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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 áp dụng để 

tạo ra nguồn tài chính mới và khắc phục các hạn chế về tài chính để quản lý hiệu quả Khu bảo tồn (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 áp dụng để tạo ra 

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

Báo cáo này trình bày những phát hiện của bước đầu tiên: đánh giá tài chính, được tiến hành vào tháng 10 

và tháng 11 năm 2020 tại VQG BNB và VQG CT. 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. Những 

vấn đề này sẽ được giải quyết trong chiến lược tài chính bền vững. 

II. 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 tiến 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 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  

• Tổng chi phí và tỷ trọng phân 

bổ cho các KBT 

• Xu hướng trong quá khứ và dự 

• Chi phí và tài trợ cho đa dạng 

sinh học và bảo tồn thiên nhiên 

• Tổng chi phí và tỷ trọng phân 
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BQL KBT Vụ Tài chính Chính quyền các xã vùng đệm 

• 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  

kiến trong tương lai về chi tiêu 

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  

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 

PFES 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 tạo ra 

chi phí và tổn thất cho kinh tế 

địa phương và cộng đồng  

• 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 VQG CT, công cụ PAFSAT được áp dụng với BQL KBT và chính quyền các xã Phước Cát 2, Tà Lài 

và Đắc Lua. Vụ Tài chính của Tổng cục Lâm nghiệp không thể bố trí làm việc được với nhóm nghiên 

cứu. 

 

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.  

 
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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III. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VQG CÁT TIÊN 

Vùng lõi của VQG Cát Tiên, bao gồm Nam Cát Tiên, Tây Cát Tiên và Cát Lộc, có diện tích trên 710 

km2, và khu vực vùng đệm có diện tích trên 2.400 km2. VQG Cát Tiên trải dài trên 33 xã thuộc 8 huyện 

của các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đồng Nai và Lâm Đồng. Trong khi phần lớn khu vực vùng lõi được 

bao quanh bởi các khu rừng thì vùng đệm lại có nhiều loại hình sử dụng đất khác nhau: chỉ có chưa đến 

40% diện tích đã bị phá và chuyển đổi sang mục đích nông nghiệp, khu định cư và cơ sở hạ tầng. Vùng 

lõi của VQG CT được chia thành các khu chức năng, bao gồm các loại hình sử dụng đất và các loại thảm 

thực vật khác nhau. Các sinh cảnh tự nhiên chính bao gồm rừng thường xanh, rừng bán thường xanh và 

rừng hỗn loài, rừng tre nứa, trảng cây bụi, bãi cỏ và hồ/đất ngập nước (UNESCO 2013). Tính đa dạng của 

khu hệ động thực vật rất cao, bao gồm một số loài đặc hữu cũng như các loài nguy cấp ở cấp quốc gia và 

toàn cầu. Tính đa dạng sinh học đáng chú ý của VQG CT xuất phát từ vị trí của nó trong một khu vực 

nằm giữa Cao nguyên Đà Lạt có sự khác biệt về mặt địa lý sinh học và phần phía đông của Đồng bằng 

Nam Bộ (Dinh Thanh Sang et al 2012).  

 

Năm 2014, người ta ghi nhận rằng có khoảng 3.100 hộ gia đình sinh sống trong vùng lõi của VQG CT và 

gần 84.500 hộ gia đình ở khu vực vùng đệm (Emerton et al. 2014). Người dân địa phương phụ thuộc 

nhiều vào các dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế của họ. Mặc dù các hộ gia đình thường tham gia buôn bán, 

kinh doanh và làm các công việc được trả lương nhưng nông nghiệp vẫn là nền tảng của kinh tế địa 

phương. Tuy nhiên, lâm sản cũng cung cấp một nguồn thu nhập và sinh hoạt bổ sung quan trọng. Các 

cuộc khảo sát kinh tế - xã hội được thực hiện trong và xung quanh VQG CT cho thấy rằng hơn 60% số hộ 

gia đình khai thác lâm sản để sử dụng trong gia đình và khoảng một phần ba có được thu nhập từ việc bán 

các sản phẩm hoang dã (Dinh Thanh Sang et al 2012).  

