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Ngân hàng HSBC chung tay cùng WWF-Việt Nam tái
sinh 150 hecta rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia
Mũi Cà Mau để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
** Ngân hàng HSBC Việt Nam hợp tác với WWF-Việt Nam trong dự án năm năm nhằm phục
hồi rừng ngập mặn, tăng cường khả năng tích tụ carbon **
** Rừng ngập mặn sẽ tạo thành vùng đệm giữa đất liền, biển và sông ngòi, giúp duy trì và
che chắn vùng đồng bằng sông Cửu Long trước thiên tai **
(Thành phố Hồ Chí Minh) – Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt
Nam) vừa hợp tác với WWF-Việt Nam để thực hiện một dự án phục hồi rừng ngập mặn tại
Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau ở cực Nam của đất nước.
Dự án có trị giá 10 tỷ đồng kéo dài trong thời gian năm năm sẽ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh
150 hecta rừng ngập mặn tự nhiên, từ đó sẽ giúp giải quyết các thách thức nghiêm trọng về
môi trường xã hội như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước, an ninh
lương thực, sức khỏe con người và quản lý rủi ro thiên tai.
Theo báo cáo gần đây của Khối Nghiên cứu HSBC với tựa đề “Giải quyết cuộc khủng hoảng
tiếp theo”, đối với khu vực châu Á, biến đổi khí hậu được xác định là cuộc khủng hoảng của
thế kỷ chứ không hẳn là đại dịch COVID-19 và Việt Nam nằm trong số các quốc gia có thể
bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong số các thành phố ở châu Á
(cùng với thành phố Mumbai, Thượng Hải, Bangkok và Jakarta) đang bị đe dọa bởi mực
nước biển dâng cao. Theo số liệu của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc
(FAO) và Tập đoàn HSBC, Việt Nam cũng nằm trong nhóm năm nước có nguy cơ rủi ro
ngành nông nghiệp và những thiệt hại do bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp sẽ tăng
lên. Bên cạnh đó, châu Á hiện giờ không chỉ là nạn nhân của tình trạng biến đổi khí hậu mà
còn là một tác nhân quan trọng của quá trình này. Khu vực này chiếm tới 87% lượng khí
nhà kính toàn cầu và lượng phát thải khí CO2 tăng 78% kể từ năm 1990. Trong đó nạn chặt
phá rừng trở thành một nguyên nhân chính đóng góp vào lượng khí phát thải lớn ở khu vực
Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam.
Ông Tim Evans – Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: “Chúng tôi mong
muốn đóng góp tích cực vào nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí
hậu - một vấn đề quan trọng mà chúng ta đang phải đối mặt. Tập đoàn HSBC luôn tập trung
tài trợ cho công tác bảo tồn môi trường thiên nhiên để các thế hệ tương lai được sống
trong một thế giới sạch hơn, xanh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn. Thông qua việc tài
trợ vào dự án phục hồi rừng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Ngân hàng HSBC Việt Nam
mong muốn đóng góp một phần quan trọng trong việc xây dựng khả năng chống chọi với
thiên tai và tình hình biến đổi khí hậu của Việt Nam để các gia đình, cộng đồng và doanh
nghiệp có thể phát triển trong tương lai”.

Trong phạm vi dự án, Ngân hàng HSBC Việt Nam phối hợp với các chuyên gia bảo tồn từ
WWF-Việt Nam để phát triển một chương trình sáng tạo và sâu rộng nhằm nuôi dưỡng hệ
sinh thái dễ bị tổn thương của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long và
các khu vực khác. Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết giảm 8% lượng phát
thải khí nhà kính vào năm 2030 của Thỏa thuận Paris so với kịch bản phát thải thông
thường bằng nguồn lực quốc gia hoặc tăng lên 25% nếu có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc
tế. Đặc biệt, dự án này cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được cam kết tăng độ che phủ rừng
toàn quốc lên 45%.
150 hecta rừng được phát triển bằng cách áp dụng phương pháp khoanh nuôi xúc tiến tái
sinh rừng ngập mặn nhằm đảm bảo khả năng tăng trưởng cao nhất cho cây. Khi đạt đến
tuổi trưởng thành, khu rừng ngập mặn rộng 150 hecta này có thể hấp thụ và dự trữ ít nhất
20.000 tấn carbon mỗi năm, làm giảm nồng độ khí CO2. Rừng ngập mặn cũng sẽ tạo thành
vùng đệm giữa đất liền, biển và sông ngòi, giúp duy trì và che chắn vùng đồng bằng sông
Cửu Long khỏi các hiện tượng thiên tai.
Ngoài ra, khu rừng mới này sẽ cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tại chỗ cho hơn 10.000 hộ gia
đình được bảo vệ khỏi tình trạng lũ lụt và cải thiện bãi sinh sản thủy sản của họ lên đến 350390 tấn hải sản mỗi năm. Dự án này cũng được thành lập để nghiên cứu và giới thiệu các
phương pháp quản lý tốt nhất về giải pháp sinh kế thay thế cho các cộng đồng cư dân sống
tại vùng đệm của Vườn Quốc gia. .
Một hợp phần khác của dự án là chương trình giáo dục về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng
sinh học cho khoảng 3.000 hộ gia đình trong vùng lõi của Vườn Quốc gia, nâng cao nhận
thức của họ về các vấn đề bảo tồn.
Đặc biệt, dự án còn kỳ vọng sẽ thu hút sự tham gia nhiệt tình của các tình nguyện viên
thuộc ngân hàng HSBC Việt Nam để mang lại những tác động thực sự thông qua các hoạt
động nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sống cho người dân đia phương sinh sống
trong khu vực Vườn Quốc gia.
Ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia của WWF-Việt Nam cho biết: “HSBC và WWFViệt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài trong năm 2020. Phương thức
hợp tác này đã góp phần nhân rộng tác động của chương trình Bảo tồn nước của HSBC,
mang nước sạch đến hơn 2,5 triệu người sống tại năm lưu vực sông lớn trên thế giới. Thực
hiện những giải pháp đúng đắn đối với thiên nhiên để giải quyết cuộc khủng hoảng môi
trường nói chung hiện nay là trọng tâm của các chiến lược phục hồi, đầu tư và các quyết
định và hành động thông qua chương trình hợp tác này sẽ góp phần đảo ngược sự mất mát
đa dạng sinh học đến năm 2030 để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ
tương lai của quốc gia.”
Ông Tim Evans cho biết thêm: “Đóng góp của các doanh nghiệp trong cộng đồng không thể
chỉ giới hạn trong việc tiến hành kinh doanh một cách bền vững và/hoặc đóng góp vào tăng
trưởng kinh tế chung của đất nước, mà các doanh nghiệp còn phải sử dụng các nguồn lực
của mình để cố gắng giảm thiểu mọi tác động tiêu cực đến môi trường và giúp cải thiện chất
lượng cuộc sống cho cộng đồng. Với sự hiện diện 150 năm tại Việt Nam và là một ngân
hàng quốc tế hàng đầu, chúng tôi cũng nhận thấy một phần sứ mệnh của mình tại đất nước
này là giúp bảo tồn thiên nhiên và môi trường”.

