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TDự án ‘Bảo tồn, 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) có mục tiêu là các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp quốc 

gia và cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý rừng phòng hộ phải thực hiện các cơ chế mang lại lợi 

ích từ bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững cho cộng đồng địa phương. Dự án 

có ba hợp phần: khung luật pháp và chính sách về đa dang sinh học và rừng, nâng cao năng 

lực/tài chính và quản lý hiệu quả các khu rừng được bảo vệ, và thực hiện và giám sát Hiệp định 

đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT). 

Một loạt các hoạt động trong hợp phần hai của dự án đang được thực hiện, tập trung vào xây 

dựng các chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững cho khu bảo tồn (KBT). Mục đích là đưa ra 

một cách tiếp cận nhằm tăng cường tính bền vững về tài chính của bảo tồn đa dạng sinh học 

và hệ sinh thái và chỉ rõ các cơ chế cụ thể có thể được áp dụng để tạo ra nguồn kinh phí mới và 

khắc phục những hạn chế về tài chính đối với việc quản lý hiệu quả KBT. Công cụ tự đánh giá 

tài chính KBT (PAFSAT) đã được xây dựng trong hợp phần hai của dự án. Cho tới nay, công cụ 

này đã được áp dụng tại Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup Núi Bà, VQG Cát Tiên, Khu bảo tồn (KBT) 

Thần Sa-Phượng Hoàng và Rừng phòng hộ (RPH) Trạm Tấu nhằm hỗ trợ cho các hoạt động 

nâng cao năng lực và cung cấp thông tin cho hoạt động lập kế hoạch tài chính bền vững.
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MỤC LỤC

CÁC HÌNH

BQL KBT Ban quản lý Khu bảo tồn
CTDVMTR Chi trả dịch vụ môi trường rừng
GIZ-Bio Dự án Bảo tồn, Sử dụng bền vững Đa dạng sinh học rừng & các Dịch vụ hệ sinh thái ở Việt Nam
KBT Khu bảo tồn
METT Công cụ đánh giá hiệu quả quản lý  
NGO Tổ chức phi chính phủ
GIZ Tổ chức hợp tác Phát triển Đức
PAFSAT Công cụ tự đánh giá tài chính của Khu bảo tồn
PA-BAT Đánh giá lợi ích của Khu bảo tồn
RAPPAM Đánh giá nhanh và Ưu tiên quản lý các Khu bảo tồn 
RPH  Rừng phòng hộ 
SAPA Đánh giá xã hội đối với các Khu bảo vệ và Khu bảo tồn
TCLN Tổng cục Lâm nghiệp
UBND Ủy ban Nhân dân
VND Đồng Việt Nam (tại thời điểm lập báo cáo, USD 1 = khoảng 23.000 đồng)
VPA/FLEGT Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản  
VQG Vườn Quốc gia

Hình 1: Thông tin thu thập được trong bảng dữ liệu PAFSAT  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Hình 2: Bảng điểm tóm tắt những hạn chế tài chính, các điều kiện thuận lợi và các xu hướng theo thời gian . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Hình 3: Mẫu mục lục của bản tóm tắt ngắn gọn của PAFSAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Hình 4: Mẫu bảng tóm tắt số liệu thống kê chính về thu nhập, chi tiêu và tài trợ của KBT  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Hình 5: Biểu đồ mẫu thể hiện tình hình và xu hướng của số liệu thống kê về thu nhập chi tiêu và tài trợ của KBT . . . . . . . . . . . . . 25

Hình 6: Tổng quan về cách tiếp cận từng bước để lập kế hoạch tài chính bền vững .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

CÁC HÌNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

TỪ VIẾT TẮT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. GIỚI THIỆU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

CÔNG CỤ PAFSAT ĐƯỢC DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

BẢNG ĐIỂM ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CHO CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

QUẢN LÝ CÔNG CỤ PAFSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. ĐIỀN THÔNG TIN VÀO CÁC BẢNG DỮ LIỆU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

BẢNG 1/A: TỰ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, NHU CẦU & CƠ HỘI BỞI CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KBT .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

BẢNG 2/A: THÔNG TIN VỀ TÀI CHÍNH KBT TỪ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

BẢNG 3/A:  ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC XÃ VÙNG ĐỆM VỀ TÀI CHÍNH CHO BẢO TỒN  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3. PHÂN TÍCH, TRÌNH BÀY VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

TẠO MỘT BẢNG ĐIỂM ĐƠN GIẢN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

CHUẨN BỊ BẢN TÓM TẮT .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

THU THẬP THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH BỀN VỮNG .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

TỪ VIẾT TẮT



6

1. GIỚI THIỆU

CÔNG CỤ PAFSAT ĐƯỢC DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO

Không có hệ thống hay phương pháp thống nhất nào để đánh 
giá tình hình tài chính của các KBT ở Việt Nam ngoài báo cáo 
ngân sách định kỳ. Tuy nhiên, thông tin về tình hình tài chính 
lại rất quan trọng đối với việc quản lý hiệu quả KBT bởi vì nó 
cho phép các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ lập kế 
hoạch và quản lý hiểu rõ hơn về tình hình tài chính hiện tại của 
các KBT, để xác định xem tình hình tài chính của các KBT đang 
được cải thiện hay đang xấu đi theo thời gian, và có thể ứng 
phó bằng cách đưa ra các quyết định chiến lược mà trọng tâm 
nhằm thúc đẩy tính bền vững tài chính của KBT. 

Nhu cầu được tiếp cận số liệu tài chính đầy đủ và kịp thời đang 
ngày càng trở nên quan trọng hơn, bởi vì các KBT phải đối mặt 
với áp lực ngày càng tăng phải trở nên tự chủ hơn về tài chính 
và bởi vì tài chính bền vững bắt đầu được thừa nhận là một 
phần không thể thiếu của các kế hoạch quản lý KBT. Điều này 
đòi hỏi phải theo dõi thu nhập, chi tiêu và các dòng vốn cũng 
như tìm hiểu về những hạn chế tài chính và các điều kiện 
thuận lợi đối với việc quản lý hiệu quả KBT.

Có thể sử dụng công cụ PAFSAT để đánh giá và theo dõi ‘sức 
khỏe’ tài chính của một KBT và để chỉ ra các vấn đề hoặc điều 
kiện cụ thể cần chú ý. Công cụ này đưa ra một phương pháp 
chuẩn hóa và bộ chỉ số có thể được lặp lại định kỳ (ví dụ hàng 
năm) để đánh giá tiến bộ tài chính của KBT theo thời gian 
hoặc được nhân rộng ra các địa điểm khác nhau để so sánh 
tình hình và hiệu quả tài chính.

PAFSAT được xây dựng dựa trên các công cụ đánh giá, theo 
dõi và bảng điểm KBT hiện có khác đã được sử dụng phổ biến 
ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Các công cụ này bao gồm 
Công cụ giám sát hiệu quả quản lý bảo tồn  (METT) do Tổ chức 
WWF và Ngân hàng Thế giới xây dựng, Bảng chấm điểm tính 
bền vững về tài chính của KBT  do Chương trình phát triển 
Liên hợp quốc xây dựng, Công cụ đánh giá lợi ích của KBT  (PA-

BAT) và công cụ Đánh giá nhanh và ưu tiên quản lý KBT  
(RAPPAM) do Tổ chức WWF xây dựng, và công cụ Đánh giá xã 
hội đối với các khu bảo vệ và bảo tồn  (SAPA) do Viện Môi 
trường và Phát triển Quốc tế, Tổ chức Động thực vật thế giới 
(FFI) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc - Trung tâm 
Giám sát bảo tồn thế giới xây dựng. 

PAFSAT có thể được sử dụng như một phần mở rộng hoặc bổ 
sung thêm vào cùng với các khung đánh giá và bảng điểm 
khác. Công cụ này cũng được thiết kế một cách chủ ý nhằm 
cung cấp các thông tin có thể được sử dụng để đưa vào các 
báo cáo định kỳ cho chính phủ và dự án. Cần nhấn mạnh rằng 
PAFSAT không nhằm mục đích thay thế hoặc sao chép các 
công cụ lập kế hoạch và giám sát ngân sách của chính phủ mà 
là để giải thích, hiểu và phân tích sâu thêm.

BẢNG ĐIỂM ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT) đưa  
ra một cách tiếp cận có cấu trúc để thu thập thông  
tin cấp địa điểm cần thiết nhằm xác định và hiểu  

được tình hình tài chính, các xu hướng, thách thức  
và cơ hội mà các KBT đang phải đối mặt. Công cụ  

này có hai ứng dụng hoặc cách sử dụng chính:

 Chuẩn bị ‘bảng điểm’ để đánh giá tình hình tài chính  
hiện tại của KBT, theo dõi những thay đổi qua thời gian  

và so sánh các chỉ số tài chính giữa các KBT; và

 Cung cấp thông tin đánh giá để xây dựng các chiến  
lược và kế hoạch tài chính bền vững cho KBT.

1 WWF (2007) Management Effectiveness Tracking Tool. WWF International, Gland https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/mett2_final_version_july_2007.pdf 
2 Bovarnick, A. (2010) Financial Sustainability Scorecard for National Systems of PAs. United Nations Development Programme (UNDP), New York.  
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 Dudley, N. and S. Stolton (2009) The Protected Areas Benefits Assessment Tool: A Methodology. WWF International, Gland. https://wwf.panda.org/?174401/PABAT 
4 Ervin, J. (2003) Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM) Methodology. WWF International, Gland.  
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/rappam.pdf 
5  Franks P., Small R. and F. Booker (2018) Social Assessment for Protected and Conserved Areas (SAPA). Methodology manual for SAPA facilitators. International Institute for Environment and 
Development (IIED), London. https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/14659IIED.pdf 

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://wwf.panda.org/?174401/PABAT 
file:https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/rappam.pdf
https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/14659IIED.pdf 
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Mặc dù phần lớn thời gian và nỗ lực thường được dành vào 
việc xây dựng các kế hoạch quản lý KBT nhưng nhiều kế hoạch 
chưa bao giờ được thực hiện do thiếu kinh phí và gặp phải các 
hạn chế tài chính khác. Hiện việc lồng ghép các cân nhắc tài 
chính được thừa nhận là để tạo ra thông lệ tốt nhất trong lập 
kế hoạch quản lý KBT. Trên thế giới, và cả ở Việt Nam, việc xây 
dựng các chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững đồng thời 
với các kế hoạch quản lý KBT đang ngày càng trở nên phổ biến 
hơn. Các chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững nhằm xác 
định, thiết kế và thực hiện các biện pháp để nâng cao khả 
năng tài chính, tính công bằng và tính bền vững của các nỗ 
lực bảo tồn của KBT.

Giai đoạn đầu tiên của tiến trình xây dựng chiến lược và kế 
hoạch tài chính bền vững của KBT là xem xét bối cảnh tài 
chính, các vấn đề và nhu cầu cần được giải quyết. Công cụ 
PAFSAT cung cấp một loạt các biểu mẫu để hỗ trợ thu thập 
thông tin cần thiết cho việc tiến hành đánh giá này. Dự án đã 
xây dựng một bộ hướng dẫn riêng nhằm đưa ra cách tiếp cận 
từng bước để tiến hành lập kế hoạch tài chính bền vững cho 
các khu bảo vệ và bảo tồn , trong đó khuyến nghị sử dụng 
PAFSAT như một công cụ thu thập thông tin ở bốn bước đầu 
tiên trong số mười bước liên quan đến lập kế hoạch tài chính 
bền vững của KBT.

THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CHO CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

QUẢN LÝ CÔNG CỤ PAFSAT

Công cụ PAFSAT được thiết kế để sử dụng như là một phần 
của các tiến trình giám sát, đánh giá và lập kế hoạch định kỳ 
của KBT. Công cụ này gồm có ba bảng dữ liệu, được trình bày 
ở định dạng excel. Các bảng dữ liệu bao gồm một tập hợp các 
câu hỏi có hướng dẫn và các mẫu nhập dữ liệu được thiết kế 
cho phù hợp với từng nhóm trong ba nhóm có ảnh hưởng 
trực tiếp đến tình hình tài chính của vùng lõi và vùng đệm của 

KBT (Hình 1): các cán bộ quản lý KBT (ban quản lý KBT – BQL 
KBT), các cán bộ lập kế hoạch tài chính và ngân sách tại các cơ 
quan quản lý cấp trên của KBT (vụ tài chính của TCLN đối với 
các KBT do trung ương quản lý và Ủy ban nhân dân (UBND) 
tỉnh đối với các KBT do tỉnh quản lý), và các cộng đồng tại 
vùng đệm (chính quyền các xã có liên quan). 

Hình 1: Thông tin thu thập được trong bảng dữ liệu PAFSAT 

DATASHEET 1: 
Tự đánh giá tình hình tài chính,  
nhu cầu & cơ hội bởi các cán bộ  

quản lý KBT 

BẢNG DỮ LIỆU 2: 
Thông tin về tài trợ cho KBT từ các cán 
bộ lập kế hoạch tài chính và ngân sách 

của cơ quan quản lý cấp trên

BẢNG DỮ LIỆU 3: 
Nhận thức về tài trợ cho bảo tồn từ  

các xã vùng đệm 

(BQL KBT) (Vụ tài chính thuộc TCLN hoặc phòng  
tài chính thuộc UBND tỉnh) (Chính quyền các xã vùng đệm)

 z Dòng vốn và cơ cấu nguồn vốn
 z Có đủ nguồn vốn và thiếu hụt  

nguồn vốn 
 z Xu hướng tài trợ trong quá khứ và  

dự kiến trong tương lai
 z Mức độ và cơ cấu chi phí 
 z Xu hướng chi phí trong quá khứ và  

dự kiến trong tương lai 
 z Mức độ và cơ cấu thu nhập tự tạo 
 z Xu hướng thu nhập trong quá khứ  

và dự kiến trong tương lai 
 z Cơ chế quản lý và giữ lại thu nhập 
 z Những hạn chế về tài chính 
 z Lợi thế tài chính, các cơ hội và lĩnh  

vực tiềm năng 
 z Ý tưởng để cải thiện tình hình tài c 

hính của KBT 
 z Các tài liệu chiến lược, các kế  

hoạch, các quy định và văn bản 
dưới luật về tài trợ cho KBT 

 z Tổng chi phí và tỷ trọng phân bổ  
cho các KBT 

 z Xu hướng trong quá khứ và dự kiến 
trong tương lai về chi tiêu tổng thể và 
chi tiêu cho các KBT 

 z Tiến trình lập kế hoạch, yêu cầu,  
phê duyệt và phân bổ ngân sách  
cho KBT 

 z Các nhu cầu và cơ chế giữ lại doanh 
thu của KBT 

 z Tự chủ tài chính của KBT 
 z Những hạn chế về tài chính của KBT 
 z Các cơ hội và tiềm năng tài trợ  

cho KBT 

 z Chi phí và tài trợ cho đa dạng sinh học và bảo 
tồn thiên nhiên  

 z Tổng chi phí và tỷ trọng chi phí phân bổ cho  
đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên  

 z 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  

 z Tiếp cận và có đủ kinh phí cho đa dạng sinh học 
và bảo tồn thiên nhiên 

 z Ưu tiên ngân sách cho đa dạng sinh học và  
bảo tồn thiên nhiên 

 z Các cơ hội và khả năng tìm kiếm thêm kinh phí 
cho đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên  

 z Sự tham gia của cộng động vào CTDVMTR và 
các hoạt động thu nhập/tài trợ khác gắn liền với 
KBT, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên 
(bao gồm cả sinh kế thay thế/bền vững)

 z Các cách thức mà KBT mang lại lợi ích cho kinh 
tế địa phương và cộng đồng  

 z Các cách thức mà KBT tạo ra chi phí và tổn thất 
cho kinh tế địa phương và cộng đồng 

 z Các cơ hội và khả năng tăng cường tác động 
tích cực về tài chính và kinh tế của KBT tới nền 
kinh tế địa phương và cộng đồng  

6 See Emerton, L. and B. Ly (2021) Hướng dẫn: cách tiếp cận từng bước đối với lập kế hoạch tài chính bền vững cho các khu bảo vệ và bảo tồn. Chuẩn bị bởi UNIQUE forestry and land use 
GmbH cho Dự án Bảo tồn và Sử dụng bền vững Đa dạng sinh học rừng và Các dịch vụ hệ sinh thái ở Việt Nam (Dự án GIZ-Bio Giai đoạn II), Hà Nội.
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Điều quan trọng cần lưu ý là, song song với việc thu thập dữ 
liệu định lượng về ngân sách, chi tiêu và tài trợ, các bảng dữ 
liệu cũng đánh giá nhận thức của người được hỏi về hiện 
trạng, xu hướng, nhu cầu, thách thức và cơ hội tài chính của 
KBT. Phạm vi này phản ánh tính chất đa chiều của tính bền 
vững về tài chính của KBT, hiện đã được thừa nhận rộng rãi là 
không chỉ liên quan đến số kinh phí hiện có, mà còn liên quan 
đến việc đảm bảo rằng các hạn chế tài chính cơ bản đối với 
việc quản lý hiệu quả KBT được giải quyết trong toàn bộ cảnh 
quan KBT, cả trong vùng lõi lẫn vùng đệm. Điều này bao gồm 
các vấn đề như là nguồn gốc, sự đa dạng và thời gian của các 
nguồn vốn, hình thức cấp vốn, liệu các nguồn thu có được giữ 
lại và tái đầu tư ở cấp khu bảo tồn không, mối liên hệ giữa lập 
kế hoạch ngân sách với các ưu tiên bảo tồn, những nguồn vốn 
nào được chi, các lợi ích và chi phí bảo tồn thuộc về ai, cũng 
như các khung thể chế, chính sách và lập kế hoạch xác định 
cách thức các nguồn tài chính được yêu cầu, phân bổ, quản lý 
và sử dụng .

Các câu hỏi trong bảng dữ liệu cần được trả lời và thảo luận 
trong các cuộc họp với các cán bộ từ ba nhóm đối tượng mục 
tiêu. Các câu hỏi chính và các mẫu số liệu được gửi trước cho 
người được hỏi để họ điền vào trước cuộc họp, đồng thời 
được giải thích và mở rộng thêm trong các cuộc thảo luận.

 z Đối với các cán bộ quản lý KBT, nên dành một nửa ngày 
(hoặc thậm chí cả ngày) để hoàn thành công cụ PAFSAT. 
Việc này tốt nhất nên được tiến hành dưới dạng một cuộc 
thảo luận bàn tròn thân mật. Cuộc họp này cần có sự tham 
gia của tối đa 6 người, bao gồm các thành viên của BQL KBT 
và các cán bộ từ các đơn vị chức năng có liên quan (như 
quản lý, thực thi, du lịch, tài chính, nghiên cứu, kiểm lâm ...). 

 z Các cuộc họp với bộ phân tài chính của cơ quan quản lý cấp 
trên và chính quyền các xã không nên kéo dài quá 2 giờ mỗi 
cuộc. Buổi làm việc với các cán bộ lập kế hoạch tài chính và 
ngân sách cần có sự tham gia của tối đa ba cán bộ của Vụ 
tài chính - TCLN hoặc phòng tài chính - UBND tỉnh, trong đó 
có ít nhất một người có ảnh hưởng ra quyết định đối với 
việc lập kế hoạch, phân bổ và báo cáo ngân sách của KBT. 

 z Đối với các buổi làm việc với chính quyền các xã, cần có sư 
tham gia của tối đa 5 người, trong đó có chủ tịch xã cũng 
như đại diện của các đơn vị tài chính/lập kế hoạch, môi 
trường và các đơn vị khác (như nông nghiệp, hội phụ nữ). 
Trong trường hợp KBT chiếm một diện tích đặc biệt lớn, chỉ 
cần tiến hành PAFSAT ở 3-5 xã. Việc lựa chọn các xã này 
phải đảm bảo được tính đại diện của các điều kiện kinh tế-
xã hội và vật lý-sinh học phản ánh được những điều kiện 
trong vùng đệm (như nhân khẩu học, sử dụng đất, sinh 
thái, tương tác với KBT, sự tham gia vào các hoạt động bảo 
tồn, các mối đe dọa, sự phụ thuộc và tác động tới các dịch 
vụ hệ sinh thái, v.v...).

7 See Emerton, L., Bishop, J. and L. Thomas (2006) Sustainable Financing of Protected Areas: A Global Review of Challenges and Options. World Commission on Protected Areas Best Practice 
Protected Area Guidelines Series No. 13, International Union for Conservation of Nature (IUCN), Gland. https://www.iucn.org/content/sustainable-financing-protected-areas-a-global-
review-challenges-and-options; GIZ (2019) Towards a strategic approach to the diagnosis, response and delivery of sustainable biodiversity finance solutions. Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Bonn. https://www.researchgate.net/publication/351700651_Towards_a_strategic_approach_to_the_diagnosis_response_delivery_of_
sustainable_biodiversity_financing_solutions; Meyers, D., Bohorquez, J., Cumming, T., Emerton, L., v.d. Heuvel, O., Karousakis, K., Riva, M., Swanson, E., Tobin, J. and R. Victurine (2020) 
White Paper. Conservation Finance: A Framework. Conservation Finance Alliance, Washington DC. https://www.conservationfinancealliance.org/cfa-white-paper

http://www.iucn.org/content/sustainable-financing-protected-areas-a-global-review-challenges-and-options
http://www.iucn.org/content/sustainable-financing-protected-areas-a-global-review-challenges-and-options
https://www.researchgate.net/publication/351700651_Towards_a_strategic_approach_to_the_diagnosis_response_delivery_of_sustainable_biodiversity_financing_solutions
https://www.researchgate.net/publication/351700651_Towards_a_strategic_approach_to_the_diagnosis_response_delivery_of_sustainable_biodiversity_financing_solutions
https://www.conservationfinancealliance.org/cfa-white-paper
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2. ĐIỀN THÔNG TIN VÀO CÁC BẢNG DỮ LIỆU

Tên Dự án Hoạt động chính và lĩnh vực Thành viên thực hiện/ đối tác 
(nếu có)

Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tài trợ Năm thực hiện 
(từ năm - đến năm)

0

Vui lòng điền câu trả lời theo cột  

Được thực hiện với các cán bộ KBT được lựa chọn từ các bộ phận khác nhau (quản lý, thực thi pháp luật, du lịch, tài chính, nghiên cứu, kiểm lâm, ...). 
Nên có tối đa 6 cán bộ tham gia vào hoạt động này. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 1: Tự đánh giá tài chính, các nhu cầu và cơ hội do các ban quản lý KBT thực hiện

Giải thích

A. Thông tin cơ bản
1. Tên KBT Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT

B. Số liệu về tài chính của VQG
5. Đề nghị KBT cung cấp hồ sơ về các khoản chi tiêu, thu nhập/doanh thu và nguồn tài trợ tài trợ/ nguồn ngân sách của vườn tốt nhất là trong 5 năm qua (và ít nhất là 3 năm qua). Dữ liệu nên được cung cấp ở định dạng kế 
hoạch/ báo cáo theo mẫu của nhà nước. 

2b. Số cán bộ, nhân viên Tổng số cán bộ, nhân viên

6. Danh sách các dự án được tài trợ (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) trong 5 năm vừa qua (hoặc 3 năm) và chi tiết dự án:

Nhà tài trợ

2a.Diện tích Ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

3. Ngày thực hiện Ngày/tháng/năm (vd: 27/12/2020)

4. Năm tài chính của các số liệu được đề cập đến trong bảng Thể hiện năm tài chính 

7c. Nguồn từ CTDVMTR cho công tác quản lý KBT Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, chỉ tính từ nguồn CTDVMTR, 
không tính từ các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng

7a. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

7b. Các nguồn ngân sách nhà nước khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm các chương trình 
quốc gia, các nguồn cho nghiên cứu khoa học

C. Nguồn tài chính của KBT 

7. Tổng số kinh phí hàng năm mà KBT nhận được Điền thông tin từ câu B5&6. Số tiền (tính theo VNĐ năm 2019) bao 
gồm tổng của các khoản thuộc câu 7a đến 7g ở bên dưới

Trong đó

Cụ thể: Liệt kê các nguồn ngân sách nhà nước khác

7d. Nguồn thu được giữ lại                                                                                                              -     

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm tất cả các khoản thu 
và doanh thu được giữ lại (ví dụ: từ du lịch, tiền phạt, từ việc bán các 

sản phẩm bị tịch thu, cho thuê, phí chuyển nhượng, giấy phép nghiên 
cứu, bán thực phẩm, đồ lưu niệm, v.v.)

Cụ thể: Liệt kê các nguồn thu được giữ lại

7e. Đóng góp từ các nguồn cá nhân                                                                                                              -     Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ,

Cụ thể: Liệt kê các nguồn từ cá nhân/ tư nhân

7f. Nguồn tài trợ quốc tế (hỗ trợ của GIZ cho công tác trồng rừng) Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Hỗ trợ nước ngoài, tổ chức 
quốc tế và các dự án 

Cụ thể: Liệt kê các nhà tài trợ, các tổ chức và các dự án

7g. Các nguồn tài chính khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: các nguồn thu khác không 
nằm trong các nguồn lliệt kê bên trên

Cụ thể: Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Cụ thể liệt kê các nguồn tài 
chính 

Liệt kê theo mức độ  thiếu hụt kinh phí nhất, liệt kê từ hoạt động thiếu 
hụt kinh phí lớn nhất đến nhỏ nhất ii.

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

8. Các nguồn tài chính này có đáp dứng được công tác quản lý và bảo tồn 
của KBT không? 

0: Không đủ cho các hoạt động quản lý và bảo tồn cơ bản 
1: Kinh phí chỉ đáp ứng được tối thiểu cấc hoạt động quản lý bảo tồn 
2: Kinh phí  đáp ứng được cơ bản mức độ nào đó hoạt động quản lý 

và bảo tồn, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu hụt 
3: Kinh phí đủ để trang trải mọi nhu cầu của KBT

9. Ba hoạt động quản lý bảo tồn của KBT đang thiếu hụt kinh phí nhất? 
i.

ii. Tư vấn ngắn hạn

iii. Tình nguyện viên

iv. Nghiên cứu viên

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

iii.

10. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua?  0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút 
3. cải thiện hơn nhiều

10a. Nguồn tài chính được nhận
10b. Sự đa dạng của các nguồn tài chính
10c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi phí quản lý

11. Ông/bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

11a. Số tiền nhận được
11b. Sự đa dạng các nguồn tài chính
11c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý và bảo tồn 

12c. Nghiên cứu khoa học

D. Hoạt động chi

12. Tổng chi hàng năm

Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ; nên bao gồm toàn bộ các chi 
phí của vườn

Trong đó:
12a. Chi phí cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các hạng mục chi lớn khác 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

12b. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên 

12j. Chi phí từ nguồn Chi trả dịch vụ Môi trường rừngTDVMTR
Trong đó:
12ji Chi phí cho lập các hợp đồng bảo vệ rừng Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ
12jii. Chi phí cho hoạt động quản lý KBT
13. Các chi phí dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 

13h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

13a. Tổng chi hàng năm
13b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác
13c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên
13c. Nghiên cứu khoa học
13e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
13f. Chi cho cộng đồng vùng đệm
13g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức

12i. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

12d. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
12e. Chi cho cộng đồng vùng đệm
12f. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
12g. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
12h. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

13i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng
13j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

14d. Nghiên cứu khoa học
14c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên

E. Thu nhập và doanh thu tự tạo

14e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 

13k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

14. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
14a. Tổng chi hàng năm
14b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác

15. Tổng thu nhập và doanh thu hàng năm
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, nên bao gồm toàn bộ thu 

nhập doanh thu của VQG từ tất cả các nguồn

14g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
14h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
14i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều14f. Chi cho cộng đồng vùng đệm

Trong đó
15a. Phí và lệ phí du lịch 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ (năm 2019)

15b. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
15c. Tiền phạt vi phạm
15d. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
15e. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
15f. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT
15g. Các khoản thu khác
Cụ thể:

17. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
17a. Tổng thu

16g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

17c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
17d. Tiền phạt vi phạm
17e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu

Giải thích chi tiết

Liệt kê các nguồn thu khác
16. Những nội dung dưới đây đã thay đổi như thế nào trong 5 năm vừa qua?  

0: tệ hơn
1: giữ nguyên

2: cải thiện hơn một chút
3: cải thiện hơn nhiều

16a. Tổng thu 
16b. Phí và lệ phí du lịch 

16h. Sự đa dạng các khoản thu nguồn thu 

16d. Tiền phạt vi phạm
16e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
16f. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác

16c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền

17b. Phí và lệ phí du lịch 

17i. Phạm vi (đa dạng) các khoản thu và nguồn thu

17f.  Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
17g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho hoạt động quản lý
17h. Những khoản thu khác, loại nguồn thu mới 

18. Nguồn thu được quản lý như thế nào
18a. Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước % trong tổng số18b. Tỷ lệ KBT được giữ lại
18c. KBT có quỹ tín dụng hoặc cơ chế lưu giữ khác không?
(ngoài kênh ngân sách thông thường)

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Mô tả cơ chế tài trợ

F. Những hạn chế về tài chính

19. KBT có đủ các nguồn tài trợ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và 
phân tán rủi ro không?

Để trống nếu không áp dụng
0: KBT chỉ phụ thuộc vào một nguồn kinh phí duy nhất

1: KBT hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ của chính phủ và quốc tế
2: Kinh phí của KBT cũng kết hợp nguồn thu tự tạo & đóng góp tư nhân

3: Kinh phí của KBT cũng tích hợp một số cơ chế tài chính phi truyền thống (như CTDVMTR, bồi hoàn 
đa dạng sinh học, ...)

