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Giới thiệu 

Nhận thức được tầm quan trọng của phụ nữ trong công tác quản lý và phát triển rừng bền vững, 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha thực hiện 

đánh giá tình hình khai thác sử dụng lâm sản ngoài gỗ và năng lực của các thành viên Hội phụ nữ 

tại 2 xã Chiềng Xuân và Xuân Nha, thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là 2 xã nằm giáp ranh 

Khu BTTN Xuân Nha, một trong những khu vực rừng còn nhiều tài nguyên quý của miền Bắc. 

 

Báo cáo cung cấp các thông tin về nhu cầu của phụ nữ người dân tộc tại 2 xã trong khai thác các 

loại LSNG từ rừng tự nhiên, hình thức sử dụng và kinh doanh một số loại LSNG chính tại địa 

phương. Chuỗi khai thác chế biến những loại lâm sản có vai trò quan trọng trong sinh kế của phụ nữ 

và cộng đồng như Măng, Ong mật, Mây tre đan, cây dược liệu được mô tả và phân tích chi tiết. 

Đồng thời kiến thức, kỹ năng của phụ nữ người dân tộc trong quản lý và phát triển rừng ở địa 

phương cũng được đánh giá, làm cơ sở cho việc thúc đẩy sự tham gia hiệu quả hơn của phụ nữ 

trong quản lý sử dụng rừng và phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương. Báo cáo cũng nêu 

một số đề xuất kiến nghị cụ thể để cải thiện tính bền vững trong khai thác sử dụng LSNG của phụ 

nữ tại Xuân Nha và nâng cao năng lực cho Hội phụ nữ trong quản lý phát triển rừng. 

 

Nhóm thực hiện xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các thành viên Hội phụ nữ 2 xã Chiềng Xuân 

và Xuân Nha đã tham gia trao đổi, cung cấp thông tin trong quá trình điều tra. Xin cảm ơn Ban quản 

lý Khu BTTN Xuân Nha đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực nhóm công tác trong khi thực hiện đánh 

giá tại địa phương. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Quỹ GREEN Mekong Challenge Fund và 

Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) đã tài trợ cho chương trình này. 
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Chương 1. Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

1.1 Đặt vấn đề 

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong tất cả các hoạt động của cộng đồng về khai thác và sử dụng 

rừng nhưng sự tham gia của họ trong quản lý và bảo vệ rừng hiếm khi nhận được sự chú ý đúng 

mức trong các chương trình phát triển rừng. Các qui định pháp lý của Việt Nam nghiêm cấm bất kỳ 

hình thức khai thác nào trong các khu rừng đặc dụng, do đó việc tiếp cận tới lâm sản ngoài gỗcủa 

người dân địa phương, đặc biệt là của phụ nữ rất hạn chế. Có rất ít thông tin về các quy định pháp 

luật, kiến thức về các phương pháp khai thác và sử dụng rừng bền vững được truyền đạt đến phụ nữ 

người dân tộc. Tình trạng này làm hạn chế hơn nữa khả năng tiếp cận của phụ nữ tới nguồn tài 

nguyên LSNG. 

 

LSNG là những sản phẩm từ sinh vật hoặc có nguồn gốc từ sinh vật không phải là Gỗ và các dịch 

vụ từ sinh vật có được từ hệ sinh thái rừng phục vụ cho mục đích sử dụng của con người. Dựa vào 

công dụng mà có thể chia LSNG ra thành các nhóm sau: (i) Các sản phẩm có sợi như Tre, Nứa, 

Song, Mây; (ii) Nhóm làm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt thú, chim, côn trùng. Từ 

thực vật như thân, chồi, củ, rễ, lá. (iii) Nhóm thuốc, mỹ phẩm; (iv) Các sản phẩm chiết xuất như 

dầu, nhựa, tanin, thuốc nhuộm; (v) Nhóm làm cảnh như: chim, phong lan; Sừng.  

 

Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) có vai trò quan trọng đối với kinh tế hộ gia đình, đặc biệt đối với cộng 

đồng các dân tộc ở vùng sâu vùng xa sống gần rừng, dựa vào rừng.Đây là nguồn cung cấp thực 

phẩm, thuốc men, là nguyên liệu tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân, trong đó phụ 

nữ là những người thường xuyên, trực tiếp và có vai trò chính trong việc khai thác và sử dụngcho 

gia đình hoặc buôn bán. Tuy nhiên, sự tham gia của phụ nữ trong việc quản lý và bảo vệ rừng còn 

hạn chế do chưa nhận được sự chú ý đúng mức trong các chương trình bảo vệ, phát triển rừng.  

 

Để tìm hiểu sâu hơn về vai trò của phụ nữ trong việc quản lý sử dụng rừng và giá trị của LSNG đối 

với cuộc sống của phụ nữ trong KBTTN Xuân Nha, đánh giá “nhu cầu khai thác sử dụng lâm sản 

ngoài gỗ và vai trò của phụ nữ người dân tộc trong quản lý phát triển rừng” được thực hiện tại hai 

xã Chiềng Xuân và xã Xuân Nha, thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.. Báo cáo phản ánh tình hình 

khai thác sử dụng LSNG của phụ nữ người dân tộc địa phương, các vấn đề mà họ gặp phải trong 

quá trình này, đồng thời đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của 

phụ nữ trong quản lý sử dụng rừng tại địa phương một cách bền vững. 

 

1.2 Mục tiêu 

Đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng LSNG và vai trò của phụ nữ người dân tộc trong quản lý sử 

dụng rừng tại hai xã Xuân Nha và xã Chiềng Xuân, thuộc khu BTTN Xuân Nha. 

 Nghiên cứu này tập trung vào trả lời các câu hỏi sau: 

 Thực tế người dân, đặc biệt là phụ nữ đã và đang khai thác sử dụng LSNG và các vấn đề 

liên quan tại KBTTN Xuân Nha ra sao? 

 Làm gì để tăng khả năng tiếp cận của phụ nữ trong quản lý và sử dụng bền vững LSNG tại 

địa phương? 

 

1.3 Đối tượng và thời gian nghiên cứu 

Đối tượng: Hội LHPN xã Chiềng Xuân và xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Thời gian: Nghiên cứu thực địa được tiến hành từ ngày 20-25 tháng 4 năm 2015. 
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1.4 Phương pháp nghiên cứu 

1.4.1 Thu thập tài liệu 

Các thông tin về điều kiện kinh tế, xã hội, tình hình quản lý bảo vệ rừng tại địa điểm nghiên cứu 

được thu thập thông qua trao đổi trực tiếp trong quá trình làm việc hoặc liên hệ với đối tác địa 

phương để được cung cấp. Nguồn tài liệu thu thập tại địa phương gồm: 

 Báo cáo tổng kết năm 2014, số 152/BC-KL ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Khu BTTN 

Xuân Nha;  

 Báo cáo tổng kết năm 2014 của UBND xã Xuân Nha, số 48/BC-UBND ngày 18 tháng 11 

năm 2014;  

 Báo cáo tổng kết năm 2014 của xã Chiềng Xuân, số 54/BC-UBND ngày 20 tháng 12 năm 

2014;  

 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội phụ nữ 2 xã Chiềng Xuân và Xuân Nha.  

 

1.4.2 Phỏng vấn sâu những người cung cấp thông tin chính 

Trao đổi trực tiếp giữa nhóm đánh giá với đại diện lãnh đạo Khu BTTN Xuân Nha với các câu hỏi 

sâu đã được thiết kế sẵn (Biểu mẫu số 3) nhằm tìm hiểu những thông tin liên quan đến chủ đề đánh 

giá là hiện trạng quản lý khai thác và sử dụng LSNG và đánh giá của Khu BTTN đối với vai trò của 

Hội phụ nữ trong quản lý và sử dụng LSNG. 

 

Phỏng vấn bán cấu trúc lãnh đạo Hội LHPN hai  xã mục tiêu Chiềng Xuân và Xuân Nha (Biểu mẫu 

số 4) về tổ chức của Hội, vai trò của Hội trong quản lý tài nguyên rừng và năng lực tham gia quản 

lý tài nguyên, dân vận và hỗ trợ phát triển sinh kế của Hội. 

 

1.4.3 Thảo luận nhóm mục tiêu 

Đánh giá PRA qua thảo luận nhóm từ 5-7 đại diện phụ nữ trong mỗi xã, chủ yếu là chủ tịch, hoặc 

phó chủ tịch các chi hội phụ nữ thôn. Nội dung công cụ này gồm (Biểu mẫu số 1): 

 Xác định những LSNG quan trọng và mục đích sử dụng. 

 Đánh giá mức độ sử dụng LSNG tại xã. 

 Xác định cơ chế, hình thức quản lý khai thác sử dụng LSNG trong cộng đồng. 

 

Áp dụng phương pháp so sánh cặp đôi đánh giá sự tham gia phụ nữ đối trong quản lý và sử dụng 

rừng. Đây là phương pháp liệt kê các hoạt động của phụ nữ liên quan đến quản lý bảo vệ rừng và 

giúp họ tìm ra những hoạt động nào mà họ thường xuyên tham gia nhất. Từ đó có thể đánh giá được 

mức độ tham gia của họ trong công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung tại địa phương. Thực hiện 

trong thảo luận nhóm mục tiêu 5-7 phụ nữ tại mỗi xã (Biểu mẫu số 2). 

 

1.4.4 Đánh giá năng lực Hội LHPN xã 

Mỗi cán bộ phụ nữ xã thôn tham gia thảo luận được yêu cầu điền phiếu đánh giá kiến thức và năng 

lực bản thân về các lĩnh vực khai thác sử dụng LSNG bền vững, tính công bằng giới trong quản lý 

rừng, kỹ năng thúc đẩy, giám sát đa dạng sinh học, phát triển cộng đồng (Biểu mẫu số 7).  

 

1.4.5 Phỏng vấn sâu người khai thác sử dụng LSNG 

Trên cơ sở thông tin thu nhận được từ thảo luận nhóm mục tiêu và từ lãnh đạo Hội phụ nữ 16 đối 

tượng khai thác sử dụng LSNG khác nhau trong 2 xã mục tiêu đã được phỏng vấn sâu. Đây là 
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những hộ gia đình tiêu biểu trong khai thác sử dụng lâm sản tại gia đình (Biểu mẫu số 6), gây trồng 

lâm sản hay chế biến và kinh doanh LSNG ở trong xã (Biểu mẫu số 5). Những nội dung được 

phỏng vấn là: 

 Phạm vi, mức độ, phương thức khai thác sử dụng LSNG của hộ 

 Giá trị của LSNG đối với sinh kế hộ. 

 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình khai thác sử dụng LSNG của hộ. 

 

Danh sách những hộ gây trồng, chế biến và kinh doanh LSNG được nêu trong phần Phụ lục. 

 

1.4.6 Tổng hợp và phân tích số liệu. 

Bao gồm thiết kế các bảng nhập số liệu đối với thông tin phỏng vấn, xử lý đồ thị, bảng biểu trên 

Excel. Với những thông tin điều tra PRA sẽ được nhập nguyên mẫu và sử dụng trực tiếp. 
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Chương 2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn nghiên cứu 

2.1 Đặc điểm tự nhiên trong KBTTN Xuân Nha 

2.1.1 Vị trí địa lý 

Khu BTTN Xuân Nha nằm trong địa bàn huyện Vân Hồ, bao gồm các xã Xuân Nha, Tân Xuân, 

Chiềng Xuân, có tọa độ địa lý là: 20034’ đến 20054’ Vĩ độ Bắc; 104028’ đến 1040 50’ Kinh độ 

Đông. Ranh giới khu rừng đặc dụng nằm tiếp giáp giữa 3 tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa, 

cách thành phố Sơn La 120 km.  

 

Phía Bắc giáp xã Mường Sang, Vân Hồ, Lóng Luông  huyện Vân Hồ. Phía Tây giáp nước 

CHDCND Lào và huyện Mộc Châu. Phía Nam giáp tỉnh Thanh Hoá.Phía Đông giáp Khu BTTN 

Hang Kia Pà Cò, tỉnh Hoà Bình. 

 

2.1.2 Đặc điểm tự nhiên 

Địa hình, địa thế 

Khu rừng đặc dụng Xuân Nha có địa thế hiểm trở, độ dốc cao, địa hình bị chia cắt mạnh, đỉnh núi 

cao nhất là đỉnh Pha Luông cao 1.969 m. Với đặc điểm địa hình đã tạo nên sự đa dạng về các loài 

động, thực vật và đây có thể được coi là khu đặc trưng khu hệ động thực vật hoang dã thuộc khu 

vực Tây Bắc của Việt Nam. 

 

Khí hậu 

Nhiệt độ: Mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 9 có nhiệt độ trung bình 20-250C. Độ ẩm không khí trung 

bình 80-85%. Từ tháng 10 đến tháng 04 năm sau nhiệt độ thường thấp hơn 200C. Mùa đông nhiệt 

độ xuống dưới 130C và cá biệt có khi xuống tới 3-50C.  

 

 Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm từ 1.700-2.000mm. Mưa to thường tập trung từ tháng 5- 

tháng 9. Mùa mưa thường gây ra ngập úng cục bộ trong thời gian ngắn ở các thung lũng, khe suối...  

 

Gió: Hướng gió thịnh hành của khu bảo tồn là Đông Bắc, Đông Nam. Hàng năm và các tháng 4-8 

đôi khi có gió Tây nam khô nóng xuất hiện hiện mỗi đợt 2-4 ngày với tốc độ gió 10-15 m/g. 

 

Sương mù: Sương mù thường xuất hiện vào tháng 1 –2 hàng năm.  

 

Thủy văn 

Khu vực có 3 hệ thống suối lớn là: suối Quanh, suối Con chảy ra sông Mã và suối Sập chảy về Yên 

Châu và đổ ra sông Đà. Ngoài ra có nhiều suối ngầm, suối cụt, các mó nước, hang nước. Hệ thống 

suối có nước quanh năm. 

 

Đất đai 

Trong Khu BTTN Xuân Nha có 6 loại đất chính: 

 Đất Feralit màu vàng sẫm phát triển trên đá sét hoặc biến chất, tầng đất dày, thành phần cơ 

giới trung bình, phân bố ở độ cao 700 – 1.700m. 

 Đất Feralit màu vàng nâu phát triển trên sản phẩm đá vôi hoặc đá vôi biến chất, tầng đất 

mỏng, thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình, phân bố ở độ cao 700 – 1.700m. 
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 Đất Feralit màu vàng nhạt phát triển trên đá sét hoặc biến chất, tầng đất dày, thành phần cơ 

giới trung bình phân bố ở độ cao 700 – 1.700m. 

 Đất Feralit màu vàng nhạt hoặc vàng xám phát triển trên phiến thạch sét, phấn sa, đá cát, sa 

thạch, sỏi cuội kết, tầng đất dày, thành phần cơ giới trung bình hoặc nhẹ thường ở vùng đồi 

núi thấp phân bố ở độ cao 300 – 1.000m. 

 Đất Feralit màu vàng xám biến đổi do trồng lúa, có thành phần cơ giới trung bình, phân bố 

quanh làng bản . 

 Đất dốc tụ  phân bố ven chân núi, ven sông, suối.. 

