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I. TÓM TẮT
Dự án “Bảo tồn, sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học rừng ở Việt Nam” được tài
trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ) với nguồn vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam.
Tổ chức GIZ đã chỉ định một nhóm các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế từ công ty tư vấn UNIQUE
để hỗ trợ các Khu bảo tồn được lựa chọn với việc hỗ trợ xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững (PA
QLRBV) và thu thập dữ liệu theo yêu cầu của Thông tư số 28/2018/BNN.
Trong 3 ngày, từ 08 đến 10.03.2020, tư vấn của GIZ/UNIQUE đã đến VQG Cát Tiên để thực hiện việc
đánh giá thực trạng số liệu để giúp Vườn quốc gia Cát Tiên và Phân viện điều tra qui hoạch rừng Nam Bộ
(đơn vị tư vấn trong nước) có định hướng và kế hoạch tốt hơn trong việc triển khai thu thập thông tin và
xây dựng PA QLRBV đạt yêu cầu theo Thông tư 28 và theo thông lệ quốc tế. Thông qua việc đánh giá này
giúp đề xuất các hoạt động thu thập số liệu bổ sung và thống nhất các phương án sử dụng số liệu.
Quá trình đánh giá thực trạng số liệu của VQG Cát Tiên, tư vấn có một số nhận xét sau:
-

Bản đồ hiện trạng rừng và bản đồ quy hoạch 3 loại rừng có thể kế thừa nhưng cần phải được cập nhật
lại để phù hợp với hiện trạng rừng và ranh giới định mở rộng.
Số liệu về đa dạng sinh học hệ động vật có nhiều nhưng thiếu đính chính và cập nhật. Các số liệu có
thể sử dụng được như số liệu về khu hệ thú, chim, bò sát.
Danh lục các loài động vật và thực vật hiện chưa được cập nhật hoàn chỉnh, đặc biệt là các loài mới
ghi nhận từ các bài báo quốc tế do các nhà khoa học hay nhà nghiên cứu thực hiện ở VQG Cát Tiên.
Báo cáo về thực vật có số liệu lạc hậu, danh lục có nhiều loài thực vật định danh sai và chưa được
hiệu chỉnh.
Số liệu về kinh tế xã hội đã lạc hậu và không thể sử dụng.
Số liệu về bảo vệ rừng, thực thi pháp luật, quản lý rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng có thể kế thừa
để sử dụng.
Số liệu báo cáo tài chính của VQG là tin cậy, kế thừa được. Tuy nhiên số liệu dự án tài trợ bên ngoài
thì chưa thống kê được.
Số liệu và báo cáo về các hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục bảo tồn là tin cậy và có thể sử dụng.
Số liệu và báo cáo về công tác cứu hộ và phát triển sinh vật khá rời rạc nhưng vẫn có thể sử dụng.
Số liệu về nhân sự có thể tham khảo Đề án vị trí việc làm xây dựng năm 2015.

Tư vấn của GIZ/UNIQUE kiến nghị Đơn vị tư vấn trong nước Phân viện ĐTQHR Nam Bộ khi xây dựng
PA QLRBV cho VQG Cát Tiên cần lưu ý những điểm sau:
-

-

Cập nhật bản đồ hiện trạng, bản đồ sử dụng đất cho VQG Cát Tiên.
Đánh giá bổ sung khu hệ động thực vật ở vùng mở rộng diện tích của VQG Cát Tiên.
Rà soát đánh giá hiện trạng rừng, đa dạng động thực vật, tình trạng bảo tồn của các loài tại VQG Cát
Tiên.
Rà soát, cập nhật danh lục động vật, thực vật cho VQG Cát Tiên. Đặc biệt cần cập nhật các loài mới
ghi nhận theo các bài báo quốc tế của các nhà khoa học hay nghiên cứu thực hiện tại VQG Cát Tiên.
Loài Tê giác đã có các bài báo quốc tế của WWF khẳng định tuyệt chủng, vì vậy cần cân nhắc trong
việc loại ra khỏi danh lục.
Thông tin về kinh tế xã hội của các xã trong VQG là lạc hậu. Số liệu này cần được thu thập.
Không có các thông tin về tác động môi trường và xã hội của các hoạt động quản lý, do đó quá trình
thu thập số liệu kinh tế xã hội cần tham vấn người dân địa phương, các bên liên quan về vấn đề này.
Chưa có đánh giá rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) ở VQG Cát Tiên. Theo yêu cầu của Thông tư
28, đánh giá HCVF và xây dựng bản đồ HCVF là việc cần làm.
Cần tiến hành đánh giá nhu cầu bảo tồn để xác định các nhóm loài hay loài quý hiếm, có giá trị đặc
biệt với VQG Cát Tiên. Vì dụ quần thể Bò tót, Công lục, Cá sấu, Tê tê Java hay nhóm thú móng guốc,
nhóm thực vật trong chi trắc, hay lan. Kế quả đánh giá này sẽ giúp VQG Cát Tiên xây dựng các hoạt
động bảo tồn cần thực hiện để đánh giá thực trạng, giám sát quần thể loài và đưa các hoạt động vào
thực hiện trong PA QLRBV.
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-

Khi xây dựng kế hoạch tài chính để thực hiện PA QLRBV cần làm việc với lãnh đạo VQG và Phòng
tài chính để tính toán nguồn kinh phí cho phù hợp và khả thi.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. BỐI CẢNH
Dự án “Bảo tồn, sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học rừng ở Việt Nam” được tài
trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ) với nguồn vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam. Đây
là pha tiếp nối của dự án được thực hiện tại Việt Nam từ 2015-2017. Dự án được thực hiện bởi tổ chức Hợp
tác quốc tế Đức GIZ và Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông
thôn (MARD). Mục tiêu tổng thể của dự án là: Các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp quốc gia và cấp tỉnh
chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng thực hiện các cơ chế mang lại lợi ích từ bảo tồn đa dạng sinh học
và quản lý rừng bền vững cho cộng đồng địa phương.
Trong bối cảnh này, tổ chức GIZ đã chỉ định một nhóm các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế từ
công ty tư vấn UNIQUE để hỗ trợ các Khu bảo tồn được lựa chọn với việc hỗ trợ xây dựng Phương án quản
lý rừng bền vững (PA QLRBV) và thu thập dữ liệu theo yêu cầu của Thông tư số 28/2018/BNN.

