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Các từ viết tắt được sử dụng thường xuyên

UBND xã Ủy ban Nhân dân xã
Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sở TN&MT Sở Tài nguyên và Môi trường
Chi CKL Chi cục Kiểm lâm
VQG Vườn Quốc gia
LSNG Lâm sản ngoài gỗ
Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ TN&MT Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ
Chi trả dịch vụ HST rừng Chi trả Dịch vụ Hệ sinh thái rừng 
UBND tỉnh Ủy ban Nhân dân tỉnh
TCLNVN Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam

Phần I: Quản lý và quản trị
Lịch sử và phát triển
Tỉnh Thái Nguyên có độ che phủ rừng 180.000 ha (47%). Chỉ hơn một nửa diện tích này được 
phân loại là rừng sản xuất. Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ chiếm 20% và 26%. Hơn 23.000 ha 
diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ của tỉnh được chỉ định làm “Khu bảo tồn thiên nhiên 
Thần Sa-Phượng Hoàng” theo như tên gọi trước đây”. Trong những bước phát triển gần đây , 
Khu bảo tồn thiên nhiên này đã được sáp nhập với các Khu rừng phòng hộ lân cận và hiện được 
gọi là “Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên”. Các phần sau đây sẽ miêu tả 
riêng Khu bảo tồn thiên nhiên và Rừng phòng hộ.

Diện tích quản lý của Ban quản lý bao gồm hai khu vực rừng khác nhau: Khu bảo tồn thiên nhiên 
Thần Sa -Phượng Hoàng, khoảng 40 km về phía bắc thành phố Thái Nguyên và rừng xung quanh 
hồ Núi Cốc, cách thành phố khoảng 25 km về phía tây.

Hồ sơ này tóm tắt thông tin thực tế và công tác quản lý của Ban quản lý.

1 Số lượng gia súc năm 2019 ước tính đạt 4.507 con dê, 5.640 con trâu, 3.010 con bò, 21.130 con lợn và 667.000 gà vịt.
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Bảng 2: Thống kê dân số khu vực Rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc

Huyện Xã
Dân số Số hộ 

nghèo

Số hộ 
đồng 
bào

Số làng
Số làng 

cực kỳ khó 
khănHộ Người

Phổ Yên Phúc Tân 922 3,684 N/A 146 11 3

Thành phố 
Thái Nguyên 

Phúc Trìu 200 715 8 N/A 2 0

Phúc Xuân 970 2,560 N/A N/a 7 0

Đại Từ

Tân Thái 596 2,002 23 5 2 0

Vạn Thọ 158 692 2 36 1 0

Lục Ba 664 2,328 N/A N/A 4 0

Tổng 3,510 11,981 33 187 27 3

Nguồn: Phòng Kế hoạch và Tài chính, 2021

Dân số và vấn đề sử dụng đất 
Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng ở huyện Võ Nhai 

Tám xã bao gồm 58 làng nằm trong vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên. Khu vực này là một trong những khu 
vực sâu xa hơn và khó khăn nhất về kinh tế của tỉnh Thái Nguyên. Dân số chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số 
(khoảng 90%: H’mông, Thái, Tày, Nùng, Sán Dìu và Cao Lan). 12% các hộ gia đình thuộc diện nghèo.

Những người ở các xã này sử dụng đất trồng trọt rất hạn chế và chỉ tập trung vào một vụ. Đất nông nghiệp hiện tại 
bị phân mảnh, rải rác. Để bù cho thu nhập thấp từ nông nghiệp, hầu hết các hộ gia đình đều phụ thuộc rất nhiều vào 
rừng để sinh kế. Sự phụ thuộc nặng nề vào tài nguyên rừng làm cho vấn đề bảo vệ rừng và động vật hoang dã trở 
thành một khía cạnh quan trọng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên trong khu vực.

Người dân vẫn duy trì các biện pháp quản lý đất đai truyền thống, bao gồm du canh (gạo, ngô), chăn thả rông gia 
súc (lợn, trâu, bò, dê và gia cầm ), thu hoạch lâm sản ngoài gỗ (LSNG) (mật ong, rau quả) và làm vườn ( Rau, cây 
ăn quả).

Người dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đối với đất nông nghiệp truyền thống của 
họ vì khu vực này đã được phân định ranh giới là khu rừng đặc dụng. Với việc thực thi chặt chẽ các quy định về 
rừng và tái trồng rừng, vấn đề đất nông nghiệp đang ngày càng nghiêm trọng. Tình hình trở nên căng thẳng hơn vì 
không có đủ nước cho nông nghiệp và hệ thống đường xá nối các làng bị xuống cấp. Hơn 70% các làng được xếp 
vào diện các làng cực kỳ khó khăn

Bảng 1: Thống kê dân số khu quản lý Thần Sa-Phượng Hoàng

Xã

Dân số
Số hộ ng-

hèo
Số hộ thiểu 

số Số làng
Số làng 

cực kỳ khó 
khănHộ gia 

đình Người

Thị trấn Đình 
Cả 1087 3695 16 609 2 1

Cúc Đường 633 2780 105 622 5 2

Nghinh Tường 692 2971 127 692 12 12

Phú Thượng 1279 2585 15 1128 7 1

Sảng Mộc 706 2910 144 706 9 7

Thần Sa 619 2472 88 619 7 7

Thượng Nung 573 4875 175 571 7 5

Vũ Chấn 706 2822 69 705 9 7

Tổng 6.295 25.110 739 5.652 58 42

Nguồn: Phòng Kế hoạch và Tài chính, Thần Sa-Phượng Hoàng, 2021

Hồ Núi Cốc

Người dân của sáu xã đều sống trong hoặc gần khu vực rừng tại hồ Núi Cốc. Chỉ có năm phần trăm số hộ thuộc 
nhóm đồng bào thiểu số (H’Mông, Tày, Nùng, Sán Dìu, Ngái, Cao Lan và Hoa) và rất ít hộ gia đình thuộc diện nghèo. 
Nguồn thu nhập chính là trà, gạo và rừng trồng (keo). Trong khi nhiều hộ gia đình đã nhận được chứng nhận quyền 
sử dụng đất (Sổ đỏ) đối với khu đất rừng của họ, Ban quản lý vẫn chịu trách nhiệm bảo vệ chung.
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Bảo tồn và sử dụng bền vững
Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng

Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phương Hoàng nằm ở tận cùng phía nam dãy núi Ngân Sơn, và có độ cao trung 
bình 700m. Cảnh quan đặc trưng gồm nhiều khối đá vôi. Khu Bảo tồn là mối liên kết quan trọng giữa các hệ sinh 
thái rừng của Khu sinh thái phía đông bắc Việt Nam và bao gồm các hệ thống sông: sông Nghinh Tường và sông 
Công. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp thuộc hạng mục Rừng đặc dụng ở Thần Sa - Phương Hoàng chiếm 19,914 
ha, tương đương 49% diện tích rừng tại huyện Võ Nhai.  Khoảng 90% đất lâm nghiệp dự phòng được dự trữ cùng 
với rừng đá vôi. Hình 2 cho thấy thực trạng của rừng trong Khu bảo tồn.