 

Một nghiên cứu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và GIZ thực hiện năm 2014 đã tiến hành 

đánh giá một phần các dịch vụ được tạo ra bởi các hệ sinh thái tự nhiên trong vùng lõi và vùng đệm của 

VQG CT (xem Emerton et al. 2014). Nghiên cứu chỉ ra rằng các dịch vụ hệ sinh thái của VQG CT tạo ra 

các hàng hóa và dịch vụ kinh tế trị giá 1.091 tỷ đồng, tương đương 51,6 triệu USD trong năm 2012. Gần 

2/3 giá trị này (33,64 triệu USD) đến từ các dịch vụ điều tiết như bảo vệ đầu nguồn và cô lập carbon. Các 

hoạt đông thụ phấn và phát tán hạt giống do côn trùng, chim và động vật có vú hoang dã thực hiện đóng 

góp ước tính lên tới 14,38 triệu USD vào sản xuất nông nghiệp ở khu vực lân cận. Thu nhập trực tiếp từ 

sử dụng đất rừng và tài nguyên rừng chỉ chiếm khoảng 6% giá trị này, bao gồm gỗ và lâm sản ngoài gỗ 

(2,78 triệu USD) và du lịch dựa vào thiên nhiên (0,77 triệu USD). Những tổn thất tích lũy và các giá trị hệ 

sinh thái bị mất đi nếu VQG CT không được bảo tồn ước tính lên tới trên 107 triệu USD trong vòng 25 

năm tới. 
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IV. TÓM TẮT PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI TRỢ CHO VQG 

Tình trạng/điểm  (0) ➔ (1)  (2)  (3) 

Các hạn chế về tài chính và các điều kiện 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  

Nguồn vốn cho KBT cũng tích hợp một 

số cơ chế tài chính không truyền thống 

Ưu tiên ngân sách và chính trị dành cho các 

KBT  

Các KBT không được ưu tiên như 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 kịp thời, 

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 

Giữ lại các khoản thu 
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 

Năng lực của cán bộ KBT về tài chính bền 

vững 

Không có chuyên môn hay trình độ về tài 

chính 
Có 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 

Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào 

ngân sách ngành 

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 

Khả năng tiếp cận của các bên liên quan ở 

địa phương tới nguồn vốn dành cho bảo tồn 

và các ưu đãi  

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 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 
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V. HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG TÀI TRỢ  

Năm 2019, VQG Cát Tiên nhận được tổng nguồn vốn là 69,647 tỷ đồng, trong đó 36,912 tỷ đồng tương 

đương với 53% là từ phân bổ ngân sách công hàng năm và số còn lại 32,734 tỷ đồng tương đương với 

47% là từ doanh thu (Bảng 2). Điều này có nghĩa là chi phí ở mức 97,61 triệu đồng/km2.  

 

Bảng 2: Thu nhập & chi phí trong giai đoạn 2014-2019 (giá trị quy đổi theo năm 2019, đơn vị tính là tỷ 

đồng) 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chi phí 

Chi đầu tư - - - - - - 

Chi thường xuyên 30,92 35,79 25,61 28,81 27,17 35,34 

Trong đó:       

Chi phí nhân viên 28,22 30,69 24,10 26,12 23,44 28,90 

Vận hành và bảo trì văn phòng  2,70 5,11 1,51 2,69 3,73 6,44 

Khác 12,18 10,52 7,40 34,20 40,12 34,31 

Tổng 43,10 46,31 33,02 63,01 67,29 69,65 

Nguồn vốn 

Vốn ngân sách 42,37 37,32 31,26 34,29 36,51 36,91 

Ngân sách chi thường xuyên - - - - 1,31 - 

Tổng 42,37 37,32 31,26 34,29 37,82 36,91 

Thu nhập 

Du lịch 0,73 0,42 1,42 0,58 2,43 2,00 

Khác - 8,57 0,34 28,15 27,03 30,73 

Tổng 0,73 8,99 1,76 28,73 29,46 32,73 

 

Ngoài sự sụt giảm rõ rệt trong năm 2016, cả chi phí và thu nhập đã tăng đều đặn trên thực tế4 trong sáu 

năm qua (Hình 1, Hình 2). Sự gia tăng đặc biệt rõ ràng kể từ năm 2017, và chủ yếu là từ sự tăng trưởng 

đột ngột của các nguồn thu ‘khác’. Trong ba năm vừa qua, thu nhập đã đóng góp gần một nửa vào tổng 

nguồn vốn của VQG CT (Hình 3). Mặc dù chi phí nhân viên tiếp tục chiếm phần lớn của chi phí, tỷ trọng 

của khoản chi này trong tổng chi phí đã giảm trong những năm gần đây (40% trở xuống) so với giai đoạn 

2014-2016 (60% trở lên) (Hình 4).  

