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I. GIỚI THIỆU  

Một trong các hoạt động của dự án ‘Bảo tồn và Sử dụng bền vững Đa dạng sinh học rừng & Các dịch vụ 

hệ sinh thái ở Việt Nam’ (Dự án GIZ-Bio Giai đoạn II) là xây dựng các chiến lược tài chính bền vững cho 

Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà (VQG BNB) và Vườn Quốc gia Cát Tiên (VQG CT).  Các chiến lược này 

sẽ đề ra cách tiếp cận để tăng cường tính bền vững tài chính và chỉ rõ các cơ chế cụ thể có thể sử dụng để 

tạo ra nguồn tài chính mới và khắc phục các hạn chế về tài chính để quản lý hiệu quả Khu bảo vệ (KBT).  

 

Các chiến lược tài chính bền vững đang được xây dựng thông qua một tiến trình đánh giá có sự tham gia, 

lập kế hoạch chiến lược và tài liệu hóa với sự tham gia của các ban quản lý KBT, Tổng cục Lâm nghiệp 

và Vụ Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ, chính quyền cấp tỉnh và huyện và các chuyên gia và các bên 

liên quan chính. Tiến trình này gồm ba bước: 

1. Đánh giá hiện trạng tài chính và các cơ hội: Các đánh giá tài chính tìm ra những hạn chế tài 

chính, các cơ hội, nhu cầu và mối quan tâm của KBT. Đây là những điểm sẽ được giải quyết 

trong chiến lược tài chính bền vững. 

2. Lập kế hoạch chiến lược về bền vững tài chính: Tiến trình lập kế hoạch chiến lược xác định 

các chiến lược và cơ chế để tăng cường sự bền vững tài chính của KBT và huy động nguồn tài 

trợ.  

3. Tài liệu hóa chiến lược tài chính bền vững: Các báo cáo được tài liệu hóa sẽ đề ra cách tiếp cận 

nhằm tăng cường tính bền vững tài chính và chỉ rõ các cơ chế cụ thể có thể sử dụng để tạo ra 

nguồn tài chính mới và khắc phục các hạn chế về tài chính để quản lý hiệu quả KBT. 

 

Bước đầu tiên (đánh giá tài chính) được thực hiện vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020 tại Vườn Quốc gia 

Bidoup Núi Bà và Vườn Quốc gia Cát Tiên. Đánh giá nhằm mô tả bối cảnh và hiện trạng tài chính của 

KBT, đồng thời xác định các hạn chế tài chính, các cơ hội, nhu cầu và mối quan tâm chính. Sau đó, dự án 

GIZ-Bio đã yêu cầu tiến hành các đánh giá tương tự đối với Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa-Phượng 

Hoàng (KBT TSPH) và Rừng phòng hộ Trạm Tấu (RPH TT) để đưa vào các hoạt động nâng cao năng lực 

về quản lý tài chính. Việc này được thực hiện vào tháng 4 năm 2021. 
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II. TÓM TẮT PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA KBT 

Tình trạng/điểm  (0) ➔ (1)  (2)  (3) 

Các hạn chế về tài chính và các điều kiện hỗ trợ thuận lợi 

Đủ nguồn vốn để đáp ứng các nhu cầu 
Không đủ ngay cả đối với quản lý và bảo 

tồn cơ bản 

Chỉ đủ cho các hoạt động quản lý và bảo 

tồn tối thiểu  

Tương đối đủ cho công tác quản lý và bảo 

vệ, nhưng vẫn còn thiếu một chút  
Đủ cho tất cả các nhu cầu của KBT 

Phạm vi (tính đa dạng)  