2. NỘI DUNG
Tư vấn của GIZ/UNIQUE hỗ trợ tư vấn kỹ thuật giúp Vườn quốc gia Vườn quốc gia Cát Tiên và Phân viện
điều tra qui hoạch rừng Nam Bộ (đơn vị tư vấn trong nước) trong tiến trình xây dựng Phương án quản lý
rừng bền vững.
Trước khi Vườn quốc gia Cát Tiên chọn lựa đơn vị tư vấn trong nước để xây dựng Phương án QLRBV,
việc cần thiết là rà soát đánh giá thực trạng số liệu nhằm trả lời các câu hỏi: Số liệu nào vẫn có thể sử dụng
được? Số liệu nào đã không còn giá trị và cần thu thập? Nguồn số liệu hiện đang lưu trữ ở đâu?
Thực hiện việc đánh giá thực trạng số liệu để giúp VQG và đơn vị tư vấn trong nước có định hướng và kế
hoạch tốt hơn trong việc triển khai thu thập thông tin và xây dựng Phương án QLRBV đạt yêu cầu theo
Thông tư 28 và theo thông lệ quốc tế. Thông qua việc đánh giá giúp đề xuất các hoạt động thu thập số liệu
bổ sung và thống nhất các phương án sử dụng số liệu.

3. PHƯƠNG PHÁP
Tư vấn của GIZ/UNIQUE xây dựng kế hoạch vào làm việc với lãnh đạo VQG Cát Tiên và các phòng ban
để thu thập và đánh giá số liệu theo các lĩnh vực sau:
Phòng ban/Lĩnh vực
Bảo vệ rừng, thực
thi pháp luật

Tài liệu có sẵn cần chuẩn bị
- Các báo cáo về tình hình vi phạm trong 3 năm gần nhất.
- Báo cáo SMART 3 năm gần nhất
- Báo cáo về công tác giao khoán, chi trả dịch vụ môi trường rừng
(PFES) 3 năm gần nhất
- Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng
- Các bản đồ giao khoán bảo vệ rừng
- Hỗ trợ thôn bản theo QĐ 24 (Cát Tiên)
- ...

Quản lý rừng

- Các loại bản đồ: địa hình, đất, đa dạng sinh học, du lịch ...
- Báo cáo diễn biến tài nguyên rừng .....
- Phương án quản lý điều hành (OMP)
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Phòng ban/Lĩnh vực

Tài liệu có sẵn cần chuẩn bị
- Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng 2016 – 2020
- Kế hoạch trồng rừng thay thế
- ....

Khoa học, đa dạng
sinh học

- Báo cáo đa dạng sinh học, các loài, hệ sinh thái,...
- Báo cáo dân sinh, kinh tế và xã hội
- Lượng giá các hệ sinh thái
- Các bài báo khoa học do các nhà khoa học thực hiện ở Cát Tiên và
có công bố tạp chí trong nước và quốc tế
- ...

Du lịch sinh thái

- Đề án du lịch sinh thái
- Báo cáo phát triển du lịch
-…

Tài chính

- Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất
- Kế hoạch tài chính năm 2020
-…

Nội dung khác

Hoạt động cứu hộ bảo tồn sinh vật: Báo cáo tiếp nhận, tái thả
Phương án phát triển sinh vật
Nhóm lĩnh vực liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng: Danh mục đầu
tư công 5 năm gần nhất, tình hình bố trí nguồn lực để thực hiện.
Đánh giá hiện trạng cơ cấu tổ chức, nguồn lực.

Tư vấn lên kế hoạch, làm việc với các phòng ban phụ trách các lĩnh vực khác nhau trao đổi tìm hiểu những
số liệu họ có và cùng kiểm tra đánh giá hiện trạng số liệu.
Tư vấn viết báo cáo, đánh giá hiện trạng số liệu và đề xuất thống nhất các phương án sử dụng số liệu với
đơn vị tư vấn trong nước.

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Tư vấn của GIZ/UNIQUE vào làm việc tại VQG Cát Tiên từ ngày 08.03 đến ngày 10.03.2020. Lịch làm
việc cụ thể như sau:
Ngày
08.03.2020

Nội dung

Trách nhiệm

Tư vấn GIZ/UNIQUE- ông Lê Thiện Đức bay
từ Hà Nội vào TP HCM

Tư vấn GIZ

Đi xe từ TP HCM vào VQG Cát Tiên
09.03.2020

08:30-09:30: Làm việc với lãnh đạo Vườn
quốc gia Cát Tiên để trao đổi nội dung và
thống nhất kế hoạch.
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Tư vấn GIZ
VQG Cát Tiên

Ngày

Nội dung

Trách nhiệm

09:30-11:30: Làm việc với Phòng Kế hoạch
Tài chính (ông Nguyễn Duy Khang)
13:00-16:30: Làm việc với Phòng Khoa học và
HTQT (ông Phạm Hữu Khánh, ông Phạm Văn
Thuấn).
10.03.2020

08:00-09:30: Làm việc với Trung tâm GDMT
và DV (ông Nguyễn Xuân Chinh).
09:30-11:30: Làm việc với Trung tâm bảo tồn
và phát triển sinh vật
13:00-14:00: Làm việc với Phòng Tổ chức
hành chính.
14:00-16:30: Làm việc với Hạt kiểm lâm
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Tư vấn GIZ
VQG Cát Tiên

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT
Kết quả đánh giá chi tiết cho từng tài liệu được trình bày theo dạng biểu dưới đây:
Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Có file JPEG, không rõ năm
phát hành.

Chất lượng khá, nhưng không
rõ năm phát hành.

