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LỜI MỞ ĐẦU

Trạm Tấu là một huyện vùng cao của 
tỉnh Yên Bái có địa hình núi cao, đặc 
biệt các đỉnh cao trên 2.500m bị chia 
cắt mạnh. Huyện gồm 11 xã và thị 
trấn, có diện tích trên 74.300 ha trong 
đó đất lâm nghiệp chiếm 77% và đa 
phần là diện tích rừng tự nhiên, rừng 
phòng hộ với hệ sinh thái đa dạng, 
phong phú với các loài cây bản địa. 
Đây cũng là nơi sinh sống của trên ba 
vạn dân, vẫn lưu giữ những nét văn 
hóa, ẩm thực đặc trưng. Con người 
thân thiện sống hoà mình trong cảnh 
quan thiên nhiên tuyệt đẹp của núi 
rừng Tây Bắc.

Trong những năm qua, được sự quan 
tâm của Trung ương, cụ thể là việc 
đưa ra các chính sách bảo vệ, phát 
triển rừng, cùng sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị, sự đồng thuận của 
người dân địa phương, sự đoàn kết 
không ngừng vượt qua khó khăn của 
tập thể cán bộ, công nhân, viên chức 
Ban quản lý với mong muốn góp một 
phần công sức của mình chung tay xây 
dựng một huyện vùng cao, rừng trên 
địa bàn huyện Trạm Tấu được bảo vệ 
tốt. Diện tích rừng trồng phòng hộ, 
rừng sản xuất hàng năm đều tăng lên 
đáng kể. Lợi ích kinh tế từ rừng từng 
bước được khẳng định. Hằng năm, 
ngoài diện tích được các hộ nhận 
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khoán, quản lý bảo vệ theo quy định, 
rừng trên địa bàn huyện đã cung cấp 
lâm sản phụ ngoài gỗ như quả Sơn tra 
(Docynia indicai), Măng ớt (Poaceae 
spp.) và các loại lâm sản, dược liệu 
khác... góp phần tăng thêm thu nhập, 
cải thiện cuộc sống của người dân.

Là đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, được thành lập 
từ năm 1973 tại Quyết định số 155/
QĐ-NN ngày 12/3/1973 của Uỷ ban 
hành chính tỉnh Nghĩa Lộ với tên gọi 
Trạm trồng rừng huyện Trạm Tấu. 
Qua nhiều lần chuyển đổi, năm 2006 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết 
định thành lập Ban quản lý Rừng 
phòng hộ huyện Trạm Tấu trên cơ sở 
Lâm trường Trạm Tấu tại Quyết định 
số 654/QĐ-UBND ngày 11/12/2006, 
với vai trò nòng cốt trong công tác bảo 
vệ và phát triển rừng tại cơ sở, nhiệm 
vụ chính là quản lý, bảo vệ, xây dựng 
và sử dụng rừng phòng hộ. Qua chiều 
dài lịch sử hình thành và phát triển, 
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Trạm 
Tấu đã góp phần tích cực trong vận 
động người dân tham gia bảo vệ rừng, 
phát triển rừng, được chia sẻ lợi ích 
từ rừng, nên rừng tại huyện ngày một 
tăng lên, giá trị và chất lượng rừng 
từng bước được nâng cao. Trong giai 
đoạn từ năm 1999 đến nay bình quân 

mỗi năm tỷ lệ che phủ của rừng tăng 
lên từ 1,5% - 2%, góp phần đáng kể 
trong công tác xóa đói giảm nghèo, giữ 
gìn quốc phòng an ninh tại huyện. Đây 
cũng là điểm đến như John Muir đã 
từng nói: “Trong mỗi bước đi cùng với 
thiên nhiên, chúng ta nhận được nhiều 
hơn những gì ta tìm kiếm”. 

Nhân đây, chúng tôi xin chân thành 
cảm ơn Tổ chức Hợp tác Phát triển 
Đức GIZ cùng tác giả Mzung Nguyễn 
đã dành thời gian tìm hiểu, trải 
nghiệm thực tế, viết sách một cách đầy 
tâm huyết, biên soạn, thiết kế, in ấn, 
để có được cuốn sách này. Và sẽ rất vui 
nếu các thông điệp từ cuốn sách này 
góp được phần nhỏ làm lan tỏa tình 
yêu đối với thiên nhiên, nâng cao hiểu 
biết về đời sống cũng như những nét 
văn hóa riêng của dồng bào Trạm Tấu 
tới công đồng người yêu thiên nhiên 
trong nước và quốc tế.

Trân trọng giới thiệu!
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I 
HUYỆN VÙNG CAO 
TRẠM TÂU



Huyện Trạm Tấu được thành lập ngày 
05/10/1964. Huyện có 11 xã và 01 thị 
trấn, bao gồm: Thị trấn Trạm Tấu, xã 
Bản Mù, xã Bản Công, xã Hát Lừu, 
xã Xà Hồ, xã Trạm Tấu, xã Pá Hu, xã 
Pá Lau, xã Túc Đán, xã Phình Hồ, xã 
Làng Nhì và xã Tà Xi Láng, trong đó 
có 10 xã chủ yếu là đồng bào H’Mong 
sinh sống. Dân số toàn huyện hiện có 
trên 31 nghìn người, với 5.961 hộ, chủ 
yếu là đồng bào người H’Mong, Thái, 
Khơ Mú và Kinh. Độ cao trung bình 
so với mặt biển khoảng 800 m, đỉnh 
cao nhất 2.985m.

Huyện Trạm Tấu có diện tích đất tự 
nhiên 74.338 ha, trong đó diện tích đất 
lâm nghiệp là 57.899 ha (chiếm 77,9 
% diện tích toàn huyện). Tài nguyên 
rừng của Trạm Tấu cũng là điểm mạnh 
của huyện, trong đó rừng phòng hộ 
chiếm 35.893 ha, và tỷ lệ che phủ của 
rừng của toàn huyện đạt 62 %.

BQL RPH Trạm Tấu đang được giao 
quản lý khoảng 81,9 % tổng diện tích 
đất có rừng của huyện Trạm Tấu, 
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Tỉnh Yên Bái nằm ngay vùng giao thoa 
của hai khu vực miền núi Đông Bắc 
và Tây Bắc. Từ mạn Đông Nam đến 
Tây Bắc cao dần lên đến 600m với bao 
quanh là 3 dãy núi trùng điệp Hoàng 
Liên Sơn - Phú Luông, núi cổ Con Voi 
và dãy núi đá vôi ở phía Đông. Các 
nhánh sông Hồng, sông Chảy, sông Lô 
uốn lượn tạo thành một nền phù sa bồi 
tích màu mỡ. Vùng đất này được phủ 
xanh bởi núi non hữu tình, bởi các đồng 
bằng lúa nước, các thung lũng ruộng 
bậc thang, suối thác và rừng già nguyên 
sinh. Nền văn minh sông Hồng cổ đại 
và những nền văn hoá đa sắc tộc trải 
dài qua đây hàng thế kỷ đã để lại những 
dấu ấn khó phai.
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Trạm Tấu là một trong những huyện 
vùng cao của tỉnh Yên Bái, hội tụ những 
vẻ đẹp sơn cước tiềm ẩn. Trạm Tấu có 
phía Nam giáp huyện Bắc Yên, phía 
Tây giáp huyện Mường La, phía Đông 
và Bắc giáp huyện Văn Chấn, còn phía 
Tây Bắc là địa danh Mù Cang Chải. 

