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I. LỜI MỞ ĐẦU  

Với tổng diện tích 71.187,9 ha, nằm trên địa phận ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai, Vườn 

quốc gia Cát Tiên là một trong những Vườn quốc gia (VQG) quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Không 

chỉ là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ của tổ chức Bảo tồn thiên 

nhiên thế giới (IUCN), các hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh thái rừng, của VQG Cát Tiên còn tham gia 

tích cực vào việc điều tiết khí hậu, kiểm soát lũ lụt, duy trì nguồn nước cho nhà máy thuỷ điện Trị An v 

cung cấp nước ngọt cho các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001, 

VQG Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, riêng khu vực Bàu Sấu đã 

được Ban thư ký công ước Ramsar công nhận là vùng đất ngập nước quan trọng của thế giới và là trung 

tâm nghiên cứu khoa học tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh đó, VQG Cát Tiên còn là một điểm đến vô cùng hấp 

dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế với cảnh quan đẹp và các giá trị lịch sử, văn hoá độc đáo. 

Ngày 27/09/2012, VQG Cát Tiên đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. 

Để quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, trong nhiều năm qua, với sự hỗ trợ 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST), 

Cục Kiểm lâm và chính quyền địa phương các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai, tập thể lãnh đạo 

và cán bộ công nhân viên VQG Cát Tiên đã nỗ lực triển khai rất nhiều hoạt động khác nhau và đã đạt 

được nhiều thành tựu quan trọng như: tăng độ che phủ rừng, giảm tỷ lệ các vụ vi phạm liên quan đến tài 

nguyên rừng, bảo vệ sự nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái đất ngập nước, cứu hộ thành 

công nhiều cá thể động vật hoang dã, v.v.  

Năm 2020, với sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn, VQG Cát Tiên đã xây dựng “Phương án quản lý, bảo tồn 

và phát triển bền vững VQG Cát Tiên giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là Phương án QLRBV) với các mục 

tiêu, kế hoạch và giải pháp thực hiện rất cụ thể nhằm quản lý và sử dụng bền vững các hệ sinh thái rừng 

trong giai đoạn 10 năm tiếp theo. Ngoài ra, Phương án QLBVR còn bao gồm một danh mục đầu tư (với 

thông tin chi tiết về khối lượng và dự toán của từng hạng mục theo các giai đoạn 2021 – 2025 và 2026 – 

2030) nhằm hiện thực hoá các mục tiêu và kế hoạch đã được đề ra. Phương án QLRBV của VQG Cát 

Tiên đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt vào tháng 3 năm 2021 và bắt đầu được thực 

hiện theo Quyết định số 689/QĐ-VCT-KHHTQT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của VQG Cát Tiên về việc 

Ban hành kế hoạch triển khai Phương án QLRBV VQG Cát Tiên giai đoạn 2021 – 2030. 

Mặc dù Phương án QLRBV nói chung và danh mục đầu tư nói riêng được xây dựng dựa trên các cân 

nhắc kỹ lưỡng về khía cạnh kỹ thuật và tài chính. Tuy nhiên, kết quả đánh giá hoạt động của VQG Cát 

Tiên giai đoạn 2011-2020 cho thấy chỉ vẫn còn 27/137 (tương đương với 19,7%) hạng mục đầu tư (chủ 

yếu thuộc các lĩnh vực: di dời dân cư ra khỏi khu vực ranh giới VQG, nghiên cứu khoa học, phát triển cơ 

sở hạ tầng ở khu trung tâm và đào tạo phát triển nguồn nhân lực)  chưa được thực hiện hoặc mới chỉ được 

thực hiện một phần do chưa huy động được đủ kinh phí, đặc biệt là nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước 

(NSNN). Thêm vào đó, đại dịch Covid đã ảnh hưởng nặng nề (không chỉ trong thời gian trước mắt mà có 

thể có tác động lâu dài) đến các nguồn tài chính truyền thống của VQG Cát Tiên, bao gồm: NSNN, thu từ 

chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), doanh thu từ hoạt động du lịch sinh thái (DLST), nguồn tài 

trợ, viện trợ từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước. Để đảm bảo có đủ tài chính để thực hiện các 

mục tiêu và kế hoạch đã đề ra trong Phương án QLRBV, VQG Cát Tiên cần có chiến lược nhằm đa dạng 

hoá nguồn lực tài chính, tăng nguồn thu và sử dụng hiệu quả đối với các nguồn thu sẵn có.  

Chiến lược tài chính bền vững VQG Cát Tiên giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chiến lược TCBV) được 

xây dựng dưới sự hỗ trợ của UNIQUE forestry and land-use GmbH trong khuôn khổ dự án Bảo tồn, sử 

dụng bền vững Đa dạng sinh học và các Dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam (Conservation, 

Sustainable Use of Forest Biodiversity and Ecosystem Services Project) do tổ chức Hợp tác phát triển 

Đức (GIZ) và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp triển khai (MARD/GIZ-Bio Project). Chiếc 
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lược này tập trung vào việc đánh giá hiện trạng, ước lượng nhu cầu, xác định khoảng trống và đề xuất các 

giải pháp tài chính phù hợp cho VQG Cát Tiên trong giai đoạn 2021-2030, qua đó, hỗ trợ VQG Cát Tiên 

trong việc thực hiện Phương án QLRBV đã được phê duyệt.
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II. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY 

DỰNG CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH BỀN VỮNG VQG CÁT TIÊN 

2021-2030 

1. BỐI CẢNH 

Các VQG, KBT trên thế giới hoạt động dưới nhiều hình thức, chế độ, mục tiêu khác nhau nhưng đều 

hướng về một mục đích chung là bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH). Để hoạt động một cách hiệu quả, các 

VQG, KBT cần có nguồn tài chính để trang trải các chi phí trực tiếp và gián tiếp nhằm đảm bảo tính hiệu 

quả cho công tác bảo tồn ĐDSH. Nguồn tài chính của phần lớn các VQG, KBT trên thế giới phụ thuộc 

vào ngân sách của chính phủ và các khoản tài trợ, viện trợ quốc tế tuy nhiên hai nguồn này hầu như 

không theo kịp với  tốc độ mở rộng của các VQG, KBT trong thời gian gần đây. Điều này đặt ra các thách 

thức mới cho công tác bảo tồn ở tất cả các cấp: toàn cầu, quốc gia và địa phương (IUCN, 2020). 

Tại Việt Nam, nguồn tài chính cho các VQG, KBT chủ yếu đến từ ngân sách nhà nước (NSNN). Kết quả 

nghiên cứu về tình hình tài chính tại 36 VQG, KBT trên cả nước cho thấy: chỉ có 8/36 VQG, KBT tự chủ 

được một phần tài chính; 28/36 VQG, KBT còn lại hiện vẫn phụ thuộc 100% vào NSNN. Tuy nhiên, 

NSNN luôn bị giới hạn và sẽ không thể tiếp tục bao cấp, hỗ trợ cho VQG, KBT như hiện nay (Trần 

Quang Bảo và cộng sự, 2019). Trong khi đó, hàng loạt các VQG, KBT trên cả nước vừa được các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt Phương án QLRBV giai đoạn 2021 – 2030 (xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư 

số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT). Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng 

Phương án QLRBV, nhiều VQG, KBT chưa thực sự quan tâm đến việc lập kế hoạch hoạt động gắn liền 

với các ưu tiên trong quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH cũng như với kế hoạch tài chính – vốn rất quan 

trọng và có vai trò quyết định đối với việc thực hiện thành công các hoạt động đã đề ra. Chính vì vậy, khi 

đi vào triển khai Phương án QLRBV theo Thông báo số 8264/TB-BNN-VP ngày 30/11/2020 của Bộ 

NN&PTNT, nhiều VQG, KBT bị động và lúng túng trong việc huy động nguồn tài chính theo kế hoạch 

nhất là trong bối cảnh các nguồn tài chính truyền thống của các VQG, KBT bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại 

dịch Covid-19 và nhiều yếu tố bên ngoài khác. 

Bên cạnh đó, Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình tự chủ tài chính ở các đơn vị công lập, trong đó có các 

VQG, KBT. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 85% số VQG, KBT đã xây dựng phương án tự chủ tài 

chính bao gồm các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo tồn ĐDSH, thực hiện các dịch vụ công, phát triển du 

lịch sinh thái (DLST) và các dịch vụ sự nghiệp khác nhằm thu hút các nguồn lực tài chính tăng cường cho 

công tác bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH. Tuy nhiên, khi đi vào thực hiện, nhiều VQG, KBT gặp khó khăn 

với hiện thực hoá lộ trình và phương án tự chủ của đơn vị do chưa lường hết được các khó khăn trong 

công tác huy động nguồn lực tài chính. 

2. MỤC TIÊU 

Chiến lược tài chính bền vững VQG Cát Tiên 2021- 2030 được xây dựng nhằm minh hoạ cho một cách 

tiếp cận mới trong công tác lập kế hoạch tài chính, qua đó, hỗ trợ VQG Cát Tiên trong việc nắm bắt, đánh 

giá đúng về thực trạng tài chính, đồng thời, xác định, thiết kế và thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao 

tính khả thi và bền vững về mặt tài chính trong quá trình triển khai Phương án QLRBV giai đoạn 2021 – 

2030. 

3. PHẠM VI 

Chiến lược tài chính bền vững là một phần không thể thiếu và hỗ trợ trực tiếp cho quá trình lập kế hoạch 

triển khai Phương án QLRBV. Tuy nhiên, chiến lược này không phải là cơ sở để đảm bảo cho VQG được 

cấp đủ kinh phí theo nhu cầu. Chiến lược này cũng không thay thế cho quy trình lập dự án đầu tư công 

cũng như lập kế hoạch chi tiêu hàng năm hay chi tiêu trung hạn của VQG. Thay vào đó, Chiến lược cung 

cấp các thông tin về nhu cầu, khoảng trống, định hướng, điều kiện về tài chính, trên cơ sở đó, VQG Cát 
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Tiên có thể lựa chọn các phương án, các giải pháp tài chính phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Vườn 

và tự xây dựng được cho mình một chiến lược tài chính riêng để có thể huy động được đủ nguồn lực cho 

việc thực hiện các hoạt động QLRBV.  

4. PHƯƠNG PHÁP 

1.1 Khái niệm về tài chính bền vững  

Trên thế giới hiện tồn tại nhiều khái niệm về tài chính bền vững, tuy nhiên, các khái niệm này đều có một 

điểm chung đó là  không giới hạn trong việc cải thiện công tác lập dự toán ngân sách và huy động nguồn 

lực tài chính. Tài chính bền vững quan tâm tới việc đạt được những thay đổi có tính lâu dài, vĩnh viễn về 

cấu trúc tài chính vốn có ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo tồn ĐDSH và hiệu quả quản lý của các 

VQG/KBT. Tài chính bền vững hướng tới việc cải thiện tính bền vững đối với dòng tài chính gắn liền với 

kế hoạch quản lý đã được phê duyệt của VQG/KBT; quan tâm và thu hút sự tham gia của tất cả các bên 

chịu chi phí bảo tồn; xây dựng các giải pháp tích hợp giúp cân bằng nhu cầu tài chính qua các biện pháp 

thúc đẩy hành vi, cải thiện hệ thống quản lý và tài chính cũng như các điều kiện cho phép thực thi giải 

pháp khác (GIZ, 2021). 

1.2 Các tiêu chí đối với tài chính bền vững  

Biên bản hội thảo chuyên gia quốc tế về Tăng cường tài chính bền vững cho bảo tồn đa dạng sinh học do 

GIZ tổ chức từ ngày 23-28/7 năm 2017 tại Đảo Vilm, bờ biển Baltic (CHLB Đức) đã tổng hợp các yêu 

cầu đối với tài chính bền vững của các VQG/KBT từ các nguồn tài liệu và thực hành tốt nhất hiện có trên 

thế giới, bao gồm:  

• Lấp đầy khoảng trống về tài chính 

o Có đủ kinh phí hoạt động: Nếu không có đủ kinh phí, các VQG/KBT sẽ không thể quản 

lý hiệu quả và đạt được các mục tiêu về bảo tồn ĐDSH cũng như hỗ trợ về sinh kế cho 

các cộng đồng dân cư vùng đệm 

o Đa dạng về nguồn lực tài chính: Nhiều nguồn lực tài chính khác nhau sẽ giúp phân tán 

rủi ro cho VQG/KBT, nếu nguồn lực nào đó bị giảm hoặc bị mất thì có các nguồn khác 

bù đắp tạm thời cho nguồn đó 

o Đảm bảo nguồn lực tài chính trong dài hạn: Nguồn lực dành cho VQG/KBT cần được 

đảm bảo trong một khung thời gian tương đối dài (ít nhất là trong 3-5 năm). Các 

VQG/KBT khó có thể lập được kế hoạch bảo tồn ĐDSH lâu dài nếu không dự kiến được 

các nguồn lực tài chính trong tương lai và những ràng buộc đi kèm với chúng. 

• Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính 

o Kết nối nguồn lực tài chính với các mục tiêu bảo tồn: Nguồn lực tài chính cần kết nối 

với các mục tiêu và hoạt động ưu tiên cao nhất cho bảo tồn ĐDSH (thường được nêu rõ 

trong chiến lược bảo tồn hoặc kế hoạch quản lý của các VQG/KBT) 

o Quản lý và chi tiêu hiệu quả nguồn lực tài chính: Nguồn lực tài chính thường không 

được quản lý tốt và chi tiêu hiệu quả, phù hợp với các kế hoạch bảo tồn được cập nhật. 

Giảm chi phí, tăng cường hiệu quả chi tiêu và chi tiêu một cách khôn ngoan là những yếu 

tố cơ bản cho tài chính bền vững 

o Lập kế hoạch tài chính chiến lược: Việc lập kế hoạch tài chính chiến lược lâu dài đòi 

hỏi các VQG/KBT vượt qua cách lập kế hoạch ngân sách và hạch toán chi phí truyền 

thống. Chiến lược về cách huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực cần được lập dựa trên 

nhu cầu thực tế của từng VQG/KBT. 

• Giảm các nguyên nhân gây gia tăng chi phí bảo tồn: 

o Đáp ứng toàn bộ chi phí bảo tồn: Bên cạnh các chi phí bảo tồn trực tiếp (như mua sắm 

trang thiết bị, chi phí nhân lực, hạ tầng, tuần tra, giám sát, bảo trì, khảo sát và nghiên cứu 

khoa học) thì cần phải chú ý đến các chi phí cơ hội của các cộng đồng địa phương xung 
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quanh VQG/KBT. Nếu các cộng đồng địa phương có khả năng, sẵn sàng và có thể tham 

gia hoạt động bảo tồn ĐDSH với chi phí thấp hơn, các VQG/KBT cần cân nhắc đến việc 

phân bổ chi phí bảo tồn một cách hợp lý giữa VQG/KBT và cộng đồng địa phương. 

o Tăng cường điều kiện thực thi: Tài chính bền vững cần phải tính đến các yếu tố bên 

ngoài (như: pháp lý, kinh tế, văn hoá, v.v) có ảnh hưởng đến chi phí bảo tồn, dòng vốn và 

tính hiệu quả của các hoạt động quản lý bảo tồn. Chẳng hạn, cơ sở pháp lý không đầy đủ 

sẽ không thể hỗ trợ tài chính bền vững do không hạn chế được các hoạt động gây tác 

động xấu cho ĐDSH hoặc không buộc được các hoạt động này phải đền bù thoả đáng 

cho ĐDSH. Vì vậy tài chính bền vững cần phải tính đến các yếu tố này  

1.3 Các bước xây dựng chiến lược tài chính bền vững cho VQG Cát Tiên  

Chiến lược TCBV của VQG Cát Tiên được xây dựng dựa trên tài liệu “Hướng dẫn các bước lập kế hoạch 

tài chính bền vững cho các khu bảo tồn” do dự án MARD/GIZ-Bio xây dựng và  hoàn thành vào tháng 8 

năm 2021. Tài liệu này được tổng hợp dựa trên các thực hành tốt nhất về lập kế hoạch tài chính bền vững 

cho các KBT đã được quốc tế chấp nhận rộng rãi và có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế 

tại Việt Nam. Theo đó, quá trình xây dựng chiến lược tài chính cho một Khu bảo tồn (KBT) được chia 

thành 3 giai đoạn với 10 bước chính như sau: 

Hình 1: Các bước tiếp cận trong việc xây dựng chiến lược tài chính bền vững 

 

Nguồn: Lucy Emerton & Ly Bui (2021) 
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Giai đoạn chẩn đoán (diagnosis stage): định hình lên bối cảnh, vấn đề và nhu cầu tài chính của KBT. 

Điều này sẽ tạo cơ hội cho việc thiết kế và thực hiện các giải pháp tài chính ở giai đoạn tiếp theo, đồng 

thời, đảm bảo rằng các giải pháp tài chính này “phù hợp với mục đích” (hay nói cách khác, tất cả các biện 

pháp, công cụ được đề xuất đều phải hướng đến việc giải quyết các hạn chế đối với nguồn tài chính cho 

bảo tồn và hướng trực tiếp đến các khoản chi phí cũng như các bên chịu các khoản chi phí được ưu tiên).  

Chẩn đoán được thực hiện thông qua việc đánh giá các thách thức và cơ hội về tài chính. Giai đoạn này 

bao gồm 4 bước: 

Bước 1: tìm hiểu về tình hình, mục tiêu quản lý và các bên liên quan đến KB 

Bước 2: ước tính chi phí bảo tồn và chi phí phân bổ cho các bên liên quân 

Bước 3: rà soát thực trạng và bối cảnh tài chính 

Bước 4: xác định nhu cầu và khoảng trống về tài chính 

Giai đoạn đáp ứng (response stage): xác định các giải pháp tài chính mà Ban quản lý (BQL) KBT có 

thể sử dụng để khắc phục các khó khăn, hạn chế về tài chính. Đây là giai đoạn xem xét các giải pháp, lựa 

chọn nhằm cải thiện nguồn lực và vấn đề chi tiêu hiện có, xem xét các nhu cầu và lựa chọn trong việc 

phát triển nguồn lực mới, cơ chế mới giúp tăng nguồn thu và xây dựng một cách tiếp cận chiến lược 

nhằm đảm bảo tài chính bền vững cho kế hoạch quản lý của KBT. Đáp ứng được hình thành thông qua 

việc lập một kế hoạch chiến lược nhằm xác định các biện pháp, công cụ và can thiệp cần được phát triển 

để tăng cường tính bền vững về tài chính và khả năng huy động nguồn vốn. Giai đoạn này bao gồm 3 

bước: 

Bước 5: đánh giá các cơ hội và cơ chế tài chính cũ và mới 

Bước 6: xác định điều kiện và khuôn khổ cho phép thực hiện ở quy mô rộng 

Bước  7: xây dựng chiến lược tài chính bền vững và các giải pháp 

Giai đoạn chuyển giao (delivery stage): chỉ ra những việc cần làm để đưa chiến lược tài chính vào thực 

tiễn và thực hiện các giải pháp tài chính đã được xác định nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện kế hoạch quản 

lý của KBT. Trong giai đoạn này, các hành động và cấu trúc hỗ trợ sẽ được xây dựng để đảm bảo rằng 

chiến lược tài chính và các giải pháp sẽ được thực hiện thành công, mang lại hiệu quả như mong muốn. 

Chuyển giao được thực hiện thông qua việc thiết kế các khuôn khổ và quy trình cần thiết để vận hành các 

giải pháp tài chính đã được xác định trước. Các khuôn khổ và quy trình này sẽ cung cấp hướng dẫn cho 

việc thực hiện kế hoạch tài chính bền vững cho KBT. Giai đoạn này bao gồm 3 bước: 

Bước 8: thiết lập các mục tiêu tài chính, hành động và lộ trình cho việc thực hiện 

Bước 9: thiết kế một quy trình cho phép các bên liên quan tiếp cận và tham gia 

Bước 10: xây dựng hệ thống cho phép rà soát, sửa đổi và cập nhật liên tục 

1.4 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu  

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 khiến cho các hoạt động thu thập thông tin, số liệu sơ cấp tại 

hiện trường (VQG Cát Tiên) không thể triển khai, do đó, các thông tin số liệu cần thiết phục vụ cho việc 

xây dựng Chiến lược TCBV được kế thừa từ ghi chép hiện trường tại thời điểm tháng 11/2020 của nhóm 

tư vấn triển khai nhiệm vụ thúc đẩy tự đánh giá tình hình tài chính của KBT thuộc dự án MARD/GIZ-Bio 

và được thu thập chủ yếu qua các buổi tham vấn trực truyến với các cán bộ chuyên trách của VQG Cát 

Tiên cũng như qua các tài liệu thứ cấp từ nguồn đáng tin cậy. 

1.5. Phương pháp phân tích thông tin, số liệu 

Các đầu vào quan trọng cho việc xây dựng Chiến lược TCBV bao gồm: đánh giá về nhu cầu về tài chính 

cho công tác QLRBV, ước lượng khoảng trống về tài chính trong việc thực hiện kế hoạch QLRBV, kết 

quả rà soát các giải pháp tài chính hiện có cho công tác QLRBV và lộ trình triển khai các giải pháp tài 

chính được lựa chọn. 
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• Việc đánh giá thực trạng tài chính của VQG Cát Tiên được thực hiện dựa trên số liệu thu-chi tài 

chính trong giai đoạn 2016 -  2020 

• Đánh giá về nhu cầu tài chính cho công tác QLRBV được thực hiện dựa trên khái toán các hạng 

mục đầu tư được đề xuất trong Phương án QLRBV có tính đến những thay đổi sau khi Phương án 

QLRBV được phê duyệt (chẳng hạn như thay đổi về các hạng mục đầu tư phát triển DLST hoặc 

thay đổi về thứ tự ưu tiên của các hạng mục đầu tư được đề xuất).  

