 

5/6) / Many undiscovered species undiscovered in Phong Nha – Ke Bang 

(Thanh Niên Online 5/6) 

Nguồn/Source: Thanh Niên Online 

Ngày/Date: 5/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng viên/Reporter: 

Nguyễn Phúc 

Online: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201023/20100605011258.aspx 

 

Nội Dung: Chiều ngày 4.6, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), Bộ Tài nguyên - 

Môi trường, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) đã tổ chức hội thảo "Đa 

dạng Sinh học và Phát triển" với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong 

nước cùng 30 tổ chức bảo tồn quốc tế và đại biểu 20 quốc gia trên thế giới. 

Tại hội thảo, các nhà khoa học cho biết hiện trong Vườn Quốc gia Phong 

Nha - Kẻ Bàng có hơn 100 loài sinh vật tồn tại trong các hang động chưa 

được nghiên cứu. 

 

Brief:  The Ministry of Natural Resources and Environment, German 

Technical Cooperation (GTZ)  jointly held a seminar entitled “Biodiversity 

and Development” at Dong Hoi City of Quang Binh Province on June 4, 

drawing participation of many scientists at home and 30 international 

preservation organizations and representatives from 20 countries. At the 

seminar, the scientists said that Phong Nha – Ke Bang National Park has 

over 100 undiscovered species living in the caves. 

 

http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201023/20100605011258.aspx
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Phong Nha - Kẻ Bàng: 79 loài đang bị đe dọa (Morne’s website 5/6) / 

Phong Nha - Ke Bang: 79 species in danger (Morne’s website 5/6) 

Nguồn/Source: Morne’s website  

Ngày/Date: 5/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter: 

L.Giang 

Online: http://www.monre.gov.vn/monreNet/default.aspx?tabid=210&ItemID=85778 

 

Nội Dung: Hội thảo quốc tế “Đa dạng Sinh học và Phát triển” về Phong Nha 

- Kẻ Bàng đã diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Năm Quốc tế 

về Đa dạng Sinh học tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) vào ngày 4-6. Phong 

Nha - Kẻ Bàng hiện có 79 loài hiện có mặt trong Sách Đỏ các loài đang bị 

đe dọa của Hiệp hội Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN). Hội thảo do 

UBND tỉnh Quảng Bình và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật thuộc Chính phủ 

CHLB Đức (GTZ) phối hợp tổ chức với sự tham dự của nhiều nhà khoa học 

trong và ngoài nước. 

 

Brief:  International seminar named “Biodiversity and Development” in 

Phong Nha – Ke Bang was held within activities to mark the international 

year of biodiversity in Dong Hoi city of the central province Quang Binh, on 

June 4. The seminar announced that Phong Nha – Ke Bang currently has 79 

species in danger of extinct, being listed in the Red Book by the 

International Union for Conservation of Nature (IUCN). The seminar was 

jointly held by the People’s Committee of Quang Binh Province and the 

German Technical Cooperation (GTZ), drew the participation of many 

scientists at home and abroad. 

 

http://www.monre.gov.vn/monreNet/default.aspx?tabid=210&ItemID=85778
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Dã ngoại tìm hiểu đa dạng sinh học (Hà Nội Mới 5/6) / Picnic for 

monitering biodiversity (Hà Nội Mới 5/6) 

Nguồn/Source: Hà Nội Mới 

Ngày/Date: 5/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter:  

Online:  

 

Nội Dung: Được sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ), Vườn 

Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tổ chức chương trình “Dã ngoại tìm hiểu 

đa dạng sinh học” thu hút hơn 140 giáo viên và học sinh các trường phổ 

thông cơ sở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tham gia.  

 

Brief:  With the support of the German Technical Cooperation (GTZ), 

Phong Nha – Ke Bang National Park held program “Picnic for monitoring 

bio-diversity”, drawing participation of over 140 teachers and students of the 

junior high school in Son Trach Commune, Bo Trach District. 
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GTZ tổ chức Ngày Hành động vì Đa dạng Sinh học (Quảng Bình website 

5/6) / Vietnam responds to year of int’l biodiversity (Quảng Bình website 

5/6) 

Nguồn/Source: Quảng Bình website 

Ngày/Date: 5/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / Vietnamese Phóng Viên/Reporter:  

Online: http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1275639789095&cat=1123266987223 

 

Nội Dung: Trong khuôn khổ Tuần lễ Quốc tế về Đa dạng Sinh học, ngày Đại 

dương thế giới và hưởng ứng festival Biển và Hải đảo được tổ chức tại 

Quảng Bình (4-6 tháng 6), Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) đã tổ chức 

chuyến dã ngoại cho hơn 100 học sinh cấp hai của các xã vùng đệm di sản 

Phong Nha-Kẻ Bàng. GTZ hy vọng hơn 100 học sinh được tiếp cận thực tiễn 

về đa dạng sinh học sẽ về truyền đạt lại cho khoảng hơn mười ngàn người 

dân địa phương mà các em tiếp xúc trong cộng đồng để dân cư hiểu hơn về 

tầm quan trọng của các loài trong cuộc sống con người.   