Huyện có địa hình cao dần từ đông 
sang tây với nhiều dãy núi cao vách 
đứng ngoạn mục. Vùng có hệ thống 
suối nhỏ len lỏi qua các cánh rừng, 
thung lũng và bản làng, tốc độ dòng 
chảy mạnh do chảy qua vùng địa hình 
chia cắt nên ở vài nơi tạo thành thác 
nước đẹp, độ dốc lớn, hầu hết đổ về 
hướng tây bắc như suối Ngòi Thia, Ngòi 
Nhì, Ngòi Mù, Nậm Tung, Huổi Sa 
Phin ... Do đặc điểm địa hình, địa thế 
rất phong phú đa dạng nên vùng này 
vừa trở thành nơi phát triển thành hệ 
thống rừng phòng hộ đầu nguồn bền 
vững, vừa có tiềm năng về phát triển 
ngành công nghiệp “không khói”. 

trong đó gồm: 35.857 ha rừng phòng 
hộ và 4.526 ha rừng sản xuất và hơn 
9.000 ha đất chưa sử dụng để thực hiện 
công tác phát triển rừng phòng hộ.  
Năm 2020, toàn bộ 35.441 ha diện tích 
rừng do BQLRPH Trạm Tấu quản lý 
được hưởng lợi từ chính sách chi trả 
dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), 
với doanh thu 28,3 tỷ đồng dự kiến trả 
cho người bảo vệ rừng. 
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05.10
1964

1 
thị trấn

Huyện Trạm Tấu được
thành lập ngày 05/10/1964. 

Huyện có 11 xã và 01 thị trấn, bao gồm: Thị 
trấn Trạm Tấu, xã Bản Mù, xã Bản Công, xã 
Hát Lừu, xã Xà Hồ, xã Trạm Tấu, xã Pá Hu, 
xã Pá Lau, xã Túc Đán, xã Phình Hồ, xã Làng 
Nhì và xã Tà Xi Láng, trong đó có 10 xã chủ 
yếu là đồng bào H’Mong sinh sống. 

Dân số toàn huyện hiện có trên 31 nghìn 
người, với 5.961 hộ, chủ yếu là đồng bào người 
H’Mong, Thái, Khơ Mú và Kinh. 

11 
xã

31.000 người

62 %

81,9 % 

28,3 
tỷ đồng

Năm 2020, toàn bộ 35.441 ha diện tích rừng 
do BQL RPH Trạm Tấu quản lý được hưởng 
lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường 
rừng (DVMTR), với doanh thu 28,3 tỷ đồng dự 
kiến trả cho người bảo vệ rừng. 

BQL RPH Trạm Tấu đang được giao quản lý 
khoảng 81,9 % tổng diện tích đất có rừng của 
huyện Trạm Tấu

Tài nguyên rừng của Trạm Tấu cũng là điểm 
mạnh của huyện, trong đó rừng phòng hộ 
chiếm 35.893 ha, và tỷ lệ che phủ của rừng 
của toàn huyện đạt 62 %.
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Con đường quanh co đèo dốc khúc khuỷu qua bản làng mờ sương luôn xanh mướt 
mạ non hay mùa lúa trổ đòng dẫn lối lên huyện vùng cao đẹp khó tả. Vẻ đẹp của 
Trạm Tấu không quần tụ thành một vùng cho ta nắm bắt dễ dàng, mà cứ lẩn 
khuất như nhan sắc một nàng sơn nữ ngủ quên, cứ thách thức ta đi tìm. Đằng sau 
màn mây và từng ngọn đồi, thung lũng là nơi Trạm Tấu ẩn chứa sức sống bền bỉ 
của vùng núi xa. Cũng bởi vì nàng sơn nữ chưa tỉnh giấc mà nơi đây vẫn còn giữ lại 
được rất nhiều thắng cảnh đẹp một cách nguyên sơ.

TRẠM TẤU - VẺ ĐẸP CỦA
SƠN NỮ NGỦ QUÊN  

II 
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Nền nhiệt lý tưởng và ổn định quanh 
năm từ 18 - 220 C, thời tiết mát mẻ, 
nắng vàng mật ong, mây trắng điểm 
xuyết bầu trời xanh trong khiến cho 
các mùa ở Trạm Tấu đều có vẻ đẹp 
riêng. Mùa hè nắng ấm không quá 
gắt, mùa đông không buốt giá, mùa 
thu và mùa xuân nồng nàn khí tiết 
vùng cao với hoa trái nở đầy triền 
dốc. Trạm Tấu có độ cao trung bình 
so với mặt biển khoảng 800m, điểm 
thấp nhất là 600m và đỉnh núi cao 
nhất ở đây là 2.985m. Địa hình núi 
cao, núi trung bình, núi thấp tạo 
thành thung lũng và các vùng trũng 
giữa những triền núi khiến cho từ góc 
nhìn nào thì vùng đất này cũng đều 
nhấp nhô trùng điệp, các lớp xanh 
mươn mướt chồng lên nhau.

Các dãy núi thuộc khối Phú Lương 
(Pú Luông), dãy Hoàng Liên Sơn 
có địa hình phức tạp với nhiều dốc 
cao, một số đoạn gần như dựng đứng 
nhưng lại thu hút bởi vẻ đẹp mây 
ngàn, gió núi. Những năm gần đây, 
các đỉnh núi này trở thành điểm 
đến không thể bỏ qua đối với những 
người yêu khám phá, người leo núi và 
du lịch mạo hiểm. Đối với người yêu 
thích nhiếp ảnh thì đây là điểm đến 
đầy hứa hẹn để có những bức hình 
phong cảnh tuyệt đẹp. Do số lượng du 
khách ghé thăm tăng lên, huyện đã 
cải tạo các tuyến đường lên các điểm 
du lịch, nơi nghỉ dưỡng, cắm biển chỉ 
dẫn, biển báo nguy hiểm và cắm mốc 
độ cao trên các đỉnh núi.

Một vùng núi 
non hùng vĩ

Với người sành đi thì Tà Chì Nhù
vừa là địa chỉ thường xuyên lui tới vừa 
là nơi họ dành nhiều lời tấm tắc khen 
ngợi, phần vì phong cảnh thiên nhiên 
trên đường đi hữu tình bậc nhất, 
phần bởi vẻ đẹp thách thức của ngọn 
núi được mệnh danh là “vương quốc 
cho những hành trình săn mây”.

