KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH NĂM 2020
ĐỢT CẤP TÀI TRỢ LẦN 1
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN trân trọng gửi đến các tổ chức phi lợi nhuận có dự án
hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận đến Cà Mau) thông tin về đợt cấp tài
trợ lần 1 của Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách năm 2020 với những nội dung
sau:
Ngân sách:

Tối đa 75,000,000 VNĐ/dự án đề xuất tài trợ

Thời gian:

Dự án thực hiện tối đa 01 năm (ngày bắt đầu dự án từ sau 01/06/2020)

Hạn nộp đề xuất:

17h30 ngày 06 tháng 04 năm 2020 đến email narrowthegap@LINvn.org

Tiêu chí hợp lệ:
Là tổ chức hoặc nhóm phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân hoặc không
có tư cách pháp nhân.

●

Loại hình:

●

Tham gia hoặc cập
nhật thông tin trên Tổ chức phải đăng ký hoặc cập nhật thông tin trên trang
website
philoinhuan.org
www.philoinhuan.or (Đây là yêu cầu bắt buộc để xét duyệt dự án)
g
Nếu tổ chức chưa là đối tác, vui lòng liên hệ LIN để đăng ký trở thành đối
tác.
(Đây là yêu cầu bắt buộc để xét duyệt dự án)

●

Là đối tác của LIN:

Cách thức:
- Liên hệ chị Thị Lài qua số điện thoại +84 (0) 7304 6884 hoặc email
laitran@linvn.org để đăng ký.
- Cập nhật thông tin thường xuyên trên www.philoinhuan.org
- Sẵn sàng đón những chuyến thăm dự án nửa ngày hay một ngày
của nhân viên LIN và/ hoặc các nhà tài trợ trong suốt quá trình thực
hiện dự án được LIN tài trợ.
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●

Lĩnh vực:

Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc thuộc nhóm
HÀNH TINH: (Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 5)
1. Mục tiêu 6: Đảm bảo nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh
2. Mục tiêu 12: Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm
3. Mục tiêu 13: Thích ứng biến đổi khí hậu
4. Mục tiêu 14: Bảo vệ sự sống dưới nước
5. Mục tiêu 15: Bảo vệ sự sống trên mặt đất

●

Địa điểm:

●

Hồ sơ đề xuất:

Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận đến Cà Mau).
Hồ sơ bắt buộc:
● Đề xuất dự án (Mẫu của chương trình).
● Dự trù kinh phí (Mẫu của chương trình).
● Báo cáo/Khảo sát đánh giá nhu cầu của dự án.
● Hình ảnh đại diện của Tổ chức / Dự án (nhằm mục đích truyền thông)
Khuyến khích tổ chức gửi kèm:
● Báo cáo kết quả dự án tương tự trước đây hoặc dự án thử nghiệm
của tổ chức (nếu có).
● Video/Hình ảnh liên quan.

●

Khác:

Dự án xin tài trợ không phải là dự án đang triển khai bằng nguồn quỹ
của Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách. Tiêu chí này nhằm mong
muốn cơ hội tiếp cận nguồn hỗ trợ sẽ được phân bổ đồng đều đến các
tổ chức trong công tác phát triển cộng đồng.

Quy trình nộp đề xuất:
●
●
●
●

Bước 1: Tham gia hoặc cập nhật thông tin tổ chức trên website philoinhuan.org và Đăng ký
làm đối tác của LIN (nếu tổ chức chưa là đối tác)
Bước 2: Tìm hiểu kỹ thông tin kêu gọi đề xuất dự án này.
Bước 3: Tải mẫu Hồ sơ đề xuất tài trợ đợt 1.2020 của Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn
Khoảng Cách (Bao gồm mẫu đề xuất dự án và mẫu Dự trù kinh phí).
Bước 4: Hoàn thành và gửi Hồ sơ đề xuất tài trợ về email narrowthegap@linvn.org. Hạn chót
là 17h30 ngày 06/04/2020
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o Đặt tiêu đề email với cấu trúc: [RNKC][De xuat du an DOT1.2020] Tên NPOs
(Vd: [RNKC][De xuat du an DOT1.2020]_LIN Center)
o Đặt tiêu đề file Đề xuất dự án với cấu trúc: RNKC_ DOT1.2020_De xuat du an_Tên
NPOs (Vd: RNKC_DOT1.2020_De xuat du an_ LIN Center)
o Đặt tiêu đề file Dự trù kinh phí với cấu trúc: RNKC_ DOT1.2020_Du tru kinh phi_Tên
NPOs (Vd: RNKC_DOT1.2020_Du tru kinh phi_LIN Center)
●