 

2.1.3 Đa dạng sinh học của KBTTN Xuân Nha 

Kết quả điều tra đa dạng sinh học năm 2012 (Báo cáo ĐDSH Khu BTTN Xuân Nha) cho thấy Khu 

BTTN Xuân Nha có độ đa dạng sinh học cao và rất phong phú. Theo số liệu điều tra năm 2012, tại 

đây đã thống kê được 1.001 loài thực vật bậc cao có mạch, thuộc 452 chi của 142 họ trong 5 ngành 

thực vật, trong đó có 25 loài thực vật quý hiếm. Về động vật có 370 loài động vật thuộc 4 lớp (Thú 

81 loài, chim 223 loài chim, bò sát 41 loài, ếch nhái 25 loài).  

 

Khu BTTN Xuân Nha cũng đã xác định được nhiều loài động, thực vật đang bị đe dọa, có tên trong 

sách đỏ của Việt Nam. Về thực vật có Thông Xuân Nha (Pinus aff.armandii), Pơ mu (Fokenia 

hodginsii), Sến mật (Madhuca pasquieri), Trầm hương (Aquilaria crassna), Giổi xương 

(Paramichelia baillonii)... Về động vật có Sơn dương (Capriconis milneedwardsii), Gấu ngựa 

(Ursus thibetanus), Gấu chó (Ursus malayanus), Khỉ mặt đỏ (Macaca actoides), Khỉ mốc (Macaca 

assamensis), Cầy vằn bắc (Chlotogale owstoni), Cầy gấm (Prionodon pardicolor)... 

 

Năm ngành thực vật gồm: Thông đất (Lycopodiophyta), Cỏ tháp bút (Equisetophyta), Dương xỉ 

(Polypodiophyta), Hạt trần (Pinophyta), Hạt kín (Magnoliophyta). Trong đó ngành Hạt kín 

(Magnoliophyta) chiếm tỷ lệ cao nhất (81,7% tổng số họ, 94,51% tổng số chi, 95,3% tổng số loài); 

tiếp đến là ngành Dương xỉ (Polypodiophyta), ngành Hạt trần (Pinophyta). Ngành Thông đất 

(Lycopodiophyta). Thấp nhất là ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta) chỉ gồm 1 họ, 1 chi và 1 loài.  

 

Như vậy, hệ thực vật Khu BTTN Xuân Nha chiếm khoảng 8,6% tổng số loài, 17% tổng số chi và 

45% tổng số họ của hệ thực vật Việt Nam. Điều này nói lên tính đa dạng sinh học của hệ thực vật 

Khu BTTN Xuân Nha. 

 

2.2 Đặc điểm kinh tế xã hội các xã vùng đệm Khu BTTN Xuân Nha 

2.2.1 Nguồn nhân lực 

 

Bảng 1. Dân số, lao động và nhân khẩu KBTTN Xuân Nha 

TT Tên Xã 
SốBản/ 

Tiểu khu 
Số hộ 

Nhân 

khẩu 
Lao động 

1 Chiềng Xuân 8 559 2.833 1.380 

2 Chiềng sơn 23 2.051 8.178 4.510 

3 Tân Xuân 9 873 4.191 2.167 

4 Xuân Nha 8 874 3.873 2.727 
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5 Lóng Sập 14 952 4.330 1.836 

 Tổng cộng 62 5.309 23.405 12.620 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2012, có điều tra bổ sung tháng 05/2013) 

 

Dân số: Kết quả điều tra tháng 5 năm 2013, dân số của 5 xã có 5.309 hộ với 23.405 nhân khẩu. 

Trên địa bàn có 6 dân tộc khác nhau cùng sinh sống (Thái, Mường, Mông, Kinh, Tày, Khơ mú). 

Trong đó dân tộc Thái chiếm đa số 34%, Mông chiếm 15%. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm 

là 1,05%. 

 

Lao động: Nguồn lao động chính trong khu vực chiếm 54% (12.620 người) trong đó lao động sản 

xuất nông lâm nghiệp chiếm trên 90%. Dân số, lao động được thể hiện tại bảng 1. 

 

Như vậy,  Khu BTTN Xuân Nha có nét đặc thù vì khu đặc dụng có 5 bản dân cư sinh sống trong 

phân khu bảo vệ nghiêm ngặt với 532 hộ và 2.542 nhân khẩu. Phân khu phục hồi sinh thái có 3 bản 

với 332 hộ 1.514 nhân khẩu. Đa số các bản sinh sống trong rừng đặc dụng là đồng bào Mông, họ đã 

sống gắn bó với rừng từ lâu với tập quán canh tác nương rẫy quảng canh trong khu BTTN Xuân 

Nha. 

 

2.2.2 Thực trạng về kinh tế 

Sản xuất nông nghiệp 

Trồng trọt 

Hiện nay có chính sách hỗ trợ người dân của Nhà nước đã đưa các giống lúa, ngô... có năng suất 

cao vào sản xuất từ đó năng suất cây trồng nông nghiệp đã được cải thiện đáng kể, sản lượng năm 

sau cao hơn năm trước. 

 

Bảng  2. Diện tích, năng suất các loại cây trồng chính của các xã quanh  

Khu BTTN Xuân Nha năm 2013  

Cây trồng  Lúa nước Ngô Sắn 

Xã 

Diện tích 

(ha) 

Năng suất 

(tạ/ha) 

Diện tích 

(ha) 

Năng suất 

(tạ/ha) 

Diện tích 

(ha) 

Năng suất 

(tạ/ha) 

Tổng cộng 905,0 191,8 4.247,0 172,1 436,0 165,4 

Chiềng Xuân 119 41,0 820 38 60 25,4 

Chiềng Sơn 170 39,0 1342 36,6 176 35 

Tân Xuân 141 35,5 400 30 80 35 

Xuân Nha 155 38,3 625 30 105 35 

Lóng Sập 320 38,0 1060 37,5 15 35 

(Nguồn: Số liệu do các xã cung cấp kết quả điều tra tháng 05/2013) 

 

Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 12.820,4 tấn, bình quân lương thực đầu người là 550 

kg/năm. 

 



 

 

13 

 

Chăn nuôi 

Tổng đàn gia súc, gia cầm của khu vực là 132.439 con. Bình quân mỗi hộ có từ 1 đến 3 con Trâu, 1 

con Bò, 2 - 3 con Lợn, 20 - 30 con gia cầm. Ngoài việc cung cấp sức kéo, thực phẩm cho tiêu dùng 

cho gia đình, một số hộ đã có thu nhập khá từ chăn nuôi. Chăn nuôi là nguồn thu nhập quan trọng 

sau trồng trọt của hầu hết các gia đình trong khu vực.  

 

Sản xuất lâm nghiệp 

Nhân dân sản xuất lâm ngiệp chủ yếu thông qua các hoạt động khoanh nuôi, bảo vệ rừng cho khu 

bảo tổn và thu hái lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng. Tình trạng khai thác, tài nguyên rừng thiếu bền 

vững đã và đang làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

 

Vì nhu cầu cuộc sống và lợi nhuận cao nên các hiện tượng đốt rừng làm rẫy, săn bắn, đặt bẫy săn 

bắt động vật, khai thác gỗ và LSNG trái phép vẫn diễn ra. Mặc dù đã có nhiều cố gắng của Ban 

quản lý khu BTTN, nhưng với lực lượng mỏng nên công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian 

qua gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần phải có các giải pháp tổng hợp và hữu hiệu để giảm thiểu tối đa 

những tác động một cách lâu dài và bền vững. 

 

Các xã nằm trong khu bảo tồn thuộc các xã vùng sâu - vùng xa, và biên giới nên điều kiện kinh tế - 

xã hội nhìn chung còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40% số hộ gia đình trong toàn 

khu. Người dân sống ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, dựa vào rừng, phụ thuộc 

vào tài nguyên rừng. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là làm nương rẫy, diện tích đất canh tác hạn 

chế, độ dốc lớn, cùng với quá trình phá rừng làm nương diễn ra từ lâu nên lớp đất đã bị rửa trôi 

mạnh mẽ nên việc canh tác hết sức khó khăn, hiệu quả thấp. 

 

Mặt khác, trình độ dân trí không cao, chất lượng lao động thấp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

còn hạn chế. Đa số các hộ gia đình vẫn canh tác theo lối truyền thống, nặng về khai thác bóc lột tài 

nguyên đất, tài nguyên rừng.  

 

Đời sống của các dân tộc sống trong khu vực còn rất khó khăn. Đây là một trong những nguyên 

nhân chính làm cho người dân vào rừng khai lâm sản. 

 

Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, các cụm dân cư sống rải rác, nhiều bản sống ở nơi cao xa. Đó là 

những điều kiện bất lợi cho việc đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như cơ sở 

hạ tầng xã hội của khu vực.  

 

Tuy đời sống kinh tế các hộ gia đình trong khu vực hiện tại có khá hơn trước nhưng so với mặt 

bằng chung thì vẫn còn thấp. Nguyên nhân hiện tại đất sản xuất nông nghiệp ít, phân bổ trong các 

hộ gia đình không đều và chưa có quy hoạch ổn định, cụ thể do vậy rất khó khăn cho việc quản lý. 

Đây là vấn đề rất cấp thiết đặt ra trong quá trình quy hoạch KBTTN Xuân Nha đến năm 2020. 

 

2.3 Tình hình quản lý bảo vệ rừng của KBTTN Xuân Nha 

Khu BTTN Xuân Nha được thành lập năm 1986, đến năm 2002 UBND tỉnh Sơn La có Quyết định 

số 3440/2002/QĐ-UBND, ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập  ban quản lý 

khu BTTN. Ngày12/10/2009 UBND tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 2744/QĐ-UBND “V/v giao 

đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho BQL Khu BTTN Xuân Nha – Mộc Châu” với 

tổng diện tích tự nhiên rừng là 21.420,1 ha. 
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Tổng số cán bộ, công chức của đơn vị hiện nay là 21 cán bộ, được bố trí sắp xếp, như sau: Lãnh 

đạo: 03 đồng chí, Tổ Tài vụ - Kho quỹ: 02 cán bộ, Tổ Pháp chế cơ động: 01 cán bộ, Tổ Kỹ thuật: 02 

cán bộ, 04 Tổ QLBVR địa bàn: 12 Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn và 01 nhân viên lái xe.  

 

Về trình độ chuyên môn: đại học có 9 ngườichiếm 43%, trung cấp có 11 người chiếm 52%, nhân 

viên kỹ thuật có 1 người chiếm 5%. 

 

Những hoạt động và kết quả hoạt động của BQL Khu BTTN trong năm 2014 như sau: 

 

2.3.1 Tuyên truyền pháp luật về quản lý bảo vệ rừng 

Trong năm 2014, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha đã tham mưu trực tiếp cho cấp ủy, chính 

quyền cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng đến 

nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Kết quả đã tổ chức 05 hội nghị cấp xã triển khai công tác 

QLBVR – PCCCR, 128 hội nghị tuyên truyền cấp bản với 7.527 lượt người nghe, kiện toàn 48 tổ, 

đội quần chúng bảo vệ rừng với số thành viên là 421 người, ký cam kết bảo vệ rừng với 3.144 chủ 

hộ gia đình. 

 

2.3.2 Phòng cháy, chữa cháy rừng 

Trong năm 2014 Khu BTTN đã phối hợp với UBND các xã tổ chức 05 hội nghị về tổng kết năm 

nông nghiệp và triển khai công tác PCCCR mùa khô hanh tại các xã, ký hợp đồng bảo vệ rừng 5 

tháng mùa khô với Ban Chỉ huy Quân sự các xã, hướng dẫn các xã xây dựng phương án PCCCR và 

kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã. Tập thể lãnh đạo thường xuyên phân công đi kiểm tra công 

tác PCCCR của các xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Chi cục Kiểm lâm. Chính vì vậy trong năm 

2014 trên địa bàn Hạt quản lý không xảy ra cháy rừng. 

 

2.3.3 Khoanh nuôi bảo vệ rừng và triển khai dự án 

Dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng: Tổ chức nghiệm thu diện tích rừng đủ điều kiện chi trả; 

Thông báo danh sách các chủ rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013 đã được 

UBND huyện phê duyệt trên địa bàn 5 xã. 

 

Dự án 661 và trồng rừng hỗ trợ gạo: Chỉ đạo các hộ nhân dân tham gia dự án thực hiện công tác 

bảo vệ rừng trồng và trồng dặm rừng đảm bảo đủ diện tích đầu tư; Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu 

công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích trồng dặm rừng trồng thay thế nương rẫy có hỗ trợ gạo. 

 

Dự án Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Xuân Nha giai đoạn 2013 - 

2020:Báo cáo kết quả và bàn giao hồ sơ Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu rừng đặc 

dụng Xuân Nha đến năm 2020 với Thường trực UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ và 5 xã trên địa 

bàn. 

 

Khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng: Kiểm tra công tác sử dụng nguồn kinh 

phí khoán khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng năm 2013 đối với các tổ chức nhận khoán trên địa 

bàn; Lập hồ sơ thiết kế dự toán khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên năm 2014; Ký 

hợp đồng khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên năm 2014; Nghiệm thu diện tích 

khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên năm 2014 trên địa bàn. 
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 Theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn: Cập nhật diễn biến tài nguyên rừng trên diện tích 3 xã Hạt 

quản lý và đưa số liệu vào phần mềm cập nhật diễn biến rừng báo cáo Chi cục Kiểm lâm Sơn La. 

 

Phối hợp với Ban quản lý Dự án Thủy điện Trung Sơn tiếp tục triển khai Kế hoạch đề xuất nhằm 

giảm thiểu tác động của công trình Thủy điện Trung Sơn đối với Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha 

giai đoạn 2013 – 2017. 

 

Phối hợp với Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế khai thác tận thu vùng ngập lòng hồ thủy điện Trung 

Sơn. 

 

Hoàn thành hồ sơ Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng đặc dụng Xuân Nha đến năm 2020 trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-

BTC-BNN&PTNT về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020: hoàn thành 

hồ sơ và dự toán kinh phí nộp báo cáo Chi cục Kiểm lâm Sơn La thẩm định; Tổng số bản được đề 

xuất kinh phí hỗ trợ là 22 bản. 

 

2.3.4 Công tác pháp chế, xử lý vi phạm 

Phối hợp với chính quyền địa phương, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn và các cơ quan chức 

năng tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử nghiêm các vụ vi phạm Luật 

Bảo vệ và Phát triển rừng. Trong năm 2014, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha đã kiểm tra, 

phát hiện và xử lý 52 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Trong đó: 

 Phá rừng trái pháp luật: 19 vụ, diện tích rừng bị phá 41.420m2; 

 Khai thác lâm sản trái phép: 02 vụ; 

 Mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 25 vụ; 

 Cất giữ lâm sản trái pháp luật: 06 vụ; 

 

Tổng số tang vật tịch thu: 7,32 m3 gỗ các loại. Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tăng 

12 vụ so với năm 2013. 

 

Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2014:  

 Tiền phạt vi phạm hành chính: 151.500.000 đ 

 Tiền bán tang vật: 28.450.000 đ 

 Tiền thu nợ tồn đọng: 4.500.000 đ 

 

 

2.3.5 Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác QLBVR 

Duy trì công tác phối hợp thường xuyên với các lực lượng đóng trên địa bàn gồm: Đồn biên phòng, 

Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện cùng cấp ủy, chính 

quyền địa phương trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa 

cháy rừng. 

 

Duy trì chế độ giao ban cụm tác chiến Biên phòng để duy trì chế độ trao đổi, nắm bắt thông tin và 

phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng xâm canh, xâm cư, phá rừng làm nương 

rẫy. 
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2.4 Đặc điểm kinh tế xã hội các xã mục tiêu 

2.4.1 Xã Xuân Nha 

Xã Xuân Nha có diện tích đất tự nhiên 9.374 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 1.241 ha, đất 

trồng cây hàng năm 1.148 ha, trồng lúa 236 ha, rừng đặc dụng gần 3.184 ha, còn lại là đất phi nông 

nghiệp và đất chưa sử dụng. 