Bản đồ dạng đất có từ lâu rồi.
Chất lượng chỉ để tham khảo.

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Bản đồ
Bản đồ dạng đất

Phòng KHHTQT
Bản đồ sử dụng đất

Không có.

Bản đồ hiện trạng
rừng

Có. Năm 2016, bản đồ này do
Sở Nông nghiệp các tỉnh cung
cấp.

Bản đồ không sai lệch so với
QĐ 173 của TTg. Hạt KL
hàng năm vẫn cập nhật diễn
biến.
Chất lượng tốt. Tuy nhiên bản
đồ của TNMT có sai khác với
bản đồ của MARD

Chưa có, cần thực hiện.

Cần xây dựng

Bản đồ tạm ổn. Diện tích hiện
tại là 71.187,9 ha. Tuy nhiên
VQG có kế hoạch mở rộng
diện tích lên 82.597.4 ha (lấy
trên 10.000 ha của Công ty LN
La Ngà, Đăk Đua và Đảo
Tiên.

Có thể sử dụng đế
xây dựng PA
QLRBV. Tuy nhiên
cần cập nhật lại bản
đồ thêm phần mở
rộng

Phòng KHHTQT + Hạt KL.
Bản đồ đa dạng sinh
học: Bảo đồ thực vật,
động vật quý hiếm

Có. Không rõ năm. Do phân
viện Điều tra quy hoạch rừng
Nam Bộ thực hiện.

Chất lượng tốt. Có thể sử dụng
để xây dựng PA QLRBV

Bản đồ xây dựng không rõ
năm. Nhiều loài động thực vật
đã thay đổi.
Phòng KHHTQT + Hạt KL.
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Cần cập nhật số liệu
phù hợp với danh lục
động thực vật cập
nhật.

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Cần bổ sung cho khu
vực mở rộng
Bản đồ rừng có giá trị
bảo tồn cao (HCVF)

Không có

Bản đồ QH 3 loại rừng

Có. Khu vực tỉnh Đồng Nai do
Chi cục KL Đồng Nai cung
cấp năm 2018.

Khu Vực tỉnh Lâm Đồng thì
bản đồ quy hoạch rừng chung
cho cả tỉnh và không rõ năm
ban hành. Có thể sử dụng đế
xây dựng PA QLRBV

Thông tư 28 có đề cập đến
việc chủ rừng phải đánh giá
HCVF

Phải có báo cáo đánh
giá HCVF và xây
dựng bản đồ HCVF
theo kết quả của
đánh giá HCVF

Bản đồ phần Đồng Nai: Chất
lượng tốt

Xin bản đồ cập nhật
quy hoạch 3 loại
rừng của Đồng Nai
và Lâm Đồng

Bản đồ phần Lâm Đồng: Có
vẻ là bản đồ cũ, cần rà soát,
cập nhật.
Phòng KHHTQT + Hạt KL.

Bản đồ cơ sở hạ
tầng/đường sá, v.v.

Có. Phân viện Điều tra quy
hoạch rừng Nam Bộ thực hiện
năm 2010.

Thực ra có thể sử dụng các lớp
thông tin trên bản đồ hiện
trạng rừng là đủ. Bản đồ này
có thể sử dụng đế xây dựng
PA QLRBV

Bản đồ chất lượng tốt. Tuy
nhiên thông tin cơ sở hạn tầng
mới xây dựng những năm gần
đây chưa được cập nhật.
Phòng KHHTQT + Hạt KL.
Phân viện ĐTQHR Nam Bộ

9

Cập nhật, bổ sung
các lớp thông tin về
cơ sở hạ tầng trên
bản đồ.

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Bản đồ Du lịch sinh
thái

Có. Vườn quốc gia Cát Tiên
biên tập năm 2016. Tuy nhiên
một số tuyến trên bản đồ chỉ
thể hiện các khu vực của các
tuyến.

Bản đồ sơ bộ các tuyến, có thể
sử dụng đế xây dựng PA
QLRBV

Chất lượng tốt. Tuy nhiên sau
này có thể biên tập lại cập nhật
vẽ bổ sung tuyến đi và làm các
lớp bản đồ đơn giản hơn.

Sau này xây dựng đề
án DLST có thể cần
vẽ lại cho dễ nhìn.

Có. Vườn quốc gia Cát Tiên
biên tập hàng năm. Bản đồ này
kèm theo trong Phương án
phòng cháy chữa cháy rừng
hàng năm.

Chất lượng đạt theo yêu cầu
của Phương án phòng cháy
chữa cháy rừng. Có thể sử
dụng đế xây dựng PA QLRBV

Bản đồ điểm nóng về
cháy rừng/ Bản đồ
phòng cháy chữa cháy
rừng hàng năm

Phòng KHHTQT + Hạt KL.
Bản đồ chỉ thể hiện các khu
vực có thể lấy nước và khoảng
cách từ trạm đến các khu vực
lấy nước.
Thiếu các điểm hay có nguy
cơ cháy rừng.
Hạt KL

Bản đồ chi trả
DVMTR

Có. Bản đồ có lớp thông tin
trên nền bản đồ hiện trạng.

Chất lượng tốt. Có thể sử dụng
đế xây dựng PA QLRBV

Chất lượng đáp ứng yêu cầu
phục vụ việc chi trả dịch vụ
môi trường rừng
Vườn (Hạt KL)

Số liệu nghiên cứu
khoa học về các loài
động thực vật
Phòng KH và HTQT

10

Có thể bổ sung thêm
các điểm hay có
nguy cơ cháy

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Quy hoạch bảo tồn
phát triển bền vững
giai đoạn 2010-2020

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Số liệu về tài chính chưa chính
xác lắm vì các dự báo mang
tính tính toán dự trên 1 năm và
% biến động hàng năm.