 

Brief: Within the framework of the International Week of Biodiversity, 

International Ocean Day and in response to Vietnam Sea and Island Festival 

in Quang Binh Province on June 4-6, the German Technical Cooperation 

(GTZ) organized a picnic for more than 100 junior school students in the 

buffer communes of Phong Nha – Ke Bang National Park. GTZ hoped that 

over 100 students who experienced practice of biodiversity would popularize 

about 100,000 local residents in community to help them understand 

thoroughly the importance of species to human life.  

 

  

http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1275639789095&cat=1123266987223
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Hội thảo Quốc tế về Đa dạng Sinh học và Phát triển (Sài Gòn Giải 

Phóng 5/6) / International seminar on bio-diversity and development 

(Sài Gòn Giải Phóng 5/6) 

Nguồn/Source: Sài Gòn Giải Phóng  

Ngày/Date: 5/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter: 

M.Phong 

Online:  
 

Nội Dung: Ngày 4/6, tại TP Đồng Hới, Quảng Bình, 30 tổ chức bảo tồn quốc 

tế cùng đại diện hơn 20 quốc gia đã tổ chức Hội thảo Quốc tế về Đa dạng 

Sinh học và Phát triển. Các nhà khoa học đã đưa ra những thông tin đáng 

chú ý về đa dạng sinh học và những khuyến cáo dành riêng cho di sản thiên 

nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng. 

 

Brief:  On June 4, 30 international conservation organizations and 

representatives from 20 countries held an international seminar on bio-

diversity and development. The scientists released remarkable information 

of biodiversity and warnings for the world natural heritage Phong Nha – Ke 

Bang. 
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Quảng Bình hưởng ứng Năm Quốc tế về Đa dạng Sinh học (Công An 

Nhân Dân 5/6) / Quang Binh responds to International Year of 

Biodiversity (Công An Nhân Dân 5/6) 

Nguồn/Source: Công An Nhân Dân  

Ngày/Date: 5/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese   

Phóng Viên/Reporter: S.Lam 

Online:  

 

Nội Dung: Trước ngày khai mạc “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (4/6), 

Bộ Tài nguyên - Môi trường đã tổ chức Hội thảo Quốc tế về Đa dạng Sinh 

học tại TP Đồng Hới, thu hút đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài 

nước tham dự. 

 

Brief:  Before the opening of Vietnam Sea and Island Festival (June 4), the 

Ministry of Natural Resources and Environment held an international 

seminar on biodiversity at the Dong Hoi City of Quang Binh Province, 

drawing the participation of many scientists at home and abroad. 
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“Em yêu rừng xanh quê em” (Tuổi Trẻ 6/6) / “I love my forest” (Tuổi 

Trẻ 6/6) 

Nguồn/Source: Tuổi Trẻ  

Ngày/Date: 6/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter: 

L.Giang 

Online:  

 

Nội Dung: “Em yêu rừng xanh quê em” là tên gọi của cuộc thi vẽ tranh về 

chủ đề môi trường và đa dạng sinh học do Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ 

Bàng và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) tổ chức nhân kỷ niệm Ngày 

Môi trường Thế giới 5tháng 6 năm nay. 

 

Brief:  “I love my forest” was name of the drawing competition on 

environment and biodiversity which was jointly held by Phong Nha – Ke 

Bang National Park and the German Technical Cooperation (GTZ) on the 

occasion of the International Environment Day 2010 (June 5). 
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Nhiều hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 

2010 (Nhân Dân 7/6) / Activities respond to “Week of Vietnamese island 

and sea 2010” (Nhân Dân 7/6) 

Nguồn/Source: Nhân Dân 

Ngày/Date: 7/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter:  

Online:  

 

Nội Dung: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Hội thảo Quốc tế về Đa 

dạng Sinh học và Phát triển được tổ chức tại Quảng Bình với sự tham gia 

của 30 tổ chức bảo tồn quốc tế cùng đại diện của 20 quốc gia đã đưa ra 

những thông tin đáng chú ý về đa dạng sinh học và những khuyến cáo dành 

riêng cho di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 

để tỉnh có phương án bảo vệ sự đa dạng sinh học tại đây. 