• Khoảng trống về nguồn lực tài chính được xác định dựa trên việc so sánh giữa nhu cầu tài chính 

và khả năng huy động tài chính trong điều kiện bình thường (bussiness-as-usual scenario) trong 

đó khả năng huy động tài chính trong điều kiện bình thường được đánh giá dựa trên xu hướng của 

từng nguồn lực trong vòng 5 năm trở lại đây và trên một số dự báo liên quan xu hướng của các 

nguồn lực trong tương lai, đặc biệt là những nguồn lực có khả năng ảnh hưởng bởi diễn biến phức 

tạp của dịch Covid. 

• Các giải pháp tài chính phù hợp cho VQG Cát Tiên được xác định dựa trên việc rà soát, sàng lọc 

và đánh giá các giải pháp tài chính đang được thực hành trong nước và quốc tế dựa trên một số 

tiêu chí như: (i) tiềm năng giúp đa dạng hoá/tăng cường nguồn lực tài chính/tiết kiệm chi tiêu đối 

với VQG,  (ii) quy mô tác động đến sự bền vững về tài chính cho việc thực hiện QLRBV của 

VQG; và (iii) tính khả thi về mặt kỹ thuật, xã hội, chính trị, v.v. 

• Lộ trình triển khai các giải pháp tài chính được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá các giải pháp 

tài chính, điều kiện thực thi và năng lực thực thi của VQG Cát Tiên.  

II. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH BỀN VỮNG CHO VƯỜN QUỐC GIA 

CÁT TIÊN GIAI ĐOẠN 2021-2030 

1.  HIỆN TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN 

1.1. Hiện trạng và xu hướng thu, chi 

Là một trong những VQG trực thuộc Bộ NN&PTNT có tầm quan trọng bậc nhất tại Việt Nam, VQG Cát 

Tiên luôn nhận được sự quan tâm và sự hỗ trợ tài chính từ các nguồn khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi 

cho công tác quản lý. Trong giai đoạn 2016-2020, VQG Cát Tiên đã nhận được xấp xỉ 430 tỷ đồng, với 

mức trung bình là 85,88 tỷ đồng/năm (chi tiết tại Phụ lục 1), từ 5 nguồn chính gồm: NSNN từ trung 

ương, NSNN từ địa phương, doanh thu từ hoạt động kinh doanh DLST, nguồn chi trả DVMTR và các 

nguồn tài trợ/viện trợ có tính chất quốc tế, trong đó, NSNN và nguồn thu từ DVMTR chiếm tỷ trọng lớn 

nhất với lần lượt 52,1% và 26,7% (xem Hình 2). 
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Hình 2: Cơ cấu nguồn thu của VQG Cát Tiên giai đoạn 2016 – 2020 

 

Nguồn: Ban quản lý VQG Cát Tiên 

Xét về xu hướng, trong giai đoạn này, mặc dù tổng các nguồn thu của VQG Cát Tiên tăng trung bình 

13,4%/năm nhưng trừ nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng có xu hướng tăng, tất cả các nguồn thu còn 

lại đều không có xu hướng ổn định. Chẳng hạn, ngân sách trung ương đang giảm dần qua các năm trong 

giai đoạn 2016-2019 nhưng tăng mạnh trở lại (gần 30%) trong năm 2020; nguồn thu từ du lịch sinh thái 

tăng đều đặn trong giai đoạn 2016-2019 nhưng giảm mạnh trong năm 2020; trong khi đó, nguồn tài 

trợ/viện trợ tăng nhanh trong giai đoạn 2016-2018 và giảm dần trong giai đoạn 2019-2020 (Xem Hình 3). 

Hình 3: Thực trạng và xu hướng các nguồn lực tài chính của VQG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 
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Liên quan đến vấn đề chi, trong giai đoạn 2017-2020, VQG Cát Tiên đã chi cho 14 hạng mục khác nhau 

với tổng mức chi hàng năm tương đối ổn định, chỉ dao động trong khoảng 67,2 đến 69,8 tỷ đồng (trung 

bình là 68,6 tỷ đồng) (Xem Hình 4), tương đương với 71,3-84,7% (trung bình là 78,7%) tổng các nguồn 

thu của VQG. Ba hạng mục chi lớn nhất của VQG Cát Tiên bao gồm: chi lương và hoạt động bộ máy 

(trung bình 32,2%), chi khoán bảo vệ rừng (trung bình 23,5%) và chi xây dựng cơ bản (trung bình 

16,4%). Tất cả các hạng mục còn lại (ví dụ: phòng cháy chữa cháy, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, 

giám sát đa dạng sinh học, hoạt động cứu hộ, v.v) đều chiếm tỷ lệ rất nhỏ (xem chi tiết tại Phụ lục 2).  

Hình 4: Thực trạng và xu hướng chi của VQG Cát Tiên giai đoạn 2017-2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 

 

Nguồn: Ban quản lý VQG Cát Tiên 

Như vậy, việc phân tích các thông tin, số liệu về hiện trạng và xu hướng các nguồn lực tài chính tại VQG 

Cát Tiên trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy: 

• Mức độ đa dạng về nguồn lực tài chính của VQG Cát Tiên tương đối tốt và ổn định. VQG Cát 

Tiên là 1 trong 61 VQG/KBT (trong tổng số 176 VQG/KBT trên cả nước) có nguồn thu từ hoạt 

động DLST và 1 trong 7 VQG/KBT có doanh thu từ phí và lệ phí từ du lịch trên 3 tỷ đồng/năm 

(Trần Quang Bảo và cộng sự, 2019). Ngoài ra, VQG Cát Tiên là 1 trong 74 chủ rừng (trong tổng 

số 176 VQG/KBT) có nguồn thu từ DVMTR và cũng là một trong các chủ rừng nhận được tiền 

chi trả DVMTR lớn nhất cả nước (tổng số trên 100 tỷ đồng tính từ 2010 đến nay) (Phạm Thu 

Thuỷ và cộng sự, 2020). 

• Nhờ có sự đa dạng về nguồn thu nên kinh phí hoạt động của Cát Tiên không quá phụ thuộc vào 

NSNN chỉ khoảng trên 50% so với mức 80-90% của nhiều VQG/KBT trên cả nước (Ngô Anh 

Tuấn và Phạm Hồng Long, 2016). 

• Mặc dù có nguồn thu đa dạng và tổng mức thu có xu hướng tăng dần qua các năm nhưng một số 

nguồn thu của VQG Cát Tiên không thực sự ổn định và điều này sẽ gây ra các khó khăn cho công 

tác lập quy hoạch, kế hoạch ngân sách của Vườn. Thêm vào đó, nguồn kinh phí mà VQG Cát 

Tiên nhận được mới chỉ đáp ứng các nhu cầu tối thiểu về quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) và bảo 

tồn đa dạng sinh học (ĐDSH). Có rất nhiều hoạt động, lĩnh vực liên quan đến vấn đề QLBVR và 

bảo tồn ĐDSH hiện nay không có hoặc không đủ kinh phí để triển khai, chẳng hạn: nghiên cứu 

khoa học, cứu hộ động vật, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát ĐDSH, giáo dục truyền 

thông, nâng cao nhận thức, v.v. 

• Đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng khá rõ rệt đến một số nguồn thu của VQG Cát Tiên, đặc biệt là 

đối với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh DLST với doanh thu du lịch năm 2020 giảm trên 30% 

so với năm 2019. 

Kết quả đánh giá này tương đối phù hợp với kết quả tự đánh giá về tình hình tài chính của VQG Cát Tiên 

tại thời điểm cuối năm 2020 (xem Phụ lục 3). 
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1.2. Điểm mạnh và điểm yếu của các nguồn lực tài chính hiện có 

Như đã được đề cập ở phía trên, VQG Cát Tiên có 5 nguồn lực tài chính chính gồm: NSNN từ trung 

ương, NSNN từ địa phương, doanh thu từ hoạt động kinh doanh DLST, thu từ DVMTR, nguồn tài 

trợ/viện trợ có tính chất nước ngoài. Mỗi nguồn đều có ưu, nhược điểm riêng trong việc lập kế hoạch tài 

chính cho VQG Cát Tiên trong giai đoạn tiếp theo. 

NSNN cấp trung ương: Ngân sách trung ương cấp cho VQG Cát Tiên qua 4 loại hình: chi lương và hoạt 

động bộ máy, chi đầu tư phát triển, chi cho các hoạt động không thường xuyên (ví dụ: các chương trình, 

dự án quốc gia, các nhiệm vụ cấp bách) và chi khác (ví dụ: chi hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư vùng 

đệm). Nhìn chung, NSNN từ trung ương khá ổn định và có thể dự báo vì nguồn này được cân đối và cấp 

trực tiếp cho VQG Cát Tiên dựa trên số lượng cán bộ công nhân viên và các định mức phân bổ dự toán đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo kế hoạch hàng năm, 3 năm và 5 năm, tạo điều kiện thuận lợi cho 

VQG Cát Tiên trong việc dự báo và lập kế hoạch đối với khoản kinh phí nhận được. Tại Việt Nam, công 

tác QLBVR, bảo tồn ĐDSH hiện vẫn đang được coi là một dịch vụ công nên Nhà nước sẽ luôn dành một 

phần ngân sách để cấp cho các VQG/KBT. Là đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT, VQG Cát Tiên có lợi thế 

được cấp ngân sách ổn định và kịp thời. Tuy nhiên, ngân sách dành cho VQG Cát Tiên mới chỉ đáp ứng 

được kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý ở mức tối thiểu (thậm chí định mức về lương còn thấp và 

chưa tạo được động lực cho nhiều cán bộ, công nhân viên gắn bó lâu dài với công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, bảo tồn ĐDSH của Vườn) và nếu có đầu tư thì chủ yếu là đầu tư xây dựng cơ bản. Trong 5 nhóm 

nhiệm vụ mà VQG được giao gồm: bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh 

thái và giáo dục môi trường thì các nguồn dành cho nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường vẫn còn 

vô cùng khiêm tốn. Về lâu dài, tỷ trọng NSNN cấp cho VQG Cát Tiên sẽ giảm dần cùng với việc triển 

khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc tự chủ 

tài chính tại các đơn vị công lập. Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước dành cho các VQG, KBT nói chung 

và cho VQG Cát Tiên có thể là đối tượng bị điều chỉnh trước những thay đổi trong ưu tiên chi tiêu của 

quốc gia do công tác QLBVR, bảo tồn ĐDSH luôn phải cạnh tranh trực tiếp về ngân sách với nhiều lĩnh 

vực quan trọng khác như giáo dục, y tế, quốc phòng, v.v. 

NSNN cấp địa phương: Ngân sách địa phương cấp cho VQG Cát Tiên thông qua các hoạt động trồng 

rừng thay thế, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và truyền thông về môi trường rừng, trong đó chỉ có 

phần kinh phí cho truyền thông về môi trường là ổn định nhưng chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 100 

triệu đồng/năm). Những năm gần đây, ngân sách địa phương dành cho VQG Cát Tiên tăng lên đáng kể so 

với giai đoạn trước. Tuy nhiên, do VQG Cát Tiên không thuộc diện KBT do địa phương quản lý trực tiếp, 

đồng thời, công tác QLBVR và bảo tồn ĐDSH chưa được lồng ghép vào trong kế hoạch phát triển kinh 

tế-xã hội chung của địa phương,  do đó, xét về tổng thể, nguồn ngân sách địa phương dành cho VQG Cát 

Tiên cũng không ổn định. 

Doanh thu từ du lịch sinh thái: Trong những năm qua, doanh thu từ hoạt động du lịch sinh thái của VQG 

Cát Tiên là một nguồn lực quan trọng cho công tác QLBVR. Trung bình, VQG Cát Tiên sẽ phân bổ 

khoảng 12%-15% tổng doanh thu từ hoạt động DLST để bổ sung cho NSNN trong công tác bảo vệ rừng 

và PCCC rừng. Nhờ các lợi thế nổi bật về tài nguyên du lịch tự nhiên và xã hội, hoạt động kinh doanh 

DLST tại VQG Cát Tiên liên tục phát triển trong một thời gian dài với lượng khách tăng bình quân 

16,8%/năm, doanh thu tăng bình quân 11,4%/năm. Với việc thực hiện đề án phát triển DLST giai đoạn 

2021-2030, doanh thu từ du lịch tại VQG Cát Tiên được dự báo sẽ tăng mạnh và tiếp tục giữ vững vị thế 

là một nguồn lực quan trọng, bền vững trong việc thực hiện Phương án QLRBV đã được phê duyệt. Tuy 

nhiên, ở thời điểm hiện tại, hoạt động và doanh thu từ DLST tại VQG Cát Tiên đang bị ảnh hưởng nặng 

nề bởi đại dịch Covid-19. Theo dự báo đến năm 2024, lượng khách du lịch đến VQG Cát Tiên mới phục 

hồi tương đương với thời điểm năm 2019. Hơn nữa, hạ tầng du lịch của Cát Tiên hiện đang xuống cấp, 

cần có sự đầu tư phát triển. Việc đầu tư có thể kéo dài trong vòng 3-4 năm tới.  

Nguồn thu từ Chi trả DVMTR: Là một trong những đơn vị triển khai thí điểm và thực hiện chính sách chi 

trả DVMTR sớm nhất trên cả nước, đến năm 2019, VQG Cát Tiên đã nhận được tiền chi trả DVMTR cho 

97% tổng diện tích rừng cho mình quản lý từ các cơ sở sản xuất thuỷ điện, cơ sở sản xuất và cung ứng 

nước sạch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái. Tổng số tiền chi trả DVMTR trung bình mà 

VQG Cát Tiên nhận được trong giai đoạn 2016-2020 là 22,9 tỷ đồng/năm và trong giai đoạn 2018-2020 
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là 26,3 tỷ đồng/năm. Nguồn thu từ chi trả DVMTR luôn là một trong các nguồn thu quan trọng và được 

VQG Cát Tiên sử dụng để triển khai các hoạt động tuần tra, ngăn chặn các mối đe doạ đến tài nguyên 

rừng, thực hiện các hoạt động truyền thông, mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở vật chất của Vườn. 

Dự kiến trong thời gian tới, nguồn thu từ chi trả DVMTR vẫn tiếp tục gia tăng khi VQG Cát Tiên mở 

rộng diện tích và triển khai chi trả DVMTR đối với các dịch vụ cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, 

lưu trữ và hấp thụ các-bon, v.v. Hạn chế của nguồn thu từ DVMTR là phụ thuộc vào sản lượng của các 

đối tượng thực hiện chi trả. 

Nguồn tài trợ, viện trợ: Là đơn vị trực thuộc quản lý của Bộ NN & PTNT, VQG Cát Tiên được thụ 

hưởng lợi ích từ các dự án đầu tư nước ngoài của các tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc tế 

(International Non-Government Organizations – INGOs) ở các cấp độ khác nhau. Trong giai đoạn 2010-

2020, VQG Cát Tiên là nơi triển khai của hàng chục dự án hợp tác quốc tế tập trung vào các lĩnh vực: 

phát triển du lịch sinh thái, cứu hộ động vật hoang dã, chi trả DVMTR, cải thiện sinh kế cho cộng đồng, 

v.v. Trong thời gian tới, VQG Cát Tiên sẽ tiếp tục tục là nơi triển khai của một số dự án lớn có quy mô 

20-25 tỷ đồng/dự án trong thời hạn từ 3 - 5 năm, bắt đầu từ năm 2021. Mặc dù có nhiều lợi thế hơn các 

VQG/KBT khác trên cả nước trong việc thu hút các dự án có tính chất nước ngoài, nhưng nguồn này chỉ 

chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong cơ cấu nguồn thu của VQG Cát Tiên vì hầu hết các dự án đều do nhà tài trợ 

quản lý trực tiếp, VQG Cát Tiên chỉ được cấp một phần kinh phí khiêm tốn từ các dự án và là đơn vị 

hưởng thụ các lợi ích tạo ra từ dự án (chẳng hạn: các kết quả nghiên cứu, các chương trình nâng cao năng 

lực cho cán bộ công nhân viên trong Vườn, v.v.). Một hạn chế khác của nguồn tài trợ/viện trợ là ngắn 

hạn, không thường xuyên và phụ thuộc vào mối quan tâm của nhà tài trợ (đôi khi, các mối quan tâm này 

không phải là mối quan tâm hay ưu tiên hàng đầu của VQG Cát Tiên trong vấn đề QLBVR và bảo tồn 

ĐDSH). Thêm vào đó, nguồn vốn tài trợ, viện trợ dành cho các VQG/KBT nói chung và dành cho VQG 

Cát Tiên nói riêng đang có xu hướng giảm dần khi Việt Nam chuyển sang nhóm các quốc gia có thu nhập 

trung bình. 

1.3. Thuận lợi và khó khăn của việc xây dựng chiến lược tài chính bền vững  

Trước sự biến động và những hạn chế của các nguồn lực tài chính hiện có, VQG Cát Tiên cần xây dựng 

được một chiến lược TCBV nhằm đa dạng hoá nguồn lực, ổn định và gia tăng các nguồn thu nhằm đáp 

ứng các nhu cầu về QLRBV trước mắt và trong lâu dài, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực 

tài chính. Việc xây dựng chiến lược TCBV của VQG Cát Tiên có những thuận lợi và khó khăn sau: 

Thuận lợi: 

• VQG Cát Tiên chứa đựng nguồn tài nguyên đa dạng sinh học có tầm quan trọng về bảo tồn ở tầm 

quốc gia và quốc tế; danh tiếng của Vườn đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam vì vậy trong thời 

gian tới, VQG Cát Tiên sẽ tiếp tục thu hút được sự quan tâm (và tài trợ) từ nhiều nguồn khác 

nhau. 

• VQG Cát Tiên thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cơ quan chủ quản (Tổng cục Lâm 

nghiệp) và nhiều tổ chức trong nước, quốc tế trong việc xây dựng, thử nghiệm và triển khai các 

sáng kiến mới, bao gồm cả các sáng kiến về tài chính 

• Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức (đặc biệt là đội ngũ ban lãnh đạo của Vườn) có trình độ, 

năng lực, kinh nghiệm, năng động và sáng tạo tốt hơn so với mặt bằng nhân lực chung của các 

VQG/KBT trên cả nước 

• Nguồn lực tài chính của VQG Cát Tiên khá đa dạng và một số nguồn lực vẫn chưa được khai thác 

hết tiềm năng: VQG Cát Tiên là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút cả khách trong nước lẫn khách 

quốc tế, do đó, tiềm năng phát triển DLST còn rất nhiều; các HST rừng tại VQG cung cấp nhiều 

loại dịch vụ hệ sinh thái có khả năng tạo lập được thị trường, bao gồm cả các dịch vụ được chi trả 

theo chính sách DVMTR. 

• VQG Cát Tiên luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khối tư nhân trong các lĩnh vực DLST, truyền 

thông, quảng bá hình ảnh, v.v.  Đây cũng là cơ hội để củng cố nguồn lực tài chính của Vườn 

trong tương lai. 

Khó khăn: 
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• NSNN – nguồn tài chính rất quan trọng đối với các VQG/KBT nói chung và với VQG Cát Tiên 

nói riêng – được cấp theo kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch ngân sách 3 năm và kế hoạch 

ngân sách 5 năm trong khi nhiều mục tiêu QLRVB đòi hỏi có sự đầu tư lâu dài (ví dụ: trên 10 

năm hay trên 20 năm). 

