
30-Dec-19

1

TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN:

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Hà Nội, tháng 12 năm 2019

Giới thiệu chung

Hiện trạng nguồn thu và tự chủ tài chính

Cơ hội tiềm năng và dự báo

Khó khăn, thách thức

Định hướng, giải pháp

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
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• 1978, Khu rừng cấm

Nam Bãi Cát Tiên;

• 1992, Vườn quốc gia

Cát Tiên;

• 1998, Vườn quốc gia

Cát Tiên (Mở rộng thêm

khu bảo tồn Cát Lộc và

khu vực Bình Phước)

GIỚI THIỆU CHUNG

• Diện tích: 82.597,4 ha; nằm trên

địa bàn 03 tỉnh:

+ Đồng Nai : 50.897,4 ha

+ Lâm Đồng : 27.317,1 ha

+ Bình Phước : 4.382,8 ha

• Điểm nóng về đa dạng sinh học;

• Là 1 trong 200 khu bảo tồn sinh

thái quan trọng của Thế giới

(WWF, 2001);

• Là 1 trong 3 vùng chim quan

trọng của Thế giới (Birdlife,

1998);

• Khu dự trữ sinh quyển (2001);

• Khu Ramsar (2005);

• Di tích quốc gia đặc biệt (2012).

GIỚI THIỆU CHUNG (Tiếp)
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Nguồn thu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tỉ trọng

(2019)

NSNN  (TX) 32.212 tr 34.249 tr 36.922 tr 46,1 %

NSNN (Đầu tư) 10.410 tr 9.448 tr 890 tr 1,1 %

Vé tham quan 1.556 tr 1.600 tr 1.800 tr 2,2 %

SXKD 8.014 tr 8.495 tr 11.115 tr 13,9 %

DV môi trường rừng 18.109 tr 25.989 tr 25.201 tr 31,4 %

Tài trợ, viện trợ 360 tr 360 tr 360 tr 0,4 %

Khác 2.437 tr 4.877 tr 3.845 tr 4,8 %

Tổng cộng 73.098 tr 85.020 tr 80.133 tr 100%

CÁC NGUỒN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU

Nội dung chi
Số tiền

(Tr. đ)
Ghi chú

Chi lương cán bộ nhân viên. 24.139

Chi hoạt động bộ máy 3.393

Chi thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về

quản lý, bảo vệ và PCCC rừng

35.442 Chi giao khoán BVR: 17.223 

Tr

Chi phát triển rừng 3.872 Trồng, chăm sóc, khoanh

nuôi rừng

Chi hoạt động SXKD 6.017

Chi hoạt động cứu hộ ĐVHD 760

Chi đầu tư xây dựng công trình hạ tầng 4.693 Duy tu SC và đường tuần tra 

nội bộ

Chi các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và

hợp tác quốc tế

130

Trích lập quỹ đơn vị sự nghiệp 1.687

Tổng cộng 80.133

CÁC NGUỒN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU (Tiếp)
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• Nguồn thu từ vé thăm quan và dịch vụ du lịch: 13 tỷ
đồng; chiếm khoảng 16% tổng nguồn thu.

• DVMTR khoảng 25 tỷ đồng; chiếm hơn 31% tổng
nguồn thu.

Tỷ trọng nguồn 
thu KDDV

• Tự chủ quỹ lương : Không

• Tự chủ chi hoạt động bộ máy : 100%.

• Tự chủ hoạt động chuyên môn : KhôngMức độ tự chủ

• Đơn vị sự nghiệp công lập;

• Tự chủ một phần chi hoạt động sự nghiệpPhân loại đơn vị

LOẠI HÌNH VÀ MỨC ĐỘ TỰ CHỦ

Giá trị sinh 
thái, tài 

nguyên đa 
dạng sinh 

học

Giá trị về 
nhân văn: 

Văn hóa, lịch 
sử, truyền 

thống

Vườn quốc
gia Cát Tiên: 
điểm đến của

vùng Đông
Nam Bộ

CƠ HỘI TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
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Rừng lá rộng thường xanh Rừng nửa rụng lá

Rừng hỗn giao lồ ô – gỗ Rừng tre thuần loại

Đa dạng về hệ sinh thái

Vùng đất ngập nước (Bầu Sấu)

Đa dạng về hệ sinh thái
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Hơn 1.615 loài thực vật có mạch bậc cao

+ 23 loài đặc hữu;

+ 39 loài trong sách đỏ Việt Nam 2007;

+ 25 loài sách đỏ IUCN 2017.

Khu hệ thực vật phong phú

Có khoảng 1.529 loài động vật, trong đó:

+ Thú lớn : 113 loài.

:   32 loài trong sách đỏ VN 2007

:   26 loài trong sách đỏ IUCN 2017.

+ Chim : 351 loài

+ Bò sát : 109 loài

+ Lưỡng cư :   41 loài

+ Côn trùng : 756 loài

+ Cá : 159 loài

Khu hệ động vật đa dạng
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Bò Tót

Chim Công xanh Voi Châu Á

Khu hệ động vật đa dạng

Cảnh quan rừng tự nhiên, cây cổ thụ

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ
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Bàu Sấu Bến phà

Bến Cự Khu Thác trời

Cảnh quan sông Đồng Nai; ghềnh thác

Văn hóa bản địa

(Châu Mạ, S’Tiêng)

Đậm bản sắc văn hóa truyền thống

Bộ Ngẫu tượng Linga – Yoni

(Lớn nhất Đông Nam Á)
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Tăng trưởng du lịch Đồng Nai

Năm 2018/2017

+ Số khách tăng 13,5%;

+ Doanh thu tăng 12,3 %.