Bước 5: Thư xác nhận Hồ sơ đề xuất dự án đã được nhận sẽ được gửi trong vòng 03 ngày làm
việc, nếu quá 03 ngày làm việc mà tổ chức chưa nhận được thư xác nhận vui lòng chủ động liên
hệ về LIN qua số 0989 650 482 (gặp Yên Phúc) hoặc email đến narrowthegap@LINvn.org

*Chia sẻ khác: Mỗi năm, Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ triển khai các hoạt
động tập huấn / chia sẻ nâng cao năng lực dành cho các tổ chức phi lợi nhuận với nhiều chủ đề hữu
ích, hỗ trợ cho quá trình chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự án. Tuy nhiên, hiện nay, vì dịch COVID-19 đang có
những diễn biến phức tạp, thời gian tổ chức hoạt động tập huấn/chia sẻ sẽ được điều chỉnh và thông
báo sau. Với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức chuẩn bị hồ sơ cho Đợt cấp tài trợ lần 1 này, Chương trình
xin phép được đính kèm một số tài liệu để các tổ chức tham khảo và tìm hiểu thêm. Hy vọng các tài
liệu này sẽ hữu ích cho các tổ chức:
• Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng (PRA) – Người chia sẻ: PGS.TS
Nguyễn Đức Lộc
• Xây dựng và phát triển khung Logframe dự án cộng đồng – Người chia sẻ: Th.S Tống Thị Hương
• Kỹ năng chia sẻ câu chuyện tác động của dự án và thay đổi của đối tượng hưởng lợi – Người
chia sẻ: Đoàn Bảo Châu
Đăng ký nhận tài liệu tại: http://bit.ly/NTG_DOT012020_DKNHANTAILIEU
Lưu ý: Bản quyền của các tài liệu trên thuộc về các Tác giả và được chia sẻ trong khuôn khổ của Đợt
cấp tài trợ lần 1.2020 của Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách. Vui lòng tôn trọng quyền
tác giả, và chỉ sử dụng hoặc trích dẫn nội dung trong các tài liệu này để phục vụ cho các mục đích
khác ngoài mục đích tham khảo thông tin nếu được sự chấp thuận của Tác giả.
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Quy trình đánh giá đề xuất dự án:

●

NHẬN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN: Hạn nhận đề xuất dự án tham gia đợt tài trợ lần 2.2020 tới 17h30
ngày 06/04/2020

●

ĐỘI NGŨ LIN XEM XÉT TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐỀ XUẤT Bản đề xuất dự án được đội ngũ LIN xem
xét tính hợp lệ về các tiêu chí về đối tác & tham gia website www.philoinhuan.org, hồ sơ đề
xuất, ngân sách dự án và các tài liệu quy định đính kèm.

●

XÉT DUYỆT DỰ ÁN: Hội Đồng Xét Duyệt dự án là những tình nguyện viên chuyên môn sẽ xem
xét và đánh giá các đề xuất dự án bằng một mẫu đánh giá và chấm điểm do LIN cung cấp với
những tiêu chí của hoạt động cấp tài trợ (Vui lòng xem tiêu chí đánh giá dự án chi tiết trong file
đính kèm). Hội Đồng Xét Duyệt sẽ hỗ trợ cộng đồng và Chương trình lựa chọn ra 12 dự án (dự
kiến) phù hợp với các tiêu chí cấp tài trợ để chia sẻ và giới thiệu đến cộng đồng trong hoạt độ
ng bình chọn trực tuyến.