của các nguồn vốn 
KBT chỉ dựa vào một nguồn vốn 

KBT phụ thuộc gần như hoàn toàn vào 

nguồn vốn của chính phủ và quốc tế  

Nguồn vốn cho KBT cũng bao gồm cả 
các nguồn thu tự tạo và các khoản đóng 

góp tư nhân  

Việc tài trợ cho KBT cũng lồng ghép một 

số cơ chế tài chính không truyền thống  

Ưu tiên ngân sách và chính trị dành cho các 

KBT  
Các KBT còn kém xa các ngành khác  Ưu tiên dành cho các KBT là rất thấp  

Các KBT nhận được một số ưu tiên và sự 

quan tâm  

Các KBT là một trong những ưu tiên cao 

nhất  

Khả năng dự đoán và tính ổn định của nguồn 

vốn 

Ngân sách và nguồn vốn biến động nhiều 

và không thể đoán trước hàng năm  

Ngân sách và nguồn vốn thay đổi hàng 

năm, nhưng được biết trước  

Ngân sách & nguồn tài trợ tương đối ổn 

định 

Ngân sách & nguồn tài trợ rất ổn định và 

có thể được lên kế hoạch trước 

Hiệu quả chi phí của việc chi tiêu 
Có rất nhiều lãng phí không cần thiết trong 

chi tiêu  

Chi tiêu không phải lúc nào cũng hiệu quả 

về chi phí  
Chi tiêu thường có hiệu quả về chi phí  

Có các nỗ lực cụ thể để đảm bảo rằng 

việc chi tiêu có hiệu quả về chi phí 

Thời gian của các dòng vốn 
Có sự chậm trễ lớn trong việc nhận nguồn 

vốn  
Có sự chậm trễ nhỏ trong việc nhận 

nguồn vốn của KBT  
KBT thường, nhưng không phải lúc nào 

cũng được nhận tài trợ kịp thời  
KBT thường nhận được tài trợ đúng hạn, 

khi cần thiết  

Hướng mục tiêu và điều chỉnh ngân sách 
KBT phù hợp với các nhu cầu và ưu tiên bảo 

tồn  

Các tiến trình lập ngân sách và lập kế 

hoạch bảo tồn hoàn toàn tách biệt  

 Có một số nỗ lực để đưa các ưu tiên bảo 
tồn vào trong quá trình lập kế hoạch ngân 

sách  

Việc lập kế hoạch ngân sách có tính đến 

các ưu tiên bảo tồn và quản ký KBT 

Việc lập kế hoạch bảo tồn và tài chính 

của KBT được lồng ghép hoàn toàn  

Tính đầy đủ/bao quát của các hạng mục ngân 

sách và tính chính xác của định mức chi phí   

Các mục chi tiêu chính bị bỏ qua và tất cả 

các định mức chi phí đều quá thấp  

Các mục chi tiêu không quan trọng bị bỏ 

qua, và hầu hết các đinh mức chi tiêu đều 

quá thấp  

Hầu hết các mục chi tiêu được đưa vào và 

các định mức chi phí hầu hết là thực tế 

Tất cả các mục chi tiêu đều được đưa vào 

và tất cả các định mức chi phí đều là thực 

tế  

Năng lực của cán bộ KBT về tài chính bền 

vững 

Tất cả các khoản thu đều được yêu cầu phải 

nộp tập trung 

KBT được phép giữ lại ít hơn một nửa 

doanh thu  

KBT được phép giữ lại trên một nửa, 

nhưng không phải tất cả, doanh thu 
KBT được phép giữ lại tất cả doanh thu  

Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào 

ngân sách ngành 

Không có chuyên môn hay trình độ về tài 

chính  

Bao gồm các chuyên gia tài chính có trình 

độ  

Đã được đào tạo về lập kế hoạch và các 

cơ chế tài chính bền vững  

Có năng lực và kinh nghiệm về tài chính 

bền vững  

Khả năng tiếp cận của các bên liên quan ở 

địa phương tới nguồn vốn cho bảo tồn và các 
ưu đãi  

Ngân sách của các cơ quan chủ quản và 

chính quyền địa phương không bao gồm 
bảo tồn đa dạng sinh học  

Bảo tồn là một ưu tiên nhỏ trong ngân 

sách của cơ quan chủ quản và chính 
quyền địa phương  

Ngân sách của các cơ quan chủ quản và 

chính quyền địa phương có bao gồm bảo 
tồn đa dạng sinh học  

Ngân sách của các cơ quan chủ quản và 

chính quyền địa phương dành nhiều ưu 
tiên cho bảo tồn 

Năng lực của cán bộ KBT về tài chính bền 
vững 

Không có tài trợ/ưu đãi tài chính  
Chỉ có một lượng rất nhỏ nguồn vốn/ưu 

đãi tài chính  
Nhiều nguồn vốn/ưu đãi tài chính, nhưng 

có nhiều việc cần phải làm  
Có đủ nguồn vốn/ưu đãi tài chính 

Các xu hướng theo thời gian 

Sự sẵn có của nguồn vốn Giảm/xấu hơn Giữ nguyên Tăng/có cải thiện một chút  Tăng/cải thiện đáng kể 