Các điều kiện địa hình và khí hậu đa dạng mang lại hệ động thực vật rất phong phú.

• Thực vật: 160 họ, 1.096 loài, bao gồm 319 loài cây, 574 loài cây dược liệu, 84 loài làm cảnh và 162 cây cố thể 
ăn được.

• Động vật: 93 họ, 295 loài, bao gồm 56 loài động vật có vú, 117 loài chim, 28 loài bò sát, 11 loài lưỡng cư và 77 
loài cá.  34 loài được bảo vệ (15 nhóm IB, 19 nhóm IIB) 

Tuy nhiên, so với các đơn vị rừng đặc dụng khác, hiện có rất ít thông tin liên quan đến các giá trị đa dạng sinh học 
của Khu Bảo tồn . Khu Bảo tồn cũng có nhiều địa điểm du lịch và khảo cổ đáng chú ý, bao gồm các hang động (như 
Tham Bau, Tham Lương, Phiêng Tung) và thác nước. Các địa điểm nổi tiếng nhất là Hang Phượng Hoàng và Suối 
Mỏ Gà (được công nhận là di tích lịch sử quốc gia) và khu khảo cổ học Mái Đá Ngườm.

Hình 1: Hiện trạng rừng và các phân khu tại Khu bảo tồn Thần Sa-Phượng Hoàng

Rừng trong khu vực rừng Núi Cốc

Khu vực rừng Núi Cốc gồm 3,453 ha rừng và đất lâm nghiệp được phân loại là rừng phòng hộ. Rừng được phân bố 
xung quanh và trên một số đảo của hồ Núi Cốc. Chỉ 11% (376 ha) là rừng tự nhiên nhưng đã bị suy thoái, chủ yếu 
là tre, bụi cây và mới tái sinh. Phần lớn đất được trồng keo và được quản lý xoay vòng trong thời gian ngắn để sản 
xuất dăm gỗ (gỗ mảnh). 5% diện tích được sử dụng cho các mục đích khác không liên quan đến rừng.

Hồ chứa có diện tích 25km², có dung tích lưu trữ 175 triệu mét khối. Hồ chứa cung cấp nước tưới tiêu cho 12.000 
ha đất nông nghiệp, các ngành công nghiệp, thị trấn và làng mạc. Rừng phòng hộ có vai trò quan trọng trong việc 
cung cấp nước cho hồ chứa. Rừng làm giảm xói mòn đất, do đó ngăn ngừa ô nhiễm nước và trầm tích.

Có tiềm năng phát triển du lịch, xây dựng điểm du lịch, tham quan trên cơ sở kết hợp cảnh quan nước và rừng 

Hình 2: Hiện trạng rừng và các phân khu trong Khu vực rừng phòng hộ Núi Cốc 

Diện tích rừng bao phủ ở huyện Võ Nhai là 40.289 ha. 
 http://baotonthiennhien.thainguyen.vn/tiem-nang-du-lich?inheritRedirect=true
 IB: Các loài động vật quý hiếm, bị đe dọa, có nguy cơ tuyệt chủng và cấm khai thác
IIB: Các loài động vật chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa
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Dịch vụ hệ sinh thái

Rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng và xung quanh hồ Núi Cốc cung cấp dịch vụ hệ sinh thái 
quan trọng. Tuy nhiên, Ban quản lý không (chưa) nhận được kinh phí liên quan (ví dụ: từ Chương trình Chi trả Dịch 
vụ môi trường rừng). 

Bảng 3: Tóm tắt các dịch vụ hệ sinh thái chính 

Các dịch vụ Hệ 
sinh thái chính Tóm tắt

Dịch vụ cung ứng

• Dự trữ gỗ ước tính đạt 810.000 m3, chủ yếu là trong rừng đặc dụng 

• LSNG đa dạng bao gồm cây dược liệu, mật ong, măng, cây thực phẩm, hoa lan và 
mây. Tình trạng khai thác quá mức trước đây đã làm giảm đáng kể số lượng LSNG 
sẵn có.

Dịch vụ điều tiết

• Diện tích quản lý là một phần của lưu vực các hệ thống sông lớn, bao gồm sông Cầu 
và sông Thượng. Rừng giúp điều tiết số lượng và chất lượng nước tại các lưu vực và 
hồ Núi Cốc.

• Lưu trữ và cô lập carbon rừng thông qua việc ngăn chặn phá rừng và thoái hóa rừng, 
quản lý bền vững rừng sản xuất

Dịch vụ văn hóa 
• Khu bảo tồn có các khu khảo cổ có giá trị, di tích lịch sử & cảnh đẹp thiên nhiên.

• Cả Khu bảo tồn và Hồ Núi Cốc đều có tiềm năng phát triển du lịch. Một phần của Khu 
bảo tồn thuộc khu vực an ninh quốc phòng, (người dân không được phép qua lại)

Dịch vụ hỗ trợ

• Môi trường sống: Địa hình đa dạng của dãy núi đá vôi của Khu bảo tồn và tiểu khí 
hậu (vi khi hậu) có liên quan đến Khu bảo tồn cung cấp môi trường sống quan trọng 
cho nhiều giống loài

• Đa dạng sinh học: Hệ thực vật và động vật phong phú ở Khu bảo tồn bao gồm các loài 
cực kỳ nguy cấp như Sơn dương Chamois (Capricornismilneedsii), Sóc bay (Belomy-
spearsonii) và Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah).

Quản lý, sử dụng và bảo tồn rừng

Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm quản lý 23.367 ha rừng và đất lâm 
nghiệp. Cộng đồng địa phương hoặc các hộ gia đình tham gia quản lý và bảo vệ rừng bằng cách ký hợp đồng 
bảo vệ rừng với Ban Quản lý. Khoảng 65% diện tích rừng được ký hợp đồng bảo vệ với cộng đồng và hộ gia 
đình. Phần còn lại do Ban quản lý quản lý trực tiếp.