• Thiếu các quy định và hướng dẫn cụ thể dẫn đến nhiều vướng mắc trong chính sách hợp tác, liên 

kết, cho thuê môi trường rừng, do đó, chưa thu hút được nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức, 

cá nhân tham gia vào các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên DLST của VQG 

Cát Tiên 

• Nhà nước, chính quyền địa phương và VQG chưa có các chính sách đặc biệt, cụ thể thu hút sự 

tham gia của khối tư nhân vào công tác QLRBV 

2. NHU CẦU TÀI CHÍNH CỦA VQG CÁT TIÊN GIAI ĐOẠN 2021-2030 

Phương án QLRBV được xây dựng với một số mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường được định lượng 

hoá cụ thể như sau: 

Bảng 1: Mục tiêu của Phương án QLRBV giai đoạn 2021-2030 

Mục tiêu Các chỉ số định lượng 

Môi 

trường 
• Bảo vệ nguyên vẹn 68.121,1 ha rừng (gồm 66.195 ha rừng tự nhiên và 1.213,4 ha 

rừng trồng) 

• Độ che phủ rừng 96% trở lên năm 2030 

• Nâng cao chất lượng 10.758,82 ha rừng tự nhiên nghèo và nghèo kiệt 

• Bảo tồn, bảo vệ 28 loài thực vật, 65 loài động vật quý hiếm 

• Giảm 5% số vụ vi phạm lâm luật năm 2025 

• Cứu hộ 200 cá thể động vật/năm, tái thả thành công 90% cá thể đã cứu hộ 

• Phát triển 50 ha rừng trồng mới 

• Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh: 950 ha 

• Nuôi dưỡng rừng tự nhiên: 1.572 ha 

• Trồng 10.000 cây phân tán 

Xã hội • Tạo việc làm cho 15.000 lao động địa phương 

• Triển khai 5 mô hình sinh kế 

Kinh tế • Nguồn thu từ DVMTR từ 30 tỷ đồng trở lên 

• Tăng lượng khách du lịch 15% giai đoạn 2021-2025, 20% giai đoạn 2026-2030 

• Tăng nguồn thu DVMTR và DLST 10% năm 2025 và 15% năm 2030 

Nguồn: Phương án QLRBV 

Để thực hiện được các mục tiêu này, Phương án QLRBV đã xây dựng 2 chương trình tổng thể lớn, gồm: 

(i) Chương trình Khoán bảo vệ và Phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại chỗ và 

(ii) Chương trình Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn ĐDSH. Hai chương trình 

tổng thể được chia 12 kế hoạch cụ thể với tổng cộng 193 hoạt động. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho cho các 

hoạt động trong Phương án QLRBV được ước tính ở mức 1.156.165 triệu đồng (xem chi tiết tại Phụ lục 

4), trong đó vốn từ NSNN là 566.519 triệu đồng, vốn từ nguồn thu DVMTR là 240.817 triệu đồng, vốn 

huy động từ các tổ chức quốc tế là 81.549 triệu đồng, vốn khác là 267.280 triệu đồng. Nhu cầu vốn đầu tư 

của giai đoạn 2021 – 2025 là 704.066 triệu đồng (chiếm 61%), của giai đoạn 2026 – 2030 là 452.009 triệu 

đồng (chiếm 39%).  
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Hình 5: Cơ cấu nguồn vốn theo Phương án QLRBV 

 

Căn cứ vào Phương án QLRBV đã được phê duyệt và căn cứ vào tính cấp thiết của các hoạt động và khả 

năng huy động vốn để thực hiện các đề xuất đầu tư, ngày 30/08/2021, Giám đốc VQG Cát Tiên đã ra 

Quyết định số 689/QĐ-VQG-KHHTQT về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Phương án QLRBV VQG 

Cát Tiên giai 2021 – 2030, trong đó có một số thay đổi về nội dung, tiến độ,  khối lượng các hoạt động và 

nhu cầu đầu tư so với Phương án ban đầu (chi tiết xem tại Phụ lục 5). Theo đó, tổng nhu cầu nguồn vốn 

đầu tư là 1.153.790 triệu đồng, trong đó nguồn NSNN là 692.885 triệu đồng, nguồn thu của đơn vị là 

234.526 triệu đồng, và nguồn khác là 226.379 triệu đồng. Nhu cầu về vốn theo phân kỳ 2021- 2025 và 

2026 -  2030 cũng thay đổi theo hướng giảm nhu cầu của phân kỳ đầu xuống còn 682.756 triệu đồng 

(chiếm 59%), tăng nhu cầu của phân kỳ sau lên 471.034 triệu đồng (chiếm 41%). Nhu cầu vốn cụ thể theo 

năm và theo cơ cấu được trình bày trong Bảng 2 và Hình 6. 

Cả Phương án QLRBV và Quyết định số 689 đều không làm rõ nhu cầu nguồn vốn theo năm trong giai 

đoạn 2026 -  2030 vì căn cứ vào tình hình thực hiện của giai đoạn 2021 – 2025, VQG Cát Tiên có thể 

điều chỉnh hạng mục đầu tư, khối lượng và nhu cầu vốn một cách linh hoạt ở giai đoạn sau. 

Bảng 2: Nhu cầu vốn theo năm trong Quyết định số 689 của VQG Cát Tiên 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 Giai đoạn 2021-2025 Giai 

đoạn 

2026-

2030 

Tổng 

Năm 
2021 2022 2023 2024 2025 Tổng 

Nhu cầu vốn  127.227 157.671 172.633 125.969 99.256 682.756 471.034 1.153.790 

Bảng 3: Nhu cầu vốn theo giai đoạn và chủ thể trong Quyết định số 689 của VQG Cát Tiên 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 
NSNN Nguồn thu của đơn vị Nguồn khác 

Tổng 

Giai đoạn 
2021-

2025 

2026-

2030 
2021-2025 2026-2030 

2021-

2025 

2026-

2030 

NSNN

49.0%

DVMTR

20.8%

Tổ chức quốc 

tế

7.1%

Khác

23.1%
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Nhu cầu vốn  385.771 307.114 145.853 88.673 151.132 75.247 

1.153.790 

Tổng 692.885 234.526 226.379 

Hình 6: Cơ cấu nguồn vốn theo Quyết định số 689/QĐ-VQG-KHHTQT 

 

Ngoài ra, VQG Cát Tiên hiện đang được Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) hỗ trợ xây dựng Đề án 

Phát triển Du lịch sinh thái giai đoạn 2021 – 2030 (Đề án DLST mới) với tầm nhìn đưa VQG Cát Tiên trở 

thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á và là đơn vị tiêu biểu và tiên phong trong việc tổ 

chức hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục thiên nhiên tại Việt Nam. Đề án này hướng tới phân khúc 

khách hàng có khả năng chi trả cao với nhiều dịch vụ cao cấp (đặc biệt là dịch vụ lưu trú). Tổng nhu cầu 

vốn đầu tư cho Đề án này là 152.375 triệu đồng, trong đó vốn từ NSNN là 88.800 triệu đồng, vốn từ 

nguồn thu của đơn vị là 43.075 triệu đồng, vốn khác là 20.500 triệu đồng.  

Trong trường hợp Đề án DLST mới được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được thực hiện thay 

thế cho Đề án du lịch được xây dựng trong Phương án QLRBV và trong Quyết định số 689/QĐ -VQG-

KHHTQT (Đề án du lịch cũ), tổng nhu cầu vốn của VQG Cát Tiên giai đoạn 2021 – 2030 sẽ giảm được 

93.825 triệu đồng xuống còn 1.059.965 triệu đồng. Cụ thể như sau: 

Bảng 4: Nhu cầu vốn QLRBV với Đề án DLST mới 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 Giai đoạn 2021-2025 Giai 

đoạn 

2026-

2030 

Tổng 

Năm 2021 2022 2023 2024 2025 Tổng 

Nhu cầu 

vốn  
114.744 137.667 139.915 121.851 107.038 621.214 438.751 1.059.965 

Bảng 5: Nhu cầu vốn QLRBV theo giai đoạn và chủ thể với Đề án DLST mới 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 
NSNN Nguồn thu của đơn vị Nguồn khác Tổng 

Nguồn 

NSNN

60.1%

Nguồn thu 

của đơn vị

20.3%

Nguồn 

khác

19.6%
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Giai đoạn 
2021-

2025 

2026-

2030 

2021-

2025 
2026-2030 

2021-

2025 

2026-

2030 

Nhu cầu vốn  374.654 289.781 117.628 103.223 128.932 45.747 

1.059.965 

Tổng 664.435 

 

220.851 

 

174.679 

 

3. KHOẢNG TRỐNG VỀ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO QLRBV GIAI 

ĐOẠN 2021-2030 

1.1. Dự báo về các nguồn lực tài chính của VQG Cát Tiên giai đoạn 2021-2030  

NSNN từ trung ương: Đến thời điểm hiện tại, VQG Cát Tiên đã được cấp (hoặc ghi vốn) cho giai đoạn 

2021- 2024 đối với các khoản: (i) chi cho các hoạt động thường xuyên, (ii) chi cho các hoạt động không 

thường xuyên; (iii) chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; (iv) chi cho hoạt động quản lý và bảo vệ rừng và 

(v) chi đầu tư phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm. Tất cả các khoản chi này cho các năm 2025 – 2030 

sẽ được ước lượng dựa trên mức trung bình hoặc xu hướng tăng giảm của từng khoản trong giai đoạn 

2021 – 2024. 

NSNN từ địa phương: Được ước tính dựa trên các khoản chi thường xuyên cho công tác truyền thông, 

phòng cháy chữa cháy, kế hoạch và định mức chăm sóc các diện tích rừng trồng thay thế trong giai đoạn 

2021-2030.  

Doanh thu từ du lịch sinh thái: Mặc dù doanh thu từ DLST đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch 

Covid-19. Tuy nhiên, theo kế hoạch của Bộ Y tế đến hết quý I/2022, 70% dân số Việt Nam sẽ được tiêm 

chủng vắc-xin Covid-19, đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. 

Như vậy, theo kịch bản tốt nhất, các hoạt động du lịch trong nước sẽ sôi động trở lại sau một thời gian dài 

cả nước thực hiện phong toả và giãn cách. Nhờ đó, du lịch Cát Tiên sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi Việt 

Nam đã đạt được miễn dịch cộng đồng và các lệnh phong toả được dỡ bỏ vào quý I/2022 (vừa kịp mùa du 

lịch năm 2022). Theo dự báo, năm 2022 lượng khách trong nước và quốc tế sẽ tương đương năm 2020 – 

thời điểm VN vừa vượt qua đợt bùng phát dịch lần thứ 2 (quý I/2020). Năm 2023, lượng khách trong 

nước và quốc tế tương đương với năm 2019 – thời điểm dịch chưa ảnh hưởng đến du lịch. Doanh thu du 

lịch từ năm 2024 – 2030 sẽ được dự báo dựa trên tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân của giai 

đoạn 2016 – 2019. Trong trường hợp VQG Cát Tiên lựa chọn đầu tư du lịch theo Đề án Phát triển du lịch 

sinh thái đang được GIZ hỗ trợ, doanh thu được dự báo dựa trên các phân tích kinh tế của đề án (chi tiết 

xem tại Phụ lục 6).  

Nguồn thu từ chi trả DVMTR: Bắt đầu từ năm 2021, VQG Cát Tiên đã mở rộng triển khai cơ chế chi trả 

DVMTR sang lĩnh vực sản xuất nước công nghiệp với doanh thu khoảng 10 tỷ đồng. Trong các năm tiếp 

theo trong giai đoạn 2021 – 2030, nguồn thu từ chi trả DVMTR được dự báo tăng khoảng 10%/năm, một 

phần là do năng lực sản xuất của các đối tượng sử dụng DVMTR tăng lên và một phần là do VQG Cát 

Tiên sẽ tiếp tục mở rộng diện tích theo lộ trình đã được phê duyệt.  

Nguồn tài trợ, viện trợ: Hiện đã xác định được nguồn vốn cấp cho VQG Cát Tiên trong giai đoạn 2021 – 

2024 dựa trên kế hoạch triển khai của các dự án quốc tế tại đây. Nguồn vốn tài trợ, viện trợ cho các năm 

từ 2025 – 2030 sẽ được ước lượng dựa trên mức trung bình và xu hướng của nguồn trong giai đoạn 2021 

– 2024. 

Nhìn chung, sự khác biệt về nguồn lực tài chính cho VQG Cát Tiên giai đoạn 2021 – 2030 nằm ở sự lựa 

chọn đầu tư hoạt động DLST giữa Đề án phát triển DLST trong Phương án QLRBV (Phương án 1) và Đề 

án Phát triển DLST do GIZ xây dựng (Phương án 2). Trong khi Phương án 1 trú trọng vào việc đầu tư 

nâng cấp, mở rộng hạ tầng cơ bản, hạ tầng du lịch và hướng tới đối tượng khách phổ thông thì Phương án 

2 tập trung nhiều vào dịch vụ lưu trú và hướng tới đối tượng khách có khả năng chi trả cao, do đó, doanh 

thu dự kiến từ hoạt động du lịch trong các năm tới có sự khác biệt đáng kể, đặc biệt là sau năm 2025 –khi 

hoạt động đầu tư vào du lịch đã gần như hoàn tất ở cả 2 Phương án. 
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 Kết quả dự báo nguồn lực tài chính của VQG Cát Tiên theo năm ở điều kiện bình thường (business-as-

usual scenario) được tóm tắt trong bảng dưới đây (chi tiết tại Phụ lục 7). 

Bảng 6: Dự báo nguồn lực tài chính của VQG Cát Tiên giai đoạn 2021 – 2030 

Năm Phương án 1 

(triệu đồng) 

Phương án 2 

(triệu đồng) 

2021 110.470 110.470 

2022 121.938 123.443 

2023 142.527 144.026 

2024 151.937 154.481 

2025 151.765 154.225 

2026 160.723 169.562 

2027 170.543 179.789 

2028 181.312 191.062 

2029 193.125 203.497 

2030 206.085 217.220 

Tổng 1.590.426 1.647.774 

Số liệu tại bảng 6 cho thấy: Tổng nguồn thu dự kiến của VQG Cát Tiên theo Phương án 1 là 1.590.426 

triệu đồng (trong đó, nguồn thu dự kiến của giai đoạn 2021-2025 là 678.637 triệu đồng và của giai đoạn 

2026 – 2030 là 911.789 triệu đồng). Trong khi đó, tổng nguồn thu dự kiến của VQG Cát Tiên theo 

Phương án 2 là 1.647.774 triệu đồng (trong đó, nguồn thu dự kiến của giai đoạn 2021 – 2025 là 686.645 

triệu đồng và của giai đoạn 2026 – 2030 là 961.129 triệu đồng). Như vậy, tổng nguồn thu dự kiến ở cả 2 

phương án chênh nhau khoảng 57 tỷ đồng (tương đương với khoảng 3,6%). 

1.2. Dự báo nguồn lực tài chính dành cho công tác QLRBV của VQG Cát Tiên 

Nguồn lực dành cho việc thực hiện các mục tiêu trong Phương án QLRBV được xác định dựa trên dự báo 

về mức thu của từng nguồn (gồm: NSNN, DLST, DVMTR, tài trợ-viện trợ), khả năng đóng góp cho 

QLRBV của từng nguồn (chẳng hạn: nguồn thu từ DLST hiện đóng góp khoảng 15% tổng doanh thu cho 

công tác quản lý, bảo vệ rừng; nguồn thu từ chi trả DVMTR đóng góp 90% tổng mức thu cho công tác 

quản lý, bảo vệ rừng, v.v.) và chi phí vận hành (gồm lương và chi phí hoạt động bộ máy của BQL VQG 

Cát Tiên, dự kiến, chiếm khoảng 32,2% tổng nguồn thu của Vườn như trong giai đoạn 2016 - 2020).  

Như đã trình bày ở mục 3.1, Phương án 1 và Phương án 2 chỉ khác nhau về nguồn thu dự kiến đối từ hoạt 

động kinh doanh DLST, các nguồn còn lại là như nhau. Mặc dù nguồn thu du lịch ở Phương án 2 được dự 

kiến là cao hơn Phương án 1 khoảng 17 tỷ đồng (tương đương với khoảng 30%) nhưng do chi phí vận 
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hành của Phương án 2 cao hơn Phương án 1 (do chi phí vận hành chiếm khoảng 32,2% tổng nguồn thu 

của từng phương án) nên nguồn lực còn lại dành cho công tác QLRBV của Phương án 2 thấp hơn so với 

Phương án 1 khoảng 10 tỷ đồng. Kết quả ước lượng nguồn lực tài chính dành cho công tác QLRBV giai 

đoạn 2021 – 2030 được tóm tắt trong các bảng dưới đây (chi tiết xem tại Phụ lục 8)    

Bảng 7: Nguồn lực tài chính theo năm cho QLRBV giai đoạn 2021 – 2030 

Năm 

Giai đoạn 2021 - 2025 Giai đoạn 

2026 - 

2030 

Tổng 

2021 2022 2023 2024 2025 Tổng 

Phương án 1 

(triệu đồng) 
69.374 71.899 84.629 89.641 88.000 403.543 514.017 917.560 

Phương án 2 

(triệu đồng) 
69.374 71.640 84.371 89.204 87.577 402.165 505.531 907.696 

 

Bảng 8: Nguồn lực tài chính theo chủ thể và phân kỳ cho QLRBV giai đoạn 2021-2030 

 
NSNN 

Nguồn thu của đơn 

vị 
Khác Tổng 

Giai đoạn 
2021 - 

2025 

2026 - 

2030 

2021 - 

2025 

2026 - 

2030 

2021 - 

2025 

2026 - 

2030 

917.560 Phương án 1 

(triệu đồng) 
238.668 263.151 163.398 194.251 29.046 29.046 

Tổng 501.818 357.649 58.093 

Phương án 2 

(triệu đồng) 

238.668 263.151 164.213 183.573 29.046 29.046 

907.696 

Tổng 501.818 347.785 58.093 

1.3. Khoảng trống tài chính cho QLRBV giai đoạn 2021 – 2030 

Dựa trên nhu cầu và nguồn lực dự kiến, khoảng trống về tài chính của từng Phương án được ước tính như 

sau: 

Phương án 1: Tổng nguồn lực còn thiếu là cho cả giai đoạn 2021 -  2030: 236.320 triệu đồng, trong đó, 

giai đoạn 2021 – 2025 thiếu 279.213 triệu đồng, giai đoạn 2026  – 2030 dư 42.983 triệu đồng. Nếu xét 

theo nguồn: NSNN thiếu 191.067 triệu đồng, nguồn thu của đơn vị dư 123.123 triệu đồng và nguồn khác 

thiếu 168.287 triệu đồng cho cả giai đoạn. 
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Hình 7: Khoảng trống về tài chính cho QLRBV theo Phương án 1 

 

 Phương án 2: Tổng nguồn lực còn thiếu cho cả giai đoạn 2021 -  2030 là 152.269 triệu đồng, trong đó, 

giai đoạn 2021 – 2025 thiếu 219.049 triệu đồng, trong đó, giai đoạn 2026 – 2030 dư 66.780 triệu đồng. 

Nếu xét theo nguồn,  NSNN thiếu 162.617 triệu đồng, nguồn thu của đơn vị dư 126.934 triệu đồng và 

nguồn khác thiếu 116.587 triệu đồng. 

Hình 8: Khoảng trống về tài chính cho QLRBV theo Phương án 2 

 

Kết quả phân tích về khoảng trống tài chính cho thấy mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm riêng. Các 

ưu điểm và nhược điểm này được tóm tắt trong bảng sau đây: 

Bảng 9: So sánh ưu, nhược điểm về vấn đề tài chính của 2 phương án 

 Phương án 1 Phương án 2 

Ưu 

điểm 
• Nguồn lực thực tế dành cho QLRBV 

lớn hơn Phương án 1 (khoảng 10 tỷ) 

• Thể hiện rõ hơn định hướng tự chủ tài 

chính (giảm tỷ trọng vốn ngân sách 

nhà nước, tăng tỷ trọng vốn từ nguồn 

thu của đơn vị và từ nguồn huy động 

từ bên ngoài  

• Tổng nhu cầu vốn thấp hơn so với Phương 

án 1 

• Ít phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài (tài 

trợ, viện trợ, xã hội hoá) hơn 

• Trong trường hợp cần, VQG hoàn toàn có 

thể sử dụng nguồn thu của đơn vị đề thay 

thế cho nguồn vốn bên ngoài để đảm bảo 
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các hạng mục được đầu tư đúng kế hoạch 

 

 

Nhược 

điểm  

• Áp lực huy động nguồn vốn trong giai 

đoạn 2021-2025 lớn hơn đáng kể so 

với Phương án 1 (khoảng 70 tỷ) 

• Phụ thuộc vào nguồn bên ngoài (tài 

trợ, viện trợ và xã hội hoá)  trong khi 

các nguồn này đều không ổn định và 

còn nhiều vướng mắc về cơ chế nằm 

ngoài khả năng can thiệp của Vườn 

• Cần nhiều thời gian để nguồn thu 

vượt qua nguồn chi hơn so với 

Phương án 1 (khoảng 1 năm) 

• Nguồn lực thực tế dành cho QLRBV thấp 

hơn so với Phương án 1 

Việc lựa chọn Phương án 1 hay 2 tuỳ thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm triển khai các hạng mục 

đầu tư, tuỳ thuộc vào năng lực huy động nguồn vốn từ bên ngoài của Vườn.  

Tuy nhiên,  dù lựa chọn Phương án 1 hay Phương 2, với kịch bản tốt nhất là VQG Cát Tiên có thể huy 

động được đủ nguồn vốn như dự kiến và có thể sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt giữa các nguồn 

(chẳng hạn, có thể dùng nguồn thu của đơn vị để bổ sung các thiếu hụt cho NSNN hoặc dùng nguồn thu 

của đơn vị đầu tư vào các hạng mục dự kiến sẽ huy động được từ các dự án hợp tác quốc tế hoặc nguồn 

xã hội hoá) và giữa các phân kỳ (chẳng hạn, có thể chuyển một số hạng mục dự kiến thực hiện ở phân kỳ 

2021 – 2025 sang phân kỳ 2026 -  2030 khi nguồn thu của đơn vị, đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động 

DLST đã tăng lên đáng kể) thì nguồn vốn huy động được vẫn thiếu hụt khoảng 169,7 - 236,6 tỷ đồng 

(tương đương với 15,8 – 20,5% tổng nhu cầu nguồn vốn) cho giai đoạn 2021 – 2030.  

Trong thực tế, nguồn từ NSNN có thể bị cắt giảm do các tác động lâu dài đối với nền kinh tế quốc gia của 

đại dịch Covid-19. Thêm vào đó, phần lớn khoản thiếu hụt nằm ở phần nguồn khác, gồm: nguồn tài trợ, 

viện trợ và nguồn xã hội hoá. Cả hai nguồn này đều là các nguồn không ổn định. Đặc biệt, cơ chế xã hội 

hoá nguồn vốn cho các VQG/KBT hiện nay còn nhiều bất cập và nhiều khả năng trong giai đoạn 2021 – 

2025, các bấp cập này vẫn chưa thể giải quyết, gây khó khăn cho VQG trong việc huy động vốn từ nguồn 

này. Do đó, VQG Cát Tiên cần cân nhắc triển khai một số giải pháp để bù đắp các thiếu hụt về tài chính. 