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

20. KBT có được ưu tiên khi lập kế hoạch của phân bổ ngân sách quốc gia 
/ tỉnh (nếu có) không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ưu tiên dành cho các KBT kém xa các lĩnh vực khác

1: Mức độ ưu tiên dành cho các KBT là thấp
2: Các KBT được ưu tiên và chú ý 

3: Các KBT là một trong những ưu tiên cao nhất 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

21. Ngân sách và các nguồn tài trợ khác có dự đoán được và ổn định trong 
dài hạn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến động mạnh và không thể dự đoán hàng năm

1: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến dộng hàng năm , nhưng được biết trước
2: Ngân sách & các nguồn tài trợ tương đối ổn định

3: Ngân sách & các nguồn tài trợ rất ổn định và có thể lên kế hoạch trước

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT 

22. Các quỹ có được chi tiêu theo cách tiết kiệm chi phí nhất không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có rất nhiều lãng phí không cần thiết trong chi tiêu của KBT

1: Chi tiêu của KBT không  phải lúc nào cũng hiệu quả về chi phí
2: Chi tiêu của KBT thường hiệu quả về chi phí

3: Có các nỗ lực cụ thể để đảm bảo rằng chi tiêu của KBT là hiệu quả về chi phí

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

23. Vốn, ngân sách có sẵn sàng vào đúng thời điểm, khi cần thiết mà không 
bị chậm trễ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có sự chậm trễ lớn trong việc nhận tài trợ 

1: Có sự chậm trễ nhỏ trong việc nhận tài trợ của KBY 
2: Tài trợ cho KBT thường, nhưng không phải lúc nào cũng được nhận đúng hạn

3: Tài trợ cho KBT luôn được nhận đúng hạn, khi cần

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

24. Ngân sách và kinh phí có phù hợp với nhu cầu và ưu tiên bảo tồn của 
KBT không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các tiến trình lập ngân sách và lập kế hoạch bảo tồn là hoàn toàn tách biệt

1: Có một số nỗ lực nhằm đưa các ưu tiên bảo tồn vào trong kế hoạch ngân sách 
2: Việc lập kế hoạch ngân sách có cân nhắc tới các ưu tiên bảo tồn và quản lý KBT 
3: Công tác bảo tồn của KBT và lập kế hoạch tài chính được lông ghép hoàn toàn 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

25. Các mẫu, danh mục và định mức chi phí lập kế hoạch ngân sách có 
cho phép tính toán chi phí thực tế và định giá chính xác tất cả các đầu vào 
và nguyên vật liệu bạn cần để quản lý BTu bảo tồn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các hạng mục chi tiêu chính bị bỏ qua và tất cả các định múc chi phí đều quá thấp

1: Các hạng mục chi tiêu không quan trọng bị bỏ qua và hầu hết các định mức chi phí đều quá thấp 
2: Hầu hết các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và các định mức chi phí phần lớn là thực tế

3: Tất cả các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và tất cả các định mức chi phí đều thực tế

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

26. Vườn có thể giữ lại một phần hoặc toàn bộ thu nhập kiếm được để chi 
tiêu tại chỗ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Tất cả các khoản thu đều được yêu cầu nộp cho Bộ Tài chính/TCLN/Tỉnh 

1: KBT được phép giữ lại chưa tới một nửa doanh thu
2: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu
3: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu

Giải thích chi tiết 'Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

27. Các cán bộ của KBT có đủ chuyên môn và được đào tạo về lập kế 
hoạch và cơ chế tài chính bền vững không (hoặc có thể dễ dàng tiếp cận 
với chuyên môn này từ nơi khác)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có cán bộ nào của KBT có chuyên môn hay trình độ về tài chính

1: KBT có các cán bộ có trình độ chuyên môn về tài chính
2: Cán bộ KBT đã được đào tạo về lập kế hoạch và các cơ chế tài chính bền vững 

3: Cán bộ KBT có năng lực và kinh nghiệm về tài chính bền vững

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

28. Bảo tồn đa dạng sinh học có được lồng ghép vào ngân sách của các cơ 
quan chủ quản khác và chính quyền địa phương hoạt động gần KBT hay 
không, hay có tác động đến nó?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương không bao gồm bảo tồn đa 

dạng sinh học
1: Bảo tồn là một ưu tiên nhỏ trong ngân sách của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương 
2: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương có bao gồm bảo tồn đa dạng 

sinh học
3: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương dành nhiều ưu tiên cho bảo tồn 

đa dạng sinh học

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

29. Các bên liên quan khác sử dụng và tác động đến đa dạng sinh học của 
KBT có đủ kinh phí và nỗ lực để hỗ trợ bảo tồn, đặc biệt là các cộng đồng 
và doanh nghiệp trong vùng đệm không? (ví dụ: thông qua các chính sách 
và công cụ, các chương trình của chính phủ, các cơ hội theo định hướng 
thị trường hoặc thông qua các dự án và chương trình bên ngoài)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có tài trợ/ưu đãi tài chính

1: Chỉ có một lượng rất nhỏ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
2: Có nhiều nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính, nhưng có nhiều việc cần phải làm

3: Có đủ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

30. Các điều kiện thuận lợi và / hoặc ràng buộc khác: Những yếu tố nào 
khác ảnh hưởng đến tính bền vững tài chính của KBT, tích cực hoặc tiêu 
cực?

Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

31. Trong số các yếu tố được liệt kê ở trên. ba yếu tố nào gây ra những hạn chế tài chính lớn nhất đối với KBT?
Liệt kê theo tác động tiêu cực. Liệt kê từ hạn chế tài chính lớn nhất 

đến nhỏ nhất
i.
ii.
iii.

34. KBT đã có kế hoạch quản lý chưa? 0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các hạn chế như vậy
32. Ba lợi thế tài chính lớn nhất, cơ hội hoặc lĩnh vực tiềm năng cho KBT?

Liệt kê theo tác động tích cực. Liệt kê từ lợi thế/cơ hội/lĩnh vực tiềm 
năng lớn nhất đến nhỏ nhất

i.
ii.
iii.

36. Đã có bất kỳ nghiên cứu định giá nào được thực hiện trong KBT hoặc 
vùng phụ cận chưa?

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu rõ những vấn đề mà các luật/điều luật/quy định này đề cập đến 
và thời điểm các luật/điều luật/quy định này được đua ra 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do nghiên cứu được chuẩn bị và các nội dung 
của nghiên cứu 

37. KBT có bất kỳ luật, điều luật hoặc quy định đặc biệt nào quản lý tài 
chính, phí và doanh thu cho riêng vườn không?

0: Không
1: Có

i. Chuyên gia làm việc toàn bộ thời gian tại KBT

Liệt kê số người

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức và lý do các kế hoạch được chuẩn bị và mục đích 

của chúng 

34a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

35. KBT đã có kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính nào chưa? 0: Không
1: Có

35a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các lợi thế như vậy

33. Ý tưởng cải thiện tình hình tài chính của KBT? 

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Nêu các biện pháp có thể được sử dụng hoặc đưa ra để cải thiện tình 
hình tài chính của KBT. Không tập trung vào số tiền tài trợ mà hãy suy 

nghĩ về cách thức có thể tăng cường hoặc thay đổi hệ thống tài 
chính, các thủ tục và năng lực theo chiều hướng tốt hơn.

G. Lập kế hoạch

Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao ông/bà lại mong muốn có những thay đổi nàyGiải thích chi tiết

14j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng
14k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Giải thích chi tiết

7h. Các chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế hỗ trợ cho KBT Chỉ bao gồm những người đã ở tại KBT trên 1 tuần trong năm qua 

Bảng 1 nhằm hỗ trợ cho việc thu thập thông tin từ BQL 
KBT. Đây là bước quan trọng nhất trong PAFSAT và cung cấp 
dữ liệu chính về tính bền vững tài chính của KBT. Bước này cần 
sự hỗ trợ, quan tâm và tham gia chặt chẽ của BQL KBT. Điều 
này có nghĩa là việc giải thích rõ ràng cho BQL KBT về PAFSAT 
và trả lời bất kỳ thắc mắc nào mà họ đặt ra ngay từ khi bắt đầu 
là rất quan trọng. Bảng 1a là phiên bản rút gọn của bảng số 
liệu để gửi cho người được hỏi trước cuộc họp. Mục đích là để 

họ có thể suy nghĩ về câu trả lời và chuẩn bị số liệu nếu cần. Lý 
tưởng nhất là nên gửi tài liệu này trước ít nhất hai tuần để 
người được hỏi có thể điền số liệu về tài chính theo yêu cầu 
(mục B về số liệu về tài chính) và các câu hỏi liên quan và gửi 
trả lại ít nhất 3 ngày trước khi cuộc họp diễn ra. Điều này cho 
phép họ có thời gian để suy nghĩ về các câu trả lời trước khi 
gặp mặt trực tiếp.

Tên Dự án Nhà tài trợ (Cơ quan nhà nước, tổ 
chức khác…)

Hoạt động chính, lĩnh vực hoạt động được 
tài trợ Đối tác thực hiện (nếu có) Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tệ (VNĐ, 

USD…)
Năm thực hiện  

(từ năm - đến năm)

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có/sẽ có những thay đổi này

3. Năm tài chính của các số liệu đề cập đến trong bảng

Giải thích chi tiết 'Nêu lí do tại sao lại có/sẽ có những thay đổi này 

11. Các nguồn vốn cấp cho xã cho hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên và đa dạng sinh học có đáp ứng được nhu cầu không?

0: không có nguồn chi cho hoạt động bảo tồn ĐHSH 
1: Một vài hoạt động thì chi đủ, nhưng ít hơn nhu cầu

2.  Có thể thực hiện các hoạt động bảo tồn cơ bản
3: Tất các nhu cầu về nguồn chi cho bảo tồn đều được đáp ứng đủ

C Số liệu về tài chính
7. Tổng chi hàng năm của xã Số tiền tính theo VNĐ theo năm 2020

8. Tổng chi cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học?

Ngày/tháng/năm (vd. 27/12/2020)

Năm tài chính

1. Tên xã, huyện, tỉnh Nêu rõ địa điểm

17. KBT có gây ra các thiệt hại về kinh tế, tài chính cho xã, cộng đồng địa 
phương không? 

Ngoài việc xem xét chi phí tài chính trực tiếp, cũng hỏi về chi phí giao 
dịch (tham gia các cuộc họp, các hoạt động bảo tồn cộng đồng), chi 

phí cơ hội (sử dụng đất và tài nguyên bị bỏ qua hoặc giảm bớt) và 
chi phí sản xuất (ví dụ như thiệt hại do động vật hoang dã đối với 
cây trồng hoặc vật nuôi). Đồng thời kiểm tra xem điều này đã thay 

đổi như thế nào theo thời gian.

18. Theo ông/ bà đâu là cơ hội và tiềm năng chính để cải thiện tác động 
tích cực về tài chính và kinh tế của KBT đối với xã và người dân địa 
phương?

Tập tring vào các tác động liên quan tới tài chính và kinh tế
(không tập trung vào mối quan hệ với BQL KBT ở phạm vi rộng hơn)

14. Người dân xã có tham gia các hoạt động CTDVMTR không, nếu có thì 
làm như thế nào và bao nhiêu hộ được hưởng lợi?

Xem liệu có bất kỳ số liệu nào về số tiền chi trả DVMTR được cấp cho 
người dân xã hay không. Hỏi thời gian bắt đầu chi trả DVMTR trong 

khu vực.

15. Xã và người dân trong xã có nhận được tài trợ hoặc hỗ trợ nào từ BQL 
KBT không? 

Hãy suy nghĩ về lợi ích kinh tế tiền mặt và không liên quan tới tiền , 
bao gồm doanh thu, cơ sở thuế, thu nhập, việc làm, du lịch, tiếp cận 
các sản phẩm tự nhiên, giáo dục, nhận thức, v.v. Đồng thời kiểm tra 

xem điều này đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
16. KBT mang lại các lợi ích gì cho xã, người dân và kinh tế của địa phương 
? 

D. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

12. Bảo tồn đa dạng sinh học có được ưu tiên ngân sách của xã không?

Cùng với việc xem xét câu hỏi này ở cấp xã, hãy thử tìm hiểu xem cơ 
quan hoặc cá nhân nào coi bảo tồn là ưu tiên ngân sách và cơ quan 
nào không, và lý do của việc này. Đồng thời kiểm tra xem điều này 

đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

13. Theo ông/bà, đâu là cơ hội và tiềm năng chính để xã có thêm nguồn 
kinh phí cho bảo tồn đa dạng sinh học?

Hãy thử chuyển hướng cuộc thảo luận đến các dự án quốc tế và 
xem liệu có bất kỳ ý tưởng nào về việc tận dụng ngân sách chính 
phủ tốt hơn, hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính sáng tạo 

hơn như quan hệ đối tác với khu vực tư nhân hoặc thậm chí gây quỹ 
trong cộng đồng hay không.

Số tiền theo VNĐ, nếu không thể có con số chính xác có thể cho số 
%

9. Tỷ lệ % của ngân sách xã chi cho bảo tồn thay đổi như thế nào trong 5 
năm qua?

0: tệ hơn
1. giữ nguyên 

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều10. Ông/ bà mong muốn  tỷ lệ % của ngân sách xã chi cho bảo tồn thay 

đổi như thế nào trong tương lai gần (1-3 năm tới)?

B. Nguồn tài chính cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
6. Danh sách tổng hợp về tất cả các hoạt động, dự án liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học mà xã tham gia (ví dụ các hoạt động của KBT, chương trình bảo vệ động vật, thực vật, trồng rừng, 

hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục môi trường…). Nên bao gồm các hoạt động, dự án được tài trợ bởi Chính phủ, các Tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, tư nhân... trong 5 năm gần đây (hoặc ít nhất là 3 
năm gần đây). Điền thông tin vào bảng dưới:

A. Thông tin cơ bản

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 3. Thông tin về các nguồn chi phí cho bảo tồn tại các xã vùng đệm 

Vui lòng điền câu trả lời tại đây Giải thích

Được thực hiện với các cán bộ xã chủ chốt. Nên có tối đa 5 cán bộ tham gia vào hoạt động này, bao gồm cả Chủ tịch xã cũng như các đại diện từ các bộ phận tài chính/lập kế hoạch, môi trường và các bộ phận 
khác (như nông nghiệp, hội phụ nữ). Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Lưu ý: Không phải lúc nào cũng có thể thu thập được thông tin từ mọi xã, đặc biệt đối với các KBT có vùng đệm lớn. Nên lựa chọn một số xã đại diện phản ánh được các điều kiện kinh tế-xã hội và sinh thái 
khác nhau, sự tương tác với KBT, sự tham gia vào các hoạt động bảo tồn, các mối đe dọa, sự phụ thuộc hoặc tác động tới các dịch vụ hệ sinh thái...

4. Diện tích của xã Diện tích tính theo ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

5. Dân số (số khẩu và số hộ) Ước tính gần nhất. Chỉ rõ năm.

2. Ngày đánh giá

Bảng 2 nhằm hỗ trợ cho việc thu thập thông tin từ bộ phận 
tài chính của TCLN/UBND tỉnh (tương ứng với KBT đang 
được đánh giá). Bảng này cung cấp thông tin cơ bản về cách 
thức mà cơ quan quản lý cấp trên đánh giá về tầm quan trọng 
của KBT trong mối tương quan, có khả năng là cạnh tranh, với 
các nguồn chi tiêu khác. Bảng 2a được dùng để gửi cho người 

được hỏi trước cuộc họp để họ có thể suy nghĩ về câu trả lời và 
chuẩn bị số liệu nếu cần. Giống như trên, tốt nhất là nên gửi tài 
liệu này trước ít nhất 2 tuần để người được hỏi có thể điền số 
liệu về tài chính theo yêu cầu (các câu hỏi từ 5 đến 8 trong mục 
B về số liệu về tài chính) và các câu hỏi liên quan và gửi trả lại 
ít nhất 3 ngày trước khi cuộc họp diễn ra.

Bảng 3 nhằm hỗ trợ cho việc thu thập thông tin từ chính 
quyền xã. Bảng này giúp chúng ta hiểu được cách mà cộng 
đồng địa phương nhận thức về KBT trên khía cạnh các tác 
động tài chính và kinh tế địa phương (cả tích cực và tiêu cực), 
và mức độ hỗ trợ tài chính dành cho bảo tồn đa dạng sinh học 
và hệ sinh thái ở vùng đệm. Bảng 3a được dùng để gửi cho 
người được hỏi trước cuộc họp để họ có thể suy nghĩ về câu 

trả lời và chuẩn bị số liệu nếu cần. Giống như trên, tốt nhất là 
nên gửi tài liệu này trước ít nhất 2 tuần để người trả lời có thể 
điền số liệu về tài chính theo yêu cầu (mục B về Nguồn tài 
chính cho bảo tồn thiên nhiên & đa dạng sinh học và các câu 
hỏi từ 7 đến 9 trong mục C về số liệu về tài chính) và các câu 
hỏi liên quan và gửi trả lại ít nhất 3 ngày trước khi cuộc họp 
diễn ra. 

Bảng excel “Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT).xls” được kèm theo những hướng 
dẫn này. Bảng excel này bao gồm một loạt các bảng tính có chứa một danh sách các câu hỏi  
để thảo luận và các mẫu để điền câu trả lời của từng nhóm trong số ba nhóm đối tượng mục 
tiêu cho công cụ PAFSAT (các nhà quản lý KBT, các cán bộ lập kế hoạch tài chính và ngân sách 
trong các cơ quan quản lý cấp trên của KBT và các cộng đồng vùng đệm).

Vui lòng điền thông tin trả lời ở cột này Giải thích

1. Tên tỉnh Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT 

2. Ngày đánh giá Ngày/tháng/năm (vd. 27/12/2020)

3. Năm tài chính được đề cập đến trong bảng Năm tài chính

4. Số lượng các  KBT trực thuộc đơn vị quản lý và tổng diện tích
Không cần chi tiết thông tin diện tích tới từng KBT, chỉ cần tổng 

diện tích và tích theo ha

5. Tổng chi hàng năm
Thành tiền (VNĐ trong năm trước); cho TCLN, hoặc cho tỉnh, nếu có 
liên quan. Nên bao gồm tất cả các chi tiêu (không chỉ cho các KBT 

hay hoạt động bảo tồn).

6. Tổng chi cho KBT được đánh giá Số tiền (VNĐ trong năm trước) hoặc nếu không có con số thì đưa 
ra % ước tính

7. Tổng chi cho toàn bộ các KBT trực thuộc
Số tiền (VNĐ trong năm trước) hoặc nếu không có con số thì đưa 

ra % ước tính. Nên bao gồm chi tiêu cho tất cả các KBT thuộc 
quyền quản lý của cơ quan.

8a. % tổng ngân sách cho tất cả các KBT  

8b. % tổng ngân sách cho KBT được đánh giá

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

9a. % của toàn bộ ngân sách cho tất cả các KBT 

9b. % của toàn bộ ngân sách cho KBT được đánh giá

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này 

10. Hàng năm các KBT đề xuất ngân sách hoạt động, thông thường 
cơ quan cấp trên đáp ứng và cung cấp được bao nhiêu %?

Đáp ứng từ
0: <50% nhu cầu ngân sách 

1: từ 50 đến 75% nhu cầu ngân sách
2: Từ 75 đến 99% nhu cầu ngân sách

3: Đáp ứng được toàn bộ nhu cầu ngân sách

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

11. Các yêu cầu về ngân sách của KBT được chuẩn bị và đệ trình như 
thế nào?

Điều này sẽ cung cấp thông tin cho các KBT nói chung, nhưng 
cũng kiểm tra xem tình hình có khác biệt đối với KBT được đánh 

giá hay không. Lên ý tưởng về thủ tục, quy trình và thời gian biểu. 
Hỏi xem liệu việc lập ngân sách có hoàn toàn do cán bộ KBT thực 
hiện hay không, hay liệu TCLN / Tỉnh cũng đóng vai trò trong việc 

chuẩn bị, kiểm tra hoặc sửa đổi kế hoạch ngân sách

12. Quy trình xem xét, kiểm tra và phê duyệt các yêu cầu ngân sách 
của KBT là gì?

Thông tin về các KBT nói chung, nhưng cần hỏi có khác biệt so với 
KBT được đánh giá không?  Lên ý tưởng về thủ tục, quy trình và 

thời gian biểu. Cho biết đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm là gì / ai 
trong việc đưa ra các quyết định quan trọng về việc phê duyệt và 

phân bổ ngân sách.

13. Ý kiến của ông/ bà về việc liệu các KBT có thể giữ lại doanh thu 
mà họ tạo ra để chi tiêu tại chỗ hay không?

Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  

14. Ông/ bà có nghĩ rằng nên khuyến khích các KBT tăng nguồn thu 
tự tạo và tự cung tự cấp hơn không?

Hỏi đối với các KBTnói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  

15. Theo ông/bà đâu là những hạn chế hoặc lĩnh vực cần cải thiện 
để từ đó sẽ tác động đến tài chính của KBT?

Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  
Không chỉ nói về số tiền tài trợ hiện có mà còn thảo luận về các 

vấn đề tài chính không liên quan đến tiền mặt

16. Theo ông/ bà đâu là cơ hội và tiềm năng chính để cải thiện tình 
hình tài chính của các KBT?

Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng. 
Không chỉ nói về việc tăng kinh phí từ nguồn của chính phủ và các 

nguồn tài trợ nước ngoài truyền thống mà còn thảo luận về các 
nguồn tài trợ và thu nhập tự tạo khác

Được thực hiện với các cán bộ từ bộ phận tài chính của TCLN/chính quyền cấp tỉnh (có liên quan). Nên có tối đa 3 cán bộ tham gia vào hoạt động này, 
ít nhất một trong số họ có ảnh hưởng ra quyết định đối với việc lập kế hoạch, phân bổ và báo cáo ngân sách KBT. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

C. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

9. Ông bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. vẫn như nhau

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 2: Thông tin về tài chính VQG từ các cơ quan quản lý cấp trên ( tỉnh/ huyện)

A. Thông tin cơ bản

B. Số liệu về tài chính. 

8. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều
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BẢNG 1/A:  
TỰ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, NHU CẦU & CƠ HỘI BỞI CÁC CÁN 
BỘ QUẢN LÝ KBT

Bảng 1 và 1a là để dành cho các cán bộ quản lý KBT tự điền thông tin vào. Cuộc họp cần có sự 
tham gia của tối đa 6 người, bao gồm thành viên của BQL KBT và đại diện của các bộ phận chuyên 
môn có liên quan (như quản lý, thực thi pháp luật, du lịch, tài chính, nghiên cứu, kiểm lâm, v.v..). 
Các câu hỏi đề cập đến vấn đề tài chính trong vùng lõi KBT.

Bảng 1 bao gồm toàn bộ các câu hỏi sẽ được thảo luận trong cuộc họp.

Bảng 1a chỉ bao gồm các câu hỏi được chọn ra từ các mục A đến E, và không có các câu hỏi chi tiết 
về những hạn chế tài chính và lập kế hoạch tài chính trong các mục từ F đến G. Bảng này có thể được 
gửi cho những người tham gia trước khi diễn ra cuộc họp để họ có thể suy nghĩ về câu trả lời và chuẩn 
bị số liệu nếu cần. 

Sau đó cuộc họp sẽ đi qua toàn bộ danh sách các câu hỏi trong bảng 1, kiểm tra chéo và thảo luận 
về các câu trả lời đã được chuẩn bị trước trong các mục A-E, điền thông tin vào các mục F-G, và ghi 
chép lại những thông tin và ghi chú bổ sung để mở rộng và giải thích cho các câu trả lời này. Những 
chỗ còn để trống hoặc cần làm rõ cũng có thể được giải quyết trong cuộc họp này. Đồng thời với việc 
điền thông tin vào các bảng, vẫn cần ghi chép để lưu lại các thông tin, những giải thích và các điểm 
thảo luận chi tiết hơn.

Các câu hỏi 1-5 cung cấp thông tin cơ bản về KBT. BLQ KBT 
cần điền thông tin vào các câu hỏi này trước khi diễn ra cuộc 
họp. Những chỗ còn để trống hoặc cần làm rõ có thể được giải 

BQL KBT cần điền thông tin vào các câu hỏi 5-6 trước khi cuộc 
họp diễn ra. Những chỗ còn để trống hoặc cần làm rõ sẽ được 
giải quyết trong cuộc họp và những phần giải thích thêm 
cũng sẽ được thảo luận và ghi chép lại.

Câu 5 hỏi về số liệu thu nhập, chi tiêu và nguồn tài trợ của KBT. 
Số liệu nên được cung cấp ở định dạng kế hoạch/báo cáo ngân 
sách theo mẫu của nhà nước và tốt nhất là trong vòng 5 năm 
qua (hoặc ít nhất là 3 năm qua) để có thể so sánh theo thời gian.

Tên Dự án Hoạt động chính và lĩnh vực Thành viên thực hiện/ đối tác 
(nếu có) Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tài trợ Năm thực hiện 

(từ năm - đến năm)

0

Vui lòng điền câu trả lời theo cột  

Được thực hiện với các cán bộ KBT được lựa chọn từ các bộ phận khác nhau (quản lý, thực thi pháp luật, du lịch, tài chính, nghiên cứu, kiểm lâm, ...). 
Nên có tối đa 6 cán bộ tham gia vào hoạt động này. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 1: Tự đánh giá tài chính, các nhu cầu và cơ hội do các ban quản lý KBT thực hiện

Giải thích

A. Thông tin cơ bản
1. Tên KBT Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT

B. Số liệu về tài chính của VQG
5. Đề nghị KBT cung cấp hồ sơ về các khoản chi tiêu, thu nhập/doanh thu và nguồn tài trợ tài trợ/ nguồn ngân sách của vườn tốt nhất là trong 5 năm qua (và ít nhất là 3 năm qua). Dữ liệu nên được cung cấp ở định dạng kế 
hoạch/ báo cáo theo mẫu của nhà nước. 

2b. Số cán bộ, nhân viên Tổng số cán bộ, nhân viên

6. Danh sách các dự án được tài trợ (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) trong 5 năm vừa qua (hoặc 3 năm) và chi tiết dự án:

Nhà tài trợ

2a.Diện tích Ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

3. Ngày thực hiện Ngày/tháng/năm (vd: 27/12/2020)

4. Năm tài chính của các số liệu được đề cập đến trong bảng Thể hiện năm tài chính 

7c. Nguồn từ CTDVMTR cho công tác quản lý KBT Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, chỉ tính từ nguồn CTDVMTR, 
không tính từ các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng

7a. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

7b. Các nguồn ngân sách nhà nước khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm các chương trình 
quốc gia, các nguồn cho nghiên cứu khoa học

C. Nguồn tài chính của KBT 

7. Tổng số kinh phí hàng năm mà KBT nhận được Điền thông tin từ câu B5&6. Số tiền (tính theo VNĐ năm 2019) bao 
gồm tổng của các khoản thuộc câu 7a đến 7g ở bên dưới

Trong đó

Cụ thể: Liệt kê các nguồn ngân sách nhà nước khác

7d. Nguồn thu được giữ lại                                                                                                              -     

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm tất cả các khoản thu 
và doanh thu được giữ lại (ví dụ: từ du lịch, tiền phạt, từ việc bán các 

sản phẩm bị tịch thu, cho thuê, phí chuyển nhượng, giấy phép nghiên 
cứu, bán thực phẩm, đồ lưu niệm, v.v.)

Cụ thể: Liệt kê các nguồn thu được giữ lại

7e. Đóng góp từ các nguồn cá nhân                                                                                                              -     Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ,

Cụ thể: Liệt kê các nguồn từ cá nhân/ tư nhân

7f. Nguồn tài trợ quốc tế (hỗ trợ của GIZ cho công tác trồng rừng) Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Hỗ trợ nước ngoài, tổ chức 
quốc tế và các dự án 

Cụ thể: Liệt kê các nhà tài trợ, các tổ chức và các dự án

7g. Các nguồn tài chính khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: các nguồn thu khác không 
nằm trong các nguồn lliệt kê bên trên

Cụ thể: Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Cụ thể liệt kê các nguồn tài 
chính 

Liệt kê theo mức độ  thiếu hụt kinh phí nhất, liệt kê từ hoạt động thiếu 
hụt kinh phí lớn nhất đến nhỏ nhất ii.

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

8. Các nguồn tài chính này có đáp dứng được công tác quản lý và bảo tồn 
của KBT không? 

0: Không đủ cho các hoạt động quản lý và bảo tồn cơ bản 
1: Kinh phí chỉ đáp ứng được tối thiểu cấc hoạt động quản lý bảo tồn 
2: Kinh phí  đáp ứng được cơ bản mức độ nào đó hoạt động quản lý 

và bảo tồn, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu hụt 
3: Kinh phí đủ để trang trải mọi nhu cầu của KBT

9. Ba hoạt động quản lý bảo tồn của KBT đang thiếu hụt kinh phí nhất? 
i.

ii. Tư vấn ngắn hạn

iii. Tình nguyện viên

iv. Nghiên cứu viên

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

iii.

10. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua?  0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút 
3. cải thiện hơn nhiều

10a. Nguồn tài chính được nhận
10b. Sự đa dạng của các nguồn tài chính
10c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi phí quản lý

11. Ông/bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

11a. Số tiền nhận được
11b. Sự đa dạng các nguồn tài chính
11c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý và bảo tồn 

12c. Nghiên cứu khoa học

D. Hoạt động chi

12. Tổng chi hàng năm

Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ; nên bao gồm toàn bộ các chi 
phí của vườn

Trong đó:
12a. Chi phí cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các hạng mục chi lớn khác 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

12b. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên 

12j. Chi phí từ nguồn Chi trả dịch vụ Môi trường rừngTDVMTR
Trong đó:
12ji Chi phí cho lập các hợp đồng bảo vệ rừng Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ
12jii. Chi phí cho hoạt động quản lý KBT
13. Các chi phí dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 

13h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

13a. Tổng chi hàng năm
13b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác
13c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên
13c. Nghiên cứu khoa học
13e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
13f. Chi cho cộng đồng vùng đệm
13g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức

12i. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

12d. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
12e. Chi cho cộng đồng vùng đệm
12f. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
12g. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
12h. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

13i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng
13j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

14d. Nghiên cứu khoa học
14c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên

E. Thu nhập và doanh thu tự tạo

14e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 

13k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

14. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
14a. Tổng chi hàng năm
14b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác

15. Tổng thu nhập và doanh thu hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, nên bao gồm toàn bộ thu 
nhập doanh thu của VQG từ tất cả các nguồn

14g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
14h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
14i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều14f. Chi cho cộng đồng vùng đệm

Trong đó
15a. Phí và lệ phí du lịch 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ (năm 2019)

15b. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
15c. Tiền phạt vi phạm
15d. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
15e. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
15f. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT
15g. Các khoản thu khác
Cụ thể:

17. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
17a. Tổng thu

16g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

17c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
17d. Tiền phạt vi phạm
17e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu

Giải thích chi tiết

Liệt kê các nguồn thu khác
16. Những nội dung dưới đây đã thay đổi như thế nào trong 5 năm vừa qua?  

0: tệ hơn
1: giữ nguyên

2: cải thiện hơn một chút
3: cải thiện hơn nhiều

16a. Tổng thu 
16b. Phí và lệ phí du lịch 

16h. Sự đa dạng các khoản thu nguồn thu 

16d. Tiền phạt vi phạm
16e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
16f. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác

16c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền

17b. Phí và lệ phí du lịch 

17i. Phạm vi (đa dạng) các khoản thu và nguồn thu

17f.  Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
17g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho hoạt động quản lý
17h. Những khoản thu khác, loại nguồn thu mới 

18. Nguồn thu được quản lý như thế nào
18a. Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước % trong tổng số18b. Tỷ lệ KBT được giữ lại
18c. KBT có quỹ tín dụng hoặc cơ chế lưu giữ khác không?
(ngoài kênh ngân sách thông thường)

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Mô tả cơ chế tài trợ

F. Những hạn chế về tài chính

19. KBT có đủ các nguồn tài trợ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và 
phân tán rủi ro không?

Để trống nếu không áp dụng
0: KBT chỉ phụ thuộc vào một nguồn kinh phí duy nhất

1: KBT hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ của chính phủ và quốc tế
2: Kinh phí của KBT cũng kết hợp nguồn thu tự tạo & đóng góp tư nhân

3: Kinh phí của KBT cũng tích hợp một số cơ chế tài chính phi truyền thống (như CTDVMTR, bồi hoàn 
đa dạng sinh học, ...)