Để có thể chinh phục được vẻ đẹp 
trứ danh này, bạn phải trải qua một 
chặng đi thử thách mà tất cả đều phải 
dựa vào sự kiên trì của bản thân. Từ 
trung tâm của huyện, bạn phải đi qua 
con đường khúc khuỷu đến Xà Hồ,
tiến thêm 8 km dốc cao nữa rồi mới 
bắt đầu đi bộ đi len qua vách núi với 
lối đi hẹp. Đường nối tiếp bởi những 
khúc quanh gập ghềnh, đá sỏi và đất 
bồi lở, đường trơn, nắng gió và đôi 
lúc mây dày đặc che khuất tầm nhìn. 
Đây là cung đường hiểm trở nhưng 
vô cùng quyến rũ ở mọi góc nhìn. 
Những dãy núi trùng trùng điệp điệp, 
rừng trúc, triền đá, những con suối 
chảy róc rách, những dải rừng nối 
liền nhau tạo thành khung cảnh thiên 
nhiên vô cùng trong lành, lãng mạn.

Khi leo lên đến độ cao 2.979 m, bạn 
sẽ được chiêm ngưỡng một “đại 
dương mây trắng” bao la phủ kín 
không gian. Ở đây thời gian không 
còn là tiêu chuẩn đo lường mà như 
ngưng đọng lại thành một rừng mây 
trắng lúc cuộn thành từng khóm, lúc 
dàn trải như một tấm chăn khổng lồ. 
Tà Chì Nhù còn có tên là Phu Song 
Sung theo cách gọi của dân tộc Thái, 
hay Chung Chua Nhà theo cách gọi 
của dân tộc H’Mong là một trong 10 
ngọn núi cao nhất Việt Nam, thuộc 
dãy Hoàng Liên Sơn nổi tiếng. Với 
người khỏe mạnh hoặc dân leo núi 
chuyên nghiệp, hành trình leo núi 
thường kéo dài 2 ngày 1 đêm, với 
người ưa sự chậm rãi thì mất 3 ngày 
2 đêm. Để leo được Tà Chì Nhù, bạn 
cần một người H’Mong dẫn đường, 
cần chuẩn bị thể lực, đồ leo núi 
chuyên dụng và thực phẩm bổ sung 
suốt chặng hành trình.

ĐƯỜNG LÊN 
ĐỈNH TÀ CHÌ NHÙ

         Đằng sau màn mây 
và từng ngọn đồi, thung 
lũng là nơi Trạm Tấu ẩn 
chứa sức sống bền bỉ của 
vùng núi xa 

“ 
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Núi Tà Xùa thuộc xã Bản Công, 
huyện Trạm Tấu được ví như con 
khủng long khổng lồ với 3 đỉnh núi 
hợp lại tạo thành một dải hùng vĩ 
với đỉnh cao nhất là 2.865m. Cung 
đường men theo những bờ ruộng bậc 
thang tiến về phía chân núi sẽ dẫn 
chân bạn vào rừng cây rậm rạp. Càng 
đi sâu vào rừng độ dốc của núi càng 
tăng và nhiệt độ càng giảm. Sau tầm 5 
giờ đường rừng bạn sẽ đến điểm nghỉ 
chân đầu tiên là “Mỏm Rùa” là khối 
đá lớn nhô ra khỏi sườn núi cheo leo 
2.000 m với hình dáng như một con 
rùa. Đứng trên độ cao này, phóng tầm 
mắt ra xa sẽ thấy bao la đất trời, gió 
lộng từ muôn phía và mây trôi rất gần 
ở trên đầu, dưới chân là thung lũng 
sâu hun hút. 

Nếu đi tiếp bạn sẽ đến đỉnh “sống 
lưng khủng long” của Tà Xùa kiêu 
hãnh, cao sâu và nguyên thuỷ hơn. 
Dãy núi này uốn lượn kỳ vĩ với biển 
mây bồng bềnh bao quanh. Leo rừng 
Tà Xùa sẽ trở thành một trải nghiệm 
ngoại giới nguyên bản khi mà con 
người thấy mình trở nên nhỏ bé, thấy 
chân như đang lướt đi giữa trời đất, 
bầu trời sà xuống thật gần, ánh sáng 
ban ngày thật huy hoàng và lá phổi 
căng phồng mùi không khí nguyên 
sinh hoang dã.

VẺ ĐẸP MA MỊ CỦA 
RỪNG TÀ XÙA

2.865 m 
đỉnh cao nhất của núi Tà Xùa

Băng qua nhiều đèo dốc, những 
dãy núi hùng vĩ, khi đạt đến độ cao 
2.700.m bạn sẽ lạc vào khu rừng 
nguyên sinh. Nơi được xem như 
“rừng rêu” này trải xuống đất một 
lớp thảm nhung phủ đầy rêu xanh 
và thực bì. Rêu phủ đầy lối đi, sống 
cộng sinh trên thân cây cổ thụ, trên 
thân cây mục, trên đá, xen lẫn với 
những loài dương xỉ, cỏ và phong 
lan. Những thân cây uốn đủ các hình 
thế và rêu bám đầy thân mọc san sát 
nhau hướng lên trời và chìm trong 
màn sương mù như một góc vườn địa 
đàng. Vẻ hoang sơ hiếm có của thảm 
thực vật ở đây sở hữu một miền im 
lặng mênh mông như thể rừng chưa 
bao giờ phải chịu sự tác động nào của 
con người. 
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Trạm Tấu có trữ lượng nguồn nước 
khoáng nóng tương đối dồi dào, hoàn 
toàn tự nhiên và chảy ra không ngừng 
từ mạch nước ngầm trong lòng núi. 
Nhiệt độ trung bình của dòng nước 
ở đây luôn nóng ấm đạt từ 43 đến 45 
độ C. Suối nước nóng Trạm Tấu nằm 
ở Tổ dân phố 3 thị trấn Trạm Tấu, 
cách trung tâm khoảng 2km với diện 
tích khoảng 600m2 và toạ lạc ngay 
giữa thung lũng những thửa ruộng 
bậc thang, được bao bọc bởi núi non 
trùng điệp.

Nguồn nước khoáng ở đây chứa nhiều 
khoáng chất có khả năng chữa trị một 
số bệnh, tốt cho lưu thông máu, tim 
mạch, tốt cho da. Du khách đến đây 
vừa được ngâm mình thư giãn, vừa có 
thể ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên 
núi non hùng vĩ vùng Tây Bắc.

Thời điểm lý tưởng để được hưởng 
thụ món quà quý giá từ thiên nhiên 
này là vào buổi sáng sớm ngâm mình 
vào làn nước đang bốc hơi và sương 
mù giăng trên đầu.

Háng Đề Chơ hay Háng Tề Chơ nằm 
ở bản Đề Chơ xa xôi nhất của xã Làng 
Nhì, được mệnh danh là đệ nhất thác 
của vùng Tây Bắc. Làng Nhì vốn đã 
là nơi quanh năm mây mù, lẩn khuất 
trong lớp sương khói mờ ảo, đường 
vào bản lại cheo leo nên thác Háng Đề 
Chơ trở thành nơi ít người ghé đến.