●

CỘNG ĐỒNG BÌNH CHỌN TRỰC TUYẾN: Cộng đồng (Hội Đồng Xét Duyệt, Đối tượng hưởng
lợi của các dự án, Tổ chức phi lợi nhuận, Người ủng hộ và quan tâm) sẽ bình chọn trực tuyến
cho 06 dự án mà mình thấy tâm đắc và phù hợp với các tiêu chí cấp tài trợ của Chương trình
tại cổng thông tin bình chọn của Chương trình.
*Lưu ý: Mỗi cá nhân khi tham gia bình chọn trực tuyến sẽ được 06 phiếu bình chọn tương ứng
với 06 dự án. Hoạt động bình chọn hợp lệ là khi có 06 phiếu bình chọn được bầu 06 dự án và
người tham gia bình chọn xác nhận chủ sở hữu email đã đăng ký tham gia bình chọn qua email
xác nhận của Chương trình.

●

CÔNG BỐ DỰ ÁN CẤP TÀI TRỢ: Dự kiến sẽ có 06 dự án được cấp tài trợ với ngân sách tối đa
75,000,000 VNĐ/dự án. Kết quả các dự án được cấp tài trợ sẽ được tính bằng tổng phiếu của:
+ Phiếu bình chọn trực tuyến của Hội Đồng Xét Duyệt: 60%
+ Phiếu bình chọn của cộng đồng (Các nhóm đối tượng khác ngoài Hội Đồng Xét Duyệt): 40%
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Lưu ý:
* Các hồ sơ đề xuất làm sai quy định của Chương trình sẽ được tính không hợp lệ và không được xét
duyệt. Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách khuyến khích các tổ chức đọc kỹ hướng dẫn và
kiểm tra hồ sơ đề xuất dự án của đơn vị trước khi gửi về cho Chương trình.
* Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách khuyến khích các tổ chức phi lợi nhuận đã nộp đề
xuất dự án cho năm 2018, 2019 nhưng chưa được hỗ trợ tiếp tục phát triển và hoàn thiện để nộp đề
xuất cho vòng tài trợ này.
* Bản kêu gọi đề xuất dự án này và Mẫu đơn đề xuất tài trợ đều có trên trang web của LIN
(http://linvn.org/) và trang web của Rút Ngắn Khoảng Cách (http://linnarrowthegap.org/).

Thông tin liên hệ:
CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH
Đ/c: 63A Nguyễn Cừ, P Thảo Điền, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
W: linnarrowthegap.org | Email: narrowthegap@linvn.org | Tel: +84 (0) 7304 6884 (Ext: 102)
Nguyễn Yên Phúc – Điều phối Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
Email: phucnguyen@linvn.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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PHỤ LỤC:
NỘI DUNG 05 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CỦA LIÊN HIỆP QUỐC THUỘC CHỦ ĐỀ CẤP TÀI TRỢ 2020: HÀNH TINH
(Nguồn tham khảo tại tại http://vbcsd.vn/)
MỤC TIÊU

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG

Mục tiêu 6: Đảm bảo nguồn nước sạch và
điều kiện vệ sinh

● Đến năm 2030, đạt được tiếp cận công bằng

và phổ cập nguồn nước uống an toàn và có thể
chi trả được cho tất cả mọi người.
● Đến năm 2030, đạt được điều kiện vệ sinh và
cải thiện điều kiện vệ sinh đầy đủ và công bằng
và xóa bỏ dịch tiêu chảy, chú ý đặc biệt tới các
nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái và những
người dễ bị tổn thương.
● Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước và
giảm thiểu ô nhiễm, loại bỏ và giảm thiểu việc
đưa các chất hóa học và vật liệu độc hại ra môi
trường, giảm một nửa tỷ lệ nước thải chưa
được xử lý và tăng cường tái chế và tái sử dụng
an toàn trên toàn cầu.
● Đến năm 2030, tăng cường việc sử dụng nước
hiệu quả ở tất cả các khu vực và đảm bảo cung
cấp nước sạch đến những vùng khan hiếm
nước và giảm đáng kể số người thiếu nước sử
dụng.
● Đến năm 2030, thực hiện quản lý tài nguyên
nước tích hợp ở tất cả các cấp, bao gồm cả
thông qua hợp tác xuyên biên giới một cách
phù hợp.
● Đến năm 2030, bảo vệ và khôi phục hệ sinh
thái liên quan đến nước, bao gồm núi, rừng, các
vùng đất ngập nước, sông, các tầng ngậm nước
và hồ.
● Đến năm 2030, mở rộng hợp tác quốc tế và hỗ
trợ xây dựng năng lực cho các nước đang phát
triển trong các hoạt động và chương trình liên
quan đến nước và các vấn đề vệ sinh, bao gồm
khai thác nước từ thiên nhiên, khử muối, sử
dụng nước hiệu quả, xử lý nước thải, các công
nghệ tái chế và tái sử dụng nước.
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● Hỗ trợ và nâng cao sự tham gia của các cộng