 

Phía Bắc giáp với xã Vân Hồ huyện Vân Hồ. Phía Nam giáp xã Tân Xuân. Phía Đông giáp xã Cun 

Pheo huyện Mai Châu, Hòa Bình. Phía Tây giáp với xã Chiềng Xuân huyện Vân Hồ. 

 

Xuân Nha có 2 dân tộc chính là Thái và Mường, trong đó người Thái là chủ yếu. Người dân sống 

chủ yếu dựa vào rừng, trình độ dân trí còn thấp, tập quán canh tác, sản xuất của người dân đa số 

theo phương pháp canh tác cũ dẫn đến tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy, tỷ lệ hộ nghèo còn 

cao. Theo điều tra rà soát năm 2014, toàn xã có 530 hộ nghèo chiếm 57,8%, hộ cận nghèo là 220 hộ 

chiếm 24% và hộ thoát nghèo là 178 hộ. 

 

Trồng trọt năm 2014: Diện tích lúa mùa 145 ha, sản lượng năm 2014 đạt 654 tấn. Diện tích lúa 

Nương là 107 ha, sản lượng năm 2014 đạt 1.066 tấn. Diện tích Ngô là 581 ha, sản lượng 2.641 tấn. 

Ngoài ra còn có 55ha Sắn và 230 ha trồng Dong. 

 

Chăn nuôi năm 2014: Người dân trong xã chủ yếu chăn nuôi Trâu, Bò, Dê, Lợn, Ngựa và các loại 

gia cầm với số lượng tính đến cuối 2014 toàn xã có khoảng 937 con Trâu, Ngựa 65 con, Dê có 155 

con, lợn khoảng 2000 con, gia cầm khoảng 16000 con, số lượng tăng theo hàng năm và đóng một 

vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của hộ gia đình và của địa phương. 

 

2.4.2 Xã Chiềng Xuân 

Tổng diện tích tự nhiên 8.732 ha; đất nông nghiệp 1.321 ha; đất lâm nghiệp 5.384 ha; đất chưa sử 

dụng 1.953 ha. Phía Đông giáp xã Xuân Nha. Phía Tây giáp xã Chiềng Sơn, Đông Sang (Mộc 

Châu). Phía Nam giáp Tân Xuân. Phía Bắc giáp xã Vân Hồ 

 

Có 4 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 15,5%, dân tộc Mông 

chiếm tỷ lệ 61,4%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 0,7%, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 16%. Đến 31-12-

2013, toàn xã có 569 hộ; 2.876 nhân khẩu, mật độ dân số 33 người/km2. 

 

Tính đến cuối năm 2014, toàn xã có 1.187 ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó 1.277 ha là cây 

lương thực và đạt sản lượng gần 55.000 tấn, ngoài ra còn có diện tích đất trồng rau, đậu và các loại 

hoa mầu khác. Chăn nuôi trong xã phát triển bình thường, hiện nay có khoảng 1.291 con trâu, 1000 

con bò, 180 con dê và trên 2000 con lợn.  
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Chương 3. Tình hình khai thác và sử dụng LSNG  

tại KBTTN Xuân Nha 

3.1 Tình hình khai thác LSNG bởi phụ nữ 

Tại xã Chiềng Xuân và xã Xuân Nha có ít nhất 30 loại LSNG mà đa số người dân nơi đây hay khai 

thác sử dụng. Ngoài ra còn có trên 300 loại khác được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh, tuy nhiên 

người biết và có thể lấy chúng chỉ có những thầy lang trong xã. 

 

Bảng 3. Danh sách LSNG thường được khai thác tại xã Xuân Nha 

Stt Loại LSNG Stt Loại LSNG Stt Loại LSNG 

1 Củi* 10 Chuối rừng* 18 Lá dong* 

2 Măng* 11 Mộc nhĩ 19 Phong lan 

3 Rau tầm bóp 12 Rau sắng* 20 Mật ong 

4 Ếch 13 Lá đắng 21 Củ 30 

5 Nứa* 14 Máu chó* 22 Lá ve* 

6 Tre* 15 Khúc khắc* 23 Song 

7 Luồng* 16 Hà thủ ô* 24 Mây 

8 Vầu* 17 Dây Cháy nhà 25 Cây Pang 

9 Giang     

 

Với 25 loại LSNG này quan trọng nhất là Củi, Chuối rừng, các loài thuộc họ Tre Luồng, rau Sắng, 

Lá ve, Máu chó, Khúc khắc, Hà thủ ô và lá Dong (đánh dấu *). 

 

Bảng 4. Danh sách LSNG thường được khai thác tại xã Chiềng Xuân 

Stt Loại LSNG Stt Loại LSNG Stt Loại LSNG 

1 Măng* 12 Chuột 22 Khúc khắc 

2 Củi* 13 Cò Xính lềnh 23 Vầu* 

3 Rau Sắng* 14 Mộc nhĩ* 24 Giang* 

4 Lá Đắng* 15 Ếch 25 Luồng* 

5 Quả vải rừng 16 Nhãn rừng 26 Tre* 

6 Lá Mùa chua 17 Rau Tầm bóp 27 Nứa* 

7 Cây cao ru 18 Nấm mối* 28 Song 

8 Lá Nấn 19 Sung nước 29 Mây 

9 Bông báo 20 Phong lan* 30 Chuối rừng* 

10 Riềng dại 21 Mật ong 31 Hà thủ ô 

11 Cà kê     
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Tương tự như người dân xã Xuân Nha, tại xã Chiềng Xuân dù các loại LSNG được khai thác có 

khác nhau do văn hóa, phong tục nhưng cũng chỉ nhằm cho việc sử dụng tại gia đình như Củi, lá 

Đắng, Rau Sắng, Nấm mối, Mộc Nhĩ, Phong lan, các loại thuộc họ Tre Luồng, Măng, Sung nước và 

Chuối rừng, riêng Vầu là người dân khai thác để bán là chủ yếu (đánh dấu *) 

 

Ở xã Xuân Nha tình hình khai thác LSNG trong rừng tự nhiên diễn ra khá phức tạp tại địa phương. 

Đối với những loại chỉ sử dụng cho nhu cầu của gia đình như Củi, rau Sắng, Luồng, lá Ve hay cây 

Pang (tiếng Mường) thì hầu như việc khai thác trong rừng có phần giảm xuống do những loại này 

người dân có thể gây trồng được xung quanh nhà, vườn rừng và đồi của họ hoặc là loài cây đó đã 

hiếm dần. Đối với những loài có giá trị kinh tế cao và với sự xuất hiện của hai tư thương chuyên 

buôn bán những loại cây thuốc như: Máu chó, Khúc khắc, Hà thủ ô… đã kích thích việc khai thác 

của người dân trong vùng. Tuy nhiên theo đánh giá của người dân mặc dù nhu cầu khai thác những 

loại này đang tăng cao nhưng ngày càng khó tìm kiếm trong rừng và trữ lượng giảm đáng kể. 

 

Bảng 5. Diễn biến khai thác LSNG tại Xuân Nha 

TT Loại lâm sản Trước 2003 2003-2013 2013 - Nay 

1 Củi 100 100 100 

2 Chuối rừng 100 70 50 

3 Vầu/Tre/nứa/ Luồng 100 80 50 

4 Rau sắng 100 70 40 

5 Măng 100 130 200 

6 Lá ve 100 80 50 

7 Máu chó 100 150 200 

8 Khúc khắc 100 150 200 

9 Hà thủ ô 100 150 200 

10 Lá dong 100 180 200 

(Lấy năm 2002 làm mốc 100 điểm cho khai thác để so sánh) 

 

Bảng 6. Diễn biến khai thác một số loại LSNG chính tại xã Chiềng Xuân 

Stt Loại lâm sản Trước 2002 Từ  2002-2010 2010-nay 

1 Rau sắng 100 70 40 

2 Lá đắng 100 170 200 

3 Mộc nhĩ 100 80 30 

4 Củi khô 100 100 70 

5 Phong Lan  100 150 170 

6 Vầu/Tre/nứa/Luồng 100 70 30 
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7 Măng 100 50 30 

8 Chuối rừng 100 70 30 

(Lấy năm 2002 làm mốc 100 điểm cho khai thác để so sánh) 

 

Ở xã Chiềng Xuân từ trước khi thành lập KBTTN Xuân Nha (2003) cho đến nay, việc khai thác 

LSNG của người dân địa phương biến động rất lớn và hầu hết việc khai thác giảm dần, điều này 

một phần do sự quản lý về khai thác sử dụng của KBTTN Xuân Nha, một phần là do người dân 

được tăng cường nhận thức trong việc khai thác sử dụng rừng, hơn thế nữa là kinh tế đang ngày 

càng phát triển, mức độ phụ thuộc vào rừng không còn nhiều như trước đây. Ví dụ đối với loại tre, 

nứa thì bà Hà Thị Sáng chủ tịch LHHPN Xuân Nha cho biết “trước đây khi chưa thành lập KBT 

vẫn lấy về làm nhà nhiều, trong thời gian thành lập KBT thì khai thác ít hơn vì được tuyên truyền, 

nay ít dùng hơn vì chủ yếu là đan bế”.  

 

Ngoài ra, người dân Chiềng Xuân còn trồng các loại LSNG dễ sống và cần thiết hàng ngày xung 

quanh nhà của họ, vì thế việc lên rừng khai thác các loại này có phần giảm đi. Riêng một số loại có 

thể thương mại hóa như Phong lan, lá Đắng thì có xu thế tăng lên vì giá trị kinh tế của chúng, đặc 

biệt là Lan rừng. Chị Hạng Thị Nu ở xã Chiềng Xuân cho biết “Trước kia rất ít khai thác vì thấy 

bình thường, nay vừa khai thác về làm cảnh vừa để bán”. Còn đối với lá Đắng thì “Trước kia ít khi 

sử dụng, chỉ người biết mới lấy về dùng, hiện nay còn mở rộng lấy về ăn và bán”. 

 

Hình 1. Mức độ sử dụng củi và vầu tại Xuân Nha và Chiềng Xuân 

 

Mặc dù số lượng LSNG được khai thác trên địa bàn 2 xã là rất nhiều, tuy nhiên tùy thuộc vào mùa 

vụ và hình thức khai thác mà mỗi loại LSNG sẽ được khai thác sử dụng với số lượng khác nhau. Vì 

thế để so sánh được số lượng khai thác hàng năm giữa 2 xã thì chỉ có thể so sánh trên 2 loại LSNG 

chính quanh năm như Củi, Vầu/tre/luồng/nứa. Hàng năm, một hộ gia đình của xã Xuân Nha sử 

dụng hết khoảng 2,2 tấn Củi và gần 51 tấn Vầu/tre/luồng trong khi đó tại xã Chiềng Xuân là 3,5 tấn 

Củi và 30 tấn Vầu. 

 

Từ đây có thế rõ rằng lượng khai thác bình quân hàng năm của 1 hộ gia đình tại xã Xuân Nha cao 

hơn so với xã Chiềng Xuân ở cả 2 loại LSNG này. Theo người dân cho biết đối với cây 
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Vầu/tre/luồng/nứa thì người dân ở xã Chiềng Xuân chủ yếu khai thác để làm nhà, chuồng, rào 

vườn.Còn đối với xã Xuân Nha thì ngoài việc khai thác dùng trong gia đình thì người dân còn bán 

cho các tư thương đến thu mua. Một nguyên nhân khách quan nữa đó là ở Xuân Nha cây Luồng, 

Vầu được trồng nhiều ở các khu rừng sản xuất của người dân, còn ở Chiềng Xuân thì chủ yếu khai 

thác ở trên rừng tự nhiên và một ít trồng quanh nhà. Ngoài ra, tại Chiềng Xuân người dân chủ yếu là 

dân tộc Mông, không có phong tục làm nhà sàn mà chủ yếu là nhà đất và các vách được dùng bằng 

gỗ thông, gỗ tạp.Còn đối với Xuân Nha người dân tộc Thái chiếm đa số, văn hóa nhà sàn đã có từ 

lâu đời và người dân thường sử dụng Luồng, Tre, Nứa, Vầu để làm các vách hoặc sàn nhà.  

 

Còn đối với củi người dân hai xã đều dùng cho gia đình, theo quan sát của nhóm đánh giá thì lượng 

người dân ở xã Xuân Nha sử dụng bếp ga và điện để nấu nhiều hơn so với Chiềng Xuân, do vậy 

việc mà khối lượng củi được khai thác trong 01 năm của người Mông tại Chiềng Xuân nhiều hơn so 

với người Thái tại Xuân Nha là điều dễ hiểu. 

 

Không có nhiều sự khác biệt trong khối lượng khai thác LSNG giữa hộ trung bình và hộ nghèo tại 

xã Chiềng Xuânvì chủ yếu người dân khai thác cho sử dụng theo nhu cầu của gia đình và tình hình 

thương mại LSNG ở đây chưa phát triển. 

 

Bảng 7. Khai thác một số LSNG chính theo kinh tế hộ ở xã Chiềng Xuân 

Loại LSNG 
Khối lượng khai thác (kg/năm/hộ) 

Hộ nghèo  Hộ trung bình 

Măng 30 20 

Rau Sắng 12 10 

Củi 3.680 3.375 

Lá Đắng 7 10 

 

Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng hơn trong việc khai thác LSNG của người dân thuộc hailoại kinh 

tế hộ nghèo và trung bình tại xã Xuân Nha. Với những loại LSNG bình thường dùng làm thực phẩm 

và thức ăn chăn nuôi như rau Tầm bóp, Chuối thì hầu như không khác nhau.Tuy nhiên đối với 

những loại có thể buôn bán thương mại được như Củi, Vầu/Tre/Nứa/ Luồngthì sự chênh lệch trong 

khai thác giữa 2 nhóm kinh tế hộ khá lớn.  

 

Hiện tại trong xã có ít nhất hai tư thương đang thu mua cây thuốc, Măng và Vầu/Tre/Nứa/ Luồngđó 

là cơ sở Quân Lực và Hoàng Lan.Hai cơ sở này nằm ngay tại trung tâm xã. Các hộ nghèo thường là 

những hộ sống phụ thuộc vào rừng, không có nghề phụ, vì thế việc xuất hiện hai cơ sở thu mua này 

thúc đẩy người dân đặc biệt là hộ nghèo khai thác LSNG nhiều hơn. 

 

Bảng 8. Khai thác một số LSNG chính theo kinh tế hộ ở xã Xuân Nha 

Loại LSNG 
Khối lượng (kg/năm/hộ) 

Hộ nghèo Hộ trung bình 

Tầm bóp 21 20 

Củi 3.853 1.075 
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Măng 60 209 

Chuối 633 840 

Luồng/vầu/tre 67.525 195 

 

3.2 Tình hình sử dụng LSNG của phụ nữ tại Xuân Nha và Chiềng Xuân 

3.2.1 Sử dụng LSNG tại hộ gia đình 

Tình hình sử dụng LSNG của người dân tại hai xã Xuân Nha và Chiềng Xuân rất đa dạng.Tuy nhiên 

họ tập trung cho đáp ứng nhu cầu của gia đình như làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây 

dựng và nuôi trồng quanh nhà để tiện cho việc khai thác khi cần.Dưới đây là các mục đích sử dụng 

của LSNG tại Xuân Nha và Chiềng Xuân. 

