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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ TỈNH THÁI NGUYÊN

CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG, BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI 

BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG 

HỘ TỈNH THÁI NGUYÊN

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

Sự hình thành Ban quản lý rừng đặc
dụng, phòng hộ tỉnh thái nguyên

• Ban quản lý rừng đăc dụng,
phòng hộ tỉnh Thái Nguyên
được thành lập trên cơ sở sáp
nhập Ban quản lý khu bảo tồn
thiên nhiên Thần Sa – Phượng
Hoàng trực thuộc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn và Ban quản lý rừng
phòng hộ bảo vệ môi trường
Hồ Núi Cốc trực thuộc Chi cục
Kiểm lâm tại quyết định số
1835/QĐ-UBND ngày
25/6/2020 của UBND tỉnh
Thái Nguyên.
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• Trong đó riêng Khu rừng đặc dụng bảo tồn thiên
nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng có diện tích là
19.913,54 ha. Khu bảo tồn có hệ sinh thái rừng núi
đá độc đáo, có tính đa dạng sinh học phong phú với
nhiều nguồn gen động thực vật quý hiếm và nhiều hệ
sinh thái chuẩn của vùng núi đá vôi, giáp ranh với 3
tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, có chiều dài
trên 40 km vùng rừng giáp ranh.

• Khu rừng phòng hộ BVMT Hồ Núi Cốc được xác lập
với diện tích là 3.454ha, phân bố trên huyện Đại Từ,
thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên, tập trung
tại 6 xã thuộc khu vực lòng hồ Núi Cốc và một số đảo
trên hồ.

Phần 2: Các vướng mắc chính sách, các khó khăn 

của ban trong huy động tài chính cho bảo vệ, phát 

triển và phục hồi rừng tự nhiên;

Phần 3: Các giải pháp khả thi nhằm phục hồi và phát 

triển chất lượng rừng tự nhiên tại khu vực BQL;

Phần 1: Các nguồn tài chính được cấp cho hoạt động 

bảo vệ phát triển rừng hàng năm của Ban;
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Phần 1: Các nguồn tài chính được cấp cho hoạt động 

bảo vệ phát triển rừng hàng năm của Ban;

Trong những năm trước đây Khu bảo tồn thiên nhiên
Thần Sa – Phượng Hoàng là 1 điểm nóng về khai thác
vận chuyển lâm sản trái phép…… Tuy nhiên trong thời
gian qua Cùng với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của các
cấp chính quyền; sự nỗ lực cố gắng khắc phục những
khó khăn của cán bộ trong đơn vị đặc biệt là sự quan
tâm tạo điều kiện cấp kinh phí để triển khai các nhiệm
vụ bảo vệ rừng của UBND tỉnh Thái Nguyên nên công tác
QLBVR đã được thực hiện đáng ghi nhận.

Hiện nay, phần lớn kinh phí được cấp triển khai

các hoạt động đều được cấp từ nguồn kinh phí

nhà nước Cụ thể:

Giai đoạn 2011-2020
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Năm
Khoán bảo vệ

Hỗ trợ CĐ DC vùng
đệm

Truy quét
Xây dựng 

cơ sở hạ 

tầng

Tổng cộng
NSTW NSĐP 

2011 - 332.48 332.48 

2012 - 383.50 383.50 

2013 218.00 684.00 650.00 1,552.00 

2014 214.00 862.21 750.00 1,763.29 3,589.50 

2015 - 1,151.47 750.00 1,430.12 3,331.59 

2016 675.00 2,307.23 1,000.00 1,969.53 5,951.76 

2017 - 2,681.08 1,049.07 2,903.98 6,634.13 

2018 867.46 1,884.18 600.00 3,351.64 

2019 3,337.14 2,252.98 480.00 720.00 6,790.12 

2020 3,589.00 2,451.62 1,200.00 510.00 7,750.62 

Cộng 8,900.60 14,990.75 1,680.00 6,029 8,066.91 39,667.33 

2011-2015 432.00 3,413.66 - 2,150.00 3,193.41 9,189.07 

2016-2020 8.468,60 11.577,09 1.680,00 3.879,07 4.873,51 30,478.27 

- Các nguồn khác:

Nguồn thu từ hoạt động cho thuê dịch vụ môi trường rừng,

du lịch sinh thái đơn vị chưa thể triển khai thực hiện được vì:

Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng có di chỉ

khảo cổ học, hang Phượng Hoàng, Suối Mỏ Gà, Thác mưa rơi,

Mái đá ngườm, Suối Tiên… có nhiều tiềm năng để phát triển du

lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, khu bảo tồn thiên

nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng là khu vực CT 229, khu vực

phòng thủ an ninh quốc phòng của Nhà nước, vì vậy các hoạt

động đầu tư du lịch sinh thái gặp khó khăn, không triển khai

thực hiện được.
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1.1 Hạng mục đầu tư lâm sinh
(Khoán bảo vệ rừng)

• Từ năm 2013 đến năm 2020, Ban quản lý khu
bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng
đã tổ chức giao khoán bảo vệ rừng được:
57.920,74 ha/ 630 tổ chức, hộ gia đình xóm /7
xã và 01 thị trấn với 23.175,37 triệu đồng có
sự kiểm tra, giám sát của Ban quản lý cụ thể
như:

- Năm 2016 (2.982,23 trđ) và 2017(2.681,08 trđ ) giao khoán bảo vệ
rừng: 8.276,73 ha/28 tổ chức, hộ gia đình/5 xã (xã: Thần Sa, Nghinh
Tường, Sảng Mộc, Thượng Nung, Vũ Chấn).

- Năm 2018 giao khoán bảo vệ rừng: 2.751,64 trđ/ 11.186,97 ha - /
39 hộ gia đình và 33 cộng đồng dân cư xóm/7 xã (xã: Thần Sa,
Nghinh Tường, Sảng Mộc, Thượng Nung, Vũ Chấn, Phú Thượng, Cúc
Đường).

- Năm 2013,2014, 2015 giao khoán bảo vệ rừng: 1.195,29 ha / 12 tổ
chức, hộ gia đình/01 xã (xã: Nghinh Tường).với số tiền năm 2013: 
902 triệu, 2014:  1,076.21 triệu, 2015 1,151.47  triệu đồng.

- Năm 2019 - 6.070,12 trđ và 2020 - 7,240.62 trđ giao khoán bảo vệ
rừng: 14.297,21 ha / 50 hộ gia đình và 49 cộng đồng dân cư xóm /7
xã và 01 thị trấn (xã: Cúc Đường, Vũ Chấn, Nghinh Tường, Sảng
Mộc, Thượng Nung, Thần Sa, Phú Thượng và TT Đình cả).
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Một số hình ảnh về công tác tuần

tra kiểm tra rừng tại Ban quản lý

Nghiệm thu

KBVR tại

xóm Thượng

Lương xã

Nghinh

Tường

Công tác Khoán bảo vệ rừng

Lực lượng chuyên trách bảo vệ

rừng cùng thành viên tổ nhận

khoán đi tuần tra rừng
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Hiệu quả việc Khoán: Việc khoán bảo vệ rừng
đã đem lại hiệu quả rõ rệt, các hộ dân và tổ
chức được giao khoán đã nêu cao vai trò trách
nhiệm, thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng,
rừng giao khoán đã được bảo vệ tốt
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1.2. Hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng
đệm các khu rừng đặc dụng theo
quyết định 24/2012/QĐ-TTg ngày
01/6/2012 của Thủ tướng Chính
phủ và Thông tư 62/2018/TT-BTC 
ngày 30/7/2018 của Bộ tài chính.

Hỗ trợ cộng đồng dân cư thôn bản

-Năm 2020 đã tổ
chức triển khai
trên địa bàn 7 xã
và 01 thị trấn.
thực hiện là 30
thôn, bản. Đã
hoàn thành việc
giải ngân trong
tháng 12/2020

-Việc hỗ trợ vật liệu xây dựng cho các công trình
công cộng của cộng đồng dân cư thôn được
chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư
nhiệt tình tham gia.

- Năm 2019 thực hiện, hoàn thành việc giải ngân
cho 12 thôn, bản ở các xã trong Khu bảo tồn để
thực hiện việc sửa xây dựng sửa chữa nhà văn
hóa thôn, làm mới sân bê tông của nhà văn hóa,
đổ đường bê tông...
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Hỗ trợ cộng đồng dân cư thôn bản

1.3 Hỗ trợ phát triển sinh kế cho
người dân

• Để giúp người dân bảo vệ rừng, nâng cao thu
nhập, trong những năm qua Ban quản lý đã
xây dựng các mô hình phát kiển kinh tế cho bà
con sống trong khu vực rừng đặc dụng như:
Mô hình trông cây chuối tây năm 2015, Mô
hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng mang
quả kinh tế cao cho người dân điều này là một
trong hướng đi để khai thác bền vững tài
nguyên rừng, vừa góp phần nâng cao thu
nhập cho người dân vừa là giải pháp thích ứng
hiệu quả với biến đổi khí hậu.
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Năm 2020 Ban quản lý đã xây dựng mô
hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng
với quy mô 6ha, 07 hộ gia đình tham gia
trồng 30.000 cây ba kích và cây Cát Sâm.
Ban quản lý hỗ trợ 100% giống cây và
phân bón. (Tổng kinh phí thực hiện:
400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng)

