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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng và đa đạng sinh học, thực trạng quản lý 

và thách thức trong hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Ba Bể. Nghiên cứu sử dụng phương 

pháp điều tra thực vật, phỏng vấn sâu, phân tích SWOT và phương pháp kế thừa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

rừng đặc dụng tại đây chủ yếu là rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc nửa rụng lá trên núi đá với hệ động, thực vật 

phong phú. Trong 978 loài thực vật bậc cao có mạch được ghi nhận, có 34 loài thực vật có tên trong Sách Đỏ Việt 

Nam, 20 loài có tên trong danh lục Sách Đỏ IUCN. Trong 389 loài động vật được thống kê tại Vườn Quốc gia Ba Bể, 

có 3 loài chim, 16 loài thú và 6 loài bò sát có tên trong Sách Đỏ Việt Nam; 3 loài chim, 19 loài thú và 9 loài bò sát 

được ghi trong Sách Đỏ IUCN. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm lâm luật trong Vườn Quốc gia vẫn còn diễn ra. Công 

tác quản lý rừng, bảo tồn đa đạng sinh học trong Vườn Quốc gia còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Sinh kế của 

cư dân sống xen kẽ trong vùng lõi, vùng đệm của Vườn Quốc gia còn phụ thuộc lớn vào tài nguyên đa đạng sinh học, 

đất rừng ở đây.  

Từ khóa: Bảo tồn đa đạng sinh học, dừng đặc dụng, Vườn Quốc gia Ba Bể. 

Special-Use Forest Management and Biodiversity Conservation:  
A Case Study in Ba Be National Park 

ABSTRACT 

Field surveys, in-depth interviews, SWOT analysis, and secondary data analysis were conducted to assess the 

status of the forest resources and the biodiversity, and the management status and challenges in biodiversity 

conservation of Ba Be National Park. Special-use forests in the Ba Be National Park are mainly evergreen or semi-

deciduous broadleaf forests on rocky mountains with rich flora and fauna. Of the 978 species of vascular plants 

recorded, 34 are listed in the Vietnam Red Data Book, and 20 are listed in the IUCN Red List. Among 389 animal 

species listed in Ba Be National Park, there are 3 bird species, 16 mammal species, and 6 reptile species are listed in 

the Vietnam Red Data Book; 3 bird species, 19 mammal species, and 9 reptile species are listed in the IUCN Red 

List. However, forest law violations in the Ba Be National Park still take place. On the other hand, forest management 

and biodiversity conservation in the Ba Be National Park face many difficulties and challenges. Residents' livelihoods 

in the National Park's core and buffer zones highly rely on biodiversity resources and forest land. 

Keywords: Ba Be National Park, biodiversity conservation, forest management, special-use forest. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Luêt Lâm nghiệp (2017), rừng đặc 

dụng được sử dụng chþ yếu để bâo t÷n hệ sinh 

thái rừng tự nhiên, ngu÷n gen sinh vêt rừng, 

nghiên cứu khoa hõc; nghî dưỡng, giâi trí trừ 

phân khu bâo vệ nghiêm ngặt cþa rừng đặc 

dụng; cung ứng dðch vụ möi trường rừng. Theo 

đò, phæn lớn rừng tự nhiên ở nước ta hiện nay 

nìm trong hệ thøng rừng đặc dụng, đåy được coi 

là hệ sinh thái trên cän cò tính đa däng sinh hõc 

(ĐDSH) cao nhçt và giữ vai trñ đặc biệt quan 

trõng trong duy trì, phát triển hệ thøng tự nhiên; 

phát triển kinh tế - xã hûi, bâo vệ möi trường và 

ứng phó với biến đùi khí hêu. Hệ thøng rừng đặc 

dụng được coi là chiến lược bâo t÷n thiên nhiên 
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và ĐDSH låu dài cþa Việt Nam và là cơ hûi t÷n 

täi cþa các loài đûng, thực vêt đang bð đe dõa. 