 

Hình 1: Chi phí Hình 2: Thu nhập Hình 3: % của thu nhập 

trong tổng chi phí 

Hình 4: % của chi phí 

nhân viên trong tổng chi 

phí 

     

 

Bên cạnh ngân sách chính phủ, VQG CT đã được hưởng lợi từ các dự án tài trợ bên ngoài trong 12 năm 

qua, bao gồm: 

• Dự án thí điểm Phát triển Du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2009-2011, với 

nguồn vốn tài trợ 324.085 USD từ Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA);  

• Chương trình hỗ trợ Trung tâm Cứu hộ gấu giai đoạn 2010-2018, với nguồn tài trợ 1.579.591 

USD từ Tổ chức Free The Bears; 

• Chương trình hỗ trợ cứu hộ linh trưởng giai đoạn 2008-2022 của Tổ chức Monkey World (Anh); 

 
4 Để điều chỉnh lạm phát và so sánh dữ liệu theo thời gian, tất cả các số liệu được tính theo giá trị quy đổi theo năm 2019 với 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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• Chương trình Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh sản để nuôi và phát triển chim 

công giai đoạn 2016-2018, với nguồn vốn tài trợ 758.170.000 đồng từ Sở Khoa học và Công nghệ 

Đồng Nai và 384.020.000 đồng từ VQG CT; 

• Dự án Nâng cao hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng và cải thiện sinh kế của đồng bào dân 

tộc thiểu số ở vùng đệm, góp phần bảo vệ và phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học của 

VQG Cát Tiên giai đoạn 2019-2021, với nguồn vốn tài trợ 1.160.100.000 đồng từ GEF, 

1.397.050.000 đồng từ UBND huyện, UBND xã và cộng đồng địa phương; 

• Dự án Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học của hệ sinh thái Cát Tiên giai đoạn 2021-2025, với 

nguồn vốn tài trợ 1.132.000 USD từ Tổ chức Hợp tác rừng châu Á (AFoCO) và 100.000 USD từ 

Chính phủ Việt Nam; 

• Dự án Cải thiện sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái đất 

ngập nước Ramsar - Bàu Sấu lồng ghép với thực hành nông nghiệp thân thiện với môi trường tại 

các xã vùng đệm năm 2020, với nguồn vốn tài trợ 10.000 USD từ Trung tâm nghiên cứu Ramsar 

Đông Á, 3.956 USD từ VQG CT và 652 USD từ các xã Cát Tiên, Đắc Lua và Tà Lài. 

 

Nguồn vốn này không đủ để đáp ứng nhu cầu mà chỉ đủ chi cho các hoạt động tối thiểu về quản lý và bảo 

tồn. Thiếu hụt nguồn vốn lớn nhất là về nghiên cứu, cứu hộ và bảo tồn loài và du lịch sinh thái. Mặc dù 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế vẫn thực hiện một số hoạt động nghiên cứu và thu thập dữ liệu, 

nhưng họ không nhận được nguồn tài trợ nào. Vườn không có đủ ngân sách để xây dựng cơ sở hạ tầng 

trọng điểm phục vụ du lịch (như đường xá, phòng ở và các tiện nghi khác) hay để đào tạo nhân viên về 

các kỹ năng liên quan tới du lịch. 

 

Phạm vi và sự đa dạng của nguồn tài trợ được cho là vẫn ổn định, chủ yếu là do hiện nay có rất ít dự án 

quốc tế. Mặc dù có rất ít hoặc không có thay đổi về phạm vi (sự đa dạng) của nguồn tài trợ mà Vườn nhận 

được trong 5 năm qua hoặc về mức độ đầy đủ của nguồn tài trợ để đáp ứng các nhu cầu quản lý và bảo 

tồn nhưng đã có một số cải thiện về số tiền tài trợ nhận được. Các lãnh đạo Vườn cũng bày tỏ hy vọng và 

mong muốn rằng tất cả các khía cạnh này sẽ được cải thiện trong ngắn hạn, mặc dù vẫn chưa chắc chắn 

liệu nguồn vốn có thể được cung cấp đầy đủ theo hệ thống tài trợ cho KBT hiện tại hay không. Khả năng 

là sẽ vẫn chỉ đủ kinh phí để thực hiện các hoạt động quản lý bảo vệ rừng cơ bản, như đường mòn tuần tra 

và canh gác từ các trạm kiểm lâm. 

 

Năm 2019, tổng chi tiêu của VQG CT lên tới 69,65 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, các lãnh đạo Vườn nhận 

thấy rằng chi phí đã tăng lên một chút, đặc biệt cho cơ sở hạ tầng, nhân viên, bảo vệ/thực thi pháp luật, du 

lịch, phòng chống cháy rừng, quản lý và phục hồi rừng, và PFES. Chi tiêu cho nghiên cứu khoa học, các 

hoạt động với các cộng đồng ở khu vực vùng đệm và nâng cao nhận thức và giáo dục vẫn giữ nguyên. 

