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VQG CHƯ YANG SIN      PANNATURE 

HỘI THẢO 

THAM VẤN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHỤC HỒI 
CẢNH QUAN RỪNG TẠI VQG CHƯ YANG SIN

Chư Yang Sin ngày 18/5/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ

“Khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp sử
dụng đất bền vững nhằm phục hồi cảnh quan

rừng ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin”

Chư Yang Sin, ngày 18/5/2018

Lê Cảnh Nam – Huỳnh Nhân Trí

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Đặt vấn đề

2. Mục tiêu – Nội dung và Phương pháp

3. Kết quả NC

Đặt vấn đề

Suy
thoái
rừng

 phát
thải

carbon 

BĐKH

Mất/giảm
ĐDSH

Thiệt hại
KT-XH-

MT

Mục tiêu

 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai trong các khu vực bị

chồng lấn (tranh chấp) trong ranh giới VQG và xác định các

khu vực ưu tiên, phù hợp cho phục hồi rừng;

 Đề xuất các giải pháp lâm sinh-xã hội về phục hồi rừng có sự

tham gia của cộng đồng (gắn liền với cải thiện sinh kế) theo

hướng sử dụng đất bền vững trong các khu vực chồng lấn ưu

tiên;

 Tham vấn, tư vấn các giải pháp, mô hình lâm sinh/nông lâm

kết hợp về cải thiện sinh kế/nhu nhập cộng đồng địa phương

vùng đệm nhằm mở rộng cảnh quan rừng các địa bàn (thôn,

xã) ưu tiên, phù hợp;

Nội dung

1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất trong các khu

vực bị chồng lấn trong ranh giới VQG Chư Yang 

Sin và xác định khu vực ưu tiên cho phục hồi

rừng.

2. Xác định khu vực ưu tiên cho phục hồi rừng

phù hợp với quy hoạch và mục tiêu quản lý, bảo

vệ và phát triển bền vững VQG Chư Yang Sin.

3. Đề xuất các giải pháp lâm sinh-xã hội về phục

hồi rừng có sự tham gia của cộng đồng (gắn liền

với cải thiện sinh kế) theo hướng sử dụng đất bền

vững trong các khu vực chồng lấn ưu tiên.
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Phương pháp

 Khảo sát thực địa: rà soát hiện trạng

chồng lấn đất đai và hiện trạng sử dụng

đất;

 Tham vấn các bên liên quan;

 Tham khảo tài liệu thứ cấp;

 Phân tích SWOT;

Kết quả

Tình hình KT-XH

 Tổng nhân khẩu: 80.304 (40.515 nam, 

39.789 nữ), với 38.642 (48,1%) đang ở độ

tuổi lao động.

 Có 7 dân tộc chính: Kinh, Ê đê, Mnông, 

Hmông, Tày, Nùng và Mường

 Có 6.089 hộ nghèo với 27.603 khẩu chiếm

33,8% tổng số hộ

 Các xã vùng đệm khó khăn, ý thức bảo vệ

rừng và đa dạng sinh học chưa cao

Tình hình dân số các xã vùng đệmVQG ChưYang Sin

Tên huyện Tên xã Số hộ nghèo Số khẩu

Tổng 6.089 27.603

Huyện Krông Bông Tổng 3.824 18.285

1. Chư Pui 694 3.660

2. Khuê Ngọc Điền 385 1.453

3. Hoà Sơn 625 2.828

4. Hoà Phong 450 2.150

5. Hoà Lễ 508 2.095

6. Yang Mao 533 2.763

7. Cư Đrăm 629 3.336

Huyện Lắk Tổng 2.265 9.318

8. Yang Tao 637 2.548

9. Krông Nô 904 3.615

10. Bông Krang 724 3.155

11. Đăk Phơi 657 3.570

Đam Rông 12 Đạ Long 151 690

Kết quả

Xã Số hộ

Cư Pui 46

Yang Mao 33

Hòa Lễ 22

Khuê Ngọc

Điền

20

173ha

Trước

1993
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Kết quả

TT Loài cây trồng Năng suất

các hộ

tấn/ha

Năng suất 

bình quân 

huyện

tấn/ha

Ghi chú

1. Cà phê 1,3 2,5 

2 Ngô lai 4 6 

3 Lúa nước 3,5 5,2 

4 Mì 10 15 

Năng suất các loại cây trồng trên diện tích đất chồng lấn

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CHƯA CAO, CHƯA HUY ĐỘNG ĐƯỢC CÁC 
NGUỒN LỰC SẴN CÓ

Điểm mạnh (S)

+ Có nguồn lực lao động tại chỗ dồi dào

+ Nhiều hộ đã được giao khoán QLBV.