Bảng 4: Tổng diện tích phân bổ đất lâm nghiệp trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý rừng đặc dụng & rừng phòng hộ

Diện tích đất /sử dụng tính bằng đơn vị ha
Sở hữu và quản lý*Khu bảo tồn: 

Rừng đặc dụng 
Hồ Núi Cốc: 

Rừng phòng hộ Tổng

Từng tự nhiên 17,413 376 17,788

Trồng keo - 2,900 2,900

Khác 2,146 178 2,324

19,914 3,454 23,367

Quyền sử dụng đất cá nhân 4%

Hợp đồng bảo vệ rừng 65%

31%

* Khu vực có hợp đồng bảo vệ rừng khác nhau giữa các năm. Năm 2020: 50 cộng đồng & 49 hộ gia đình cá nhân ở 
Khu bảo tồn và 1 cộng đồng & 86 hộ gia đình cá nhân ở khu vực Núi Cốc.

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, 30 làng đã được hỗ trợ thông qua quỹ đầu tư sinh kế, phân 
bổ 30 triệu đồng mỗi làng (Quyết định số 24/2012 / QĐ-TTg). Từ việc sử dụng một phần kinh phí này, việc trồng 
cây dược liệu bản địa dưới tán rừng (Ba kích, Nhàu & Cát sâm, Chi Thàn mát) đã được thực hiện thí điểm trên 6 
ha tại xã Sảng Mộc vào năm 2020 và 20 ha tại xã Nghinh Tường vào năm 2015. Các hộ tham gia được nhận cây 
giống và được Ban Quản lý tập huấn kỹ thuật. Ban Quản lý đang lập kế hoạch đánh giá các mô hình thí điểm và 
khám phá tiềm năng mở rộng chương trình thí điểm này đến các cộng đồng khác ở các khu vực Thần Sa-Phượng 
Hoàng và Núi Cốc.

Ba Kich và Cát Sâm thích nghi tốt với đất và điều kiện khí hậu ở Thần Sa- Phựơng Hoàng, và phù hợp 
với các phương pháp canh tác truyền thống của người dân địa phương. Năng suất của Ba Kich lên đến 
ba tấn trên một ha (khoảng 600 kg Ba Kich khô) sau 5 đến 7 năm. Ba Kích khô có thể được bán với giá 
300.000 đến 400.000 đồng / kg tại thị trường địa phương. Trong các điều kiện thuận lợi, người nông dân 
có thể tạo ra thu nhập trên 200 triệu đồng doanh thu mỗi ha.

Ba Kích cũng phù hợp với chu kỳ ngắn ngày.  Quản lý trồng keo hiện cũng đang được thực hiện nhưng 
có thể được áp dụng trong các mô hình chu kỳ dài hơn. Do đó, nông dân ở khu vực Núi Cốc rất quan tâm 
đến việc trồng Ba Kích trong các đồn keo. 

Nguồn: Ông Hà Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Nghinh Tường & Ông Nguyễn Ngọc Dũng- Trưởng làng, Làng Suối Cái, xã 
Phúc Trìu

Rừng trồng quanh hồ Núi Cốc được thực hiện trong khuôn khổ các chương trình trồng rừng quốc gia trên quy mô 
lớn trước đây. 2.450 ha (bao gồm rừng tự nhiên còn lại) nằm dưới sự quản lý của Ban quản lý. Khu vực trồng còn 
lại (khoảng 1.000 ha) được giao cho các hộ gia đình. Cộng đồng và các hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng trong khu 
vực do Ban quản lý quản lý dựa trên các hợp đồng bảo vệ rừng. Tuy nhiên, khu vực cần bảo vệ theo hợp đồng dao 
động giữa các năm, tùy thuộc vào kinh phí do Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ. 

990 ha diện tích trồng keo thuộc về các hộ gia đình cá nhân, nghĩa là được công nhận trong Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (Sổ đỏ). Hiện tại, nông dân trồng keo lai với mật độ 2000-2500 cây giống trên một ha.

Việc thành lập, quản lý và thu hoạch từ trồng keo chu kỳ ngắn ngày có chi phí khoảng 50 triệu đồng / ha. 
Dăm gỗ thu được từ một đồn trồng keo  được quản lý tốt có thể mang lại khoảng 100 triệu đồng / ha vào 
cuối chu kỳ, với  lợi nhuận thu về khoảng 50 triệu / ha (khoảng 2.200 USD) - tức là bằng khoảng một nửa 
thu nhập ròng từ Ba Kích ( Xem khung thông tin phía trên).

Chính sách của chính phủ về bảo vệ và phát triển rừng dự kiến chi trả 30 triệu đồng / ha cho chủ rừng 
để đầu tư vào xây dựng rừng phòng hộ. Kinh phí cần thiết để xây dựng 1 ha rừng có các loài đan xen  ở 
khu vực  Núi Cốc ước tính khoảng 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Kinh phí thiếu hụt sẽ do các hộ nông 
dân tự chịu.

Nguồn: Quyết định số 38/2016/QD-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách bảo vệ và 
phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng và giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
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Ban Quản lý và các đối tác liên quan
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng (Được thành lập năm 1999, trực thuộc của Sở 
NN&PTNN)  và Ban quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường hồ Núi Cốc (được thành lập năm 1991, trực thuộc 
Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên)  được UBND tỉnh sáp nhập thành Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh 
Thái Nguyên vào tháng 6 năm 2020 . Ban Quản lý mới là một đơn vị công đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Sở 
NN&PTNN. Ban Quản lý mới quản lý 23.367 ha rừng và đất lâm nghiệp ở hai khu vực riêng rẽ với các điều kiện và 
mục tiêu quản lý rất khác nhau. Ban Quản lý cũng chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý rừng 
và đất lâm nghiệp trong tổng số 14 xã và các huyện tương ứng.

Năm 2021, Ban Quản lý có 35 cán bô, nhân viên ở cấp quản lý và bảo vệ rừng.  Trụ sở Ban Quản lý rửng Đặc dụng 
Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên đặt ở xã Cúc Đương, huyện Võ Nhai. Ban có 3 trạm quản lý bảo vệ rừng của rừng, Hai 
trạm bảo vệ rừng đặt tại trong khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phương Hoàng và một trạm trong khu vực rừng 
phòng hộ Núi Cốc.

Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ có nhiệm vụ:

• Quản lý và bảo vệ rừng (hệ sinh thái) & đa dạng sinh học;

• Khôi phục rừng đặc dụng, đặc biệt chú ý đến các khu vực núi, đá 

• Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc biệt là bảo vệ và điều tiết tài nguyên nước và hồ chứa

• Hỗ trợ nghiên cứu và thực hiện các hoạt động tập huấn bảo vệ rừng, bảo tồn và sử dụng tài nguyên bền vững

Các nguồn kinh phí được phân bổ cho hoạt động quản lý bảo vệ rừng:

• Ngân sách do chính quyền tỉnh phân bổ, trong đó có nguồn Chi trả các dịch vụ môi trường rừng PFES

• Ngân sách từ các dự án hoặc chương trình đầu tư của Chính phủ(Chương trình 30A; Phát triển Lâm nghiệp 
bền vững),

• Nguồn kinh phí của các hộ gia đình tự đầu tư trồng Keo lai tại khu vực rừng phòng hộ Núi Cốc (Sở hữu cá nhâ) 
(Khu ).

Ban Quản lý không chỉ chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng hiện tại mà còn chịu trách 
nhiệm xây dựng cảnh quan tiềm năng nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ môi trường và sinh kế cộng đồng. Do đó, 
Ban Quản lý rừng đặc dụng Phòng hộ Thái Nguyên có mối liên hệ với nhiều bên liên quan. Sơ đồ dưới đây cho thấy 
các bên liên quan khác nhau và mối quan hệ của họ với Ban Quản lý. Sơ đồ minh họa phương thức quản lý rừng từ 
trên xuống dưới ở cấp tỉnh. Ban Quản lý do chính quyền tỉnh và huyện ủy quyền, quản lý và theo dõi
 

Hình 4: Sơ đồ các bên liên quan của Ban Quan lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên 
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Các bên liên quan có thể được chia thành bốn nhóm chính:

Chính quyền tỉnh (ngành dọc) bao gồm UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở NN&PTNN, Sở TN&MT, Sở tài chính và các cơ 
quan khác. Mối quan hệ với các tổ chức này đảm bảo rằng Ban Quản lý hoạt động theo phương thức quản lý nhà 
nước tập trung ngành lâm nghiệp tỉnh và góp phần thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên 
đặt ra;

• Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan như chi cục Kiểm lâm  tỉnh và Hạt kiểm lâm 
huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát và tạo điều kiện cho Ban Quản lý rừng phòng hộ trong các hoạt 
động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.11 Ngoài ra Ban quản lý có chức năng  hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng 
các chương trình phát triển kinh tế hộ gia đình, phê duyệt kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng và giám sát việc 
thực hiện. Khai thác gỗ theo kế hoạch được duyệt tại Khu vực rừng phòng hộ Núi Cốc12 

• Sở TN&MT và phòng TNMT các huyện liên quan có trách nhiệm giám sát và tạo điều kiện cho Ban Quản lý thực 
hiện các quy định về sử dụng đất. Sở TN&MT và các huyện cũng hướng dẫn giải quyết tranh chấp sử dụng đất 
giữa Ban Quản lý và các bên liên quan khác (hộ gia đình, cộng đồng).13 

• Sở Tài chính chịu trách nhiệm phân bổ kinh phí ưu tiên từ ngân sách địa phương và kinh phí từ ngân sách Trung 
ương14.  Dựa trên dự toán ngân sách hàng năm được phê duyệt, Sở Tài chính sẽ phân bổ chi tiêu thường xuyên 
để thực hiện kế hoạch hành động bảo vệ rừng.

Các cơ quan cấp huyện (mối liên hệ phối hợp) chủ yếu bao gồm 4 (UBND) huyện giáp ranh với Ban Quản lý (1 
huyện giáp với rừng đặc dụng tại Thần Sa-Phương Hoàng và 3 huyện giáp với rừng phòng hộ tại Núi Cốc). Các 
UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý để đáp ứng và góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, môi trường và xã hội của 
huyện bao gồm quản lý rừng, sử dụng đất, phát triển sinh kế, các vấn đề dân tộc, v.v.

7 Quyết định số 3890 / QD-UB ngày 7/12/ 1999 của UBND tỉnh Thái Nguyên
8 Quyết định số 92/UB-QĐ ngày 13/5/ 1991 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
9 Quyết định số 1835/QD-UBND ngày 25/6/ 2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
10 11 nhân viên nữ. 35 có bằng Đại học.

11 Phù hợp với Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/208 / ND-CP, Nghị định 01/209 / ND-CP (Tổ chức lực lượng kiểm lâm chuyên nghiệp), Nghị định 06/209 /
ND-CP và các Thông tư khác như # 28/2018 / TT-BNNPTNGT về quản lý rừng bền vững và số 27/208 / TT-BNNPTNT về quản lý lâm sản
12 Dựa trên Quy định quản lý rừng phòng hộ theo Quyết định số 17/2015 / QĐ-TTg ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
13 Ví dụ, liên quan đến phân định ranh giới rừng chưa được xác định hoặc thời hạn sở hữu đất theo tập quán của cộng đồng chưa được các quy định hiện 
hành công nhận.
14 Chương trình thực hiện Nghị định số 75/2015 / ND-CP của Chính phủ ngày 9 tháng 9 năm 2015 về các cơ chế và chính sách bảo vệ và phát triển rừng, liên 
quan đến giảm nghèo bền vững và hỗ trợ nghèo và hỗ trợ các dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 (sau đây gọi là Nghị định số 75/2015 / ND)
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Các bên liên quan khác có vai trò hợp tác, chia thành các cấp độ khác nhau. Ban Quản lý có mối quan hệ đối tác với 
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Thái Nguyên (VNFF), , Hội nông dân (huyện), chính quyền địa phương (xã) và cộng 
đồng. Ban Quản lý cũng hợp tác với các tổ chức rừng và chính quyền địa phương của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 
Kạn và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn trong việc hợp tác và phối hợp bảo vệ rừng. Hiện  chưa có thông tin về sự 
hợp tác hoặc trao đổi trực tiếp giữa Ban Quản lý rừng Đặc dụng phòng hộ và các tổ chức xã hội địa phương hoặc 
doanh nghiệp (Công ty TNHH Du lịch Núi Cốc, Công ty TNHH Khai thác thủy lợi Thái Nguyên) về phối hợp bảo vệ 
và phát triển rừng. Ban Quản lý là thành viên của Chi hội các Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên của các 
tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Cao Bằng.