Trong ngắn hạn, dự kiến rằng hầu hết các hạng mục chi tiêu sẽ tăng đáng kể.  

 

Năm 2019, thu nhập của VQG CT đạt trên 32,73 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ đồng từ du lịch và trên 30 tỷ đồng 

từ các nguồn khác. Các lãnh đạo Vườn cho biết rằng doanh thu trong 5 năm qua có tăng lên một chút, đặc 

biệt từ du lịch (họ đưa ra con số 10-15% một năm – chủ yếu là do sự gia tăng số lượng du khách đến thăm 

quan VQG CT). Thu nhập từ PFES cũng được cho là có tăng lên, do sản lượng của nhà máy điện (và do 

đó tiền thanh toán) đã tăng lên. Dự kiến thu nhập từ du lịch, PFES và - có thể là - các nguồn mới sẽ tăng 

đáng kể trong tương lai.  

 

VI. NHỮNG HẠN CHẾ & ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO TÀI 

CHÍNH BỀN VỮNG 

Hạn chế tài chính lớn nhất tại VQG CT là rào cản pháp lý đối với việc thu hút các nhà đầu tư. Vào thời 

điểm hiện tại, chỉ các nhà tài trợ bên ngoài và những người ủng hộ mới có thể hỗ trợ nguồn vốn một cách 
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tự do, nhưng các dòng tài trợ này đang giảm đi. Một hạn chế lớn khác là cơ sở hạ tầng của Vườn đang 

trong tình trạng xuống cấp, bao gồm nhà văn phòng, phòng ở cho khách du lịch, nhà hàng và xe cộ. Vườn 

cũng có nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng mới, như cầu nối từ trung tâm du khách tới bến phà. Nhóm thách 

thức thứ ba liên quan đến năng lực hạn chế của nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Cán bộ vườn 

không được đào tạo và không có kinh nghiệm để điều hành trung tâm du khách, quản lý trang web và 

thực hiện các chức năng chính khác nhằm thúc đẩy và cải thiện du lịch ở VQG CT.  

 

Bên cạnh đó, có rất ít nguồn vốn dành cho các chương trình và trung tâm cứu hộ loài. Nguồn vốn dành 

cho giám sát đa dạng sinh học cũng rất nhỏ. Điều này một phần là do Bộ Tài nguyên và Môi trường là bộ 

chịu trách nhiệm về giám sát đa dạng sinh học, nhưng lại không phải cho các VQG. Do đó các VQG 

không được cấp đủ vốn ngân sách cho giám sát. 

 

Sự đa dạng của các nguồn tài trợ được cho là khá tốt và không gây trở ngại lớn cho việc quản lý Vườn. 

Ngân sách nhà nước chi trả lương cho ban quản lý, trong khi nguồn thu từ du lịch dùng để trả lương cho 

các nhân viên dịch vụ du lịch. Ngân sách cũng ổn định và do đó các lãnh đạo Vườn không cảm thấy rằng 

họ có rủi ro về tài chính. Vườn có thể lập kế hoạch trước về tiền lương và các hoạt động, không chỉ thông 

qua kế hoạch hoạt động hàng năm mà còn thông qua kế hoạch 5 năm.  

 

Chi phí lương và chi phí hoạt động được tính toán theo công thức cố định. Chúng dựa trên các định mức 

chi phí được áp dụng tùy thuộc vào số lượng cán bộ nhân viên của Vườn và các hoạt động đề xuất trong 

kế hoạch hoạt động hàng năm. Các định mức chi phí và hạng mục chi tiêu trong kế hoạch ngân sách là 

thực tế và phản ánh đúng các chi phí thực tế của việc thực hiện các hoạt động. Chúng cho phép lập ngân 

sách một cách chính xác và bao gồm tất cả các khoản mục và nguồn vốn cần thiết để thực hiện kế hoạch 

hoạt động. 

 

Tuy nhiên, vấn đề là ngân sách không đủ đáp ứng nhu cầu. Ngân sách nhà nước không đủ để chi cho tất 

cả các hoạt động bảo tồn cần thiết. Một thách thức khác nữa là lương cho cán bộ kiểm lâm rất thấp. Hầu 

hết người dân địa phương không bị hấp dẫn bởi những công việc này vì mức lương thấp – họ có thể có 

thu nhập tốt hơn khi làm những công việc khác. Do đó, hầu hết lực lượng kiểm lâm là người di cư từ 

miền Bắc vào. 