Con đường gập ghềnh, dốc lên cao 
rồi lại đổ xuống thấp, cấp độ khó cứ 
thể tăng dần khi càng xa đường càng 
là những dốc dựng đứng, đá dăm, đá 
sỏi, đá tảng nằm cheo leo, hai bên là 
vực thẳm. Nhưng bao quanh các triền 
núi là khung cảnh kỳ vĩ, ngút ngàn 
rẫy lúa suốt dọc đường đi. Và khi đến 
được ngọn thác cao đổ xuống trắng 
xoá như dải lụa mềm mại, bọt tung vào 
không trung thì bạn sẽ biết chuyến đi 
của mình xứng đáng thế nào. Háng 
Tề Chơ ngày nay trở thành điểm đến 
không thể bỏ qua trong hành trình thử 
sức của giới trẻ.

SUỐI KHOÁNG NÓNG 
TỰ NHIÊN 

THÁC 
HÁNG ĐỀ CHƠ

       Vẻ đẹp của Trạm Tấu 
không quần tụ thành một 
vùng cho ta nắm bắt dễ 
dàng, mà cứ lẩn khuất 
như nhan sắc một nàng sơn 
nữ ngủ quên, cứ thách thức 
ta đi tìm 

Bản Cu Vai thuộc xã Xà Hồ cách 
trung tâm huyện Trạm Tấu khoảng 
10km đường đồi núi là một bản làng 
đặc biệt của người H’mong và người 
Thái. Bản nằm tách biệt trên đỉnh 
một ngọn núi chỉ có 46 hộ dân sinh 
sống và hầu như rất ít khi tiếp xúc với 
thế giới bên ngoài nên còn giữ được 
nhiều nét văn hoá vùng cao thiểu số. 
Cu Vai được đặt theo tiếng Thái có 

nghĩa là dải mây vắt vẻo ngang trời và 
quả đúng như thế, nơi đây luôn chiêu 
đãi thị giác của bạn bằng những màn 
mây trôi ngoạn mục không ngớt như 
ở chốn bồng lai.

Đồi thông Eo Gió lại là một lựa chọn 
khác nếu bạn muốn tổ chức các hoạt 
động tập thể hay picnic cùng gia 
đình. Với diện tích khoảng 2ha nằm 

trong cánh rừng thông lâu năm nhất 
ở huyện Trạm Tấu, được gieo trồng 
từ những năm 74 của thế kỷ trước. 
Không khí trong lành, yên tĩnh và 
gần gũi thiên nhiên khiến đồi thông 
Eo Gió trở thành địa điểm hấp dẫn để 
nghỉ ngơi vào những dịp cuối tuần. 

CÁC ĐIỂM ĐẾN LỘNG GIÓ

“ 
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Cây Sơn Tra (Docinia indica), tên 
thường gọi là cây táo mèo, là loại cây 
cho quả, bán thường xanh thường 
mọc ở sườn núi, ven suối, ven các bụi 
rậm ở các vùng núi cao từ 800 đến 
2000m. Cây sơn tra được biết đến như 
một loại cây bản địa đa tác dụng, sinh 
trưởng phát triển tốt, phù hợp với 
khí hậu, điều kiện lập địa và tập quán 
canh tác của người dân vùng cao đặc 
biệt là người H’mong ở Trạm Tấu.

Sơn tra ra hoa vào cuối mùa xuân và 
cho thu hái quả vào mùa thu, mùa 
quả chín rộ từ tháng 8 đến tháng 10 
hàng năm. Quả sơn tra có dạng quả 
táo nhưng kích thước nhỏ hơn, khi 
chín màu hồng trắng hoặc vàng trong 
có mùi thơm hấp dẫn, khi nếm có vị  
chua chát và chứa rất nhiều vitamin 
C. Quả được dùng để ngâm rượu và 
là thức uống ưa thích của nam giới 
vùng miền núi Tây Bắc hay phụ nữ 
dùng làm ô mai, chế biến nước giải 
khát. Trong đông y, sơn tra có công 
dụng an thần, chữa bệnh mất ngủ, 
tăng cường tiêu hóa, tuần hoàn máu 
não, giảm thiểu xơ vữa động mạch, 
tăng cường hệ miễn dịch và đề kháng, 
chữa đầy bụng, gan nhiễm mỡ, tiểu 
đường, hạ mỡ máu...

Khi đến Trạm Tấu bạn sẽ khó quên 
được hình ảnh đặc trưng của rừng sơn 
tra xanh mướt trổ bông hoặc đậu trái 
chĩu chịt trên khắp các vùng đồi núi.

THẢO DƯỢC QUÝ
ĐẶC HỮU TÂY BẮC

Ở Trạm Tấu luôn có những sản phẩm 
du lịch đặc thù, những đặc sản nổi 
tiếng để thiết đãi du khách thập 
phương như: quả sơn tra, chè Shan 
Phình Hồ, măng ớt, măng sặt, khoai 
sọ, gạo nếp nương, lạp xườn, thịt trâu 
hun khói, xôi ngũ sắc dẻo thơm, mắc 
khén đặc trưng, bánh trưng đen, rau 
dớn, ruốc tôm, rêu suối, măng vầu 
cuốn thịt, thịt mắm cơm đỏ…

ẨM THỰC



24 | RỪNG PHÒNG HỘ TRẠM TẤU - QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÌ TƯƠNG LAI XANH RỪNG PHÒNG HỘ TRẠM TẤU- QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÌ TƯƠNG LAI XANH  | 25

VẺ ĐẸP VĂN HÓA 
VÙNG CAO TÂY BẮC
Dân số toàn huyện Trạm Tấu hiện có trên 31 nghìn người, 5.961 hộ với nhiều dân 
tộc H’Mong, Thái, Kinh, Khơ Mú. Mỗi dân tộc lại có những nét đẹp văn hóa đặc 
sắc từ trang phục đến nghi lễ và các loại hình nghệ thuật như khèn H’Mông, khèn 
Môi của đồng bào Mông; sáo Pí ló, Pí thiu của đồng bào Thái, múa Cồng chiêng 
của đồng bào Khơ Mú … 

III 
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CHỢ PHIÊN 
VÙNG CAO

Phiên chợ của người vùng cao bắt 
đầu từ rất sớm khi rừng còn phủ đầy 
sương. Ở chợ Trạm Tấu, từ 5 giờ 
sáng đã bày bán rộn ràng đủ loại mặt 
hàng, nhu yếu phẩm cung cấp cho 
cả vùng. Đàn ông, đàn bà H’Mong, 
Thái địu con và gùi thực phẩm từ 
trên núi, từ ruộng đến chợ bằng cách 
đi bộ hoặc những chiếc xe máy Win 
để bán và trao đổi. Đây cũng là nơi 
những chàng trai, cô gái miền núi ăn 
bận trang phục thổ cẩm đầy sắc màu 
của dân tộc mình xuống phố, hoà vào 
cùng một không gian văn hoá. Ở đây 
họ cùng trao đổi thông tin, gặp gỡ, 
tỏ tình và nên duyên vợ chồng. Chợ 
luôn có rau củ, ngô, mận, táo mèo, 
chè cổ thụ và các sản vật núi như dê, 
lợn núi, gà… và cả thổ cẩm tinh xảo.