Chính quyền xã (UBND) xã và cộng đồng làng bản được coi là các bên liên quan quan trọng nhất ở cấp địa phương 
vì tất cả các chính sách quốc gia và địa phương về quản lý đất đai và bảo vệ rừng đều được thực hiện thông qua 
UBND xã phối hợp với các nhóm cộng đồng bảo vệ rừng. Lãnh đạo xã, công an xã và quân đội thành lập tổ công tác 
đặc biệt làm việc dưới sự chỉ đạo xã về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và các hoạt động đa dạng sinh học.

Dựa trên ngân sách được phân bổ hàng năm (Quỹ bảo vệ và phát triển rừng và Chi trả dịch vụ môi trường rừng) 
của UBND tỉnh, Ban Quản lý ký hợp đồng bảo vệ các khu vực có rừng với các cộng đồng và hộ gia đình để họ tham 
gia bảo vệ rừng. Một số tổ chức cũng được thành lập với sự hỗ trợ của Ban Quản lý, Chi CKL huyện và lực lượng 
kiểm lâm xã. Sự góp mặt và tham gia của cộng đồng có tầm quan trọng đặc biệt trong lực lượng bảo vệ rừng và 
phòng chống cháy rừng tại 14 xã.

Phương hướng giải quyết các khó khan trong công tác bảo tồn
• Lập kế hoạch sử dụng đất rõ ràng và có sự phối hợp và đảm bảo kinh phí kịp thời, phù hợp có thể nâng cao 

hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý của Ban Quản lý hoặc nếu không có thể sẽ gây cản trở. Hơn nữa, điều 
này cũng cho phép tăng cường năng lực nhân sự và kỹ thuật, cải thiện cả cơ sở hạ tầng và hiệu suất bảo vệ 
rừng/bảo tồn rừng.

• Cải thiện phân định ranh giới đất đai sẽ hỗ trợ hoàn thành các mục tiêu bảo vệ và bảo tồn rừng trong khu vực và 
kết hợp với phát triển sinh kế; có quy định cho thuê đất rõ ràng và tăng cường bảo vệ có thể giúp giải quyết vấn 
đề chuyển đổi đất rừng phòng hộ cũng như làm giảm tình trạng lấn chiếm đất rừng và suy thoái rừng kéo dài.

• Điều chỉnh các chính sách đối với các hoạt động được phép trong các khu vực quốc phòng và an ninh của Nhà 
nước (CT229) sẽ giúp giảm những hạn chế hiện nay trong phát triển các hoạt động du lịch sinh thái và góp phần 
phát triển kinh tế Khu bảo tồn Thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng.

• Nâng mức chi trả bảo vệ rừng, Chi trả dịch vụ môi trường rừng PFES hoặc liên kết việc giải ngân với phương 
pháp thanh toán dựa trên kết quả được giám sát tốt hơn có thể cho phép tăng mức chi trả trong các khu vực 
ưu tiên (do các khoản thanh toán hiện nay 300.000 đồng / ha / năm được coi là quá thấp để bù đắp chi phí cơ 
hội của các quyết định sử dụng đất khác trên cùng một diện tích). Qua đó, các mâu thuẫn trong sử dụng đất, 
đặc biệt giữa Ban Quản lý và các đồng bào thiểu số chính (H’Mông & Tày) muốn sử dụng đất ngoài rừng hơn 
so với bảo vệ rừng có thể được giảm bớt.

• Phân bổ kinh phí phục vụcác hoạt động điều tra, bảo tồn cũng như triển khai các hoạt động kịp thời và đầy đủ.
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Phần II: Tài chính
Phương pháp luận
Đánh giá tài chính ban đầu được dự định dưới dạng một tiến trình chuyên sâu, linh hoạt và lặp lại. Tuy nhiên, ảnh 
hưởng của dịch COVID trên toàn cầu khiến cho việc đi lại bị hạn chế và do đó quá trình này không thể thực hiện 
được như dự kiến.  Do đó, nó đã được thiết kế lại dưới dạng một đánh giá có cấu trúc, dựa trên các danh sách kiểm 
tra để các cán bộ KBT và các bên liên quan khác có thể điền thông tin vào. 

Một ‘Công cụ Tự đánh giá tài chính KBT’ (PAFSAT) đã được xây dựng và được hoàn thiện cùng với các bên liên 
quan chính trong và xung quanh VQG BNB và VQG CT. Công cụ này đánh giá tình hình tài chính tổng thể của KBT 
cả về khía cạnh định tính lẫn định lượng. Cùng với việc việc thu thập dữ liệu ngân sách và các thông tin tài chính 
khác, nó đánh giá nhận thức của các nhà quản lý KBT, các nhà hoạch định tài chính và ngân sách và cộng đồng địa 
phương về nhu cầu tài chính, thách thức và cơ hội của KBT (Bảng 5). Công cụ PAFSAT được áp dụng thông qua 
các cuộc phỏng vấn với ba nhóm bên liên quan: Ban Quản lý KBT, Vụ Tài chính của Tổng cuc Lâm nghiệp (đối với 
các KBT do trung ương quản lý) hoặc UBND tỉnh (đối với các KBT do tỉnh quản lý) và Chính quyền các xã thuộc 
vùng đệm. Mục đích là nhằm có được các quan điểm khác nhau về tài trợ cho KBT từ các cơ quan chính chịu trách 
nhiệm cấp vốn và quản lý các hoạt động bảo tồn trong và xung quanh KBT.

Bảng 5: Thông tin thu thập được thông qua công cụ PAFSAT

BQL KBT Vụ Tài chính Chính quyền các xã vùng đệm

• Dòng vốn và cơ cấu vốn 

• Có đủ nguồn vốn và thiếu hụt 
nguồn vốn

• Xu hướng tài trợ trong quá 
khứ và dự kiến trong tương lai

• Mức độ và cơ cấu chi phí 

• Xu hướng chi phí trong quá 
khứ và dự kiến trong tương lai

• Mức độ và cơ cấu thu nhập 
tự tạo

• Xu hướng thu nhập trong quá 
khứ và dự kiến trong tương lai

• Cơ chế quản lý và giữ lại thu 
nhập

• Những khó khăn về tài chính

• Lợi thế tài chính, các cơ hội và 
lĩnh vực tiềm năng

• Ý tưởng để cải thiện tình hình 
tài chính của KBT

• Các tài liệu chiến lược, các kế 
hoạch, các quy định và văn 
bản dưới luật về tài trợ cho 
KBT 