Tính đa dạng của các nguồn vốn Giảm/xấu hơn Giữ nguyên Tăng/có cải thiện một chút Tăng/cải thiện đáng kể 

Nguồn vốn đủ để để đáp ứng nhu cầu Giảm/xấu hơn Giữ nguyên Tăng/có cải thiện một chút Tăng/cải thiện đáng kể 

Lượng chi tiêu Giảm/xấu hơn Giữ nguyên Tăng/có cải thiện một chút Tăng/cải thiện đáng kể 

Lượng thu nhập Giảm/xấu hơn Giữ nguyên Tăng/có cải thiện một chút Tăng/cải thiện đáng kể 

* Ghi chú: những chỗ không có tình trạng/điểm có nghĩa là câu hỏi đó không được Ban Quản lý KBT trả lời.
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III. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

Đánh giá tài chính ban đầu được dự định dưới dạng một tiến trình chuyên sâu, linh hoạt và lặp lại. Tuy 

nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID trên toàn cầu khiến cho việc đi lại bị hạn chế và do đó quá trình này 

không thể thực hiện được như dự kiến.  Do đó, nó đã được thiết kế lại dưới dạng một đánh giá có cấu 

trúc, dựa trên các danh sách kiểm tra để các cán bộ KBT và các bên liên quan khác có thể điền thông tin 

vào.  

Một ‘Công cụ Tự đánh giá tài chính KBT’ (PAFSAT) đã được xây dựng và được hoàn thiện cùng với các 

bên liên quan chính trong và xung quanh VQG BNB và VQG CT. Công cụ này đánh giá tình hình tài 

chính tổng thể của KBT cả về khía cạnh định tính lẫn định lượng. Cùng với việc việc thu thập dữ liệu 

ngân sách và các thông tin tài chính khác, nó đánh giá nhận thức của các nhà quản lý KBT, các nhà hoạch 

định tài chính và ngân sách và cộng đồng địa phương về nhu cầu tài chính, thách thức và cơ hội của KBT 

(Bảng 1). Công cụ PAFSAT được áp dụng thông qua các cuộc phỏng vấn với ba nhóm bên liên quan: Ban 

Quản lý KBT, Vụ Tài chính của Tổng cuc Lâm nghiệp (đối với các KBT do trung ương quản lý) hoặc 

UBND tỉnh (đối với các KBT do tỉnh quản lý) và Chính quyền các xã thuộc vùng đệm. Mục đích là nhằm 

có được các quan điểm khác nhau về tài trợ cho KBT từ các cơ quan chính chịu trách nhiệm cấp vốn và 

quản lý các hoạt động bảo tồn trong và xung quanh KBT. 

 

