
VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN 

LÝ KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN ĐỘNG CHÂU – KHE NƯỚC TRONG 

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Lãnh đạo Viện Nông nghiệp và Môi trường đã có 

buổi gặp gỡ và làm việc với Ban quản lý khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe 

Nước Trong (Lệ Thủy) về hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo trong lĩnh vực bảo tồn 

đa dạng sinh học, các mô hình sinh kế cho nhân dân địa phương, các giải pháp phát 

triển và bảo vệ rừng ven biển nam Quảng Bình. Phía Ban Quản lý khu Dự trữ thiên 

nhiên Động Châu – Khe Nước Trong có ông Bạch Thanh Hải - Giám đốc, cùng các 

cán bộ của các phòng ban. 

Tại buổi làm việc, phía ban quản lý đã trình bày sơ lược về Khu Dự trữ thiên nhiên 

(DTTN) Động Châu – Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình, BQL Khu dự trữ thiên nhiên 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập trên cơ sở tổ chức 

lại BQL Rừng Phòng hộ Động Châu và BQL Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng 

Bình 

 
Khu DTTN nằm ở phía Tây - Nam tỉnh Quảng Bình thuộc địa giới hành chính 

xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, bao gồm toàn bộ diện tích của 21 tiểu khu. Tổng diện 

tích Khu DTTN là 22.132,93 ha với các phân khu chức năng gồm: Phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính - dịch vụ. 

 



 

Thông qua buổi gặp gỡ, làm việc 2 bên sẽ hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo 

trên các lĩnh vực: bảo tồn đa dạng sinh học; bảo tồn và phát triển các loài động, thực 

vật đặc hữu, quý hiếm đang bị đe dọa; duy trì độ che phủ và nâng cao chất lượng rừng 

thuộc Khu DTTN, khu vực vùng đệm; nâng cao nhận thức của người dân trong vùng 

về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đệm; các giải pháp phát triển du lịch sinh thái, tạo điều kiện nâng cao thu nhập 

của người dân trong khu vực. 

Sau buổi làm việc, 2 bên cùng thỏa thuận để chuẩn bị xây dựng Biên bản ghi nhớ 

và ký kết hợp tác. 

 

 