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

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

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

• Các nhu cầu và cơ chế giữ 

lại doanh thu của KBT

• Tự chủ tài chính của KBT 

• Những khó khăn về tài 
chính của KBT

• Các cơ hội và tiềm năng tài 
chính cho KBT

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

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

• Xu hướng trong quá khứ và dự 

kiến trong tương lai về chi phí 
tổng thể và chi phí cho đa dạng 
sinh học và bảo tồn thiên nhiên 

• Tiếp cận và có đủ nguồn tài trợ 
cho đa dạng sinh học và bảo tồn 
thiên nhiên 

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

• Các cơ hội và khả năng tìm kiếm 
thêm nguồn tài trợ cho đa dạng 
sinh học và bảo tồn thiên nhiên 

• Sự tham gia của cộng động vào 
Chi trả DVMTR và các hoạt động 
thu nhập/tài trợ khác gắn liền với 
KBT, đa dạng sinh học và bảo 
tồn thiên nhiên

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

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

• Các cơ hội và khả năng cải thiện 
tác động tích cực về tài chính và 
kinh tế của KBT đối với nền kinh 
tế địa phương và cộng đồng

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, công cụ PAFSAT được áp dụng với Ban Quản lý KBT, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên (Sở NN&PTNT) và chính quyền các xã Cúc Đường và 
Sảng Mộc. 

Công cụ PAFSAT có nhiều ứng dụng hơn là chỉ với một mình dự án hiện tại. Nó đưa ra một khuôn khổ có thể 
được nhân rộng ở những nơi khác và được sử dụng để so sánh và tổng hợp dữ liệu ở cấp địa điểm giữa các 
KBT, và/hoặc được áp dụng để theo dõi và giám sát sự thay đổi theo thời gian. Nó dựa trên các công cụ đánh 
giá, theo dõi và chấm điểm KBT hiện có khác đã được sử dụng phổ biến ở Việt Nam và trên toàn thế giới, 
như Công cụ đánh giá hiệu quả quản lý KBT (METT) được xây dựng bởi WWF và Ngân hàng Thế giới15, Bảng 
chấm điểm về Tính bền vững tài chính của KBT được xây dựng bởi UNDP16 và Công cụ Đánh giá lợi ích của 
KBT (PA-BAT) được xây dựng bởi WWF17. Mặc dù có một số thông tin chồng chéo, công cụ này cũng có thể 
được áp dụng như một phần mở rộng hoặc bổ sung, cùng với các công cụ khác đề cập ở trên.

15 Xem https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/mett2_final_version_july_2007.pdf 
16 Xem https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/ecosystems_and_biodiversity/financial-sustainability-scorecard-for-na-
tional-systems-of-pas---2010.html 
17 Xem https://wwf.panda.org/?174401/PABAT 



» 1918 «

Tóm tắt phần tự đánh giá tình hình tài chính của KBT

Tình trạng/điểm  (0)  (1)  (2)  (3)

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

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

Chỉ đủ cho các hoạt động quản lý và bảo tồn 
tối thiểu 

Tương đối đủ cho công tác quản lý và bảo vệ, 
nhưng vẫn còn thiếu một chút Đủ cho tất cả các nhu cầu của KBT

Phạm vi (tính đa dạng)  của các nguồn vốn KBT chỉ dựa vào một nguồn vốn KBT phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn 
vốn của chính phủ và quốc tế 

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

nhân 

Việc tài trợ cho KBT cũng lồng ghép một số cơ 
chế tài chính không truyền thống 

Ưu tiên ngân sách và chính trị dành cho các 
KBT Các KBT còn kém xa các ngành khác  Ưu tiên dành cho các KBT là rất thấp Các KBT nhận được một số ưu tiên và sự 

quan tâm Các KBT là một trong những ưu tiên cao nhất 

Khả năng dự đoán và tính ổn định của nguồn 
vốn

Ngân sách và nguồn vốn biến động nhiều và 
không thể đoán trước hàng năm 

Ngân sách và nguồn vốn thay đổi hàng năm, 
nhưng được biết trước Ngân sách & nguồn tài trợ tương đối ổn định Ngân sách & nguồn tài trợ rất ổn định và có 

thể được lên kế hoạch trước

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

Chi tiêu không phải lúc nào cũng hiệu quả về 
chi phí Chi tiêu thường có hiệu quả về chi phí Có các nỗ lực cụ thể để đảm bảo rằng việc chi 

tiêu có hiệu quả về chi phí

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

KBT thường, nhưng không phải lúc nào cũng 
được nhận tài trợ kịp thời 

KBT thường nhận được tài trợ đúng hạn, khi 
cần thiết 

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

Các tiến trình lập ngân sách và lập kế hoạch 
bảo tồn hoàn toàn tách biệt 

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

Việc lập kế hoạch ngân sách có tính đến các 
ưu tiên bảo tồn và quản ký KBT

Việc lập kế hoạch bảo tồn và tài chính của 
KBT được lồng ghép hoàn toàn 

Tính đầy đủ/bao quát của các hạng mục ngân 
sách và tính chính xác của định mức chi phí  

Các mục chi tiêu chính bị bỏ qua và tất cả các 
định mức chi phí đều quá thấp 

Các mục chi tiêu không quan trọng bị bỏ qua, 
và hầu hết các đinh mức chi tiêu đều quá thấp 

Hầu hết các mục chi tiêu được đưa vào và các 
định mức chi phí hầu hết là thực tế

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

Năng lực của cán bộ KBT về tài chính bền 
vững

Tất cả các khoản thu đều được yêu cầu phải 
nộp tập trung

KBT được phép giữ lại ít hơn một nửa doanh 
thu 

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

Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào ngân 
sách ngành Không có chuyên môn hay trình độ về tài chính Bao gồm các chuyên gia tài chính có trình độ Đã được đào tạo về lập kế hoạch và các cơ 

chế tài chính bền vững 
Có năng lực và kinh nghiệm về tài chính bền 

vững 

Khả năng tiếp cận của các bên liên quan ở địa 
phương tới nguồn vốn cho bảo tồn và các ưu 
đãi 

Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính 
quyền địa phương không bao gồm bảo tồn đa 

dạng sinh học 

Bảo tồn là một ưu tiên nhỏ trong ngân sách 
của cơ quan chủ quản và chính quyền địa 

phương 

Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính 
quyền địa phương có bao gồm bảo tồn đa 

dạng sinh học 

Ngân sách của các cơ quan chủ quản và chính 
quyền địa phương dành nhiều ưu tiên cho bảo 

tồn

Năng lực của cán bộ KBT về tài chính bền 
vững Không có tài trợ/ưu đãi tài chính Chỉ có một lượng rất nhỏ nguồn vốn/ưu đãi tài 

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

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

Các xu hướng theo thời gian

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

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

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

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

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

 
* Ghi chú: những chỗ không có tình trạng/điểm có nghĩa là câu hỏi đó không được Ban Quản lý KBT trả lời. 
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Hiện trạng và xu hướng tài trợ 
Năm 2020, tổng kinh phí mà KBT TSPH nhận được là 13,35 tỷ đồng, trong đó 63% tương đương với 8,39 tỷ đồng 
là từ phân bổ ngân sách hàng năm của tỉnh, 4,96 tỷ đồng là bổ sung ngân sách nhà nước cho Chương trình mục 
tiêu Phát triển rừng bền vững, và không có khoản thu tự tạo nào (Bảng 6). Điều này có nghĩa là chi phí ở mức 57,51 
triệu đồng/ km2. 