Phân viện ĐTQHR là đơn vị
xây dựng

Có thể tham khảo, kế
thừa

Tính ràng buộc về mặt tài
chính trong kế hoạch không
cao. Hàng năm Bộ tuỳ tình
hình phân bố tài chính hàng
năm dựa trên tình hình thực tế.
Báo cáo đánh giá Đa
dạng sinh học

Có báo cáo cho Sở TN MT
Đồng Nai, Cục Bảo tồn ĐDSH
Số liệu làm từ năm 2000 lấy
vốn từ dự án 661. Báo cáo
hiện trạng quản lý

Số liệu cũ năm 2002. Số liệu
được pháp lý hoá. Có những
loài như tê giác, sơn dương, bò
Bangten không còn nữa nhưng
không ai dám loại ra.

Có thể tham khảo sử dụng.
Phòng KH và HTQT

Số liệu cũ, chỉ nên dùng để
tham khảo.
Số liệu có nhiều bất cập vì các
số liệu kế thừa nhau và số liệu
trước mang tính có cơ sở pháp
lý.
Hiện anh Khánh đã thu thâp
các bài báo ghi nhận loại mới.
Sẽ gửi để sub-FIPI cập nhật
vào danh lục mới.
Phòng KHHTQT
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Số liệu về danh lục
các loài động thực
vật cần được rà soát,
bổ sung (đặc biệt khu
vực mở rộng) để có
số liệu cập nhật về
thành phần loài, tình
trạng bảo tồn giúp
Vườn có bộ cơ sở dữ
liệu chuẩn và có thể
pháp lý hoá sau khi
PA QLRBV được
phê duyệt.

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Khu hệ chim của Cát
Tiên

Có. Cuốn sách Khu hệ chim
Cát Tiên được NXB TP HCM
xuất bản năm 1999

Hiện Phòng KHHTQT của
Vườn có danh lục có cập nhật
nhưng chưa công bố.

Danh lục cập nhật của Phòng
KHHTQT là có giá trị. Số liệu
tin cậy, vì có nhiều chuyên gia
về chim thực hiện nghiên cứu
ở đây.

Danh lục chim cần
cập nhật và hoàn
thiện.

Phòng KHHTQT
Danh lục bò sát lưỡng
cư

Có.

Hiện Phòng KHHTQT của
Vườn có danh lục có cập nhật.

Phòng KHHTQT của Vườn có
danh lục lưỡng cư có cập nhật.
Số liệu tin cậy, vì có nhờ
chuyên gia edit lại.

Danh lục lưỡng cư
cần cập nhật và hoàn
thiện.

Phòng KHHTQT
Danh lục thú, cá,
bướm

Có các nghiên cứu nhỏ lẻ

Hiện Phòng KHHTQT của
Vườn có danh lục.

Số liệu không tin cậy, cần edit
lại. Tuy nhiên có thể sử dụng
thông tin để xây dựng PA
QLRBV. Nhưng trong 5 năm
tới cần có điều tra lại để có số
liệu tin cậy hơn.

Có thể rà soát, edit
để dùng tạm. Kế
hoạch 5 năm tới cần
có điều tra khu hệ
Bướm để có thông
tin tốt hơn.

Phòng KHHTQT
Hệ thú móng guốc

Báo cáo nghiên cứu thú móng
guốc cho 1 phần của Vườn
thực hiện năm 2016.

Bò tót của Cát Tiên chiếm ¼
số bò tót cả nước. Ngoài ra,
Cát Tiên là nơi có nhiều loài
thú móng guốc khác như nai,
hoãng, lợn rừng, cheo cheo
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Số liệu tin cậy. Tuy nhiên
chưa có số liệu đánh giá tổng
thể khu hệ thú móng guốc cho
cả Vườn.

Hoạt động này cần
đưa vào là hoạt động
sẽ thực hiện cho
những năm tới trong
PA QLRBV

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Phòng KHHTQT
Bò tót

Có. Luận án Bò tót của
Nguyễn Mạnh Hà.
Nghiên cứu đặc điểm phân bố
theo sinh cảnh và mối quan hệ
sinh thái của quần thể Bò tót ở
VQG Cát Tiên phục vụ cho
quản lý và bảo tồn (Luận văn
của anh Khánh).

Số liệu 2016 làm giám sát trên
toàn vườn nhưng bẫy ảnh chỉ
đặt ở núi Tượng.

Quần thể Bò tót rất nhiều ở
VQG Cát Tiên. Cần có các
nghiên cứu đánh giá quần thể
sau 5 năm để cập nhật về tình
trạng sinh trưởng, phát triển
của chúng.

Hoạt động này cần
đưa vào là hoạt động
sẽ thực hiện cho
những năm tới trong
PA QLRBV

Phòng KHHTQT

Năm 2016 và 2019 có làm
giám sát quần thể Phòng KH
có làm
Nghiên cứu về quần
thể Tê tê và giám sát
Tê tê

Có báo cáo của Rhode Island
(USA) về nghiên cứu quần thể
Tê tê

Báo cáo tốt. Có thể tham khảo

Có báo cáo của SVW, giám sát
6 con tái thả

Cát Tiên là môi trường sống
an toàn của Tê tê Java. Hiện
trong Đề xuất Kế hoạch hành
động bảo tồn tê tê đang trình
Thủ tướng để ký. Cát Tiên sẽ
là điểm bảo tồn nguyên vị, tái
thả tê tê java và có thể là nơi
đặt trung tâm cứu hộ Tê tê.
Phòng KHHTQT
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PA QLRBV cần lưu
ý thông tin về bảo
tồn tê tê để xây dựng
các hoạt động phù
hợp.

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Báo cáo điều tra giám
sát Cá sấu

Đã có báo cáo thực hiện năm
2019 với chuyên gia Pháp.

Tái thả 60 cá sấu năm 20012005, giờ quần thể đã lên 280
con.

Tài liệu tốt. Cần đăng báo.
Phương pháp điều tra giám sát
cá sấu trong báo cáo này cần
được thực hiện lặp lại sau 5
năm để giám sát sự phát triển
của quần thể tái thả, đánh giá
mức độ tái thả thành công.