Bảng 1: Thông tin thu thập được thông qua công cụ PAFSAT 

BQL KBT Vụ Tài chính Chính quyền các xã vùng đệm 

• Dòng vốn và cơ cấu vốn  

• Có đủ nguồn vốn và thiếu 

hụt nguồn vốn 

• Xu hướng tài trợ trong quá 

khứ và dự kiến trong 

tương lai 

• Mức độ và cơ cấu chi phí  

• Xu hướng chi phí trong 

quá khứ và dự kiến trong 

tương lai 

• Mức độ và cơ cấu thu 

nhập tự tạo 

• Xu hướng thu nhập trong 

quá khứ và dự kiến trong 

tương lai 

• Cơ chế quản lý và giữ lại 

thu nhập 

• Những khó khăn về tài 

chính 

• Lợi thế tài chính, các cơ 

hội và lĩnh vực tiềm năng 

• Ý tưởng để cải thiện tình 

hình tài chính của KBT 

• Các tài liệu chiến lược, 

các kế hoạch, các quy định 

và văn bản dưới luật về tài 

trợ cho KBT  

• Tổng chi phí và tỷ trọng phân 

bổ cho các KBT 

• Xu hướng trong quá khứ và dự 

kiến trong tương lai về chi phí 

tổng thể và cho các KBT 

• Tiến trình lập kế hoạch, yêu 

cầu, phê duyệt và phân bổ ngân 

sách cho KBT  

• Các nhu cầu và cơ chế giữ lại 

doanh thu của KBT 

• Tự chủ tài chính của KBT  

• Những khó khăn về tài chính 

của KBT 

• Các cơ hội và tiềm năng tài 

chính cho KBT 

• Chi phí và tài trợ cho đa dạng 

sinh học và bảo tồn thiên nhiên 

• Tổng chi phí và tỷ trọng phân 

bổ cho đa dạng sinh học và bảo 

tồn thiên nhiên  

• Xu hướng trong quá khứ và dự 

kiến trong tương lai về chi phí 

tổng thể và chi phí cho đa dạng 

sinh học và bảo tồn thiên nhiên  

• Tiếp cận và có đủ nguồn tài trợ 

cho đa dạng sinh học và bảo tồn 

thiên nhiên  

• Ưu tiên ngân sách cho đa dạng 

sinh học và bảo tồn thiên nhiên  

• Các cơ hội và khả năng tìm 

kiếm thêm nguồn tài trợ cho đa 

dạng sinh học và bảo tồn thiên 

nhiên  

• Sự tham gia của cộng động vào 

Chi trả DVMTR và các hoạt 

động thu nhập/tài trợ khác gắn 

liền với KBT, đa dạng sinh học 

và bảo tồn thiên nhiên 

• Các cách thức mà KBT mang 

lại lợi ích cho kinh tế địa 

phương và cộng đồng 

• Các cách thức mà KBT gây ra 

chi phí và tổn thất cho kinh tế 

địa phương và cộng đồng  
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BQL KBT Vụ Tài chính Chính quyền các xã vùng đệm 

• Các cơ hội và khả năng cải 

thiện tác động tích cực về tài 

chính và kinh tế của KBT đối 

với nền kinh tế địa phương và 

cộng đồng 

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, công cụ PAFSAT được áp dụng với Ban Quản lý 

KBT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên (Sở NN&PTNT) và chính quyền các xã Cúc 

Đường và Sảng Mộc.  

 

Công cụ PAFSAT có nhiều ứng dụng hơn là chỉ với một mình dự án hiện tại. Nó đưa ra một khuôn khổ 

có thể được nhân rộng ở những nơi khác và được sử dụng để so sánh và tổng hợp dữ liệu ở cấp địa điểm 

giữa các KBT, và/hoặc được áp dụng để theo dõi và giám sát sự thay đổi theo thời gian. Nó dựa trên các 

công cụ đánh giá, theo dõi và chấm điểm KBT hiện có khác đã được sử dụng phổ biến ở Việt Nam và trên 

toàn thế giới, như Công cụ đánh giá hiệu quả quản lý KBT (METT) được xây dựng bởi WWF và Ngân 

hàng Thế giới1, Bảng chấm điểm về Tính bền vững tài chính của KBT được xây dựng bởi UNDP2 và 

Công cụ Đánh giá lợi ích của KBT (PA-BAT) được xây dựng bởi WWF3. Mặc dù có một số thông tin 

chồng chéo, công cụ này cũng có thể được áp dụng như một phần mở rộng hoặc bổ sung, cùng với các 

công cụ khác đề cập ở trên. 

IV. HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG TÀI TRỢ  

Năm 2020, tổng kinh phí mà KBT TSPH nhận được là 13,35 tỷ đồng, trong đó 63% tương đương với 

8,39 tỷ đồng là từ phân bổ ngân sách hàng năm của tỉnh, 4,96 tỷ đồng là bổ sung ngân sách nhà nước cho 

Chương trình mục tiêu Phát triển rừng bền vững, và không có khoản thu tự tạo nào (Bảng 2). Điều này có 

nghĩa là chi phí ở mức 57,51 triệu đồng/ km2.  

 

Bảng 2: Thu nhập & chi phí giai đoạn 2016-2020 (giá trị quy đổi theo năm 2020 đơn vị tính là tỷ đồng) 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Chi phí      

Chi đầu tư - - - - - 

Chi thường xuyên 15,59 14,12 12,93 15,76 13,35 

Trong đó:      

Chi phí nhân viên 7,58 7,40 5,72 4,25 4,41 

Vận hành và bảo trì văn phòng 4,32 2,26 2,53 3,17 0,21 

Trang thiết bị & các hoạt động quản lý rừng 2,78 3,36 3,75 4,33 3,76 

Tự bảo vệ PFES  - 0,55 - - - 

Hợp đồng bảo vệ rừng PFES  0,14 0,55 - - - 

Khác 0,77 - 0,93 4,01 4,96 

Tổng 15,59 14,12 12,93 15,76 13,35 

Các nguồn vốn      

Ngân sách từ tỉnh 14,68 13,01 12,00 11,74 8,39 

Ngân sách từ các chương trình mục tiêu 0,77 - 0,93 4,01 4,96 

Ngân sách từ nguồn vốn PFES  0,14 1,10 - - - 

Tổng 15,59 14,12 12,93 15,76 13,35 

Thu nhập tự tạo      

Du lịch - - - - - 

PFES 0,14 1,10 - - - 

Khác - - - - - 

Tổng 0,14 1,10 - - - 

Diện tích (ha) 19.913 19.973 19.913 19.913 23.213 

Chi phí trung bình (triệu đồng /km2) 78,30 70,69 64,92 79,13 57,51 

 