 

Vườn không có chuyên môn hoặc không được đào tạo về lập kế hoạch và cơ chế tài chính bền vững. 

 

Việc lập kế hoạch tài chính và phân bổ kinh phí không phù hợp lắm với các nhu cầu và ưu tiên bảo tồn 

của Vườn. Có rất ít nỗ lực trong việc đưa các ưu tiên bảo tồn vào trong lập kế hoạch ngân sách. Bảo tồn 

đa dạng sinh học cũng không được lồng ghép tốt vào ngân sách của các cơ quan khác và chính quyền địa 

phương ở gần VQG hoặc có tác động tới Vườn. Các chính quyền địa phương và các cơ quan chủ quản 

không có trách nhiệm về bảo tồn đa dạng sinh học cũng như tài trợ cho VQG. VQG CT được quản lý bởi 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và do đó Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm cấp 

ngân sách cho Vườn. Chính quyền địa phương chỉ đóng góp một lượng rất nhỏ cho công tác bảo vệ rừng 

(15-18 triệu đồng/năm). Do ngân sách của Bộ NN&PTNT chỉ dành cho các hoạt động trong VQG và các 

cơ quan khác và chính quyền địa phương không chịu trách nhiệm về bảo tồn nên không có nguồn tài trợ 

hoặc ưu đãi nào khác để hỗ trợ cho công tác bảo tồn từ các bên liên quan có sử dụng và có tác động tới đa 

dạng sinh học của VQG CT.  

 

VQG CT có thể giữ lại một phần doanh thu mà họ có được, sau khi trừ đi các khoản phải trả (ví dụ từ du 

lịch). Tuy nhiên, phần doanh thu đó không đủ bù cho khoản thiếu hụt hoặc chênh lệch kinh phí giữa 

khoản ngân sách nhà nước cấp và khoản cần chi cho các hoạt động quản lý. 
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VII. CÁC CƠ HỘI TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG 

Du lịch được nhấn mạnh là cơ hội chính để tạo ra doanh thu và để tăng kinh phí cho bảo tồn. Nó phải đối 

mặt với cả những hạn chế và cơ hội. Mặc dù có cơ sở hạ tầng du lịch cơ bản (phòng nghỉ, nhà hàng, trung 

tâm du khách, tuyến du lịch, v.v..) nhưng các cơ sở này đã cũ và xuống cấp. Phòng nghỉ không thể so 

sánh được với các cơ sở tư nhân. Hiện tại, Vườn không có đủ ngân sách để cải thiện cơ sở vật chất phục 

vụ du lịch hoặc duy trì nó một cách phù hợp. Doanh thu từ du lịch chỉ đủ cho những sửa chữa nhỏ.  

 

Ban Quản lý VQG muốn kêu gọi đầu tư tư nhân vào các cơ sở du lịch trong Vườn, nhưng không thực 

hiện được. Vườn không được phép cho thuê tài sản nhà nước và không có hướng dẫn hay quy định nào về 

cách xây dựng quan hệ đối tác công tư hoặc chia sẻ nguồn thu giữa khu vực công và khu vực tư nhân. 

Mặc dù VQG CT không được phép cho thuê đất nhưng vẫn có vài quán cà phê ven sông gần bến tàu, trên 

đất của Vườn. 

 

Các lợi thế tài chính, cơ hội hoặc lĩnh vực tiềm năng lớn nhất đối với VQG CT là Vườn ở gần thành phố 

Hồ Chí Minh nên có rất nhiều khách đến lưu trú, nhất là vào cuối tuần và các ngày lễ. Nơi đây có cảnh 

quan hấp dẫn, đa dạng sinh học phong phú chỉ có ở Việt Nam. Mặc dù hiện tại nó đang ở trong tình trạng 

có một số hư hỏng, nhưng VQG CT có một cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất dành cho du khách cơ bản khá 

tốt.  

 

Bện cạnh du lịch, nguồn tài trợ carbon liên quan đến Ngân hàng Thế giới được coi là một nguồn tài chính 

mới tiềm năng cho VQG CT.  

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

NHIÊN Ở VÙNG ĐỆM 

Không có xã nào được phỏng vấn đã thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ dự án đa dạng sinh học hoặc bảo 

tồn thiên nhiên nào – hoặc là dự án do VQG CT thực hiện, hoặc các dự án được tài trợ bởi chính phủ, các 

NGO, các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân... Các xã cũng không nhận được bất kỳ khoản tài trợ hoặc hỗ 

trợ hiện vật nào từ VQG.  