Bảng 6: Thu nhập & chi phí giai đoạn 2016-2020 (giá trị quy đổi theo năm 2020 đơn vị tính là tỷ đồng)

2016 2017 2018 2019 2020

Chi phí

Chi đầu tư - - - - -

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

Trong đó:

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

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

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

Tự bảo vệ PFES - 0,55 - - -

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

Khác 0,77 - 0,93 4,01 4,96

Tổng 15,59 14,12 12,93 15,76 13,35

Các nguồn vốn

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

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

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

Tổng 15,59 14,12 12,93 15,76 13,35

Thu nhập tự tạo

Du lịch - - - - -

PFES 0,14 1,10 - - -

Khác - - - - -

Tổng 0,14 1,10 - - -

Diện tích (ha) 19.913 19.973 19.913 19.913 23.213

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

Trên thực tế, tổng nguồn vốn và chi phí phần lớn vẫn khá ổn định18, vào khoảng 13-16 tỷ đồng trong 5 năm qua, 
mặc dù có biến động trong những ranh giới này (Hình 5, Hình 6). Mặc dù nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu 
đã tăng lên đáng kể trong 2 năm qua, phân bổ ngân sách từ tỉnh đã giảm dần từ 2016, và năm 2020 chỉ bằng 57% 
của năm 2016. Trong khi đó, diện tích của KBT TSPH đã tăng từ 19.913 ha lên 23.213 ha. Điều này có nghĩa là, 
về tổng thể, chi phí trên mỗi km2 đã giảm hơn 1/4 trong 5 năm qua, từ 78,30 triệu đồng/km2 năm 2016 xuống còn 
57,51 triệu đồng/ km2 năm 2020. 

18 Để điều chỉnh lạm phát và so sánh số liệu theo thời gian, tất cả các số liệu được tính theo giá trị quy đổi theo năm 2020 đơn vị tính là đồng. Điều này đã 
được thực hiện bằng cách áp dụng chỉ số giảm phát dựa trên chỉ số giá tiêu dùng trung bình cho mỗi năm.
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*Chỉ thu nhập tự tạo (ví dụ không phải là ngân sách được cấp từ Tỉnh hoặc các chương trình mục tiêu)

Ngoài ngân sách chính phủ, KBT TSPH không được hưởng lợi từ bất kỳ dự án tài trợ bên ngoài nào. Có ý kiến cho 
rằng, do KBT TSPH nằm trong khu quân sự nên không thể nhận tài trợ quốc tế. Nguồn thu nhập tự tạo duy nhất mà 
KBT TSPH có được là từ PFES. Khoản này chỉ đóng góp một phần rất nhỏ: thu nhập chỉ được ghi nhận trong năm 
2016 và 2017, trị giá chỉ 0,9% và 7,8% chi phí của KBT (Hình 8). Mặc dù chi phí nhân viên tiếp tục chiếm phần lớn 
chi tiêu, đóng góp của nó vào tổng chi phí đã giảm nhẹ trong 2 năm qua (khoảng 30%) so với giai đoạn 2016-2018 
(44-52%) (Hình 7). 

Nguồn kinh phí này tương đối đủ để chi trả cho các hoạt động quản lý và bảo tồn của KBT mặc dù vẫn còn một số 
thiếu hụt. Thiếu hụt kinh phí lớn nhất là cho việc phát triển và xây dựng trung tâm giáo dục môi trường, cải tạo và 
nâng cấp đường tuần tra rừng, và tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương bằng cách hỗ trợ sinh kế bền vững.

Cả số kinh phí và mức độ đủ để đáp ứng các nhu cầu quản lý được cho là đã cải thiện một chút trong năm năm qua. 
Tuy nhiên, phạm vi (sự đa dạng) của các nguồn vốn vẫn giữ nguyên. Các lãnh đạo KBT mong muốn rằng tất cả các 
khía cạnh này sẽ được cải thiện đáng kể trong ngắn hạn.

Năm 2020, tổng chi phí của KBT TSPH là 13,35 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, các lãnh đạo KBT nhận thấy rằng chi 
phí tổng thể đã tăng lên một chút, cho thấy sự gia tăng đáng kể về chi phí cho nâng cao nhận thức, giáo dục và các 
cộng đồng ở vùng đệm, và gia tăng một chút cho cơ sở hạ tầng, bảo vệ/thực thi pháp luật, phòng chống cháy rừng, 
quản lý và phục hồi rừng. Tuy nhiên, chi phí tiền lương nhân viên và PFES được cho là vẫn giữ nguyên. Trong ngắn 
hạn, hy vọng rằng tất cả các khoản mục chi phí trừ du lịch sẽ tăng lên. Hầu hết các khoản chi được dự báo sẽ tăng 
đáng kể, bao gồm nâng cao nhận thức, giáo dục, cộng đồng vùng đệm, bảo vệ/thực thi, phòng chống cháy rừng, 
quản lý và phục hồi rừng và PFES.

Năm 2020, KBT TSPH không có khoản thu nhập tự tạo nào và đã không có như vậy kể từ năm 2017 (chỉ từ PFES). 
Không có sự cải thiện nào trong việc tạo thu nhập trong 5 năm qua và hy vọng sẽ không như vậy trong tương lai.
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Những hạn chế và điều kiện thuận lợi cho tài chính bền vững
Hạn chế tài chính lớn nhất tại KBT TSPH được cho là do vị trí của nó nằm trong khu vực quân sự. Điều này 
gây ra nhiều hạn chế đối với cả các hoạt động có thể thực hiện lẫn các nguồn vốn (ngân sách phi chính phủ) 
có thể được tiếp cận. Do không có doanh thu tự tạo, KBT TSPH phải đối mặt với nhiều áp lực về ngân sách 
và rất khó để có được tình trạng độc lập về tài chính hoặc tự tài trợ. Điều này có nghĩa là có một số thách thức 
về tài trợ. Một hạn chế khác là cán bộ KBT không có chuyên môn hoặc trình độ về tài chính bền vững.