đồng địa phương trong việc cải thiện quản lý
nước và các điều kiện vệ sinh.

Mục tiêu 12: Tiêu dùng và sản xuất có
trách nhiệm

● Thực hiện khung 10 năm cho các chương trình

về tiêu dùng và sản xuất bền vững, tất cả các
quốc gia cùng hành động với sự lãnh đạo của
các nước phát triển, có tính đến sự phát triển và
khả năng của các nước đang phát triển.
● Đến năm 2030, đạt được quản lý bền vững và
sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên
nhiên.
● Đến năm 2030, giảm một nửa tỷ chất thải thực
phẩm bình quân đầu người trên toàn cầu ở cả
cấp bán lẻ và tiêu dùng và giảm hao hụt thực
phẩm trong chuỗi sản xuất và cung ứng, bao
gồm cả hao hụt sau thu hoạch.
● Đến năm 2020, quản lý các chất hóa học và
chất thải ra môi trường lành mạnh thông qua
vòng đời của chúng, phù hợp với với các khung
quốc tế đã thỏa thuận và giảm đáng kể lượng
thải ra không khí, nước và đất để giảm đến mức
tối thiểu những tác động ngược lại vào môi
trường và sức khỏe của con người.
● Đến năm 2030, giảm đáng kể sự sản sinh chất
thải thông qua phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế
và tái sử dụng.
● Khuyến khích các công ty, đặc biệt là các công
ty lớn và xuyên quốc gia, ứng dụng những tập
quán bền vững và tích hợp thông tin bền vững
vào chu kỳ báo cáo của mình.
● Khuyến khích mua sắm công bền vững, phù
hợp với các chính sách và ưu tiên của mỗi quốc
gia.
● Đến năm 2030, đảm bảo mọi người ở mọi nơi
có được thông tin và nhận thức về phát triển
bền vững và lối sống hòa hợp với thiên nhiên.
● Hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường
năng lực khoa học và kỹ thuật của mình để
thực hiện các mô hình tiêu dùng và sản xuất
bền vững hơn.
● Xây dựng và thực hiện các công cụ để giám sát
các tác động của phát triển bền vững đối với du
lịch bền vững, tạo thêm nhiều việc làm và thúc
đẩy văn hóa và các sản phẩm địa phương.
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● Hợp lý hóa các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa

thạch không hiệu quả gây ra tiêu dùng lãng phí
bằng cách loại bỏ những biến dạng thị trường,
phù hợp với tình hình tài chính quốc gia, bao
gồm việc tái cấu trúc hệ thống thuế và loại bỏ
dần những khoản trợ cấp có hại (nếu có) để
phản ánh được những tác động của chúng tới
môi trường, có tính đến các nhu cầu và điều
kiện cụ thể của các nước đang phát triển và
giảm đến mức tối thiểu những tác động bất lợi
có thể có tới sự phát triển của các nước này như
một biện pháp để bảo vệ người nghèo và các
cộng đồng bị ảnh hưởng.