 

Nhóm LSNG dùng làm thức ăn: Có rất nhiều loại LSNG có thể dùng làm thức ăn tại xã Chiềng 

Xuân.Tuy nhiên những loại chính mà hàng ngày hoặc hàng tháng người dân thường sử dụng chủ 

yếu là rau Sắng, lá Đắng, Nấm mối, Mộc nhĩ, Măng, rau Tầm bóp và Chuối rừng. Không có nhiều 

sự khác biệt giữa sử dụng những loại LSNG làm thức ăn giữa người dân của Xuân Nha và người 

dân Chiềng Xuân. 

 

Nhóm LSNG dùng làm thuốc: Những loại này có vai trò rất quan trọng đối với người dân các xã 

trong KBTTN Xuân Nha, ước tính có tới 300 loại cây, con được dùng làm thuốc trong những bài 

thuốc về đau bụng, cho phụ sản sau sinh, chữa bệnh gan, tiểu đường… Theo số liệu người dân cung 

cấp thì hiện nay họ đang sử dụng một số loại chính như: Lá đắng vừa dùng làm thức ăn vừa chữa 

bệnh dạ dày, Mật ong, Củ ba mươi (Bách bộ), Tam thất, Khúc khắc, cây Pang… Tuy nhiên chỉ có 

những thầy lang trong vùng mới biết phối kết hợp các loại cây này với nhau để tạo ra các bài thuốc 

thực sự, còn người dân hiểu biết rất ít về công dụng cũng như cách sử dụng chúng. Một số loài động 

vật nhỏ được săn bắt làm thực phẩm như chuột, sóc, rắn, ếch, ốc, cua… 

 

Nhóm vật liệu xây dựng: Mặc dù văn hóa ở giữa người Mông (nhà đất) và người Thái (nhà Sàn) ở 

hai xã Chiềng Xuân và Xuân Nha khác nhau nhưng các vật liệu xây dựng nhà, chuồng trại, bếp 

cũng chỉ từ những loại như Vầu/Tre/Nứa/ Luồngcọ và các loại cây gỗ khác. Người dân khai thác 

những loại này gần rừng tự nhiên. Tuy nhiênhiện nay họ đã gây trồng gần nhà hoặc trên rừng sản 

xuất và nhu cầu hàng năm cũng không cao vì số lượng nhà làm mới cũng ít, chủ yếu là những ngôi 

nhà được làm từ trên 10 năm trước đây. Sự khác biết duy nhất trong việc sử dụng các loại vật liệu 

này là ở Xuân Nha có tư thương thu mua nên nhu cầu khai thác và sử dụng chúng cao hơn so với 

Chiềng Xuân. 

 

Nhóm chất đốt: Đa dạng, bất cứ thứ gì có thể đun nấu được là người dân sử dụng.Củi có thể là 

những cây bụi xung quanh nhà, thân cây Ngô, lõi Ngô, cành nhánh của Luồng, Tre… Nhưng ưa 

thích nhất vẫn là những cây thân gỗ.Hàng tuần có hộ gia đình đi khai thác từ 2-4 lần khu vực gần 

rừng tự nhiên hoặc trong vườn nhà họ.Mức độ sử dụng cũng lớn, đặc biệt là vào mùa đông người 

dân có thói quen vừa nấu ăn vừa sưởi ấm nên bếp hầu như đỏ lửa cả ngày.Tính bình quân hàng năm 

một hộ gia đình có thể dùng hết khoảng 4 tấn củi. 

 

Nhóm thức ăn chăn nuôi: Do trước đây người dân có thói quen chăn nuôi thả rông, ít dự trữ hoặc 

thu hái thức ăn cho gia súc nên những loại trong nhóm này được người dân lấy rất ít. Cho đến nay 

khi hình thức chăn nuôi chuyển sang nuôi nhốt thì người dân cũng chỉ lấy một số loại như Chuối, 

Lá đắng (chữa bệnh đau bụng, chướng bụng) cho Trâu, Bò và một số loại cỏ khác trên nương.  
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Nhóm nguyên liệu thủ công: Người dân ở 2 xã chưa phát triển mạnh về đan lát cũng như tạo ra 

các sản phẩm thủ công   một số đồ dùng trong gia đình như Bế, Giỏ, và nguyên liệu sử dụng là 

Song, Mây, Tre, Vầu, số lượng sử dụng không đáng kể, hàng năm mỗi gia đình chỉ đan 1-2 cái Bế 

để dùng. 

 

Vì 2 xã có khoảng cách địa lý với nhau không xa nên có nhiều cách sử dụng LSNG giống nhau giữa 

người dân 2 xã, nhưng do thành phần dân tộc cũng như văn hóa khác nhau (Chiềng Xuân chủ yếu là 

người Mông, Xuân Nha chủ yếu người Thái) nên sẽ có một số cách sử dụng LSNG khác nhau như: 

 Dùng Tre, Vầu, Nứa: Người dân tại xã Chiềng Xuân chủ yếu là người Mông chủ yếu dùng 

những loại cây này để rào vườn, làm chuồng trại và 1 phần trong làm nhà. Với người Thái 

Xuân Nha thì những loại cây này được dùng khá phổ biến trong việc làm vách hoặc sàn nhà, 

ngoài ra họ cũng dùng để làm các dụng cụ lao động, rào vườn, chuồng trại. 

 Dùng Măng: Người dân Chiềng Xuân lấy Măng để ăn tươi trong 1 vài ngày còn ở Xuân Nha 

ngoài việc lấy Măng để ăn hàng ngày, họ còn chế biến ra các loại Măng khô, Măng chua và 

đem bán.Nhiều hộ trong xã đều có một lò sấy măng khô, vào các vụ Măng chính từ tháng 6 

đến hết 30 tháng 8 hàng năm, người dân thu hái măng để bán hoặc làm măng khô. 

 

Nhóm làm cảnh: Nuôi chim và trồng phong lan làm cảnh cũng xuất hiện nhiều ở cả Xuân Nha và 

Chiềng Xuân, cho dù nó chưa phát triển và phổ biến trên toàn xã, nhưng hầu như người dân đi rừng 

mà bắt gặp, thu được những loại như Kim tuyến, Hoàng thảo, Lan Quế, Chim Chào Mào, Chích 

Chòe… họ đều đem về nuôi trồng. Thường mỗi hộ phải có vài giò phong lan rừng treo ở gốc cây 

hoặc cành cây trong nhà, vườn hoặc đầu ngõ. 

 

3.2.2 Gây trồng các loại LSNG 

Tại hai xã Chiềng Xuân và Xuân Nha, người dân nuôi trồng khá nhiều loại LSNG như Chuối, Tre, 

Luồng, Ong mật… nhưng chỉ mang tính chất nhỏ lẻ, quanh nhà và vườn đồi nhằm phục vụ cho gia 

đình là chính. Điển hình hơn cả vẫn là việc nuôi Ong rừng lấy mật của các hộ. Việc này vừa tăng 

thu nhập hàng năm cho hộ, tạo việc làm nhưng không quá vất vả, giảm nạn chặt cây, đốt trong rừng 

để lấy Ong trong rừng tự nhiên.  

 

Mặc dù mô hình nuôi Ong này chỉ mang tính chất tự phát và nhỏ lẻ, nhưng nó đóng góp vào thu 

nhập của hộ gia đình đáng kể. Ví như,tại Chiềng Xuân hiện nay có khoảng 10-15 hộ đang nuôi ong 

trong vườn và sau nhà, với quy mô hộ gia đình từ 10-20 tổ hàng năm thu được trên dưới 60 lít mật 

mỗi năm cho thu khoảng 18 - 30 triệu đồng cho gia đình. Điển hình như gia đình anh Hoàng Văn 

Kiên (bản Suối Quanh, xã  Chiềng Xuân), hộ gia đình này đã nuôi trên 10 năm, công và chi phí bỏ 

ra rất thấp và hầu như công việc rất nhẹ nhàng vì nuôi gần rừng, nhiều hoa và ít dịch bệnh, sản 

phẩm đầu ra hàng năm đều đặn từ 50-70 lít mật/10 thùng Ong, thu nhập mỗi năm lên tới 25 triệu 

đồng. 

 

Nuôi Ong rất tiềm năng và dễ phát triển tại địa phương vì có khá nhiều thuận lợi. Thứ nhất là gần 

rừng, nhiều loại hoa và hầu như quanh năm. Thứ hai vật liệu làm thùng cho Ong sẵn có.Thứ ba thị 

trường hiện nay rất ưa chuộng mật Ông nuôi gần rừng. Thứ tư là không phải mất tiền mua Ong 

giống mà Ong tự đến làm tổ. Tuy nhiên cũng có những khó khăn nhất định như người dân trong xã 

kỹ thuật nuôi Ong thấp và không dám đầu tư mở rộng mô hình, chỉ muốn nuôi nhỏ lẻ. Thứ hai là 

không có kế hoạch phát triển thị trường cho sản phẩm, đang còn rất thụ động trong việc buôn bán 

mật sau khi thu hoạch. Thứ ba là chưa biết tách đàn và giữ đàn, cứ để Ong tự đến và tự đi. 
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Ảnh 1. Nuôi ong rừng ở Chiềng Xuân. 

 

3.2.3 Chế biến và kinh doanh LSNG 

Chế biến LSNG được người dân thực hiện thường xuyên với mục đích tạo ra các sản phẩm khác từ 

những cây, con lấy được từ rừng; ví dụ như làm măng khô, măng chua hay đan các loại bế để dùng 

lấy củi, gùi lúa... Những hoạt động này nó đã trở thành những nét văn hóa của những dân tộc sống 

gần rừng. Tuy nhiên, chế biến LSNG tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế và mang lại thu nhập cho 

người dân địa phương thì còn chưa phát triển. 

 

Đan lát tre nứa 

Tại xã Chiềng Xuân chỉ có 01 hộ đan lát tạo ra các loại sàng, thúng,nia là gia đình anh Nguyễn Văn 

Luyện và không phải người dân tộc, mà gia đình anh từ Hà Tây lên lập nghiệp. Nguyên liệu dùng 

để sản xuất chủ yếu là Mây, Song, Luồng, Vầu, những thứ dễ kiếm tại địa phương. Gia đình anh đã 

làm nghề được hơn 20 năm và tạo công ăn việc làm cho 7 người trong gia đình bao gồm gia đình 

anh và gia đình con trai. Hàng năm sản xuất khoảng 500 sản phẩm và bán tại địa phương hoặc xuất 

sang Lào với giá từ 200.000đ - 220.000đ/cái, mang lại thu nhập bình quân hàng năm cho gia đình 

khoảng 90 triệu đồng, chưa kể chi phí mua nguyên vật liệu. 

 

Cơ sở của anh có 05 phụ nữ và đều có thể làm được các công đoạn từ việc vót nan, đan và hoàn 

thiện và buôn bán sản phẩm. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong toàn bộ công đoạn sản xuất. Công 

việc đã mang lại thu nhập cho gia đình và nâng cao vị thế hơn cho phụ nữ trong gia đình, họ được 

tôn trọng và được giao thực hiện bất kỳ công đoạn nào của công việc sản xuất. 

 

Gia đình mong muốn có thể thành lập nên một xưởng sản xuất nhỏ, đem lại công ăn việc làm cho 

khoảng 20-30 người vì ở đây nguyên liệu rất sẵn có, lao động nhiều và thị trường đã có, chính sách 
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địa phương không gây cản trở gì. Tuy nhiên vấn đề về vốn, kỹ thuật và máy móc đang là rào cản 

cho việc phát triển. 

 

 

Ảnh 2. Đan lát mây tre ở Chiềng Xuân. 

 

 

 

Hình 2. Chuỗi giá trị đan lát ở xã Chiềng Xuân. 

Có thể mô tả chuỗi này như sau: Người dân khai thác Nứa, Mây, Giang từ rừng bán cho cơ sở chế 

biến nhưng nguồn này ít, chủ yếu là cơ sở tự đi khai thác để chọn được loại chất lượng phù hợp. 

Sau đó cơ sở đem về sơ chế và sản xuất ra sản phẩm là những chiếc Nong, Sàng… (tùy theo khách 

đặt hàng). Sản phẩm được bán lại cho người dân trong xã hoặc xã lân cận (chiếm khoảng 80%). 

20% còn lại là khách ở huyện khác đặt hàng. Sản phẩm do người dân trong vùng đặt thì họ về sử 

dụng là chính, một số người đem bán sang bên Lào. 

 

Đối với chuỗi sản phẩm này thì người chế biến đóng vai trò quan trọng, do độc quyền chế biến loại 

sản phẩm này trong vùng, và là người quyết định chất lượng nên giá cả sản phẩm sẽ do cơ sở chế 

biến quyết định sau khi cân đối với chi phí nhân công và nguyên liệu. Thương lái bên ngoài vào 

mua thường rất ít nên không ảnh hưởng nhiều đến vai trò của cơ sở sản xuất trong chuỗi sản phẩm. 
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Làm thuốc Nam 

 

Đối với làm thuốc ở đây chỉ có 1-2 thầy lang trong mỗi xã là có thể thu hái và chế biến thành các 

loại thuốc khác nhau để chữa các bệnh như sỏi thận, đau lưng, hậu sản, bệnh gan… Sau khi chế 

biến, thầy lang sẽ bốc thuốc và bán cho mọi người tại địa phương, hoặc nếu có ai nghe hoặc biết 

đến danh của thầy có thể đến tận nơi để khám và lấy thuốc. Dưới đây là chuỗi sản phẩm thuốc tại 

địa phương. 

 

 

Hình 3. Chuỗi giá trị cây thuốc Nam. 

 

Thầy lang là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi sản phẩm thuốc này, vì trong xã chỉ có 1-2 thầy 

Lang có thể bốc thuốc chữa bệnh vì thế giá cả, quyết định bốc như thế nào là đều phụ thuộc vào mắt 

xích này. Với chuỗi này thì thầy lang chủ yếu tự khai thác các loại cây thuốc trên rừng hoặc xung 

quanh nhà và một phần mua từ người dân nếu có.Sau khi thu mua xong, thầy lang sẽ tự chế biến và 

tạo ra các loại thuốc khác nhau tùy vào từng khách hàng đặt. Thầy lang có thể bán cho người trong 

xã hoặc bán cho những người ở vùng khác đến nếu họ đặt.  

 

Câu chuyện làm thuốc Nam của phụ nữ người Mường tại Chiềng Xuân 

Bà Bùi Thị Phòng là người dân tộc Mường sinh ra và lớn lên tại Hòa Bình, sau này lập gia 
đình và đến ở tại bản Suối Quanh xã Chiềng Xuân huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La từ năm 
1991.Cũng từ đó bà bắt đầu theo nghề bốc thuốc cứu người. Gia đình bà có 5 người gồm 2 
vợ chồng và 3 đứa con, gia đình sống chủ yếu từviệc bốc thuốc cứu người của bà và một 
phần từ nông nghiệp. Bà biết nhiều phương thuốc nhưng chủ yếu là các bài chữa bệnh sỏi 
thận, gan, mật và hậu sản cho phụ nữ.Bà Phòng có thể nhận biết được trên 300 loài cây 
thuốc dùng để chữa bệnh. Từ khi làm nghề này bà đã chữa khỏi cho rất nhiều người cả 
trong và ngoài huyện. Năm 2012 như bà còn nhớ có 1 chị trong xã sau khi sinh con đã bị 
bệnh hậu sản, bệnh viện trả về nhưng sau khi uống thuốc bà bốc thì người phụ nữ này đã 
dần dần hồi phục sức khỏe và đi lại, làm việc bình thường. Với bà, “nghề thuốc là một cái 
Tâm và Duyên”, nó giúp bà cứu chữa cho rất nhiều người đồng thời giúp bà nuôi và dạy 3 
đứa con nên người và thành đạt. 
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Ảnh 3. Làm thuốc Nam ở Chiềng Xuân. 