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

20. KBT có được ưu tiên khi lập kế hoạch của phân bổ ngân sách quốc gia 
/ tỉnh (nếu có) không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ưu tiên dành cho các KBT kém xa các lĩnh vực khác

1: Mức độ ưu tiên dành cho các KBT là thấp
2: Các KBT được ưu tiên và chú ý 

3: Các KBT là một trong những ưu tiên cao nhất 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

21. Ngân sách và các nguồn tài trợ khác có dự đoán được và ổn định trong 
dài hạn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến động mạnh và không thể dự đoán hàng năm

1: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến dộng hàng năm , nhưng được biết trước
2: Ngân sách & các nguồn tài trợ tương đối ổn định

3: Ngân sách & các nguồn tài trợ rất ổn định và có thể lên kế hoạch trước

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT 

22. Các quỹ có được chi tiêu theo cách tiết kiệm chi phí nhất không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có rất nhiều lãng phí không cần thiết trong chi tiêu của KBT

1: Chi tiêu của KBT không  phải lúc nào cũng hiệu quả về chi phí
2: Chi tiêu của KBT thường hiệu quả về chi phí

3: Có các nỗ lực cụ thể để đảm bảo rằng chi tiêu của KBT là hiệu quả về chi phí

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

23. Vốn, ngân sách có sẵn sàng vào đúng thời điểm, khi cần thiết mà không 
bị chậm trễ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có sự chậm trễ lớn trong việc nhận tài trợ 

1: Có sự chậm trễ nhỏ trong việc nhận tài trợ của KBY 
2: Tài trợ cho KBT thường, nhưng không phải lúc nào cũng được nhận đúng hạn

3: Tài trợ cho KBT luôn được nhận đúng hạn, khi cần

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

24. Ngân sách và kinh phí có phù hợp với nhu cầu và ưu tiên bảo tồn của 
KBT không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các tiến trình lập ngân sách và lập kế hoạch bảo tồn là hoàn toàn tách biệt

1: Có một số nỗ lực nhằm đưa các ưu tiên bảo tồn vào trong kế hoạch ngân sách 
2: Việc lập kế hoạch ngân sách có cân nhắc tới các ưu tiên bảo tồn và quản lý KBT 
3: Công tác bảo tồn của KBT và lập kế hoạch tài chính được lông ghép hoàn toàn 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

25. Các mẫu, danh mục và định mức chi phí lập kế hoạch ngân sách có 
cho phép tính toán chi phí thực tế và định giá chính xác tất cả các đầu vào 
và nguyên vật liệu bạn cần để quản lý BTu bảo tồn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các hạng mục chi tiêu chính bị bỏ qua và tất cả các định múc chi phí đều quá thấp

1: Các hạng mục chi tiêu không quan trọng bị bỏ qua và hầu hết các định mức chi phí đều quá thấp 
2: Hầu hết các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và các định mức chi phí phần lớn là thực tế

3: Tất cả các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và tất cả các định mức chi phí đều thực tế

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

26. Vườn có thể giữ lại một phần hoặc toàn bộ thu nhập kiếm được để chi 
tiêu tại chỗ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Tất cả các khoản thu đều được yêu cầu nộp cho Bộ Tài chính/TCLN/Tỉnh 

1: KBT được phép giữ lại chưa tới một nửa doanh thu
2: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu
3: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu

Giải thích chi tiết 'Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

27. Các cán bộ của KBT có đủ chuyên môn và được đào tạo về lập kế 
hoạch và cơ chế tài chính bền vững không (hoặc có thể dễ dàng tiếp cận 
với chuyên môn này từ nơi khác)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có cán bộ nào của KBT có chuyên môn hay trình độ về tài chính

1: KBT có các cán bộ có trình độ chuyên môn về tài chính
2: Cán bộ KBT đã được đào tạo về lập kế hoạch và các cơ chế tài chính bền vững 

3: Cán bộ KBT có năng lực và kinh nghiệm về tài chính bền vững

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

28. Bảo tồn đa dạng sinh học có được lồng ghép vào ngân sách của các cơ 
quan chủ quản khác và chính quyền địa phương hoạt động gần KBT hay 
không, hay có tác động đến nó?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương không bao gồm bảo tồn đa 

dạng sinh học
1: Bảo tồn là một ưu tiên nhỏ trong ngân sách của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương 
2: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương có bao gồm bảo tồn đa dạng 

sinh học
3: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương dành nhiều ưu tiên cho bảo tồn 

đa dạng sinh học

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

29. Các bên liên quan khác sử dụng và tác động đến đa dạng sinh học của 
KBT có đủ kinh phí và nỗ lực để hỗ trợ bảo tồn, đặc biệt là các cộng đồng 
và doanh nghiệp trong vùng đệm không? (ví dụ: thông qua các chính sách 
và công cụ, các chương trình của chính phủ, các cơ hội theo định hướng 
thị trường hoặc thông qua các dự án và chương trình bên ngoài)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có tài trợ/ưu đãi tài chính

1: Chỉ có một lượng rất nhỏ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
2: Có nhiều nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính, nhưng có nhiều việc cần phải làm

3: Có đủ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

30. Các điều kiện thuận lợi và / hoặc ràng buộc khác: Những yếu tố nào 
khác ảnh hưởng đến tính bền vững tài chính của KBT, tích cực hoặc tiêu 
cực?

Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

31. Trong số các yếu tố được liệt kê ở trên. ba yếu tố nào gây ra những hạn chế tài chính lớn nhất đối với KBT?
Liệt kê theo tác động tiêu cực. Liệt kê từ hạn chế tài chính lớn nhất 

đến nhỏ nhất
i.
ii.
iii.

34. KBT đã có kế hoạch quản lý chưa? 
0: Không

1: Có

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các hạn chế như vậy
32. Ba lợi thế tài chính lớn nhất, cơ hội hoặc lĩnh vực tiềm năng cho KBT?

Liệt kê theo tác động tích cực. Liệt kê từ lợi thế/cơ hội/lĩnh vực tiềm 
năng lớn nhất đến nhỏ nhất

i.
ii.
iii.

36. Đã có bất kỳ nghiên cứu định giá nào được thực hiện trong KBT hoặc 
vùng phụ cận chưa?

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu rõ những vấn đề mà các luật/điều luật/quy định này đề cập đến 
và thời điểm các luật/điều luật/quy định này được đua ra 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do nghiên cứu được chuẩn bị và các nội dung 
của nghiên cứu 

37. KBT có bất kỳ luật, điều luật hoặc quy định đặc biệt nào quản lý tài 
chính, phí và doanh thu cho riêng vườn không?

0: Không
1: Có

i. Chuyên gia làm việc toàn bộ thời gian tại KBT

Liệt kê số người

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do các kế hoạch được chuẩn bị và mục đích 
của chúng 

34a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

35. KBT đã có kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính nào chưa? 0: Không
1: Có

35a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các lợi thế như vậy

33. Ý tưởng cải thiện tình hình tài chính của KBT? 

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Nêu các biện pháp có thể được sử dụng hoặc đưa ra để cải thiện tình 
hình tài chính của KBT. Không tập trung vào số tiền tài trợ mà hãy suy 

nghĩ về cách thức có thể tăng cường hoặc thay đổi hệ thống tài 
chính, các thủ tục và năng lực theo chiều hướng tốt hơn.

G. Lập kế hoạch

Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao ông/bà lại mong muốn có những thay đổi nàyGiải thích chi tiết

14j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng
14k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Giải thích chi tiết

7h. Các chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế hỗ trợ cho KBT Chỉ bao gồm những người đã ở tại KBT trên 1 tuần trong năm qua 

quyết trong cuộc họp và những phần giải thích thêm cũng sẽ 
được thảo luận và ghi chép lại.

Danh sách các dự án được tài trợ bên ngoài hiện đang được 
thực hiện ở vùng lõi cũng được cung cấp trong câu hỏi 6, 
trong đó yêu cầu nêu rõ các thông tin như tên dự án, nhà tài 
trợ, các hoạt động chính, đối tác thực hiện, tổng số tiền tài trợ 
và thời gian thực hiện. Giống như phần về số liệu ngân sách, 
thông tin về các dự án được tài trợ bên ngoài tốt nhất là trong 
vòng 5 năm qua (hoặc ít nhất là 3 năm qua).

A. Thông tin cơ bản

B. Số liệu về tài chính của KBT

Tên Dự án Hoạt động chính và lĩnh vực Thành viên thực hiện/ đối tác 
(nếu có) Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tài trợ Năm thực hiện 

(từ năm - đến năm)

0

Vui lòng điền câu trả lời theo cột  

Được thực hiện với các cán bộ KBT được lựa chọn từ các bộ phận khác nhau (quản lý, thực thi pháp luật, du lịch, tài chính, nghiên cứu, kiểm lâm, ...). 
Nên có tối đa 6 cán bộ tham gia vào hoạt động này. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 1: Tự đánh giá tài chính, các nhu cầu và cơ hội do các ban quản lý KBT thực hiện

Giải thích

A. Thông tin cơ bản
1. Tên KBT Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT

B. Số liệu về tài chính của VQG
5. Đề nghị KBT cung cấp hồ sơ về các khoản chi tiêu, thu nhập/doanh thu và nguồn tài trợ tài trợ/ nguồn ngân sách của vườn tốt nhất là trong 5 năm qua (và ít nhất là 3 năm qua). Dữ liệu nên được cung cấp ở định dạng kế 
hoạch/ báo cáo theo mẫu của nhà nước. 

2b. Số cán bộ, nhân viên Tổng số cán bộ, nhân viên

6. Danh sách các dự án được tài trợ (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) trong 5 năm vừa qua (hoặc 3 năm) và chi tiết dự án:

Nhà tài trợ

2a.Diện tích Ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

3. Ngày thực hiện Ngày/tháng/năm (vd: 27/12/2020)

4. Năm tài chính của các số liệu được đề cập đến trong bảng Thể hiện năm tài chính 

7c. Nguồn từ CTDVMTR cho công tác quản lý KBT Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, chỉ tính từ nguồn CTDVMTR, 
không tính từ các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng

7a. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

7b. Các nguồn ngân sách nhà nước khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm các chương trình 
quốc gia, các nguồn cho nghiên cứu khoa học

C. Nguồn tài chính của KBT 

7. Tổng số kinh phí hàng năm mà KBT nhận được Điền thông tin từ câu B5&6. Số tiền (tính theo VNĐ năm 2019) bao 
gồm tổng của các khoản thuộc câu 7a đến 7g ở bên dưới

Trong đó

Cụ thể: Liệt kê các nguồn ngân sách nhà nước khác

7d. Nguồn thu được giữ lại                                                                                                              -     

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm tất cả các khoản thu 
và doanh thu được giữ lại (ví dụ: từ du lịch, tiền phạt, từ việc bán các 

sản phẩm bị tịch thu, cho thuê, phí chuyển nhượng, giấy phép nghiên 
cứu, bán thực phẩm, đồ lưu niệm, v.v.)

Cụ thể: Liệt kê các nguồn thu được giữ lại

7e. Đóng góp từ các nguồn cá nhân                                                                                                              -     Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ,

Cụ thể: Liệt kê các nguồn từ cá nhân/ tư nhân

7f. Nguồn tài trợ quốc tế (hỗ trợ của GIZ cho công tác trồng rừng) Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Hỗ trợ nước ngoài, tổ chức 
quốc tế và các dự án 

Cụ thể: Liệt kê các nhà tài trợ, các tổ chức và các dự án

7g. Các nguồn tài chính khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: các nguồn thu khác không 
nằm trong các nguồn lliệt kê bên trên

Cụ thể: Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Cụ thể liệt kê các nguồn tài 
chính 

Liệt kê theo mức độ  thiếu hụt kinh phí nhất, liệt kê từ hoạt động thiếu 
hụt kinh phí lớn nhất đến nhỏ nhất ii.

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

8. Các nguồn tài chính này có đáp dứng được công tác quản lý và bảo tồn 
của KBT không? 

0: Không đủ cho các hoạt động quản lý và bảo tồn cơ bản 
1: Kinh phí chỉ đáp ứng được tối thiểu cấc hoạt động quản lý bảo tồn 
2: Kinh phí  đáp ứng được cơ bản mức độ nào đó hoạt động quản lý 

và bảo tồn, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu hụt 
3: Kinh phí đủ để trang trải mọi nhu cầu của KBT

9. Ba hoạt động quản lý bảo tồn của KBT đang thiếu hụt kinh phí nhất? 
i.

ii. Tư vấn ngắn hạn

iii. Tình nguyện viên

iv. Nghiên cứu viên

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

iii.

10. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua?  0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút 
3. cải thiện hơn nhiều

10a. Nguồn tài chính được nhận
10b. Sự đa dạng của các nguồn tài chính
10c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi phí quản lý

11. Ông/bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

11a. Số tiền nhận được
11b. Sự đa dạng các nguồn tài chính
11c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý và bảo tồn 

12c. Nghiên cứu khoa học

D. Hoạt động chi

12. Tổng chi hàng năm

Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ; nên bao gồm toàn bộ các chi 
phí của vườn

Trong đó:
12a. Chi phí cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các hạng mục chi lớn khác 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

12b. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên 

12j. Chi phí từ nguồn Chi trả dịch vụ Môi trường rừngTDVMTR
Trong đó:
12ji Chi phí cho lập các hợp đồng bảo vệ rừng Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ
12jii. Chi phí cho hoạt động quản lý KBT
13. Các chi phí dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 

13h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

13a. Tổng chi hàng năm
13b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác
13c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên
13c. Nghiên cứu khoa học
13e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
13f. Chi cho cộng đồng vùng đệm
13g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức

12i. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

12d. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
12e. Chi cho cộng đồng vùng đệm
12f. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
12g. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
12h. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

13i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng
13j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

14d. Nghiên cứu khoa học
14c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên

E. Thu nhập và doanh thu tự tạo

14e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 

13k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

14. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
14a. Tổng chi hàng năm
14b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác

15. Tổng thu nhập và doanh thu hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, nên bao gồm toàn bộ thu 
nhập doanh thu của VQG từ tất cả các nguồn

14g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
14h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
14i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều14f. Chi cho cộng đồng vùng đệm

Trong đó
15a. Phí và lệ phí du lịch 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ (năm 2019)

15b. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
15c. Tiền phạt vi phạm
15d. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
15e. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
15f. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT
15g. Các khoản thu khác
Cụ thể:

17. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
17a. Tổng thu

16g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

17c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
17d. Tiền phạt vi phạm
17e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu

Giải thích chi tiết

Liệt kê các nguồn thu khác
16. Những nội dung dưới đây đã thay đổi như thế nào trong 5 năm vừa qua?  

0: tệ hơn
1: giữ nguyên

2: cải thiện hơn một chút
3: cải thiện hơn nhiều

16a. Tổng thu 
16b. Phí và lệ phí du lịch 

16h. Sự đa dạng các khoản thu nguồn thu 

16d. Tiền phạt vi phạm
16e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
16f. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác

16c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền

17b. Phí và lệ phí du lịch 

17i. Phạm vi (đa dạng) các khoản thu và nguồn thu

17f.  Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
17g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho hoạt động quản lý
17h. Những khoản thu khác, loại nguồn thu mới 

18. Nguồn thu được quản lý như thế nào
18a. Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước % trong tổng số18b. Tỷ lệ KBT được giữ lại
18c. KBT có quỹ tín dụng hoặc cơ chế lưu giữ khác không?
(ngoài kênh ngân sách thông thường)

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Mô tả cơ chế tài trợ

F. Những hạn chế về tài chính

19. KBT có đủ các nguồn tài trợ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và 
phân tán rủi ro không?

Để trống nếu không áp dụng
0: KBT chỉ phụ thuộc vào một nguồn kinh phí duy nhất

1: KBT hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ của chính phủ và quốc tế
2: Kinh phí của KBT cũng kết hợp nguồn thu tự tạo & đóng góp tư nhân

3: Kinh phí của KBT cũng tích hợp một số cơ chế tài chính phi truyền thống (như CTDVMTR, bồi hoàn 
đa dạng sinh học, ...)

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

20. KBT có được ưu tiên khi lập kế hoạch của phân bổ ngân sách quốc gia 
/ tỉnh (nếu có) không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ưu tiên dành cho các KBT kém xa các lĩnh vực khác

1: Mức độ ưu tiên dành cho các KBT là thấp
2: Các KBT được ưu tiên và chú ý 

3: Các KBT là một trong những ưu tiên cao nhất 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

21. Ngân sách và các nguồn tài trợ khác có dự đoán được và ổn định trong 
dài hạn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến động mạnh và không thể dự đoán hàng năm

1: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến dộng hàng năm , nhưng được biết trước
2: Ngân sách & các nguồn tài trợ tương đối ổn định

3: Ngân sách & các nguồn tài trợ rất ổn định và có thể lên kế hoạch trước

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT 

22. Các quỹ có được chi tiêu theo cách tiết kiệm chi phí nhất không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có rất nhiều lãng phí không cần thiết trong chi tiêu của KBT

1: Chi tiêu của KBT không  phải lúc nào cũng hiệu quả về chi phí
2: Chi tiêu của KBT thường hiệu quả về chi phí

3: Có các nỗ lực cụ thể để đảm bảo rằng chi tiêu của KBT là hiệu quả về chi phí

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

23. Vốn, ngân sách có sẵn sàng vào đúng thời điểm, khi cần thiết mà không 
bị chậm trễ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có sự chậm trễ lớn trong việc nhận tài trợ 

1: Có sự chậm trễ nhỏ trong việc nhận tài trợ của KBY 
2: Tài trợ cho KBT thường, nhưng không phải lúc nào cũng được nhận đúng hạn

3: Tài trợ cho KBT luôn được nhận đúng hạn, khi cần

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

24. Ngân sách và kinh phí có phù hợp với nhu cầu và ưu tiên bảo tồn của 
KBT không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các tiến trình lập ngân sách và lập kế hoạch bảo tồn là hoàn toàn tách biệt

1: Có một số nỗ lực nhằm đưa các ưu tiên bảo tồn vào trong kế hoạch ngân sách 
2: Việc lập kế hoạch ngân sách có cân nhắc tới các ưu tiên bảo tồn và quản lý KBT 
3: Công tác bảo tồn của KBT và lập kế hoạch tài chính được lông ghép hoàn toàn 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

25. Các mẫu, danh mục và định mức chi phí lập kế hoạch ngân sách có 
cho phép tính toán chi phí thực tế và định giá chính xác tất cả các đầu vào 
và nguyên vật liệu bạn cần để quản lý BTu bảo tồn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các hạng mục chi tiêu chính bị bỏ qua và tất cả các định múc chi phí đều quá thấp

1: Các hạng mục chi tiêu không quan trọng bị bỏ qua và hầu hết các định mức chi phí đều quá thấp 
2: Hầu hết các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và các định mức chi phí phần lớn là thực tế

3: Tất cả các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và tất cả các định mức chi phí đều thực tế

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

26. Vườn có thể giữ lại một phần hoặc toàn bộ thu nhập kiếm được để chi 
tiêu tại chỗ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Tất cả các khoản thu đều được yêu cầu nộp cho Bộ Tài chính/TCLN/Tỉnh 

1: KBT được phép giữ lại chưa tới một nửa doanh thu
2: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu
3: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu

Giải thích chi tiết 'Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

27. Các cán bộ của KBT có đủ chuyên môn và được đào tạo về lập kế 
hoạch và cơ chế tài chính bền vững không (hoặc có thể dễ dàng tiếp cận 
với chuyên môn này từ nơi khác)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có cán bộ nào của KBT có chuyên môn hay trình độ về tài chính

1: KBT có các cán bộ có trình độ chuyên môn về tài chính
2: Cán bộ KBT đã được đào tạo về lập kế hoạch và các cơ chế tài chính bền vững 

3: Cán bộ KBT có năng lực và kinh nghiệm về tài chính bền vững

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

28. Bảo tồn đa dạng sinh học có được lồng ghép vào ngân sách của các cơ 
quan chủ quản khác và chính quyền địa phương hoạt động gần KBT hay 
không, hay có tác động đến nó?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương không bao gồm bảo tồn đa 

dạng sinh học
1: Bảo tồn là một ưu tiên nhỏ trong ngân sách của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương 
2: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương có bao gồm bảo tồn đa dạng 

sinh học
3: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương dành nhiều ưu tiên cho bảo tồn 

đa dạng sinh học

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

29. Các bên liên quan khác sử dụng và tác động đến đa dạng sinh học của 
KBT có đủ kinh phí và nỗ lực để hỗ trợ bảo tồn, đặc biệt là các cộng đồng 
và doanh nghiệp trong vùng đệm không? (ví dụ: thông qua các chính sách 
và công cụ, các chương trình của chính phủ, các cơ hội theo định hướng 
thị trường hoặc thông qua các dự án và chương trình bên ngoài)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có tài trợ/ưu đãi tài chính

1: Chỉ có một lượng rất nhỏ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
2: Có nhiều nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính, nhưng có nhiều việc cần phải làm

3: Có đủ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

30. Các điều kiện thuận lợi và / hoặc ràng buộc khác: Những yếu tố nào 
khác ảnh hưởng đến tính bền vững tài chính của KBT, tích cực hoặc tiêu 
cực?

Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

31. Trong số các yếu tố được liệt kê ở trên. ba yếu tố nào gây ra những hạn chế tài chính lớn nhất đối với KBT?
Liệt kê theo tác động tiêu cực. Liệt kê từ hạn chế tài chính lớn nhất 

đến nhỏ nhất
i.
ii.
iii.

34. KBT đã có kế hoạch quản lý chưa? 
0: Không

1: Có

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các hạn chế như vậy
32. Ba lợi thế tài chính lớn nhất, cơ hội hoặc lĩnh vực tiềm năng cho KBT?

Liệt kê theo tác động tích cực. Liệt kê từ lợi thế/cơ hội/lĩnh vực tiềm 
năng lớn nhất đến nhỏ nhất

i.
ii.
iii.

36. Đã có bất kỳ nghiên cứu định giá nào được thực hiện trong KBT hoặc 
vùng phụ cận chưa?

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu rõ những vấn đề mà các luật/điều luật/quy định này đề cập đến 
và thời điểm các luật/điều luật/quy định này được đua ra 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do nghiên cứu được chuẩn bị và các nội dung 
của nghiên cứu 

37. KBT có bất kỳ luật, điều luật hoặc quy định đặc biệt nào quản lý tài 
chính, phí và doanh thu cho riêng vườn không?

0: Không
1: Có

i. Chuyên gia làm việc toàn bộ thời gian tại KBT

Liệt kê số người

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do các kế hoạch được chuẩn bị và mục đích 
của chúng 

34a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

35. KBT đã có kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính nào chưa? 0: Không
1: Có

35a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các lợi thế như vậy

33. Ý tưởng cải thiện tình hình tài chính của KBT? 

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Nêu các biện pháp có thể được sử dụng hoặc đưa ra để cải thiện tình 
hình tài chính của KBT. Không tập trung vào số tiền tài trợ mà hãy suy 

nghĩ về cách thức có thể tăng cường hoặc thay đổi hệ thống tài 
chính, các thủ tục và năng lực theo chiều hướng tốt hơn.

G. Lập kế hoạch

Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao ông/bà lại mong muốn có những thay đổi nàyGiải thích chi tiết

14j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng
14k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Giải thích chi tiết

7h. Các chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế hỗ trợ cho KBT Chỉ bao gồm những người đã ở tại KBT trên 1 tuần trong năm qua 
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Các câu hỏi 7-11 là về các nguồn tài chính khác nhau mà KBT 
nhận được. BQL KBT cần điền thông tin vào các câu hỏi này 
trước khi cuộc họp diễn ra. Những chỗ còn để trống hoặc cần 
làm rõ sẽ được giải quyết trong cuộc họp và những phần giải 
thích thêm cũng sẽ được thảo luận và ghi chép lại. Số liệu về 
các nguồn tài chính trong năm hiện tại (các câu hỏi 7, 7a-f) có 
thể lấy từ số liệu tài chính của KBT và danh sách các dự án tài 
trợ bên ngoài đã được liệt kê trong các câu hỏi 5 và 6.

Giống như phần về phân bổ ngân sách chính phủ (7a và b), 
cần cung cấp cả số liệu về bất kỳ khoản đóng góp nào từ khu 
vực tư nhân, các dự án quốc tế và các nhà tài trợ và đầu tư bên 
ngoài khác (7e, f và g). Số liệu về số tiền tài trợ và các nguồn tài 
trợ cụ thể cũng cần được ghi lại. Câu hỏi 7h là về những đóng 
góp bằng hiện vật từ các chuyên gia và tình nguyện viên quốc 

tế – cũng nên ghi lại cả số lượng những người này, tập trung 
vào những người đã ở lại VQG trên 1 tuần trong năm qua.

Câu hỏi 8 sử dụng thang điểm 0-3 để tìm hiểu xem các nguồn 
tài chính này có đủ hay không, trong khi câu hỏi 9 liên quan tới 
những thiếu hụt kinh phí chính. Các điểm số trong thang điểm 
này sẽ được giải thích rõ hơn trong quá trình diễn ra cuộc họp.

Các câu hỏi 10 và 11 ghi nhận đánh giá của những người tham 
gia cuộc họp về những thay đổi theo thời gian của các khía 
cạnh khác nhau của nguồn tài chính, bao gồm số tiền được 
nhận, sự đa dạng và sự đáp ứng đầy đủ của các nguồn tài 
chính. Sự thay đổi này được xem xét cả trong 5 năm qua và 
trong vòng 1-3 năm tới. Cả hai câu hỏi đều sử dụng thang 
điểm 0-3. Các điểm số trong thang điểm này sẽ được giải thích 
rõ hơn trong quá trình diễn ra cuộc họp.

C. Các nguồn tài chính cho KBT

Tên Dự án Hoạt động chính và lĩnh vực
Thành viên thực hiện/ đối tác 

(nếu có)
Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tài trợ

Năm thực hiện 
(từ năm - đến năm)

0

Vui lòng điền câu trả lời theo cột  

Được thực hiện với các cán bộ KBT được lựa chọn từ các bộ phận khác nhau (quản lý, thực thi pháp luật, du lịch, tài chính, nghiên cứu, kiểm lâm, ...). 
Nên có tối đa 6 cán bộ tham gia vào hoạt động này. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 1: Tự đánh giá tài chính, các nhu cầu và cơ hội do các ban quản lý KBT thực hiện

Giải thích

A. Thông tin cơ bản
1. Tên KBT Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT

B. Số liệu về tài chính của VQG
5. Đề nghị KBT cung cấp hồ sơ về các khoản chi tiêu, thu nhập/doanh thu và nguồn tài trợ tài trợ/ nguồn ngân sách của vườn tốt nhất là trong 5 năm qua (và ít nhất là 3 năm qua). Dữ liệu nên được cung cấp ở định dạng kế 
hoạch/ báo cáo theo mẫu của nhà nước. 

2b. Số cán bộ, nhân viên Tổng số cán bộ, nhân viên

6. Danh sách các dự án được tài trợ (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) trong 5 năm vừa qua (hoặc 3 năm) và chi tiết dự án:

Nhà tài trợ

2a.Diện tích Ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

3. Ngày thực hiện Ngày/tháng/năm (vd: 27/12/2020)

4. Năm tài chính của các số liệu được đề cập đến trong bảng Thể hiện năm tài chính 

7c. Nguồn từ CTDVMTR cho công tác quản lý KBT Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, chỉ tính từ nguồn CTDVMTR, 
không tính từ các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng

7a. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

7b. Các nguồn ngân sách nhà nước khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm các chương trình 
quốc gia, các nguồn cho nghiên cứu khoa học

C. Nguồn tài chính của KBT 

7. Tổng số kinh phí hàng năm mà KBT nhận được
Điền thông tin từ câu B5&6. Số tiền (tính theo VNĐ năm 2019) bao 

gồm tổng của các khoản thuộc câu 7a đến 7g ở bên dưới

Trong đó

Cụ thể: Liệt kê các nguồn ngân sách nhà nước khác

7d. Nguồn thu được giữ lại                                                                                                              -     

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm tất cả các khoản thu 
và doanh thu được giữ lại (ví dụ: từ du lịch, tiền phạt, từ việc bán các 

sản phẩm bị tịch thu, cho thuê, phí chuyển nhượng, giấy phép nghiên 
cứu, bán thực phẩm, đồ lưu niệm, v.v.)

Cụ thể: Liệt kê các nguồn thu được giữ lại

7e. Đóng góp từ các nguồn cá nhân                                                                                                              -     Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ,

Cụ thể: Liệt kê các nguồn từ cá nhân/ tư nhân

7f. Nguồn tài trợ quốc tế (hỗ trợ của GIZ cho công tác trồng rừng) Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Hỗ trợ nước ngoài, tổ chức 
quốc tế và các dự án 

Cụ thể: Liệt kê các nhà tài trợ, các tổ chức và các dự án

7g. Các nguồn tài chính khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: các nguồn thu khác không 
nằm trong các nguồn lliệt kê bên trên

Cụ thể: Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Cụ thể liệt kê các nguồn tài 
chính 

Liệt kê theo mức độ  thiếu hụt kinh phí nhất, liệt kê từ hoạt động thiếu 
hụt kinh phí lớn nhất đến nhỏ nhất ii.

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

8. Các nguồn tài chính này có đáp dứng được công tác quản lý và bảo tồn 
của KBT không? 

0: Không đủ cho các hoạt động quản lý và bảo tồn cơ bản 
1: Kinh phí chỉ đáp ứng được tối thiểu cấc hoạt động quản lý bảo tồn 
2: Kinh phí  đáp ứng được cơ bản mức độ nào đó hoạt động quản lý 

và bảo tồn, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu hụt 
3: Kinh phí đủ để trang trải mọi nhu cầu của KBT

9. Ba hoạt động quản lý bảo tồn của KBT đang thiếu hụt kinh phí nhất? 
i.

ii. Tư vấn ngắn hạn

iii. Tình nguyện viên

iv. Nghiên cứu viên

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

iii.

10. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua?  0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút 
3. cải thiện hơn nhiều

10a. Nguồn tài chính được nhận
10b. Sự đa dạng của các nguồn tài chính
10c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi phí quản lý

11. Ông/bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

11a. Số tiền nhận được
11b. Sự đa dạng các nguồn tài chính
11c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý và bảo tồn 

12c. Nghiên cứu khoa học

D. Hoạt động chi

12. Tổng chi hàng năm

Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ; nên bao gồm toàn bộ các chi 
phí của vườn

Trong đó:
12a. Chi phí cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các hạng mục chi lớn khác 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

12b. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên 

12j. Chi phí từ nguồn Chi trả dịch vụ Môi trường rừngTDVMTR
Trong đó:
12ji Chi phí cho lập các hợp đồng bảo vệ rừng Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ
12jii. Chi phí cho hoạt động quản lý KBT
13. Các chi phí dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 

13h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

13a. Tổng chi hàng năm
13b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác
13c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên
13c. Nghiên cứu khoa học
13e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
13f. Chi cho cộng đồng vùng đệm
13g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức

12i. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

12d. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
12e. Chi cho cộng đồng vùng đệm
12f. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
12g. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
12h. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

13i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng
13j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

14d. Nghiên cứu khoa học
14c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên

E. Thu nhập và doanh thu tự tạo

14e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 

13k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

14. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
14a. Tổng chi hàng năm
14b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác

15. Tổng thu nhập và doanh thu hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, nên bao gồm toàn bộ thu 
nhập doanh thu của VQG từ tất cả các nguồn

14g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
14h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
14i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều14f. Chi cho cộng đồng vùng đệm

Trong đó
15a. Phí và lệ phí du lịch 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ (năm 2019)

15b. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
15c. Tiền phạt vi phạm
15d. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
15e. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
15f. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT
15g. Các khoản thu khác
Cụ thể:

17. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
17a. Tổng thu

16g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

17c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
17d. Tiền phạt vi phạm
17e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu

Giải thích chi tiết

Liệt kê các nguồn thu khác
16. Những nội dung dưới đây đã thay đổi như thế nào trong 5 năm vừa qua?  

0: tệ hơn
1: giữ nguyên

2: cải thiện hơn một chút
3: cải thiện hơn nhiều

16a. Tổng thu 
16b. Phí và lệ phí du lịch 

16h. Sự đa dạng các khoản thu nguồn thu 

16d. Tiền phạt vi phạm
16e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
16f. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác

16c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền

17b. Phí và lệ phí du lịch 

17i. Phạm vi (đa dạng) các khoản thu và nguồn thu

17f.  Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
17g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho hoạt động quản lý
17h. Những khoản thu khác, loại nguồn thu mới 

18. Nguồn thu được quản lý như thế nào
18a. Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước % trong tổng số18b. Tỷ lệ KBT được giữ lại
18c. KBT có quỹ tín dụng hoặc cơ chế lưu giữ khác không?
(ngoài kênh ngân sách thông thường)

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Mô tả cơ chế tài trợ

F. Những hạn chế về tài chính

19. KBT có đủ các nguồn tài trợ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và 
phân tán rủi ro không?

Để trống nếu không áp dụng
0: KBT chỉ phụ thuộc vào một nguồn kinh phí duy nhất

1: KBT hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ của chính phủ và quốc tế
2: Kinh phí của KBT cũng kết hợp nguồn thu tự tạo & đóng góp tư nhân

3: Kinh phí của KBT cũng tích hợp một số cơ chế tài chính phi truyền thống (như CTDVMTR, bồi hoàn 
đa dạng sinh học, ...)

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

20. KBT có được ưu tiên khi lập kế hoạch của phân bổ ngân sách quốc gia 
/ tỉnh (nếu có) không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ưu tiên dành cho các KBT kém xa các lĩnh vực khác

1: Mức độ ưu tiên dành cho các KBT là thấp
2: Các KBT được ưu tiên và chú ý 

3: Các KBT là một trong những ưu tiên cao nhất 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

21. Ngân sách và các nguồn tài trợ khác có dự đoán được và ổn định trong 
dài hạn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến động mạnh và không thể dự đoán hàng năm

1: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến dộng hàng năm , nhưng được biết trước
2: Ngân sách & các nguồn tài trợ tương đối ổn định

3: Ngân sách & các nguồn tài trợ rất ổn định và có thể lên kế hoạch trước

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT 

22. Các quỹ có được chi tiêu theo cách tiết kiệm chi phí nhất không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có rất nhiều lãng phí không cần thiết trong chi tiêu của KBT

1: Chi tiêu của KBT không  phải lúc nào cũng hiệu quả về chi phí
2: Chi tiêu của KBT thường hiệu quả về chi phí

3: Có các nỗ lực cụ thể để đảm bảo rằng chi tiêu của KBT là hiệu quả về chi phí

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

23. Vốn, ngân sách có sẵn sàng vào đúng thời điểm, khi cần thiết mà không 
bị chậm trễ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có sự chậm trễ lớn trong việc nhận tài trợ 

1: Có sự chậm trễ nhỏ trong việc nhận tài trợ của KBY 
2: Tài trợ cho KBT thường, nhưng không phải lúc nào cũng được nhận đúng hạn

3: Tài trợ cho KBT luôn được nhận đúng hạn, khi cần

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

24. Ngân sách và kinh phí có phù hợp với nhu cầu và ưu tiên bảo tồn của 
KBT không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các tiến trình lập ngân sách và lập kế hoạch bảo tồn là hoàn toàn tách biệt

1: Có một số nỗ lực nhằm đưa các ưu tiên bảo tồn vào trong kế hoạch ngân sách 
2: Việc lập kế hoạch ngân sách có cân nhắc tới các ưu tiên bảo tồn và quản lý KBT 
3: Công tác bảo tồn của KBT và lập kế hoạch tài chính được lông ghép hoàn toàn 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

25. Các mẫu, danh mục và định mức chi phí lập kế hoạch ngân sách có 
cho phép tính toán chi phí thực tế và định giá chính xác tất cả các đầu vào 
và nguyên vật liệu bạn cần để quản lý BTu bảo tồn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các hạng mục chi tiêu chính bị bỏ qua và tất cả các định múc chi phí đều quá thấp

1: Các hạng mục chi tiêu không quan trọng bị bỏ qua và hầu hết các định mức chi phí đều quá thấp 
2: Hầu hết các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và các định mức chi phí phần lớn là thực tế

3: Tất cả các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và tất cả các định mức chi phí đều thực tế

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

26. Vườn có thể giữ lại một phần hoặc toàn bộ thu nhập kiếm được để chi 
tiêu tại chỗ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Tất cả các khoản thu đều được yêu cầu nộp cho Bộ Tài chính/TCLN/Tỉnh 

1: KBT được phép giữ lại chưa tới một nửa doanh thu
2: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu
3: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu

Giải thích chi tiết 'Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

27. Các cán bộ của KBT có đủ chuyên môn và được đào tạo về lập kế 
hoạch và cơ chế tài chính bền vững không (hoặc có thể dễ dàng tiếp cận 
với chuyên môn này từ nơi khác)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có cán bộ nào của KBT có chuyên môn hay trình độ về tài chính

1: KBT có các cán bộ có trình độ chuyên môn về tài chính
2: Cán bộ KBT đã được đào tạo về lập kế hoạch và các cơ chế tài chính bền vững 

3: Cán bộ KBT có năng lực và kinh nghiệm về tài chính bền vững

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

28. Bảo tồn đa dạng sinh học có được lồng ghép vào ngân sách của các cơ 
quan chủ quản khác và chính quyền địa phương hoạt động gần KBT hay 
không, hay có tác động đến nó?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương không bao gồm bảo tồn đa 

dạng sinh học
1: Bảo tồn là một ưu tiên nhỏ trong ngân sách của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương 
2: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương có bao gồm bảo tồn đa dạng 

sinh học
3: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương dành nhiều ưu tiên cho bảo tồn 

đa dạng sinh học

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

29. Các bên liên quan khác sử dụng và tác động đến đa dạng sinh học của 
KBT có đủ kinh phí và nỗ lực để hỗ trợ bảo tồn, đặc biệt là các cộng đồng 
và doanh nghiệp trong vùng đệm không? (ví dụ: thông qua các chính sách 
và công cụ, các chương trình của chính phủ, các cơ hội theo định hướng 
thị trường hoặc thông qua các dự án và chương trình bên ngoài)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có tài trợ/ưu đãi tài chính

1: Chỉ có một lượng rất nhỏ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
2: Có nhiều nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính, nhưng có nhiều việc cần phải làm

3: Có đủ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

30. Các điều kiện thuận lợi và / hoặc ràng buộc khác: Những yếu tố nào 
khác ảnh hưởng đến tính bền vững tài chính của KBT, tích cực hoặc tiêu 
cực?

Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

31. Trong số các yếu tố được liệt kê ở trên. ba yếu tố nào gây ra những hạn chế tài chính lớn nhất đối với KBT?
Liệt kê theo tác động tiêu cực. Liệt kê từ hạn chế tài chính lớn nhất 

đến nhỏ nhất
i.
ii.
iii.

34. KBT đã có kế hoạch quản lý chưa? 
0: Không

1: Có

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các hạn chế như vậy
32. Ba lợi thế tài chính lớn nhất, cơ hội hoặc lĩnh vực tiềm năng cho KBT?

Liệt kê theo tác động tích cực. Liệt kê từ lợi thế/cơ hội/lĩnh vực tiềm 
năng lớn nhất đến nhỏ nhất

i.
ii.
iii.

36. Đã có bất kỳ nghiên cứu định giá nào được thực hiện trong KBT hoặc 
vùng phụ cận chưa?

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu rõ những vấn đề mà các luật/điều luật/quy định này đề cập đến 
và thời điểm các luật/điều luật/quy định này được đua ra 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do nghiên cứu được chuẩn bị và các nội dung 
của nghiên cứu 

37. KBT có bất kỳ luật, điều luật hoặc quy định đặc biệt nào quản lý tài 
chính, phí và doanh thu cho riêng vườn không?

0: Không
1: Có

i. Chuyên gia làm việc toàn bộ thời gian tại KBT

Liệt kê số người

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do các kế hoạch được chuẩn bị và mục đích 
của chúng 

34a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

35. KBT đã có kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính nào chưa? 0: Không
1: Có

35a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các lợi thế như vậy

33. Ý tưởng cải thiện tình hình tài chính của KBT? 

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Nêu các biện pháp có thể được sử dụng hoặc đưa ra để cải thiện tình 
hình tài chính của KBT. Không tập trung vào số tiền tài trợ mà hãy suy 

nghĩ về cách thức có thể tăng cường hoặc thay đổi hệ thống tài 
chính, các thủ tục và năng lực theo chiều hướng tốt hơn.

G. Lập kế hoạch

Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao ông/bà lại mong muốn có những thay đổi nàyGiải thích chi tiết

14j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng
14k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Giải thích chi tiết

7h. Các chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế hỗ trợ cho KBT Chỉ bao gồm những người đã ở tại KBT trên 1 tuần trong năm qua 
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Các câu hỏi 12-14 xem xét các khoản chi tiêu của KBT. BQL 
KBT cần điền thông tin vào các câu hỏi này trước khi cuộc họp 
diễn ra. Những chỗ còn để trống hoặc cần làm rõ sẽ được giải 
quyết trong cuộc họp và những phần giải thích thêm cũng sẽ 
được thảo luận và ghi chép lại. Số liệu về chi tiêu trong năm 
hiện tại (các câu hỏi 12, 12a-j) có thể lấy từ số liệu tài chính của 
KBT đã được cung cấp trong câu hỏi 5.

Các câu hỏi 13 và 14 ghi nhận đánh giá của những người tham 
gia cuộc họp về những thay đổi theo thời gian của các khoản 
chi tiêu khác nhau. Sự thay đổi này được xem xét trong cả 5 
năm vừa qua và trong vòng 1-3 năm tới, sử dụng thang điểm 
0-3. Các điểm số trong thang điểm này sẽ được giải thích rõ 
hơn trong quá trình diễn ra cuộc họp.

D. Chi tiêu

Tên Dự án Hoạt động chính và lĩnh vực Thành viên thực hiện/ đối tác 
(nếu có)

Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tài trợ Năm thực hiện 
(từ năm - đến năm)

0

Vui lòng điền câu trả lời theo cột  

Được thực hiện với các cán bộ KBT được lựa chọn từ các bộ phận khác nhau (quản lý, thực thi pháp luật, du lịch, tài chính, nghiên cứu, kiểm lâm, ...). 
Nên có tối đa 6 cán bộ tham gia vào hoạt động này. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 1: Tự đánh giá tài chính, các nhu cầu và cơ hội do các ban quản lý KBT thực hiện

Giải thích

A. Thông tin cơ bản
1. Tên KBT Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT

B. Số liệu về tài chính của VQG
5. Đề nghị KBT cung cấp hồ sơ về các khoản chi tiêu, thu nhập/doanh thu và nguồn tài trợ tài trợ/ nguồn ngân sách của vườn tốt nhất là trong 5 năm qua (và ít nhất là 3 năm qua). Dữ liệu nên được cung cấp ở định dạng kế 
hoạch/ báo cáo theo mẫu của nhà nước. 

2b. Số cán bộ, nhân viên Tổng số cán bộ, nhân viên

6. Danh sách các dự án được tài trợ (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) trong 5 năm vừa qua (hoặc 3 năm) và chi tiết dự án:

Nhà tài trợ

2a.Diện tích Ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

3. Ngày thực hiện Ngày/tháng/năm (vd: 27/12/2020)

4. Năm tài chính của các số liệu được đề cập đến trong bảng Thể hiện năm tài chính 

7c. Nguồn từ CTDVMTR cho công tác quản lý KBT
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, chỉ tính từ nguồn CTDVMTR, 

không tính từ các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng

7a. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

7b. Các nguồn ngân sách nhà nước khác
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm các chương trình 

quốc gia, các nguồn cho nghiên cứu khoa học

C. Nguồn tài chính của KBT 

7. Tổng số kinh phí hàng năm mà KBT nhận được
Điền thông tin từ câu B5&6. Số tiền (tính theo VNĐ năm 2019) bao 

gồm tổng của các khoản thuộc câu 7a đến 7g ở bên dưới

Trong đó

Cụ thể: Liệt kê các nguồn ngân sách nhà nước khác

7d. Nguồn thu được giữ lại                                                                                                              -     

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm tất cả các khoản thu 
và doanh thu được giữ lại (ví dụ: từ du lịch, tiền phạt, từ việc bán các 

sản phẩm bị tịch thu, cho thuê, phí chuyển nhượng, giấy phép nghiên 
cứu, bán thực phẩm, đồ lưu niệm, v.v.)

Cụ thể: Liệt kê các nguồn thu được giữ lại

7e. Đóng góp từ các nguồn cá nhân                                                                                                              -     Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ,

Cụ thể: Liệt kê các nguồn từ cá nhân/ tư nhân

7f. Nguồn tài trợ quốc tế (hỗ trợ của GIZ cho công tác trồng rừng) Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Hỗ trợ nước ngoài, tổ chức 
quốc tế và các dự án 

Cụ thể: Liệt kê các nhà tài trợ, các tổ chức và các dự án

7g. Các nguồn tài chính khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: các nguồn thu khác không 
nằm trong các nguồn lliệt kê bên trên

Cụ thể: 
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Cụ thể liệt kê các nguồn tài 

chính 

Liệt kê theo mức độ  thiếu hụt kinh phí nhất, liệt kê từ hoạt động thiếu 
hụt kinh phí lớn nhất đến nhỏ nhất ii.

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

8. Các nguồn tài chính này có đáp dứng được công tác quản lý và bảo tồn 
của KBT không? 

0: Không đủ cho các hoạt động quản lý và bảo tồn cơ bản 
1: Kinh phí chỉ đáp ứng được tối thiểu cấc hoạt động quản lý bảo tồn 
2: Kinh phí  đáp ứng được cơ bản mức độ nào đó hoạt động quản lý 

và bảo tồn, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu hụt 
3: Kinh phí đủ để trang trải mọi nhu cầu của KBT

9. Ba hoạt động quản lý bảo tồn của KBT đang thiếu hụt kinh phí nhất? 
i.

ii. Tư vấn ngắn hạn

iii. Tình nguyện viên

iv. Nghiên cứu viên

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

iii.

10. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua?  0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút 
3. cải thiện hơn nhiều

10a. Nguồn tài chính được nhận
10b. Sự đa dạng của các nguồn tài chính
10c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi phí quản lý

11. Ông/bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

11a. Số tiền nhận được
11b. Sự đa dạng các nguồn tài chính
11c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý và bảo tồn 

12c. Nghiên cứu khoa học

D. Hoạt động chi

12. Tổng chi hàng năm

Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ; nên bao gồm toàn bộ các chi 
phí của vườn

Trong đó:
12a. Chi phí cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các hạng mục chi lớn khác 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

12b. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên 

12j. Chi phí từ nguồn Chi trả dịch vụ Môi trường rừngTDVMTR
Trong đó:
12ji Chi phí cho lập các hợp đồng bảo vệ rừng Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ
12jii. Chi phí cho hoạt động quản lý KBT
13. Các chi phí dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 

13h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

13a. Tổng chi hàng năm
13b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác
13c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên
13c. Nghiên cứu khoa học
13e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
13f. Chi cho cộng đồng vùng đệm
13g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức

12i. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

12d. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
12e. Chi cho cộng đồng vùng đệm
12f. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
12g. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
12h. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

13i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng
13j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

14d. Nghiên cứu khoa học
14c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên

E. Thu nhập và doanh thu tự tạo

14e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 

13k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

14. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
14a. Tổng chi hàng năm
14b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác

15. Tổng thu nhập và doanh thu hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, nên bao gồm toàn bộ thu 
nhập doanh thu của VQG từ tất cả các nguồn

14g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
14h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
14i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

14f. Chi cho cộng đồng vùng đệm

Trong đó
15a. Phí và lệ phí du lịch 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ (năm 2019)

15b. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
15c. Tiền phạt vi phạm
15d. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
15e. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
15f. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT
15g. Các khoản thu khác
Cụ thể:

17. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
17a. Tổng thu

16g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

17c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
17d. Tiền phạt vi phạm
17e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu

Giải thích chi tiết

Liệt kê các nguồn thu khác
16. Những nội dung dưới đây đã thay đổi như thế nào trong 5 năm vừa qua?  

0: tệ hơn
1: giữ nguyên

2: cải thiện hơn một chút
3: cải thiện hơn nhiều

16a. Tổng thu 
16b. Phí và lệ phí du lịch 

16h. Sự đa dạng các khoản thu nguồn thu 

16d. Tiền phạt vi phạm
16e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
16f. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác

16c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền

17b. Phí và lệ phí du lịch 

17i. Phạm vi (đa dạng) các khoản thu và nguồn thu

17f.  Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
17g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho hoạt động quản lý
17h. Những khoản thu khác, loại nguồn thu mới 

18. Nguồn thu được quản lý như thế nào
18a. Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước % trong tổng số18b. Tỷ lệ KBT được giữ lại
18c. KBT có quỹ tín dụng hoặc cơ chế lưu giữ khác không?
(ngoài kênh ngân sách thông thường)

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Mô tả cơ chế tài trợ

F. Những hạn chế về tài chính

19. KBT có đủ các nguồn tài trợ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và 
phân tán rủi ro không?

Để trống nếu không áp dụng
0: KBT chỉ phụ thuộc vào một nguồn kinh phí duy nhất

1: KBT hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ của chính phủ và quốc tế
2: Kinh phí của KBT cũng kết hợp nguồn thu tự tạo & đóng góp tư nhân

3: Kinh phí của KBT cũng tích hợp một số cơ chế tài chính phi truyền thống (như CTDVMTR, bồi hoàn 
đa dạng sinh học, ...)

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

20. KBT có được ưu tiên khi lập kế hoạch của phân bổ ngân sách quốc gia 
/ tỉnh (nếu có) không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ưu tiên dành cho các KBT kém xa các lĩnh vực khác

1: Mức độ ưu tiên dành cho các KBT là thấp
2: Các KBT được ưu tiên và chú ý 

3: Các KBT là một trong những ưu tiên cao nhất 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

21. Ngân sách và các nguồn tài trợ khác có dự đoán được và ổn định trong 
dài hạn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến động mạnh và không thể dự đoán hàng năm

1: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến dộng hàng năm , nhưng được biết trước
2: Ngân sách & các nguồn tài trợ tương đối ổn định

3: Ngân sách & các nguồn tài trợ rất ổn định và có thể lên kế hoạch trước

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT 

22. Các quỹ có được chi tiêu theo cách tiết kiệm chi phí nhất không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có rất nhiều lãng phí không cần thiết trong chi tiêu của KBT

1: Chi tiêu của KBT không  phải lúc nào cũng hiệu quả về chi phí
2: Chi tiêu của KBT thường hiệu quả về chi phí

3: Có các nỗ lực cụ thể để đảm bảo rằng chi tiêu của KBT là hiệu quả về chi phí

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

23. Vốn, ngân sách có sẵn sàng vào đúng thời điểm, khi cần thiết mà không 
bị chậm trễ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có sự chậm trễ lớn trong việc nhận tài trợ 

1: Có sự chậm trễ nhỏ trong việc nhận tài trợ của KBY 
2: Tài trợ cho KBT thường, nhưng không phải lúc nào cũng được nhận đúng hạn

3: Tài trợ cho KBT luôn được nhận đúng hạn, khi cần

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

24. Ngân sách và kinh phí có phù hợp với nhu cầu và ưu tiên bảo tồn của 
KBT không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các tiến trình lập ngân sách và lập kế hoạch bảo tồn là hoàn toàn tách biệt

1: Có một số nỗ lực nhằm đưa các ưu tiên bảo tồn vào trong kế hoạch ngân sách 
2: Việc lập kế hoạch ngân sách có cân nhắc tới các ưu tiên bảo tồn và quản lý KBT 
3: Công tác bảo tồn của KBT và lập kế hoạch tài chính được lông ghép hoàn toàn 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

25. Các mẫu, danh mục và định mức chi phí lập kế hoạch ngân sách có 
cho phép tính toán chi phí thực tế và định giá chính xác tất cả các đầu vào 
và nguyên vật liệu bạn cần để quản lý BTu bảo tồn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các hạng mục chi tiêu chính bị bỏ qua và tất cả các định múc chi phí đều quá thấp

1: Các hạng mục chi tiêu không quan trọng bị bỏ qua và hầu hết các định mức chi phí đều quá thấp 
2: Hầu hết các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và các định mức chi phí phần lớn là thực tế

3: Tất cả các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và tất cả các định mức chi phí đều thực tế

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

26. Vườn có thể giữ lại một phần hoặc toàn bộ thu nhập kiếm được để chi 
tiêu tại chỗ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Tất cả các khoản thu đều được yêu cầu nộp cho Bộ Tài chính/TCLN/Tỉnh 

1: KBT được phép giữ lại chưa tới một nửa doanh thu
2: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu
3: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu

Giải thích chi tiết 'Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

27. Các cán bộ của KBT có đủ chuyên môn và được đào tạo về lập kế 
hoạch và cơ chế tài chính bền vững không (hoặc có thể dễ dàng tiếp cận 
với chuyên môn này từ nơi khác)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có cán bộ nào của KBT có chuyên môn hay trình độ về tài chính

1: KBT có các cán bộ có trình độ chuyên môn về tài chính
2: Cán bộ KBT đã được đào tạo về lập kế hoạch và các cơ chế tài chính bền vững 

3: Cán bộ KBT có năng lực và kinh nghiệm về tài chính bền vững

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

28. Bảo tồn đa dạng sinh học có được lồng ghép vào ngân sách của các cơ 
quan chủ quản khác và chính quyền địa phương hoạt động gần KBT hay 
không, hay có tác động đến nó?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương không bao gồm bảo tồn đa 

dạng sinh học
1: Bảo tồn là một ưu tiên nhỏ trong ngân sách của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương 
2: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương có bao gồm bảo tồn đa dạng 

sinh học
3: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương dành nhiều ưu tiên cho bảo tồn 

đa dạng sinh học

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

29. Các bên liên quan khác sử dụng và tác động đến đa dạng sinh học của 
KBT có đủ kinh phí và nỗ lực để hỗ trợ bảo tồn, đặc biệt là các cộng đồng 
và doanh nghiệp trong vùng đệm không? (ví dụ: thông qua các chính sách 
và công cụ, các chương trình của chính phủ, các cơ hội theo định hướng 
thị trường hoặc thông qua các dự án và chương trình bên ngoài)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có tài trợ/ưu đãi tài chính

1: Chỉ có một lượng rất nhỏ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
2: Có nhiều nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính, nhưng có nhiều việc cần phải làm

3: Có đủ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

30. Các điều kiện thuận lợi và / hoặc ràng buộc khác: Những yếu tố nào 
khác ảnh hưởng đến tính bền vững tài chính của KBT, tích cực hoặc tiêu 
cực?

Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

31. Trong số các yếu tố được liệt kê ở trên. ba yếu tố nào gây ra những hạn chế tài chính lớn nhất đối với KBT?
Liệt kê theo tác động tiêu cực. Liệt kê từ hạn chế tài chính lớn nhất 

đến nhỏ nhất
i.
ii.
iii.

34. KBT đã có kế hoạch quản lý chưa? 
0: Không

1: Có

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các hạn chế như vậy
32. Ba lợi thế tài chính lớn nhất, cơ hội hoặc lĩnh vực tiềm năng cho KBT?

Liệt kê theo tác động tích cực. Liệt kê từ lợi thế/cơ hội/lĩnh vực tiềm 
năng lớn nhất đến nhỏ nhất

i.
ii.
iii.

36. Đã có bất kỳ nghiên cứu định giá nào được thực hiện trong KBT hoặc 
vùng phụ cận chưa?

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu rõ những vấn đề mà các luật/điều luật/quy định này đề cập đến 
và thời điểm các luật/điều luật/quy định này được đua ra 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do nghiên cứu được chuẩn bị và các nội dung 
của nghiên cứu 

37. KBT có bất kỳ luật, điều luật hoặc quy định đặc biệt nào quản lý tài 
chính, phí và doanh thu cho riêng vườn không?

0: Không
1: Có

i. Chuyên gia làm việc toàn bộ thời gian tại KBT

Liệt kê số người

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức và lý do các kế hoạch được chuẩn bị và mục đích 

của chúng 

34a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

35. KBT đã có kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính nào chưa? 0: Không
1: Có

35a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các lợi thế như vậy

33. Ý tưởng cải thiện tình hình tài chính của KBT? 

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Nêu các biện pháp có thể được sử dụng hoặc đưa ra để cải thiện tình 
hình tài chính của KBT. Không tập trung vào số tiền tài trợ mà hãy suy 

nghĩ về cách thức có thể tăng cường hoặc thay đổi hệ thống tài 
chính, các thủ tục và năng lực theo chiều hướng tốt hơn.

G. Lập kế hoạch

Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao ông/bà lại mong muốn có những thay đổi nàyGiải thích chi tiết

14j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng
14k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Giải thích chi tiết

7h. Các chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế hỗ trợ cho KBT Chỉ bao gồm những người đã ở tại KBT trên 1 tuần trong năm qua 
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Các câu hỏi 15-18 xem xét các khoản thu nhập và doanh thu 
khác nhau mà KBT có được. BQL KBT cần điền thông tin vào 
các câu hỏi này trước khi cuộc họp diễn ra. Những chỗ còn để 
trống hoặc cần làm rõ sẽ được giải quyết trong cuộc họp và 
những phần giải thích thêm cũng sẽ được thảo luận và ghi 
chép lại. Số liệu về thu nhập và doanh thu trong năm hiện tại 
(câu hỏi 15, 15a-g) có thể lấy từ số liệu tài chính của KBT đã 
được cung cấp trong câu hỏi 5.

Các câu hỏi 16 và 17 ghi nhận đánh giá của những người tham 
gia cuộc họp về những thay đổi theo thời gian của các khoản 
thu nhập khác nhau cũng như sự đa dạng chung của các 

Các câu hỏi 19-33 đề cập đến những hạn chế tài chính cơ bản 
và các điều kiện thuận lợi đối với việc quản lý hiệu quả KBT, 
vượt ra ngoài phạm vi vào số tiền tài trợ mà KBT nhận được và 
mức độ đầy đủ của nó trong mối tương quan với các nhu cầu 
chi tiêu. Do các câu hỏi liên quan tới nhận định của người 
được hỏi về các điều kiện tài chính của KBT, cần ghi chép cẩn 
thận các câu trả lời và các điểm thảo luận, kể cả khi người trả 
lời đưa ra các ý kiến khác nhau (hoặc thậm chí mâu thuẫn hoặc 
trái ngược nhau).

Các câu hỏi 19-29 liệt kê một loạt những hạn chế tài chính 
tiềm ẩn và các điều kiện thuận lợi, bao gồm sự đa dạng của 
nguồn tài trợ (câu hỏi 19), ưu tiên ngân sách dành cho các KBT 
(câu hỏi 20), tính ổn định của nguồn tài trợ (câu hỏi 21), hiệu 
quả về chi phí của việc chi tiêu (câu hỏi 22), thời điểm sẵn sàng 
của nguồn tài trợ (câu hỏi 23), mục tiêu tài trợ cho các nhu cầu 

khoản doanh thu. Sự thay đổi này được xem xét trong cả 5 
năm vừa qua và trong vòng 1-3 năm tới. Cả hai câu hỏi đều sử 
dụng thang điểm 0-3. Các điểm số trong thang điểm này sẽ 
được giải thích rõ hơn trong quá trình diễn ra cuộc họp.

Câu hỏi 18 nhằm thu thập thêm thông tin về cách thức KBT 
quản lý nguồn thu nhập tự tạo, bao gồm cả tỷ lệ doanh thu 
được nộp vào ngân sách nhà nước (thay vì được giữ lại và chi 
trong KBT) cũng như câu hỏi liệu có bất kỳ loại quỹ ủy thác 
hoặc cơ chế tài chính nào khác để giữ lại thu nhập tự tạo ra 
hay không. Các câu trả lời này cần được giải thích nếu cần 
thiết.

bảo tồn (câu hỏi 24), tính toán chi phí và định giá (câu hỏi 25), 
giữ lại nguồn thu (câu hỏi 26), năng lực tài chính của cán bộ 
KBT (câu hỏi 27), lồng ghép ngân sách với các lĩnh vực khác 
(câu hỏi 28), ưu đãi tài chính cho các bên liên quan khác (câu 
hỏi 29) và các điều kiện thuận lợi/hạn chế khác (câu hỏi 30). 
Thang điểm 0-3 được áp dụng. Các điểm số này cần được giải 
thích. Câu hỏi 30 cho phép người được hỏi đề cập tới bất kỳ 
yếu tố nào khác mà họ cho là quan trọng đối với sự bền vững 
về tài chính nhưng chưa được thảo luận. Các yếu tố này cần 
được ghi chép lại và giải thích rõ ràng.