5.961 hộ 
với nhiều dân tộc H’Mong, 
Thái, Kinh và Khơ Mú 
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Tỉnh Yên Bái có 107.049 người 
H’Mong, gồm 4 nhóm chính là: 
Mông Hoa (Mông Lềnh); Mông Đen 
(Mông Đu) và Mông Trắng (Mông 
Đơ) và Mông Si (Mông Đỏ) sống 
tập trung ở tất cả 9 huyện. Người 
H’Mong sống quần tụ lại với nhau 
thành thôn, bản riêng, có tiếng nói 
thuộc nhóm ngôn ngữ Mông - Dao 
(dòng ngôn ngữ Nam Á), nghề rèn 
(dao, cuốc, lưỡi cày, trang sức, chuông 
bò…) nổi tiếng với kỹ thuật cao được 
truyền lại từ thời cha ông.

Làm nhà, dựng cửa được người 
H’Mong coi là một việc hệ trọng. Nhà 
trệt với kết cấu bên trong kiên cố, mái 
thấp để tránh gió bão vào mùa mưa, 
giữ ấm vào mùa đông và mát vào mùa 
hè. Nhà có 3 gian, 2 cửa chính phụ, 
then cửa cũng được làm bằng những 
cây gỗ tốt để xua đuổi tà ma. Mái 
nhà được lợp bằng ván gỗ pơ mu chẻ 
mỏng hay cỏ gianh, vách tường làm 
bằng ván gỗ hoặc thân tre đập dập. 
Quanh nhà người H’Mong trồng các 
loài cây ăn quả như đào, mận, táo, lê… 
Người H’Mong theo mẫu gia đình 
phụ hệ với loại gia đình nhỏ có hai 
thế hệ cùng chung sống. Xã hội được 
tổ chức điều hành theo dòng họ khép 
kín và thường ở những cụm thôn bản 
gần nhau. 

Người H’Mong ngoài thờ cúng tổ 
tiên, còn thờ cả một hệ thống các 
thần bảo hộ gia đình như thờ thần 

tài (xử cang - bàn thờ đặt chính giữa 
gian nhà chính), thần cột nhà “Bùa 
Đăng”, thần cửa “Bùa Trùng”, thần 
bếp lò, thần bếp … Người H’Mong 
quan niệm mỗi con người có 3 vía 
(Plỳ) và 7 hồn (chua lua) (Cầu chua 
lua - Pê lỳ). Hồn chỉ tồn tại khi con 
người còn sống, còn sau khi chết 
không còn hồn nữa. Có rất nhiều lễ 
hội với nhiều nghi lễ quan trọng đối 
với đời sống tinh thần và tâm linh, 
có thể kể đến lễ hội Nào Sồng, lễ hội 
Gầu Tào, lễ Ăn cơm mới, lễ hội Cúng 
rừng… Người H’Mong thường chọn 
mùa xuân khi hoa nở khắp các nẻo 
đường, vạn vật sinh sôi, thời tiết mát 
mẻ để tổ chức đám cưới hỏi, để nhà 
trai làm phép xua đuổi điềm xấu, đón 
điều may mắn và làm lễ nhập gia cho 
cô dâu mới. Trong các lễ cưới truyền 
thống, Người H’Mong đều hát dân ca 
và múa khèn các làn điệu Thản Chù, 
Gầu Phềnh, chơi Pa Pao, hát đố, hát 
giải, thổi đàn môi, khèn lá, kéo nhị, 
thổi sáo…

SẮC MÀU H’MONG

H'Mông nổi tiếng với trang phục và 
nghệ thuật tạo hình trên nền vải thổ 
cẩm. Phụ nữ thường mặc áo bốn thân, 
cổ hình chữ V không cài nút, phía sau 
là bức thêu hình chữ nhật có gắn đồng 
bạc tạo ra âm thanh khi di chuyển. 
Váy có nhiều nếp gấp, rộng, khi xòe ra 
có hình tròn. Thắt lưng bằng vải gọi 
là “lăng”, “xế” (tấm vải che trước váy), 
“khử lau” (xà cạp quấn chân), ống 
tay, cạp váy, khăn đội đầu đều được 
thêu trang trí tỉ mỉ. Khi mặc váy phụ 
nữ H'Mông thường mang thêm tạp 
dề. Trên nền váy chàm, hoa văn được 
thêu hình chữ nhật, hình vuông, hình 
thoi, hình xoáy ốc với các màu sắc 
xanh, đỏ, đen, vàng. 

Vải thổ cẩm có nguyên liệu thiên 
nhiên là cây lanh với độ bền cao. Lanh 
cắt về được phơi nắng rồi tước sợi, 
được giã mềm trong cối đá rồi nối lại, 
cuốn thành từng cuộn tròn. Các cuộn 
lanh được luộc cho tới khi sợi trở nên 
mềm và trắng thì mang đi phơi nắng. 
Phụ nữ H'Mông tranh thủ mọi lúc, 
mọi nơi để luôn tay se lanh, nối lanh. 
Kế đó là công đoạn dệt bằng khung 
cửi, rồi vẽ sáp ong, nhuộm chàm cho 
ra thành phẩm cuối cùng. Con trai 
mặc quần màu đen, ống rất rộng, có 
chiếc thắt lưng còn gọi là lăng dua la.

28 | RỪNG PHÒNG HỘ TRẠM TẤU - QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÌ TƯƠNG LAI XANH RỪNG PHÒNG HỘ TRẠM TẤU- QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÌ TƯƠNG LAI XANH  | 29



30 | RỪNG PHÒNG HỘ TRẠM TẤU - QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÌ TƯƠNG LAI XANH RỪNG PHÒNG HỘ TRẠM TẤU- QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÌ TƯƠNG LAI XANH  | 31

NỀN VĂN MINH LÚA NƯỚC CỦA 
NGƯỜI THÁI 
Nếu người H’mong chọn vùng núi cao 
để sinh sống dựa vào rừng, thì người 
Thái lại chọn vùng trũng thấp để sống 
bằng nghề lúa nước. Có khoảng 4.433 
người Thái (hay còn gọi là “Táy”, “Táy 
Khao” là Thái Trắng, “Táy Đăm” là 
Thái Đen) sinh sống tập trung thành 
bản mường ở các thung lũng lòng 
chảo, không cách xa nhau tại khu vực 
Trạm Tấu. Người Thái Yên Bái có nền 
văn minh lúa nước, nổi tiếng nhất ở là 
cánh đồng Tú Lệ và Mường Lò.