Buôn bán các loại LSNG 

Thương mại LSNG tại xã Xuân Nha phát triển hơn xãChiềng Xuân.Hiện tại ở đây có hai tiểu 

thương chuyên thu mua các loại cây thuốc như Củ 30, Máu chó, Hà thủ ô, củ Khúc khắc, Sắn, Ngô, 

Tre, Luồng.Các tư thương thường thu mua tại chỗ, người dân đem đến tận nơi để bán nếu số lượng 

ít. Số lượng nhiều thì tư thương sẽ đem xe đến lấy tận nơi. Sau đó họ sẽ xuất lại cho xuất cho tư 

thương ở nơi khác đến hoặc các hiệu thuốc thường là ở thành phố Sơn La. 

 

Tư thương thường thu mua được nhiều vào những tháng ít mưa, nhưng tính bình quân mỗi tháng họ 

thu mua khoảng 1-2 tấn dược liệu các loại. Với việc kinh doanh buôn bán này đã tạo công ăn việc 

làm cho từ 5-7 người trong đó thuê ngoài khoảng 2-3 người và tăng thu nhập cho 3-4 phụ nữ. 

 

Theo nhận định của các tư thương thì dược liệu ngày càng khan hiếm trên địa bàn như loại cây Hà 

thủ ô, Máu chó, Củ 30, Sa nhân…, thu mua với số lượng ngày càng ít đi do người dân không khai 

thác được và trên rừng cạn kiệt dần. Điều này chứng tỏ rằng LSNG có ý nghĩa rất lớn đối với kinh 

tế hộ của người dân địa phương nhưng đồng thời nó cũng đang bị suy giảm dần về số lượng do khai 

thác quá mức và không bền vững. Sự xuất hiện của các tư thương trong xã cũng kích thích việc khai 

thác và góp phần không nhỏ vào sự suy giảm trên của các loại LSNG. 

 



 

 

27 

 

 

Hình 4. Chuỗi giá trị kinh doanh LSNG ở xã Chiềng Xuân và Xuân Nha. 

 

 

Ảnh 4. Thu mua Củ ba mươi (Bách bộ). 

Trong chuỗi này thì mắt xích quan trọng nhất là thu gom trong xã, họ sẽ là đầu mối thu gom tất cả 

các sản phẩm từ người dân và làm việc với tư thương bên ngoài, giá cả sẽ do đối tượng này đàm 

phán với tư thương, sau đó sẽ sử dụng một mức giá nhất định và thấp hơn để mua từ người dân. 

 

Sản xuất măng khô 

Từ tháng 6 đến 30 tháng 8 hàng năm, người dân được phép khai thác Măng từ rừng. Hầu hết người 

dân tại 2 xã Xuân Nha và Chiềng Xuân đều được hưởng lợi từ việc này. Ở Chiềng Xuân người dân 

chủ yếu khai thác để ăn.Còn đối với Xuân Nha, Măng trở thành một loại hàng hóa mang lại thu 

nhập đáng kể cho người dân. Vào đầu vụ măng 90% người dân đi khai thác, một phần rất nhỏ để ăn, 

còn lại là bán tươi và chế biến Măng khô bán.Hầu hết các hộ nơi đây đều có một lò sấy. Dưới đây là 

chuỗi sản phẩm Măng tại Xuân Nha. 
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Ảnh 5. Lò sấy măng hộ gia đình ở Xuân Nha. 

 

Hình 5. Chuỗi giá trị măng khô. 

 

Chuỗi này có thể mô tả như sau: Măng từ rừng được người dân khai thác về, Nếu giá Măng tươi cao 

thì họ sẽ bán trực tiếp cho thu gom hoặc thương lái. Nếu giá măng tươi giảm xuống, người dân sẽ tự 

sấy khô Măng sau đó đóng vào các bao tải bán cho thu gom trong xã hoặc bán trực tiếp cho thương 

lái bên ngoài, tuy nhiên họ thường bán cho thu gom ở trong xã nhiều hơn. 

 

Trong chuỗi này thì mắt xích thu gom trong xã đóng vai trò quan trọng, họ vừa là đầu mối giữa 

người dân với thương lái và người dân, họ có thể thu mua bất kỳ loại sản phẩm măng nào và có thể 

tự chế biến. Giá cả ổn định hay không mắt xích này đều có vai trò lớn. 
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3.3 Những vấn đề trong khai thác sử dụng LSNG 

3.3.1 Khó khăn trong khai thác sử dụng LSNG 

Trong quá trình khai thác và sử dụng LSNG có một số khó khăn chung căn bản như sau: 

 Đường đi lại khó khăn: Có những loại LSNG chỉ phân bố trong rừng tự nhiên, cao và đường 

đi hiểm trở nên việc khai thác được chúng cũng bắt buộc người dân phải vượt qua những 

dãy núi cao, nguy hiểm thuộc các đỉnh của Pha Luông. 

 LSNG ngày càng kham hiếm: Do nhu cầu sử dụng, nhu cầu thương mại và do việc khai thác 

không bền vững. Điều này đã khiến cho một số loài LSNG ngày càng trở nên hiếm hoi và 

khó tìm kiếm hơn như Hà thủ ô, Khúc Khắc… 

 Thiếu kỹ thuật và công nghệ: Những LSNG thu hái từ người dân hoặc sẽ được xuất đi luôn 

hoặc được sơ chế bằng cách phơi khô không thành phẩm, vì thế giá trị kinh tế thấp và mang 

lại thu nhập không cao. Cần thiết đầu tư về công nghệ và nâng cao kỹ thuật trong chế biến 

LSNG tại chỗ để tạo việc làm và tăng thu nhập. 

 

3.3.2 Công bằng giới trong khai thác sử dụng LSNG 

 

Về khai thác LSNG 

Tại xã Chiềng Xuân, việc phân công nhau trong khai thác LSNG giữa nam và nữ trong gia đình khá 

cân đối. Thường ai đi lấy cũng được nếu thuận tiện, có thể là lúc đi làm nương, rẫy về tiện sẽ lấy 

củi, rau cho gia đình, không có nguyên tắc nào bắt buộc ai là người đi lấy cái này, ai là người đi lấy 

cái kia. Tuy nhiên, nếu số lượng khai thác lớn (ví dụ như củi) thì thường là cả 2 vợ chồng cùng 

nhau đi khai thác và vận chuyển về nhà bằng xe máy, gùi.Còn những loại nhẹ, dễ lấy như rau, củ 

thường là người phụ nữ đi hái về. Theo số liệu điều tra cũng như ý kiến phỏng vấn cho thấy việc thu 

hái LSNG ở đây diễn ra khá cân đối giữa nam và nữ. 

 

 

Ảnh 6. Thảo luận nhóm phụ nữ ở Chiềng Xuân. 

 

Đối với xã Xuân Nha, phụ nữ là người chủ yếu đi khai thác, mức độ và tần suất khai thác LSNG 

của phụ nữ trong xã này diễn ra thường xuyên hơn. Cũng giống như xã Chiềng Xuân, mặc dù phụ 

nữ đi lấy chủ yếu nhưng chỉ đối với những loại LSNG nhẹ, dễ lấy như rau, củ, quả, còn đối với 
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những loại nặng, khó lấy như Củi, Tre, Luồng thì chủ yếu là đàn ông hoặc cả gia đình đi khai thác. 

Điều này tuy không phải là nguyên tắc tại xã nhưng nó được ngầm hiểu đối với mỗi gia đình. 

 

Nhìn chung, trong việc khai thác LSNG từ những việc khai thác các loại nhẹ, dễ lấy như rau, củ đến 

những loại nặng, khó lấy như Tre, Luồng, Củi thì phụ nữ đều tham gia. 

 

Về sử dụng LSNG 

Sử dụng LSNG có nhiều mục đích khác nhau đã được nêu ở trên như làm thức ăn, chăn nuôi, xây 

dựng, đung nấu, làm thuốc... trong đó vai trò của người phụ nữ luôn chiếm phần quan trọng, hầu hết 

người phụ nữ đều tham gia trong tất cả những mục đích sử dụng kể trên, dù là ở Chiềng Xuân hay 

Xuân Nha. Từ việc sử dụng trong gia đình như nấu ăn, trồng, rào vườn hay làm chuồng trại cho đến 

việc chăn nuôi, thu mua và buôn bán LSNG như nuôi Ong, Tre, Luồng. Nguyên nhân sâu xa là do 

bản tính chịu thương chịu khó của họ, thứ hai là những hiểu biết về công bằng giới trong lao động 

còn hạn chế. Thứ nữa là văn hóa đời sống của người dân. 
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Chương 4. Vai trò và năng lực của phụ nữ  

trong quản lý sử dụng rừng 

4.1 Tình hình hoạt động của Hội phụ nữ xã 

Hội phụ nữ các xã thuộc KBTTN Xuân Nha hoạt động dựa trên 6 nhiệm vụ chính: 

 Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, pháp luật, chính sách, rèn 

luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức. 

 Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. 

 Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường. 

 Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát pháp luật, chính sách về bình 

đẳng giới. 

 Xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh 

 Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. 

 

Nhìn chung, hội phụ nữ của các xã hoạt động theo 6 nhiệm vụ trên, tuy nhiên hiệu quả đạt được còn 

tùy thuộc vào điều kiện dân trí và dân tộc. Mặt khác, ngoài những nhiệm vụ trên thì hội phụ nữ các 

xã rất ít hoặc không tham gia các hoạt động liên quan đến quản lý bảo vệ rừng của khu bảo tồn. 

 

Hội LHPN phụ nữ xã Chiềng Xuân có 359 hội viên; có 1 chủ tịch Hội và 1 phó chủ tịch. Toàn xã có 

tất cả 8 thôn, mỗi thôn có 1 chi hội trường và 1 chi hội phó. Trình độ văn hóa của các chi hội thấp, 

từ cấp 2 trở xuống, trong 8 chi hội trưởng thì có tới 3 người không biết chữ và 8 chi hội phó đều 

không đi học và không biết chữ. 

 

 

 

Hội phụ nữ xã Xuân Nha có 596 hội viên, lãnh đạo gồm 2 người, một Chủ tịch và một phó chủ tịch. 

Toàn xã có 8 thôn, mỗi thôn có 1 chi hội trưởng và 1 chi hội phó. Trình độ văn hóa khá cao. Chủ 

tịch Hội trình độ đại học và phó chủ tịch trình độ cao đẳng.Các chi hội và phó chi hội trưởng của 

các thôn đều là những người trình độ văn hóa từ 4-12/12. Nhìn chung, trình độ văn hóa của Hội phụ 

0% 0%

33%

56%

5%
6%

Không đi học Xóa mù chữ Tiểu học

TH cơ sở TH phổ thông Cao đẳng

46%

8%

15%

23%

8%

0%

Không đi học Xóa mù chữ Tiểu học

TH cơ sở TH phổ thông Cao đẳng

Hình 6. Trình độ văn hóa của Hội phụ nữ xã 

Xuân Nha. 

Hình 7. Trình độ văn hóa của Hội phụ nữ xã 

Chiềng Xuân. 



 

 

32 

 

nữ xã Xuân Nha khá cao và đồng đều.Các chị em đều có tầm hiểu biết nhất định, nhanh nhẹn và 

nhiệt tình trong các công tác chung của hội. 

 

4.2 Sự tham gia của phụ nữ trong quản lý sử dụng rừng 
 

Bảng  9. Mức độ tham gia quản lý bảo vệ rừng của phụ nữ ở xã Xuân Nha. 

Hoạt động 
Mức độ 

tham gia 
Giải thích 

Chế biến LSNG I Khai thác LSNG về sử dụng là chính, dường như là 

hàng ngày như củi, rau là những thứ dùng liên tục và 

đại đa số người dân trong xã ai cũng đi lấy. 
Khai thác LSNG để 

sử dụng 
II 

Khai thác LSNG để 

bán 
III 

Bán LSNG ở đây cũng nhiều, ví dụ như nhà hộ Quân 

Lực chuyên thu mua các loại như: Măng, Hà thổ ô, củ 

30, củ khúc khắc... để bán cho người khác. Người dân 

ở đây dần dần đi rừng cũng khai thác mấy loại đó đem 

về để bán. 

Trồng rừng IV Chủ yếu là Luồng, Vầu, Keo. 

Gây trồng LSNG V 

Gây trồng LSNG cũng nhiều nhưng không tập trung và 

chỉ một số loại thông thường như cây Pang, cây 

Luồng, Mây, Chuối, rau quanh nhà khi cần có cái để 

dùng. 

Tuyên truyền 

(chính sách, pháp 

luật BVR) 

VI 

Ngày nào cũng được tuyên truyền bằng loa phóng 

thanh, nhưng nghe dần nó cũng thành quen nên chả để 

ý, chỉ khi nào có tin gì hay thì mới tập trung nghe. 

trong các cuộc họp hoặc hàng năm KBT và UBND xã 

đều tổ chức tuyên truyền cho bà con bằng hình thức 

họp thôn bản. 
PCCC VII 

Tập huấn đào tạo 

cho cộng đồng 
VIII 

Hàng năm vẫn được tham gia một số lớp tập huấn về 

chăn nuôi, trồng trọt, quản lý bảo vệ rừng do khuyến 

nông, dự án thủy điện Trung Sơn và kiểm lâm tổ chức 

Báo tin hoạt động 

trái phép 
IX 

Báo tin được giữ bí mật. 

Giải quyết tranh 

chấp sử dụng đất 

rừng 

X 

Từ trước đến nay chỉ có 1 vụ tranh chấp đất rừng duy 

nhất giữa thôn Chiềng Nưa và Nà Hiềng nhưng đã 

được giải quyết bởi UBND xã. 

 

Như đã đề cập ở trên, phụ nữ rất ít được tham giác các hoạt động liên quan đến bảo vệ rừng, trong 

các nhiệm vụ chính hàng năm cũng không để cập gì đến việc này. Hiện tại KBTTN Xuân Nha cũng 

chưa có hoạt động nào phối kết hợp với phụ nữ về QLBVR tại địa phương. Dưới đây là những hoạt 

động mà phụ nữ đã từng ít nhất tham gia một hoặc vài lần, nhưng vai trò của họ không có nhiều 

trong những công việc này và họ rất bị thụ động ngay cả tiếp nhận thông tin. Việc mà họ cho rằng 

liên quan nhiều nhất đến rừng đó là khai thác, sử dụng, nuôi trồng các loại LSNG. 
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Mức độ tham gia được xếp từ I đến X, hoạt động I là hoạt động phụ nữ tham gia có vai trò nhiều 

nhất, còn hoạt động X là họ ít tham gia hoặc không thường xuyên hoặc không có vai trò gì. 

 

Bảng  10. Mức độ tham gia quản lý bảo vệ rừng của phụ nữ xã Chiềng Xuân. 

Hoạt động 
Mức độ 

tham gia 
Chú thích 

Khai thác LSNG I 

Khai thác LSNG thường xuyên, hàng ngày để dùng 

trong gia đình 

Gây trồng LSNG II 

Trồng nhiều hơn, bán ít hơn, Muốn trồng nhiều hơn, 

tập trung vào rừng sản xuất, vườn rừng.  