Các câu hỏi 31 và 32 yêu cầu người được hỏi xếp hạng các hạn 
chế tài chính và các thế mạnh/cơ hội đối với KBT. Các xếp 
hạng này cần được giải thích.

Câu hỏi 33 nhằm tìm hiểu về ý kiến và ý tưởng của những 

E. Thu nhập và doanh thu tự tạo

F. Những hạn chế về tài chính và các điều kiện thuận lợi 

Tên Dự án Hoạt động chính và lĩnh vực Thành viên thực hiện/ đối tác 
(nếu có) Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tài trợ Năm thực hiện 

(từ năm - đến năm)

0

Vui lòng điền câu trả lời theo cột  

Được thực hiện với các cán bộ KBT được lựa chọn từ các bộ phận khác nhau (quản lý, thực thi pháp luật, du lịch, tài chính, nghiên cứu, kiểm lâm, ...). 
Nên có tối đa 6 cán bộ tham gia vào hoạt động này. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 1: Tự đánh giá tài chính, các nhu cầu và cơ hội do các ban quản lý KBT thực hiện

Giải thích

A. Thông tin cơ bản
1. Tên KBT Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT

B. Số liệu về tài chính của VQG
5. Đề nghị KBT cung cấp hồ sơ về các khoản chi tiêu, thu nhập/doanh thu và nguồn tài trợ tài trợ/ nguồn ngân sách của vườn tốt nhất là trong 5 năm qua (và ít nhất là 3 năm qua). Dữ liệu nên được cung cấp ở định dạng kế 
hoạch/ báo cáo theo mẫu của nhà nước. 

2b. Số cán bộ, nhân viên Tổng số cán bộ, nhân viên

6. Danh sách các dự án được tài trợ (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) trong 5 năm vừa qua (hoặc 3 năm) và chi tiết dự án:

Nhà tài trợ

2a.Diện tích Ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

3. Ngày thực hiện Ngày/tháng/năm (vd: 27/12/2020)

4. Năm tài chính của các số liệu được đề cập đến trong bảng Thể hiện năm tài chính 

7c. Nguồn từ CTDVMTR cho công tác quản lý KBT
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, chỉ tính từ nguồn CTDVMTR, 

không tính từ các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng

7a. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

7b. Các nguồn ngân sách nhà nước khác
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm các chương trình 

quốc gia, các nguồn cho nghiên cứu khoa học

C. Nguồn tài chính của KBT 

7. Tổng số kinh phí hàng năm mà KBT nhận được
Điền thông tin từ câu B5&6. Số tiền (tính theo VNĐ năm 2019) bao 

gồm tổng của các khoản thuộc câu 7a đến 7g ở bên dưới

Trong đó

Cụ thể: Liệt kê các nguồn ngân sách nhà nước khác

7d. Nguồn thu được giữ lại                                                                                                              -     

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm tất cả các khoản thu 
và doanh thu được giữ lại (ví dụ: từ du lịch, tiền phạt, từ việc bán các 

sản phẩm bị tịch thu, cho thuê, phí chuyển nhượng, giấy phép nghiên 
cứu, bán thực phẩm, đồ lưu niệm, v.v.)

Cụ thể: Liệt kê các nguồn thu được giữ lại

7e. Đóng góp từ các nguồn cá nhân                                                                                                              -     Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ,

Cụ thể: Liệt kê các nguồn từ cá nhân/ tư nhân

7f. Nguồn tài trợ quốc tế (hỗ trợ của GIZ cho công tác trồng rừng)
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Hỗ trợ nước ngoài, tổ chức 

quốc tế và các dự án 

Cụ thể: Liệt kê các nhà tài trợ, các tổ chức và các dự án

7g. Các nguồn tài chính khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: các nguồn thu khác không 
nằm trong các nguồn lliệt kê bên trên

Cụ thể: 
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Cụ thể liệt kê các nguồn tài 

chính 

Liệt kê theo mức độ  thiếu hụt kinh phí nhất, liệt kê từ hoạt động thiếu 
hụt kinh phí lớn nhất đến nhỏ nhất ii.

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

8. Các nguồn tài chính này có đáp dứng được công tác quản lý và bảo tồn 
của KBT không? 

0: Không đủ cho các hoạt động quản lý và bảo tồn cơ bản 
1: Kinh phí chỉ đáp ứng được tối thiểu cấc hoạt động quản lý bảo tồn 
2: Kinh phí  đáp ứng được cơ bản mức độ nào đó hoạt động quản lý 

và bảo tồn, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu hụt 
3: Kinh phí đủ để trang trải mọi nhu cầu của KBT

9. Ba hoạt động quản lý bảo tồn của KBT đang thiếu hụt kinh phí nhất? 
i.

ii. Tư vấn ngắn hạn

iii. Tình nguyện viên

iv. Nghiên cứu viên

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

iii.

10. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua?  0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút 
3. cải thiện hơn nhiều

10a. Nguồn tài chính được nhận
10b. Sự đa dạng của các nguồn tài chính
10c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi phí quản lý

11. Ông/bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

11a. Số tiền nhận được
11b. Sự đa dạng các nguồn tài chính
11c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý và bảo tồn 

12c. Nghiên cứu khoa học

D. Hoạt động chi

12. Tổng chi hàng năm

Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ; nên bao gồm toàn bộ các chi 
phí của vườn

Trong đó:
12a. Chi phí cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các hạng mục chi lớn khác 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

12b. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên 

12j. Chi phí từ nguồn Chi trả dịch vụ Môi trường rừngTDVMTR
Trong đó:
12ji Chi phí cho lập các hợp đồng bảo vệ rừng Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ
12jii. Chi phí cho hoạt động quản lý KBT
13. Các chi phí dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 

13h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

13a. Tổng chi hàng năm
13b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác
13c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên
13c. Nghiên cứu khoa học
13e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
13f. Chi cho cộng đồng vùng đệm
13g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức

12i. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

12d. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
12e. Chi cho cộng đồng vùng đệm
12f. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
12g. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
12h. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

13i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng
13j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

14d. Nghiên cứu khoa học
14c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên

E. Thu nhập và doanh thu tự tạo

14e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 

13k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

14. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
14a. Tổng chi hàng năm
14b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác

15. Tổng thu nhập và doanh thu hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, nên bao gồm toàn bộ thu 
nhập doanh thu của VQG từ tất cả các nguồn

14g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
14h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
14i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

14f. Chi cho cộng đồng vùng đệm

Trong đó
15a. Phí và lệ phí du lịch 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ (năm 2019)

15b. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
15c. Tiền phạt vi phạm
15d. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
15e. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
15f. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT
15g. Các khoản thu khác
Cụ thể:

17. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
17a. Tổng thu

16g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

17c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
17d. Tiền phạt vi phạm
17e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu

Giải thích chi tiết

Liệt kê các nguồn thu khác
16. Những nội dung dưới đây đã thay đổi như thế nào trong 5 năm vừa qua?  

0: tệ hơn
1: giữ nguyên

2: cải thiện hơn một chút
3: cải thiện hơn nhiều

16a. Tổng thu 
16b. Phí và lệ phí du lịch 

16h. Sự đa dạng các khoản thu nguồn thu 

16d. Tiền phạt vi phạm
16e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
16f. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác

16c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền

17b. Phí và lệ phí du lịch 

17i. Phạm vi (đa dạng) các khoản thu và nguồn thu

17f.  Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
17g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho hoạt động quản lý
17h. Những khoản thu khác, loại nguồn thu mới 

18. Nguồn thu được quản lý như thế nào
18a. Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước % trong tổng số18b. Tỷ lệ KBT được giữ lại
18c. KBT có quỹ tín dụng hoặc cơ chế lưu giữ khác không?
(ngoài kênh ngân sách thông thường)

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Mô tả cơ chế tài trợ

F. Những hạn chế về tài chính

19. KBT có đủ các nguồn tài trợ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và 
phân tán rủi ro không?

Để trống nếu không áp dụng
0: KBT chỉ phụ thuộc vào một nguồn kinh phí duy nhất

1: KBT hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ của chính phủ và quốc tế
2: Kinh phí của KBT cũng kết hợp nguồn thu tự tạo & đóng góp tư nhân

3: Kinh phí của KBT cũng tích hợp một số cơ chế tài chính phi truyền thống (như CTDVMTR, bồi hoàn 
đa dạng sinh học, ...)

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

20. KBT có được ưu tiên khi lập kế hoạch của phân bổ ngân sách quốc gia 
/ tỉnh (nếu có) không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ưu tiên dành cho các KBT kém xa các lĩnh vực khác

1: Mức độ ưu tiên dành cho các KBT là thấp
2: Các KBT được ưu tiên và chú ý 

3: Các KBT là một trong những ưu tiên cao nhất 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

21. Ngân sách và các nguồn tài trợ khác có dự đoán được và ổn định trong 
dài hạn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến động mạnh và không thể dự đoán hàng năm

1: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến dộng hàng năm , nhưng được biết trước
2: Ngân sách & các nguồn tài trợ tương đối ổn định

3: Ngân sách & các nguồn tài trợ rất ổn định và có thể lên kế hoạch trước

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT 

22. Các quỹ có được chi tiêu theo cách tiết kiệm chi phí nhất không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có rất nhiều lãng phí không cần thiết trong chi tiêu của KBT

1: Chi tiêu của KBT không  phải lúc nào cũng hiệu quả về chi phí
2: Chi tiêu của KBT thường hiệu quả về chi phí

3: Có các nỗ lực cụ thể để đảm bảo rằng chi tiêu của KBT là hiệu quả về chi phí

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

23. Vốn, ngân sách có sẵn sàng vào đúng thời điểm, khi cần thiết mà không 
bị chậm trễ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có sự chậm trễ lớn trong việc nhận tài trợ 

1: Có sự chậm trễ nhỏ trong việc nhận tài trợ của KBY 
2: Tài trợ cho KBT thường, nhưng không phải lúc nào cũng được nhận đúng hạn

3: Tài trợ cho KBT luôn được nhận đúng hạn, khi cần

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

24. Ngân sách và kinh phí có phù hợp với nhu cầu và ưu tiên bảo tồn của 
KBT không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các tiến trình lập ngân sách và lập kế hoạch bảo tồn là hoàn toàn tách biệt

1: Có một số nỗ lực nhằm đưa các ưu tiên bảo tồn vào trong kế hoạch ngân sách 
2: Việc lập kế hoạch ngân sách có cân nhắc tới các ưu tiên bảo tồn và quản lý KBT 
3: Công tác bảo tồn của KBT và lập kế hoạch tài chính được lông ghép hoàn toàn 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

25. Các mẫu, danh mục và định mức chi phí lập kế hoạch ngân sách có 
cho phép tính toán chi phí thực tế và định giá chính xác tất cả các đầu vào 
và nguyên vật liệu bạn cần để quản lý BTu bảo tồn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các hạng mục chi tiêu chính bị bỏ qua và tất cả các định múc chi phí đều quá thấp

1: Các hạng mục chi tiêu không quan trọng bị bỏ qua và hầu hết các định mức chi phí đều quá thấp 
2: Hầu hết các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và các định mức chi phí phần lớn là thực tế

3: Tất cả các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và tất cả các định mức chi phí đều thực tế

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

26. Vườn có thể giữ lại một phần hoặc toàn bộ thu nhập kiếm được để chi 
tiêu tại chỗ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Tất cả các khoản thu đều được yêu cầu nộp cho Bộ Tài chính/TCLN/Tỉnh 

1: KBT được phép giữ lại chưa tới một nửa doanh thu
2: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu
3: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu

Giải thích chi tiết 'Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

27. Các cán bộ của KBT có đủ chuyên môn và được đào tạo về lập kế 
hoạch và cơ chế tài chính bền vững không (hoặc có thể dễ dàng tiếp cận 
với chuyên môn này từ nơi khác)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có cán bộ nào của KBT có chuyên môn hay trình độ về tài chính

1: KBT có các cán bộ có trình độ chuyên môn về tài chính
2: Cán bộ KBT đã được đào tạo về lập kế hoạch và các cơ chế tài chính bền vững 

3: Cán bộ KBT có năng lực và kinh nghiệm về tài chính bền vững

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

28. Bảo tồn đa dạng sinh học có được lồng ghép vào ngân sách của các cơ 
quan chủ quản khác và chính quyền địa phương hoạt động gần KBT hay 
không, hay có tác động đến nó?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương không bao gồm bảo tồn đa 

dạng sinh học
1: Bảo tồn là một ưu tiên nhỏ trong ngân sách của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương 
2: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương có bao gồm bảo tồn đa dạng 

sinh học
3: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương dành nhiều ưu tiên cho bảo tồn 

đa dạng sinh học

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

29. Các bên liên quan khác sử dụng và tác động đến đa dạng sinh học của 
KBT có đủ kinh phí và nỗ lực để hỗ trợ bảo tồn, đặc biệt là các cộng đồng 
và doanh nghiệp trong vùng đệm không? (ví dụ: thông qua các chính sách 
và công cụ, các chương trình của chính phủ, các cơ hội theo định hướng 
thị trường hoặc thông qua các dự án và chương trình bên ngoài)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có tài trợ/ưu đãi tài chính

1: Chỉ có một lượng rất nhỏ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
2: Có nhiều nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính, nhưng có nhiều việc cần phải làm

3: Có đủ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

30. Các điều kiện thuận lợi và / hoặc ràng buộc khác: Những yếu tố nào 
khác ảnh hưởng đến tính bền vững tài chính của KBT, tích cực hoặc tiêu 
cực?

Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

31. Trong số các yếu tố được liệt kê ở trên. ba yếu tố nào gây ra những hạn chế tài chính lớn nhất đối với KBT?
Liệt kê theo tác động tiêu cực. Liệt kê từ hạn chế tài chính lớn nhất 

đến nhỏ nhất
i.
ii.
iii.

34. KBT đã có kế hoạch quản lý chưa? 0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các hạn chế như vậy
32. Ba lợi thế tài chính lớn nhất, cơ hội hoặc lĩnh vực tiềm năng cho KBT?

Liệt kê theo tác động tích cực. Liệt kê từ lợi thế/cơ hội/lĩnh vực tiềm 
năng lớn nhất đến nhỏ nhất

i.
ii.
iii.

36. Đã có bất kỳ nghiên cứu định giá nào được thực hiện trong KBT hoặc 
vùng phụ cận chưa?

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu rõ những vấn đề mà các luật/điều luật/quy định này đề cập đến 
và thời điểm các luật/điều luật/quy định này được đua ra 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do nghiên cứu được chuẩn bị và các nội dung 
của nghiên cứu 

37. KBT có bất kỳ luật, điều luật hoặc quy định đặc biệt nào quản lý tài 
chính, phí và doanh thu cho riêng vườn không?

0: Không
1: Có

i. Chuyên gia làm việc toàn bộ thời gian tại KBT

Liệt kê số người

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do các kế hoạch được chuẩn bị và mục đích 
của chúng 

34a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

35. KBT đã có kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính nào chưa? 0: Không
1: Có

35a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các lợi thế như vậy

33. Ý tưởng cải thiện tình hình tài chính của KBT? 

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Nêu các biện pháp có thể được sử dụng hoặc đưa ra để cải thiện tình 
hình tài chính của KBT. Không tập trung vào số tiền tài trợ mà hãy suy 

nghĩ về cách thức có thể tăng cường hoặc thay đổi hệ thống tài 
chính, các thủ tục và năng lực theo chiều hướng tốt hơn.

G. Lập kế hoạch

Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao ông/bà lại mong muốn có những thay đổi nàyGiải thích chi tiết

14j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng
14k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Giải thích chi tiết

7h. Các chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế hỗ trợ cho KBT Chỉ bao gồm những người đã ở tại KBT trên 1 tuần trong năm qua 
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người tham gia cuộc họp về các biện pháp có thể được sử 
dụng hoặc đưa ra để cải thiện tình hình tài chính của KBT.  
Các ý tưởng này không nên tập trung vào số tiền tài trợ mà 

nên xem xét về cách thức có thể tăng cường hoặc thay đổi  
hệ thống tài chính, các thủ tục và năng lực theo chiều hướng 
tốt hơn.

Tên Dự án Hoạt động chính và lĩnh vực Thành viên thực hiện/ đối tác 
(nếu có)

Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tài trợ Năm thực hiện 
(từ năm - đến năm)

0

Vui lòng điền câu trả lời theo cột  

Được thực hiện với các cán bộ KBT được lựa chọn từ các bộ phận khác nhau (quản lý, thực thi pháp luật, du lịch, tài chính, nghiên cứu, kiểm lâm, ...). 
Nên có tối đa 6 cán bộ tham gia vào hoạt động này. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 1: Tự đánh giá tài chính, các nhu cầu và cơ hội do các ban quản lý KBT thực hiện

Giải thích

A. Thông tin cơ bản
1. Tên KBT Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT

B. Số liệu về tài chính của VQG
5. Đề nghị KBT cung cấp hồ sơ về các khoản chi tiêu, thu nhập/doanh thu và nguồn tài trợ tài trợ/ nguồn ngân sách của vườn tốt nhất là trong 5 năm qua (và ít nhất là 3 năm qua). Dữ liệu nên được cung cấp ở định dạng kế 
hoạch/ báo cáo theo mẫu của nhà nước. 

2b. Số cán bộ, nhân viên Tổng số cán bộ, nhân viên

6. Danh sách các dự án được tài trợ (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) trong 5 năm vừa qua (hoặc 3 năm) và chi tiết dự án:

Nhà tài trợ

2a.Diện tích Ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

3. Ngày thực hiện Ngày/tháng/năm (vd: 27/12/2020)

4. Năm tài chính của các số liệu được đề cập đến trong bảng Thể hiện năm tài chính 

7c. Nguồn từ CTDVMTR cho công tác quản lý KBT
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, chỉ tính từ nguồn CTDVMTR, 

không tính từ các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng

7a. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

7b. Các nguồn ngân sách nhà nước khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm các chương trình 
quốc gia, các nguồn cho nghiên cứu khoa học

C. Nguồn tài chính của KBT 

7. Tổng số kinh phí hàng năm mà KBT nhận được Điền thông tin từ câu B5&6. Số tiền (tính theo VNĐ năm 2019) bao 
gồm tổng của các khoản thuộc câu 7a đến 7g ở bên dưới

Trong đó

Cụ thể: Liệt kê các nguồn ngân sách nhà nước khác

7d. Nguồn thu được giữ lại                                                                                                              -     

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm tất cả các khoản thu 
và doanh thu được giữ lại (ví dụ: từ du lịch, tiền phạt, từ việc bán các 

sản phẩm bị tịch thu, cho thuê, phí chuyển nhượng, giấy phép nghiên 
cứu, bán thực phẩm, đồ lưu niệm, v.v.)

Cụ thể: Liệt kê các nguồn thu được giữ lại

7e. Đóng góp từ các nguồn cá nhân                                                                                                              -     Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ,

Cụ thể: Liệt kê các nguồn từ cá nhân/ tư nhân

7f. Nguồn tài trợ quốc tế (hỗ trợ của GIZ cho công tác trồng rừng) Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Hỗ trợ nước ngoài, tổ chức 
quốc tế và các dự án 

Cụ thể: Liệt kê các nhà tài trợ, các tổ chức và các dự án

7g. Các nguồn tài chính khác
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: các nguồn thu khác không 

nằm trong các nguồn lliệt kê bên trên

Cụ thể: Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Cụ thể liệt kê các nguồn tài 
chính 

Liệt kê theo mức độ  thiếu hụt kinh phí nhất, liệt kê từ hoạt động thiếu 
hụt kinh phí lớn nhất đến nhỏ nhất ii.

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

8. Các nguồn tài chính này có đáp dứng được công tác quản lý và bảo tồn 
của KBT không? 

0: Không đủ cho các hoạt động quản lý và bảo tồn cơ bản 
1: Kinh phí chỉ đáp ứng được tối thiểu cấc hoạt động quản lý bảo tồn 
2: Kinh phí  đáp ứng được cơ bản mức độ nào đó hoạt động quản lý 

và bảo tồn, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu hụt 
3: Kinh phí đủ để trang trải mọi nhu cầu của KBT

9. Ba hoạt động quản lý bảo tồn của KBT đang thiếu hụt kinh phí nhất? 
i.

ii. Tư vấn ngắn hạn

iii. Tình nguyện viên

iv. Nghiên cứu viên

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

iii.

10. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua?  0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút 
3. cải thiện hơn nhiều

10a. Nguồn tài chính được nhận
10b. Sự đa dạng của các nguồn tài chính
10c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi phí quản lý

11. Ông/bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

11a. Số tiền nhận được
11b. Sự đa dạng các nguồn tài chính
11c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý và bảo tồn 

12c. Nghiên cứu khoa học

D. Hoạt động chi

12. Tổng chi hàng năm

Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ; nên bao gồm toàn bộ các chi 
phí của vườn

Trong đó:
12a. Chi phí cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các hạng mục chi lớn khác 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

12b. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên 

12j. Chi phí từ nguồn Chi trả dịch vụ Môi trường rừngTDVMTR
Trong đó:
12ji Chi phí cho lập các hợp đồng bảo vệ rừng Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ
12jii. Chi phí cho hoạt động quản lý KBT
13. Các chi phí dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 

13h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

13a. Tổng chi hàng năm
13b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác
13c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên
13c. Nghiên cứu khoa học
13e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
13f. Chi cho cộng đồng vùng đệm
13g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức

12i. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

12d. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
12e. Chi cho cộng đồng vùng đệm
12f. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
12g. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
12h. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

13i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng
13j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

14d. Nghiên cứu khoa học
14c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên

E. Thu nhập và doanh thu tự tạo

14e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 

13k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

14. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
14a. Tổng chi hàng năm
14b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác

15. Tổng thu nhập và doanh thu hàng năm
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, nên bao gồm toàn bộ thu 

nhập doanh thu của VQG từ tất cả các nguồn

14g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
14h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
14i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

14f. Chi cho cộng đồng vùng đệm

Trong đó
15a. Phí và lệ phí du lịch 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ (năm 2019)

15b. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
15c. Tiền phạt vi phạm
15d. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
15e. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
15f. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT
15g. Các khoản thu khác
Cụ thể:

17. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
17a. Tổng thu

16g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

17c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
17d. Tiền phạt vi phạm
17e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu

Giải thích chi tiết

Liệt kê các nguồn thu khác
16. Những nội dung dưới đây đã thay đổi như thế nào trong 5 năm vừa qua?  

0: tệ hơn
1: giữ nguyên

2: cải thiện hơn một chút
3: cải thiện hơn nhiều

16a. Tổng thu 
16b. Phí và lệ phí du lịch 

16h. Sự đa dạng các khoản thu nguồn thu 

16d. Tiền phạt vi phạm
16e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
16f. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác

16c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền

17b. Phí và lệ phí du lịch 

17i. Phạm vi (đa dạng) các khoản thu và nguồn thu

17f.  Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
17g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho hoạt động quản lý
17h. Những khoản thu khác, loại nguồn thu mới 

18. Nguồn thu được quản lý như thế nào
18a. Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước % trong tổng số18b. Tỷ lệ KBT được giữ lại
18c. KBT có quỹ tín dụng hoặc cơ chế lưu giữ khác không?
(ngoài kênh ngân sách thông thường)

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Mô tả cơ chế tài trợ

F. Những hạn chế về tài chính

19. KBT có đủ các nguồn tài trợ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và 
phân tán rủi ro không?

Để trống nếu không áp dụng
0: KBT chỉ phụ thuộc vào một nguồn kinh phí duy nhất

1: KBT hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ của chính phủ và quốc tế
2: Kinh phí của KBT cũng kết hợp nguồn thu tự tạo & đóng góp tư nhân

3: Kinh phí của KBT cũng tích hợp một số cơ chế tài chính phi truyền thống (như CTDVMTR, bồi hoàn 
đa dạng sinh học, ...)

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

20. KBT có được ưu tiên khi lập kế hoạch của phân bổ ngân sách quốc gia 
/ tỉnh (nếu có) không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ưu tiên dành cho các KBT kém xa các lĩnh vực khác

1: Mức độ ưu tiên dành cho các KBT là thấp
2: Các KBT được ưu tiên và chú ý 

3: Các KBT là một trong những ưu tiên cao nhất 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

21. Ngân sách và các nguồn tài trợ khác có dự đoán được và ổn định trong 
dài hạn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến động mạnh và không thể dự đoán hàng năm

1: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến dộng hàng năm , nhưng được biết trước
2: Ngân sách & các nguồn tài trợ tương đối ổn định

3: Ngân sách & các nguồn tài trợ rất ổn định và có thể lên kế hoạch trước

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT 

22. Các quỹ có được chi tiêu theo cách tiết kiệm chi phí nhất không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có rất nhiều lãng phí không cần thiết trong chi tiêu của KBT

1: Chi tiêu của KBT không  phải lúc nào cũng hiệu quả về chi phí
2: Chi tiêu của KBT thường hiệu quả về chi phí

3: Có các nỗ lực cụ thể để đảm bảo rằng chi tiêu của KBT là hiệu quả về chi phí

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

23. Vốn, ngân sách có sẵn sàng vào đúng thời điểm, khi cần thiết mà không 
bị chậm trễ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có sự chậm trễ lớn trong việc nhận tài trợ 

1: Có sự chậm trễ nhỏ trong việc nhận tài trợ của KBY 
2: Tài trợ cho KBT thường, nhưng không phải lúc nào cũng được nhận đúng hạn

3: Tài trợ cho KBT luôn được nhận đúng hạn, khi cần

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

24. Ngân sách và kinh phí có phù hợp với nhu cầu và ưu tiên bảo tồn của 
KBT không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các tiến trình lập ngân sách và lập kế hoạch bảo tồn là hoàn toàn tách biệt

1: Có một số nỗ lực nhằm đưa các ưu tiên bảo tồn vào trong kế hoạch ngân sách 
2: Việc lập kế hoạch ngân sách có cân nhắc tới các ưu tiên bảo tồn và quản lý KBT 
3: Công tác bảo tồn của KBT và lập kế hoạch tài chính được lông ghép hoàn toàn 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

25. Các mẫu, danh mục và định mức chi phí lập kế hoạch ngân sách có 
cho phép tính toán chi phí thực tế và định giá chính xác tất cả các đầu vào 
và nguyên vật liệu bạn cần để quản lý BTu bảo tồn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các hạng mục chi tiêu chính bị bỏ qua và tất cả các định múc chi phí đều quá thấp

1: Các hạng mục chi tiêu không quan trọng bị bỏ qua và hầu hết các định mức chi phí đều quá thấp 
2: Hầu hết các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và các định mức chi phí phần lớn là thực tế

3: Tất cả các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và tất cả các định mức chi phí đều thực tế

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

26. Vườn có thể giữ lại một phần hoặc toàn bộ thu nhập kiếm được để chi 
tiêu tại chỗ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Tất cả các khoản thu đều được yêu cầu nộp cho Bộ Tài chính/TCLN/Tỉnh 

1: KBT được phép giữ lại chưa tới một nửa doanh thu
2: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu
3: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu

Giải thích chi tiết 'Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

27. Các cán bộ của KBT có đủ chuyên môn và được đào tạo về lập kế 
hoạch và cơ chế tài chính bền vững không (hoặc có thể dễ dàng tiếp cận 
với chuyên môn này từ nơi khác)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có cán bộ nào của KBT có chuyên môn hay trình độ về tài chính

1: KBT có các cán bộ có trình độ chuyên môn về tài chính
2: Cán bộ KBT đã được đào tạo về lập kế hoạch và các cơ chế tài chính bền vững 

3: Cán bộ KBT có năng lực và kinh nghiệm về tài chính bền vững

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

28. Bảo tồn đa dạng sinh học có được lồng ghép vào ngân sách của các cơ 
quan chủ quản khác và chính quyền địa phương hoạt động gần KBT hay 
không, hay có tác động đến nó?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương không bao gồm bảo tồn đa 

dạng sinh học
1: Bảo tồn là một ưu tiên nhỏ trong ngân sách của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương 
2: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương có bao gồm bảo tồn đa dạng 

sinh học
3: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương dành nhiều ưu tiên cho bảo tồn 

đa dạng sinh học

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

29. Các bên liên quan khác sử dụng và tác động đến đa dạng sinh học của 
KBT có đủ kinh phí và nỗ lực để hỗ trợ bảo tồn, đặc biệt là các cộng đồng 
và doanh nghiệp trong vùng đệm không? (ví dụ: thông qua các chính sách 
và công cụ, các chương trình của chính phủ, các cơ hội theo định hướng 
thị trường hoặc thông qua các dự án và chương trình bên ngoài)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có tài trợ/ưu đãi tài chính

1: Chỉ có một lượng rất nhỏ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
2: Có nhiều nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính, nhưng có nhiều việc cần phải làm

3: Có đủ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

30. Các điều kiện thuận lợi và / hoặc ràng buộc khác: Những yếu tố nào 
khác ảnh hưởng đến tính bền vững tài chính của KBT, tích cực hoặc tiêu 
cực?

Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

31. Trong số các yếu tố được liệt kê ở trên. ba yếu tố nào gây ra những hạn chế tài chính lớn nhất đối với KBT?
Liệt kê theo tác động tiêu cực. Liệt kê từ hạn chế tài chính lớn nhất 

đến nhỏ nhất
i.
ii.
iii.

34. KBT đã có kế hoạch quản lý chưa? 0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các hạn chế như vậy
32. Ba lợi thế tài chính lớn nhất, cơ hội hoặc lĩnh vực tiềm năng cho KBT?

Liệt kê theo tác động tích cực. Liệt kê từ lợi thế/cơ hội/lĩnh vực tiềm 
năng lớn nhất đến nhỏ nhất

i.
ii.
iii.

36. Đã có bất kỳ nghiên cứu định giá nào được thực hiện trong KBT hoặc 
vùng phụ cận chưa?

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu rõ những vấn đề mà các luật/điều luật/quy định này đề cập đến 
và thời điểm các luật/điều luật/quy định này được đua ra 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do nghiên cứu được chuẩn bị và các nội dung 
của nghiên cứu 

37. KBT có bất kỳ luật, điều luật hoặc quy định đặc biệt nào quản lý tài 
chính, phí và doanh thu cho riêng vườn không?

0: Không
1: Có

i. Chuyên gia làm việc toàn bộ thời gian tại KBT

Liệt kê số người

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do các kế hoạch được chuẩn bị và mục đích 
của chúng 

34a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

35. KBT đã có kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính nào chưa? 0: Không
1: Có

35a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các lợi thế như vậy

33. Ý tưởng cải thiện tình hình tài chính của KBT? 

