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Giới thiệu 

Khu vực rừng tự nhiên của xã Vân Hồ chiếm diện tích khoảng 625 ha (6,25 km2) 

nằm dọc trên đường dông núi đá vôi ở độ cao từ 1.300 đến 1.600 m. Diện tích 

rừng này nằm sát với Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò của tỉnh Hòa Bình và trong 

vùng cảnh quan chung với Khu BTTN Xuân Nha. Trong số 625ha có 90 ha rừng 

đã được giao cho thôn Pa Cốp dưới dạng rừng cộng đồng. Diện tích còn lại hiện 

được quản lý bởi đơn vị kiểm lâm dưới loại hình rừng phòng hộ. 

Điều tra đa dạng sinh học gần đây nhất đối với khu vực rừng tự nhiên Vân Hồ 

cho thấy nơi đây có mặt khá tập trung những loài cây gỗ quý hiếm như Thông 

đỏ (Taxus chinensis), Thông Pà Cò (Pinus kwangtungensis), và nổi bật là loài 

Bách xanh núi đá (Calocedrus rupestris). Đây là loài thực vật được ưu tiên bảo 

tồn (cấp độ Nguy cấp EN) ở mức quốc gia cũng như thế giới.  

Đặc biệt, điều tra đã xác nhận sự có mặt của một quần thể Vượn đen má trắng 

(Nomascus leucogenys) với hơn 10 cá thể hiện đang sinh sống trong khu rừng 

này. Nhờ có phong tục và quy ước của người dân địa phương cấm săn bắt Vượn 

mà quần thể Vượn này đã tồn tại được trong một khu vực rừng nhỏ trên núi đá 

tại xã Vân Hồ.  

Với những giá trị đa dạng sinh học đặc biệt như vậy, rừng tự nhiên Vân Hồ hoàn 

toàn đáp ứng và cần thiết phải được xây dựng thành rừng đặc dụng để sớm tăng 

cường bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm trên. Bên cạnh đó, rừng Vân Hồ 

còn có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người dân địa phương sinh sống tại 

đây. Ngoài việc cung cấp các nguồn tài nguyên phục vụ đời sống, khu rừng này 

cũng tạo cảnh quan riêng biệt hấp dẫn, thu hút khách du lịch cho huyện Vân Hồ, 

với việc phát triển các khu nhà lưu trú tại cộng đồng trong vùng. 

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một mô hình rừng bảo tồn do cộng đồng quản 

lý là một hướng đi phù hợp, đáp ứng yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học cũng 

như khuyến khích được sự tham gia của cộng đồng, duy trì bản sắc văn hóa địa 

phương và đảm bảo sinh kế từ rừng cho người dân. Nhằm mục đích này Trung 

tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với UBND huyện Vân Hồ 

tiến hành hội thảo với chủ đề Thúc đẩy bảo tồn rừng tự nhiên do cộng đồng 

quản lý tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 



Kết quả của hội thảo cũng sẽ được sử dụng để tiếp tục xây dựng các dự án tiếp 

theo để tìm nguồn tài chính nhằm bảo tồn khu rừng tự nhiên xã Vân Hồ.  

Mục tiêu hội thảo 

• Chia sẻ các kết quả điều tra đa dạng sinh học và sự tham gia của cộng 

đồng trong quản lý phát triển rừng ở khu vực rừng xã Vân Hồ. 

• Thảo luận việc xây dựng khu rừng đặc dụng do cộng đồng quản lý đối 

với rừng tự nhiên ở xã Vân Hồ. 

Đơn vị chủ trì: PanNature, UBND huyện Vân Hồ 

Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 1, Trụ sở HĐND và UBND huyện Vân Hồ, 

Sơn La. 

Thời gian tổ chức: Thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2020 

Thành phần đại biểu: 35 người 

• Tỉnh Sơn La: 5 đại biểu từ Sở NNN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Chi 

cục Bảo vệ Môi trường, Khoa Nông lâm (Đại học Tây Bắc)   

• UBND huyện Vân Hồ: 06 đại biểu từ UBND huyện Vân Hồ, Hạt Kiểm 

lâm Vân Hồ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng TN&MT, Phòng Văn 

hóa Thông tin, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện.  