Chế biến LSNG III 

Thường xuyên phải chế biến để sử dụng, đóng góp ý 

kiến thì chỉ theo kỳ 

PCCC IX Được tuyên truyền là chủ yếu, không được tham gia 

Tuyên truyền V 

Tuyên truyền tại thôn bản dưới hình thức họp thôn, 

mỗi gia đình đại diện một người.  

Đóng góp ý kiến 

BVR VI 

Chỉ được nghe tuyên truyền, phụ nữ không tham 

gia.Hầu như phụ nữ không được tham, chỉ tồn tại ở 

một vài thôn bản. 

Buôn bán LSNG 
VII 

Thỉnh thoảng bán măng chủ yếu vào vụ từ tháng 6-8 

hàng năm, nhưng ít. 

Lập kế hoạch BVR VIII Lập kế hoạch một năm chi có một lần. 

Tập huấn IV 

Chị em phụ nữ vẫn được tham gia các lớp tập huấn của 

kiểm lâm, khuyến nông. Một năm được tham gia tập 

huấn 3-4 lần, một lần có thời gian khoảng 1 tuần 

Nhận khoán BVR X 

Phụ nữ không được tham, không biết. Chỉ một số thôn 

bản được nhận.Ví dụ ở suối quanh, được tham gia 

tuyên truyền nhưng không được tham gia nhận khoán.  

 

 

Theo các chị em phụ nữ tại hai địa bàn nghiên cứu thì việc quản lý bảo vệ rừng là việc của toàn dân, 

ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ để đời sau có gỗ, chuối, thú sử dụng.Nhưng hiện nay việc bảo vệ 

này chỉ thuộc trách nhiệm của các cán bộ lâm nghiệp, công an, dân quân cùng phối kết hợp với 

kiểm lâm mà chưa đề cập gì đến phụ nữ. Trong các nhiệm vụ hàng năm của hội cũng không có gì 

nói đến việc quản lý bảo vệ rừng. Vì thế nhiều phụ nữ mong muốn được tham gia tuần tra bảo vệ 

rừng, được phối kết hợp với kiểm lâm trong bảo vệ rừng. 

 

Nếu so sánh với 8 mức tham gia của cộng đồng trong quản lý bảo vệ rừng thì có thể nói Hội phụ nữ 

2 xã đang nằm ở giữa mức chưa tham gia hoặc tham gia một cách thụ động. 
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4.3 Đánh giá năng lực của Hội phụ nữ 
 

Các mức độ đánh giá năng lực 

0 
Không biết, không quan tâm do không phù hợp với công việc của tôi 

và tôi không cần kiến thức, kỹ năng này 

1 
Biết rất ít vì đã được nghe/tuyên truyền: Tôi cần/muốn được tập huấn 

nhiều về kiến thức kỹ năng này.  

2 Biết nhiều/đã có kinh nghiệm, tôi chỉ cần cập nhập thường xuyên   

3 Tôi có kinh nghiệm và năng lực rất tốt liên quan đến kiến thức.  

4 
Tôi là một chuyên gia và có thể đào tạo và hướng dẫn người khác về 

kỹ năng/nhiệm vụ này. 

 

4.3.1 Kiến thức và nhận thức về khai thác sử dụng LSNG 

 

Hình 8. Hiểu biết của phụ nữ Xuân Nha về LSNG. 

Ký hiệu Kiến thức/ nhận thức 

H1 Nhận biết các loài LSNG trên rừng 

H2 Loài nguy cấp quý hiếm 

H3 Thời điểm có thể khai thác tốt nhất những loại LSNG  

H4 Thời gian thuận lợi cho việc khai thác LSNG. 

H5 Hiện trạng, phấn bố các loài có giá trị bảo tồn tại địa phương  

H6 Các loài có giá trị kinh tế cao tại địa phương  

H7 Cách thức khai thác và sử dụng bền vững các loài có giá trị cao tại địa phương  

H8 

Các nguy cơ đe doạ đến sự tồn tại của các loài có giá trị kinh tế và nguy cấp, 

quý hiếm 

H9 Những tác động khi mất rừng và quy giảm tài nguyên đa dạng sinh học  
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Trên mặt bằng chung thì những hiểu biết của Hội LHPN về khai thác sử dụng LSNG ở mức 1,5 tức 

là có biết một ít về nhận biết các loài LSNG, thời điểm và cách thức khai thác chúng còn việc khai 

thác như thế nào là bền vững thì hầu như còn rất yếu. Theo sơ đồ trên, hiện nay kiến thức yếu nhất 

và cần được bổ sung là về nhận biết các loài nguy cấp (H2) và nhận biết các loại LSNG quý có giá 

trị trên rừng (H1) và về xác định thời gian, thời điểm thuận lợi cho việc khai thác các loại LSNG.  

 

Các kiến thức và nhận thức của chị em trong hội phụ nữ xã Chiềng Xuân còn thấp, đặc biệt là về 

hiện trạng, phân bố các loài có giá trị bảo tồn và có giá trị kinh tế cao tại địa phương và hiểu biết về 

khai thác LSNG bền vững. 

 

 

Hình 9. Hiểu biết của phụ nữ Chiềng Xuân về LSNG. 

4.3.2 Kỹ năng của hội phụ nữ xã 

 

Ký hiệu Kỹ năng 

D1   Kỹ năng lập kế hoạch tài chính và thực hiện các hoạt 

động với các bên liên quan khác nhau  

D2  Kỹ năng tổ chức điều hành một cuộc họp  

D3  Kỹ năng đặt câu hỏi, truy vấn 

D4  Kỹ năng lắng nghe, quan sát và phản hồi  

D5  Kỹ năng trình bày  
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Kỹ năng tổ chức điều hành cuộc họp của hội phụ nữ xã nổi trội hơn cả, trong khi các kỹ năng như 

lập kế hoạch tài chính, trình bày và lắng nghe còn cần được cải thiện thêm. Nhưng nhìn chung, các 

kỹ năng của chị em còn thấp và cần được tập huấn hoặc tăng cường năng lực thêm trong quá trình 

làm việc 

 

Nhìn vào sơ đồ có thể thấy được rằng hội phụ nữ xã Chiềng Xuân còn rất thiếu các kỹ năng kể trên, 

không có cái nào vượt trội hay nói một cách khác đó là yếu đồng đều. 

 

 

Ảnh 7. Cán bộ Hội phụ nữ xã Xuân Nhan và đoàn điều tra. 
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Hình 11. Kỹ năng thúc đẩy của hội phụ nữ xã 

Chiềng Xuân. 

Hình 10. Kỹ năng thúc đẩy của hội phụ nữ xã 

Xuân Nha. 
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Giám sát đa dạng sinh học có sự tham là một chủ đề còn rất mới đối với phụ nữ.Vì thế những hiểu 

biết và kỹ năng mà chị em có được không nhiều. Do đó trong phần đánh giá năng lực này đã thể 

hiện kết quả rất thấp đối với cả 2 xã Xuân Nha và Chiềng Xuân. 

 

 

 

Ký hiệu Giải thích 

D6   Kỹ năng lên kế hoạch và lập kế hoạch 

tuần tra, kiểm tra  

D7   Kỹ năng nhận dạng ghi chép thực địa  

D8   Kỹ năng tổng hợp, viết báo cáo thực địa  

D9  Kỹ năng lập/đọc bản đồ thôn bản  
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Hình 13. Kỹ năng giám sát ĐDSH của 

Hội phụ nữ xã Chiềng Xuân. 

Hình 12. Kỹ năng giám sát ĐDSH của 

Hội phụ nữ xã Xuân Nha. 

Hình 14. Kỹ năng phát triển cộng đồng của 

Hội phụ nữ xã Xuân Nha. 

Hình 15. Kỹ năng phát triển cộng đồng của 

Hội phụ nữ xã Chiềng Xuân. 
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Ký hiệu Kỹ năng 

D10 

Kỹ năng tổ chức tham vấn, khảo sát đánh giá nhanh nông thôn có sự 

tham gia (PRA), liên quan đến việc ra quyết định, chính sách, lập kế 

hoạch. 

D11 Kỹ năng lập kế hoạch sử dụng, giám sát tài chính các hỗ trợ nhỏ  

D12 

Kỹ năng thiết kế chương trình điều tra kinh tế xã hội, tìm hiểu mô hình 

sinh kế tại cộng đồng  

D13 Kỹ năng viết/lập đề xuất dự án phát triển cộng đồng 

 

Dựa trên thực tế về kiến thức, nhận thức và kỹ năng của phụ nữ 2 xã và theo nhu cầu tập huấn của 

họ thì nội dung cần thiết nhất đối với họ hiện nay là về nâng cao nhận thức trong khai thác sử dụng 

bền vững các loại LSNG tại địa phương,Vai trò của phụ nữ trong sử dụng rừng,Kỹ năng đàm phán 

cho phụ nữ nhằm nâng cao kiến thức và tăng cường sự tham gia chủ động của họ trong các hoạt 

động của địa phương đặc biệt trong quản lý bảo vệ rừng và phát triển sinh kế. Các lớp tập huấn có 

thể được thực hiện tại hội trường của các xã từ 2-4 ngày. 
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Chương 5. Kết luận và kiến nghị 

5.1 Kết luận 

LSNG có vai trò rất quan trọng đối với đời sống của phụ nữ dân tộc sống trong vùng đệm KBTTN 

Xuân Nha. Hiện tại họ đã và đang khai thác rất nhiều loại (khoảng 300 loài và ít nhất 36 loài thường 

xuyên) cho nhu cầu của gia đình hàng ngày cũng như để bán. Tuy nhiên họ chỉ đang khai thác theo 

những kinh nghiệm từ trước đến nay được truyền từ đời này qua đời khác mà chưa có kỹ thuật bền 

vững.  

 

Hiện nay, tại 2 xã Xuân Nha và Chiềng Xuân, phụ nữ chủ yếu khai thác để làm thực phẩm, thức ăn 

chăn nuôi và làm nhà, chuồng trại, phần lớn là sử dụng cho gia đình và một phần để bán tăng thu 

nhập. Tình hình thương mai LSNG cũng chưa phát triển ở 2 xã này. Bất bình đẳng về giới vẫn đang 

diễn ra hàng ngày thông qua việc khai thác và sử dụng LSNG, phụ nữ vẫn là những người thiệt thòi 

nhất khi phải tham gia khai thác và sử dụng thường xuyên, thời gian còn lại rất ít dành cho bản thân. 

 

Nuôi trồng và buôn bán LSNG như Ong rừng, làm thuốc Nam, làm Măng khô, đan lát Mây tre đã 

và đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Mặt khác việc đầu tư con giống, cây 

giống rất thuận lợi do đều có từ rừng.Nhưng người dân đang rất bị động, phụ thuộc và thiếu kiến 

thức, kinh nghiệm trong nuôi trồng và buôn bán đề những nghề này có thể trở thành nguồn sinh kế 

bền vững cho cộng đồng địa phương. 

 

Ban quản lý KBTTN Xuân Nha từ khi thành lập đã có những hoạt động nhằm giảm bớt tình trạng 

chặt phá rừng, khai thác và buôn bán LSNG đồng thời nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong 

vùng đệm của KBT. Hàng năm KBT đều có các khóa tập huấn, cuộc họp dân về PCCC cho người 

dân và khuyến khích họ tham gia ký và thực hiện theo cam kết quản lý bảo vệ rừng tại địa phương 

với sự tham gia của người dân và chính quyền xã. 

 

Hội LHPN đóng một vai trò rất quan trọng trong quản lý và sử dụng rừng.Tuy nhiên, hiện nay họ 

chưa được tham gia cũng như chưa được khẳng định quyền và trách nhiệm của mình trong các hoạt 

động này. Đồng thời năng lực của Hội phụ nữ cũng còn hạn chế nhiều mặt nếu họ được giao trách 

nhiệm và quyền trong quản lý sử dụng rừng. Nguyên nhân chủ yếu do họ ít được tiếp xúc, ít được 

tham gia cùng với KBT và chính quyền địa phương trong các hoạt động liên quan đến BVR vì thế 

nhận thức, kiến thức và kỹ năng còn hạn chế. Ngoài các hoạt động của Hội LHPN xã, trong các 

nhiệm vụ chính hàng năm chưa có đề cập đến việc quản lý bảo vệ rừng. 

 

5.2 Kiến nghị 

Trên cơ sở kết qua điều tra, báo cáo nêu một số kiến nghị và đề xuất sau: 

5.2.1 Về khai thác và sử dụng lâm sản bền vững 

 Xây dựng những quy ước về khai thác lâm sản bền vững cho từng loại, từng nhóm lâm sản 

và phổ biến, áp dụng những quy ước này trong cộng đồng. 

 Khuyến khích phát triển nuôi Ong tự nhiên gần rừng, nâng cao kỹ thuật về tách, giữ đàn 

Ong để tránh tình trạng Ong về làm tổ được vài mùa hoa sau đó lại bay vào rừng. Đồng thời 

hạn chế việc cho các hộ nuôi Ong công nghiệp từ nơi khác đưa Ong vào địa bàn hàng năm 

để tránh tình trạng cạnh tranh mật giữa các đàn Ong. Bảo vệ các khu vực rừng tự nhiên liền 

khoảnh làm nguồn thức ăn cho Ong. 

 Để việc nghề đan lát trở thành một nguồn sinh kế tốt, mang lại thu nhập cho nhiều người, 

tạo công ăn việc làm cho người dân thì cần phải có những hỗ trợ liên kết thị trường và phát 
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triển các sản phẩm như: (i) tập huấn về kinh doanh; (ii) tạo điều kiện về thành lập nhà 

xưởng; (iii); hỗ trợ kết nối thị trường bên ngoài. 

 Phát triển các vườn thuốc Nam và trồng cây dược liệu trong khu vực, dưới tán rừng hoặc ở 

những nơi đất rừng chưa được sử dụng, vừa giúp phục hồi rừng vừa tạo nguồn thu cho 

người dân. 

 Tăng cường quản lý khai thác tốt nguồn măng rừng trên địa bàn, với những quy định về khai 

thác chế biến mang tính bền vững, hướng tới duy trì nguồn lợi lâu dài cho cộng đồng. Hỗ trợ 

các tiểu thương thu mua, kinh doanh măng về điều kiện nhà xưởng kho bãi và nâng cao kỹ 

năng tiếp cận thị trường. 

 

5.2.2 Về nâng cao năng lực và sự tham gia của phụ nữ trong quản lý sử dụng rừng 

 Nâng cao vai trò và sự tham gia của phụ nữ địa phương trong quản lý sử dụng rừng thông 

qua việc đưa Hội phụ nữ các xã vào trong các hoạt động tuyên truyền, báo tin, lập quy hoạch 

rừng, …  

 Tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức trong việc khai thác, sử dụng LSNG bền vững đối 

với phụ nữ và cộng đồng trong Khu BTTN Xuân Nha. 

 Nâng cao nhận thức về giới, công bằng giới cho phụ nữ trong quản lý và sử dụng rừng. 

 Tăng cường các kỹ năng truyền thông cộng đồng, kỹ năng phát triển cộng đồng có sự tham 

gia cho Hội phụ nữ các xã trong KBTTN Xuân Nha. 
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Phụ lục 1: Tài liệu tham khảo 
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Phụ lục 2: Các biểu mẫu điều tra 

 

1. Đánh giá khai thác sử dụng lâm sản ngoài gỗ 

Mục tiêu:  

 Xác định những lâm sản ngoài gỗ quan trọng và mục đích sử dụng 

 Đánh giá mức độ sử dụng lâm sản của thôn 

 Xác định cơ chế, hình thức quản lý khai thác sử dụng lâm sản trong cộng đồng. 