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Nêu các biện pháp có thể được sử dụng hoặc đưa ra để cải thiện tình 
hình tài chính của KBT. Không tập trung vào số tiền tài trợ mà hãy suy 

nghĩ về cách thức có thể tăng cường hoặc thay đổi hệ thống tài 
chính, các thủ tục và năng lực theo chiều hướng tốt hơn.

G. Lập kế hoạch

Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao ông/bà lại mong muốn có những thay đổi nàyGiải thích chi tiết

14j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng
14k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Giải thích chi tiết

7h. Các chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế hỗ trợ cho KBT Chỉ bao gồm những người đã ở tại KBT trên 1 tuần trong năm qua 
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Các câu hỏi 34-37 thu thập thông tin về bối cảnh lập kế hoạch 
của KBT và sẽ chỉ được thảo luận trong cuộc họp. Các câu hỏi 
này nhằm tìm hiểu xem liệu KBT có kế hoạch quản lý (câu hỏi 
34), kế hoạch kinh doanh hay chiến lược tài chính (câu hỏi 35) 
nào không, và liệu đã có bất kỳ nghiên cứu đánh giá đa dạng 
sinh học hoặc hệ sinh thái nào được thực hiện trong và xung 
quanh KBT hay chưa (câu hỏi 36). Cần liệt kê ra hết tất cả các 

luật, điều luật hoặc quy định đặc biệt nào về tài chính của KBT 
(câu hỏi 37). Người được hỏi chỉ cần đưa ra câu trả lời đơn giản 
có/không (điểm 0/1) và nếu cần thiết thì giải thích và bổ sung 
thêm thông tin. Nếu các kế hoạch và nghiên cứu đã được xây 
dựng và thực hiện thì cần ghi lại tiêu đề (và tên tác giả, nếu có 
liên quan) và nếu có thể thì xin bản sao của các kế hoạch và 
nghiên cứu này.

G. Bối cảnh lập kế hoạch 

$

Tên Dự án Hoạt động chính và lĩnh vực
Thành viên thực hiện/ đối tác 

(nếu có) Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tài trợ
Năm thực hiện 

(từ năm - đến năm)

0

Vui lòng điền câu trả lời theo cột  

Được thực hiện với các cán bộ KBT được lựa chọn từ các bộ phận khác nhau (quản lý, thực thi pháp luật, du lịch, tài chính, nghiên cứu, kiểm lâm, ...). 
Nên có tối đa 6 cán bộ tham gia vào hoạt động này. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 1: Tự đánh giá tài chính, các nhu cầu và cơ hội do các ban quản lý KBT thực hiện

Giải thích

A. Thông tin cơ bản
1. Tên KBT Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT

B. Số liệu về tài chính của VQG
5. Đề nghị KBT cung cấp hồ sơ về các khoản chi tiêu, thu nhập/doanh thu và nguồn tài trợ tài trợ/ nguồn ngân sách của vườn tốt nhất là trong 5 năm qua (và ít nhất là 3 năm qua). Dữ liệu nên được cung cấp ở định dạng kế 
hoạch/ báo cáo theo mẫu của nhà nước. 

2b. Số cán bộ, nhân viên Tổng số cán bộ, nhân viên

6. Danh sách các dự án được tài trợ (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) trong 5 năm vừa qua (hoặc 3 năm) và chi tiết dự án:

Nhà tài trợ

2a.Diện tích Ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

3. Ngày thực hiện Ngày/tháng/năm (vd: 27/12/2020)

4. Năm tài chính của các số liệu được đề cập đến trong bảng Thể hiện năm tài chính 

7c. Nguồn từ CTDVMTR cho công tác quản lý KBT Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, chỉ tính từ nguồn CTDVMTR, 
không tính từ các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng

7a. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

7b. Các nguồn ngân sách nhà nước khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm các chương trình 
quốc gia, các nguồn cho nghiên cứu khoa học

C. Nguồn tài chính của KBT 

7. Tổng số kinh phí hàng năm mà KBT nhận được Điền thông tin từ câu B5&6. Số tiền (tính theo VNĐ năm 2019) bao 
gồm tổng của các khoản thuộc câu 7a đến 7g ở bên dưới

Trong đó

Cụ thể: Liệt kê các nguồn ngân sách nhà nước khác

7d. Nguồn thu được giữ lại                                                                                                              -     

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, bao gồm tất cả các khoản thu 
và doanh thu được giữ lại (ví dụ: từ du lịch, tiền phạt, từ việc bán các 

sản phẩm bị tịch thu, cho thuê, phí chuyển nhượng, giấy phép nghiên 
cứu, bán thực phẩm, đồ lưu niệm, v.v.)

Cụ thể: Liệt kê các nguồn thu được giữ lại

7e. Đóng góp từ các nguồn cá nhân                                                                                                              -     Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ,

Cụ thể: Liệt kê các nguồn từ cá nhân/ tư nhân

7f. Nguồn tài trợ quốc tế (hỗ trợ của GIZ cho công tác trồng rừng)
Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Hỗ trợ nước ngoài, tổ chức 

quốc tế và các dự án 

Cụ thể: Liệt kê các nhà tài trợ, các tổ chức và các dự án

7g. Các nguồn tài chính khác Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: các nguồn thu khác không 
nằm trong các nguồn lliệt kê bên trên

Cụ thể: Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ: Cụ thể liệt kê các nguồn tài 
chính 

Liệt kê theo mức độ  thiếu hụt kinh phí nhất, liệt kê từ hoạt động thiếu 
hụt kinh phí lớn nhất đến nhỏ nhất ii.

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

8. Các nguồn tài chính này có đáp dứng được công tác quản lý và bảo tồn 
của KBT không? 

0: Không đủ cho các hoạt động quản lý và bảo tồn cơ bản 
1: Kinh phí chỉ đáp ứng được tối thiểu cấc hoạt động quản lý bảo tồn 
2: Kinh phí  đáp ứng được cơ bản mức độ nào đó hoạt động quản lý 

và bảo tồn, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu hụt 
3: Kinh phí đủ để trang trải mọi nhu cầu của KBT

9. Ba hoạt động quản lý bảo tồn của KBT đang thiếu hụt kinh phí nhất? 
i.

ii. Tư vấn ngắn hạn

iii. Tình nguyện viên

iv. Nghiên cứu viên

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Giải thích chi tiết Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

iii.

10. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua?  0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút 
3. cải thiện hơn nhiều

10a. Nguồn tài chính được nhận
10b. Sự đa dạng của các nguồn tài chính
10c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi phí quản lý

11. Ông/bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

11a. Số tiền nhận được
11b. Sự đa dạng các nguồn tài chính
11c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý và bảo tồn 

12c. Nghiên cứu khoa học

D. Hoạt động chi

12. Tổng chi hàng năm

Mô tả sự đầy đủ của nguồn tài chính

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ; nên bao gồm toàn bộ các chi 
phí của vườn

Trong đó:
12a. Chi phí cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các hạng mục chi lớn khác 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ

12b. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên 

12j. Chi phí từ nguồn Chi trả dịch vụ Môi trường rừngTDVMTR
Trong đó:
12ji Chi phí cho lập các hợp đồng bảo vệ rừng Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ
12jii. Chi phí cho hoạt động quản lý KBT
13. Các chi phí dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 

13h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

13a. Tổng chi hàng năm
13b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác
13c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên
13c. Nghiên cứu khoa học
13e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
13f. Chi cho cộng đồng vùng đệm
13g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức

12i. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

12d. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 
12e. Chi cho cộng đồng vùng đệm
12f. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
12g. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
12h. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

13i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng
13j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng

14d. Nghiên cứu khoa học
14c. Lương và các khoản chi cho cán bộ, công nhân viên

E. Thu nhập và doanh thu tự tạo

14e. Hoạt động bảo vệ, tuần tra và thực thi lâm luật 

13k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

14. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
14a. Tổng chi hàng năm
14b. Cơ sở hạ tầng, thiết bị và các hạng mục chi lớn khác

15. Tổng thu nhập và doanh thu hàng năm Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ, nên bao gồm toàn bộ thu 
nhập doanh thu của VQG từ tất cả các nguồn

14g. Chi phí cho tuyên truyền giáo dục bảo tồn nâng cao nhận thức
14h. Chi phí cho các hoạt động du lịch, hỗ trợ phục vụ du khách
14i. Phòng chống kiểm soát cháy rừng

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

14f. Chi cho cộng đồng vùng đệm

Trong đó
15a. Phí và lệ phí du lịch 

Thông tin từ câu B5&6, tính theo VNĐ (năm 2019)

15b. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
15c. Tiền phạt vi phạm
15d. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
15e. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
15f. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT
15g. Các khoản thu khác
Cụ thể:

17. KBT mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)?
17a. Tổng thu

16g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho công tác quản lý KBT

0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

17c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền
17d. Tiền phạt vi phạm
17e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu

Giải thích chi tiết

Liệt kê các nguồn thu khác
16. Những nội dung dưới đây đã thay đổi như thế nào trong 5 năm vừa qua?  

0: tệ hơn
1: giữ nguyên

2: cải thiện hơn một chút
3: cải thiện hơn nhiều

16a. Tổng thu 
16b. Phí và lệ phí du lịch 

16h. Sự đa dạng các khoản thu nguồn thu 

16d. Tiền phạt vi phạm
16e. Tiền thu được từ các sản phẩm bị tịch thu
16f. Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác

16c. Cho thuê đất, cho mượn, nhượng quyền

17b. Phí và lệ phí du lịch 

17i. Phạm vi (đa dạng) các khoản thu và nguồn thu

17f.  Các giấy phép, hạn mức và phí người dùng khác
17g. Từ nguồn CTDVMTR chi trả cho hoạt động quản lý
17h. Những khoản thu khác, loại nguồn thu mới 

18. Nguồn thu được quản lý như thế nào
18a. Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước % trong tổng số
18b. Tỷ lệ KBT được giữ lại
18c. KBT có quỹ tín dụng hoặc cơ chế lưu giữ khác không?
(ngoài kênh ngân sách thông thường)

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Mô tả cơ chế tài trợ

F. Những hạn chế về tài chính

19. KBT có đủ các nguồn tài trợ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và 
phân tán rủi ro không?

Để trống nếu không áp dụng
0: KBT chỉ phụ thuộc vào một nguồn kinh phí duy nhất

1: KBT hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ của chính phủ và quốc tế
2: Kinh phí của KBT cũng kết hợp nguồn thu tự tạo & đóng góp tư nhân

3: Kinh phí của KBT cũng tích hợp một số cơ chế tài chính phi truyền thống (như CTDVMTR, bồi hoàn 
đa dạng sinh học, ...)

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

20. KBT có được ưu tiên khi lập kế hoạch của phân bổ ngân sách quốc gia 
/ tỉnh (nếu có) không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ưu tiên dành cho các KBT kém xa các lĩnh vực khác

1: Mức độ ưu tiên dành cho các KBT là thấp
2: Các KBT được ưu tiên và chú ý 

3: Các KBT là một trong những ưu tiên cao nhất 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

21. Ngân sách và các nguồn tài trợ khác có dự đoán được và ổn định trong 
dài hạn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến động mạnh và không thể dự đoán hàng năm

1: Ngân sách & các nguồn tài trợ biến dộng hàng năm , nhưng được biết trước
2: Ngân sách & các nguồn tài trợ tương đối ổn định

3: Ngân sách & các nguồn tài trợ rất ổn định và có thể lên kế hoạch trước

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT 

22. Các quỹ có được chi tiêu theo cách tiết kiệm chi phí nhất không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có rất nhiều lãng phí không cần thiết trong chi tiêu của KBT

1: Chi tiêu của KBT không  phải lúc nào cũng hiệu quả về chi phí
2: Chi tiêu của KBT thường hiệu quả về chi phí

3: Có các nỗ lực cụ thể để đảm bảo rằng chi tiêu của KBT là hiệu quả về chi phí

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

23. Vốn, ngân sách có sẵn sàng vào đúng thời điểm, khi cần thiết mà không 
bị chậm trễ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Có sự chậm trễ lớn trong việc nhận tài trợ 

1: Có sự chậm trễ nhỏ trong việc nhận tài trợ của KBY 
2: Tài trợ cho KBT thường, nhưng không phải lúc nào cũng được nhận đúng hạn

3: Tài trợ cho KBT luôn được nhận đúng hạn, khi cần

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

24. Ngân sách và kinh phí có phù hợp với nhu cầu và ưu tiên bảo tồn của 
KBT không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các tiến trình lập ngân sách và lập kế hoạch bảo tồn là hoàn toàn tách biệt

1: Có một số nỗ lực nhằm đưa các ưu tiên bảo tồn vào trong kế hoạch ngân sách 
2: Việc lập kế hoạch ngân sách có cân nhắc tới các ưu tiên bảo tồn và quản lý KBT 
3: Công tác bảo tồn của KBT và lập kế hoạch tài chính được lông ghép hoàn toàn 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

25. Các mẫu, danh mục và định mức chi phí lập kế hoạch ngân sách có 
cho phép tính toán chi phí thực tế và định giá chính xác tất cả các đầu vào 
và nguyên vật liệu bạn cần để quản lý BTu bảo tồn không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Các hạng mục chi tiêu chính bị bỏ qua và tất cả các định múc chi phí đều quá thấp

1: Các hạng mục chi tiêu không quan trọng bị bỏ qua và hầu hết các định mức chi phí đều quá thấp 
2: Hầu hết các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và các định mức chi phí phần lớn là thực tế

3: Tất cả các hạng mục chi tiêu đều được đưa vào và tất cả các định mức chi phí đều thực tế

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

26. Vườn có thể giữ lại một phần hoặc toàn bộ thu nhập kiếm được để chi 
tiêu tại chỗ không?

Để trống nếu không áp dụng
0: Tất cả các khoản thu đều được yêu cầu nộp cho Bộ Tài chính/TCLN/Tỉnh 

1: KBT được phép giữ lại chưa tới một nửa doanh thu
2: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu
3: KBT được phép giữ lại trên một nửa, nhưng không phải tất cả, doanh thu

Giải thích chi tiết 'Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

27. Các cán bộ của KBT có đủ chuyên môn và được đào tạo về lập kế 
hoạch và cơ chế tài chính bền vững không (hoặc có thể dễ dàng tiếp cận 
với chuyên môn này từ nơi khác)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có cán bộ nào của KBT có chuyên môn hay trình độ về tài chính

1: KBT có các cán bộ có trình độ chuyên môn về tài chính
2: Cán bộ KBT đã được đào tạo về lập kế hoạch và các cơ chế tài chính bền vững 

3: Cán bộ KBT có năng lực và kinh nghiệm về tài chính bền vững

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

tác quản lý KBT

28. Bảo tồn đa dạng sinh học có được lồng ghép vào ngân sách của các cơ 
quan chủ quản khác và chính quyền địa phương hoạt động gần KBT hay 
không, hay có tác động đến nó?

Để trống nếu không áp dụng
0: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương không bao gồm bảo tồn đa 

dạng sinh học
1: Bảo tồn là một ưu tiên nhỏ trong ngân sách của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương 
2: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương có bao gồm bảo tồn đa dạng 

sinh học
3: Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương dành nhiều ưu tiên cho bảo tồn 

đa dạng sinh học

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

29. Các bên liên quan khác sử dụng và tác động đến đa dạng sinh học của 
KBT có đủ kinh phí và nỗ lực để hỗ trợ bảo tồn, đặc biệt là các cộng đồng 
và doanh nghiệp trong vùng đệm không? (ví dụ: thông qua các chính sách 
và công cụ, các chương trình của chính phủ, các cơ hội theo định hướng 
thị trường hoặc thông qua các dự án và chương trình bên ngoài)

Để trống nếu không áp dụng
0: Không có tài trợ/ưu đãi tài chính

1: Chỉ có một lượng rất nhỏ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
2: Có nhiều nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính, nhưng có nhiều việc cần phải làm

3: Có đủ nguồn tài trợ/ưu đãi tài chính
Giải thích chi tiết Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 

30. Các điều kiện thuận lợi và / hoặc ràng buộc khác: Những yếu tố nào 
khác ảnh hưởng đến tính bền vững tài chính của KBT, tích cực hoặc tiêu 
cực?

Mô tả cách thức/lý do tại sao điều này xảy ra và ảnh hưởng đến công 
tác quản lý KBT

31. Trong số các yếu tố được liệt kê ở trên. ba yếu tố nào gây ra những hạn chế tài chính lớn nhất đối với KBT?
Liệt kê theo tác động tiêu cực. Liệt kê từ hạn chế tài chính lớn nhất 

đến nhỏ nhất
i.
ii.
iii.

34. KBT đã có kế hoạch quản lý chưa? 0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các hạn chế như vậy
32. Ba lợi thế tài chính lớn nhất, cơ hội hoặc lĩnh vực tiềm năng cho KBT?

Liệt kê theo tác động tích cực. Liệt kê từ lợi thế/cơ hội/lĩnh vực tiềm 
năng lớn nhất đến nhỏ nhất

i.
ii.
iii.

36. Đã có bất kỳ nghiên cứu định giá nào được thực hiện trong KBT hoặc 
vùng phụ cận chưa?

0: Không
1: Có

Giải thích chi tiết Nêu rõ những vấn đề mà các luật/điều luật/quy định này đề cập đến 
và thời điểm các luật/điều luật/quy định này được đua ra 

Giải thích chi tiết Mô tả cách thức và lý do nghiên cứu được chuẩn bị và các nội dung 
của nghiên cứu 

37. KBT có bất kỳ luật, điều luật hoặc quy định đặc biệt nào quản lý tài 
chính, phí và doanh thu cho riêng vườn không?

0: Không
1: Có

i. Chuyên gia làm việc toàn bộ thời gian tại KBT

Liệt kê số người

Giải thích chi tiết
Mô tả cách thức và lý do các kế hoạch được chuẩn bị và mục đích 

của chúng 

34a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

35. KBT đã có kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính nào chưa? 0: Không
1: Có

35a. Nếu có, nêu rõ ngày Ngày lập kế hoạch và/hoặc thời gian của kế hoạch

Giải thích chi tiết Nêu lý do tại sao bạn xếp hạng các lợi thế như vậy

33. Ý tưởng cải thiện tình hình tài chính của KBT? 

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Nêu các biện pháp có thể được sử dụng hoặc đưa ra để cải thiện tình 
hình tài chính của KBT. Không tập trung vào số tiền tài trợ mà hãy suy 

nghĩ về cách thức có thể tăng cường hoặc thay đổi hệ thống tài 
chính, các thủ tục và năng lực theo chiều hướng tốt hơn.

G. Lập kế hoạch

Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này Giải thích chi tiết

Nêu lí do tại sao ông/bà lại mong muốn có những thay đổi nàyGiải thích chi tiết

14j. Quản lý rừng trồng, tái sinh rừng
14k. Chi phí từ nguồn CTDVMTR

Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

Giải thích chi tiết

7h. Các chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế hỗ trợ cho KBT Chỉ bao gồm những người đã ở tại KBT trên 1 tuần trong năm qua 
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BẢNG 2/A: 
THÔNG TIN VỀ TÀI CHÍNH KBT TỪ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN 

Bảng 2 và 2a được hoàn thành dựa vào thông tin do các cán bộ thuộc bộ phận tài chính của các 
cơ quan quản lý cấp trên của KBT (TCLN đối với các KBT do trung ương quản lý và UBND tỉnh 
đối với các KBT do tỉnh quản lý). Nên có tối đa 3 cán bộ tham gia cuộc họp, bao gồm ít nhất một 
người có ảnh hưởng ra quyết định về lập kế hoạch, phân bổ và báo cáo ngân sách của KBT. Các 
câu hỏi đề cập đến vấn đề tài chính trong vùng lõi KBT. 

DBảng 2 bao gồm tất cả các câu hỏi sẽ được thảo luận trong cuộc họp.

Bảng 2a chỉ bao gồm các câu hỏi được lựa chọn từ các mục A-B và không bao gồm danh sách chi tiết 
các câu hỏi và chủ đề trong mục C. Bảng này có thể được gửi cho những người tham gia trước khi 
cuộc họp diễn ra để họ có thể suy nghĩ về câu trả lời và chuẩn bị số liệu nếu cần. 

Sau đó cuộc họp sẽ đi qua tất cả các câu hỏi trong bảng 2 và kiểm tra chéo và thảo luận về các câu 
trả lời đã được chuẩn bị trước đối với các mục A-B, đồng thời điền thông tin vào mục C và ghi chép 
lại các thông tin và lưu ý bổ sung để mở rộng và giải thích cho các câu trả lời này. Những chỗ còn để 
trống hoặc cần làm rõ cũng có thể được giải quyết trong cuộc họp. Đồng thời với việc điền thông tin 
vào các bảng, vẫn cần ghi chép để lưu lại các thông tin, những giải thích và các điểm thảo luận chi 
tiết hơn.  

Các câu hỏi 1-4 cung cấp thông tin cơ bản về tỉnh nơi có KBT. 
Bộ phận tài chính của TCLN/UBND tỉnh cần điền các thông tin 
này trước khi cuộc họp diễn ra. Những chỗ còn để trống hoặc 

Vui lòng điền thông tin trả lời ở cột này Giải thích

1. Tên tỉnh Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT 

2. Ngày đánh giá Ngày/tháng/năm (vd. 27/12/2020)

3. Năm tài chính được đề cập đến trong bảng Năm tài chính

4. Số lượng các  KBT trực thuộc đơn vị quản lý và tổng diện tích Không cần chi tiết thông tin diện tích tới từng KBT, chỉ cần tổng 
diện tích và tích theo ha

5. Tổng chi hàng năm
Thành tiền (VNĐ trong năm trước); cho TCLN, hoặc cho tỉnh, nếu có 
liên quan. Nên bao gồm tất cả các chi tiêu (không chỉ cho các KBT 

hay hoạt động bảo tồn).

6. Tổng chi cho KBT được đánh giá Số tiền (VNĐ trong năm trước) hoặc nếu không có con số thì đưa 
ra % ước tính

7. Tổng chi cho toàn bộ các KBT trực thuộc
Số tiền (VNĐ trong năm trước) hoặc nếu không có con số thì đưa 

ra % ước tính. Nên bao gồm chi tiêu cho tất cả các KBT thuộc 
quyền quản lý của cơ quan.

8a. % tổng ngân sách cho tất cả các KBT  

8b. % tổng ngân sách cho KBT được đánh giá

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

9a. % của toàn bộ ngân sách cho tất cả các KBT 

9b. % của toàn bộ ngân sách cho KBT được đánh giá

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này 

10. Hàng năm các KBT đề xuất ngân sách hoạt động, thông thường 
cơ quan cấp trên đáp ứng và cung cấp được bao nhiêu %?

Đáp ứng từ
0: <50% nhu cầu ngân sách 

1: từ 50 đến 75% nhu cầu ngân sách
2: Từ 75 đến 99% nhu cầu ngân sách

3: Đáp ứng được toàn bộ nhu cầu ngân sách

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

11. Các yêu cầu về ngân sách của KBT được chuẩn bị và đệ trình như 
thế nào?

Điều này sẽ cung cấp thông tin cho các KBT nói chung, nhưng 
cũng kiểm tra xem tình hình có khác biệt đối với KBT được đánh 

giá hay không. Lên ý tưởng về thủ tục, quy trình và thời gian biểu. 
Hỏi xem liệu việc lập ngân sách có hoàn toàn do cán bộ KBT thực 
hiện hay không, hay liệu TCLN / Tỉnh cũng đóng vai trò trong việc 

chuẩn bị, kiểm tra hoặc sửa đổi kế hoạch ngân sách

12. Quy trình xem xét, kiểm tra và phê duyệt các yêu cầu ngân sách 
của KBT là gì?

Thông tin về các KBT nói chung, nhưng cần hỏi có khác biệt so với 
KBT được đánh giá không?  Lên ý tưởng về thủ tục, quy trình và 

thời gian biểu. Cho biết đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm là gì / ai 
trong việc đưa ra các quyết định quan trọng về việc phê duyệt và 

phân bổ ngân sách.

13. Ý kiến của ông/ bà về việc liệu các KBT có thể giữ lại doanh thu 
mà họ tạo ra để chi tiêu tại chỗ hay không? Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  

14. Ông/ bà có nghĩ rằng nên khuyến khích các KBT tăng nguồn thu 
tự tạo và tự cung tự cấp hơn không? Hỏi đối với các KBTnói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  

15. Theo ông/bà đâu là những hạn chế hoặc lĩnh vực cần cải thiện 
để từ đó sẽ tác động đến tài chính của KBT?

Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  
Không chỉ nói về số tiền tài trợ hiện có mà còn thảo luận về các 

vấn đề tài chính không liên quan đến tiền mặt

16. Theo ông/ bà đâu là cơ hội và tiềm năng chính để cải thiện tình 
hình tài chính của các KBT?

Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng. 
Không chỉ nói về việc tăng kinh phí từ nguồn của chính phủ và các 

nguồn tài trợ nước ngoài truyền thống mà còn thảo luận về các 
nguồn tài trợ và thu nhập tự tạo khác

Được thực hiện với các cán bộ từ bộ phận tài chính của TCLN/chính quyền cấp tỉnh (có liên quan). Nên có tối đa 3 cán bộ tham gia vào hoạt động này, 
ít nhất một trong số họ có ảnh hưởng ra quyết định đối với việc lập kế hoạch, phân bổ và báo cáo ngân sách KBT. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

C. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

9. Ông bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. vẫn như nhau

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 2: Thông tin về tài chính VQG từ các cơ quan quản lý cấp trên ( tỉnh/ huyện)

A. Thông tin cơ bản

B. Số liệu về tài chính. 

8. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

cần làm rõ có thể sẽ được giải quyết trong cuộc họp và những 
phần giải thích thêm cũng sẽ được thảo luận và ghi chép lại.

A. Thông tin cơ bản 

Các câu hỏi 5-7 tìm hiểu về tầm quan trọng của các KBT trong 
chi tiêu của tỉnh nói chung, và phần ngân sách được phân bổ 
cho KBT đang được đánh giá. Các câu hỏi 8-9 ghi nhận đánh 
giá của những người tham gia cuộc họp về những thay đổi 
trong chi tiêu của tỉnh cho các KBT theo thời gian. Sự thay đổi 
này được xem xét cả trong 5 năm qua và trong vòng 1-3 năm 
tới. Cả hai câu hỏi đều sử dụng thang điểm 0-3. Câu hỏi 10 so 
sánh số tiền tài trợ mà KBT đề xuất với số ngân sách thực tế 
được phân bổ. Các thang điểm và những thông tin khác cần 
được giải thích rõ hơn trong quá trình diễn ra cuộc họp. 

Các câu hỏi 5-10 đánh giá về chi tiêu của tỉnh dành cho các 
KBT. Bộ phận tài chính của TCLN/UBND tỉnh cần điền thông 
tin vào các câu hỏi này trước khi cuộc họp diễn ra. Những chỗ 
còn để trống hoặc cần làm rõ có thể được giải quyết trong 
cuộc họp và các phần giải thích thêm sẽ được thảo luận và ghi 
chép lại. 

B. Số liệu về tài chính 
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Các câu hỏi 11-16 nhằm hướng dẫn các thảo luận trong cuộc 
họp về ý kiến của người được hỏi về nhu cầu, thách thức và cơ 
hội tài chính của KBT. Do đây là những câu hỏi mở nên cần ghi 
chép cẩn thận các câu trả lời và các điểm thảo luận, kể cả khi 
người trả lời bày tỏ các quan điểm khác nhau (hoặc thậm chí 
trái ngược và mâu thuẫn nhau).

Các câu hỏi 11 và 12 là các câu hỏi chung về lập kế hoạch ngân 
sách và do đó được dành cho tất cả các KBT trong tỉnh hoặc 
trực thuộc TCLN. Tuy nhiên, cần phải tìm hiểu kỹ xem KBT 
đang được đánh giá có bất kỳ kế hoạch hay thủ tục gì đặc biệt 
khác với tiêu chuẩn này không. Câu hỏi 11 về các yêu cầu về 
ngân sách cần ghi lại thủ tục, quy trình và thời gian biểu lập kế 
hoạch ngân sách. Cũng cần đặt câu hỏi liệu việc lập ngân sách 
có hoàn toàn do cán bộ KBT thực hiện hay không, hay TCLN/
UBND tỉnh cũng tham gia vào việc chuẩn bị, kiểm tra hoặc sửa 
đổi kế hoạch ngân sách. Câu hỏi 12 về xem xét và phê duyệt 

kế hoạch ngân sách cần ghi lại thủ tục, quy trình và thời gian 
biểu phê duyệt ngân sách. Các câu trả lời cũng cần nêu rõ đơn 
vị và cá nhân nào chịu trách nhiệm trong việc đưa ra các quyết 
định quan trọng về việc phê duyệt và phân bổ ngân sách.

Câu trả lời cho các câu hỏi 13-16, nếu có thể, chỉ nên đề cập 
đến KBT đang được đánh giá. Các câu hỏi 13-14 đề cập tới các 
chủ đề liên quan tới việc giữ lại doanh thu và tự chủ về tài 
chính. Các câu hỏi 15-16 yêu cầu người trả lời xác định những 
hạn chế và tiềm năng chính để cải thiện tình hình tài chính 
của các KBT. Cần cố gắng thúc đẩy tư duy ‘đột phá’: thảo luận 
nên hướng tới các vấn đề tài chính không liên quan đến tiền 
mặt bên cạnh thu nhập và sự sẵn có của nguồn vốn (câu hỏi 
15), và nên xem xét các khoản thu nhập bên ngoài và tự tạo 
cũng như các nguồn tài chính truyền thống của chính phủ và 
quốc tế (câu hỏi 16).

C. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

Vui lòng điền thông tin trả lời ở cột này Giải thích

1. Tên tỉnh Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT 

2. Ngày đánh giá Ngày/tháng/năm (vd. 27/12/2020)

3. Năm tài chính được đề cập đến trong bảng Năm tài chính

4. Số lượng các  KBT trực thuộc đơn vị quản lý và tổng diện tích Không cần chi tiết thông tin diện tích tới từng KBT, chỉ cần tổng 
diện tích và tích theo ha

5. Tổng chi hàng năm
Thành tiền (VNĐ trong năm trước); cho TCLN, hoặc cho tỉnh, nếu có 
liên quan. Nên bao gồm tất cả các chi tiêu (không chỉ cho các KBT 

hay hoạt động bảo tồn).

6. Tổng chi cho KBT được đánh giá
Số tiền (VNĐ trong năm trước) hoặc nếu không có con số thì đưa 

ra % ước tính

7. Tổng chi cho toàn bộ các KBT trực thuộc
Số tiền (VNĐ trong năm trước) hoặc nếu không có con số thì đưa 

ra % ước tính. Nên bao gồm chi tiêu cho tất cả các KBT thuộc 
quyền quản lý của cơ quan.