Giám sát quần thể cá
sấu tái thả cần được
đưa vào trong PA
QLRBV để thực hiện
(5 năm/lần)

Phòng KHHTQT
Báo cáo thực vật

Có một số báo cáo chuyên đề
thực hiện từ trước. Những năm
gần đây chưa có điều tra đánh
giá lại

Danh lục thực vật chưa chuẩn
và cần có điều tra lại

Số liệu cũ, chỉ nên dùng để
tham khảo.
Số liệu có nhiều bất cập vì các
số liệu kế thừa nhau và số liệu
trước mang tính có cơ sở pháp
lý.
Phòng KHHTQT

Báo cáo giám sát gõ
đỏ cẩm lai

Có báo cáo của Nguyễn Nghĩa
Thìn, thực hiện năm 2017
(2007?)

Thông tin tốt. Có thể sử dụng
xây dựng PA QLRBV
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Số liệu tốt. Gõ đỏ, Cẩm lai có
phân bố tự nhiên nhiều ở VQG

Số liệu về danh lục
các loài thực vật cần
được rà soát, bổ sung
(đặc biệt là phần mở
rộng) để có số liệu
cập nhật về thành
phần loài, tình trạng
bảo tồn giúp Vườn
có bộ cơ sở dữ liệu
chuẩn và có thể pháp
lý hoá sau khi PA
QLRBV được phê
duyệt.
Giám sát quần thể
Gõ đỏ, Cẩm lai cần
đưa vào kế hoạch
thực hiện trong

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Cát Tiên. Đây sẽ là nhóm thực
vật cần ưu tiên bảo tồn.

những năm tới trong
PA QLRBV.

Phòng KHHTQT
Hệ thực vật đất ngập
nước

Luận văn cao học của anh Ngà
năm 198x

Số liệu vẫn có thể tham khảo.

Tham khảo, số liệu cũ. Có thể
cần điều tra bổ sung.
Phòng KHHTQT

Nghiên cứu hệ sinh
thái đất ngập nước
Bầu Sấu

Luật án của NCS. Hoàng Văn
Thắng

Số liệu vẫn có giá trị

Số liệu tóm tắt về hệ sinh thái
đất ngập nước Bầu Sấu, số liệu
tham khảo tốt.
Phòng KHHTQT chỉ có tóm
tắt. Báo cáo đầy đủ do anh
Thắng giữ.

Đánh giá rừng có giá
trị bảo tồn cao

Chưa có.

Báo cáo đánh giá về
điều kiện kinh tế xã
hội.

Số liệu cũ về đánh giá về điều
kiện kinh tế xã hội

Thông tư 28 có đề cập đến
việc chủ rừng phải đánh giá
HCVF

Số liệu cũ về đánh giá về điều
kiện kinh tế xã hội, không còn
giá trị sử dụng
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Điều tra bổ sung vì
số liệu quá cũ. Hoặc
đưa hoạt động đánh
giá lại Hệ thực vật
đất ngập nước trong
PA QLRBV.
Hệ sinh thái đất ngập
nước ở Bầu Sấu khá
đặc trưng. Trong PA
QLRBV giai đoạn
tới cần có đánh giá
lại.
Phải có báo cáo đánh
giá HCVF và xây
dựng bản đồ HCVF
theo kết quả của
đánh giá HCVF

Số liệu cũ, không còn giá trị sử Số liệu cũ, cần thu
dụng.
thập số liệu cập nhật
từ Báo cáo của Tổng

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Tác động môi trường,
xã hội

Báo cáo định giá giá
trị hệ sinh thái đất
ngập nước Cát Tiên

Có báo cáo năm 2014 do
Lucy, Hà và Hoàng thực hiện
thông qua dự án GIZ.

Báo cáo đánh giá giá trị rất
thấp 51.6 tr USD

Các bài báo khoa học
quốc tế

A Khánh đã thu thập và lưu rất
nhiều: chim, bò sát, ếch nhái,
cá, ốc, dế mèn, ve, …

Báo cáo công bố trên các tạp
chí quốc

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Không có số liệu về tác động
môi trường, xã hội của các
hoạt động quản lý.

cục thống kế và
thông tin ở các
huyện, xã lân cận.
Trong quá trình thu
thập số liệu kinh tế
xã hội, cần tham vấn
đánh giá tác động xã
hội và môi trường
của các hoạt động
quản lý.

Báo cáo đưa ra con số có giá
trị tham khảo.
Phòng KHHTQT
Báo cáo tin cậy, cần sử dụng
để cập nhật danh sách khu hệ
động thực vật cho VQG Cát
Tiên.
Phòng KHHTQT

Du lịch sinh thái
Báo cáo Du lịch sinh
thái

Có đề án phát triển DLST của
Vườn. Kế hoạch phát triển
DLST hàng năm. Báo cáo
hàng tháng.

Số liệu tốt. Có thể sử dụng.
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Số liệu tốt. Cần sử dụng thông
tin để xây dựng PA QLRBV

Cần cập nhật đưa
vào danh lục động
thực vật cho VQG
Cát Tiên.

Tên tài liệu

Phương án tổ chức
kinh doanh dịch vụ du
lịch hàng năm (kèm kế
hoạch thu chi)

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Số lượt du khách, các tuyến,
điểm, doanh thu,..) được cập
nhật.

Trung tâm giáo dục môi
trường và dịch vụ.

Xây dựng vào tháng 12 hàng
Số liệu tốt. Có thể sử dụng.
năm. TT có cơ chế tài chính
riêng nên được xây dựng
phương án kinh doanh và được
Vườn phê duyệt.

Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được

Phòng Kế hoạch Tài chính

TT GDMT và DV

Trước đây TCLN phê duyệt
Kế hoạch thu chi du lịch. Năm
2020 có thể TCLN sẽ để VQG
tự phê duyệt.
Báo cáo tổng kết hoạt
động du lịch sinh thái
và giáo dục môi
trường.

Báo cáo mang tính nội bộ
phục vụ cho công tác bình xét.