Năm 2019/2018 (11 tháng đầu năm)

+ Số khách tăng 7,5%;

+ Doanh thu tăng 12 %

(Nguồn TTXT du lịch Đồng Nai 2019)

Dự báo xu thế phát triển du lịch

Tăng trưởng du lịch VQG Cát Tiên

Năm 2018/2017:

+ Số khách tăng 19,7%

+ Doanh thu tăng 17,7%.

Năm 2019/2018 (Ước cả năm)

+ Số khách tăng 20,6%

+ Doanh thu tăng 14,2%

(BC VQG Cát Tiên, KH SXKD Du lịch 2019)

Dự báo xu thế phát triển du lịch (Tiếp)
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Tăng trưởng về lượng khách du lịch

STT Chỉ tiêu

Kế

hoạch

2019

Thực hiện

đến hết 

tháng 

11/2019

So sánh 

với cùng 

kỳ 2018

So với KH 

2019

1 Khách thăm quan 47.400 45.762 120% 97%

Trong nước (lượt) 36.350 34.899 119% 97%

Quốc tế (lượt) 11.050 10.863 125% 99%

2 Doanh thu (tr. đồng) 13.200 10.972 108% 83%

Kết quả kinh doanh từ đầu năm đến 31/11/2019
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Nhà nước

• Giảm gánh
nặng chi 
NSNN;

• Tăng cường
phân cấp, 
gắn với trách
nhiệm của
chủ rừng;

• Không phải
bao cấp toàn
bộ kinh phí
cho khu rừng
đặc dụng.

BQL rừng đặc
dụng

• Được tự chủ 
trong việc tổ
chức thực 
hiện nhiệm 
vụ;

• Rừng được 
bảo vệ tốt 
hơn;

• Có tích lũy, 
cải thiện đời 
sống cho 
CBNV làm 
nhiệm vụ bảo 
tồn.

Các bên tham
gia

• Thể hiện 
trách nhiệm 
xã hội (CSR);

• Được quảng 
bá, xây dựng
hình ảnh gắn 
liền với các 
giá trị bảo tồn 
của khu rừng 
đặc dụng;

• Được chia sẻ 
lợi ích với
chủ rừng.

Lợi ích của tự chủ tài chính

TÍNH TOÀN VẸN CỦA
NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐA
DẠNG SINH HỌC

• Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội
gây áp lực đối với công tác quản lý
rừng và kiểm soát lâm sản;

• Nạn khai thác lâm sản, săn bắt, bẫy
ĐVHD;

• Nạn xâm canh, mở rộng diện tích
canh tác nông nghiệp;

• Nạn khai thác khoáng sản (KT cát
và các kim loại quý);

• Thu hẹp, suy giảm chất lượng sinh
cảnh do tác động biến đổi khí hậu
và sự xâm lấn của các loài sinh vật
ngoại lai.

THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH
VÀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ, 
ĐIỀU HÀNH

• Quy định về tự chủ về tài chính
chưa gắn kết với tự chủ về tổ chức
bộ máy, biên chế và hoạt động;

• Chiến lược và lộ trình tự chủ còn
chưa thực sự rõ ràng;

• Chất lượng nguồn nhân lực (trình
độ, kỹ năng, thái độ) còn chưa đảm
bảo;

• Chính sách để thu hút nhân tài, 
nguồn nhân lực chất lượng cao còn
chưa hoàn thiện;

• Công tác truyền thông, quảng bá
chưa được quan tâm đúng mực.

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN, CƠ
SỞ HẠ TẦNG VÀ CÔNG
NGHỆ

• Địa bàn quản lý rộng lớn, nằm ở 
vùng sâu, vùng xa; chưa thu hút sự
quan tâm của các nhà đầu tư;

• Kết nối mạng lưới giao thông, viễn
thông và các dịch vụ hậu cần
(logistic) khó khăn;

• Cơ sở hạ tầng xuống cấp, ít được
đầu tư, cải tạo, nâng cấp;

• Nguồn lực ưu tiên đầu tư phát triển
công nghệ, ứng dụng, làm chủ công
nghệ còn hạn chế.

KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC
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Cảnh
quan, tài
nguyên
đa dạng
sinh học

Chiến
lược, 
chính

sách, thể
chế

Chất
lượng
nguồn

nhân lực

Cơ sở hạ
tầng kỹ
thuật

Công
nghệ và
tiến bộ
KHKT

Điều kiện, định hướng để thực hiện tự chủ (5C)

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

• Thực hiện quyền tự chủ và nâng cao nhận thức

về ý nghĩa của thực hiện quyền tự chủ;

• Tăng cường công tác tiếp thị, xúc tiến thương

mại và quảng bá hình ảnh để thúc đẩy DLST;

• Tăng cường hợp tác, liên kết và cho thuê môi

trường rừng để phát triển DLST, phát triển sinh

vật (cây dược liệu, cây có giá trị kinh tế cao);

• Thúc đẩy giao khoán/ kiểm soát công việc theo

kết quả đầu ra; ứng dụng công nghệ tiên tiến;

• Huy động tài trợ; đẩy mạnh các hoạt động

nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI (Tiếp)
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