KBT TSPH chỉ dựa vào một nguồn kinh phí duy nhất: ngân sách chính phủ. Hiện đang có rất nhiều áp lực về 
chi tiêu công. Các nhà hoạch định tài chính của Sở NN&PTNT Thái Nguyên cũng nhấn mạnh rằng, ngoài tiền 
lương, ngân sách cho KBT TSPH đã và đang giảm đi hàng năm. Cũng có ý kiến cho rằng những thách thức 
kinh tế và tài chính hiện tại do COVID-19 gây ra có nghĩa là phân bổ ngân sách có thể giảm nhiều hơn trong 
vài năm tới và sẽ có áp lực giảm chi phí và đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, lãnh đạo KBT cho rằng việc tài trợ cho KBT được ưu tiên và chú ý về mặt chính trị và chính sách 
khi lập kế hoạch và phân bổ ngân sách chính phủ. Ngân sách cũng tương đối đảm bảo và ổn đinh và các nỗ 
lực cụ thể đã được thực hiện để đảm bảo rằng chi tiêu của Khu Bảo vệ là hiệu quả về mặt chi phí. Nguồn vốn 
cho KBT thường được cấp đúng hạn và các định mức được sử dụng để tính toán (và yêu cầu) các hạng mục 
chi phí khác nhau đối với hầu hết các phần đều thực tế. Tuy nhiên, người ta cũng chỉ ra rằng đinh mức chi phí 
cho trồng rừng chỉ là 30 triệu đồng/ha, không phù hợp với điều kiện khó khăn trong khu vực – do cảnh quan 
núi đá vôi, chi phí nhân công và chi phí vận chuyển cao hơn nhiều so với các vùng đồng bằng. Một thách thức 
khác là nguồn vốn chỉ được đảm bảo cho công tác bảo vệ rừng và KBT không có ngân sách cho nghiên cứu 
đa dạng sinh học và các hoạt động bảo tồn.

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

Các cơ hội tài chính quan trọng
Các lãnh đạo KBT nhận thấy có nhiều tiềm năng cho du lịch sinh thái. Cảnh quan ở đây đẹp một cách lạ 
thường (núi non, thác nước, suối, v.v..). Đại diện Sở NN&PTNT Thái Nguyên cũng đã nhấn mạnh điều này, 
gợi ý rằng KBT TSPH có thể được hưởng lợi từ việc học hỏi kinh nghiệm của VQG Ba Vì và xây dựng các cơ 
sở vật chất tương tự như vậy.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh thu hái và tiếp thị sản phẩm cây thuốc có thể mang lại nguồn thu nhập quý giá 
cho cộng đồng địa phương. Sở NN&PTNT Thái Nguyên đề xuất ý kiến rằng cần xin ngân sách từ Sở Khoa 
học và Công nghệ để phát triển nghiên cứu, trồng và thu hái cây thuốc – và đây có thể là nguồn thu nhập cho 
Ban quản lý KBT, cũng như cho các cộng đồng địa phương.

Tài trợ cho đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên vùng đệm
Cả hai xã được phỏng vấn đều không thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ dự án đa dạng sinh học hoặc bảo 
tồn thiên nhiên nào – dù là những dự án được thực hiện cùng với KBT TSPH hay những dự án được tài trợ bởi 
chính phủ, các NGO, các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, v.v. Các xã cũng không nhận được bất kỳ khoản 
tài trợ đáng kể hoặc hỗ trợ hiện vật nào từ KBT. Tại xã Cúc Đường, nguồn kinh phí duy nhất hiện có cho bảo 
vệ rừng là ngân sách tiêu chuẩn 40 triệu đồng/thôn được phân bổ từ Huyện. Khoản kinh phí này được sử dụng 
tại xã Cúc Đường để xây văn phòng và các công trình công cộng, và mua thiết bị vô tuyến điện. Xã Sảng Mộc 
không phân bổ ngân sách cho bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổng chi hàng năm của xã Cúc Đường là từ 3-4 tỷ đồng, bao gồm các công trình xây dựng nhỏ, tiền lương 
và chi trả an sinh xã hội. Khoản kinh phí này không bao gồm ngân sách phân bổ cho đa dạng sinh học hay 
bảo tồn thiên nhiên bởi vì đây là trách nhiệm của BQL KBT TSPH. Bảo tồn đa dạng sinh học không được coi 
là một ưu tiên ngân sách của xã. Tuy nhiên, có những cơ hội và tiềm năng để xã có thêm nguồn tài chính cho 
việc bảo tồn đa dạng sinh học – ví dụ thông qua cây thuốc. Điều này đang được xúc tiến. Hiện tại, nguồn thu 
nhập dựa vào thiên nhiên duy nhất mà người dân địa phương có được là các khu rừng trồng keo. Không có 
hợp đồng PFES nào với các thành viên cộng đồng địa phương. Mặc dù người dân xã Sảng Mộc cũng không 
tham gia vào PFES nhưng một số hộ đã ký hợp đồng bảo vệ rừng trị giá 400.000 đồng/ha.

Tại xã Cúc Đường, một thách thức lớn nảy sinh từ thực tế là KBT TSPH nằm trong khu vực quân sự. Điều này 
có nghĩa là các cộng đồng địa phương không thể nhận được một số lợi ích nhất định - ví dụ: các sản phẩm 
do Samsung tặng không thể được chia sẻ cho cộng đồng ở đây. Các dự án du lịch cũng không thể được thực 
hiện bởi cộng đồng địa phương. Cả hai xã Cúc Đường và Sảng Mộc đều cho biết rằng có sự chồng lấn giữa 
vùng đất của địa phương và vùng đất thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – vùng chồng lấn này bao gồm 
diện tích rừng sản xuất của các hộ gia đình địa phương. Điều này làm giảm quyền tiếp cận của người dân địa 
phương đối với cây cối của họ, mà họ không còn khả năng thu hoạch. Họ còn bị thiệt hại về thu nhập. Cho tới 
nay, vấn đề đất đai chồng lấn này vẫn chưa được giải quyết bởi vì rất khó để đưa một diện tích đất ra khỏi khu 
bảo tồn một khi nó đã được công bố hợp pháp.
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