Số liệu kết quả kinh
doanh dịch vụ DLST
của năm

Số lượng thực: thu bao nhiêu,
chi bao nhiêu, trích quỹ bao
nhiêu.

Báo cáo chuyên đề
phục vụ cho từng hội
thảo

Xây dựng báo cáo ngắn phục
vụ theo từng chuyên để của
hội thảo, hội nghị

Số liệu tốt về mặt tổng kết
hoạt động du lịch.

Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được
TT GDMT và DV

Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được

Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được
TT GDMT và DV
Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được.
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Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

TT GDMT và DV
Đề án du lịch sinh thái

Trung tâm chủ biên xây dựng
năm 2016, đã trình TCLN và
có phản biện. Lý do chưa phê
duyệt là chưa có phương án
QLRBV.

Mô tả cơ sở hạ tầng, sản phẩm
du lịch, tuyến điểm khai thác.

Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng tham khảo được

Quan điểm, chiến lược đinh
hướng không thay đổi.

TT GDMT và DV

Cần điều chỉnh cái giải pháp
phát triển: Giữ nguyên số
lượng khách, tăng chất lượng
dịch vụ và giá; Tăng cường
liên kết liên doanh và xã hội
hoá; Không đi sâu vào phương
thức cho thuê môi trường rừng
Cho thuê dịch vụ môi
trường rừng (nếu có)

Hiện nay có 2 hợp đồng liên
kết:

Có.

1. Hợp đồng lưu trú (30 năm)
Forest Ecologe từ năm 2008.
2. Liên kết cho nhà đầu tư
cung cấp dịch vụ xem chim tại
điểm với Wildtour (Hoài Bão),
hợp đồng ký 3 năm. Một số ký
thoả thuận hợp tác với các cơ
sở lưu trú bên ngoài Vườn.
TT GDMT và DV
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Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Báo cáo thực hiện giáo Có
dục môi trường

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Chất lượng số liệu có thể sử
dụng được

Thông tin có thể sử dụng.
Hoạt động giáo dục môi
trường thực hiện bên ngoài
Vườn, xây dựng các tài liệu
môi trường để truyền thông, tổ
chức các cuộc thi.
Các hoạt động du lịch có lồng
ghép giáo dục môi trường.
Ngoài ra các hoạt động giáo
dục môi trường được thực hiện
bởi các phòng ban khác có sự
phối hợp với TT.
TT GDMT và DV

Bảo vệ rừng
Báo cáo kiểm kê rừng

Có. Hàng năm Hạt KL của
Vườn có báo cáo.

Chất lượng tốt. Có thể sử dụng
đế xây dựng PA QLRBV

Thông tin tốt và có thể sử
dụng để làm số liệu đầu vào
xây dựng PA QLRBV
Hạt KL
Sở NN và PTNT các tỉnh (Quỹ
BV và PTR)
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Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Báo cáo tổng kết công Có.
tác quản lý bảo vệ
rừng và phương hướng
nhiệm vụ năm tới

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Báo cáo tổng hợp các vấn đề:
Quản lý rừng, Bảo vệ rừng,
Phòng cháy chữa cháy rừng,
Xử lý vi phạm, Hỗ trợ sinh kế,
Tuyên truyền phối hợp

Thông tin các báo cáo có chất
lượng tốt, có thể sử dụng
được.

Quyết định 24/2012 chính
sách đầu tư rừng đặc dụng giai
đoạn 2011-2020: 100K/ha

Báo cáo tổng hợp các vấn đề:
Quản lý rừng, Bảo vệ rừng,
Phòng cháy chữa cháy rừng,
Xử lý vi phạm, Hỗ trợ sinh kế,
Tuyên truyền phối hợp.
Ngoài ra còn tổng hợp cả bảo
cáo cứu hộ, khoa học. Báo cáo
cho toàn Vườn.
Hạt KL

Báo cáo công tác quản
lý bảo vệ rừng và
phòng chống cháy
rừng của năm

Có

Phương án/ Thuyết
minh khoán quản lý
bảo vệ rừng

Có, trong đó có bản đồ, diện
tích, số hộ,.

Gửi cho Chị cục KL tỉnh. Báo
cáo tập chung các nhiệm vụ
của Hạt KL.

Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được.
Hạt KL

Phần giáo dục môi trường nằm
1 phần trong báo cáo chung
của HKL
Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được.
Hạt KL
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Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Báo cáo diện tích cung
ứng chi trả DVMTR

Lâm đồng: Hàng quý, năm

Diện tích cung ứng, diện tích
quy đổi hệ số K. Diệ tích
khoán (cho một nhóm cộng
đồng, một hộ không quá 30
ha), diện tích tự bảo vệ, Tổng
thu, chi, số cộng đồng, số hộ,
số tiền nhận khoán được cập
nhật

Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được.

Đồng Nai, Bình Phước: 6
tháng, 1 năm.

Báo cáo theo dõi diễn
biến tài nguyên rừng
hàng năm

Có, báo cáo tổng hợp của Hạt
gửi cho Vườn.

Các báo cáo
tháng/quí/6 tháng và
năm về tình hình thực
hiện kế hoạch bảo vệ
và phát triển rừng.

Có.

Hạt KL

Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được.
Hạt KL
Có sẵn các báo cáo hàng
tháng, quý, năm.

Báo cáo được tập hợp từ các
nguồn:

Dự án Bảo vệ và Phát triển
rừng 2016 – 2020.

-Bảo vệ rừng: Hạt KL

Trồng rừng thay thế hàng năm

-Phát triển rừng: Phòng
KHHTQT
Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được.
Phòng Kế hoạch Tài chính

Kế hoạch quản lý, bảo
vệ rừng của năm

Có

Quy hoạch bảo vệ và phát
triển rừng bền vững 2010 –
2020
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Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Phương án phòng cháy Có, thực hiện theo mẫu nghị
chữa cháy rừng
định 156.