 
1 Xem https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/mett2_final_version_july_2007.pdf  
2 Xem https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/ecosystems_and_biodiversity/financial-sustainability-scorecard-for-national-

systems-of-pas---2010.html  
3 Xem https://wwf.panda.org/?174401/PABAT  

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/mett2_final_version_july_2007.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/ecosystems_and_biodiversity/financial-sustainability-scorecard-for-national-systems-of-pas---2010.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/ecosystems_and_biodiversity/financial-sustainability-scorecard-for-national-systems-of-pas---2010.html
https://wwf.panda.org/?174401/PABAT
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Trên thực tế, tổng nguồn vốn và chi phí phần lớn vẫn khá ổn định4, vào khoảng 13-16 tỷ đồng trong 5 

năm qua, mặc dù có biến động trong những ranh giới này (Hình 1, Hình 2). Mặc dù nguồn vốn từ các 

chương trình mục tiêu đã tăng lên đáng kể trong 2 năm qua, phân bổ ngân sách từ tỉnh đã giảm dần từ 

2016, và năm 2020 chỉ bằng 57% của năm 2016. Trong khi đó, diện tích của KBT TSPH đã tăng từ 

19.913 ha lên 23.213 ha. Điều này có nghĩa là, về tổng thể, chi phí trên mỗi km2 đã giảm hơn 1/4 trong 5 

năm qua, từ 78,30 triệu đồng/km2 năm 2016 xuống còn 57,51 triệu đồng/ km2 năm 2020.  

 

Hình 1: Chi phí Hình 2: Thu nhập* Hình 3: Chi phí nhân 

viên theo % của chi phí 

Hình 4: Thu nhập* theo 

% của chi phí 

     

*Chỉ thu nhập tự tạo (ví dụ không phải là ngân sách được cấp từ Tỉnh hoặc các chương trình mục tiêu) 

 

Ngoài ngân sách chính phủ, KBT TSPH không được hưởng lợi từ bất kỳ dự án tài trợ bên ngoài nào. Có ý 

kiến cho rằng, do KBT TSPH nằm trong khu quân sự nên không thể nhận tài trợ quốc tế. Nguồn thu nhập 

tự tạo duy nhất mà KBT TSPH có được là từ PFES. Khoản này chỉ đóng góp một phần rất nhỏ: thu nhập 

chỉ được ghi nhận trong năm 2016 và 2017, trị giá chỉ 0,9% và 7,8% chi phí của KBT (Hình 4). Mặc dù 

chi phí nhân viên tiếp tục chiếm phần lớn chi tiêu, đóng góp của nó vào tổng chi phí đã giảm nhẹ trong 2 

năm qua (khoảng 30%) so với giai đoạn 2016-2018 (44-52%) (Hình 3).  

 

Nguồn kinh phí này tương đối đủ để chi trả cho các hoạt động quản lý và bảo tồn của KBT mặc dù vẫn 

còn một số thiếu hụt. Thiếu hụt kinh phí lớn nhất là cho việc phát triển và xây dựng trung tâm giáo dục 

môi trường, cải tạo và nâng cấp đường tuần tra rừng, và tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương bằng 

cách hỗ trợ sinh kế bền vững. 

 

Cả số kinh phí và mức độ đủ để đáp ứng các nhu cầu quản lý được cho là đã cải thiện một chút trong năm 

năm qua. Tuy nhiên, phạm vi (sự đa dạng) của các nguồn vốn vẫn giữ nguyên. Các lãnh đạo KBT mong 

muốn rằng tất cả các khía cạnh này sẽ được cải thiện đáng kể trong ngắn hạn. 