 

Mỗi xã phân bổ một khoản ngân sách nhỏ cho các hoạt động bảo vệ rừng do Ban Lâm nghiệp xã thực 

hiện. Ví dụ, năm 2019, 18 triệu đồng đã được phân bổ tại hai xã Phước Cát 2 và Tà Lài (tương ứng là 

0,21% và 0,13% trong tổng ngân sách hàng năm của xã cho năm đó) và 15 triệu đồng đã được phân bổ tại 

xã Đắc Lua (0,12%). Khoản ngân sách này được chi cho các hoạt động như tuyên truyền, tuần tra bảo vệ 

rừng, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã về thực hiện điều tra rừng, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn 

vi phạm về lâm nghiệp, v.v... Đây là một khoản kinh phí rất nhỏ và không đủ để hỗ trợ cho tất cả các hoạt 

động và các yêu cầu về tài chính của Ban Lâm nghiệp.  

 

Ngoại trừ khoản chi này cho các Ban Lâm nghiệp, không có khoản ngân sách xã nào dành riêng cho các 

hoạt động đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên. Một xã, là xã Đắc Lua, cho biết rằng họ mong muốn 

nhận được nguồn tài trợ cho các hoạt động bảo tồn, bao gồm xăng cho xe máy tuần tra, và các hoạt động 

nâng cao nhận thức tại các cộng đồng sinh sống gần rừng. 

 

Lí do các xã không nhận được và không chi kinh phí/ngân sách cho bảo tồn và bảo vệ thiên nhiên là do 

Ủy ban Nhân dân xã không có nhiệm vụ phải thực hiện các hoạt động này. Đó không phải là nghĩa vụ của 

họ.  

 

Nhìn chung, có rất ít sự tương tác giữa các xã với VQG CT và cũng có rất ít lợi ích kinh tế trực tiếp cho 

các cộng đồng và kinh tế địa phương từ VQG. Có rất nhiều lí do cho điều này (bên cạnh thực tế là các xã 

không được coi là có trách nhiệm đối với đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên). Một trong những lí do 

là vùng đệm có diện tích rất lớn và phần lớn người dân làm nông nghiệp, kinh doanh và các hoạt động 
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khác. Nhiều xã nằm cách Vườn khá xa – ví dụ, xã Phước Cát 2 cách VQG CT rất xa, do đó đóng góp của 

du lịch vào kinh tế địa phương là không đáng kể. Tuy nhiên, tại xã Tà Lài, có một nhóm du lịch cộng 

đồng với 12 thành viên. Nhóm này điều hành nhà truyền thống Ka Hoài và bán đồ ăn, đồ lưu niệm, cho 

thuê xe đạp và hướng dẫn viên. Khoảng 250 hộ gia đình ở xã Phước Cát 2 (trong tổng số 646 hộ của xã), 

5 hộ tại Tà Lài (trong tổng số 2005 hộ) và 48 hộ tại Đắc Lua (trong tổng số 1630 hộ) tham gia vào các 

hoạt động PFES. 

 

Nói chung, VQG CT cũng không được cho là gây ra các chi phí, tổn thất hoặc bất lợi kinh tế trực tiếp nào 

cho cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, người ta thừa nhận rằng các hạn chế về sử dụng đất và tài nguyên 

liên quan đến việc công bố khu vực này là vườn quốc gia làm phát sinh một số chi phí cơ hội. Chính 

quyền các xã Phước Cát 2 and Tà Lài cho biết rằng hầu hết người dân địa phương không thu hái lâm sản 

hay thực hiện các hoạt động khác trong VQG CT bởi vì nếu vi phạm luật họ sẽ bị phạt và/hoặc đi tù. Tại 

xã Đắc Lua, được biết rằng, từ khi Vườn được thành lập, người dân không thể vào rừng để lấy gỗ, củi và 

các lâm sản ngoài gỗ như thảo dược, măng, mật ong... Điều này có nghĩa là thu nhập của người dân địa 

phương giảm đi và bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

 

Cũng có kỳ vọng rằng nếu du lịch ở VQG CT tăng hoặc phát triển, có thể có cơ hội để địa phương tham 

gia nhiều hơn và có thêm thu nhập. Điều này sẽ bao gồm cả việc làm trực tiếp và cơ hội kinh doanh (nhà 

hàng, nhà nghỉ, hướng dẫn, bán đồ lưu niệm…) các ngành gián tiếp hoặc thứ cấp/bổ trợ (vận chuyển, bán 

nông sản và các dịch vụ khác…). Ví dụ, xã Đắc Lua nhìn thấy tiềm năng phát triển du lịch tự nhiên của 