Các giải pháp này cần hướng đến 2 mục tiêu: (1) gia tăng nguồn thu hoặc đầu tư cho QLRBV và/hoặc (2) 

tăng hiệu quả chi tiêu đối với các nguồn vốn huy động được. 

4. CÁC GIẢI PHÁP, CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TIỀM NĂNG CHO VQG CÁT 

TIÊN 

Để xác định các giải pháp, công cụ tài chính tiềm năng cho VQG Cát Tiên, nhóm tư vấn UNIQUE đã tiến 

hành rà soát nhanh 54 nhóm giải pháp/sáng kiến tài chính cho lĩnh vực lâm nghiệp được tổng hợp bởi 

trong danh mục BIOFIN1 Catalogue (thông tin chi tiết tại: https://www.biofin.org/finance-solutions), 

trong đó có 32 giải pháp/sáng kiến đang được thực hành/thử nghiệm tại Việt Nam và một số quốc gia 

thuộc khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines (tham khảo Phụ lục 9). 

Ngoài ra, nhóm tư vấn cũng rà soát các giải pháp/sáng kiến tài chính cho KBT trong các tài liệu của 

IUCN, UNDP, WWF, GIZ, v.v. Trên cơ sở rà soát, đánh giá tính khả thi của các giải pháp, công cụ tài 

chính cho KBT về mặt kỹ thuật, tài chính và chính trị, nhóm tư vấn UNIQUE đã xác định được một số 

giải pháp, công cụ tài chính phù hợp với VQG Cát Tiên, bao gồm: 

1.1. Tối đa hoá hiệu quả từ hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái 

Cơ sở pháp lý: Phát triển DLST tại các VQG, KBT đã được thể chế hoá trong Luật Lâm nghiệp số 

16/2016/QH24, ngày 15/11/2017 (Điều 53, 56); Luật Đa dạng sinh học số 32/VBHN-VPQH, ngày 

10/12/2018 (Điều 5); Luật Du lịch số 09/2017/QH14, ngày 19/06/2017 (Điều 5), Nghị định 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số điều của Luật Lâm 

nghiệp, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

 
1 BIOFIN là Sáng kiến tài chính Đa dạng sinh học toàn cầu do UNDP quản lý với sự hợp tác của Uỷ ban Châu Âu, Chính phủ các nước Đức, Thuỵ Sỹ, Na Uy và vùng 

Flanders. Mục tiêu của BIOFIN là giải quyết một cách toàn diện các vấn đề tài chính cho đa dạng sinh học. Việt Nam là 1 trong hơn 30 quốc gia tham gia triển khai 

sáng kiến này. 

https://www.biofin.org/finance-solutions
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công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và trong một số văn bản pháp lý do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh, thành phố, v.v.   

Cơ sở thực tiễn: Phát triển DLST có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xã hội hoá công tác bảo tồn, góp 

phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng động trong QLBVR, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh 

quan môi trường sinh thái. Nguồn thu từ DLST hỗ trợ đáng kể cho các khoản chi thường xuyên của nhiều 

VQG/KBT, góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho NSNN, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công nhân viên. 

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp (2019), trên cả nước hiện có 61 BQL rừng đặc dụng (gồm 26 

VQG, 35 Khu bảo tồn thiên nhiên và Khu bảo vệ cảnh quan) đang tổ chức hoạt động kinh doanh DLST 

(trong đó có 37 BQL tự tổ chức, 11 BQL có hợp tác, liên kết và 13 BQL cho thuê dịch vụ môi trường 

rừng, đặc biệt VQG Phong Nha-Kẻ Bàng và VQG Ba Vì triển khai đồng thời cả 3 mô hình kinh doanh 

này). Kết quả nghiên cứu tại VQG Ba Vì cho thấy, trong 3 kinh doanh DLST thì mô hình cho thuê môi 

trường rừng mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất, rồi đến mô hình hợp tác, liên kết và cuối cùng mới 

là mô hình tự tổ chức (Trần Quang Bảo và cộng sự, 2020). 

Là một VQG có rất nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên xã hội, VQG Cát Tiên đã sớm 

triển khai hoạt động DLST và đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực này. Giai đoạn 

2021 – 2030, DLST tại VQG Cát Tiên có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa khi nhu cầu du lịch dựa vào 

thiên nhiên đang tiếp tục tăng trưởng và hạ tầng du lịch đang dần được cải thiện. Đề án DLST trong 

Phương án QLRBV và Đề án DLST do GIZ xây dựng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khai thác tối đa 

tiềm năng DLST của VQG Cát Tiên, giúp đa dạng hoá các sản phẩm và dịch vụ du lịch để phục vụ các 

nhu cầu du lịch đa dạng của khách du lịch trong nước và quốc tế. Cả hai Đề án DLST đều đề cập đến các 

phương án hợp tác, liên kết/cho thuê môi trường rừng đối với các tổ chức, cá nhân khai thách du lịch tư 

nhân chuyên nghiệp, có sẵn nguồn vốn và có nhiều kinh nghiệm, kiến thức về sản phẩm du lịch cũng như 

khả năng tiếp cận thị trường giúp tăng khả năng thành công của các hoạt động kinh doanh du lịch khác 

nhau. BQL VQG Cát Tiên cũng đã xây dựng kế hoạch hợp tác, liên kết/cho thuê môi trường rừng, tuy 

nhiên, hầu hết các kế hoạch này đều được lập kế hoạch thực hiện ở giai đoạn 2026 – 2030 và có thể bỏ lỡ 

các cơ hội phát triển du lịch khi đại dịch Covid-19 đã ổn định, nhu cầu du lịch (đặc biệt là du lịch dựa vào 

thiên nhiên) sẽ tăng trưởng mạnh mẽ ở giai đoạn 2022 – 2025. Các bài học kinh nghiệm quốc tế cho thấy, 

để khai thác tốt tiềm năng và tối đa hoá hiệu quả hoạt động kinh doanh DLST, VQG Cát Tiên cần sớm 

đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết và cho thuê môi trường rừng. Điều quan trọng nhất của hoạt động 

hợp tác, liên kết và cho thuê môi trường rừng là phải xây dựng được các hợp đồng mang lại lợi ích cho cả 

hai bên, quá trình đấu thầu và nhượng quyền khai thác sản phẩm du lịch phải minh bạch, nhất quá để thu 

hút được các cá nhân, đơn vị tốt nhất  để có thể tối đa hoá nguồn thu cho VQG (IUCN ESARO, 2020). 

Các khó khăn khi triển khai giải pháp: 

• Đề án phát triển DLST được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia tư vấn của GIZ hiện vẫn đang 

trong quá trình xây dựng, chưa được thẩm định và phê duyệt bởi các cấp có thẩm quyền 

• Nguồn lực phát triển DLST (tài chính, nhân lực, công nghệ, v.v) của VQG còn hạn chế; cơ sở vật 

chất và hạ tầng cơ bản mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu trong việc tổ chức hoạt động 

DLST 

• Thiếu các quy định và hướng dẫn cụ thể về triển khai hoạt động tổ chức hợp tác, liên kết kinh 

doanh du lịch hoặc cho thuê môi trường rừng khiến VQG có thể gặp khó khăn trong quá trình kêu 

gọi đầu tư và hợp tác với khối tư nhân. 

Lộ trình thực hiện giải pháp (2022 – 2024): 

• Thúc đẩy việc thẩm định và phê duyệt đề án Du lịch 

• Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm trong nước nhằm xây dựng Đề án hợp tác, liên kết, cho thuê 

môi trường rừng, trong đó làm rõ về: (i) khu vực hợp tác, liên kết, cho thuê môi trường rừng dự 

kiến; (ii) thời gian hợp tác,  liên kết, cho thuê môi trường rừng dự kiến; (iii) cơ chế phân chia lợi 

ích trong hoạt động hợp tác, liên kết và mức giá cho thuê; (iv) hạng mục hợp tác, liên kết và hạn 

mức diện tích cho thuê môi trrường rừng; (v) phương thức và điều kiện hợp tác, liên kết và cho 

thuê môi trường rừng 
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• Khảo sát, đánh giá nhu cầu hợp tác, liên kết, thuê môi trường rừng của các cá nhân, đơn vị thoả 

mãn các điều kiện cơ bản gồm: (i) có năng lực phù hợp; (ii) có kinh nghiệm tổ chức kinh doanh 

DLST thành công; (iii) có phương án đề xuất hợp tác, liên kết và thuê môi trường rừng phù hợp 

với quy định hiện hành và đề án của VQG 

• Thực hiện thí điểm hợp tác, liên kết, cho thuê môi trường rừng ở quy mô nhỏ  

• Mở rộng hoạt động hợp tác, liên kết, cho thuê môi trường rừng trên cơ sở đánh giá hoạt động thí 

điểm  

Triển vọng: Một số VQG, KBT trên cả nước đang cho thuê môi trường rừng ở mức giá từ 500.000 

đồng/ha/năm (ví dụ: tại VQG Ba Vì) đến 5.000.000 đồng/ha/năm (tại VQG Cát Bà). Việc triển khai Đề 

án DLST kết hợp với hoạt động hợp tác, liên kết, cho thuê môi trường rừng không chỉ giúp VQG Cát 

Tiên tận dụng được nguồn vốn và kinh nghiệm kinh doanh DLST của các cá nhân, đơn vị có năng lực mà 

còn giúp đa dạng hoá, tối đa hoá nguồn thu từ DLST, qua đó, đóng góp nhiều hơn vào nguồn lực cho 

công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

1.2. Rà soát và điều chỉnh phí vào cửa và giá dịch vụ 

Cơ sở pháp lý: Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH ngày 25 tháng 11 năm 2015 cho phép các tổ chức dịch 

vụ công (trong đó có các đơn vị có nhiệm vụ bảo tồn ĐDSH) được phép thu phí, lệ phí và áp dụng giá 

cho một số loại dịch vụ, trong đó, phí và lệ phí được xác định bởi Quốc hội, Bộ Tài chính và UBND tỉnh 

còn giá dịch vụ được xác định bởi các đơn vị cung cấp tự xây dựng theo nguyên tắc thị trường. 

Cơ sở thực tiễn: Hiện nay VQG Cát Tiên đang áp dụng mức phí vào cửa theo Thông tư số 206/2016/TT-

BTC (thay thế cho Thông tư số 126/2012/BTC) về phí thăm quan 6 VQG trực thuộc Tổng cục Lâm 

nghiệp (trong đó có VQG Cát Tiên). Thông tư này có hiệu lực từ 01/01/2017. Theo đó, phí tham quan 

(phí vào cửa) áp dụng cho trẻ em là 10.000 đồng/lượt, cho học sinh-sinh viên: 20.000 đồng/lượt và cho 

người lớn là 60.000/lượt. Trong giai đoạn 2016 – 2020, phí vào cửa trung bình của VQG Cát Tiên là 

42.588 đồng  dưới 2 đô la, thấp hơn phí vào cửa và khả năng chi trả của khách du lịch tới của các khu bảo 

tồn trên thế giới 5 lần (khoảng 11,2 đô-la) (Van Zyl et al., 2019). Giá các dịch vụ như lưu trú, vận 

chuyển, hướng dẫn viên, v.v do Vườn tự xây dựng, tuy nhiên, phần lớn giá các dịch vụ thấp (trên 80% số 

dịch vụ có mức giá dưới 200.000 đồng/lượt sử dụng). Trong khi đó, rất nhiều nghiên cứu tại các Vườn 

quốc gia, Khu bảo tồn tại Việt Nam cho thấy, khả năng và mức sẵn lòng chi trả cho phí vào cửa và các 

loại dịch vụ của khách tham quan cao hơn mức đang được áp dụng đáng kể. Chẳng hạn, nghiên cứu của 

Nguyễn Văn Hiếu và các cộng sự (2019) đã sử dụng phương pháp thực nghiệm lựa chọn để ước lượng 

mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch tới Vườn quốc gia Ba Vì cho thấy, khách du lịch sẵn sàng chi trả 

thêm 37.000 đồng cho phí vào cửa (tăng 61% so với giá vé vào cửa hiện tại) và 181.000 đồng cho giá 

phòng (tăng 24% so với giá phòng hiện tại) nhằm chung tay đóng góp thêm nguồn lực cho công tác bảo 

vệ và phát triển rừng nói riêng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nói chung. Một nghiên cứu khác của 

nhóm tác giả Nguyễn Quốc Dựng và cộng sự (2018) cho thấy khách du lịch sẵn sàng chi trả cho phí vào 

cửa lên tới 110.000 đồng/lượt để được hưởng thụ vẻ đẹp cảnh quan của các hệ sinh thái rừng tại bán đảo 

Sơn Trà và chi trả cho các dịch vụ khác khoảng 485.000 đồng (cho 01 ngày tham quan) và 1.265.000 

đồng (cho 02 ngày tham quan). Ngoài ra, còn rất nhiều nghiên cứu khác cho thấy nhu cầu của khách du 

lịch không co dãn với giá vé vào cửa của các VQG, KBT tại Việt Nam. Do đó, VQG Cát Tiên có thể rà 

soát và điều chỉnh mức phí vào cửa cũng như giá của các loại dịch vụ hiện có, đồng thời, nghiên cứu thiết 

lập giá dịch vụ cho một số loại dịch vụ được luật cho phép nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể để triển khai 

như phí tham quan bảo tàng thiên nhiên, phí nghiên cứu khoa học dựa trên tài nguyên rừng, v.v để tăng 

cường nguồn thu cho công tác QLRBV. 

Các khó khăn khi triển khai giải pháp:  

• Quy trình điều chỉnh, thay đổi phí vào cửa thường mất nhiều thời gian vì cần có sự đồng thuận 

của 5 VQG trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp khác và cần được sự đồng ý của Bộ Tài chính  

• Việc thực hiện nghiên cứu thị trường nhằm xác định mức phí, mức giá mới tương đối phức tạp, 

cần có sự hỗ trợ của các chuyên gia bên ngoài 

Lộ trình thực hiện giải pháp (2022 - 2023): 
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• Thực hiện nghiên cứu thị trường, đánh giá khả năng tăng mức phí vào cửa và giá dịch vụ của các 

loại dịch vụ hiện có và đánh giá khả năng áp dụng phí, giá đối với một số loại dịch vụ mới và 

điều chỉnh Quy chế quản lý tài chính tích hợp nguồn thu từ do phí và giá tăng lên 

• Triển khai thí điểm, thử nghiệm (bao gồm cả quá trình đầu tư, nâng cấp dịch vụ để đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của khách tham quan và tương xứng với mức giá dịch vụ được thử nghiệm) 

•  Đề xuất với Bộ Tài chính nhằm điều chỉnh hoặc ban hành các mức phí mới 

Triển vọng: Trong trường hợp Bộ tài chính đồng ý cho VQG tăng giá vé vào cửa lên 50% sau năm 2023, 

cùng với sự gia tăng về lượng khách du lịch theo dự báo,  VQG Cát Tiên sẽ có thêm khoảng 11,6 tỷ đồng 

cho giai đoạn 2021 – 2030.  

1.3. Triển khai cơ chế chi trả Dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ các-bon 

Cơ sở pháp lý:  Chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ các-bon đã được thể chế hoá 

trong Luật lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2019 của Chính phủ. Theo 

đó, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn phải chi trả tiền dịch 

vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng. Ngoài ra, trách nhiệm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ 

tầng ô-zôn của các cơ sở sản xuất cũng được Quy định tại các Điều 91, 92 và Điều 139 của Luật Bảo vệ 

Môi trường. Đây là cơ sở cho việc hình thành thị trường các-bon trong nước và quốc tế. 

Cơ sở thực tiễn: Dịch vụ hấp thụ các-bon là loại dịch vụ môi trường rừng được thương mại hoá với quy 

mô lớn nhất trên thị trường thế giới và luôn là tâm điểm của các cuộc đối thoại quốc tế về giảm phát thải 

khí nhà kính (Phạm Thu Thuỷ và Nguyễn Văn Diễn, 2019). Tại Việt Nam, trong những năm qua, với sự 

hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, Bộ NN & PTNT và Bộ TNMT đã 

triển khai nhiều nghiên cứu liên quan đến cơ chế chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ các-bon.  

Ngày 7/8/2019, Bộ NN & PTNT đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham vấn rộng rãi về dự thảo thực hiện thí 

điểm cho chính sách chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ các-bon tại các tỉnh Quảng Ninh, Thanh 

Hoá, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Theo đó, các đơn vị sản xuất, kinh doanh nhiệt điện than và xi 

măng trên địa bàn 4 tỉnh sẽ chi trả gián tiếp cho chủ rừng thông qua Quỹ BV&PTR các tỉnh với mức chi 

trả cụ thể là 4 đồng/kwh điện thương phẩm và 2.100 đồng/tấn clanke.  Ngày 22/10/2020, Bộ NN&PTNT 

và Ngân hàng Thế giới – cơ quan nhận uỷ thác của Quỹ đối tác Các-bon trong Lâm nghiệp (FCPF) - cũng 

đã ký kết Thoả thuận Chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA). Với Thoả thuận này, Việt Nam 

sẽ chuyển nhượng cho FCPF 10,3 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng tại 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ 

(gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) trong giai đoạn 2018 

– 2024. FCPF sẽ thanh toán cho Việt Nam số tiền 51,5 triệu đô-la2. Gần đây nhất, ngày 31/10/2012, Bộ 

NN&PTNT đã ký kết Ý. Định thư với Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp (Emergeent) – cơ quan 

nhận Uỷ thác của Liên mninh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính cho rừng (LEAF). Với Ý 

định thư này, Việt Nam sẽ chuyển nhượng cho LEAF/Emergent 5,15 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng 

tại vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn 2022 – 2026 với tổng giá trị là 51,5 triệu đô-la3. 

Về phía Bộ TNMT,  ngày 8/7/2021, Bộ cũng đã tiến hành lấy ý kiến tham rộng rãi về Dự thảo nghị định 

quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-zôn trong đó có quy định về lộ trình phát triển 

thị trường các-bon trong nước và thực hiện các dự án trao đổi tín chỉ trong và ngoài nước. Theo đó, giai 

đoạn 2021 – 2025 là giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn 2026 – 2027 sẽ vận hành thí điểm thị trường các-bon 

trong nước và năm 2028 sẽ chính thức vận hành thị trường trong nước và tham gia vào thị trường thế 

giới.  

Như vậy, có thể nói, thị trường các-bon trong nước và thế giới rất tiềm năng. Là một trong những chủ 

rừng lớn nhất cả nước hiện nay, VQG Cát Tiên hoàn toàn có thể chủ động chuẩn bị để tham gia sớm nhất 

vào thị trường mua bán, trao đổi tín chỉ các-bon để tăng cường nguồn lực cho công tác QLBVR. 

Các khó khăn khi triển khai giải pháp: 

 
2 Nguồn: https://www.mard.gov.vn/Pages/le-ky-thoa-thuan-chi-tra-giam-phat-thai-chuong-trinh-giam-phat-thai-vung-bac-trung-bo-viet-nam--.aspx# 
3 Nguồn: https://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/viet-nam-chuyen-nhuong-515-trieu-tan-co2-cho-leafemergent-4432 

https://www.mard.gov.vn/Pages/le-ky-thoa-thuan-chi-tra-giam-phat-thai-chuong-trinh-giam-phat-thai-vung-bac-trung-bo-viet-nam--.aspx
https://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/viet-nam-chuyen-nhuong-515-trieu-tan-co2-cho-leafemergent-4432
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• Phụ thuộc vào lộ trình thực hiện và mức độ hoàn thiện về khuôn khổ pháp lý (xây dựng Nghị 

định, Thông tư hướng dẫn thực hiện, v.v.) của Bộ NN&PTNT và Bộ TN và MT 

• Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh tạo phát thải lớn là đối tượng phải chi trả cho dịch vụ lưu trữ và 

hấp thụ các-bon chưa sẵn sàng, thậm chí là bất hợp tác trong việc triển khai cơ chế 

• Yêu cầu năng lực kỹ thuật (đo đếm, kiểm kê, tính toán mức hấp thụ khí nhà kính, v.v.) tương đối 

cao. 

Lộ trình thực hiện giải pháp (2022 – 2025): 

• Nghiên cứu, xây dựng các biện pháp nhằm tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính của các hệ 

sinh thái rừng thuộc VQG Cát Tiên 

• Tăng cường năng lực cho cán bộ của Vườn về các phương pháp thu thập số liệu, đánh giá, đo 

lường, tính toán mức hấp thụ các-bon của các hệ sinh thái rừng 

• Xây dựng đường các-bon cơ sở cho các hệ sinh thái rừng thuộc VQG Cát Tiên 

• Thu thập thông tin nền về các đơn vị sản xuất gây phát thải lớn tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình 

Phước và Đồng Nai 

• Triển khai một số hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đối tượng chi 

trả dịch vụ hấp thụ các-bon tiềm năng 

• Đăng ký tham gia các hoạt động thí điểm đối với hoạt động chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp 

thụ các-bon 

• Từ năm 2026 trở đi: Tham gia vào thị trường các-bon trong nước vào quốc tế 

Triển vọng: Hiện nay, các dự thảo của Bộ NN&PTNT và Bộ TN và MT đều chưa nêu rõ nếu thị trường 

các-bon trong nước và quốc tế được vận hành thì các chủ rừng sẽ được chi trả dựa trên khả năng hấp thụ 

các-bon của các hệ sinh thái rừng hay dựa trên khả năng hấp thụ các-bon bổ sung (là sự khác biệt về 

lượng các-bon hấp thụ được trước và sau khi vận hành thị trường). Trong trường hợp, việc thực hiện chi 

trả được thực hiện dựa trên khả năng hấp thụ các-bon rừng hàng năm của các hệ sinh thái rừng thì với 

tổng diện tích đất có rừng hơn 68.000 ha trong đó gần 67.000 ha rừng tự nhiên và hơn 1.200 ha rừng 

trồng, VQG Cát Tiên có thể cung cấp khoảng 480.000 tín chỉ CO2 mỗi năm (xem chi tiết tại Phụ lục 10). 