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Kế hoạch của Vườn hàng năm
dưa trên quy hoạch và theo chỉ
đạo của BGĐ, của TCLN

Hạt KL

Đánh giá các điểm nóng có thể
cháy rừng

Hạt Kiểm lâm

Phòng Kế hoạch Tài chính

Giải pháp phòng chống cháy
rừng
Báo cáo SMART

Có báo cáo hàng tháng.
Thực hiện từ 2017. Các trạm
bắt buộc phải làm

Số liệu về số lần, tuyến tuần
tra rừng, số vụ vi phạm của
các trạm được cập nhật.

SMART phải cần có định vị.
Tuy nhiên số lượng định vị ở
các trạm ít.

Nguồn dữ liệu từ các trạm báo
cáo.
Chất lượng dữ liệu có thể sử
dụng được, trừ số liệu phát
hiện các loài ĐVHD chỉ tham
khảo.
Hạt KL

SMART hiện dùng bản offline
(có sẵn), chưa thực sự thay thế
được báo cáo.
Tài chính kế toán
Báo cáo tài chính hàng
năm 2019

Tháng 2-3 hàng năm báo cáo
cho giai đoạn từ tháng 1-12.

Báo cáo hàng năm, chỉ là con
số.
Báo cáo quyết toán (nộp cho
cấp trên vào Q1 năm tiếp theo.
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Tổng hợp bảo cáo từ các đơn
vị khác có nguồn thu như
trung tâm DLST và DV, TT
cứu hộ.

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Tên tài liệu

Báo cáo tình hình thực
hiện tài chính năm

Đăng ký kế hoạch vốn
để xin TCLN cấp

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Giao ban báo cáo hàng năm
cho lãnh đạo vườn

Nguồn dữ liệu tin cậy, có thể
sử dụng được.

Kế hoạch tài chính năm 2020

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Hàng năm vào tháng 7 VQG
gửi Vụ KHTC của TCLN. Thể
hiện kế hoạch thực hiện tài
chính 6 tháng vừa qua và ước
thực hiện của 6 tháng tới

Có phần lời kèm theo các bảng
số đăng ký vốn.

Số liệu tin cậy, sử dụng được.

Hàng năm vào tháng 7 VQG
gửi Vụ KHTC của TCLN.

Nhà nước duyệt thường đạt
80-90% số tiền vốn ngân sách
mà VQG đăng ký. Thường
quỹ lương thì cấp đủ nhưng
những quỹ khác còn phụ thuộc
vào việc cân đối của TCLN

Số liệu tin cậy, sử dụng được.

Các nguồn mà Vườn có thể
thu. Các nguồn tài chính bên
ngoài không đưa vào.

Phần thu: căn cứ vào phương
án kinh doanh bên du lịch, số
liệu

Chỉ thể hiện trên bảng chứ
không thể hiện như Báo cáo kế
hoạch tài chính.

Phần chi: trên cơ sở đề xuất
nhu cầu của các đơn vị

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Từ năm 2019 có quyết định tự
chủ, VQG có thể giữa lại 25%
nguồn thu từ DL để sử dụng
cho các hoạt động bảo tồn.
Kế hoạch thu chi của
năm 2020

Phòng TC có các mẫu biểu
trên excel, trình giám đốc ký
duyệt Bảng kế hoạch thu chi
của năm

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Chất lượng tốt
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Phòng Kế hoạch-Tài chính

Số liệu tin cậy, sử dụng được.

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Phòng Kế hoạch-Tài chính
Báo cáo các dự án/tài
trợ bên ngoài

Hiện chưa thống kê bài bản

Các TT, dự án bên ngoài
Có nhưng chưa quy định thành
việc các đơn vị phải bảo cáo

Cứu hộ bảo tồn, phát
triển sinh vật
TT cứu hộ, bảo tồn
và PTSV
Phương án hoạt động
hàng năm

Thông tin chỉ thuộc của TT
cứu hộ

Báo cáo kết quả năm trước
(tiếp nhận, tái thả), xây dựng
hoạt động cho năm sau.
Kinh phí hoạt động từ 3
nguồn: từ ngân sách nhà nước,
từ Vườn, dự án, nguồn xã hội
hoá
TT CHBTPTSV

Báo cáo đề tài Công
lục

VQG Cát Tiên là nơi có quần
thể Công lục phân bố tự nhiên
có thể nói là tốt nhất ở VN.
Số liệu tin cậy, có thể sử dụng
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Các hoạt động giám
sát quần thể Công
lục cần được thực
hiện cho giai đoạn

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

TT CHBTPTSV

tới trong PA
QLRBV.

Phương án mô hình
nuôi nấm bạch hương

TT CHBTPTSV

Phương án nuôi dúi

TT CHBTPTSV

Vườn sưu tập phong
lan Cát Tiên

VQG Cát Tiên được coi là nơi
có phân bố nhiều loài Lan.

Danh lục các loại lan 35 giống,
1080 cây

TT CHBTPTSV
Dự kiến xây dựng bảo
tàng nấm
Dự kiến công viên Trà
hoa vàng

TT CHBTPTSV
Nằm trong quy hoạch Vườn
thực vật

TT CHBTPTSV

Có xây dựng đề án. Đã trình
TCLN nhưng hiện chưa được
phê duyệt

Có đề xuất bổ sung nhân sự
theo giai đoạn. Tuy nhiên đề
án chưa được phê duyệt nên
chưa có cơ sở để tuyển thêm.

Nhân sự
Đề án vị trí việc làm
xây dựng năm 2015

Thông tin tốt, có thể tham
khảo.
Phòng TCHC
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Cần trao đổi với lãnh
đạo Vườn và Phòng
TCHC để xem xét
chức năng nhiệm vụ
để bố trí, sắp xếp tổ
chức phòng ban cho
hợp lý

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?

Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Lực lượng kiểm lâm

Với diện tích quản lý, biên chế
cần 1 KL/500 ha. Cần ít nhất
144 kiểm lâm, tuy nhiên mới
có 135 kiểm lâm

Vườn được 180 biên chế được
cấp ngân sách nhà nước. Tinh
giảm biên chế đến năm 2021
20% nhưng chỉ được tuyển lại
10.