địa phương do có hệ thống sông suối rất đẹp. Xã muốn xây dựng các homestay, các tour tham quan và các 

hoạt động khác và khuyến khích người dân địa phương tham gia. Tuy nhiên, trở ngại chính là thiếu nguồn 

tài trợ và vốn đầu tư – đặc biệt cho các hạng mục lớn và tốn kém như xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch. Xã 

không thể huy động nguồn vốn này và sẽ cần sự giúp đỡ của VQG CT. 

IX. KẾT LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH BỀN 

VỮNG 

Chiến lược tài chính bền vững của VQG CT sẽ bao gồm tám phần chính (Hình 5). Cấu trúc chung này sẽ 

tiếp tục được hoàn thiện trong giai đoạn tiếp theo của quá trình xây dựng chiến lược tài chính bền vững: 

lập kế hoạch chiến lược về bền vững tài chính. Trong tiến trình lập kế hoạch chiến lược, những phát hiện 

của các đánh giá sẽ được thảo luận và kiểm tra và các cơ chế cụ thể để tăng cường tính bền vững tài chính 

của VQG và huy động tài trợ sẽ được xác định. Nội dung và cấu trúc cụ thể của chiến lược cũng sẽ được 

thống nhất và hoàn thiện. Nội dung sẽ được thiết kế hướng tới các vấn đề chính nảy sinh trong quá trình 

đánh giá tài chính, như tóm tắt dưới đây. 

 

Hình 5: Đề cương chiến lược tài chính bền vững của VQG Cát Tiên  

Chương Nội dung 

1 Bối cảnh và tình 

hình quản lý 

Tóm tắt về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái, các giá trị bảo tồn và 

những thách thức, phương pháp tiếp cận và những ưu tiên quản lý (rút ra từ 

Phương án QLRBV) 

2 Tình hình tài chính, 

những hạn chế và cơ 

hội 

Xem xét danh mục tài trợ và chi tiêu hiện tại và trong quá khứ, phân tích các 

hạn chế chính về tài chính phi tiền tệ, đánh giá các cơ hội tài chính và tài trợ 

tiềm năng và chưa được khai thác  

3 Chi phí quản lý và 

các yêu cầu tài chính 

Báo cáo chi phí dự kiến, nhu cầu ngân sách và tài chính cho giai đoạn lập kế 

hoạch (rút ra từ Phương án QLRBV), cũng như các nguồn tài trợ đã được bảo 

đảm  

4 Thiếu hụt nguồn vốn 

và nhu cầu tài chính 

chưa được đáp ứng 

Xác định các yêu cầu về điều kiện tài chính tăng cường, bao gồm nguồn tài trợ 

mới và bổ sung, nhằm thực hiện các khía cạnh chính của Phương án QLRBV. 

5 Chiến lược tăng 

cường tính bền vững 

tài chính 

Tóm tắt các nhu cầu tài trợ và tài chính ưu tiên cần giải quyết, các phản ứng 

và giải pháp đang được đề xuất để đáp ứng các nhu cầu đó  
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Chương Nội dung 

6 Cơ chế tài chính, 

nguồn tài trợ và các 

điều kiện thuận lợi 

Mô tả các cơ chế tài chính, các dòng doanh thu và thu nhập sẽ được phát triển, 

và các nguồn, nhà tài trợ hoặc nhà đầu tư của chúng.  

Xác định các điều kiện rộng hơn cần có hoặc đã có sẵn để tạo điều kiện thuận 

lợi cho các cơ chế tài chính và các nguồn tài trợ đã được xác định 

7 Kế hoạch tài trợ và 

huy động nguồn lực 

Khung hành động, các mốc quan trọng và thời gian để xây dựng và thực hiện 

các cơ chế tài chính đã xác định, các nguồn tài trợ và các điều kiện hỗ trợ liên 

quan 

8 Cơ sở để xây dựng 

kế hoạch quản lý bền 

vững KBT 

Tóm tắt cơ sở lý luận về kinh tế và đầu tư và biện giải cho việc hỗ trợ quản lý 

bền vững KBT (sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho việc ‘giới thiệu’ Phương án 

QLRBV và chiến lược tài chính) 

 

• Rõ ràng rằng, ở VQG CT, thiếu kinh phí vẫn là hạn chế lớn đối với việc quản lý hiệu quả VQG. 