Dự án này là một trong những hoạt động kỷ niệm 150 năm ngân hàng HSBC có mặt tại Việt
Nam.
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Ghi chú cho Ban Biên Tập:
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam 150 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành
phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân
hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới
hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và
bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân
hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng.
WWF
WWF là một tổ chức bảo tồn độc lập với hơn 30 triệu người theo dõi và mạng lưới hoạt động trên toàn cầu tại
gần 100 quốc gia. Sứ mệnh của chúng tôi là ngăn chặn sự suy thoái của môi trường tự nhiên của Trái đất và xây
dựng một tương lai mà ở đó con người sống hài hòa với thiên nhiên. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách
bảo tồn đa dạng sinh học của thế giới, đảm bảo rằng việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên
tái tạo và thúc đẩy giảm thiểu ô nhiễm và tiêu dùng lãng phí. Truy cập www.panda.org/news để biết thêm thông
tin mới nhất, đồng thời theo dõi chúng tôi trên Twitter @WWF_media.
Cam kết khí hậu mới nhất của Tập đoàn HSBC
Vào ngày 9/10/2020, Tập đoàn HSBC đã công bố một kế hoạch đầy triển vọng nhằm ưu tiên tài chính và đầu tư
hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế cân bằng khí thải, mở ra một cơ hội mang tính bước ngoặt để xây
dựng một tương lai phát triển và bền vững cho xã hội và doanh nghiệp.
Tập đoàn đang cam kết điều chỉnh lượng lượng khí thải carbon trong danh mục khách hàng được tài trợ phù
hợp với mục tiêu của Thỏa thuận Paris nhằm đạt được mức cân bằng khí thải vào năm 2050 hoặc sớm hơn.
Với quy mô và phạm vi toàn cầu, Tập đoàn HSBC đóng vai trò dẫn đầu trong việc hướng dẫn khách hàng thực
hiện quá trình chuyển đổi này và giúp họ đạt được những mục tiêu đầy tham vọng. Tập đoàn HSBC cũng đặt
mục tiêu cân bằng phát thải trong hoạt động và chuỗi cung ứng của mình vào năm 2030.
Để đạt được tham vọng này, Tập đoàn HSBC đặt mục tiêu:
•

Điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và lộ trình đạt
được cân bằng phát thải vào năm 2050 hoặc sớm hơn

•

Tăng cường hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp, cung cấp hỗ
trợ tài chính và tư vấn riêng cho quá trình chuyển đổi của họ

•

Khai thác các giải pháp liên quan tới khí hậu của tương lai mới bằng cách thiết lập một trong những
đơn vị quản lý vốn tự nhiên hàng đầu trên thế giới, xây dựng quỹ nợ mạo hiểm trị giá 100 triệu USD cho
công nghệ CleanTech và giới thiệu chương trình tài trợ 100 triệu USD để mang lại các giải pháp mới về
khả năng tồn tại và quy mô

•

Hợp tác với các đồng nghiệp, khách hàng, cơ quan quản lý, chính phủ và xã hội để tạo ra sự thay đổi
trên toàn hệ thống tài chính

Thêm thông tin dự án
WWF Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu dài tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như có kinh nghiệm dày
dạn trong các hoạt động tái sinh và quản lý rừng ngập mặn. Dự án hợp tác của WWF Việt Nam tại Vườn Quốc

gia Mũi Cà Mau cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tỉnh và chính
quyền địa phương.
Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là khu vực trọng điểm của Khu Dự trữ Sinh quyển Cà Mau, một trong những khu
RAMSAR của Việt Nam (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng thế giới). Được thành lập vào năm 2003 và có
diện tích 41.862 ha, vườn quốc gia là nơi có hệ sinh thái đa dạng với hơn 400 loài, trong đó có hơn 40 loài có
nguy cơ tuyệt chủng như rái cá, mèo câu và trăn lưới.
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