Giả sử, mỗi tín chỉ các-bon được bán với giá 5 đô-la như thời điểm hiện tại, VQG Cát Tiên có thể thu về 

ít nhất 52 – 55 tỷ đồng/năm khi tham gia vào thị trường các-bon. 

1.4. Tăng cường hoạt động tìm kiếm, thu hút tài trợ từ các dự án trong nước và quốc tế trong lĩnh 

vực bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học 

Cơ sở pháp lý: Điều 37 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về Quản lý và tổ chức các rừng 

đặc dụng quy định nguồn kinh phí hoạt động dành cho các khu rừng đặc dụng gồm 3 nguồn chính: ngân 

sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và vốn viện trợ từ các dự án trong nước và quốc tế. 

Cơ sở thực tiễn: Ở Việt Nam hiện nay có nhiều tổ chức phát triển, tổ chức phi chính phủ trong nước và 

quốc tế, các đại sứ quán có nguồn kinh phí cấp cho hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại 

các VQG, KBT trên cả nước thông qua hình thức Hợp đồng dịch vụ (Contract) hoặc Khoản tài trợ (Grant 

hoặc Cooperative Agreement) (tham khảo tại Phụ lục 10). Mỗi tổ chức sẽ có những định hướng và ưu 

tiên tài trợ riêng nhưng tập trung vào các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, phát triển cộng đồng, giáo dục, 

nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học. Quy mô tài trợ cũng rất đa dạng nhưng phổ biến nhất là mức từ 

20.000 – 50.000 đô đối với các dự án thực hiện trong 1 năm. Thông báo kêu gọi hợp tác và nộp ý tưởng 

dự án được cập nhật liên tục trên các website/fanpage chính thức của các tổ chức, trong đó nêu rõ: (i) các 

lĩnh vực ưu tiên, (ii) thủ tục xét duyệt ý tưởng/đề nghị dự án, (iii) mẫu ý tưởng xây dựng dự án (tham 

khảo tại Phụ lục 11).  

Các khó khăn khi triển khai giải pháp: 

• Mỗi tổ chức lại có các yêu cầu riêng về hình thức, quy mô, điều kiện hợp tác/cấp kinh phí cho 

VQG/KBT; thời gian thông báo đề xuất hợp tác/kêu gọi ý tưởng thường không cố định và có thể 
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chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, do đó, các VQG/KBT muốn tiếp cận và đề nghị hợp tác buộc 

phải tìm hiểu trước và chuẩn bị sẵn các thông tin nền (đặc biệt là các ý tưởng phù hợp với lĩnh 

vực hoạt động ưu tiên của tổ chức) 

• Nhiều tổ chức không có website/fanpage tiếng Việt nên để tìm hiểu thông tin, tiếp cận, trao đổi 

với đại diện của tổ chức, cán bộ VQG Cát Tiên cần được trang bị tốt về kỹ năng viết đề xuất và 

kỹ năng giao dịch bằng tiếng Anh. 

Lộ trình thực hiện (2022-2023): 

• Tăng cường năng lực hình thành ý tưởng, viết đề xuất hỗ trợ, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp cho 

cán bộ, công nhân viên VQT Cát Tiên 

• Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện danh sách cả tổ chức, chương trình hỗ trợ, danh mục 

hoạt động ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học 

• Lựa chọn các tổ chức, chương trình hỗ trợ có định hướng ưu tiên và yêu cầu phù hợp với định 

hướng và nhu cầu về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn, tìm hiểu thông tin và 

xây dựng sẵn ý tưởng đề xuất kèm theo các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của tổ chức, chương 

trình đã lựa chọn. 

• Tiếp cận (hoặc có thể đề nghị cơ quan chủ quản là Tổng cục Lâm nghiệp/Bộ NN&PTNT hướng 

dẫn, kết nối, giới thiệu) với các tổ chức, chương trình này ở những thời điểm phù hợp. 

Triển vọng: Hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, chương trình, dự án trong nước và quốc tế là một trong 

những kênh tài chính khá phổ biến cho các VQG, KBT. VQG Cát Tiên với nguồn tài nguyên đa dạng 

sinh học phong phú, đa dạng bậc nhất cả nước; thời gian gần đây, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức 

của Vườn thường xuyên được tham dự các khoá đào tạo trang bị các kỹ năng mềm; do đó, khả năng tiếp 

cận và xin được các khoản tài trợ từ các tổ chức, chương trình hỗ trợ là rất lớn, đặc biệt là đối với các ý 

tưởng bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với phát triển vùng đệm (thông qua các hoạt động giáo dục nâng 

cao nhận thức cộng đồng và cải thiện sinh kế) 

1.5. Nghiên cứu, thử nghiệm áp dụng các sáng kiến, cơ chế tài chính mới chưa được thể chế hoá 

Cơ sở thực tiễn: Hiện nay một số VQG, KBT trên cả nước đang triển khai thực hiện thí điểm các sáng 

kiến, cơ chế tài chính mới để tăng cường nguồn lực cho công tác QLBVR và bảo tồn ĐDSH, gồm: 

Cho thuê môi trường rừng làm nghiên cứu khoa học: Trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn Đa dạng sinh 

học và tăng cường các dịch vụ hệ sinh thái của rừng Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh 

Quảng Bình”, UBND huyện Lệ Thuỷ và BQL Rừng phòng hộ Động Châu đã cho Trung tâm Bảo tồn 

thiên nhiên Việt thuê môi trường rừng diện tích 768 ha rừng lá rộng thường xanh để phục vụ mục đích 

nghiên cứu khoa học và bảo tồn ĐDSH (trú trọng vào loài gà lôi lam trắng – một trong những loài đặc 

hữu gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên). Hợp đồng cho thuê kéo dài trong 30 năm (từ năm 2015 – 2045) 

với trị giá 1,5 triệu đô-la Mỹ. Đây là mô hình cho thuê môi trường rừng làm nghiên cứu khoa học tiên 

phong, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. 

Thu phí tham quan Bảo tàng thiên nhiên: Năm 2018, trong khuôn khổ Sáng kiến tài chính Đa dạng sinh 

học (BIOFIN), dưới sự hợp tác của BIOFIN, Bộ Tài chính và Tổng cục Lâm nghiệp, Bảo tàng thiên nhiên 

của VQG Cúc Phương đã được nâng cấp nhằm cải thiện trải nghiệm và dịch vụ du khách với khoản đầu 

tư là 5,3 tỷ đồng từ NSNN trong vòng 2 năm và thực hiện thí điểm thu phí dịch vụ tham quan Bảo tàng 

thiên nhiên ở mức 40.000 đồng/người/lượt với người lớn; 20.000 đồng/người/lượt đối với sinh viên và 

10.000 đồng/người/lượt đối với trẻ em trên 6 tuổi. Theo dự kiến, 10% doanh thu từ phí tham quan Bảo 

tàng thiên nhiên sẽ nộp về NSNN và 90% còn lại sẽ được sử dụng để tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ 

và tái đầu tư vào các hoạt động của Bảo tàng.  Hoạt động thí điểm thu phí tham quan tại Bảo tàng thiên 

nhiên  tại VQG Cúc Phương sẽ  giúp: (i) tăng lượng du khách đến Bảo tàng thiên nhiên qua  các năm; (ii) 

đa dạng hoá các nguồn thu cho Bảo tàng thiên nhiên từ các hoạt động bán vé, tổ chức sự kiện, bán đồ lưu 

niệm, v.v; (iii) tổng doanh thu và thu nhập ròng hàng năm của VQG Cúc  Phương sẽ tăng qua các năm.   

Bồi hoàn đa dạng sinh học: Bồi hoàn ĐDSH là hoạt động bảo tồn các khu vực có giá trị ĐDSH cao hơn 

so với ĐDSH tại những khu vực bị tác động, ảnh hưởng bởi các dự án phát triển. Bồi hoàn ĐDSH có 2 



30 

 

hình thức: bồi hoàn ĐDSH bắt buộc theo quy định của pháp luật và bồi hoàn ĐDSH tự nguyện để nhận 

được một lợi thế kinh doanh nào đó trong quá trình triển khai dự án phát triển (ví dụ: được ưu tiên cấp 

phép hoạt động, tăng cường uy tín và lợi thế cạnh tranh, v.v). Việt Nam hiện mới có quy định khi chuyển 

đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác phải đảm bảo đầu tư trồng rừng mới thay thế 

diện tích rừng sẽ chuyển đổi sang mục đích khác. Tuy nhiên, việc trồng rừng thay thế chưa tính đến giá trị 

ĐDSH của diện tích rừng đã mất và không đảm bảo được nguyên tắc không mất mát về cấu trúc sinh 

cảnh, thành phần loài, chức năng sinh thái, giá trị sử dụng và không sử dụng liên quan đến ĐDSH. Hoạt 

động thí điểm bồi hoàn ĐDSH với HST rừng được đánh giá là thành công tại Việt Nam là của công ty 

Holcim – một công ty sản xuất xi măng tại tỉnh Kiên Giang. Do ý thức được hoạt động sản xuất của công 

ty có thể tạo nhiều hệ quả anh hưởng đến đa dạng sinh học, làm thay đổi cảnh quan, phát thải khói, nước 

và rác thải, trong giai đoạn 2008 – 2010, Xi măng Holcim đã đầu tư 60.000 đô la/năm để bảo tồn hệ sinh 

thái đồng cỏ tự nhiên tại Đồng bằng sông Cửu Long và trong giai đoạn 2010 – 2012, Xi măng Holcim đã 

đầu tư 1.000.000 đô-la để bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái núi đá vôi tại Kiên Giang. Trong giai đoạn 

2015 – 2020, Holcim tiếp tục kết hợp với IUCN, UBND tỉnh Kiên Giang và Liên hiệp hội Hữu nghị tỉnh 

Kiên Giang nhằm bảo tồn các vùng đất ngập nước tự nhiên và môi trường xung quanh khu vực khai thác 

mỏ của công ty. 

Huy động nguồn vốn tư nhân cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo tồn động, thực vật hoang 

dã: Ở Việt Nam hiện nay có một số tổ chức, đơn vị bảo tồn động thực vật hoang dã đang hoạt động dựa 

hoàn toàn trên nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức yêu thiên nhiên, yêu động 

thực vật trong nước và quốc tế. Các cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp có thể nhận đỡ đầu và được lựa 

chọn tên cũng như được cung cấp thông tin về toàn bộ quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ đối với các 

cá thể động, thực vật hoang dã được lựa chọn. Mô hình này đang được tổ chức Wildlife At Risk (WAR) 

tại Việt Nam áp dụng khá thành công. 

Hợp tác với khối nhân trong công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh gắn liền với ĐDSH: Trong 

những năm gần đây, tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp có định hướng và nhu cầu xây 

dựng hình ảnh thân thiện với môi trường, thân thiện với bảo tồn ĐDSH thông qua các hoạt động hỗ trợ 

cho ĐDSH. Chẳng hạn, công ty Honda Việt Nam đã đầu tư 3,5 tỷ đồng cho các hoạt động trồng rừng theo 

Cơ chế phát triển sạch tại tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2008-2016 và 4,9 tỷ đồng trồng rừng theo Cơ chế phát 

triển sạch tại Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2015; công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã 

đóng góp 1,2 triệu đô-la cho dự án Bảo tồn ĐDSH và phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại 

VQG Tràm Chim giai đoạn 2007 – 2015; tập đoàn Bảo hiểm MSIG phối hợp với Trung tâm Bảo tồn 

động vật hoang dã (SVW) để duy trì các hoạt động bảo tồn ĐDSH tại Vườn quốc gia Pù Mát và VQG 

Cúc Phương, trong đó có các hoạt động nâng cao năng lực cho nhân viên kiểm lâm, cung cấp thiết bị tuần 

tra, giám sát, cứu hộ động vật hoang dã, v.v 

Các khó khăn khi triển khai giải pháp: 

• Thiếu cơ sở pháp lý là khó khăn lớn nhất của việc triển khai các sáng kiến, cơ chế tài chính nêu 

trên. Chính phủ cần có sự hỗ trợ về kỹ thuật nhằm điều kiện cho việc thực thi các sáng kiến, cơ 

chế tài chính này, chẳng hạn: quy định các doanh nghiệp, các dự án phát triển gây tác động tiêu 

cực tới các HST rừng, tới ĐDSH phải bồi hoàn ĐDSH đầy đủ 

• Việc tìm kiếm đối tác để triển khai các sáng kiến, cơ chế tài chính phụ thuộc rất lớn vào sự năng 

động, sáng tạo và năng lực thực hiện của đội ngũ cán bộ VQG Cát Tiên; vào công tác quảng bá 

các tài nguyên độc đáo và nguồn lực sẵn có của Vườn 

• Nhiều sáng kiến, cơ chế phụ thuộc vào sự hợp tác của khối tư nhân và sự tham gia của cộng 

đồng. Để thay đổi nhận thức của khối tư nhân và huy động sự tham gia của cộng đồng, cần có 

kinh phí, thời gian và lộ trình thích hợp. 

• VQG Cát Tiên cần nhận được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật để thực hiện các nghiên cứu tiền 

khả thi và xây dựng kế hoạch nhằm thu hút các nhà đầu tư cho những sáng kiến, cơ chế tài chính 

phù hợp với Vườn. 

Lộ trình thực hiện (2022 – 2024): 



31 

 

• Thực hiện các nghiên cứu đánh giá tiềm năng triển khai các sáng kiến tài chính mới 

• Thực hiện công tác quảng bá tài nguyên của VQG Cát Tiên đến các đối tác tiềm năng 

• Nâng cao năng lực cho cán bộ của VQG Cát Tiên 

• Xây dựng và triển khai thí điểm với các sáng kiến, giải pháp tài chính phù hợp 

• Đánh giá,  tổng kết và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp tài chính phù hợp 

Triển vọng: Nếu được triển khai thành công, các sáng kiến và cơ chế tài chính nêu trên đều giúp tăng 

cường nguồn lực tài chính cho VQG Cát Tiên, qua đó, lấp đầy các khoảng trống về tài chính trong việc 

thực hiện các kế hoạch trong Phương án QLRBV. 

1.6. Xây dựng và đưa vào thí điểm Quy chế quản lý tài chính nội bộ theo hướng dựa trên kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, bộ phận trong VQG Cát Tiên 

Cơ sở pháp lý: Luật Ngân sách nhà nước 2015 cho phép các tổ chức dịch vụ công, bao gồm các cơ sở 

bảo tồn sử dụng các nguồn thu để trang trải chi phí hoạt động (Điều 32.5). Nghị định 163/2016/NĐ-CP 

của Chính phủ  về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Ngân sách, cho phép các đơn 

vị được lập, phân bổ, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước trên cơ sở xác định rõ kinh phí ngân sách 

gắn với nhiệm vụ, dịch vụ, sản phẩm cần hoàn thành với khối lượng, số lượng và chất lượng, tiêu chuẩn, 

kỹ thuật theo quy định. Nghị định 141/2016 NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, cho phép các đơn vị sự 

nghiệp công lập (bao gồm cả các cơ sở bảo tồn) tự quản lý chi tiêu từ việc cung cấp dịch vụ theo các quy 

định về chi phí hoạt động, qua đó có thể hỗ trợ tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, cải thiện kết 

quả làm việc. 

Cơ sở thực tiễn: Việc quản lý tài chính của VQG Cát Tiên (cũng như của hầu hết các VQG/KBT trên cả 

nước) vẫn đang theo nguyên tắc dựa trên hoạt động và ít dựa theo kết quả (dùng việc đạt mục tiêu công 

việc là cơ sở xác định nguồn lực và đánh giá hiệu quả hoạt động của cá nhân tổ chức). Việc lập Quy chế 

quản lý tài chính/Chi tiêu nội bộ dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ làm thay đổi văn hoá quản lý, tổ 

chức; đẩy mạnh phân công, phân cấp đi kèm với kiểm tra, giám sát nhằm minh bạch, đơn giản hoá thủ tục 

hành chính, tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên các phòng, ban, bộ phân trong VQG Cát Tiên trong 

việc nâng cao hiệu suất, hiệu quả lao động (thông qua chế độ lương, thưởng, đãi ngộ riêng dành cho các 

cá nhân, tập thể hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ) qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của 

Vườn. 

Khó khăn khi triển khai giải pháp: 

• Hiện chưa có đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết cho các hoạt động QLRBV để VQG Cát Tiên 

dựa vào đó xây dựng quy chế Quản lý tài chính/Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dựa trên kết 

quả thực hiện nhiệm vụ 

• Đầu tư ban đầu cho việc thay đổi nhận thức, mua sắm các hệ thống phần mềm và phần cứng hỗ 

trợ theo dõi, giám sát nội bộ cũng như trang bị các phần mềm quản lý tương đối cao 

Lộ trình thực hiện (2022 – 2023): 

• Rà soát các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết cho các hoạt động QLBVR 

• Xây dựng và triển khai thí điểm Quy chế Quản lý tài chính/Quy chế chi tiêu nội bộ dựa trên kết 

quả thực hiện nhiệm vụ QLBVR của các phòng, ban, bộ phận trong Vườn 

• Tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm đối với việc triển khai Quy chế Quản lý tài 

chính/Quy chế chi tiêu nội bộ dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1.7. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính của VQG Cát Tiên 

So với nhiều VQG, KBT khác trên cả nước, VQG Cát Tiên có cơ cấu chi tiêu nguồn lực tài chính tương 

đối tốt khi chỉ sử dụng 32,2% (so với mức 70-90% tại các đơn vị khác) tổng các nguồn thu để chi lương 

và duy trì hoạt động bộ máy; 23,5% dành cho công tác bảo vệ rừng; 16,4% dành cho việc xây dựng các 

công trình cơ bản phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, nguồn lực hiện có chưa thực sự được 
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quản lý và sử dụng một cách hiệu quả do nguồn lực dành cho các hoạt động bảo tồn cốt lõi khác (như: 

mua sắm phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ quản lý, bảo vệ rừng; điều tra, giám sát tài nguyên 

rừng; nghiên cứu khoa học về bảo vệ, bảo tồn, phát triển động, thực vật rừng, đa dạng sinh học, các loài 

động thực vật quý, hiếm, đặc hữu, nguy cấp, v.v.) rất hạn chế. Phương án QLRBV 2021 – 2030 dù đã 

được xây dựng một cách rất thận trọng nhưng chưa làm rõ được các ưu tiên trong công tác quản lý rừng 

bền vững, chưa đánh giá được mức độ cấp thiết của từng hoạt động, tỷ trọng nguồn lực đầu tư cho các 

hạng mục bảo tồn cốt lõi chưa thực sự hợp lý (chẳng hạn: nguồn lực dành cho hoạt động bảo vệ rừng và 

bảo tồn đa dạng sinh học chỉ chiếm 19% tổng nhu cầu đầu tư, nguồn lực dành cho hoạt động giám sát đa 

dạng sinh học chỉ chiếm 2,8% tổng nhu cầu đầu tư, nguồn lực dành cho mua sắm trang thiết bị phục vụ 

bảo tồn chỉ chiếm 0,03% tổng nhu cầu đầu tư, v.v). Bên cạnh đó, VQG Cát Tiên cũng chưa có các hoạt 

động đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực, chẳng hạn: đánh giá hiệu quả việc phân bổ nguồn thu từ Chi 

trả DVMTR cho cá nhân, cộng đồng tham gia bảo vệ rừng so với việc BQL VQG tự tổ chức bảo vệ rừng 

để có các điều chỉnh về tỷ lệ phân bổ nguồn thu từ Chi trả DVMTR sao cho hợp lý. 

Để có thể nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính, trước hết cần thay đổi cách xây dựng 

kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính một cách có hệ thống, trong đó, kế hoạch hoạt động cần được 

xây dựng dựa trên các kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động ở giai đoạn trước, các kịch bản (cơ bản và tối 

ưu) về nguồn kinh phí có thể có và các ưu tiên trong hoạt động bảo tồn. Kế hoạch hoạt động phải đảm bảo 

sự cân đối và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả để khắc phục các thiếu hụt về nguồn kinh phí, 

đồng thời kế hoạch này cần cung cấp đầy đủ thông tin cho các bên liên quan (Bộ NN&PTNT, Tổng cục 

Lâm nghiệp, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND các xã vùng đệm, cộng đồng dân cư vùng đệm, các nhà tài trợ 

tiềm năng, v.v.) để các bên liên quan có thể hỗ trợ kịp thời cho VQG Cát Tiên trong quá trình triển khai 

các hoạt động. Kế hoạch tài chính là một hợp phần không thể thiếu đối của kế hoạch hoạt động. Kế hoạch 

tài chính ở đây không chỉ dừng lại ở việc lập khái toán cho từng loại hoạt động mà còn xác định các 

nguồn lực thích hợp nhất cho các nhu cầu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, giúp kế hoạch hoạt động được 

triển khai với nguồn tài chính ổn định và được phân bổ đúng thời điểm. Việc lập kế hoạch tốt không chỉ 

giúp cho VQG Cát Tiên có thể thực hiện phân bổ chi tiêu một cách hợp lý cho các ưu tiên bảo tồn mà còn 

giúp VQG Cát Tiên có thể huy động được nguồn kinh phí tốt hơn từ các nhà tài trợ và các bên liên quan 

vì họ cảm thấy yên tâm hơn với nguồn kinh phí đầu tư cho Vườn. Bên cạnh đó, Vườn cần sớm thực hiện 

công tác đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính để có căn cứ điều chỉnh cho phù hợp. 