 

Brief:  In response to the International Environment Day, an international 

seminar on bio-diversity and development was held in Quang Binh Province 

drawing the participation of 30 international conservation organizations and 

representatives from 20 countries. The seminar provided remarkable 

information of biodiversity and warnings for the world natural heritage 

Phong Nha – Ke Bang to help the province have plans to preserve 

biodiversity. 
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Hội thảo về chủ đề ''Đa dạng Sinh học và Phát triển'' (Quang Binh’s 

Website 7/6) / Seminar entitled “Biodiversity and Development” (Quang 

Binh’s Website 7/6) 

Nguồn/Source: Quang Binh’s Website  

Ngày/Date: 7/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter: Ngọc 

Hà  

Online: http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1275738017266&cat=1123266987223 

 

- -

- ) phối hợp với Vườn Quốc gia Phong 

Nha - Kẻ Bàng, Sở Tài nguyên - Môi trường và Dự án GTZ đã tổ chức hội 

thảo về chủ đề “Đa dạng Sinh học và Phát triển”. Hơn 150 chuyên gia, các 

nhà khoa học trong nước và nước ngoài đã tham dự hội thảo. 

 

Brief:  Vietnam Environment Administration in cooperation with Phong Nha 

– Ke Bang National Park, Quang Binh’s Department of Natural Resources 

and Environment and the German Technical Cooperation (GTZ) held 

seminar with the theme “Biodiversity and Development” on June 4. The 

event drew the participation of more than 150 experts, scientists at home and 

abroad.  

 

 
  

http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1275738017266&cat=1123266987223
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Chung tay bảo vệ môi trường vì một hành tinh tương lai (Kinh Tế & Đô 

Thị 7/6) / Joining hand to protect environment for a future planet (Kinh 

Tế & Đô Thị 7/6) 

Nguồn/Source: Kinh Tế & Đô Thị 

Ngày/Date: 7/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter: Thuần 

Hưng 

Online: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=223748 

 

Nội Dung: Sáng 5/6, tại sân vận động tỉnh Quảng Bình (TP Đồng Hới), Ủy 

ban MTTQ VN, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ mít tinh 

quốc gia nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Năm Quốc tế về Đa dạng 

Sinh học 2010. Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay là "Muôn loài 

- Một hành tinh - Một tương lai". 

 

Brief:   The Committee of Vietnamese Fatherland Frontier, the Ministry of 

Natural Resources and Environment held a meeting on the occasion of the 

International Environment Day (June 5) at Quang Binh Stadium on June 5 

on the occasion of the International Year of Biodiversity. The International 

Environment Year this year had theme “Many species – One Planet – One 

Future”. 

 

  

http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=223748
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Phát hiện nhiều loài vật mới tại các hang động thuộc khu vực Phong 

Nha - Kẻ Bàng (Phụ Nữ Online 8/6) / Many species discovered in Phong 

Nha – Ke Bang National Park’s caves (Phụ Nữ Online 8/6) 

Nguồn/Source: Phụ Nữ Online  

Ngày/Date: 8/6/2010 

Ngôn Ngữ/Language: Tiếng Việt / 

Vietnamese  

Phóng Viên/Reporter: 

Nguyễn Ngọc 

Online: http://www.phunuonline.com.vn/dulich/2010/Pages/phat-hien-nhieu-loai-vat-moi-tai-cac-hang-

dong-thuoc-khu-vuc-phong-nha-ke-bang.aspx 

 

Nội Dung: Hội thảo Quốc tế Đa dạng Sinh học và Phát triển được Bộ Tài 

nguyên & Môi trường, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật GTZ và VQG Phong Nha- 

Kẻ Bàng phối hợp tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua. Hội thảo có sự tham dự 

của đại diện hơn 30 tổ chức bảo tồn và 20 quốc gia trên thế giới nhằm thông 

báo kết quả của một cuộc điều tra đánh giá đa dạng sinh học khu vực Phong 

Nha – Kẻ Bàng. Hội thảo cũng công bố phát hiện nhiều loài sinh vật mới tại 

các hang động thuộc khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.   

 

Brief:  Seminar on the international day of bio-diversity and development 

was jointly held by the Ministry of Natural Resources and Environment, 

German Technical Cooperation (GTZ) and Phong Nha – Ke Bang National 

Park in early June. The seminar, drawing the participation of 30 

organizations and 20 countries worldwide, released an assessment of 

biodiversity in Phong Nha – Ke Bang National Park. The seminar also 

announced that many undiscovered species were founded in the Phong Nha 

– Ke Bang National Park’s caves. 

 

http://www.phunuonline.com.vn/dulich/2010/Pages/phat-hien-nhieu-loai-vat-moi-tai-cac-hang-dong-thuoc-khu-vuc-phong-nha-ke-bang.aspx
http://www.phunuonline.com.vn/dulich/2010/Pages/phat-hien-nhieu-loai-vat-moi-tai-cac-hang-dong-thuoc-khu-vuc-phong-nha-ke-bang.aspx


 

 53 

 
 