Nhu cầu cấp bách là xác định các cơ chế có thể tạo thêm kinh phí cho các hoạt động bảo tồn ưu 

tiên, đồng thời đa dạng hóa danh mục tài chính tổng thể của VQG. 

• VQG CT đã có khả năng giữ lại và tái đầu tư các khoản doanh thu tự tạo ra (ví dụ, sử dụng doanh 

thu từ du lịch để trả lương cho nhân viên). Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nguồn thu nhập 

và tài trợ mới cũng có thể được nắm giữ và sử dụng bởi Ban Quản lý Vườn và được tái đầu tư 

trực tiếp vào các hoạt động và cơ sở hạ tầng tại chỗ. Cứu hộ loài, nghiên cứu và giám sát và du 

lịch đã được xác định là các lĩnh vực ưu tiên đang bị thiếu hụt nguồn vốn. 

• Một nhu cầu khác đã được nhận thức rõ là xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ Vườn về lập kế 

hoạch và các cơ chế tài chính, cũng như các kỹ năng chính cần thiết để xây dựng và áp dụng các 

cách tiếp cận kinh doanh và quản lý các hoạt động thương mại (như du lịch).  

• Các điều kiện về lập kế hoạch tài chính, điều hành và quản lý ở quy mô rộng hơn nhìn chung 

được cho là tốt và không gây trở ngại cho việc quản lý hiệu quả VQG. Tuy nhiên, cần phải tổ 

chức hợp lý tiến trình lập ngân sách để lồng ghép tốt hơn và hài hòa với các ưu tiên bảo tồn. Bên 

cạnh đó, điều quan trọng là đảm bảo rằng ngân sách và chi tiêu hỗ trợ cho các mối quan tâm về 

tính bền vững tài chính. Một vấn đề quan trọng là đảm bảo rằng ngay từ đầu cần có đủ đầu tư (tái 

đầu tư) vào cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất cơ bản là phương tiện tạo ra doanh thu. Điều này đặc 

biệt quan trọng trong trường hợp của du lịch – nhằm chuyển trực tiếp bất kỳ nguồn thu nhập và 

kinh phí mới nào vào việc duy trì và cải thiện cơ sở vật chất dành cho du khách, duy trì chất 

lượng, độ tin cậy và tính đúng đắn của việc cung cấp và trải nghiệm du lịch dựa vào thiên nhiên, 

đồng thời đào tạo và giữ chân đội ngũ nhân viên có năng lực. 

• Mặc dù nguồn vốn của VQG là tương đối ổn định và kết hợp được nhiều nguồn khác nhau (ngân 

sách nhà nước, doanh thu giữ lại, các dự án tài trợ và hỗ trợ bên ngoài), điều quan trọng là phải 

duy trì danh mục đầu tư đa dạng này. Các cơ chế tài trợ bổ sung mới nên dựa trên nhiều nguồn và 

dòng thu nhập khác nhau. 

• Gần đây, đã có dấu hiệu của sự suy giảm nguồn vốn của các nhà tài trợ. Điều quan trọng là phải 

thu hút được các dự án bên ngoài trở lại Vườn và đồng thời tìm kiếm các nguồn tài trợ phi truyền 

thống trong nước và quốc tế. Các ví dụ bao gồm tài chính carbon rừng, bồi hoàn đa dạng sinh học 

và các hình thức chi trả các dịch vụ hệ sinh thái khác.  

• Các công cụ dựa vào thị trường và các khoản đầu tư từ khu vực tư nhân cũng được coi là có tiềm 

năng lớn trở thành các nguồn tài trợ cho VQG CT, đặc biệt là liên quan đến du lịch. Cần phải 

khắc phục tình trạng thiếu kinh nghiệm hiện tại và tiền lệ trong việc phát triển quan hệ đối tác 

công tư để đầu tư và vận hành cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất của VQG, có thể qua việc sử dụng 

VQG CT như là mô hình thí điểm các phương án, cách tiếp cận và hướng dẫn này. 

• Bên cạnh việc huy động nguồn tài trợ mới cho VQG CT, và để tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng du 

lịch của Vườn, năng lực cán bộ và cung cấp dịch vụ tổng thể, các kế hoạch tài trợ mới (như liên 
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doanh và hợp tác công-tư) tạo ra các cơ hội để lồng ghép tốt hơn các khoản đầu tư của Vườn vào 

chi tiêu ngành, đồng thời lôi kéo sự tham gia và đem lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương.  
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