Các hộ tự nguyện tham gia mô hình, có
danh sách tham gia mô hình có xác
nhận của UBND xã, cam kết tuân thủ
quy trình kỹ thuật, các hướng dẫn và
quy định của mô hình: Không mua bán
chuyển nhượng cây giống tham gia mô
hình khi mô hình chưa kết thúc, có khả
năng đối ứng theo yêu cầu của mô
hình;

mô hình trồng cây dược liệu tại xã Sảng Mộc
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1.4 Hoạt động tuyên truyền

Công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR,
bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học được
thực hiện thường xuyên, nhận thức của
nhân dân trong công tác bảo vệ rừng và
PCCCR đã được nâng cao, người dân hiểu
được tác hại của việc mất rừng do phá
rừng, cháy rừng, đồng thời thấy được
nguồn lợi từ việc sử dụng và phát triển
rừng hiệu quả, hợp lý.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như
tuyên truyền miệng, trên các phương tiện
truyền thông, thông qua cổ động trực tiếp, tổ
chức các hội thi… góp phần làm cho mọi người
nâng cao sự nhận thức trong việc thực hiện
tốt Luật Lâm nghiệp và các chính sách về lâm
nghiệp.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác
tuyên truyền về Luật lâm nghiệp, các chính
sách lâm nghiệp từ đó đơn vị xây dựng kế
hoạch đúng đắn, phân công cán bộ thực
hiện, biên tập các nội dung cho phù hợp với
điều kiện ở từng địa phương, đối tượng lựa
chọn tuyên truyền.

Các đối tượng tham gia tuyên truyền đa
dạng đủ thành phần nam nữ, độ tuổi……..
Giai đoạn 2015-2020 Ban quản lý Tổ chức
được 136 lớp tuyên truyền với 9.810 lượt
người tham gia. Lắp đặt 120 biển tuyên
truyền tại trường học, các xóm xã trông
KBT. Riêng năm 2020 ban quản lý đã phối
hợp cùng UBND các xã trong khu vực và
các vùng giáp ranh tổ chức được 22 buổi
tuyên truyền với 2.239 lượt người tham gia
lăp đặt và sửa chữa 12 biển tuyên truyền.
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Tổ chức tuyên truyền dưới các hình thức và đối tượng khác
nhau

1.5 Hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
• Tổng mức đầu

tư xây dựng cơ
sở hạ tầng tại
Ban quản lý
khu bảo tồn
thiên nhiên
Thần Sa -
Phượng Hoàng
giai đoạn 2013 
- 2020 là: 
8.066.912.150
đồng. Cụ thể
như sau:
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Hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

- Công trình: NhàTrạm
Kiểm lâm Sảng Mộc
huyện Võ Nhai hoàn
thành đưa vào sử dụng
năm 2015, với tổng giá
trị tài sản:
1.430.118.050 đồng
- Công trình: Nhà Trạm
Kiểm lâm Ngọc Sơn II xã
Thần Sa với tổng giá trị
tài sản: 636.092.100 
đồng.

- Công trình: Ban quản lý
khu bảo tồn thiên nhiên
Thần Sa - Phượng Hoàng,
hạng mục: Nhà bếp ăn đưa
vào sử dụng năm 2016 với
tổng giá trị tài sản:
636.187.000 đồng.
- Nhà để xe + giếng khoan
491.008.000 đồng.
- Cải tạo sửa chữa khu hành
chính Ban quản lý và Trạm
Kiểm lâm Cúc Đường
1.969.528.000 đồng.

• - Công trình: Cải tạo nâng cấp nhà kho để tang vật,

nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ sửa chữa theo

Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế

hoạch lựa chọn nhà thầu công trình số: 1835/QĐ-

UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên,

Hoàn thành phê duyệt quyết toán công trình theo

Quyết định số: 4081/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của

UBND tỉnh Thái Nguyên với tổng giá trị tài sản:

2.903.979.000 đồng.

Hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
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Phần 2: 

Các vướng mắc chính sách, các khó

khăn của ban trong huy động tài

chính cho bảo vệ, phát triển và phục

hồi rừng tự nhiên

Các vướng mắc, khó khăn

1
Việc cấp kinh phí cho các hoạt động về quản lý bảo vệ rừng

thường chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Ví dụ: Năm 2018 kinh phí giao khoán bảo vệ rừng cả năm nhưng 

đến tháng 9 nguồn kinh phí mới đc cấp nên ảnh hưởng tới tiến độ 

và thời gian chỉ thực hiện giao khoán đc 3 tháng cuối năm, trả lại 

kinh phí 9 tháng

Ví dụ: thông tư 61, và tt 20 hỗ trợ kinh phí cho lực lượng kiểm 

lâm, bvr tuần tra truy quét hết hiệu lực ko có vb mới thay thế 

dẫn đến ko có ng kinh phí và ko thanh toán đc kinh phí cho cán 

bộ tuần tra truy quét và cho lực lượng phối hợp

Một số văn bản quy định về chính sách hết hiệu lực nhưng chưa 

có văn bản mới hướng dẫn
2
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Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng là khu
vực Phòng thủ an ninh quốc phòng của Nhà nước CT-229,
nên việc thu hút các nguồn đầu tư của các tổ chức trong
nước và nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ là rất khó
khăn do liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh của
quốc gia. Từ năm 2014-2019, Ban quản lý khu bảo tồn
thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng không có các hoạt
động hợp tác trong nước và quốc tế về bảo tồn thiên
nhiên được triển khai. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn
tới đơn vị chưa thực hiện áp dụng và triển khai thực hiện
cơ chế tài chính tự chủ theo quy định tại Nghị định số
141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong
lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

3

Các vướng mắc, khó khăn

Các vướng mắc, khó khăn

4 Hiện nay các Chính sách về lâm nghiệp như Nghị định 75,

Quyết định 24, đều hết hiệu lực trong năm 2020, như vậy

việc cần sớm ban hành các Chính sách thay thế để các Ban

quản lý rừng trên toàn quốc căn cứ vào các định mức cụ thể

để xây dựng dự toán năm 2021, (Thông thường các chính

sách thường ban hành chậm, như quyết định 24 của Thủ

tướng về đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 -

2020 nhưng tháng 6 năm 2012 mới ban hành)

- Điều 20, Nghị định 01 về Kiểm lâm và lực lượng chuyên

trách bảo vệ rừng chưa rõ ràng….
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• Theo Quyết định 24 mức hỗ trợ cộng đồng 
dân cư vùng đệm 40 triệu đồng là rất nhỏ 
để thực hiện có hiệu quả một nội dung cụ 
thể, nếu như hỗ trợ các công trình nhỏ thì 
không đủ, các hộ dân đồng bào dân tộc 
nghèo nên đối ứng rất khó khăn, mô hình 
chăn nuôi hay cây giống thì phân chia ra 
các hộ rất nhỏ, ít mang lại hiệu quả, cần 
tăng định mức lên 120 đến 150 triệu 
đông/thôn/năm

Các vướng mắc, khó khăn

Phần 3: 
Các giải pháp khả thi nhằm phục 

hồi và phát triển chất lượng rừng 

tự nhiên tại khu vực BQL;
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Các giải pháp

1
Hàng năm mở các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, 
phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học cho người dân và học
sinh ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. 

2

Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Ban quản lý và lực
lượng chuyên trách bảo vệ rừng về công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác
bảo tồn thiên nhiên, Tăng cường triển khai áp dụng phần mềm SMART để

thực hiện tuần tra và giám sát đa dạng sinh học

3

Phối hợp với UBND các xã duy trì các Chốt bảo vệ rừng trên các tuyến đường
trọng yếu hay xảy ra tình trạng tập kết, vận chuyển lâm sản trái phép và tại
các khu vực giáp ranh với các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn.

4
Thực hiện tốt công tác Khoán bảo vệ rừng đặc dụng cho các tổ chức, người
dân tại thôn, bản cùng với cán bộ Kiểm lâm quản lý lô, khoảnh, tiểu khu của
Ban thường xuyên tuần tra, kiểm tra khu rừng đặc dụng.

Các giải pháp
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Các giải pháp

5 Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững trình phê duyệt, sau đó xây dựng
đề án cho thuê dịch vụ môi trường rừng…

6
Xây dựng và triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác quản lý
bảo vệ rừng giữa BQL rừng đặc dụng phòng hộ, tỉnh Thái Nguyên với Chi cục
KL tỉnh (Do sáp nhập đã giải thể Hạt KL)

7
Xây dựng nội dung ý tưởng, hợp tác và tổng hợp chung các hoạt động để làm 

cơ sở đề xuất các đề tài NCKH và các Dự án quốc tế (Khu vực Núi Cốc)

8