5.  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Các HST rừng của VQG Cát Tiên có rất vai trò quan trọng trong bảo tồn ĐDSH và cung cấp các dịch vụ 

hệ sinh thái  quý giá, hỗ trợ cho cuộc sống của người dân và sự phát triển của nền kinh tế địa phương. 

Tuy vậy, các nguồn lực tài chính mà VQG Cát Tiên nhận được chưa bao giờ đủ để đáp ứng các nhu cầu 

về QLBVR và điều này, về lâu dài, sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cung cấp dịch vụ của các HST rừng. 

Các kết quả phân tích đã chỉ ra trong giai đoạn 2021- 2030, VQG Cát Tiên cần khoảng 1.060 – 1.154 tỷ 

đồng và sẽ thiếu hụt khoảng 169,7 - 236,6 tỷ đồng cho việc thực hiện các kế hoạch trong Phương án 

QLRBV đã được phê duyệt. Việc nhìn nhận một cách rõ ràng về  các thiếu hụt tài chính và khoảng trống 

trong phân bổ nguồn lực sẽ giúp BQL VQG Cát Tiên xây dựng  được phương án và lộ trình phù hợp 

nhằm bổ sung nguồn thu một cách bền vững và chi tiêu một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu đặt 

ra. 

Các nguồn tài chính truyền thống của VQG Cát Tiên bao gồm:  NSNN, thu từ chi trả DVMTR,  thu từ 

hoạt động kinh doanh DLST và các khoản tài trợ, viện trợ, trong đó, ngoại trừ nguồn thu từ NSNN tương 

đối ổn định và có thể lập kế hoạch trước, các nguồn còn lại đều ít nhiều phụ thuộc vào các yếu tố  khách 

quan bên ngoài và tương đối khó nắm bắt.  Với điều kiện như hiện tại, đầu tư phát triển  DLST được đánh 

giá là hoạt động có triển vọng nhất, tạo ra nguồn thu bền vững  nhất cho công tác QLRBV tại VQG Cát 

Tiên. 

Bên cạnh các nguồn thu truyền thống còn có rất nhiều sáng kiến, cơ chế tài chính mới  đang được áp dụng 

, thử nghiệm, thí điểm tại một số VQG, KBT trong nước và quốc tế. Việc thử nghiệm và triển khai các 

sáng kiến, cơ chế tài chính mới này không chỉ giúp các VQG Cát Tiên gia tăng nguồn thu mà còn cải 

thiện hiệu quả chi tiêu, qua đó, giúp thu hẹp các khoảng trống về tài chính trong quá trình hoạt động. Việc 
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nghiên cứu, đánh giá và tiến hành thử nghiệm các sáng kiến, cơ chế tài chính mới đã được thực hiện 

thành công ở nơi khác là ý tưởng tốt để VQG Cát Tiên  cải thiện vấn đề tài chính của chính mình. Điều 

quan trọng nhất là BQL VQG Cát Tiên cần xác định được các rào cản, khó khăn của từng sáng kiến, cơ 

chế tài chính mới để làm việc với các cơ quan chủ quản, cơ quan/đơn vị có thẩm quyền liên quan và các 

đối tác phát triển nhằm xây dựng  được một khung chính sách phù hợp, hỗ trợ cho việc thu hút đầu tư, tạo 

ra động lực cho công tác QLRBV. 

Trong trường hợp các giải pháp, sáng kiến được triển khai một cách đồng bộ theo lộ trình được đề xuất, 

bắt đầu từ năm 2026, tổng các nguồn thu của VQG Cát Tiên không chỉ đủ để thực hiện các hoạt động 

trong Phương án QLRBV mà còn có thể bù đắp được 30- 50% lương và chi phí hoạt động bộ máy từ 

ngân sách nhà nước. Đặc biệt nếu có thể tham gia thị trường các-bon trong nước và quốc tế sớm (dù là 

dưới hình thức thí điểm), đến năm 2028, VQG Cát Tiên có thể tự chủ 100% về lương và hoạt động bộ 

máy. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1:   Các nguồn tài chính của Vườn quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2016 - 2020 

Nguồn 2016 2017 2018 2019 2020 

Ngân sách trung ương 47.655 46.490 42.414 37.956 49.267 

Ngân sách địa phương 1.844 4.181 2.757 3.879 3.907 

Doanh thu từ  du lịch sinh 

thái 
9.219 10.357 12.273 12.677 8.500 

Nguồn thu từ dịch vụ môi 

trường rừng 
17.848 17.575 25.989 25.194 27.839 

Nguồn tài trợ, viện trợ 2.973 2.982 5.495 5.436 4.715 

Tổng 79.539 81.585 88.928 85.142 94.228 

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tài chính VQG Cát Tiên 
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Phụ lục 2: Hạng mục chi tiêu của Vườn quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2017– 2020 

STT Khoản chi 2017 2018 2019 2020 Trung bình Tỷ lệ 

1 
Lương và hoạt động bộ 

máy 
21.134 22.508 24.139 20.502 22.071 32.0% 

2 Khoán bảo vệ rừng 17.032 13.185 17.223 17.481 16.230 23.5% 

3 
Cải tạo rừng trồng đặc 

dụng 
2.441 2.479 3.489 3.048 2.864 4.2% 

4 
Phòng cháy chữa cháy 

rừng 
8.347 3.212 4.100 5.664 5.331 7.7% 

5 Công tác bảo tồn 315 346 1.728 2.607 1.249 1.8% 

6 Xây dựng cơ bản 11.876 16.888 6.883 9.526 11.293 16.4% 

7 
Theo dõi diến biến tài 

nguyên rừng 
100 79 80 198 114 0.2% 

8 Giám sát đa dạng sinh học 600 300 320 218 360 0.5% 
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9 Hoạt động bảo tàng 200 700 500 498 475 0.7% 

10 Hoạt động cứu hộ 242 494 400 452 397 0.6% 

11 Lâm trang 476 500 500 500 494 0.7% 

12 Chi từ lệ phí  561 2.002 2.019 1.527 2.2% 

13 Chi từ dịch vụ 5.506 6.232 6.601 4.297 5.659 8.2% 

14 Chi nộp ngân sách 844 642 1.898 210 
                  

899  
1.3% 

Tổng 69,113 68.126 69.863 67.220 68.962 100%            

 

Nguồn: Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tài chính VQG Cát Tiên 

 

 

Phụ lục 3: Kết quả tự đánh giá về tình hình tài chính của VQG Cát Tiên 
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Hiện trạng/Điểm số ê (0) 

è (1)  ì (2) é  (3) 

Hạn chế về tài chính và điều kiện thực thi 

Mức độ đầy đủ về nguồn lực tài chính 
để đáp ứng các yêu cầu trong quản lý 

Không đủ đáp ứng các mục tiêu 
quản lý và bảo tồn cơ bản 

Chỉ đáp ứng được các mục tiêu 
quản lý và bảo tồn ở mức tối thiểu 

Có thể đáp ứng được mục tiêu 
quản lý và bảo tồn ở mức vừa đủ 
nhưng vẫn còn thiếu ở đôi chỗ 

Đủ để đáp ứng tất cả các nhu cầu của 
VQG 

Mức độ đa dạng về các nguồn lực tài 
chính 

VQG phụ thuộc vào một nguồn 
tài chính duy nhất 

VQG phụ thuộc chủ yếu vào 
ngân sách và nguồn tài trợ từ 

nước ngoài 

Kinh phí hoạt động của VQG được 
bổ sung từ nguồn thu tự có và sự 

đóng góp của khối tư nhân  

Nguồn kinh phí hoạt động của VQG 
bao gồm cả một số nguồn phi truyền 

thống 

Mức độ ưu tiên về chính trị và phân bổ 
ngân sách 

VQG không được ưu tiên như các 
lĩnh vực khác VQG được ưu tiên ở mức độ thấp VQG được ưu tiên và chú ý ở mức 

độ vừa phải VQG được ưu tiên hàng đầu 

Mức độ dự đoán và tính ổn định của 
nguồn kinh phí 

Ngân sách và kinh phí hàng năm 
biến động mạnh mẽ và không thể 

đoán trước được 

Ngân sách và kinh phí hàng năm 
giao động nhưng có thể đoán trước 

được 

Ngân sách và kinh phí tương đối 
ổn định 

Ngân sách và kinh phí rất ổn định và 
có thể được lên kế hoạch trước 

Mức độ hiệu quả trong việc chi tiêu 
nguồn kinh phí 

Vẫn còn nhiều khoản chi tiêu 
lãng phí, không cần thiết 

Chi tiêu không phải lúc nào cũng 
hiệu quả Chi tiêu thường là hiệu quả Nỗ lực chi tiêu một cách hiệu quả 

nhất 

Mức độ kịp thời của các nguồn kinh 
phí 

Nguồn kinh phí thường đến rất 
chậm trễ 

Nguồn kinh phí thỉnh thoảng bị chậm 
nhưng không đáng kể 

Nguồn kinh phí được cấp đúng 
hạn nhưng không phải luôn luôn 

như thế 

Nguồn kinh phí luôn được cấp đúng 
thời điểm cần 

Mức độ đáp ứng các mục tiêu bảo tồn 
và ưu tiên của VQG 

Việc lập ngân sách và lập kế 
hoạch bảo tồn được thực hiện 

riêng rẽ 

Có cố  gắng đưa các ưu tiên bảo tồn vào 
quá trình lập kế hoạch ngân sách 

Các ưu tiên bảo tồn và mục tiêu 
quản lý của VQG có được xem 
xét trong quá trình lập kế hoạch 

ngân sách 

Việc lập kế hoạch bảo tồn và kế 
hoạch ngân sách đi đôi với nhau 

Mức độ đầy đủ/bao quát các hạng mục 
đã được lập ngân sách và mức độ 
chính xác về định mức 

Các hạng mục chi tiêu chủ chốt bị 
bỏ qua, các định mức chi tiêu quá 

thấp 

Không có hạng mục chi tiêu chủ 
chốt nào bị bỏ qua nhưng phần lớn 
định mức chi tiêu vẫn còn quá thấp 

Phần lớn các hạng mục chi tiêu 
được thực hiện, định mức chi tiêu 

phù hợp với thực tế 

Tất cả các hạng mục chi tiêu được 
thực hiện, định mức chi tiêu hoàn 

toàn hợp lý 

Mức độ duy trì nguồn thu Tất cả các nguồn thu của VQG 
đều phải nộp ngân sách  

VQG được giữ lại ít hơn 50% 
nguồn thu 

VQG được giữ lại trên 50% nhưng 
không phải toàn bộ nguồn thu 

VQG được phép giữ lại toàn bộ 
nguồn thu 

Năng lực của cán bộ VQG về tài chính 
bền vững 

Không có cán bộ chuyên trách/có 
chuyên môn về tài chính bền 

vững 

Có một số cán bộ có trình độ về tài 
chính 

Có các cán bộ được đào tạo về lập 
kế hoạch tài chính bền vững 

Có các cán bộ giàu kinh nghiệm về 
lập kế hoạch tài chính bền vững 

Mức độ lồng ghép bảo tồn đa dạng 
sinh học trong ngân sách của ngành 

Ngân sách của cơ quan chủ quản 
và chính quyền địa phương 

không có mục riêng cho bảo tồn 
đa dạng sinh học 

Kinh phí cho bảo tồn là phần thứ 
yếu trong ngân sách của cơ quan 

chủ quản và chính quyền địa 
phương 

Kinh phí cho bảo tồn có mặt trong 
ngân sách của cơ quan chủ quản và 

chính quyền địa phương 

Kinh phí cho bảo tồn chiếm một 
phần đáng kể trong ngânh sách của cơ 

quan chủ quản và chính quyền địa 
phương Khả năng tiếp cận của các bên liên 

quan tại địa phương đối với nguồn vốn 
dành cho bảo tồn 

Không có nguồn nào Chỉ có rất ít 
Có một vài nguồn tài trợ có sẵn 

nhưng chưa đủ Luôn có sẵn nguồn tài trợ 

Xu hướng theo thời gian 

Mức độ sẵn có về nguồn lực tài chính Giảm/Xấu đi Không thay đổi Tăng/Cải thiện đôi chút Tăng/Cải thiện đáng kể 

Mức độ đa dạng về nguồn lực tài chính Giảm/Xấu đi Không thay đổi Tăng/Cải thiện đôi chút Tăng/Cải thiện đáng kể 

Khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý Giảm/Xấu đi Không thay đổi Tăng/Cải thiện đôi chút Tăng/Cải thiện đáng kể 

Chi phí Giảm/Xấu đi Không thay đổi Tăng/Cải thiện đôi chút Tăng/Cải thiện đáng kể 

Nguồn thu Giảm/Xấu đi Không thay đổi Tăng/Cải thiện đôi chút Tăng/Cải thiện đáng kể 
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Phụ lục 4:  Nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn 2021 -2030 theo Phương án QLRBV  

STT Hạng mục 
Thành tiền 

(tr.đ) 

 TỔNG CỘNG 1.156.165 

 

I 
KẾ HOẠCH KHOÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, 

CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TẠI CHỖ 

 

163.527 

1 Kế hoạch khoán bảo vệ và phát triển rừng 162.047 

2 Kế hoạch, nội dung thực hiện đồng quản lý 1.480 

 

II 
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN, SỬ DỤNG   RỪNG BỀN 

VỮNG, BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

994.738 

1 Kế hoạch bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học 222.849 

1.1 Kế hoạch bảo vệ rừng 79.749 

1.2 Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng 49.900 

1.3 Kế hoạch phòng trừ sinh vật hại rừng 5.000 

1.4 Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và các khu rừng có giá trị bảo tồn cao 85.300 

1.5 Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học 400 

2 Kế hoạch phát triển rừng 83.704 

3 Kế hoạch khai thác lâm sản (không thực hiện) - 

4 Kế hoạch nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực 30.500 

4.1 Nghiên cứu khoa học 18.000 

4.2 Kế hoạch giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực 12.570 

5 Kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 10.100 

6 Kế hoạch sản xuất lâm, nông, ngư kết hợp 400 

7 Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng 597.066 

7.1 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học 350.606 

7.2 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ PCCCR 10.360 

7.3 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 236.100 

8 Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng 16.149 

9 Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng và thuê môi trường rừng 11.000 

10 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng,       PCCCR 15.400 

11 Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê rừng 7.500 

Nguồn: Phương án QLRBV Vườn Quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2021-2030 
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Phụ lục 5:  Nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 689/QĐ -VQG-

KHHTQT của VQG Cát Tiên  

STT Nội dung công việc 

Kinh phí (triệu đồng) 

Tổng cộng 
Nguồn 

NSNN 

Nguồn thu 

của đơn vị 

Nguồn 

Khác 

1 Bảo vệ rừng hiện có 
    

2 Kế hoạch sử dụng đất 650 650 0 0 

3 Khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng 162.046 0 162.046 
 

4 
Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh 

học 
221.395 117.395 12.700 91.300 

5 Phát triển rừng 83.704 78.704 0 5.000 

6 
Kế hoạch sản xuất lâm, nông, ngư 

kết hợp 
400 0 0 400 

7 
Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, 

đào tạo nguồn nhân lực 
30.970 5.390 1.530 24.050 

8 Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí 10.100 0 200 9.900 

9 
Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, 

bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng 
597.066 477.496 57.050 62.520 

10 Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng 13.559 0 0 13.559 

11 

Hoạt động chi trả dịch vụ môi 

trường rừng và thuê môi trường 

rừng 

11.000 0 0 11.000 
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12 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, 

PCCCR 

15.400 11.600 1.000 2.800 

13 

Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, 

đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê 

rừng 

7.500 2.000 0 5.500 

14 Kế hoạch giám sát và đánh giá 0 0 0 0 

15 Quản lý Phương án 0 0 0 0 

 
TỔNG CỘNG 1.153.790 693.235 234.526 226.029 

Nguồn: Quyết định số 689/QĐ -VQG-KHHTQT ngày ngày 30/08/2021 của Vườn quốc gia Cát Tiên 
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Phụ lục 6: Dự báo doanh thu du lịch theo Đề án Phát triển du lịch sinh thái GIZ 

Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Doanh thu dự 

kiến (triệu 

đồng) 

6.500 14.182 15.621 18.276 19.985 28.362 30.994 33.978 37.363 41.202 

Nguồn:  Đề án Phát triển Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2021 - 2030 

Phụ lục 7: Dự báo nguồn lực tài chính cho VQG Cát Tiên giai đoạn 2021-2030 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Nguồn tài chính 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tổng 

1 

Ngân sách nhà 

nước từ trung 

ương 

55.593 54.226 75.510 80.931 69.847 71.267 72.767 74.353 76.030 77.802 708.325 

1.1 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho 

hoạt động 

thường xuyên 

(lương và chi phí 

hoạt động bộ 

máy) 

20.000 21.000 23.000 23.562 24.905 26.325 27.825 29.411 31.088 32.860 259.975 
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1.2 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho 

các hoạt động 

không thường 

xuyên (thực hiện 

các nhiệm vụ 

cấp bách, không 

thường xuyên) 

2.000 4.618 4.618 4.618 3.964 3.964 3.964 3.964 3.964 3.964 39.635 

1.3 

Đầu tư từ ngân 

sách nhà nước 

cho việc phát 

triển cơ sở hạ 

tầng của VQG 

15.000 1.900 20.000 25.350 15.563 15.563 15.563 15.563 15.563 15.563 155.625 

1.4 

Đầu tư từ ngân 

sách nhà nước 

cho QLBVR 

17.113 24.158 25.342 24.851 22.866 22.866 22.866 22.866 22.866 22.866 228.660 

1.5 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho 

các hoạt động 

khác (ví dụ: đầu 

tư cho phát triển 

các cộng đồng 

dân cư vùng 

đệm) 

1.480 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 24.430 
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2 

Nguồn huy động 

từ các địa 

phương 

4.483 2.819 2.994 2.432 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 31.820 

3 

Nguồn thu từ du 

lịch            

Phương án 1 6.500 12.677 14.122 15.732 17.526 19.523 21.749 24.229 26.991 30.068 189.116 

Phương án 2 6.500 14.182 15.621 18.276 19.985 28.362 30.994 33.978 37.363 41.202 246.464 

4 
Thu từ dịch vụ 

môi trường rừng 
37.840 41.624 45.786 50.365 55.402 60.942 67.036 73.739 81.113 89.225 603.072 

 

5 
Nguồn tài trợ.  

viện trợ 
6.054 10.592 4.114 2.477 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 58.093 

6 

Tổng 
           

Phương án 1 110.470 121.938 142.527 151.937 151.765 160.723 170.543 181.312 193.125 206.085 1.590.426 

Phương án 2 110.470 123.443 144.026 154.481 154.225 169.562 179.789 191.062 203.497 217.220 1.647.774 
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Phụ lục 8: Dự báo nguồn lực tài chính dành cho công tác QLRBV 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tổng 

I ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NGUỒN THU CHO QLRBV 

1 NSNN 60.076 57.045 78.504 83.363 73.029 74.449 75.949 77.535 79.212 80.984 740.145 

2 DLST 
           

 

Phương án 1 975 1.902 2.118 2.360 2.629 2.929 3.262 3.634 4.049 4.510 28.367 

 

Phương án 2 975 2.127 2.343 2.741 2.998 4.254 4.649 5.097 5.604 6.180 36.970 

3 DVMTR 37.840 41.624 45.786 50.365 55.402 60.942 67.036 73.739 81.113 89.225 603.072 

4 Tài trợ, viện trợ 6.054 10.592 4.114 2.477 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 58.093 

II TỔNG NGUỒN THU CHO QLRBV 
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Phương án 1 104.945 111.163 130.523 138.565 136.869 144.128 152.057 160.718 170.183 180.528 1.429.677 

 

Phương án 2 104.945 111.388 130.748 138.946 137.238 145.454 153.443 162.181 171.739 182.198 1.438.279 

III CHI LƯƠNG VÀ HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY (32.2% NGUỒN THU CỦA VQG) 

 

Phương án 1 35.571 39.264 45.894 48.924 48.868 51.753 54.915 58.383 62.186 66.359 512.117 

 

Phương án 1 35.571 39.749 46.376 49.743 49.660 54.599 57.892 61.522 65.526 69.945 530.583 

IV NGUỒN KINH PHÍ CHO QLBVR 

 

Phương án 1 69.374 71.899 84.629 89.641 88.000 92.375 97.142 102.336 107.997 114.168 917.560 

 

Phương án 2 
69.374 71.640 84.371 89.204 87.577 90.855 95.551 100.659 106.213 112.253 907.696 
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 Phụ lục 9: Các giải pháp, sáng kiến tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực Đông Nam Á 

 