Mục tiêu 13: Thích ứng

biến đổi khí

Mục tiêu 14: Bảo vệ sự sống dưới nước

hậu

● Tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng với

các hiểm họa liên quan đến khí hậu và thiên tai
ở tất cả các quốc gia.
● Tích hợp các biện pháp ứng phó biến đổi khí
hậu vào các chính sách quốc gia, chiến lược và
quy hoạch.
● Cải thiện giáo dục, nâng cao nhận thức và khả
năng của con người và các thể chế về giảm nhẹ
rủi ro thiên tai, thích ứng, giảm nhẹ tác động và
cảnh báo sớm.
● Thực hiện cam kết trong Công ước khung của
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã được đồng
ý bởi các bên tham gia là các nước phát triển
để đạt được mục tiêu cùng huy động được 100
tỷ USD hàng năm cho đến năm 2020 từ tất cả
các nguồn để giải quyết nhu cầu của các nước
đang phát triển trong bối cảnh những biện
pháp giảm nhẹ có ý nghĩa và minh bạch trong
việc thực hiện và vận hành đầy đủ Quỹ Khí hậu
Xanh thông qua vốn của quỹ này càng sớm
càng tốt.
● Thúc đẩy các cơ chế để nâng cao năng lực
quản lý và quy hoạch thay đổi liên quan đến
khí hậu hiệu quả ở các nước đang phát triển và
các quốc đảo nhỏ đang phát triển, bao gồm
việc tập trung vào phụ nữ, người trẻ tuổi và các
cộng đồng địa phương và những người bị gạt
ra ngoài lề.
● Đến năm 2025, ngăn chặn và giảm đáng kể ô
nhiễm biển ở mọi hình thức, cụ thể là từ các
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hoạt động trên đất liền, bao gồm các mảnh vỡ
trên biển và ô nhiễm dinh dưỡng.
● Đến năm 2020, quản lý bền vững và bảo vệ các
hệ sinh thái biển và ven biển để tránh những
tác động ngược, bằng cách tăng cường khả
năng tự phục hồi của các hệ sinh thái này, và
có biện pháp phục hồi để giữ cho các đại dương
lành mạnh và hữu ích.
● Giảm đến mức tối thiểu và giải quyết những tác
động của axit hóa đại dương, thông qua tăng
cường hợp tác khoa học ở tất cả các cấp.
● Đến năm 2020, quản lý hiệu quả việc thu
hoạch và chấm dứt hoạt động đánh bắt cá quá
mức, bất hợp pháp, đánh bắt không báo cáo và
không theo quy định và các tập quán đánh bắt
phá hoại và thực hiện các kế hoạch quản lý trên
cơ sở khoa học, để khôi phục trữ lượng cá trong
thời gian ngắn nhất, ít nhất là ở mức mà có thể
sản sinh tối đa sản lượng bền vững như đã xác
định dựa theo các đặc điểm sinh học của
chúng.
● Đến năm 2020, bảo tồn ít nhất 10% các vùng
biển và ven biển, phù hợp với luật quốc gia và
quốc tế và dựa trên các thông tin khoa học sẵn
có tốt nhất.
● Đến năm 2020, cấm một số hình thức trợ cấp
thủy sản mà góp phần vào việc sản xuất quá
mức và đánh bắt quá mức, loại bỏ các hình
thức trợ cấp góp phần vào việc đánh bắt bất
hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy
định và hạn chế việc đưa ra những trợ cấp mới
như vậy, nhận biết được rằng việc đối xử thích
hợp, đặc biệt và khác biệt đối với các nước đang
và kém phát triển nên là một phần không thể
thiếu của đàm phán trợ cấp thủy sản của Tổ
chức thương mại thế giới.
● Đến năm 2030, tăng những lợi ích kinh tế cho
các Quốc đảo nhỏ đang phát triển và các quốc
gia kém phát triển từ việc sử dụng bền vững
những nguồn tài nguyên biển, thông qua quản
lý bền vững nghề cá, nuôi trồng thủy sản và du
lịch.
● Nâng cao kiến thức khoa học, phát triển năng
lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hàng
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hải, có tính đến các tiêu chí và hướng dẫn của
Ủy ban Hải dương học liên chính phủ để có thể
cải thiện sức khỏe đại dương và tăng cường sự
đóng góp của đa dạng sinh học biển đối với sự
phát triển của các nước đang phát triển, đặc
biệt là các Quốc đảo nhỏ đang phát triển và
các quốc gia kém phát triển.
● Cung cấp khả năng tiếp cận thị trường và các
nguồn tài nguyên biển cho những ngư dân lành
nghề có quy mô nhỏ. Tăng cường bảo tồn và sử
dụng bền vững đại dương và các nguồn lực của
chúng bằng cách thực thi luật quốc tế như đã
phản ánh trong Công ước Liên hợp quốc về luật
biển (UNCLOS), trong đó cung cấp khung luật
pháp về bảo tồn và sử dụng bền vững biển và
các nguồn lực của chúng, gợi nhớ lại đoạn 158
của báo cáo kết quả thông qua của Hội nghị về
phát triển bền vững của Liên hiệp quốc tổ chức
tại Brazil tháng 6/2012 có tên “Tương Lai Của
Chúng Ta”