8a. % tổng ngân sách cho tất cả các KBT  

8b. % tổng ngân sách cho KBT được đánh giá

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

9a. % của toàn bộ ngân sách cho tất cả các KBT 

9b. % của toàn bộ ngân sách cho KBT được đánh giá

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này 

10. Hàng năm các KBT đề xuất ngân sách hoạt động, thông thường 
cơ quan cấp trên đáp ứng và cung cấp được bao nhiêu %?

Đáp ứng từ
0: <50% nhu cầu ngân sách 

1: từ 50 đến 75% nhu cầu ngân sách
2: Từ 75 đến 99% nhu cầu ngân sách

3: Đáp ứng được toàn bộ nhu cầu ngân sách

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

11. Các yêu cầu về ngân sách của KBT được chuẩn bị và đệ trình như 
thế nào?

Điều này sẽ cung cấp thông tin cho các KBT nói chung, nhưng 
cũng kiểm tra xem tình hình có khác biệt đối với KBT được đánh 

giá hay không. Lên ý tưởng về thủ tục, quy trình và thời gian biểu. 
Hỏi xem liệu việc lập ngân sách có hoàn toàn do cán bộ KBT thực 
hiện hay không, hay liệu TCLN / Tỉnh cũng đóng vai trò trong việc 

chuẩn bị, kiểm tra hoặc sửa đổi kế hoạch ngân sách

12. Quy trình xem xét, kiểm tra và phê duyệt các yêu cầu ngân sách 
của KBT là gì?

Thông tin về các KBT nói chung, nhưng cần hỏi có khác biệt so với 
KBT được đánh giá không?  Lên ý tưởng về thủ tục, quy trình và 

thời gian biểu. Cho biết đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm là gì / ai 
trong việc đưa ra các quyết định quan trọng về việc phê duyệt và 

phân bổ ngân sách.

13. Ý kiến của ông/ bà về việc liệu các KBT có thể giữ lại doanh thu 
mà họ tạo ra để chi tiêu tại chỗ hay không? Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  

14. Ông/ bà có nghĩ rằng nên khuyến khích các KBT tăng nguồn thu 
tự tạo và tự cung tự cấp hơn không? Hỏi đối với các KBTnói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  

15. Theo ông/bà đâu là những hạn chế hoặc lĩnh vực cần cải thiện 
để từ đó sẽ tác động đến tài chính của KBT?

Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  
Không chỉ nói về số tiền tài trợ hiện có mà còn thảo luận về các 

vấn đề tài chính không liên quan đến tiền mặt

16. Theo ông/ bà đâu là cơ hội và tiềm năng chính để cải thiện tình 
hình tài chính của các KBT?

Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng. 
Không chỉ nói về việc tăng kinh phí từ nguồn của chính phủ và các 

nguồn tài trợ nước ngoài truyền thống mà còn thảo luận về các 
nguồn tài trợ và thu nhập tự tạo khác

Được thực hiện với các cán bộ từ bộ phận tài chính của TCLN/chính quyền cấp tỉnh (có liên quan). Nên có tối đa 3 cán bộ tham gia vào hoạt động này, 
ít nhất một trong số họ có ảnh hưởng ra quyết định đối với việc lập kế hoạch, phân bổ và báo cáo ngân sách KBT. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

C. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

9. Ông bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. vẫn như nhau

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 2: Thông tin về tài chính VQG từ các cơ quan quản lý cấp trên ( tỉnh/ huyện)

A. Thông tin cơ bản

B. Số liệu về tài chính. 

8. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

Vui lòng điền thông tin trả lời ở cột này Giải thích

1. Tên tỉnh Tên đầy đủ, bao gồm phân loại KBT 

2. Ngày đánh giá Ngày/tháng/năm (vd. 27/12/2020)

3. Năm tài chính được đề cập đến trong bảng Năm tài chính

4. Số lượng các  KBT trực thuộc đơn vị quản lý và tổng diện tích Không cần chi tiết thông tin diện tích tới từng KBT, chỉ cần tổng 
diện tích và tích theo ha

5. Tổng chi hàng năm
Thành tiền (VNĐ trong năm trước); cho TCLN, hoặc cho tỉnh, nếu có 
liên quan. Nên bao gồm tất cả các chi tiêu (không chỉ cho các KBT 

hay hoạt động bảo tồn).

6. Tổng chi cho KBT được đánh giá Số tiền (VNĐ trong năm trước) hoặc nếu không có con số thì đưa 
ra % ước tính

7. Tổng chi cho toàn bộ các KBT trực thuộc
Số tiền (VNĐ trong năm trước) hoặc nếu không có con số thì đưa 

ra % ước tính. Nên bao gồm chi tiêu cho tất cả các KBT thuộc 
quyền quản lý của cơ quan.

8a. % tổng ngân sách cho tất cả các KBT  

8b. % tổng ngân sách cho KBT được đánh giá

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

9a. % của toàn bộ ngân sách cho tất cả các KBT 

9b. % của toàn bộ ngân sách cho KBT được đánh giá

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này 

10. Hàng năm các KBT đề xuất ngân sách hoạt động, thông thường 
cơ quan cấp trên đáp ứng và cung cấp được bao nhiêu %?

Đáp ứng từ
0: <50% nhu cầu ngân sách 

1: từ 50 đến 75% nhu cầu ngân sách
2: Từ 75 đến 99% nhu cầu ngân sách

3: Đáp ứng được toàn bộ nhu cầu ngân sách

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có những thay đổi này

11. Các yêu cầu về ngân sách của KBT được chuẩn bị và đệ trình như 
thế nào?

Điều này sẽ cung cấp thông tin cho các KBT nói chung, nhưng 
cũng kiểm tra xem tình hình có khác biệt đối với KBT được đánh 

giá hay không. Lên ý tưởng về thủ tục, quy trình và thời gian biểu. 
Hỏi xem liệu việc lập ngân sách có hoàn toàn do cán bộ KBT thực 
hiện hay không, hay liệu TCLN / Tỉnh cũng đóng vai trò trong việc 

chuẩn bị, kiểm tra hoặc sửa đổi kế hoạch ngân sách

12. Quy trình xem xét, kiểm tra và phê duyệt các yêu cầu ngân sách 
của KBT là gì?

Thông tin về các KBT nói chung, nhưng cần hỏi có khác biệt so với 
KBT được đánh giá không?  Lên ý tưởng về thủ tục, quy trình và 

thời gian biểu. Cho biết đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm là gì / ai 
trong việc đưa ra các quyết định quan trọng về việc phê duyệt và 

phân bổ ngân sách.

13. Ý kiến của ông/ bà về việc liệu các KBT có thể giữ lại doanh thu 
mà họ tạo ra để chi tiêu tại chỗ hay không? Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  

14. Ông/ bà có nghĩ rằng nên khuyến khích các KBT tăng nguồn thu 
tự tạo và tự cung tự cấp hơn không? Hỏi đối với các KBTnói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  

15. Theo ông/bà đâu là những hạn chế hoặc lĩnh vực cần cải thiện 
để từ đó sẽ tác động đến tài chính của KBT?

Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng.  
Không chỉ nói về số tiền tài trợ hiện có mà còn thảo luận về các 

vấn đề tài chính không liên quan đến tiền mặt

16. Theo ông/ bà đâu là cơ hội và tiềm năng chính để cải thiện tình 
hình tài chính của các KBT?

Hỏi đối với các KBT nói chung và KBT được đánh giá nói riêng. 
Không chỉ nói về việc tăng kinh phí từ nguồn của chính phủ và các 

nguồn tài trợ nước ngoài truyền thống mà còn thảo luận về các 
nguồn tài trợ và thu nhập tự tạo khác

Được thực hiện với các cán bộ từ bộ phận tài chính của TCLN/chính quyền cấp tỉnh (có liên quan). Nên có tối đa 3 cán bộ tham gia vào hoạt động này, 
ít nhất một trong số họ có ảnh hưởng ra quyết định đối với việc lập kế hoạch, phân bổ và báo cáo ngân sách KBT. Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

C. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

9. Ông bà mong muốn những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong tương lai gần (1 - 3 năm tới)? 0: tệ hơn
1. vẫn như nhau

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 2: Thông tin về tài chính VQG từ các cơ quan quản lý cấp trên ( tỉnh/ huyện)

A. Thông tin cơ bản

B. Số liệu về tài chính. 

8. Những nội dung dưới đây thay đổi như thế nào trong 5 năm qua? 0: tệ hơn
1. giữ nguyên

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều
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BẢNG 3/A:  
ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC XÃ VÙNG ĐỆM VỀ TÀI CHÍNH CHO BẢO TỒN 

Các bảng 3 và 3a được hoàn thành dựa trên thông tin do chính quyền các xã cung cấp. Cuộc 
họp cần có sự tham gia của tối đa 5 người, bao gồm chủ tịch và các đại diện của các ban tài 
chính/lập kế hoạch, môi trường và các bộ phận khác (như nông nghiệp, hội phụ nữ). Các câu 
hỏi đề cập tới vấn đề tài chính tại vùng đệm KBT.

Bảng 3 bao gồm tất cả các câu hỏi sẽ được thảo luận trong cuộc họp.

Bảng 3a chỉ bao gồm các câu hỏi được lựa chọn từ các mục A-C và không bao gồm danh sách chi tiết 
các câu hỏi và chủ đề trong mục D. Bảng này có thể được gửi cho các thành viên tham gia trước khi 
cuộc họp diễn ra để họ có thể suy nghĩ về câu trả lời và chuẩn bị số liệu nếu cần. 

Sau đó cuộc họp sẽ đi qua toàn bộ danh sách các câu hỏi trong bảng 3, kiểm tra chéo và thảo luận 
về các câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn tại các mục A-C, điền thông tin vào mục D và ghi chép lại các 
thông tin bổ sung và những lưu ý để mở rộng và giải thích cho các câu trả lời này. Những chỗ còn để 
trống hoặc cần làm rõ cũng có thể được giải quyết trong cuộc họp này. Đồng thời với việc điền thông 
tin vào các bảng, vẫn cần ghi chép các thông tin, những giải thích và các điểm thảo luận chi tiết hơn.

Các câu hỏi 1-5 cung cấp thông tin cơ bản về xã. Các cán bộ xã 
nên điền thông tin vào các câu hỏi này trước khi cuộc họp diễn 
ra. Những chỗ còn để trống hoặc cần làm rõ có thể được giải 

quyết trong cuộc họp và những phần giải thích thêm cũng sẽ 
được thảo luận và ghi chép lại.

A. Thông tin cơ bản

Tên Dự án
Nhà tài trợ (Cơ quan nhà nước, tổ 

chức khác…)
Hoạt động chính, lĩnh vực hoạt động được 

tài trợ Đối tác thực hiện (nếu có) Tổng số tiền tài trợ
Loại tiền tệ (VNĐ, 

USD…)
Năm thực hiện  

(từ năm - đến năm)

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có/sẽ có những thay đổi này

3. Năm tài chính của các số liệu đề cập đến trong bảng

Giải thích chi tiết 'Nêu lí do tại sao lại có/sẽ có những thay đổi này 

11. Các nguồn vốn cấp cho xã cho hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên và đa dạng sinh học có đáp ứng được nhu cầu không?

0: không có nguồn chi cho hoạt động bảo tồn ĐHSH 
1: Một vài hoạt động thì chi đủ, nhưng ít hơn nhu cầu

2.  Có thể thực hiện các hoạt động bảo tồn cơ bản
3: Tất các nhu cầu về nguồn chi cho bảo tồn đều được đáp ứng đủ

C Số liệu về tài chính
7. Tổng chi hàng năm của xã Số tiền tính theo VNĐ theo năm 2020

8. Tổng chi cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học?

Ngày/tháng/năm (vd. 27/12/2020)

Năm tài chính

1. Tên xã, huyện, tỉnh Nêu rõ địa điểm

17. KBT có gây ra các thiệt hại về kinh tế, tài chính cho xã, cộng đồng địa 
phương không? 

Ngoài việc xem xét chi phí tài chính trực tiếp, cũng hỏi về chi phí giao 
dịch (tham gia các cuộc họp, các hoạt động bảo tồn cộng đồng), chi 

phí cơ hội (sử dụng đất và tài nguyên bị bỏ qua hoặc giảm bớt) và 
chi phí sản xuất (ví dụ như thiệt hại do động vật hoang dã đối với 
cây trồng hoặc vật nuôi). Đồng thời kiểm tra xem điều này đã thay 

đổi như thế nào theo thời gian.

18. Theo ông/ bà đâu là cơ hội và tiềm năng chính để cải thiện tác động 
tích cực về tài chính và kinh tế của KBT đối với xã và người dân địa 
phương?

Tập tring vào các tác động liên quan tới tài chính và kinh tế
(không tập trung vào mối quan hệ với BQL KBT ở phạm vi rộng hơn)

14. Người dân xã có tham gia các hoạt động CTDVMTR không, nếu có thì 
làm như thế nào và bao nhiêu hộ được hưởng lợi?

Xem liệu có bất kỳ số liệu nào về số tiền chi trả DVMTR được cấp cho 
người dân xã hay không. Hỏi thời gian bắt đầu chi trả DVMTR trong 

khu vực.

15. Xã và người dân trong xã có nhận được tài trợ hoặc hỗ trợ nào từ BQL 
KBT không? 

Hãy suy nghĩ về lợi ích kinh tế tiền mặt và không liên quan tới tiền , 
bao gồm doanh thu, cơ sở thuế, thu nhập, việc làm, du lịch, tiếp cận 
các sản phẩm tự nhiên, giáo dục, nhận thức, v.v. Đồng thời kiểm tra 

xem điều này đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
16. KBT mang lại các lợi ích gì cho xã, người dân và kinh tế của địa phương 
? 

D. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

12. Bảo tồn đa dạng sinh học có được ưu tiên ngân sách của xã không?

Cùng với việc xem xét câu hỏi này ở cấp xã, hãy thử tìm hiểu xem cơ 
quan hoặc cá nhân nào coi bảo tồn là ưu tiên ngân sách và cơ quan 
nào không, và lý do của việc này. Đồng thời kiểm tra xem điều này 

đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

13. Theo ông/bà, đâu là cơ hội và tiềm năng chính để xã có thêm nguồn 
kinh phí cho bảo tồn đa dạng sinh học?

Hãy thử chuyển hướng cuộc thảo luận đến các dự án quốc tế và 
xem liệu có bất kỳ ý tưởng nào về việc tận dụng ngân sách chính 
phủ tốt hơn, hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính sáng tạo 

hơn như quan hệ đối tác với khu vực tư nhân hoặc thậm chí gây quỹ 
trong cộng đồng hay không.

Số tiền theo VNĐ, nếu không thể có con số chính xác có thể cho số 
%

9. Tỷ lệ % của ngân sách xã chi cho bảo tồn thay đổi như thế nào trong 5 
năm qua?

0: tệ hơn
1. giữ nguyên 

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều10. Ông/ bà mong muốn  tỷ lệ % của ngân sách xã chi cho bảo tồn thay 

đổi như thế nào trong tương lai gần (1-3 năm tới)?

B. Nguồn tài chính cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

6. Danh sách tổng hợp về tất cả các hoạt động, dự án liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học mà xã tham gia (ví dụ các hoạt động của KBT, chương trình bảo vệ động vật, thực vật, trồng rừng, 
hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục môi trường…). Nên bao gồm các hoạt động, dự án được tài trợ bởi Chính phủ, các Tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, tư nhân... trong 5 năm gần đây (hoặc ít nhất là 3 

năm gần đây). Điền thông tin vào bảng dưới:

A. Thông tin cơ bản

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 3. Thông tin về các nguồn chi phí cho bảo tồn tại các xã vùng đệm 

Vui lòng điền câu trả lời tại đây Giải thích

Được thực hiện với các cán bộ xã chủ chốt. Nên có tối đa 5 cán bộ tham gia vào hoạt động này, bao gồm cả Chủ tịch xã cũng như các đại diện từ các bộ phận tài chính/lập kế hoạch, môi trường và các bộ phận 
khác (như nông nghiệp, hội phụ nữ). Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Lưu ý: Không phải lúc nào cũng có thể thu thập được thông tin từ mọi xã, đặc biệt đối với các KBT có vùng đệm lớn. Nên lựa chọn một số xã đại diện phản ánh được các điều kiện kinh tế-xã hội và sinh thái 
khác nhau, sự tương tác với KBT, sự tham gia vào các hoạt động bảo tồn, các mối đe dọa, sự phụ thuộc hoặc tác động tới các dịch vụ hệ sinh thái...

4. Diện tích của xã Diện tích tính theo ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

5. Dân số (số khẩu và số hộ) Ước tính gần nhất. Chỉ rõ năm.

2. Ngày đánh giá
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Các cán bộ xã cần điền thông tin vào câu hỏi 6 trước khi cuộc 
họp diễn ra. Những chỗ còn để trống hoặc cần làm rõ có thể 
được giải quyết trong cuộc họp và những phần giải thích 
thêm cũng sẽ được thảo luận và ghi chép lại. Câu hỏi này ghi 
lại tất cả các hoạt động và dự án liên quan đến bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học mà xã đang tham gia (như các hoạt 
động/dự án liên quan tới KBT, các loài hoang dã, chim, thực 
vật, trồng rừng, du lịch sinh thái, giáo dục và nhận thức, v.v..). 

Các câu hỏi 7-11 nhằm đánh giá chi tiêu của xã dành cho bảo 
tồn đa dạng sinh học (ở vùng đệm). Các cán bộ xã cần điền 
thông tin vào các câu hỏi này trước khi cuộc họp diễn ra. 
Những chỗ còn để trống hoặc cần làm rõ có thể sẽ được giải 
quyết trong cuộc họp và những phần giải thích thêm cũng sẽ 
được thảo luận và ghi chép lại. 

Cũng cần đề cập tới các hoạt động sinh kế bền vững/thay thế 
nhằm làm giảm áp lực tới môi trường tự nhiên. Các hoạt động 
và dự án do chính phủ, các NGO, các tổ chức quốc tế, khu vực 
tư nhân… tài trợ cũng cần được đưa vào. Các thông tin như 
tên dự án, (các) nhà tài trợ, các hoạt động chính, đối tác thực 
hiện, tổng số tiền tài trợ và thời gian thực hiện cần được nêu 
rõ. Thông tin về các dự án tài trợ từ bên ngoài tốt nhất là trong 
vòng 5 năm qua (hoặc ít nhất là 3 năm qua).

Các câu hỏi 7-8 xem xét tầm quan trọng của vấn đề bảo tồn 
trong chi tiêu của xã. Các câu hỏi 9-10 ghi nhận đánh giá của 
những người tham gia cuộc họp về sự thay đổi của điều này 
theo thời gian. Sự thay đổi này được xem xét cả trong 5 năm 
qua và trong vòng 1-3 năm tới. Câu hỏi 11 nhằm tìm hiểu xem 
nguồn vốn cấp cho xã có đáp ứng được nhu cầu của các hoạt 
động bảo tồn đa dạng sinh học hay không. Các câu hỏi 9-11  
sử dụng thang điểm 0-3. Thang điểm này cùng với các thông 
tin chi tiết khác cần được giải thích rõ trong quá trình diễn ra 
cuộc họp.

B. Nguồn tài chính cho bảo tồn thiên nhiên & đa dạng sinh học

C. Số liệu về tài chính

Tên Dự án Nhà tài trợ (Cơ quan nhà nước, tổ 
chức khác…)

Hoạt động chính, lĩnh vực hoạt động được 
tài trợ Đối tác thực hiện (nếu có) Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tệ (VNĐ, 

USD…)
Năm thực hiện  

(từ năm - đến năm)

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có/sẽ có những thay đổi này

3. Năm tài chính của các số liệu đề cập đến trong bảng

Giải thích chi tiết 'Nêu lí do tại sao lại có/sẽ có những thay đổi này 

11. Các nguồn vốn cấp cho xã cho hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên và đa dạng sinh học có đáp ứng được nhu cầu không?

0: không có nguồn chi cho hoạt động bảo tồn ĐHSH 
1: Một vài hoạt động thì chi đủ, nhưng ít hơn nhu cầu

2.  Có thể thực hiện các hoạt động bảo tồn cơ bản
3: Tất các nhu cầu về nguồn chi cho bảo tồn đều được đáp ứng đủ

C Số liệu về tài chính
7. Tổng chi hàng năm của xã Số tiền tính theo VNĐ theo năm 2020

8. Tổng chi cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học?

Ngày/tháng/năm (vd. 27/12/2020)

Năm tài chính

1. Tên xã, huyện, tỉnh Nêu rõ địa điểm

17. KBT có gây ra các thiệt hại về kinh tế, tài chính cho xã, cộng đồng địa 
phương không? 

Ngoài việc xem xét chi phí tài chính trực tiếp, cũng hỏi về chi phí giao 
dịch (tham gia các cuộc họp, các hoạt động bảo tồn cộng đồng), chi 

phí cơ hội (sử dụng đất và tài nguyên bị bỏ qua hoặc giảm bớt) và 
chi phí sản xuất (ví dụ như thiệt hại do động vật hoang dã đối với 
cây trồng hoặc vật nuôi). Đồng thời kiểm tra xem điều này đã thay 

đổi như thế nào theo thời gian.

18. Theo ông/ bà đâu là cơ hội và tiềm năng chính để cải thiện tác động 
tích cực về tài chính và kinh tế của KBT đối với xã và người dân địa 
phương?

Tập tring vào các tác động liên quan tới tài chính và kinh tế
(không tập trung vào mối quan hệ với BQL KBT ở phạm vi rộng hơn)

14. Người dân xã có tham gia các hoạt động CTDVMTR không, nếu có thì 
làm như thế nào và bao nhiêu hộ được hưởng lợi?

Xem liệu có bất kỳ số liệu nào về số tiền chi trả DVMTR được cấp cho 
người dân xã hay không. Hỏi thời gian bắt đầu chi trả DVMTR trong 

khu vực.

15. Xã và người dân trong xã có nhận được tài trợ hoặc hỗ trợ nào từ BQL 
KBT không? 

Hãy suy nghĩ về lợi ích kinh tế tiền mặt và không liên quan tới tiền , 
bao gồm doanh thu, cơ sở thuế, thu nhập, việc làm, du lịch, tiếp cận 
các sản phẩm tự nhiên, giáo dục, nhận thức, v.v. Đồng thời kiểm tra 

xem điều này đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
16. KBT mang lại các lợi ích gì cho xã, người dân và kinh tế của địa phương 
? 

D. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

12. Bảo tồn đa dạng sinh học có được ưu tiên ngân sách của xã không?

Cùng với việc xem xét câu hỏi này ở cấp xã, hãy thử tìm hiểu xem cơ 
quan hoặc cá nhân nào coi bảo tồn là ưu tiên ngân sách và cơ quan 
nào không, và lý do của việc này. Đồng thời kiểm tra xem điều này 

đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

13. Theo ông/bà, đâu là cơ hội và tiềm năng chính để xã có thêm nguồn 
kinh phí cho bảo tồn đa dạng sinh học?

Hãy thử chuyển hướng cuộc thảo luận đến các dự án quốc tế và 
xem liệu có bất kỳ ý tưởng nào về việc tận dụng ngân sách chính 
phủ tốt hơn, hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính sáng tạo 

hơn như quan hệ đối tác với khu vực tư nhân hoặc thậm chí gây quỹ 
trong cộng đồng hay không.

Số tiền theo VNĐ, nếu không thể có con số chính xác có thể cho số 
%

9. Tỷ lệ % của ngân sách xã chi cho bảo tồn thay đổi như thế nào trong 5 
năm qua?

0: tệ hơn
1. giữ nguyên 

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều10. Ông/ bà mong muốn  tỷ lệ % của ngân sách xã chi cho bảo tồn thay 

đổi như thế nào trong tương lai gần (1-3 năm tới)?

B. Nguồn tài chính cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

6. Danh sách tổng hợp về tất cả các hoạt động, dự án liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học mà xã tham gia (ví dụ các hoạt động của KBT, chương trình bảo vệ động vật, thực vật, trồng rừng, 
hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục môi trường…). Nên bao gồm các hoạt động, dự án được tài trợ bởi Chính phủ, các Tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, tư nhân... trong 5 năm gần đây (hoặc ít nhất là 3 

năm gần đây). Điền thông tin vào bảng dưới:

A. Thông tin cơ bản

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 3. Thông tin về các nguồn chi phí cho bảo tồn tại các xã vùng đệm 

Vui lòng điền câu trả lời tại đây Giải thích

Được thực hiện với các cán bộ xã chủ chốt. Nên có tối đa 5 cán bộ tham gia vào hoạt động này, bao gồm cả Chủ tịch xã cũng như các đại diện từ các bộ phận tài chính/lập kế hoạch, môi trường và các bộ phận 
khác (như nông nghiệp, hội phụ nữ). Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Lưu ý: Không phải lúc nào cũng có thể thu thập được thông tin từ mọi xã, đặc biệt đối với các KBT có vùng đệm lớn. Nên lựa chọn một số xã đại diện phản ánh được các điều kiện kinh tế-xã hội và sinh thái 
khác nhau, sự tương tác với KBT, sự tham gia vào các hoạt động bảo tồn, các mối đe dọa, sự phụ thuộc hoặc tác động tới các dịch vụ hệ sinh thái...

4. Diện tích của xã Diện tích tính theo ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

5. Dân số (số khẩu và số hộ) Ước tính gần nhất. Chỉ rõ năm.

2. Ngày đánh giá

Tên Dự án Nhà tài trợ (Cơ quan nhà nước, tổ 
chức khác…)

Hoạt động chính, lĩnh vực hoạt động được 
tài trợ Đối tác thực hiện (nếu có) Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tệ (VNĐ, 

USD…)
Năm thực hiện  

(từ năm - đến năm)

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có/sẽ có những thay đổi này

3. Năm tài chính của các số liệu đề cập đến trong bảng

Giải thích chi tiết 'Nêu lí do tại sao lại có/sẽ có những thay đổi này 

11. Các nguồn vốn cấp cho xã cho hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên và đa dạng sinh học có đáp ứng được nhu cầu không?

0: không có nguồn chi cho hoạt động bảo tồn ĐHSH 
1: Một vài hoạt động thì chi đủ, nhưng ít hơn nhu cầu

2.  Có thể thực hiện các hoạt động bảo tồn cơ bản
3: Tất các nhu cầu về nguồn chi cho bảo tồn đều được đáp ứng đủ

C Số liệu về tài chính
7. Tổng chi hàng năm của xã Số tiền tính theo VNĐ theo năm 2020

8. Tổng chi cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học?

Ngày/tháng/năm (vd. 27/12/2020)

Năm tài chính

1. Tên xã, huyện, tỉnh Nêu rõ địa điểm

17. KBT có gây ra các thiệt hại về kinh tế, tài chính cho xã, cộng đồng địa 
phương không? 

Ngoài việc xem xét chi phí tài chính trực tiếp, cũng hỏi về chi phí giao 
dịch (tham gia các cuộc họp, các hoạt động bảo tồn cộng đồng), chi 

phí cơ hội (sử dụng đất và tài nguyên bị bỏ qua hoặc giảm bớt) và 
chi phí sản xuất (ví dụ như thiệt hại do động vật hoang dã đối với 
cây trồng hoặc vật nuôi). Đồng thời kiểm tra xem điều này đã thay 

đổi như thế nào theo thời gian.

18. Theo ông/ bà đâu là cơ hội và tiềm năng chính để cải thiện tác động 
tích cực về tài chính và kinh tế của KBT đối với xã và người dân địa 
phương?

Tập tring vào các tác động liên quan tới tài chính và kinh tế
(không tập trung vào mối quan hệ với BQL KBT ở phạm vi rộng hơn)

14. Người dân xã có tham gia các hoạt động CTDVMTR không, nếu có thì 
làm như thế nào và bao nhiêu hộ được hưởng lợi?

Xem liệu có bất kỳ số liệu nào về số tiền chi trả DVMTR được cấp cho 
người dân xã hay không. Hỏi thời gian bắt đầu chi trả DVMTR trong 

khu vực.

15. Xã và người dân trong xã có nhận được tài trợ hoặc hỗ trợ nào từ BQL 
KBT không? 

Hãy suy nghĩ về lợi ích kinh tế tiền mặt và không liên quan tới tiền , 
bao gồm doanh thu, cơ sở thuế, thu nhập, việc làm, du lịch, tiếp cận 
các sản phẩm tự nhiên, giáo dục, nhận thức, v.v. Đồng thời kiểm tra 

xem điều này đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
16. KBT mang lại các lợi ích gì cho xã, người dân và kinh tế của địa phương 
? 

D. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

12. Bảo tồn đa dạng sinh học có được ưu tiên ngân sách của xã không?

Cùng với việc xem xét câu hỏi này ở cấp xã, hãy thử tìm hiểu xem cơ 
quan hoặc cá nhân nào coi bảo tồn là ưu tiên ngân sách và cơ quan 
nào không, và lý do của việc này. Đồng thời kiểm tra xem điều này 

đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

13. Theo ông/bà, đâu là cơ hội và tiềm năng chính để xã có thêm nguồn 
kinh phí cho bảo tồn đa dạng sinh học?

Hãy thử chuyển hướng cuộc thảo luận đến các dự án quốc tế và 
xem liệu có bất kỳ ý tưởng nào về việc tận dụng ngân sách chính 
phủ tốt hơn, hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính sáng tạo 

hơn như quan hệ đối tác với khu vực tư nhân hoặc thậm chí gây quỹ 
trong cộng đồng hay không.

Số tiền theo VNĐ, nếu không thể có con số chính xác có thể cho số 
%

9. Tỷ lệ % của ngân sách xã chi cho bảo tồn thay đổi như thế nào trong 5 
năm qua?

0: tệ hơn
1. giữ nguyên 

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều10. Ông/ bà mong muốn  tỷ lệ % của ngân sách xã chi cho bảo tồn thay 

đổi như thế nào trong tương lai gần (1-3 năm tới)?