 

Năm 2020, tổng chi phí của KBT TSPH là 13,35 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, các lãnh đạo KBT nhận thấy 

rằng chi phí tổng thể đã tăng lên một chút, cho thấy sự gia tăng đáng kể về chi phí cho nâng cao nhận 

thức, giáo dục và các cộng đồng ở vùng đệm, và gia tăng một chút cho cơ sở hạ tầng, bảo vệ/thực thi pháp 

luật, phòng chống cháy rừng, quản lý và phục hồi rừng. Tuy nhiên, chi phí tiền lương nhân viên và PFES 

được cho là vẫn giữ nguyên. Trong ngắn hạn, hy vọng rằng tất cả các khoản mục chi phí trừ du lịch sẽ 

tăng lên. Hầu hết các khoản chi được dự báo sẽ tăng đáng kể, bao gồm nâng cao nhận thức, giáo dục, 

cộng đồng vùng đệm, bảo vệ/thực thi, phòng chống cháy rừng, quản lý và phục hồi rừng và PFES. 

 

Năm 2020, KBT TSPH không có khoản thu nhập tự tạo nào và đã không có như vậy kể từ năm 2017 (chỉ 

từ PFES). Không có sự cải thiện nào trong việc tạo thu nhập trong 5 năm qua và hy vọng sẽ không như 

vậy trong tương lai. 

 
4 Để điều chỉnh lạm phát và so sánh số liệu theo thời gian, tất cả các số liệu được tính theo giá trị quy đổi theo năm 2020 đơn vị tính là đồng. Điều này đã được thực 

hiện bằng cách áp dụng chỉ số giảm phát dựa trên chỉ số giá tiêu dùng trung bình cho mỗi năm. 
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V. NHỮNG HẠN CHẾ & ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CH TÀ CHÍNH 

BỀN VỮNG 

Hạn chế tài chính lớn nhất tại KBT TSPH được cho là do vị trí của nó nằm trong khu vực quân sự. Điều 

này gây ra nhiều hạn chế đối với cả các hoạt động có thể thực hiện lẫn các nguồn vốn (ngân sách phi 

chính phủ) có thể được tiếp cận. Do không có doanh thu tự tạo, KBT TSPH phải đối mặt với nhiều áp lực 

về ngân sách và rất khó để có được tình trạng độc lập về tài chính hoặc tự tài trợ. Điều này có nghĩa là có 

một số thách thức về tài trợ. Một hạn chế khác là cán bộ KBT không có chuyên môn hoặc trình độ về tài 

chính bền vững. 

 

KBT TSPH chỉ dựa vào một nguồn kinh phí duy nhất: ngân sách chính phủ. Hiện đang có rất nhiều áp lực 

về chi tiêu công. Các nhà hoạch định tài chính của Sở NN&PTNT Thái Nguyên cũng nhấn mạnh rằng, 

ngoài tiền lương, ngân sách cho KBT TSPH đã và đang giảm đi hàng năm. Cũng có ý kiến cho rằng 

những thách thức kinh tế và tài chính hiện tại do COVID-19 gây ra có nghĩa là phân bổ ngân sách có thể 

giảm nhiều hơn trong vài năm tới và sẽ có áp lực giảm chi phí và đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí. 

 

Tuy nhiên, lãnh đạo KBT cho rằng việc tài trợ cho KBT được ưu tiên và chú ý về mặt chính trị và chính 

sách khi lập kế hoạch và phân bổ ngân sách chính phủ. Ngân sách cũng tương đối đảm bảo và ổn đinh và 

các nỗ lực cụ thể đã được thực hiện để đảm bảo rằng chi tiêu của Khu Bảo vệ là hiệu quả về mặt chi phí. 

Nguồn vốn cho KBT thường được cấp đúng hạn và các định mức được sử dụng để tính toán (và yêu cầu) 

các hạng mục chi phí khác nhau đối với hầu hết các phần đều thực tế. Tuy nhiên, người ta cũng chỉ ra 

rằng đinh mức chi phí cho trồng rừng chỉ là 30 triệu đồng/ha, không phù hợp với điều kiện khó khăn 

trong khu vực – do cảnh quan núi đá vôi, chi phí nhân công và chi phí vận chuyển cao hơn nhiều so với 

các vùng đồng bằng. Một thách thức khác là nguồn vốn chỉ được đảm bảo cho công tác bảo vệ rừng và 

KBT không có ngân sách cho nghiên cứu đa dạng sinh học và các hoạt động bảo tồn. 

 

Hiện tại, không có phương án quản lý và cũng không có kế hoạch tài chính và kinh doanh cho KBT 

TSPH.  