So sánh với các VQG khác thì
quá thấp so với đơn vị khác.

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Đề nghị thêm biên chế thì
TCLN chỉ cho nhỏ giọt.
Trong Nam, đi làm công nhân
còn thu nhập cao hơn làm
kiểm lâm. Đấy là lý do khó thu
hút cán bộ kiểm lâm.

Tỷ lệ giới nam và nữ

Đặc thù nữ cũng không tham
gia nhiều

Có danh sách cán bộ công
nhân viên, trình độ chuyên
môn.

Nữ đa số làm bên du lịch
Nữ đáp ứng được yêu cầu.
Hiện chỉ có 1 phó phòng.
Phòng TCHC

Cơ cấu bố trí

Có danh sách cán bộ ở các
phòng ban.

Khá hợp lý nhưng do anh em
nghỉ quá nhiều dẫn đến cơ cấu
bất ổn.
Nếu rút chuyển người thì
không có người.

Chồng chéo nhiệm vụ

Có sự chồng chéo giữa TT cứu
hộ với Phòng KHHTQT.
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Cần trao đổi với lãnh
đạo Vườn và Phòng
TCHC để xem xét

Tên tài liệu

Tình trạng sẵn có của số liệu
và tình trạng thông tin

Ban quản lý tự bình
luận/đánh giá về nội
dung/phạm vi và chất lượng
của tài liệu. Liệu có thể dùng
để xây dựng PA QLRBV
không?
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Đánh giá bởi Chuyên gia và
nơi lưu trữ tài liệu

Đề xuất thu thập
thêm số liệu

Cần xem xét lại chức năng
nhiệm vụ để bố trí cho hợp lý

chức năng nhiệm vụ
để bố trí, sắp xếp tổ
chức phòng ban cho
hợp lý

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
1. NHẬN XÉT
Quá trình đánh giá thực trạng số liệu của VQG Cát Tiên, tư vấn có một số nhận xét sau:
-

Bản đồ hiện trạng rừng và bản đồ quy hoạch 3 loại rừng có thể kế thừa nhưng cần phải được cập nhật
lại để phù hợp với hiện trạng rừng và ranh giới định mở rộng.
Số liệu về đa dạng sinh học hệ động vật có nhiều. Các số liệu có thể sử dụng được như số liệu về khu
hệ thú, chim, bò sát.
Danh lục các loài động vật và thực vật hiện chưa được cập nhật hoàn chỉnh, đặc biệt là các loài mới ghi
nhận từ các bài báo quốc tế do các nhà khoa học hay nhà nghiên cứu thực hiện ở VQG Cát Tiên.
Báo cáo về thực vật có số liệu lạc hậu, danh lục có nhiều loài thực vật định danh sai và chưa được hiệu
chỉnh.
Số liệu về kinh tế xã hội đã lạc hậu và không thể sử dụng.
Số liệu về bảo vệ rừng, thực thi pháp luật, quản lý rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng có thể kế thừa
để sử dụng.
Số liệu báo cáo tài chính của VQG là tin cậy, kế thừa được. Tuy nhiên số liệu dự án tài trợ bên ngoài
thì chưa thống kê được.
Số liệu và báo cáo về các hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục bảo tồn là tin cậy và có thể sử dụng.
Số liệu và báo cáo về công tác cứu hộ và phát triển sinh vật khá rời rạc nhưng vẫn có thể sử dụng.
Số liệu về nhân sự có thể tham khảo Đề án vị trí việc làm xây dựng năm 2015.

2. KIẾN NGHỊ
Tư vấn của GIZ/UNIQUE kiến nghị Đơn vị tư vấn trong nước là Phân viện ĐTQHR Nam Bộ khi xây dựng
PA QLRBV cho VQG Cát Tiên cần lưu ý những điểm sau:
-

-

-

-

Cập nhật bản đồ hiện trạng, bản đồ sử dụng đất cho VQG Cát Tiên.
Đánh giá bổ sung khu hệ động thực vật ở vùng mở rộng diện tích của VQG Cát Tiên.
Rà soát đánh giá hiện trạng rừng, đa dạng động thực vật, tình trạng bảo tồn của các loài tại VQG
Cát Tiên.
Rà soát, cập nhật danh lục động vật, thực vật cho VQG Cát Tiên. Đặc biệt cần cập nhật các loài
mới ghi nhận theo các bài báo quốc tế của các nhà khoa học hay nghiên cứu thực hiện tại VQG Cát
Tiên. Loài Tê giác đã có các bài báo quốc tế của WWF khẳng định tuyệt chủng, vì vậy cần cân
nhắc trong việc loại ra khỏi danh lục.
Thông tin về kinh tế xã hội của các xã trong VQG là lạc hậu. Số liệu này cần được thu thập.
Không có các thông tin về tác động môi trường và xã hội của các hoạt động quản lý, do đó quá
trình thu thập số liệu kinh tế xã hội cần tham vấn người dân địa phương, các bên liên quan về vấn
đề này.
Chưa có đánh giá rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) ở VQG Cát Tiên. Theo yêu cầu của Thông
tư 28, đánh giá HCVF và xây dựng bản đồ HCVF là việc cần làm.
Cần tiến hành đánh giá nhu cầu bảo tồn để xác định các nhóm loài hay loài quý hiếm, có giá trị đặc
biệt với VQG Cát Tiên. Vì dụ quần thể Bò tót, Công lục, Cá sấu, Tê tê Java hay nhóm thú móng
guốc, nhóm thực vật trong chi trắc, hay lan. Kế quả đánh giá này sẽ giúp VQG Cát Tiên xây dựng
các hoạt động bảo tồn cần thực hiện để đánh giá thực trạng, giám sát quần thể loài và đưa các hoạt
động vào thực hiện trong PA QLRBV.
Khi xây dựng kế hoạch tài chính để thực hiện PA QLRBV cần làm việc với lãnh đạo VQG và
Phòng tài chính để tính toán nguồn kinh phí cho phù hợp và khả thi.
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