Bước 1: Xác định các loại lâm sản được khai thác sử dụng 

- Liệt kê các loại lâm sản ngoài gỗ được sử dụng tại xã. Chú ý ghi chi tiết từng loại, không ghi thành nhóm lâm sản. 

- Xác định mục đích sử dụng cho từng loại lâm sản (đánh dấu vào bảng) 

- Đối với mỗi mục đích sử dụng chọn 1 loại lâm sản được khai thác sử dụng nhiều nhất làm chuẩn là 10 điểm. Trên cơ sở đó đánh giá 

mức độ khai thác sử dụng của những loại lâm sản khác cùng mục đích trong thôn theo thang điểm 1 – 10. 

- Cộng điểm cho từng loại lâm sản và xếp hạng theo điểm cộng. 

TT Loại lâm sản Mục đích sử dụng (đánh giá từ 1-10) 

Xây 

dựng 

Chất đốt Thức ăn Chăn 

nuôi 

Làm 

thuốc 

Nguyên 

liệu thủ 

công 

Sử dụng 

khác 

Cộng 

điểm 

 LSNG 1 (tre nứa)         

 LSNG 2         

          

Bước 2: Diễn biến khai thác sử dụng lâm sản 

- Chọn 10 loại lâm sản có điểm số cao nhất trong bảng trên. 
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- Đánh giá mức độ khai thác lâm sản hiện tại theo thang điểm 5. 

- Lấy mức độ khai thác sử dụng hiện tại làm chuẩn 10 điểm. Đánh giá mức độ khai thác sử dụng trong các thời gian trước đây với các 

mốc là các sự kiện lớn ảnh hưởng đến quản lý bảo vệ rừng ở xã. 

TT Loại lâm sản Khu vực 

phân bố 

Trước khi 

thành lập Khu 

bảo tồn (năm 

… 

Từ khi thành 

lập khu bảo 

tồn tới …… 

(năm …) 

Nay Lý do, giải thích 

     10  

       

       

Bước 3: Xác định đối tượng và hình thức sử dụng lâm sản trong thôn 

- Chép lại 10 loại lâm sản đã chọn vào bảng. 

- Xác định hình thức sử dụng chính của từng loại lâm sản: sử dụng trong gia đình, khai thác để bán, gây trồng và chế biến. Đối với mỗi 

hình thức của từng loại lâm sản xác định tỷ lệ về khối lượng LSNG được sử dụng với các mục đích khác nhau. 

- Ghi tên những hộ có hình thức sử dụng lâm sản mang tính thương mại (khai thác, gây trồng hay chế biến để bán). 

TT Loại lâm sản Hình thức sử dụng 

(Tỷ lệ giữa các mục đích sử dụng)  

Những người khai thác, 

gây trồng, chế biến chính 

Trong 

gia đình 

Khai thác 

để bán 

Gây 

trồng 

Chế biến 

lâm sản 

 LSNG 1      

 LSNG 2      
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Bước 4: Hiện trạng quản lý lâm sản tại xã 

Thảo luận và ghi lại ý kiến theo các câu hỏi sau: 

- Hiện tại việc khai thác và sử dụng lâm sản trong xã được quản lý theo hình thức nào? Có tổ chức hay người nào chịu trách nhiệm 

quản lý khai thác lâm sản? Hoặc dưới dạng các quy ước, hương ước nào? 

- Những quy ước hiện có của thôn đối với khai thác lâm sản về đối tượng được khai thác, chủng loại, phương thức khai thác, khu vực 

khai thác, thời gian khai thác, chia sẻ lợi ích trong khai thác. 

- Trong lĩnh vực khai thác sử dụng lâm sản ở xã có gây ra những vấn đề, mâu thuẫn, xung đột, ý kiến gì không? Cụ thể là những vấn 

đề gì? Nguyên nhân của xung đột? 

- Hội phụ nữ có mong muốn, đề xuất gì trong việc tổ chức quản lý khai thác sử dụng lâm sản. 
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2. Vai trò phụ nữ đối với quản lý và sử dụng rừng 

 

Mục tiêu: Nhằm xác định sự tham gia của phụ nữ trong quản lý và sử dụng rừng.  

Cách thực hiện: 

- Nhóm thảo luận liệt kê các hoạt động tham gia quản lý và sử dụng rừng. 

- So sánh cặp đôi từng hoạt động tham gia với nhau để lựa chọn xem loài nào ưu tiên được 

khai thác hơn. 

- Lập thành ma trận dưới đây và xác định tần xuất và mức độ ưu tiên của các loại. 

Các hoạt động a b c Số lần xuất hiện của 

hoạt động tham gia 

Xếp thứ tự các hoạt động 

tham gia 

a      

b      

c      

      

Câu hỏi thảo luận thêm: 

- Phụ nữ ở xã đã được khuyến khích tham gia vào các hoạt động quản lý sử dụng rừng không? 

- Phụ nữ có có hội tiếp cận với những hoạt động quản lý và sử dụng như thế nào sovới nam 

giới? 

- Phụ nữ có khó khăn và thuận lợi gì trong việc tham gia quản lý sử dụng rừng? 

- Mong muốn, đề xuất của phụ nữ để nâng cao tiếng nói của mình trong việc quản lý và sử 

dụng rừng. 
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3. Bảng hỏi cho cán bộ Khu BTTN Xuân Nha 

 

Họ và tên:………………………………… Nam/nữ: ……………… 

Chức vụ: ……………………………………………. 

Số điện thoại: ……………………………………………………………… 

 

Câu 1: Anh/chị có thể cho biết tình hình khai thác các LSNG trong phạm vi rừng 2 xã Chiềng Xuân 

và Xuân Nha của khu bảo tồn hiện nay đang diễn ra như thế nào? Những loại LSNG chính nào 

được khai thác? Mức độ khai thác? Đối tượng khai thác? Đối tượng mua bán vận chuyển LSNG? 

 

Câu 2: Khu BT Xuân Nha có những quy định gì đối với khai thác và buôn bán LSNG ở địa 

phương? Việc thực hiện các quy định chung của nhà nước và quy định cụ thể trên như thế nào? Số 

các vụ vi phạm về lâm sản ngoài gỗ đã bị bắt giữ và xử phạt trong 3 năm qua? Số vụ có sự tham gia 

của phụ nữ người địa phương? 

 

Câu 3: KBT có những hoạt động gì để tăng cường hiệu quả trong quản lý khai thác và sử dụng 

LSNG tại 2 xã trên; Làm thế nào để tăng quyền tiếp cận của phụ nữ trong việc khai thác sử dụng 

bền vững LSNG? 

 

Câu 4: KBTTN Xuân Nha và các Hội phụ nữ phối kết hợp với nhau như thế nào trong việc quản lý 

khai thác và sử dụng rừng? 

 

Câu 5: Có những hình thức hay kinh nghiệm sử dụng LSNG ở địa phương nào mang tính bền vững, 

có thể được khuyến khích (gây nuôi động thực vật rừng, nuôi ong dưới tán rừng,…)? Khu BT có 

những biện pháp quản lý/hỗ trợ gì với việc sử dụng LSNG này? 

 

Câu 6: Theo anh/chị thì Hội phụ nữ các xã có vai trò gì trong việc quản lý sử dụng rừng?Hiện nay 

họ thực hiện vai trò đó thông qua những hoạt động gì tại địa phương của họ? Nhận xét của anh/chị 

về năng lực của Hội phụ nữ trong việc tham gia vào quản lý bảo vệ rừng ở địa phương. 
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4. Bảng hỏi dành cho lãnh đạo Hội phụ nữ xã 

 

Tỉnh: ………………… Huyện: ………………. Xã: ……………………  

Họ và tên:…………………………………………… Tuổi: ………………… 

Chức vụ: ……………………………………………………………………. 

Số điện thoại: …………………………email:……………………………….. 

 

Câu 1: Tổ chức của Hội phụ nữ: số hội viên, số thành viên ban lãnh đạo Hội, số các tổ đội/chi hội ở 

các thôn, trình độ văn hóa như thế nào? 

 

Câu 2: Nhận xét của chị về vai trò của chị em phụ nữ trong việc khai thác và sử dụng LSNG tại địa 

phương?  

 

Câu 3: Hội phụ nữ có hoạt động nào thực hiện về hỗ trợ hay tuyên truyền cho các hội viên đối với 

khai thác và sử dụng LSNG không? (VD: hướng dẫn thu hái, gây trồng hay hỗ trợ tiếp cận thị 

trường cho các sản phẩm từ LSNG). Mô tả hoạt động đó (theo chương trình, dự án nào, đối tượng 

của chương trình, ai cung cấp dịch vụ kỹ thuật, đánh giá kết quả thực hiện). 

 

Câu 4: Từ trước đến nay Hội phụ nữ đã thực hiện những công việc gì liên quan đến quản lý và sử 

dụng tài nguyên rừng? Là những hoạt động gì? Những hoạt động đó có được quy định bằng văn bản 

hay pháp luật không? Những hoạt động này do Hội tự tổ chức hay phối kết hợp với đơn vị nào? 

 

Câu 5: Hội phụ nữ có mong muốn gì (về chính sách, năng lực, vật chất,… ) để tăng cường vai trò 

của mình trong quản lý sử dụng tài nguyên rừng? 

 

Câu 6: Hội phụ nữ đã từng tổ chức các sự kiện ở xã chưa? Sự kiện đó về chủ đề gì và hình thức tổ 

chức như thế nào? 

 

Câu 7: Trong thời gian từ giờ tới tháng 9/2015 ở xã có sự kiện văn hóa cộng đồng hay lễ tiết nào 

không? Hội phụ nữ tham gia vào các sự kiện đó như thế nào? Liệu Hội phụ nữ có thể đảm nhận 

được việc lồng ghép hoạt động về tuyên truyền quản lý sử dụng rừng trong lễ hội đó không? 

 

Câu 8: Nếu được ngồi đối thoại với BQL KBTTN Xuân Nha thì có sẵn sàng đề nghị và yêu cầu 

những quyền được tham gia, vai trò, trách nhiệm gì cho phụ nữ trong việc quản lý sử dụng rừng? 
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5. Phiếu phỏng vấn dành cho cơ sở kinh doanh lâm sản 

 

Biểu mẫu số: ……. 

Người phỏng vấn: ………………………………………………………………… 

Thời gian phỏng vấn: ………………………………………………………………… 

Địa điểm phỏng vấn: …………………………………………………… 

 

A. Đặc điểm của cơ sở 

Tên cơ sở: …………………………………………………………….. 

• Họ và tên người phỏng vấn:……………………………  Tuổi:…………… 

• Địa chỉ: ………………………………………………… 

• Số năm hoạt động: ……………………………………………………. 

• Số người trong cơ sở: ……………………………  Số nữ trong cơ sở:…….. 

• Loại hình hoạt động 

 Khai thác LSNG 

 Thu mua, chế biến lâm sản ngoài gỗ 

 Gây trồng động thực vật hoang dã:  

 Loại lâm sản khai thác chế biến: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

B. Thu mua lâm sản 

1) Anh/chị mua lâm sản từ ai? 

a) Người khai thác trong xã  b) Người khai thác ngoài xã 

c) Tự khai thác    d) Mua lại của cơ sở khác 

d) Khác (nêu rõ)________________ 

 

2) Phương pháp chính để thu mua lâm sản: 

a) Thu mua tại cơ sở   b) Tự khai thác 

c) Mua ở cơ sở khác, ở ngoài chợ d) Đến những người thu gom ở thôn bản 

e) Khác (nêu rõ) 

………………………………………………………………………………… 

 

3) Số lượng lâm sản thu mua trung bình hàng tháng trong năm qua: 

 

TT Chủng loại lâm sản Trung bình 

tháng 

Tháng cao 

nhất 

Tháng thấp 

nhất 

Ghi chú 

  

 

    

  

 

    

 

4) Nhận xét về nguồn lâm sản trong khu vực: 

………………………………………………………………………………………… 



 

 

49 

 

 

C. Gây trồng hoặc chế biến lâm sản 

 

5) Hình thức gây trồng/ chế biến lâm sản: 

 a) Gây trồng: ………………………………………… 

 b) Bảo quản, không chế biến: ………………… 

c) Sơ chế: ………………………………………… 

 d) Chế biến sâu:  ……………………… 

e) Đóng gói: ……………………………………………………………………….. 

 

6) Quy mô:  

a) Sản lượng hàng năm: 

b) Diện tích nhà xưởng, chuồng trại, vườn rừng: 

c) Công suất tối đa: 

 

D. Tiêu thụ lâm sản 

7) Phương pháp tiêu thụ sản phẩm chính: 

a) Bán tại chỗ cho những người thu mua 

b) Bán ở các chợ lẻ 

c) Bán cho các thương nhân từ các trung tâm thành phố 

d) Bán ở các chợ trung tâm 

e) Bán cho các công ty xuất khẩu 

h) Khác:………………………………………………………………………………. 

 

8) Những giao dịch lớn nhất và nhỏ nhất đã thực hiện trong 2 năm qua (theo khối lượng) 

 

Giao dịch Chủng loại Số lượng, kg Giá trị, VND 

Giao dịch lớn nhất    

Giao dịch nhỏ nhất    

 

E. Những vấn đề và mong muốn chung 

9) Những vấn đề / trở ngại chính gặp phải trong việc gây trồng/chế biến lâm sản. Đặc biệt các vấn 

đề liên quan đến cơ chế chính sách. Nguyên nhân chính? 

 

10) Anh chị có đề xuất gì để cải thiện tình hình? 
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6. Phiếu phỏng vấn người khai thác LSNG sử dụng cho nhu cầu trong gia đình 

 

Biểu mẫu số: ……. 

Người phỏng vấn:  

Thời gian phỏng vấn:  

Địa điểm phỏng vấn:  

 

1. Họ và tên người phỏng vấn (nữ)  

 

2. Tuổi:….. Tình trạng hôn nhân…… Dân tộc ... 

 

3. Thời gian sinh sống tại địa phương:  

 Người địa phương 

 Người nơi khác đến. Đã ở địa phương bao nhiêu năm: …………………… 

 

4. Học vấn:   

Chưa đi học Tiểu học  THCS THPT Cao đẳng/Đại học 

 

5. Số lượng thành viên trong hộ gia đình: ……………………. 

Số lao động chính trong gia đình là: ………………… người (độ tuổi lao động 15 đến 60/55) 

Số nữ lao động chính trong gia đình: …………………….. người. 

 

6. Nghề nghiệp chính tạo nguồn sống cho gia đình (có thể chọn nhiều phương án): 

Sản xuất nông nghiệp (lúa, ngô, sắn, rau màu, chăn nuôi, đánh bắt cá,…) 

Sản xuất lâm nghiệp (trồng rừng SX, kinh doanh/chế biến lâm sản, nhận khoán BVR) 

Buôn bán/dịch vụ (hàng ăn, tiêu dùng, vật tư sản xuất, xe ôm/vận tải nhỏ, dịch vụ cưới,..) 

Nghề phụ/làm thuê (thợ xây, cơ khí, nấu rượu bán,….) 