STT Tên giải pháp sáng kiến Mô tả 
Quốc gia có thực 

hành/thí điểm 

1 
Hỗ trợ sản xuất các sản phẩm 

thân thiện với đa dạng sinh học 

Là hoạt động hỗ trợ của Chính phủ (gồm: giảm thuế, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ về giá) 

cho các chủ thể (cá nhân, tổ chức, công ty) tham gia sản xuất các sản phẩm nông 

nghiệp hữu cơ để khuyến khích mở rộng sản xuất nông nghiệp bền vững, giảm áp lực 

cho các VQG, KBT 

Thái Lan 

2 Bồi hoàn cho đa dạng sinh học 

Là hoạt động làm tăng ĐDSH ở nơi này để bù đắp mất mát ĐDSH ở nơi khác, chẳng 

hạn, một  dự án phát triển làm mất 100 ha rừng thì chủ dự án sẽ phải tái tạo 100 ha 

rừng với hệ sinh thái đầy đủ các động thực vật, vi sinh vật tương tự như lượng đã mất 

đi; áp dụng bồi hoàn ĐDSH sẽ góp phần cải thiện tài chính bền vững cho công tác 

bảo tồn 

Việt Nam, Thái Lan, 

Indonesia 

3 
Thăm dò, tìm kiếm các tiềm 

năng về đa dạng sinh học 

Là hoạt động thăm dò, tìm kiếm có hệ thống các vật chất sinh hoá và di truyền trong 

tự nhiên phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm có giá trị thương mại trên cơ sở tạo 

ra lợi ích công bằng cho các bên liên quan 

Thái Lan, Philippines, 

Malaysia 

4 Phí an toàn đa dạng sinh học 
Là hoạt động áp phí cho các vật liệu sinh học được nhập khẩu nhằm ngăn chặn các 

loài ngoại lai xâm hại gây tác động xấu cho các khu vực nhất định của quốc gia 
Thái Lan 
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5 Thị trường các-bon 

Là cơ chế cho phép các thực thể giảm thiểu phát thải với chi phí cao (ví dụ: phải thay 

đổi công nghệ sản xuất) mua phát thải của các thực thể giảm phát thải với chi phí thấp 

(ví dụ: quản lý rừng bền vững) để đảm bảo mục tiêu chung về giảm phát thải khí nhà 

kính 

Thái Lan,  Indonesia 

6 
Bù đắp cho các thiệt hại về môi 

trường theo kế hoạch dự kiến 

Là khoản bồi thường tài chính (hoặc theo hình thức khác) do cá nhân, tổ chức hoặc 

chính phủ chi trả cho những thiệt hại về môi trường theo kế hoạch; mức bồi thường 

và hình thức bồi thường do luật quy định hoặc có thể được tính toán dựa trên quy mô 

tác động hay chi phí khắc phục và thiệt hại kinh tế 

Thái Lan, Việt Nam 

7 

Thương mại hoá các sản phẩm 

có nguồn gốc từ động thực, vật 

hoang dã 

Các sản phẩm thương mại có nguồn góc từ động, thực vật hoang dã được bán với giá 

cao hơn cho khách hàng và phần giá chênh được sử dụng cho bảo tồn và bảo vệ các 

loài động, thực vật hoang dã 

Thái Lan, Indonesia, 

Malaysia 

8 

Đóng góp của các tập 

đoàn/doanh nghiệp  cho phát 

triển bền vững 

Các tập đoàn/doanh nghiệp hỗ trợ các đơn vị bảo tồn, các tổ chức phát triển bền vững 

thông qua các chương trình tài trợ trực tiếp, quỹ tư nhân/quỹ phúc lợi cộng đồng 

Thái Lan, Việt Nam, 

Indonesia, Malaysia 

9 
Thuế trách nhiệm xã hội đối 

với các doanh nghiệp 

Là một dạng thuế đặc biệt của Chính phủ áp dụng cho các tập đoàn/công ty lớn, yêu 

cầu họ phải trích % lợi nhuận kinh doanh để thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua 

việc tài trợ cho các tổ chức NGOs hay đóng góp vào các quỹ đầu tư xã hội 

Thái Lan 

10 

Khuyến khích doanh nghiệp 

phát triển bền vững, thân thiện 

với môi trường 

Khuyến khích các doanh nghiệp tư duy và thực hành hoạt động kinh doanh bền vững 

để đổi lại những lợi ích về kinh doanh, danh tiếng, sản phẩm, thị trường, v.v 

Malaysia, Philippines, 

Thái Lan, Indonesia 
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11 
Áp dụng các biện pháp hiệu 

quả về chi phí 

Thực hiện các biện pháp có hiệu quả về chi phí sẽ giúp các chính phủ, tổ chức xã hội, 

đơn vị bảo tồn, doanh nghiệp tiết kiệm được tiền bạc và cải thiện được các kết quả 

đầu ra 

Thái Lan, Indonesia, 

Malaysia 

12 
Hoán đổi nợ lấy tài nguyên 

thiên nhiên 

Các chính phủ có thể được xoá một phần nợ nước ngoài nếu số tiền này được chuyển 

cho các hoạt động bảo tồn và các chương trình thích ứng với khí hậu trong nước 

Philipinnes, Thái Lan, 

Indonesia 

13 Gây quỹ cộng đồng 

Là hình thức gây quỹ cộng đồng thông qua một nền tảng trực tuyến giúp kết nối các 

nhà đầu tư/tài trợ và chủ dự án nhằm đảm bảo có đủ kinh phí cho việc thực hiện dự 

án 

Thái Lan, Malaysia, 

Philipines, Indonesia 

14 Bảo hiểm rủi ro do thiên tai 
Là loại bảo hiểm chi trả một khoản nhất định cho các mất mát về tài chính do thiên 

tai gây ra; rừng và các tài sản tự nhiên có thể là đối tượng được bảo hiểm 
Việt Nam, Indonesia 

15 

Thực hành hiệu quả đối với các 

hoạt động khác để tăng cường 

dòng tiền cho đa dạng sinh học 

Thực hiện các cụm biện pháp có hiệu quả về chi phí (như mua sắm tập trung, chuyển 

đổi kỹ thuật số, tối ưu hoá bên cung cấp, v.v.) có thể giúp các tổ chức bảo tồn tối ưu 

hoá phương thức chi tiêu để dành dòng tiên cho hoạt động bảo tồn 

Thái Lan, Indonesia, 

Malaysia 

16 
Tăng cường hiệu quả trong chi 

tiêu ngân sách công 

Ngân sách dành một tỷ lệ cố định cho công tác bảo tồn và đảm bảo việc phân bổ ngân 

sách đúng, đủ, kịp thời 

Philippines, Malaysia, 

Indonesia 

17 

Áp dụng thuế, phí đối với hoạt 

động đánh giá tác động môi 

trường (và xã hội) 

Chủ đầu tư các hoạt động phát triển phải trả thuế, phí cho việc xem xét, đánh giá tác 

động môi trường của các cá nhân, tổ chức (bao gồm cả các đơn vị bảo tồn) thực hiện 

đánh giá tác động môi trường 

Việt Nam, Malaysia 
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18 Ngân hàng xanh 
Các tổ chức tài chính của chính phủ hoặc nhà tài trợ có các khoản vay ưu đãi đối đối 

với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và đa dạng sinh học 
Indonesia 

19 

Tăng cường năng lực cho 

nguồn nhân sự (tại các khu bảo 

tồn) 

Các tổ chức bảo tồn thường xuyên tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực để thực 

hành các biện pháp hiệu quả về chi phí; khoản tiền tiết kiệm được có thể dành cho 

công tác bảo tồn 

Indonesia, Việt Nam, 

Thái Lan 

20 

Tạo động lực cho các hoạt 

động kinh doanh bền vững 

nhằm thúc đẩy đa dạng sinh 

học 

Chính phủ có các hình thức khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp hướng 

tới bảo tồn (ví dụ: đầu tư thay đổi công nghệ sản xuất để sử dụng ít tài nguyên thiên 

nhiên như đất và nước hơn) 

Thái Lan 

21 
Tăng cường nguồn vốn ODA 

cho đa dạng sinh học 

Chính phủ thực hiện các biện pháp nhằm đàm phán, tăng cường nguồn vốn ODA cho 

công tác bảo tồn 

Thái Lan, Việt Nam, 

Indonesia, Malaysia, 

Philippines 

22 
Vận động hành lang trong phân 

bổ ngân sách công 

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện chiến lược vận động hành lang để tăng lượng 

ngân sách phân bổ cho công tác bảo tồn 

Thái Lan, Indonesia, 

Malaysia 

23 

Huy động nguồn lực tài chính 

từ sự đóng góp của khối tư 

nhân 

Các cơ sở bảo tồn thực hiện chiến lược huy động nguồn lực tài chính và quảng bá 

hình ảnh nhằm thu hút nguồn lực tài chính từ sự đóng góp tự nguyện của khối tư nhân 

như phát hành thẻ thành viên, tổ chức các sự kiện gây quỹ 

Thái Lan, Việt Nam 

24 Bảo tồn phi nhà nước 

Các khu bảo tồn chính thức được giao và quản lý bởi các thực thể phi nhà nước (như 

người dân bản địa, cộng đồng địa phương, cá nhân hoặc tổ chức tư nhân, v.v) nhằm 

giảm chi phí thiết lập khu bảo tồn và chi phí duy trì hoạt động bảo tồn 

Thái Lan, Indonesia, 

Phillipines 



51 

 

 

 

25 
Chi trả Dịch vụ môi trường 

rừng 

Những người được hưởng lợi từ một dịch vụ hệ sinh thái (ví dụ: các công ty, tập đoàn 

sản xuất sử dụng đầu vào là một loại dịch vụ hệ sinh thái) chi trả cho những người 

cung cấp dịch vụ đó (ví dụ: chủ rừng) 

Việt Nam, Indonesia, 

Malaysia, Thái Lan 

26 

Tăng nguồn kiều hối để tăng 

nguồn lực cho đa dạng sinh 

học 

Chính phủ sử dụng nguồn kiều hối nhàn rỗi để đầu tư sinh lời và dùng khoản lời này 

đầu tư cho các hoạt động khác trong đó có bảo tồn và các hoạt động phát triển bền 

vững 

Việt Nam 

27 
Lập kế hoạch ngân sách dựa 

trên kết quả 

Là công cụ lập kế hoạch và quản lý chiến lược nhằm kết nối giữa việc phân bổ kinh 

phí dựa trên kết quả định sẵn; việc lập kế hoạch ngân sách dựa trên kết quả sẽ giúp 

tiết kiệm và xác định tốt hơn việc phân bổ các nguồn lực công và tư vốn rất hạn chế; 

công cụ này hoàn toàn  có thể sử dụng cho lĩnh vực bảo tồn 

Philippines, Malaysia 

28 

Áp dụng thuế, phí, tiền phạt 

đối với các hoạt động săn bắn 

và vận chuyển động thực vật 

hoang dã 

Khoản tiền thu được được sử dụng để hỗ trợ công tác khai thác và sử dụng bền vững 

động thực vật hoang dã 

Việt Nam, Indonesia, 

Malaysia, Thái Lan, 

Philiippines 

29 

Áp dụng thuế, phí đối với các 

sản phẩm phân bón và thuốc 

diệt trừ sâu bệnh 

Một phần tiền thu được từ việc áp dụng thuế, phí đối với các sản phẩm phân bón và 

thuốc diệt trừ sâu bệnh sẽ được sử dụng cho công tác bảo tồn 

Việt Nam, Indonesia, 

Thái Lan 

30 

Áp dụng các khoản thuế, phí 

cho khai thác, vận chuyển, sử 

dụng các sản phẩm từ rừng 

Một phần tiền thu được sẽ được sử dụng cho công tác bảo tồn 

Việt Nam, Indonesia, 

Malaysia, Thái Lan, 

Philiippines 
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31 Quỹ tín thác 

Là loại quỹ (ví dụ: quỹ bảo tồn, quỹ các-bon, quỹ môi trường0 do Chính phủ lập ra 

nhằm hỗ trợ  bảo tồn thông qua việc huy động, kết hợp và giám sát việc phân bổ 

nguồn tài chính cho các hoạt động 

Việt Nam, Indonesia, 

Malaysia, Thái Lan 

32 Đầu tư mạo hiểm 
Vườn ươm khởi nghiệp - tổ chức cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và tài chính - ưu tiên 

hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có cam kết rõ ràng với đa dạng sinh học 
Thái Lan, Philippines 

Nguồn: https://www.biofin.org/finance-solutions 

https://www.birdlife.org/asia/partners/vietnam-birdlife-international
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Phụ lục 10: Lượng CO2 hấp thụ hàng năm của các hệ sinh thái rừng VQG Cát Tiên 

TT Loại rừng   Diện tích (ha)  

Khả năng hấp 

thụ các-bon 
4(tấnC/ha/năm) 

Số lượng tín chỉ 

CO2 quy đổi 

tiềm năng 

(tCO2/năm) 

1 Rừng tự nhiên 66.915  465.789 

1.1 Rừng lá rộng thường xanh 27.685  247.148 

- Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu 1.994 1.2 8.782 

- 
Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX trung 

bình 
14.933 1.9 104.128 

- Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo 10.755 3.4 134.201 

- 
Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo 

kiệt 
2.87 3.6 38 

1.1 Rừng tre nứa 7.885  11.575 

- Rừng lồ ô tự nhiên núi đất 7.807 0.4 11.461 

- Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất 78.1 0.4 115 

1.3 Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 31.345  207.065 

- Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất 11.560 1.8 76.365 

- Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất 19.785 1.8 130.700 

2 Rừng trồng 1.213  14.245 

- Rừng gỗ trồng núi đất 509 3.2 5.978 

- Rừng trồng khác núi đất 704 3.2 8.268 

TỔNG 68.128  480.034 

 
4 Nguồn:  MONRE, 2014, The Initial Biannual Updated Report of Vietnam to the UNFCCC, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/bur1vietnam.pdf 

 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/bur1vietnam.pdf
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Phụ lục 11: Danh sách một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam 

STT Tên quốc tế Tên Việt Nam Lĩnh vực hoạt 

động liên quan  

Lĩnh vực ưu tiên tài trợ/hợp tác Liên hệ 

A. Các tổ chức phát triển 

1 GIZ Việt Nam Tổ chức Hợp tác 

phát triển Đức 

Môi trường và tài 

nguyên thiên 

nhiên 

1. Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bảo tồn, sử 

dụng bền vững đa dạng sinh học và các hệ sinh thái 

rừng 

2. Cung cấp kỹ thuật và nguồn lực cho việc tăng cường 

năng lực quản lý nhà nước về bảo tồn và sử dụng bền 

vững đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng 

3. Chuyển giao kinh nghiệm liên quan đến đa dạng sinh 

học từ các sáng kiến quốc tế mới  

https://www.giz.de/en/wo

rldwide/357.html 

hoặc 

https://www.facebook.co

m/GIZinVIETNAM/ 

2 JICA   1. Hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh 

học 

2. Hỗ trợ xây dựng hệ thống giám sát đa dạng sinh học 

3. Hỗ trợ cho các đoàn cán bộ của Việt Nam tham gia vào 

các diễn đàn, đối thoại chính sách quốc tế về bảo tồn đa 

dạng sinh học như Hội nghị về Bảo tồn Đa dạng sinh 

học (CBD), cuộc họp lần thứ 10 của Hội nghị các bên 

(COP10) 

4. Hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức 

của người dân về đa dạng sinh học 

https://www.jica.go.jp/vie

tnam/vietnamese/index.ht

ml?fbclid=IwAR20bUsw

LJGzYViI5L366QJSHAo

YjKfvIABmegBGy3TQR

VhVhX6OlqJIudQ 

hoặc 

https://www.facebook.co

m/jicavietnam/?ref=hl 

https://www.giz.de/en/worldwide/357.html
https://www.giz.de/en/worldwide/357.html
https://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html
https://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html
https://www.biofin.org/finance-solutions?fbclid=IwAR20bUswLJGzYViI5L366QJSHAoYjKfvIABmegBGy3TQRVhVhX6OlqJIudQ
https://www.biofin.org/finance-solutions?fbclid=IwAR20bUswLJGzYViI5L366QJSHAoYjKfvIABmegBGy3TQRVhVhX6OlqJIudQ
https://www.biofin.org/finance-solutions?fbclid=IwAR20bUswLJGzYViI5L366QJSHAoYjKfvIABmegBGy3TQRVhVhX6OlqJIudQ
https://www.biofin.org/finance-solutions?fbclid=IwAR20bUswLJGzYViI5L366QJSHAoYjKfvIABmegBGy3TQRVhVhX6OlqJIudQ
https://www.biofin.org/finance-solutions?fbclid=IwAR20bUswLJGzYViI5L366QJSHAoYjKfvIABmegBGy3TQRVhVhX6OlqJIudQ
https://www.biofin.org/finance-solutions?fbclid=IwAR20bUswLJGzYViI5L366QJSHAoYjKfvIABmegBGy3TQRVhVhX6OlqJIudQ
https://www.facebook.com/jicavietnam/?ref=hl
https://www.facebook.com/jicavietnam/?ref=hl
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3 UNDP Chương trình 

phát triển Liên 

hiệp quốc 

Giải pháp phát 

triển dựa vào 

thiên nhiên 

1. Hỗ  trợ việc tham gia và thực hiện nhiều hiệp ước quốc 

tế và tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu để giải 

quyết các vấn đề bảo tồn và sử dụng bền vững về đa 

dạng sinh học như Công ước Đa dạng sinh học, Nghị 

định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công 

bằng, hợp lý trong việc sử dụng nguồn gen, v.v. thông 

qua việc xây dựng và thực hiện Luật Đa dạng sinh học 

2008, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học, Luật 

bảo vệ môi trường 

2. Tài trợ và triển khai các dự án liên quan đến bảo tồn tại 

địa phương 

https://www1.undp.org/co

ntent/vietnam/vi/home2.ht

ml 

hoặc 

https://www.facebook.co

m/undpvietnam/ 

4 UNEP Chương trình 

Môi trường Liên 

hiệp quốc 

Bảo tồn đa dạng 

sinh học 

1. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chuyên gia tư vấn trong 

việc xây dựng văn bản pháp luật và chính sách liên 

quan đến việc thực hiện một số điều ước quốc tế như: 

Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng 

quốc tế, đặc biệt là nơi cư trú của các loài chim; Công 

ước đa dạng sinh học; Công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt 

chủng, v.v. 

2. Khuyến khích và hỗ trợ cho nhiều chương tình nghiên 

cứu về đa dạng sinh học nhằm đẩy mạnh các hoạt động 

bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên phạm vi cả 

nước 

https://www.unep.org/exp

lore-topics/green-

economy/what-we-

do/environment-and-

trade-hub/vietnam 

5 UNESCO Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học 

và Văn hoá Liên 

hiệp quốc 

Quản lý tài 

nguyên thiên 

nhiên bền vững, 

thúc đẩy giải pháp 

dựa vào thiên 

nhiên, phát triển 

năng lực quản trị 

về hệ sinh thái 

1. Triển khai chương trình Con người và Sinh quyển giúp 

Việt Nam duy trì phát triển bền vững thông qua việc 

bảo vệ mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên 

nhiên mà nội dung chính là sự cân bằng, bền vững giữa 

yêu cầu bảo vệ tính đa dạng sinh học với phát triển kinh 

tế và gìn giữ các giá trị văn hóa 

2. UNESCO công nhận các khu dự trữ sinh quyển thế giới 

tại Việt Nam, giúp nâng cấp công tác bảo tồn các hệ 

https://en.unesco.org/field

office/hanoi 

https://thiennhien.org/
https://thiennhien.org/
https://thiennhien.org/
https://www.facebook.com/undpvietnam/
https://www.facebook.com/undpvietnam/
https://www.iucn.org/asia/countries/viet-nam
https://www.iucn.org/asia/countries/viet-nam
https://www.iucn.org/asia/countries/viet-nam
https://www.iucn.org/asia/countries/viet-nam
https://www.iucn.org/asia/countries/viet-nam
https://vietnam.panda.org/
https://vietnam.panda.org/
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biển và nguồn tài 

nguyên nước 

sinh thái đặc biệt theo các quy chuẩn quốc tế, các khu 

dự trữ sinh quyển ở Việt Nam đang nhận được sự quan 

tâm của lãnh đạo các cấp và ý tưởng lấy mô hình mạng 

lưới các khu dự trữ sinh quyển Việt Nam làm mô hình 

mẫu cho giáo dục vì phát triển bền vững hiện đang hình 

thành và được thế giới quan tâm 

6 USAID Cơ quan phát 

triển quốc tế 

Hoa Kỳ  

Bảo tồn đa dạng 

sinh học, chống 

tội phạm về các 

loài hoang dã 

1. Phối hợp với các đối tác thực hiện một loạt các can 

thiệp bao gồm nâng cao năng lực cho các khu bảo tồn, 

phát triển doanh nghiệp thân thiện với môi trường, tăng 

cường thực thi pháp luật và giảm nhu cầu tiêu thụ động 

vật hoang dã và các sản phẩm từ các loài hoang dã. 