 Người Thái đen nơi đây nổi tiếng với 
các kỹ thuật canh tác như các phương 
pháp “dẫn thuỷ nhập điền” bằng hệ 
thống mương - phai - lái - lín, mà 
trong đó chiếc cọn nước là một phát 

minh lớn của đồng bào trong việc 
lợi dụng chính sức nước để đưa nước 
từ thấp lên cao, bằng phương pháp 
“Hỏa - Canh - Thủy - Nậu” đốt rơm rạ 
cày bừa sản xuất nông nghiệp. Ngoài 
lúa nước, lúa nếp là nguồn lương thực 
chính, người Thái còn giỏi trồng bông, 
dệt vải thổ cẩm. 

Người Thái Yên Bái ở nhà sàn, lợp 
bằng giang và ván thông. Gia đình 
người Thái thường có 1 đến 3 thế hệ 
chung sống bền chặt, chung thủy. 
Ngoài thờ cúng tổ tiên ma nhà (phi 
hươn) thì người Thái còn thờ cúng bản 
mường, ruộng đồng, thờ thần then 
của các dòng họ có người làm ma then, 
quan niệm chết là tiếp tục sống ở thế 
giới bên kia nên đám ma là lễ tiễn đưa 
người chết về “Mường Trời”. 

Lễ xên bản, xên mường, xên đông, lễ 
hội cầu mưa, lễ hội xuống đồng, lễ hội 
xên lẩu nó, lễ hội xé then diễn ra hàng 
năm để cầu cho mưa thuận gió hoà. 
Các nghi thức cúng vía, cúng tổ tiên 
như “tám khuôn”, “tám tế na”, cúng vía 
trâu “tám khuôn quai” hay tết “Xíp xí” 
rằm tháng bảy là một trong những tết 
lớn nhất. Hát đối đáp “hắp báo xao”, 
hát “then”, hội xoè, hội nàng Han, các 
trò chơi Hạn Khuống, ném còn, đánh 
yến, Tómáklẹ (hay Tó Má Lẹ - ném 
quả lẹ) với các nhạc cụ độc đáo là khèn 
bè và 7 loại Pí (sáo), thường được tổ 
chức trong các hội xuân, hát gọi người 
yêu, đám cưới, đám tang. Lễ cưới hỏi 
và tục ở rể là một phần đặc sắc của 
văn hoá người Thái. Lễ hỏi cưới được 
chuẩn bị từ nhiều tháng, nhà trai lo các 
lễ vật đi dạm hỏi, nhà gái lo đủ 3 bộ 
chăn đệm gánh về nhà trai trong ngày 
cưới. Sau đó, chú rể ở nhà vợ cho đến 
khi có con mới về nhà chồng. Thiếu nữ 
Thái đen khi chưa lấy chồng thì búi tóc 
ngả về phía sau, khi đã xây dựng gia 
đình thì tóc được búi thẳng đứng, gọi 
là tằng cẩu. Lễ tằng cẩu thường diễn ra 
rất thiêng liêng xúc động ngay khi cô 
dâu về đến nhà chồng.
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RỪNG THIÊNG TRẠM TẤU 
IV 



Người Hà Nhì đen cho rằng con 
người khi chết hồn vía của họ đều tìm 
đến các cây rừng để trú ngụ nên có 
những khu rừng hầu như dân không 
được vào đó, trừ dịp bản làng làm lễ 
cúng tế “Gạ tu”, cúng tổ tiên, cúng 
thần rừng thần nước ở khu rừng cấm 
đầu làng. Người Mường cũng không 
chặt phá, canh tác tại những những 
rừng “động” dành cho ma đồi và còn 
làm lễ cúng đóng cửa rừng để ma 
đồi được yên tĩnh ăn Tết cũng lễ mở 
cửa rừng sau Tết để dân tiếp tục làm 
nương, khai thác lâm sản. Người Dao 
mỗi khi vào mùa tra hạt, các gia đình 
chuẩn bị lễ vật mang lên cúng tế tại 
nương rẫy nhằm tạ ơn ma rừng đã cho 
phát nương và cầu mong được phù 
hộ mùa màng thắng lợi. Người Nùng 
cúng “cây bố, cây mẹ” nơi có 2 cây 
cổ thụ mọc gần nhau. Người Thái xã 
Hát Lừu trong mỗi bản làng thường 
có những chỗ được chọn làm rừng 

thiêng (đông cắm), những khu rừng 
này hầu như không được phép khai 
thác và họ có câu răn rằng: 

Sau tết Nguyên đán, người Thái có lễ 
Xên Đông cúng rừng bằng một con 
trâu đen và một trâu trắng để làm lễ 
tế. Lễ hội Nào Sồng của người Mông 
tổ chức vào đầu năm trên một đỉnh 
núi cao cúng vị thần ngự tại một gốc 
cây to trong rừng để bảo vệ an toàn 
cho con người và gia súc, quản lý thú 
rừng không cho phá hoại mùa màng. 
Cùng với thái độ kiêng nể thiên 

nhiên, luôn coi vạn vật hữu linh và 
biến việc bảo vệ rừng thành chân lý 
vĩnh cửu mà tại nơi này, ở đâu còn có 
người đồng bào là ở đó còn rừng.
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Người Thái, Hà Nhì, Dao, Mường, 
Nùng, H’Mong… từ xa xưa đã có đời 
sống dựa vào thiên nhiên, quan niệm 
sống chết nhờ rừng khi nguồn thức 
ăn và trú ẩn đều lệ thuộc vào săn bắn, 
hái lượm. Ngày nay rừng vẫn luôn 
một phần không thể thiếu, vẫn là nơi 
linh thiêng, bảo vệ môi trường sống, 
nhà cửa, tài sản, là nguồn nước sinh 
hoạt, chống xói lở bão lũ…Họ coi 
rừng như một vị thần, là đấng linh 
thiêng và có tính cách cửu trường. 
Cũng bởi những quan niệm duy linh 
có từ thời nguyên thuỷ, bởi phong 
tục, tập quán hay cách ứng xử đối 
với rừng này mà Trạm Tấu còn giữ 
lại được khối trữ lượng rừng nguyên 
sinh lớn. 

         Giữ rừng cho con 
người sinh sôi
Giữ rừng để cho mó nước 
không ngừng chảy
Ai biết điều ấy thì mới 
nên người

“ 
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PHÁT TRIỂN RỪNG 
Ở TRẠM TÂU 

V 
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Trạm Tấu là một trong những huyện 
được giao nhiệm vụ phòng hộ đầu 
nguồn phía tây của tỉnh Yên Bái và có 
ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sản 
xuất của nhân dân các dân tộc huyện 
Trạm Tấu, cánh đồng Mường Lò, thị 
xã Nghĩa Lộ. 

Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL-
RPH) huyện Trạm Tấu được UBND 
tỉnh Yên Bái thành lập năm 2006 

trên cơ sở sắp xếp, chuyển đổi từ 
Lâm trường Trạm Tấu với nhiệm vụ 
chính là quản lý, bảo vệ, phát triển 
rừng phòng hộ và rừng sản xuất, bao 
gồm cả diện tích có rừng và không có 
rừng trên địa bàn huyện Trạm Tấu; 
phát triển rừng trồng mới, nông lâm 
kết hợp; làm giàu rừng phòng hộ; 
sản xuất và kinh doanh cây giống 
lâm nghiệp; khai thác gỗ và lâm sản 
ngoài gỗ. 

Năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên 
Bái đã quyết định giao cho BQLRPH 
Trạm Tấu quản lý tổng cộng 49.304 
ha đất, trong đó có 35.397 ha đất có 
rừng và hơn 10.000 ha đất chưa sử 
dụng để thực hiện công tác phát triển 
rừng phòng hộ 12 xã của huyện.

Hiện ban QLRPH có 38 thành viên, 
trong đó có 28 biên chế sự nghiệp, 01 
lao động hợp đồng hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước; còn lại 09 hợp 
đồng lao động hưởng lương do đơn
vị tự trang trải. 

GIỚI THIỆU VỀ 
RỪNG TRẠM TẤU 

49.304,1 ha 
tổng diện tích đất do BQL 
RPH Trạm Tấu quản lý 

khai thác tận dụng lâm sản ngoài gỗ, 
dược liệu. Các Dự án trồng rừng đã 
triển khai trồng được khoảng 9.500 
ha rừng với những loài cây như thông 
đuôi ngựa (Pinus massoniana), Vối 
thuốc (Schima wallichii), Tô hạp 
(Altingia spp.) và nhất là Sơn tra 
(Docynia indicia). Hiện Trạm Tấu 
đã chấm dứt tình trạng tái trồng cây 
thuốc phiện (Papaver somniferum L.), 
phá rừng làm nương rẫy, hạn chế tối 

đa nạn cháy rừng. Các công trình phụ 
trợ khác như vườn ươm sản xuất cây 
giống phục vụ kế hoạch trồng rừng, 
hệ thống đường băng cản lửa, trạm 
quản lý bảo vệ rừng, chòi canh lửa...
tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao 
hiệu quả quản lý và bảo vệ rừng. 

Để bảo vệ môi trường sinh thái, 
nâng cao độ che phủ của rừng, tạo 
thêm việc làm cho người lao động. 
BQL RPH Trạm Tấu đã triển khai 
rất nhiều dự án: Dự án trồng mới 5 
triệu ha rừng (Dự án 661), Dự án Đầu 
tư trồng rừng giai đoạn 2011-2015 
huyện Trạm Tấu, Đề án trồng phát 
triển cây Sơn tra (Docynia indicia) 
huyện Trạm Tấu giai đoạn 2016-
2020; Chương trình Một triệu lẻ một 
cây trồng rừng của DHL tài trợ và 
thực hiện thông qua Tổ chức Hợp tác 
phát triển Đức GIZ;…Phạm vi vùng 
dự án nằm trên các xã Hát Lừu, Bản 
Mù, Bản Công, Xà Hồ, Trạm Tấu, Pá 
Hu, Pá Lau, Phình Hồ, Làng Nhì, Tà 
Xi Láng và thị trấn Trạm Tấu.Tổng 
diện tích rừng đơn vị thực hiện quản 
lý, khoán bảo vệ là 35.397 ha.

Các dự án trồng rừng trên đất trống, 
đồi núi trọc sau vài năm thành rừng 
phòng hộ bảo vệ nguồn nước, ngăn 
chặn được nạn hạn hán, lũ lụt chống 
xói mòn, rửa trôi, tăng độ phì cho đất, 
góp phần cải thiện môi trường sinh 
thái, giải quyết việc làm cho người lao 
động, thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng nông 
lâm nghiệp trên địa bàn huyện đã 
giúp người dân địa phương được 
hưởng các sản phẩm phụ trung gian 
từ rừng như khai thác tỉa thưa gỗ 
rừng trồng, khai thác nhựa thông,

NỖ LỰC TRỒNG 
RỪNG PHÒNG HỘ
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Cây sơn tra đã được ghi nhận là loại 
cây đặc sản vùng miền, là 1 trong 50 
loại trái cây đặc sản ở Việt Nam. Tận 
dụng lợi thế sẵn có từ cây bản địa 
này, Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm 
Tấu đã bắt đầu thực hiện “Đề án 
trồng, phát triển cây Sơn tra (Docynia 
indicia)” tại huyện Trạm Tấu từ năm 
2016, mục tiêu đến năm 2020 diện 
tích Sơn tra đạt 4.570 ha. Những tiềm 
năng của cây táo mèo giúp tạo ra việc 
làm, tăng thu nhập cho người dân địa 
phương, nâng cao trách nhiệm quản 
lý bảo vệ rừng, hạn chế cháy rừng, 
duy trì nguồn sinh thủy cho lưu vực 
Sông Hồng, cung cấp nguồn nước 
sinh hoạt và sản xuất cho người dân 
trong vùng, bảo tồn Di sản ruộng 

bậc thang, đặc biệt phù hợp với điều 
kiện lập địa ở huyện vùng cao Trạm 
Tấu. Đối tượng thực hiện là hộ gia 
đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư 
đang tham gia bảo vệ rừng tự nhiên 
phòng hộ. Các hộ được hỗ trợ về cây 
giống, nhân công trồng, chăm sóc 
rừng trồng bổ sung bằng cây sơn tra 
và được hưởng toàn bộ sản phẩm khi 
cây sơn tra cho quả, được hưởng tiền 
công bảo vệ rừng, được tập huấn, 
chuyển giao kỹ thuật làm giàu rừng. 
Qua thời gian triển khai và thực hiện, 
đến nay, huyện Trạm Tấu đã thực 
hiện 4.389,3 ha/4570 ha theo đề án. 
Với diện tích cây sơn tra đã cho quả là 
851 ha (trong đó có 200 ha rừng hỗn 
giao cho quả ổn định hàng năm và 

651 ha trồng mới từ năm 2008); sản 
lượng quả thương phẩm bình quân 
hàng năm đạt từ 160 - 200 tấn/năm. 

Có câu “nhất Thanh, nhì Lò, tam 
Than, tứ Tấc” tức là ở Tây Bắc thì 
rộng lớn nhất phải kể đến cánh đồng 
Mường Thanh (Điện Biên), xếp thứ 
hai là Mường Lò (Yên Bái), tiếp đến 
là Mường Than (Lai Châu), Mường 
Tấc (Sơn La). Cánh đồng Mường Lò 
nằm ngay thị xã Nghĩa Lộ, trên đường 
từ Trạm Tấu về Yên Bái, và chính 
rừng phòng hộ Trạm Tấu góp phần 
đảm bảo nguồn nước tưới cho cánh 
đồng Mường Lò tươi tốt.