Mục tiêu 15: Bảo vệ sự sống trên mặt đất

● Đến năm 2020, đảm bảo việc bảo tồn, tái tạo

và sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn
và nước ngọt trên đất liền và các lợi ích của
chúng, đặc biệt là rừng, các vùng đất ngập
nước, núi và các vùng đất khô, phù hợp với các
nghĩa vụ theo các thỏa thuận quốc tế.
● Đến năm 2020, thúc đẩy thực hiện quản lý bền
vững tất cả các loại rừng, ngăn chặn nạn phá
rừng, phục hồi rừng bị suy thoái và tăng cường
trồng rừng và tái trồng rừng trên toàn cầu.
● Đến năm 2030, chống sa mạc hóa, phục hồi
các vùng đất và đất bị thoái hóa, kể cả đất bị
ảnh hưởng bởi sa mạc hóa, hạn hán và lũ lụt,
và phấn đấu để đạt được một thế giới không
thoái hóa đất.
● Đến năm 2030, đảm bảo được sự bảo tồn của
các hệ sinh thái núi, bao gồm cả sự đa dạng
sinh học của chúng, để nâng cao khả năng của
các hệ sinh thái này trong việc đem lại lợi ích
cần thiết cho phát triển bền vững.
● Có biện pháp khẩn cấp và quan trọng để giảm
thiểu sự xuống cấp của môi trường sống tự
nhiên, ngăn chặn mất đa dạng sinh học và, đến
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năm 2020, bảo vệ và ngăn chặn sự tuyệt
chủng của các loài bị đe dọa.
● Khuyến khích chia sẻ công bằng những lợi ích
phát sinh từ việc sử dụng các nguồn tài nguyên
gen/di truyền và khuyến khích cách tiếp cận
phù hợp với những tài nguyên đó, theo các
thỏa thuận quốc tế.
● Có những biện pháp khẩn trương và chấm dứt
hoạt động săn bắn và buôn bán những loài
động thực vật đang được bảo vệ và giải quyết
được vấn đề cung cầu những sản phẩm động
vật hoang dã bất hợp pháp.
● Đến năm 2020, đưa ra được những biện pháp
để ngăn chặn việc tạo mới và giảm đáng kể
ảnh hưởng của những loài ngoại lai đến hệ sinh
thái đất, nước và kiểm soát hay loại bỏ các loài
ưu tiên.
● Đến năm 2020, tích hợp các giá trị của hệ sinh
thái và đa dạng sinh học vào việc hoạch định
kế hoạch quốc gia và địa phương, quá trình
phát triển, các chiến lược và báo cáo về xóa đói
giảm nghèo.
● Huy động và gia tăng đáng kể các nguồn lực
tài chính từ tất cả các nguồn để bảo tồn và sử
dụng bền vững đa dạng sinh học và các hệ sinh
thái.
● Huy động các nguồn lực quan trọng từ tất cả
các nguồn và ở tất cả các cấp độ để hỗ trợ tài
chính cho việc quản lý rừng bền vững và đưa ra
các ưu đãi đầy đủ cho các nước đang phát triển
để nâng cao hoạt động quản lý này, bao gồm
cả việc bảo tồn và phục hồi rừng.
● Đẩy mạnh hỗ trợ toàn cầu cho những nỗ lực
chống lại săn bắt và buôn bán những loài được
bảo vệ, bao gồm tăng cường khả năng của các
cộng đồng địa phương để theo đuổi các cơ hội
sinh nhai bền vững.
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