2. Tài trợ cho các hoạt động có mục tiêu phòng chống 

buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã; tăng 

cường năng lực thực thi pháp luật và xét xử, kiện toàn 

và thống nhất khuôn khổ pháp lý;  giảm thiểu nhu cầu 

tiêu thụ các loài hoang dã và các sản phẩm từ loài 

hoang dã 

https://www.usaid.gov/vi/

vietnam/work-with-

us/partnership-

opportunities 

B. Các tổ chức phi chính phủ quốc tế 

1 Birdlife 

International 

Tổ chức chim 

quốc tế 

Bảo tồn loài, sinh 

cảnh 

1. Cung cấp hỗ trợ để cải thiện quy hoạch và quản lý các 

sinh cảnh, địa điểm và loài quan trọng; 

2. Giới thiệu và vận động các ý tưởng mới để lồng ghép 

bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch và chính sách; 

3. Thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng đối với các loài 

chim và đa dạng sinh học, và nhận thức về nhu cầu bảo 

tồn đa dạng sinh học; 

4. Phát triển năng lực để cải thiện quản lý môi trường 

sống, địa điểm và các loài; 

5. Cung cấp thông tin về đa dạng sinh học và các khu bảo 

tồn cho các nhà hoạch định chính sách và các nhóm lợi 

https://www.birdlife.org/a

sia/partners/vietnam-

birdlife-international 

https://www.usaid.gov/vi/vietnam/work-with-us/partnership-opportunities
https://www.usaid.gov/vi/vietnam/work-with-us/partnership-opportunities
https://www.usaid.gov/vi/vietnam/work-with-us/partnership-opportunities
https://www.usaid.gov/vi/vietnam/work-with-us/partnership-opportunities
https://greenviet.org/
https://greenviet.org/
https://greenviet.org/
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ích khác. 

2 Fauna & Flora 

International 

(FFI) 

 

Tổ chức Bảo tồn 

động, thực vật 

hoang dã quốc 

tế 

Bảo tồn động thực 

vât hoang dã; bảo 

tồn các hệ sinh thái 

bị đe doạ 

 

1. FFI tập trung bảo tồn những loài linh trưởng, và hệ sinh 

thái núi đá vôi bị đe doạ nhất của Việt Nam 

2. FFI hiện đang hàng loạt các dự án liên quan đến bảo tồn 

đa dạng sinh học trên cả nước gồm: bảo tồn vượn đen 

tuyền (Nomascus concolor) ở KBT Loài và Sinh cảnh 

Mù Cang Chải (Yên Bái) và KBTTN Mường La (Sơn 

La), vượn cao vít (Nomascus nasutus) ở KBT Loài và 

Sinh cảnh Trùng Khánh (Cao Bằng), voọc mông trắng 

(Trachypithecus delacouri) ở rừng Kim Bảng (Hà 

Nam), vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở 

VQG Pù Mát (Nghệ An), voọc chà vá chân xám 

(Pygathrix cinerea) và vượn đen má hung trung bộ 

(Nomascus annamensis) ở rừng Kon Plông (Kon Tum), 

và voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) ở KBT 

Loài và Sinh cảnh Khau Ca và ở huyện Quản Bạ thuộc 

(Hà Giang). 

https://www.fauna-

flora.org/countries/vietna

m 

3 Frankfurt 

Zoological 

Society (FZS) 

 

Hội động Vật 

học Frankfurt tại 

Việt Nam 

Bảo vệ các khu vực 

hoang dã và bảo 

tồn các loại động 

vật hoang dã 

1. FZS đã phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương thành 

lập Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nhằm nuôi dưỡng, 

chăm sóc một số loài linh trưởng trong đó có một số 

loài nguy cấp như voọc Cát Bà cực kỳ nguy cấp, voọc 

Delacours và voọc chà vá chân xám, v.v. 

2. FZS hiện đang hỗ trợ Vườn quốc gia Kon Ka Kinh 

trong công tác ngăn chặn các hoạt động khai thác gỗ, 

https://vietnam.fzs.org/vi 

https://www.fauna-flora.org/countries/vietnam
https://www.fauna-flora.org/countries/vietnam
https://www.fauna-flora.org/countries/vietnam
https://vietnam.fzs.org/vi
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săn bắt động vật hoang dã bất hợp pháp; nâng cao năng 

lực của lực lượng kiểm lâm, cung cấp thiết bị cho công 

tác tuần tra rừng và thực thi pháp. Luật 

3. FZS cũng phối hợp với Đại học Đà Nẵng nhằm đào tạo 

cho sinh viên việc bảo tồn động vật hoang dã, xây dựng 

cơ sở dữ liệu bảo tồn về các loài quý hiếm và sinh cảnh 

rừng độc đáo 

4 GEF Quỹ môi trường 

toàn cầu 

Nâng cao tính bền 

vững của hệ thống 

khu bảo tồn, giảm 

thiểu đe doạ đến đa 

dạng sinh học có 

tầm quan trọng toàn 

cầu, sử dụng bền 

vững đa dạng sinh 

học, lồng ghép đa 

dạng sinh học  

1. Kể từ khi hoạt động, GEF đã tài trợ Việt Nam khoảng 

49 triệu Đô la mỹ để thực hiện các dự án quốc gia 

(gồm: 18 dự án thuộc lĩnh vực đa dạng sinh học; 04 dự 

án đa lĩnh vực có lĩnh vực đa dạng sinh học) và 03 dự 

án cấp khu vực và toàn cầu. Kinh phí tài trợ trong lĩnh 

vực đa dạng sinh học chiếm 28% trên tổng số kinh phí 

GEF đã tài trợ cho Việt Nam 

https://www.gef.monre.go

v.vn/vi/trang-chu/trang-

chu-1/ 

5 Humane 

Society 

International 

(HSI) 

Tổ chức quốc tế 

đối xử nhân đạo 

với động vật 

Hỗ trợ bảo vệ, bảo 

tồn các loài động 

vật và cải thiện môi 

trường sống 

 

1. HSI đã phối hợp với các cơ quan chuyên trách của Việt 

Nam thực hiện dự án “Giảm nhu cầu sử dụng các loài 

động vật hoang dã bị buôn bán trái phép tại Việt Nam” 

với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác và các 

sản phẩm từ các loài động vật hoang dã nguy cấp,  quý 

hiếm bị buôn bán trái phép 

2. HSI cũng xây dựng tài liệu truyền thông nâng cao nhận 

thức cho cộng đồng (khoảng 36 triệu người) về bảo tồn 

động vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng 

https://www.hsi.org/about

-us/ 

6 IUCN Liên minh Bảo 

tồn thiên nhiên 

Nước/đất ngập 

nước, biển/vùng 

bờ, bảo tồn di sản 

1. Huy động nguồn lực từ các bên liên quan để hỗ trợ hoạt 

động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên của Việt Nam. 

https://www.iucn.org/asia/

https://www1.undp.org/content/vietnam/vi/home2.html
https://www1.undp.org/content/vietnam/vi/home2.html
https://www1.undp.org/content/vietnam/vi/home2.html
https://www.hsi.org/about-us/
https://www.hsi.org/about-us/
https://en.unesco.org/fieldoffice/hanoi
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quốc tế thiên nhiên quốc tế, 

bảo tồn đa dạng 

sinh học 

2. Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng luật và chính sách liên quan 

đến bảo tồn đa dạng sinh học như Kế hoạch Hành động 

đa dạng sinh học quốc gia 1995, Luật Bảo vệ và Phát 

triển rừng 2004, Luật Bảo vệ môi trường 2005 và Luật 

Đa dạng sinh học 2008 

3. Từ năm 2004 -  nay, IUCN đã thực hiện hàng trăm dự 

án lớn nhỏ và dự án thực địa hỗ trợ công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học, bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế 

cộng đồng trên khắp Việt Nam 

countries/viet-nam 

7 TRAFFIC 

International 

(TRAFIC) 

Mạng lưới giám 

sát buôn bán 

Động vật Hoang 

dã quốc tế 

Bảo tồn các loài 

động, thực vật 

hoang dã, chống lại 

tội phạm liên quan 

đến động, thực vật 

hoang dã 

1.  Hỗ trợ, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và sự tham gia của 

cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tử trong cuộc 

chiến chống lại nạn buôn bán trái phép và giảm thiểu 

việc tiêu thụ động, thực vật hoang dã 

2. Hơn 20 năm qua, TRAFIC đã tiến hành nghiên cứu thái 

độ của người tiêu dùng đối với sừng tê giác tại Việt 

Nam và cung cấp các sáng kiến nhằm làm giảm nhu cầu 

tiêu thụ sừng tê giác dựa trên bằng chứng. 

https://www.savetherhino.

org/programmes/traffic-

vietnam/ 

8 World Wide 

Fund for 

Nature 

(WWF) 

 

Tổ chức bảo tồn 

thiên nhiên thế 

giới 

Bảo vệ đa dạng 

sinh học và quản lý 

bền vững nguồn tài 

nguyên thiên nhiên 

1. WWF đã thiết lập và tập trung các hoạt động bảo tồn tại 

3 vùng cảnh quan ưu tiên bao gồm Trung Trường Sơn, 

Nam Trường Sơn và đồng bằng sông Cửu Long, trong 

đó, WWF - Việt Nam đã hỗ trợ tìm ra phương pháp bảo 

tồn phù hợp cho từng vùng cảnh quan, nghiên cứu giá 

trị ĐDSH, thực thi pháp luật, cải thiện điều kiện làm 

việc và năng lực của các cán bộ kiểm lâm bảo tồn các 

loài đặc hữu và bị đe dọa trong khu vực như sao la, hổ, 

voi...  

2. WWF - Việt Nam đã hỗ trợ thành lập các khu bảo tồn, 

vườn quốc gia nhằm phục hồi và duy trì tính liên kết 

của hệ sinh thái trong khu vực Tại khu vực Trung 

Trường Sơn, WWF - Việt Nam đã hỗ trợ thành lập một 

hệ thống hành lang ĐDSH bao gồm các tỉnh Quảng 

https://vietnam.panda.org/ 

https://en.unesco.org/fieldoffice/hanoi
https://www.savetherhino.org/programmes/traffic-vietnam/
https://www.savetherhino.org/programmes/traffic-vietnam/
https://www.savetherhino.org/programmes/traffic-vietnam/
file:///E:/Cat%20Tien/Bao%20cao/KHTC/Chien%20luoc%20tai%20chinh/10.17528/cifor/007389
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Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.  

3. WWF Việt Nam hỗ trợ thành lập các khu Ramsar nhằm 

phục hồi và bảo vệ các vùng đất ngập nước tự nhiên 

gắn với bảo tồn ĐDSH, trong đó có Khu bảo tồn Tràm 

Chim và Láng Sen,  

4. WWF - Việt Nam còn hỗ trợ sản xuất và khai thác bền 

vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó, WWF đã 

phát triển chương trình thủy sản dành cho cá tra và tôm 

nhằm khuyến khích việc nuôi trồng có trách nhiệm 

thông qua tiêu chuẩn quốc tế của Hội đồng Nuôi trồng 

Thủy sản Bền vững (ASC).  

5. Để giảm áp lực cho các khu bảo tồn, WWF - Việt Nam 

đã thực hiện nhiều chương trình nâng cao sinh kế cho 

người dân địa phương.  

6. WWF cũng thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp 

nhằm thúc đẩy sử dụng của tài nguyên thiên nhiên và 

các hệ sinh thái một cách bền vững.  

C. Các tổ chức phi chính phủ trong nước 

1 Vietnam 

Association 

for 

Conservation 

of Nature and 

Environment 

(VACNE) 

Hội Bảo vệ 

thiên nhiên và 

môi trường Việt 

Nam 

 1. VANCE đã tham gia xây dựng và thực hiện các chiến 

lược, chính sách về đa dạng sinh học như:  Kế hoạch 

hành động đa dạng sinh học 1995 và 2006; Luật Đa 

dạng sinh học 2008; Chiến lược bảo vệ môi trường 

quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 

2. VANCE đã tham gia phản biện xã hội với nhiều dự án 

như dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Vườn quốc 

gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, 

dự án Tam Đảo 2, v.v. 

3. VANCE đã xuất bản nhiều ấn phẩm, tài liệu liên quan 

đến bảo tồn đa dạng sinh học như: Bảo tồn đa dạng sinh 

http://www.vacne.org.vn/ 

http://www.vacne.org.vn/
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học trên dãy Trường Sơn, Cây di sản Việt Nam, v.v. 

qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức 

cộng đồng nhằm bảo vệ nguồn gen quý hiếm của Việt 

Nam 

2 Education for 

Nature 

Vietnam 

(ENV) 

Trung tâm giáo 

dục Thiên nhiên 

Giảm thiểu nhu cầu 

tiêu thụ động thực 

vật hoang dã, hoàn 

thiện thể chế, chính 

sách liên quan đến 

bảo vệ động vật 

hoang dã 

1. ENV hợp tác với nhiều cơ quan chức năng nhằm góp ý, 

hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về động vật 

hoang dã để nâng cao hiệu quả quản lý,  xử lý vi phạm 

về động vật hoang dã 

2. ENV thiết lập đường dây nóng miễn phí bảo vệ động 

vật hoang dã nhằm khuyến khích người dân thông báo 

vi phạm về động vật hoang dã 

3. ENV phối hợp với cơ quan chức năng và người dân trên 

cả nước để phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan 

đến gấu, hổ, tê giác, tê tê. 

4. ENV thường xuyên phát hành các ấn phẩm (bản tin, 

phim truyền thông, phim tư liệu, báo cáo, nghiên cứu, 

tài liệu giáo dục, v.v.) nhằm nâng cao nhận thức cộng 

động về bảo tồn động vật hoang dã và giảm tiêu thụ 

động vật hoang dã cũng như các sản phẩm từ động vật 

hoang dã  

https://thiennhien.org/ 

3 PanNature Trung tâm con 

người và Thiên 

nhiên 

 1. PanNature đã làm việc với rất nhiều cộng đồng, cơ 

quan, chính phủ, tổ chức quốc tế và khối tư nhân để hỗ 

trợ quá trình xây dựng, cải cách, thực thi chính sách; 

triển khai các sáng kiến bảo tồn, phục hồi sự hệ sinh 

thái 

2. PanNature cũng đã xuất bản hơn 170 ấn phẩm (sách 

tham khảo, sách bỏ túi, tờ rơi, áp phích quảng cáo, tài 

liệu hướng dẫn,  v.v.), các chương trình truyền thông 

trực tuyến về môi trường, thiên nhiên của Việt Nam 

nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về môi trường, 

thiên nhiên và khuyến khích các hoạt động bảo tồn tự 

https://nature.org.vn/vn 

https://www.facebook.com/GIZinVIETNAM/
https://www.gef.monre.gov.vn/vi/trang-chu/trang-chu-1/
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nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học 

4 MCD Trung tâm 

nghiên cứu Bảo 

tồn Sinh vật 

biển và. Phát 

triển cộng đồng 

Bảo tồn hệ sinh thái 

biển và ven biển, 

đặc biệt là những 

khu vực dễ bị tổn 

thương  

1. Thực hiện các dự án bảo tồn sinh vật biển tại các vùng 

có hệ sinh thái rạn san hô ở khu vực miền Trung và tại 

vùng hệ sinh thái đất ngập nước ở khu vực đồng bằng 

sông Hồng, đồng bằng sông Mekong nhằm bảo tồn hệ 

sinh thái biển và nâng cao chất lượng cuộc sống của 

dân cư ven biển Việt Nam 

2. MCD đóng vai trò quan trọng việc thành lập khu bảo vệ 

hệ sinh thái san hô Rạn Trào (Khánh Hoà); hỗ trợ việc 

vận hành khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng; 

http://www.mcdvietnam.o

rg 

5 GreenVIET Trung tâm Bảo 

tồn Đa dạng 

sinh học Nước 

Việt xanh 

Nghiên cứu khoa 

học về đa dạng sinh 

học, thực hiện các 

công tác truyền 

thông và giáo dục 

nâng cao nhận thức 

của cộng đồng về 

bảo tồn đa dạng 

sinh học, huy động 

sự tham gia của 

cộng đồng về hoạt 

động bảo tồn đa 

dạng sinh học 

1. GreenVIET đã nỗ lực bảo tồn các quần thể chà vá chân 

nâu, chân xám, chân đen và các hệ sinh thái quan trọng 

tại khu vực miền Trung -  Tây Nguyên 

2. GreenVIET đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu 

khoa học về đa dạng sinh học tại khu vực miền Trung – 

Tây Nguyên 

3. GreenVIET đã triển khai nhiều dự án truyền thông giáo 

dục để nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học cho đối 

tượng học sinh, sinh viên 

4. GreenVIET nỗ lực huy động tài chính cho hoạt động 

bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường cho 

thành phố Đà Nẵng 

5. GreenVIET đang triển khai dự án trồng 1 triệu cây xanh 

tại Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 

giai đoạn 2020 - 2030 

https://greenviet.org 

6 Wildlife At 

Risk (WAR) 

Tổ chức Bảo vệ 

Động vật hoang 

dã 

Bảo tồn đa dạng 

sinh học ở Việt 

Nam thông qua 

việc ngăn chặn hoạt 

động nuôi nhốt, 

1. WAR triển khai nhiều hoạt động khảo sát đa dạng sinh 

học tại các vùng núi rừng Việt Nam (khu bảo tồn Ngổ 

Luông – Hoà Bình, Tri Tôn – An Giang, Vườn quốc gia 

Tà. Đùng – Đak Nông,  Núi Pia Oak – Cao Bằng,  v.v.) 

nhằm cung cấp thông tin cho các nhà quản lý về tình 

https://wildlifeatrisk.org/v

i/ 

http://www.mcdvietnam.org/
http://www.mcdvietnam.org/
https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/what-we-do/environment-and-trade-hub/vietnam
https://nature.org.vn/vn
https://nature.org.vn/vn
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buôn bán, tiêu thụ 

bất hợp pháp các 

loài động thực vật 

hoang dã và hỗ trợ 

bảo tồn các loài bị 

đe doạ tuyệt chủng 

cũng như sinh cảnh 

sống của chúng 

hình đa dạng sinh học trong khu vực và hỗ trợ công tác 

thả động vật hoang dã vào sinh cảnh phù hợp 

2. WAR triển khai chương trình gây nuôi sinh sản nhằm 

tạo và thả những cá thể động vật hoang dã nguy cấp 

(như tắc kè đuôi vàng, rùa đất lớn, rùa hộp lưng đen,  

kỳ đà, tê tê, mèo rừng, v.v.). về môi trường hoang dã. 

3. WAR đã tiến hành hoạt động cứu hộ, tiếp nhận đối với 

nhiều cá thể động vật hoang dã và thả chúng về tự 

nhiên 

4. WAR đã thực hiện nhiều hoạt động giáo dục cộng đồng 

nhằm thúc đẩy hoạt động bảo tồn các loài động vật 

hoang dã, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt 

Nam 
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Phụ lục 12: Mẫu đề xuất dự án5 

(tối đa 5 trang bằng tiếng Việt) 

Tên dự án:  

I. Thông tin   

- Tên tổ chức đề xuất ý tưởng 

- Thông tin liên lạc (Địa chỉ thư tín, Điện thoại, Email) 

- Người đại diện của tổ chức đề xuất (tên và chức vụ, thông tin liên lạc)  

- Cán bộ giao dịch của dự án (tên và chức vụ, thông tin liên lạc)  

- Thông tin cơ bản về tổ chức (mục đích hoạt động, năng lực nhân sự và kinh nghiệm quản lý dự 

án, khả năng tài chính, kinh phí hoạt động của tổ chức (nguồn cung cấp, tổng kinh phí (theo năm) 

 

II. Mô tả tóm tắt dự án  

1. Mô tả vấn đề dự án cần giải quyết 

2. Mô tả phương pháp giải quyết vấn đề    

3. Thông tin cơ bản về vùng dự án (kinh tế, xã hội, môi trường..) 

4. Mô tả tóm tắt dự án 

a. Mục tiêu  

b. Kết quả dự kiến 

c. Hoạt động dự kiến 

d. Tổ chức thực hiện và quản lý dự án (Sự tham gia của cộng đồng và các bên có liên quan (tổ chức 

đề xuất, tổ chức/ chuyên gia tư vấn, chính quyền và các ban ngành có liên quan, các chương 

trình/dự án có liên quan) trong việc thực hiên và quản lý dự án.  

e. Thời gian thực hiện dự án (tháng) 

f. Kinh phí (Đồng Việt Nam) 

• Kinh phí xin tài trợ từ GEF SGP 

• Kinh phí đóng góp từ các nguồn khác (ghi rõ: các nguồn: dự kiến hay đã xác định) 

5. Các tài liệu yêu cầu gửi kèm ý tưởng : hồ sơ pháp lý của tổ chức, kết quả nghiệm thu đề tài nghiên 

cứu có liên quan, danh sách các dự án đã và đang thực hiện (trên cùng địa bàn hoặc/và của tổ chức đề 

xuất,… 

 

 

Tổ chức đề xuất 

(Họ tên, chữ ký và dấu) 

 

 

Programme on Conservation, Sustainable Use of  

 
5 Mẫu ý tưởng dự án thuộc Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu 
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Programme on Conservation, Sustainable Use of  
Forest Biodiversity and Ecosystem Services in Viet Nam 
 
Unit 021, 2nd Floor, Coco Building  
14 Thụy Khue Str., Tay Ho District, Hanoi, Viet Nam  
 
T:  +84 24 39 32 95 72 
E:  office.biodiversity@giz.de 
I:    www.giz.de/viet-nam 

https://snrd-asia.org/conservation-and-sustainable-use-of-biodiversity-and-ecosystem-services-of-forests-in-vietnam/  

http://www.giz.de/viet-nam
https://snrd-asia.org/conservation-and-sustainable-use-of-biodiversity-and-ecosystem-services-of-forests-in-vietnam/