Toàn huyện Trạm Tấu có 4.776 hộ 
gia đình với 26.885 khẩu với mật độ 
dân cư thưa 30 người/1km2. Nhân 
dân địa phương có truyền thống lao 
động cần cù nhưng do sống phân 
tán trên núi cao, diện tích lúa nước 
ít và tập quán du canh du cư từ lâu 
đời nên chủ yếu là canh tác sản xuất 
lương thực trên đất dốc. Những năm 
trở lại đây, các dự án trồng rừng đã 
ngày càng được xã hội hoá, thu hút 
được người dân địa phương làm nghề 
rừng với hơn 5.000 lượt hộ gia đình, 
cả nam và nữ đều được nhận khoán, 
được chi trả tiền nhân công trực tiếp 
tham gia trồng rừng, được hưởng 
các chính sách của nhà nước trong 
công tác bảo vệ rừng. Những nguồn 
thu nhập từ dự án đã góp phần lớn 
trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. 
Người dân địa phương sống gần 
rừng đã từng bước nhận thức được 
vai trò và giá trị của rừng, biết tự bỏ 
vốn để trồng rừng bằng các loài cây 
bản địa như sơn tra, pơ mu (Fokienia 
hodginsii)…Chiếm vai trò lớn trong 
sự nghiệp gây rừng này một phần lớn 
có công của người phụ nữ H’mong. 
Nhóm các chị em tham gia Hội phụ 
nữ trong các thôn bản Phình Hồ, Bản 
Mù, Túc Đán… rất chăm chỉ trồng 
rừng, chăm sóc và thu hoạch từ cây 
sơn tra nhưng đồng thời rất nhiệt 
tình tham gia vào các hoạt động học 
tập, nâng cao kiến thức và đóng góp ý 
kiến giữ rừng. nâng cao kiến thức và 
đóng góp ý kiến giữ rừng.

KHI PHỤ NỮ H’MONG 
TRỒNG RỪNG

851 ha

5.000 lượt

diện tích cây sơn tra đã cho quả

hộ gia đình tham gia làm nghề rừng
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Khái niệm chi trả dịch vụ môi trường 
rừng còn khá mới mẻ đối với đại đa 
số đồng bào dân tộc. Đây là mô hình 
thực thi chính sách lâm nghiệp của 
Nhà nước nhằm đảm bảo lợi ích cho 
bên cung ứng dịch vụ môi trường 
rừng (như Ban quản lý và bảo vệ 
rừng, người dân địa phương có tham 
gia trồng và bảo vệ rừng hay còn gọi 
là chủ rừng), đã được triển khai thí 
điểm và mở rộng từ năm 2008 đến 
nay. Theo đó, những bên có sử dụng 
dịch vụ môi trường rừng (bao gồm 
cơ sở cung cấp thuỷ điện, nước sạch, 
du lịch, sản xuất công nghiệp, nuôi 
trồng thuỷ hải sản và hoạt động kinh 
doanh gây phát thải khí nhà kính lớn) 
sẽ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch 
vụ môi trường rừng mà hoạt động 
sản xuất kinh doanh của cơ sở đó có 
sử dụng tài nguyên rừng. Có nhiều 
diễn giải khác nhau về dịch vụ môi 

trường rừng. Một cách ngắn gọn, có 
thể hiểu rằng dịch vụ môi trường rừng 
là những giá trị mà bên cung ứng dịch 
vụ môi trường rừng tạo ra (như phòng 
hộ đầu nguồn, bảo vệ cảnh quan và 
bảo tồn đa dạng sinh học, hấp thụ và 
lưu trữ các bon rừng…) mang lại lợi 
ích trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của bên sử 
dụng dịch vụ môi trường rừng. Chẳng 
hạn như hoạt động trồng rừng của 
Ban quản lý rừng và người dân địa 
phương giúp bảo vệ đất, chống xói 
mòn, bồi lắng lòng sông, lòng hồ… 
vậy nên các cơ sở thuỷ điện sẽ phải 
trả tiền cho dịch vụ này. Khoảng 98% 
nguồn thu dịch vụ môi trường rừng ở 
Trạm Tấu đến từ hàng trăm cơ sở sản 
xuất thuỷ điện lớn nhỏ trên toàn tỉnh. 
Phần thiểu số còn lại trong nguồn thu 
dịch vụ rừngTrạmTấu đến từ các cơ sở 
cung cấp nước sạch.

Trạm Tấu là đơn vị cung ứng dịch 
vụ môi trường rừng có mức thu 
được xếp loại cao nhất trên cả nước 
(800.000đồng/ha). Diện tích rừng 
được chi trả tính đến năm 2019 là 
hơn 35 ngàn ha. Từ lúc có chính sách 
chi trả môi trường rừng, hơn 60% hộ 
dân H’Mong và Thái tại đây có cơ hội 
tham gia trồng rừng, vừa đóng góp 
bảo vệ rừng vừa tăng thêm thu nhập 
và cải thiện đời sống. 

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

60 %
diện tích rừng được chi trả 

hộ dân tham gia trồng rừng

35.000 ha 

Từ năm 2021 đến 2030, Ban Quán lý 
Rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu ưu 
tiên xây dựng phương án quản lý rừng 
bền vững nhằm bảo vệ diện tích rừng 
hiện có, nâng cao tỷ lệ che phủ của 
rừng, tăng khả năng phòng hộ đầu 
nguồn. Đồng thời, BQLRPH Trạm 
Tấu hướng đến phát triển kinh tế - xã 
hội, xây dựng mối liên kết chặt chẽ 
giữa Ban quản lý với cộng đồng dân 
cư sống trong, xung quanh khu vực 
được giao, nâng cao đời sống người 
dân và giảm thiểu những tác động 
tiêu cực tới tài nguyên rừng. 

Hiện nay, BQLRPH Trạm Tấu đang 
cập nhật những thông tin mới và 
chính xác nhất về điều kiện tự nhiên 
kinh tế xã hội của khu vực rừng 
phòng hộ huyện Trạm Tấu; ảnh 
hưởng của điều kiện tự nhiên kinh tế 
xã hội của các xã, có ảnh hưởng tới 
công tác quản lý của Ban quản lý rừng 
phòng hộ huyện Trạm Tấu; Rà soát 
và cập nhật hiện trạng sử dụng đất, 
đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng, 
tài nguyên đa dạng sinh học trong 
khu vực rừng phòng hộ, đa dạng loài, 
đa dạng hệ sinh thái, đa dạng sinh 

cảnh; Đánh giá và xác định chính xác 
các mối đe dọa tới xâm hại nguồn tài 
nguyên rừng (gồm đất rừng và các 
nguồn tài nguyên đa dạng sinh học), 
những thuận lợi và khó khăn trong 
quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng 
sinh học; Đánh giá tiềm năng du lịch 
sinh thái; tiềm năng phát triển sinh 
kế dựa vào tài nguyên đa dạng sinh 
học, tài nguyên rừng nhằm đề xuất 
các phương án sử dụng đất trong 
tương lai.

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN 
RỪNG BỀN VỮNG CHO 10 NĂM TỚI
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Nằm ở cửa ngõ vùng tây bắc, Trạm 
Tấu là một vùng đất duyên dáng và 
hội tụ nhiều tiềm năng cả về du lịch 
bền vững và phúc lợi từ tài nguyên 
rừng. Nơi đây là điểm đến hoàn hảo 
cho du khách để được hoà mình vào 
thiên nhiên, được hưởng thụ bầu 
không khí trong lành trên cao và có 
được những chuyến đi đúng nghĩa. 
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