B. Nguồn tài chính cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
6. Danh sách tổng hợp về tất cả các hoạt động, dự án liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học mà xã tham gia (ví dụ các hoạt động của KBT, chương trình bảo vệ động vật, thực vật, trồng rừng, 

hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục môi trường…). Nên bao gồm các hoạt động, dự án được tài trợ bởi Chính phủ, các Tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, tư nhân... trong 5 năm gần đây (hoặc ít nhất là 3 
năm gần đây). Điền thông tin vào bảng dưới:

A. Thông tin cơ bản

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 3. Thông tin về các nguồn chi phí cho bảo tồn tại các xã vùng đệm 

Vui lòng điền câu trả lời tại đây Giải thích

Được thực hiện với các cán bộ xã chủ chốt. Nên có tối đa 5 cán bộ tham gia vào hoạt động này, bao gồm cả Chủ tịch xã cũng như các đại diện từ các bộ phận tài chính/lập kế hoạch, môi trường và các bộ phận 
khác (như nông nghiệp, hội phụ nữ). Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Lưu ý: Không phải lúc nào cũng có thể thu thập được thông tin từ mọi xã, đặc biệt đối với các KBT có vùng đệm lớn. Nên lựa chọn một số xã đại diện phản ánh được các điều kiện kinh tế-xã hội và sinh thái 
khác nhau, sự tương tác với KBT, sự tham gia vào các hoạt động bảo tồn, các mối đe dọa, sự phụ thuộc hoặc tác động tới các dịch vụ hệ sinh thái...

4. Diện tích của xã Diện tích tính theo ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

5. Dân số (số khẩu và số hộ) Ước tính gần nhất. Chỉ rõ năm.

2. Ngày đánh giá
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D. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

Các câu hỏi 12-18 là để hướng dẫn các thảo luận trong cuộc 
họp về đánh giá của chính quyền xã về nhu cầu, thách thức và 
cơ hội tài chính cho bảo tồn (ở vùng đệm). Do đây là những 
câu hỏi mở nên cần ghi chép cẩn thận các câu trả lời và các 
điểm thảo luận, kể cả khi người trả lời bày tỏ các quan điểm 
khác nhau (hoặc thậm chí trái ngược và mâu thuẫn nhau). 

Câu hỏi đầu tiên đặt ra là liệu bảo tồn có được coi là ưu tiên 
ngân sách của xã hay không (câu hỏi 12). Cùng với việc xem 
xét câu hỏi này ở cấp xã, cần cố gắng tìm hiểu xem đơn vị hay 
cá nhân nào coi bảo tồn là ưu tiên ngân sách và đơn vị hay cá 
nhân nào không coi bảo tồn là ưu tiên ngân sách và lí do tại 
sao. Cũng cần tìm hiểu xem ngân sách dành cho bảo tồn có 
thay đổi không và thay đổi như thế nào theo thời gian.

Sau đó, những người tham gia sẽ được hỏi theo họ tiềm năng 
chính để xã có thêm nguồn tài chính cho bảo tồn là gì (câu hỏi 
13). Cần khuyến khích họ nhìn xa hơn phạm vi các dự án quốc 
tế và cũng nên xem xét các cách để tận dụng tốt hơn ngân 
sách nhà nước hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính 
sáng tạo hơn như hợp tác với khu vực tư nhân hoặc thậm chí 
gây quỹ trong cộng đồng.

Các câu hỏi còn lại liên quan tới đánh giá của người được hỏi 
về các lợi ích địa phương, các chi phí và tác động của KBT và 
các họat động bảo tồn liên quan. Trong đó có câu hỏi liệu các 
thành viên cộng đồng có tham gia vào các hoạt động 
CTDVMTR hay không (câu hỏi 14). Nếu có, cần tìm hiểu thông 
tin về số tiền CTDVMTR được cấp cho người dân và thời điểm 
bắt đầu CTDVMTR trong xã. Những người tham gia cũng được 

hỏi liệu xã (hoặc người dân và các nhóm trong xã) có nhận 
được bất kỳ khoản tài trợ nào từ KBT hay không (câu hỏi 15), 
cũng như các cách thức mà KBT mang lại lợi ích cho xã, người 
dân trong xã và kinh tế địa phương nói chung (câu hỏi 16). Các 
thảo luận trong cả hai câu hỏi cần xem xét cả các lợi ích có liên 
quan và không liên quan tới tiền, ví dụ doanh thu và thuế của 
chính quyền địa phương, thu nhập, việc làm, du lịch, tiếp cận 
các sản phẩm tự nhiên, giáo dục và nhận thức. Cũng cần tìm 
hiểu xem có sự thay đổi về loại hình hoặc mức độ của các lợi 
ích theo thời gian hay không.

Câu 17 nhằm tìm hiểu xem những người được hỏi có cho rằng 
KBT gây ra các chi phí và thiệt hại về kinh tế và tài chính cho xã 
và kinh tế địa phương không. Phần này không chỉ xem xét các 
chi phí tài chính trực tiếp mà còn thảo luận về các chi phí giao 
dịch (tham gia các cuộc họp và các hoạt động bảo tồn cộng 
đồng), chi phí cơ hội (sử dụng đất và tài nguyên bị bỏ qua 
hoặc giảm bớt) và những mất mát, thiệt hại khác (ví dụ như 
thiệt hại do động vật hoang dã gây ra đối với cây trồng hoặc 
vật nuôi). Cũng cần thu thập thông tin xem những tác động 
này đã thay đổi như thế nào theo thời gian. 

Trong câu hỏi cuối cùng, những người tham gia được yêu cầu 
chia sẻ ý kiến về các cơ hội chính để cải thiện tác động tích cực 
về tài chính và kinh tế của các KBT đối với xã và người dân địa 
phương (câu hỏi 19). Điều quan trọng cần ghi nhớ ở đây là tập 
trung vào các tác động tài chính và kinh tế của KBT và các biện 
pháp bảo tồn liên quan của nó, chứ không phải mối quan hệ 
giữa các thành viên cộng đồng và BQL KBT.

Tên Dự án Nhà tài trợ (Cơ quan nhà nước, tổ 
chức khác…)

Hoạt động chính, lĩnh vực hoạt động được 
tài trợ Đối tác thực hiện (nếu có) Tổng số tiền tài trợ Loại tiền tệ (VNĐ, 

USD…)
Năm thực hiện  

(từ năm - đến năm)

Giải thích chi tiết Nêu lí do tại sao lại có/sẽ có những thay đổi này

3. Năm tài chính của các số liệu đề cập đến trong bảng

Giải thích chi tiết 'Nêu lí do tại sao lại có/sẽ có những thay đổi này 

11. Các nguồn vốn cấp cho xã cho hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên và đa dạng sinh học có đáp ứng được nhu cầu không?

0: không có nguồn chi cho hoạt động bảo tồn ĐHSH 
1: Một vài hoạt động thì chi đủ, nhưng ít hơn nhu cầu

2.  Có thể thực hiện các hoạt động bảo tồn cơ bản
3: Tất các nhu cầu về nguồn chi cho bảo tồn đều được đáp ứng đủ

C Số liệu về tài chính
7. Tổng chi hàng năm của xã Số tiền tính theo VNĐ theo năm 2020

8. Tổng chi cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học?

Ngày/tháng/năm (vd. 27/12/2020)

Năm tài chính

1. Tên xã, huyện, tỉnh Nêu rõ địa điểm

17. KBT có gây ra các thiệt hại về kinh tế, tài chính cho xã, cộng đồng địa 
phương không? 

Ngoài việc xem xét chi phí tài chính trực tiếp, cũng hỏi về chi phí giao 
dịch (tham gia các cuộc họp, các hoạt động bảo tồn cộng đồng), chi 

phí cơ hội (sử dụng đất và tài nguyên bị bỏ qua hoặc giảm bớt) và 
chi phí sản xuất (ví dụ như thiệt hại do động vật hoang dã đối với 
cây trồng hoặc vật nuôi). Đồng thời kiểm tra xem điều này đã thay 

đổi như thế nào theo thời gian.

18. Theo ông/ bà đâu là cơ hội và tiềm năng chính để cải thiện tác động 
tích cực về tài chính và kinh tế của KBT đối với xã và người dân địa 
phương?

Tập tring vào các tác động liên quan tới tài chính và kinh tế
(không tập trung vào mối quan hệ với BQL KBT ở phạm vi rộng hơn)

14. Người dân xã có tham gia các hoạt động CTDVMTR không, nếu có thì 
làm như thế nào và bao nhiêu hộ được hưởng lợi?

Xem liệu có bất kỳ số liệu nào về số tiền chi trả DVMTR được cấp cho 
người dân xã hay không. Hỏi thời gian bắt đầu chi trả DVMTR trong 

khu vực.

15. Xã và người dân trong xã có nhận được tài trợ hoặc hỗ trợ nào từ BQL 
KBT không? 

Hãy suy nghĩ về lợi ích kinh tế tiền mặt và không liên quan tới tiền , 
bao gồm doanh thu, cơ sở thuế, thu nhập, việc làm, du lịch, tiếp cận 
các sản phẩm tự nhiên, giáo dục, nhận thức, v.v. Đồng thời kiểm tra 

xem điều này đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
16. KBT mang lại các lợi ích gì cho xã, người dân và kinh tế của địa phương 
? 

D. Danh sách các câu hỏi & chủ đề sẽ được thảo luận

12. Bảo tồn đa dạng sinh học có được ưu tiên ngân sách của xã không?

Cùng với việc xem xét câu hỏi này ở cấp xã, hãy thử tìm hiểu xem cơ 
quan hoặc cá nhân nào coi bảo tồn là ưu tiên ngân sách và cơ quan 
nào không, và lý do của việc này. Đồng thời kiểm tra xem điều này 

đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

13. Theo ông/bà, đâu là cơ hội và tiềm năng chính để xã có thêm nguồn 
kinh phí cho bảo tồn đa dạng sinh học?

Hãy thử chuyển hướng cuộc thảo luận đến các dự án quốc tế và 
xem liệu có bất kỳ ý tưởng nào về việc tận dụng ngân sách chính 
phủ tốt hơn, hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính sáng tạo 

hơn như quan hệ đối tác với khu vực tư nhân hoặc thậm chí gây quỹ 
trong cộng đồng hay không.

Số tiền theo VNĐ, nếu không thể có con số chính xác có thể cho số 
%

9. Tỷ lệ % của ngân sách xã chi cho bảo tồn thay đổi như thế nào trong 5 
năm qua?

0: tệ hơn
1. giữ nguyên 

2. cải thiện hơn một chút
3. cải thiện hơn nhiều10. Ông/ bà mong muốn  tỷ lệ % của ngân sách xã chi cho bảo tồn thay 

đổi như thế nào trong tương lai gần (1-3 năm tới)?

B. Nguồn tài chính cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
6. Danh sách tổng hợp về tất cả các hoạt động, dự án liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học mà xã tham gia (ví dụ các hoạt động của KBT, chương trình bảo vệ động vật, thực vật, trồng rừng, 

hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục môi trường…). Nên bao gồm các hoạt động, dự án được tài trợ bởi Chính phủ, các Tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, tư nhân... trong 5 năm gần đây (hoặc ít nhất là 3 
năm gần đây). Điền thông tin vào bảng dưới:

A. Thông tin cơ bản

Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT)
Bảng 3. Thông tin về các nguồn chi phí cho bảo tồn tại các xã vùng đệm 

Vui lòng điền câu trả lời tại đây Giải thích

Được thực hiện với các cán bộ xã chủ chốt. Nên có tối đa 5 cán bộ tham gia vào hoạt động này, bao gồm cả Chủ tịch xã cũng như các đại diện từ các bộ phận tài chính/lập kế hoạch, môi trường và các bộ phận 
khác (như nông nghiệp, hội phụ nữ). Hoạt động này nên được thực hiện dưới dạng một cuộc thảo luận bàn tròn tương đối thân mật.

Lưu ý: Không phải lúc nào cũng có thể thu thập được thông tin từ mọi xã, đặc biệt đối với các KBT có vùng đệm lớn. Nên lựa chọn một số xã đại diện phản ánh được các điều kiện kinh tế-xã hội và sinh thái 
khác nhau, sự tương tác với KBT, sự tham gia vào các hoạt động bảo tồn, các mối đe dọa, sự phụ thuộc hoặc tác động tới các dịch vụ hệ sinh thái...

4. Diện tích của xã Diện tích tính theo ha (ghi chú 1 km2 = 100 ha)

5. Dân số (số khẩu và số hộ) Ước tính gần nhất. Chỉ rõ năm.

2. Ngày đánh giá
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3. PHÂN TÍCH, TRÌNH BÀY VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU

TẠO MỘT BẢNG ĐIỂM ĐƠN GIẢN

Có thể dễ dàng tóm tắt các thông tin chính của PAFSAT từ 
bảng 1 (tự đánh giá tình hình tài chính, các nhu cầu và cơ hội 
của KBT bởi các nhà quản lý KBT) vào một bảng điểm đơn giản 
(Hình 2). Bảng điểm này được xây dựng dựa vào các điểm số từ 
0 đến 3 được phân bổ cho các chỉ số khác nhau về tình hình tài 
chính và tính bền vững về tài chính của KBT được đề cập trong 
các câu hỏi 8 và 19-29 (về các hạn chế tài chính và các điều 

kiện thuận lợi) và các câu hỏi 10, 13a và 16a (về các xu hướng 
theo thời gian). Các điểm số được mã hóa bằng màu sắc, theo 
đó màu đỏ (0) biểu thị tình trạng thiếu kinh phí, màu cam (1) 
đủ đáp ứng ở mức tối thiểu, màu xanh lá nhạt (2) đáp ứng 
được mức độ cơ bản nào đó, và xanh lá đậm (3) đáp ứng đủ các 
nhu cầu. Bảng điểm đưa ra hình ảnh trực quan hữu ích về tình 
hình và các xu hướng tài chính của KBT.

Hình 2: Bảng điểm tóm tắt những hạn chế tài chính, các điều kiện thuận lợi và các xu hướng theo thời gian

Tình trạng/điểm
Thiếu kinh phí   

 
~ (0) 

Đủ đáp ứng nhu cầu  
tối thiểu  
~ (1) 

AĐáp ứng được mức độ  
cơ bản nào đó 

~ (2) 

Đáp ứng đủ các  
nhu cầu 
~ (3) 

ĐIỂM TỔNG HỢP = 14/36                   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, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu hụt 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 lồng ghép 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 s 

ự 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 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 điểm của các dòng vốn Có sự chậm trễ lớn trong việc nhận  
nguồn vốn

Có một số 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 

ĐIỂM TỔNG HỢP = 07/15  Các xu hướng theo thời gian

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

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

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

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

Lượng thu nhập Giảm/tệ hơn Giữ nguyên Tăng/có cải thiện một chút  Tăng/cải thiện đáng kể
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3. PHÂN TÍCH, TRÌNH BÀY VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU Bảng điểm cũng kết hợp các điểm số được phân bổ cho từng chỉ 
số tài chính nhằm đưa ra điểm số tổng hợp về tình hình và xu 
hướng bền vững về tài chính của KBT. Các điểm số này có thể 
được so sánh theo thời gian và/hoặc giữa các KBT và được sử 
dụng như là một chỉ số thể hiện hiệu quả và tiến độ tương đối.
Việc tóm tắt các số liệu thống kê chính về ngân sách của KBT 
bên cạnh bảng điểm tài chính – ví dụ như thu nhập, chi tiêu, 

doanh thu tự tạo theo tỷ lệ của tổng nguồn tài trợ và chi tiêu 
trên mỗi km2 (như mô tả dưới đây) cũng rất là hữu ích. Điều 
này giúp cung cấp một bộ chỉ số bằng con số về tình hình tài 
chính và hiệu quả hoạt động của KBT có thể được kết hợp, so 
sánh và sử dụng để minh họa hoặc giải thích thêm cho các kết 
quả của bảng điểm. 

CHUẨN BỊ BẢN TÓM TẮT

PAFSAT không nhằm mục đích đưa ra một báo cáo dài và 
phức tạp. Công cụ này được thiết kế để thu thập thông tin cho 
các quá trình hoạch đinh chính sách, lập kế hoạch và quản lý 
khác. Trong một số trường hợp, các bảng đã được điền thông 
tin (có thể được kết hợp với bảng điểm và bảng tóm tắt số liệu 
thống kê chính về thu nhập, chi tiêu và nguồn vốn) sẽ cung 
cấp một bản ghi chép đầy đủ về các kết quả của PAFSAT. 

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần chuẩn bị một 
bản tóm tắt ngắn gọn hoặc ghi chép thực địa là đủ. Điều này 
nhằm ba mục đích: tài liệu hóa các thông tin và thảo luận từ 
các cuộc họp khác nhau được tổ chức với các cán bộ quản lý 
KBT, các cán bộ lập kế hoạch tài chính và ngân sách, và chính 
quyền xã; đưa ra một phân tích ngắn gọn và diễn giải về số 
liệu thu thập được; và đưa ra các kết luận, phát hiện, khuyến 
nghị chính và các hành động tiếp theo.

Hình 3: Mẫu mục lục của bản tóm tắt ngắn gọn của PAFSAT 

Cấu trúc và nội dung của bản tóm tắt, tất nhiên, sẽ phụ thuộc 
vào mục đích của việc sử dụng công cụ PAFSAT, mục đích sử 
dụng (và người dùng) thông tin thu được và mức độ thông tin 
và phân tích cần thiết để cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn 
cho việc ra quyết định. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần 
một báo cáo ngắn với các chương tương ứng với từng phần 
chính của bảng dữ liệu PAFSAT là đủ. Trong mẫu phụ lục ở 
trên (Hình 3, thể hiện cấu trúc được sử dụng cho các công cụ 
PAFSAT được thực hiện trong khuôn khổ dự án GIZ-Bio), trước 
tiên phần tóm tắt được ngữ cảnh hóa với phần giới thiệu ngắn 
gọn về quá trình ra quyết định hoặc mục đích sử dụng công 
cụ PAFSAT (mục 1), mô tả về phương pháp luận PAFSAT và 
những người tham gia (mục 2) và thông tin cơ bản về bối cảnh 
kinh tế-xã hội và vật lý-sinh học của KBT (mục 3). Phần tiếp 
theo giới thiệu về bảng điểm, tóm tắt các chỉ số chính về tình 
hình và kết quả tài chính (mục 4). 

Bốn mục tiếp theo của bản tóm tắt mẫu trình bày về những 
phát hiện chính từ bảng số liệu 1 và 2 (các mục 4-7), và bảng 3 
(mục 8). Sau đó, các kết luận chung được đưa ra trong phần 

cuối cùng của báo cáo (mục 9). Phần diễn giải và phân tích này 
rất quan trọng. Điểm mấu chốt của việc sử dụng công cụ 
PAFSAT không chỉ là để tạo ra và ghi chép lại số liệu, mà còn 
để làm nổi bật các vấn đề chính cần được giải quyết và hành 
động. Mục đích cuối cùng là nhằm đưa ra thông tin thực tế và 
phù hợp với chính sách có thể được sử dụng để hướng dẫn và 
tác động đến các hành động nhằm tăng cường tính bền vững 
tài chính của KBT. 

Việc bổ sung thêm vào bản tóm tắt các số liệu thống kê tài 
chính quan trọng, được trích từ số liệu ngân sách của KBT trong 
bảng 1 là rất hữu ích. Việc đưa ra một bảng tóm tắt (như ví dụ 
trong Hình 4) là một cách hữu hiệu để trình bày các số liệu đó 
một cách rõ ràng, cho phép dễ dàng tham khảo và diễn giải. 
Bảng tóm tắt này không chỉ đưa ra một bức tranh toàn cảnh về 
tổng thu nhập, chi tiêu và tài trợ của KBT mà còn cho thấy các 
thành phần khác nhau tạo ra những con số này – các dòng thu 
nhập, các hạng mục chi tiêu và các nguồn tài trợ khác nhau. 
Bảng này cũng tóm tắt mức chi tiêu trung bình trên mỗi km2, và 
cho thấy mức chi tiêu đã thay đổi như thế nào theo thời gian.



24

Hình 4: Mẫu bảng tóm tắt số liệu thống kê chính về thu nhập, chi tiêu và tài trợ của KBT 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VND million

Tiền phạt (nộp vào kho bạc) 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.15 0.05

Thu nhập

Vé vào cửa 0.11 0.15 0.16 – 0.10 – –

Phí dịch vụ du lịch 0.53 1.93 1.00 1.57 1.65 1.95 1.50

CTDVMTR* – 0.71 1.38 1.56 4.87 9.97 10.31

Bán lâm sản tận thu 1.18 2.42 – – – – –

Tổng thu nhập 1.82 5.21 2.53 3.13 6.63 11.92 11.81

Thuế & các khoản phải trả khác nộp vào ngân sách nhà nước (0.19) (1.04) (0.19) (0.24) – (0.69) (0.67)

Tổng thu nhập giữ lại 1.63 4.17 2.34 2.90 6.63 1.231 11.14

Chi phí

Lương và chi phí nhân viên 13.49 15.28 12.57 10.76 10.15 11.60 11.58

Các chi phí thường xuyên khác 2.66 2.98 2.36 3.90 2.83 1.76 1.68

Các hoạt động, đào tạo, đi lại, v.v.. 6.44 4.48 3.93 5.42 5.86 5.51 5.69

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị & vốn 17.72 22.05 17.38 2.83 – – –

Đầu tư vào các hoạt động lâm nghiệp 0.30 0.65 0.36 0.08 0.16 0.11 0.09

Tổng số từ ngân sách quốc gia 40.62 45.45 36.60 22.99 19.00 18.98 19.04

Hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng 20.89 24.43 26.08 25.95 31.80 26.69 29.25

Nguồn vốn cho quản lý KBT 2.09 2.44 2.61 2.60 3.18 2.88 –

Tự bảo vệ – – – – – 5.45 –

Trồng rừng thay thế 0.28 4.22 5.55 2.34 2.18 1.73 0.47

Tổng CTDVMTR 23.26 31.08 34.24 30.89 37.17 36.74 29.72

Nghiên cứu khoa học – – – – – 0.93 0.80

Tổng nghiên cứu khoa học – – – – – 0.93 0.80

Các dự án tài trợ từ bên ngoài 3.12 1.61 – – 0.05 – –

Tổng các dự án tài trợ từ bên ngoài 3.12 1.61 – – 0.05 – –

Tổng chi phí 67.00 78.14 70.84 53.87 56.22 56.65 49.56

Các nguồn tài trợ

Thu nhập giữ lại 1.63 4.17 2.34 2.90 6.63 11.23 11.14

 Ngân sách nhà nước khác 38.98 41.28 34.26 20.09 12.37 7.75 7.90

CTDVMTR 23.26 31.08 34.24 30.89 37.17 36.74 29.72

 Kinh phí nghiên cứu – – – – – 0.93 0.80

Các dự án được tài trợ từ bên ngoài 3.12 1.61 – – 0.05 – –

Tổng số tiền tài trợ 67.00 78.14 70.84 53.88 56.22 56.65 49.56

Diện tích 69,59 69,59 69,59 69,69 69,81 69,66 69,66

Chi phí trung bình (triệu đồng/km2) 96,82 112,29 101,80 77,31 80,53 81,32 71,14

2.61

*
Sternchen?
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Hình 5: Biểu đồ mẫu thể hiện tình hình và xu hướng của số liệu thống kê về thu nhập chi tiêu và tài trợ của KBT

Cũng có thể sử dụng các biểu đồ để mô tả tình hình và xu 
hướng tài chính của KBT. Các biểu đồ này có thể cho thấy, ví 
dụ, cả tổng số tiền và cơ cấu thu nhập, chi tiêu và nguồn vốn 
đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Có thể thực hiện một 
số phép tính đơn giản để so sánh hoặc kết hợp các số liệu này 
nhằm đưa ra các chỉ số bổ sung về tình hình tài chính của Khu 

bảo vệ phù hợp với mục đích thực hiện PAFSAT. Ví dụ, một 
lĩnh vực quan tâm chính trong công cụ PAFSAT được thực 
hiện bởi dự án GIZ-Bio là tìm hiểu về tự chủ tài chính của các 
KBT. Vì lí do này, số liệu về doanh thu giữ lại tính theo phần 
trăm của chi tiêu được tính toán và minh họa trong báo cáo 
PAFSAT (như trong Hình 5).
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THU THẬP THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 
BỀN VỮNG

Như đã đề cập ở trên, một ứng dụng quan trọng của công cụ 
PAFSAT là cung cấp thông tin đánh giá để giúp cho việc xây 
dựng chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững của KBT. Đây 
là, ví dụ, lí do chính của việc sử dụng công cụ PAFSAT tại các 
VQG Bidoup Núi Bà và Cát Tiên trong khuôn khổ dự án GIZ-
Bio. Việc lập kế hoạch tài chính bền vững cho các KBT gồm có 
ba giai đoạn chính: đánh giá, phản ứng, và cung cấp . Giai 
đoạn đầu tiên, đánh giá, nhằm xác định bối cảnh tài chính, các 
vấn đề và nhu cầu của KBT và chuẩn bị cho việc thiết kế và 
thực hiện các giải pháp tài chính tiếp theo (trong giai đoạn 
phản ứng). Giai đoạn này giúp đảm bảo rằng chiến lược và kế 
hoạch tài chính bền vững đã được xây dựng một cách hiệu 
quả hướng đến và giải quyết các nhu cầu kinh phí tại chỗ và 
các hạn chế tài chính tại các khu bảo tồn.

Công cụ PAFSAT đưa ra cách tiếp cận có cấu trúc nhằm thu 
thập thật nhiều thông tin cần thiết để tiến hành đánh giá tình 
hình tài chính, các thách thức và cơ hội. Theo cách tiếp cận 
từng bước về lập kế hoạch tài chính bền vững cho KBT được 
phát triển trong khuôn khổ dự án GIZ-Bio , giai đoạn đánh giá 
gồm có bốn bước chính (Hình 6). Các bước này bao gồm: (1) 
tìm hiểu tình hình của KBT, các mục tiêu quản lý và các bên 
liên quan, (2) tính toán chi phí bảo tồn và các đơn vị chịu trách 
nhiệm chi, (3) xem xét tình hình và bối cảnh tài chính, và (4) 
xác định các nhu cầu và thiếu hụt tài chính. Công cụ PAFSAT 
cung cấp hầu hết các thông tin cần thiết để tiến hành bước 3 
và bước 4. Công cụ này cũng đưa ra phương pháp luận để 
đảm bảo rằng kiến thức và quan điểm của các nhóm bên liên 
quan chính được lồng ghép vào việc đánh giá các nhu cầu và 
thách thức về tài chính.

8 GIZ (2019) Towards a strategic approach to the diagnosis, response and delivery of sustainable biodiversity finance solutions. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
Bonn. https://www.researchgate.net/publication/351700651_Towards_a_strategic_approach_to_the_diagnosis_response_delivery_of_sustainable_biodiversity_financing_solutions 
9 See Emerton, L. and B. Ly (2021) Guidelines: a stepwise approach to sustainable finance planning for protected & conserved areas. Prepared by UNIQUE forestry and land use GmbH for 
Conservation and Sustainable Use of Forest Biodiversity & Ecosystem Services in Viet Nam (GIZ-Bio Project Phase II), Hanoi.

https://www.researchgate.net/publication/351700651_Towards_a_strategic_approach_to_the_diagnosis_response_delivery_of_sustainable_biodiversity_financing_solutions
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Hình 6: Tổng quan về cách tiếp cận từng bước để lập kế hoạch tài chính bền vững

Nguồn vốn hiện tại có thể được quản lý tốt hơn không?
Có khả năng tiết kiệm/chia sẻ chi phí không?
Có thể sử dụng các dòng kinh phí mới, các khoản thu,  
các khoản đầu tư và các công cụ tài chính nào? 

Đánh giá các cơ hội & cơ chế  
tài chính hiện tại và mới

Những hạn chế tài chính cơ bản đối với việc quản lý  
hiệu quả có thể được khắc phục như thế nào?
Cần có các hệ thống luật pháp, thể chế, quản trị, lập kế 
hoạch và hành chính và những năng lực gì?

Xác định các điều kiện &  
khuôn khổ hỗ trợ chung

Mục tiêu tài chính là gì? Gói biện pháp, công cụ và can 
thiệp nào sẽ cung cấp những giải pháp hiệu quả nhất?
Các gói này cần được điều chỉnh như thế nào cho phù  
hợp với nhu cầu và bối cảnh địa phương?

Xây dựng chiến lược & các giải 
pháp tài chính bền vững

5

6

7

PHẢN ỨNG:
Lập kế hoạch  

chiến lược về bền 

vững tài chính  

của KBT

Cần phải làm gì, bởi ai và khi nào, để đảm bảo nguồn  
vốn, tạo động lực và thiết lập các điều kiện tài chính khác 
nhằm hỗ trợ cho kế hoạch quản lý KBT?

Đặt ra các mục tiêu tài chính, các 
hành động và lộ trình thực hiện

Các bên liên quan khác nhau nên tham gia như thế nào?
Chiến lược tài chính nên được truyền thông và quảng  
bá như thế nào và cho ai?
Các phương tiện tham gia và các điểm tiếp cận chiến  
ược là gì?

Xây dựng quy trình cho sự tham gia 
và tiếp cận của các bên liên quan

Các giải pháp tài chính có được đưa ra theo kế hoạch  
và hỗ trợ cho các mục tiêu quản lý không?
Các hoàn cảnh và/hoặc nhu cầu có thay đổi không?
Các cơ chế có cần được điều chỉnh hay sửa đổi không?

Thiết lập các hệ thống để đánh giá, 
sửa đổi & cập nhật liên tục

8

9

10

THỰC HIỆN:
Thiết kế các khuôn 

khổ & quá trình để 

thực hiện các giải 

pháp tài chính đã 

được xác định

ĐÁNH GIÁ:
Đánh giá các thách 

thức và cơ hội tài 

chính trong toàn  

bộ cảnh quan KBT

KBT được quản lý như thế nào và nhằm mục đích gì?  
Các điều kiện địa lý-sinh học và kinh tế-xã hội và các  
mối đe dọa là gì?
Ai quản lý, phụ thuộc, và tác động tới đa dạng sinh học  
và các hê sinh thái? 

Tìm hiểu tình hình, các mục tiêu 
quản lý & bên liên quan của KBT

Ngân sách cho kế hoạch quản lý KBT là bao nhiêu? 
Các chi phí trực tiếp và gián tiếp khác của bảo tồn đa  
dạng sinh học/hệ sinh thái là gì? 
Các chi phí này ở dạng gì?
Đơn vị nào chịu trách nhiệm chi?

Tính toán các chi phí bảo tồn  
& đơn vị chịu trách nhiệm chi

Những chi phí và nhu cầu vốn chưa được đáp ứng, những 
tổn thất chưa được bù đắp, những hành động chưa được 
đền đáp, những giá trị chưa được nắm bắt ở đâu và cho ai?
Những ưu đãi và thiếu hụt kinh phí ở đâu và cho ai?

Xác định nhu cầu & thiếu hụt  
tài chính

Các nguồn vốn hiện tại là gì? 
Nguồn vốn đã thay đổi như thế nào theo thời gian?
Những hạn chế, cơ hội và rủi ro tài chính chủ yếu đối  
với việc quản lý hiệu quả và công bằng là gì?

Đánh giá tình hình & bối cảnh 
tài chính

2

3

4

1
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