+ Có truyền thống sử dụng LSNG

+ Hầu hết các hộ đều sẵn sàng nhận rừng và tham

gia vào các chương trình kinh doanh tài nguyên có

triển vọng.

Cơ hội (O)

+ Điều kiện tưới tiêu sản xuất nông nghiệp tốt.

+ Điều kiện tự nhiên trong khu vực phù hợp nhiều

loại cây trồng.

+ Còn nhiều loại LSNG có giá trị chưa đưa vào

khai thác.

+ Cây tái sinh của nhiều loại LSNG còn rất nhiều.

+ Các cấp rất quan tâm đến chương trình phục

hồi rừng.

Điểm yếu (W)

+ Trình độ (Kỹ thuật) canh tác thấp.

+ Chưa biết hiệu quả của Nông lâm kết hợp và không

có nhiều thông tin về các loài cây trồng có hiệu quả

kinh tế.

+Sản xuất nông nghiệp dựa vào điều kiện tự nhiên.

+ Không có vốn sản xuất nông nghiệp.

+ Các LSNG có thị trường thì trữ lượng trong rừng

còn ít, ở xa hoặc khó lấy.

+ Chưa biết cách chăm sóc các LSNG có giá trị, mà

mới chỉ vào rừng lấy các sản phẩm ra.

+ Rừng được giao xa khu vực canh tác.

+ Chưa có qui chế quản lý sử dụng, kinh doanh các

loại LSNG.

Trở ngại (T)

+ Hệ thống giao thông xuống cấp.

+ Vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp sau thu

hoạch khó khăn.

+ Chưa ngăn cản được người bên ngoài vào khu giao

đất giao rừng lấy LSNG.

+ Một số LSNG bị cấm khai thác và vận chuyển, vì

sợ gây phá rừng, vì chưa có giấy phép khai thác.

+ Thị trường tiêu thụ LSNG bấp bênh.

Ưu tiên phục hồi rừng

Đất chồng lấn trước 1993       việc thu hồi không khả thi

Nông lâm kết hợp Đảm bảo nguồn lợi kinh tế

Tăng độ che phủ, phục hồi cảnh quan

Với rừng nghèo lân cận với khu vực chồng lấn: Trồng bổ sung, khoanh

nuôi xúc tiến tái sinh

Đề xuất thí điểm

Cơ cấu cây trồng hiện tại

 Hoà Lễ: Cà phê + Bơ + Muồng đen +

Hông

 Cư Pui: Cây nông nghiệp ngắn ngày

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

- Xác định loài cây trồng đáp ứng điều kiện tự nhiên trong

khu vực, phù hợp với năng lực sản xuất của cộng đồng

- Xây dựng mô hình NLKH trình diễn

- Hỗ trợ vay vốn cho cộng đồng trong vùng

- Triển khai tập huấn kỹ thuật hỗ trợ cộng đồng sản xuất

- Tập huấn quản lý sử dụng lâm sản ngoài gỗ. Xây dựng

quy ước sử dụng LSNG

- Nâng cấp tu bổ hệ thống giao thông trong vùng

- Tạo thị trường các loại nông sản, lâm sản ngoài gỗ
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MÔ HÌNH NLKH ĐỀ XUẤT

 Cà phê + Sầu riêng + Bơ (có thể kết hợp trồng thêm cây

Gió bầu xung quanh)

 Cà phê + Tiêu + Sầu riêng + Muồng đen

 Thiên Ngân (Gáo Thái lan) + Sầu riêng (Bơ hoặc mít) + 

Khoai các loại

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