• Đại diện 02 xã Vân Hồ và Xuân Nha: 11 đại biểu, bao gồm lãnh đạo 

xã Vân Hồ, cán bộ nông nghiệp, cán bộ địa chính xã Vân Hồ, trưởng 

thôn Pa Cốp, Hua Tạt, Chua Tay, Bó Nhàng 2, Mường An, Lóng Luông, 

Lũng Xá, lãnh đạo xã Xuân Nha. 

• Các nhà khoa học và đối tác: 07 đại biểu từ Vụ rừng đặc dụng và rừng 

phòng hộ (Tổng cục Lâm nghiệp), Viện Lâm nghiệp và Đa dạng sinh 

học nhiệt đới, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và các loài nguy cấp, 

Tổ chức IUCN, Tổ chức FFI.  

• Trung tâm Con người và Thiên nhiên: 5 đại biểu 

Người liên hệ: 

Thạc sĩ Nguyễn Đức Tố Lưu, Trưởng phòng quản trị tài nguyên, Trung 

tâm Con người và Thiên nhiên. Điện thoại: 0398614440. Email: 

ndtluu@nature.org.vn 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Thúc đẩy bảo tồn rừng tự nhiên do cộng đồng quản lý tại xã Vân Hồ, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

Thời gian: Thứ tư, ngày 20/5/2020 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

7:30 – 8:00 Đón tiếp đại biểu PanNature  

8:00 – 8:15 Khai mạc hội thảo 
UBND huyện Vân 

Hồ 

8:15 – 8:45 

Giá trị đa dạng thực vật và các mối đe dọa 

ở rừng tự nhiên Vân Hồ (kết quả điều tra 

thực vật).  

Viện LN và 

ĐDSH nhiệt đới 

8:45 – 9:15 

Giá trị đa dạng động vật và các mối đe dọa 

ở rừng tự nhiên Vân Hồ (kết quả điều tra 

động vật). 

Viện LNvà ĐDSH 

nhiệt đới 

9:15 – 10:15 
Phát biểu về tầm quan trọng của những phát 

hiện động và thực vật quý hiếm ở Vân Hồ  
Các đại biểu 

10:15 – 10:30 Nghỉ giải lao  

10:30 – 10:45 Công tác quản lý bảo vệ rừng tại xã Vân Hồ 
Hạt kiểm lâm Vân 

Hồ 

11:15 – 11:45 

Thảo luận: những đe dọa đến bảo tồn đa 

dạng sinh học và nhu cầu xây dựng khu bảo 

tồn ở xã Vân Hồ. 

Các đại biểu 

11:45 – 13:30 Nghỉ ăn trưa  

13:30 – 13:45 

Mô hình khu bảo tồn do cộng đồng quản lý, 

kinh nghiệm quốc tế và cơ hội chính sách ở 

Việt Nam 

PanNature 

13:45 – 14:15 

Truyền thống cộng đồng trong quản lý sử 

dụng rừng ở xã Vân Hồ (kết quả khảo sát 

tại cộng đồng) 

PanNature 

14:15 – 14:30 

Chia nhóm thảo luận: Nhóm 1 – Các đại 

biểu ở huyện. Nhóm 2 – Các đại biểu ở xã 

và thôn. 

Các đại biểu 

14:30 – 15:15 

Thảo luận nhóm: Khả năng áp dụng mô 

hình khu bảo tồn do cộng đồng quản lý đối 

với rừng tự nhiên ở xã Vân Hồ 

Các đại biểu 

15:15 – 15:30 Nghỉ giải lao  



15:30 – 16:00 

Trình bày kết quả thảo luận nhóm về 

Những hoạt động và giải pháp ưu tiên cho 

bảo tồn rừng ở Vân Hồ dựa vào cộng đồng. 

Các đại biểu 

16:00 – 16:30 Tổng kết và bế mạc hội thảo. 
Hạt KL Vân Hồ 

và PanNature 

 

 
 