Làm việc cho chính quyền/nhà nước/tổ chức xã hội (có hưởng lương) 

Nghề khác … 

 

7. Năm 2014 hộ gia đình ông bà được xếp vào mức kinh tế nào: 

Hộ nghèo  Hộ cận nghèo  Hộ trung bình/khá (trở lên) 

 

8. Ông/bà cho biết điều kiện vật chất và tài sản hiện tại của gia đình: 

8.1 Nhà ở kiên cố:  Không có  Có 01 cái  Có hơn 01 cái 

8.2 Xe vận tải nhỏ/công nông: Không có Có 01 Có hơn 01 
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8.3 Xe máy:  Không có  Có 01 cái  Có hơn 01 cái 

8.4 Ti vi:  Không có  Có 01 cái  Có hơn 01 cái 

8.5 Trâu/bò:  Không có  Có 01 con  2-5 con Hơn 05 con 

8.6 Lợn/dê: Không có  Có 01 con  2-5 con Hơn 05 con 

8.7 Gà/vịt: Không có  1-5 con  6-10 con Hơn 10 con 

 

9. Đời sống của gia đình ông/bà phụ thuộc vào thu hái, sử dụng những loại tài nguyên rừng, lâm sản 

nào? Đề nghị cho biết ít nhất 05 loại LSNG chủ yếu/thường xuyên nhất. 

Loại 

LSNG 

Bộ phận 

lâm sản 

khai 

thác 

Khối 

lượng TB 

hàng năm 

Mục đích sử 

dụng (sử 

dụng tại chỗ 

hay bán lấy 

tiền) 

Địa điểm và 

khoảng cách 

(thời gian đi) từ 

nhà tới nơi khai 

thác 

Thời gian 

(tháng) khai 

thác chính 

 

 

     

 

 

     

* Lưu ý liệt kê loại LSNG cụ thể chứ không gộp chung theo mục đích sử dụng. Ví dụ ghi loại 

LSNG “Sâm dây”, chứ không ghi “Cây thuốc”. 

 

10. Trong gia đình thì chị và chồng ai làm việc gì trong khi khai thác sử dụng các loại LSNG nói 

trên? 

Loại LSNG Khai thác Sử dụng 

Vợ/Nữ Chồng/Nam Vợ/Nữ Chồng/Nam 

     

     

 

11.Chị thường gặp phải những khó khăn, vấn đề gì trong quá trình khai thác và sử dụng LSNG? 

 

12. Đề nghị cho biết năm 2013-2014 chị đã được tham gia những cuộc họp, lớp tập huấn, hướng 

dẫn trực tiếp hoặc hoạt động trao đổi nào liên quan đến lâm nghiệp và QLBVR tại địa phương? 

Nội dung/Hoạt động Năm/Thời 

gian thực 

hiện 

Hình thức tổ 

chức 

Đơn vị tổ chức Nhận xét 

     

 

13. Chị có mong muốn hoặc đề xuất gì về việc quản lý sử dụng LSNG tại địa phương? 
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7. Phiếu đánh giá năng lực hội viên Hội phụ nữ 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:  

Họ và tên: ………………………………………………………… 

Tuổi: ……… Xã:………huyện…………………………. Tỉnh………………… 

Chức vụ: ………… 

Trình độ học vấn: 

Không đi học   Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3  

Đại học: chuyên ngành: ………………………… 

Nghề nghiệp chính: 

Nông lâm nghiệp  Dịch vụ Cán bộ công chức  Làm thuê 

Khác:  

Các công việc đã đảm nhận trong thời gian 5 năm gần đây: 

TT Chức vụ/Công việc đã đảm nhận Thời gian công tác 

   

Những khóa đào tạo, tập huấnliên quan đã tham gia trong thời gian 5 năm gần đây: 

TT Chủ đề đào tạo Đơn vị tổ 

chức 

Thời lượng 

đào tạo 

Địa điểm 

     

     

 

B. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG RỪNG VỚI KIỂM LÂM VÀ KBT 

VÀ ĐẤT RỪNG TRONG THỜI GIAN 3 NĂM GẦN ĐÂY: 

0: Không hài lòng, không hiểu được nội dung, thời gian không phù hợp, không được nêu ý kiến, không 

quan tâm  

1: Hài lòng ít, hiểu một chút nội dung, không quan tâm 

2: Tạm hài lòng, hiểu nội dung, có chút quan tâm  

3: Khá hài lòng, hiểu nội dung/giải quyết được vấn đề được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến 

4: Rất hài lòng, hiểu nội dung/giải quyết được vấn đề, rất quan tâm và được tham gia thảo luận, đóng góp ý 

kiến  

Hoạt động Đơn vị/người 

chủ trì  

Thời gian  Đánh giá về sự tham gia  

Tham gia phân định ranh giới   

 

  

Tham gia giao khoán đất rừng   
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Tham gia lập kế hoạch quản lý 

rừng tại địa phương 

   

Tham gia quy hoạch nương rẫy   

 

  

Tham gia lập quy hoạch hoạt 

động quản lý bảo vệ rừng  

 

 

  

Tham gia tìm hiểu chính sách 

quản lý lâm nghiệp  

 

 

  

Tham gia truy quét, giải quyết 

xung đột trong lĩnh vực quản lý 

bảo vệ rừng  

 

 

  

Tham gia phòng, chống, chữa 

cháy rừng  

   

Tham gia lập hồ sơ chi trả dịch 

vụ môi trường rừng  

   

Tham gia thẩm định, giám sát cá 

hoạt động khai thác tài nguyên tại 

địa phương  

   

 

C. ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC/HIỂU BIẾT  

Hãy tự đánh giá theo thang điểm sau:  

0: Không biết, không quan tâm do không phù hợp với công việc của tôi và tôi không cần kiến thức, kỹ năng 

này 

1: Biết rất ít vì đã được nghe/tuyên truyền: Tôi cần được tập huấn nhiều về kiến thức kỹ năng này. 

2: Biết ít, được tuyên truyền/đã thực hành. Tôi muốn được tăng cường/tập huấn them 

3: Biết nhiều/đã có kinh nghiệm, tôi chỉ cần cập nhập thường xuyên   

4:Tôi có kinh nghiệm và năng lực rất tốt liên quan đến kiến thức. Tôi là một chuyên gia và có thể đào tạo và 

hướng dẫn người khác về kỹ năng/nhiệm vụ này. 

 HIỂU BIẾT VỀ KHU BẢO TỒN Mức độ hiểu biết hiện tại 

C1 Hiểu biết về nhiệm vụ chức năng của khu bảo tồn   

C2 Hiểu biết về giá trị tài nguyên thiên nhiên đối với bảo tồn và phát 

triển cộng đồng 

 

C3 Hiểu biết về quy hoạch, ranh giới, phân khu của khu bảo tồn   

C4  Hiểu biết về chính sách, quy chế quản lý rừng/khu bảo tồn   

C5 Hiểu biết về quy trình lập quy hoạch, kế hoạch quản lý rừng tại khu 

bảo tồn và địa phương 

 

C6  Hiểu biết về vai trò và quyền lợi các bên liên quan trong quản lý rừng: 

Khu BT/ Chính quyền địa phương/Cộng đồng 

 

C7  Hiểu biết về mối quan tâm của các bên đối với tài nguyên rừng   

   

HIỂU BIẾT VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT  

C8  Hiểu biết về quy chế quản lý các loài động thực vật hoang dã   

C9  Hiểu biết về các văn bản quy định về cơ chế phối hợp giữa các lực 

lượng trong quản lý rừng tại địa phương  

 

C10 Hiểu biết về nguồn lực và cơ chế tài chính quản lý rừng  

C11  Hiểu biết quyền hạn chức năng của các bên liên quan trong việc ngăn 

chặn vi phạm  
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C12  Hiểu biết quy trình ngăn chặn hành vi vi phạm chế độ quản lý rừng   

HIỂU BIẾT VỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  

C13  Hiểu biết về các loài có giá trị bảo tồn/loài nguy cấp quý hiếm   

C14  Hiểu biết về các văn bản pháp luật bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm   

C15  Hiểu biết về cơ sở bảo tồn, tiêu chí xác định các loài nguy cấp quý 

hiếm  

 

C16  Hiểu biết về hiện trạng và phấn bố các loài có giá trị bảo tồn tại địa 

phương  

 

C17  Hiểu biết về các loài có giá trị kinh tế cao tại địa phương   

C18 Hiểu biết về cách thức khai thác và sử dụng bền vững các loài có giá 

trị cao tại địa phương  

 

C19   Hiểu biết về các nguy cơ đe doạ đến sự tồn tại của các loài có giá trị 

kinh tế và nguy cấp, quý hiếm 

 

C20 Hiểu biết về những tác động khi mất rừng và quy giảm tài nguyên đa 

dạng sinh học  

 

 

D. ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

Đánh giá theo thang điểm dưới đây: 

0: Không biết, không quan tâm do không phù hợp với công việc của tôi và tôi không cần kiến thức, kỹ năng 

này 

1: Biết rất ít vì đã được nghe/tuyên truyền: Tôi cần được tập huấn nhiều về kiến thức kỹ năng này. 

2: Biết ít, được tuyên truyền/đã thực hành. Tôi muốn được tăng cường/tập huấn them 

3: Biết nhiều/đã có kinh nghiệm, tôi chỉ cần cập nhập thường xuyên    

4: Tôi có kinh nghiệm và năng lực rất tốt liên quan đến kiến thức. Tôi là một chuyên gia và có thể đào tạo 

và hướng dẫn người khác về kiến thức kỹ năng này. 

 KỸ NĂNG THÚC ĐẨY Mức độ hiểu biết hiện 

tại 

D1  Kỹ năng lập kế hoạch tài chính và thực hiện các hoạt động với các bên 

liên quan khác nhau  

 

D2  Kỹ năng tổ chức điều hành một cuộc họp   

D3  Kỹ năng đặt câu hỏi, truy vấn  

D4  Kỹ năng lắng nghe, quan sát và phản hồi   

D5  Kỹ năng trình bày   

KỸ NĂNG THỰC ĐỊA ĐIỀU TRA GIÁM SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ SỰ THAM GIA  

D6  Kỹ năng lên kế hoạch và lập kế hoạch tuần tra, kiểm tra   

D7  Kỹ năng nhận dạng ghi chép thực địa   

D8  Kỹ năng tổng hợp, viết báo cáo thực địa   

D9  Kỹ năng lập/đọc bản đồ thôn bản   

KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG  

D10  Kỹ năng tô chức tham vấn,khảo sát đánh giá nhanh nông thôn có sự tham 

gia (PRA), liên quan đến việc ra quyết định, chính sách, lập kế hoạch. 

 

D11  Kỹ năng lập kế hoạch sử dụng, giám sát tài chính các hỗ trợ nhỏ   

D12  Kỹ năng thiết kế chương trình điều tra kinh tế xã hội, tìm hiểu mô hình 

sinh kế tại cộng đồng  

 

D13  Kỹ năng viết/lập đề xuất dự án phát triển cộng đồng  

D14 Kỹ năng thiết kế chương trình giám sát, tiếp nhận thông tin và phản hồi  
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E. HÌNH THỨC TẬP HUẤN - ĐÀO TẠO  

Đề nghị đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với mỗi loại hình tập huấn  

0: Không hiệu quả và không phù hợp 

1: Hiệu quả ít và phù hợp 

2: Hiệu quả và phù hợp 

3: Rất hiệu quả và rất phù hợp 

Hình thức tập huấn Mức độ phù hợp  

Đào tạo không chính thống tại nơi làm việc, thông qua công việc    

Các khóa tập huấn ngắn hạn chính thống (dưới 1 tuần)  

Các khóa tập huấn dài hơn (1-4 tuần)  

Học tập, nghiên cứu dài hạn để có bằng cấp hay chứng chỉ chính thống 

(ví dụ - Các khóa học ở trường trung tâm đào tạo) 

 

Tự học bằng cách sử dụng các tài liệu hướng dẫn tự nghiên cứu và học 

tập 

 

Tự nghiên cứu như học từ xa/ Các khóa học sử dụng và trao đổi qua 

mạng internet 

 

Tham quan học hỏi và trao đổi (study tour) ở các KBT khác   

Hình thức khác (đề nghị chỉ rõ)  

 

 

 

G. LỰA CHON THỜI GIAN CHO CÁC KHÓA TẬP HUẤN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC 

(Chỉ rõ thời gian thích hợp nhất hàng năm)  

Thời lượng  Thời gian phù hợp tổ chức tập huấn trong năm  

1-2 ngày   

3-5 ngày  

6-10 ngày  

11-15 ngày  

16-20 ngày  

>20 ngày  

 

H. CÁC Ý KIẾN KHÁC 

Đưa ra các ý kiến và gợi ý khác 
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Phụ lục 3: Danh sách phỏng vấn 

 

Danh sách các thành viên tham gia PRA tại xã Chiềng Xuân 

Stt Họ tên Địa chỉ Điện thoại 

1 Phàng Thị Chư Bản Lái 01648133814 

2 Lương Thị Lý Bản Dúp Kén 01686097705 

3 Nguyễn Thị Hợp Bản Suối Quanh 01629712403 

4 Đinh Thị San Bản Nà Sàng 01635500724 

5 Thảo Thị Pàng Bản Sa Lái 01648551385 

6 Sòng Thị Chu Bản A Lan 01635266343 

7 Mùa THị Nu Bản A Lan 01694325408 

8 Mùa Thị Gió Bản Khò Hồng 01232631417 

9 Sùng Thị Chư Bản Sa Lái 016733331623 

10 Hạng Thị Nu Bản Láy  

11 Giàng Thị Dợ Bản Nặm Dên 01657368518 

12 Giàng Thị Vang Bản Khò Hồng 01697383231 

13 Thảo Thị Khoong Bản Sa Lái  

14 Mùa Thị Tao Bản Nặm Dên  

 

Danh sách các thành viên tham gia họp PRA tại xã Xuân Nha 

Stt Họ tên Địa chỉ Điện thoại 

1 Hà Thị Chồm Mường An 01655609683 

2 Đinh Thị Thảo Bản Tưn 01699203797 

3 Ngần Thị Đưa Nà Hiềng 01682538225 

4 Mùi Thị Loan Bản Tưn 01652294237 

5 Hà Thị Sâm Pù Lầu 01644395386 

6 Đinh Thị Son Pù Lầu 01662889637 

7 Vi Thị Sình Chiềng Hin 01652687759 

8 Lò Thị Chiên Chiềng Nưa 01633752733 

9 Lò Thị Diển Chiềng Nưa 01648240590 

10 Hà Thị Nga Bản Thin  

11 Hà Thị Ấn Chiềng Hinh  

12 Đinh Thị Oanh Nà Hiềng 01643002585 

13 Hà Thị Sáng Nà Hiềng 01645219875 

14 Hà Thị Vân Mường An  
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15 Hà Thị Linh Bản Tưn  

16 Hà Thị Lục Bản Thin  

 

Danh sách những người kinh doanh LSNG ở Xuân Nha và Chiềng Xuân 

Stt Họ tên Loại hình Địa chỉ Số điện thoại 

1 Hoàng Thị Lan Thu mua LSNG Bản Tưn, Xuân Nha 01633167685 

2 Đinh Thị Lực Thu mua LSNG Nà Hiềng, Xuân Nha  

3 Nguyễn Văn Luyện Đan lát Suối Quanh, Chiềng Xuân 01656554438 

4 Hoàng Văn Kiên Nuôi Ong Suối Quanh, Chiềng Xuân 01658531395 

5 Bùi Thị Phòng Làm thuốc Suối Quanh, Chiềng Xuân  
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi 

trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa 

phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện môi trường. 

 

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN 

Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: 04 3556 – 4001  Fax: 04 3556 – 8941 

E-mail: contact@nature.org.vn 

Website: www.nature.org.vn 

Trang tin Con người và Thiên nhiên: www.thiennhien.net  

 

 

 

 Báo cáo được thực hiện với sự hỗ trợ của chương trình GREEN Mekong Challenge Fund, quản lý bởi Trung tâm Con 

 người và Rừng.   
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