VI. CÁC CƠ HỘ TÀI CHÍNH QUA TRỌNG 

Các lãnh đạo KBT nhận thấy có nhiều tiềm năng cho du lịch sinh thái. Cảnh quan ở đây đẹp một cách lạ 

thường (núi non, thác nước, suối, v.v..). Đại diện Sở NN&PTNT Thái Nguyên cũng đã nhấn mạnh điều 

này, gợi ý rằng KBT TSPH có thể được hưởng lợi từ việc học hỏi kinh nghiệm của VQG Ba Vì và xây 

dựng các cơ sở vật chất tương tự như vậy. 

 

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh thu hái và tiếp thị sản phẩm cây thuốc có thể mang lại nguồn thu nhập quý 

giá cho cộng đồng địa phương. Sở NN&PTNT Thái Nguyên đề xuất ý kiến rằng cần xin ngân sách từ Sở 

Khoa học và Công nghệ để phát triển nghiên cứu, trồng và thu hái cây thuốc – và đây có thể là nguồn thu 

nhập cho Ban quản lý KBT, cũng như cho các cộng đồng địa phương. 

VII. TÀI TRỢ CHO ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN Ở VÙNG ĐỆM 

Cả hai xã được phỏng vấn đều không thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ dự án đa dạng sinh học hoặc bảo 

tồn thiên nhiên nào – dù là những dự án được thực hiện cùng với KBT TSPH hay những dự án được tài 

trợ bởi chính phủ, các NGO, các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, v.v. Các xã cũng không nhận được bất 

kỳ khoản tài trợ đáng kể hoặc hỗ trợ hiện vật nào từ KBT. Tại xã Cúc Đường, nguồn kinh phí duy nhất 

hiện có cho bảo vệ rừng là ngân sách tiêu chuẩn 40 triệu đồng/thôn được phân bổ từ Huyện. Khoản kinh 

phí này được sử dụng tại xã Cúc Đường để xây văn phòng và các công trình công cộng, và mua thiết bị 

vô tuyến điện. Xã Sảng Mộc không phân bổ ngân sách cho bảo tồn đa dạng sinh học. 
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Tổng chi hàng năm của xã Cúc Đường là từ 3-4 tỷ đồng, bao gồm các công trình xây dựng nhỏ, tiền 

lương và chi trả an sinh xã hội. Khoản kinh phí này không bao gồm ngân sách phân bổ cho đa dạng sinh 

học hay bảo tồn thiên nhiên bởi vì đây là trách nhiệm của BQL KBT TSPH. Bảo tồn đa dạng sinh học 

không được coi là một ưu tiên ngân sách của xã. Tuy nhiên, có những cơ hội và tiềm năng để xã có thêm 

nguồn tài chính cho việc bảo tồn đa dạng sinh học – ví dụ thông qua cây thuốc. Điều này đang được xúc 

tiến. Hiện tại, nguồn thu nhập dựa vào thiên nhiên duy nhất mà người dân địa phương có được là các khu 

rừng trồng keo. Không có hợp đồng PFES nào với các thành viên cộng đồng địa phương. Mặc dù người 

dân xã Sảng Mộc cũng không tham gia vào PFES nhưng một số hộ đã ký hợp đồng bảo vệ rừng trị giá 

400.000 đồng/ha. 

 

Tại xã Cúc Đường, một thách thức lớn nảy sinh từ thực tế là KBT TSPH nằm trong khu vực quân sự. 

Điều này có nghĩa là các cộng đồng địa phương không thể nhận được một số lợi ích nhất định - ví dụ: các 

sản phẩm do Samsung tặng không thể được chia sẻ cho cộng đồng ở đây. Các dự án du lịch cũng không 

thể được thực hiện bởi cộng đồng địa phương. Cả hai xã Cúc Đường và Sảng Mộc đều cho biết rằng có sự 

chồng lấn giữa vùng đất của địa phương và vùng đất thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – vùng 

chồng lấn này bao gồm diện tích rừng sản xuất của các hộ gia đình địa phương. Điều này làm giảm quyền 

tiếp cận của người dân địa phương đối với cây cối của họ, mà họ không còn khả năng thu hoạch. Họ còn 

bị thiệt hại về thu nhập. Cho tới nay, vấn đề đất đai chồng lấn này vẫn chưa được giải quyết bởi vì rất khó 

để đưa một diện tích đất ra khỏi khu bảo tồn một khi nó đã được công bố hợp pháp. 
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