Bíc Kän là tînh miền núi thuûc vüng Đöng Bíc 

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với ngu÷n tài 

nguyên rừng và đçt rừng phong phú. Hiện tînh 

có tùng diện tích rừng là 372.666,5ha, trong đò 

rừng tự nhiên chiếm chþ yếu 73,3% 

(273.329,4ha), rừng tr÷ng với 99.337,2ha (chiếm 

26,7%) (UBND tînh Bíc Kän, 2021). Bíc Kän có 

tỷ lệ che phþ rừng cao nhçt câ nước đät 73,4% và 

cÿng là mût trong những tînh có tính ĐDSH cao, 

têp trung chþ yếu ở Vườn Quøc gia (VQG) Ba Bể. 

VQG Ba Bể có nhiều nét đặc trưng cþa hệ 

sinh thái rừng thường xanh mưa èm nhiệt đới 

trên nýi đá vöi và h÷ trên núi. VQG Ba Bể được 

công nhên là di sân thiên nhiên cþa ASEAN 

nëm 2004, là Khu Ramsar thứ 1938 cþa thế 

giới và thứ 3 cþa Việt Nam nëm 2011 và được 

công nhên là di tích quøc gia đặc biệt nëm 

2012. Tuy nhiên, áp lực lên các khu rừng đặc 

dụng hiện nay ngày càng tëng do nhu cæu phát 

triển kinh tế - xã hûi cþa các đða phương và 

người dån; trong khi đò mức đû đæu tư ngu÷n 

lực cho các khu rừng đặc dụng còn hän chế; các 

cơ chế täo đûng lực cho các bên liên quan, đặc 

biệt là cûng đ÷ng dån cư søng gæn rừng và khu 

vực tư nhån tham gia đæu tư bâo vệ, phát triển 

rừng đặc dụng vén chưa hoàn thiện (Lê Thiện 

Đức & cs., 2019). Trước những tác đûng tiêu 

cực như hiện nay, nếu không có biện pháp bâo 

t÷n ĐDSH kðp thời và quyết liệt thì nguy cơ 

suy giâm tài nguyên đûng, thực vêt và tuyệt 

chþng các loài quý hiếm là mût xu thế tçt yếu. 

Mût sø nghiên cứu, đề án đã thực hiện gæn đåy 

täi VQG Ba Bể cÿng đã đánh giá hiện träng tài 

nguyên rừng và ĐDSH, thøng kê các loài đûng, 

thực vêt bð đe dõa (Phân viện Điều tra và Quy 

hoäch rừng Đöng Bíc Bû, 2012; Đặng Thð Hoa, 

2017a). Tuy nhiên, để lêp phương án quân lý 

rừng bền vững täi VQG Ba Bể và phương án 

bâo t÷n ĐDSH trên đða bàn tînh Bíc Kän giai 

đoän 2021-2030 thì cæn phâi cêp nhêt läi thông 

tin, sø liệu về ĐDSH.  

Do đò, nghiên cứu này được thực hiện nhìm 

đánh giá hiện träng rừng và tài nguyên ĐDSH 

täi VQG Ba Bể, các mức đû bð đe dõa cþa các 

loài trong hệ đûng, thực vêt để cò chính sách ưu 

tiên và biện pháp bâo vệ có hiệu quâ. Nghiên 

cứu cÿng đánh giá thực träng quân lý tài 

nguyên rừng và những thách thức đøi với hoät 

đûng bâo t÷n, từ đò đưa ra các đề xuçt để phát 

triển bền vững VQG Ba Bể. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm nghiên cứu 

VQG Ba Bể có tõa đû đða lý từ 10509’07” 

đến 10512’22” Kinh đû Đöng và từ 2206’12” 

đến 22 08’14” Vï đû Bíc, nìm trên đða bàn 7 xã, 

g÷m: Cao Trï, Khang Ninh, Cao Thượng, Quâng 

Khê, Nam Méu, Hoàng Trï - huyện Ba Bể và xã 

Nam Cường, huyện Chợ Đ÷n; vüng đệm thuûc 7 

xã: Cao Trï, Cao Thượng, Khang Ninh, Hoàng 

Trï, Quâng Khê, Đ÷ng Phúc - huyện Ba Bể; xã 

Nam Cường, huyện Chợ Đ÷n.  

Tùng diện tích cþa VQG Ba Bể là 10.048ha. 

Diện tích các phân khu cþa VQG được rà soát 

đến nëm 2021: Phån khu bâo vệ nghiêm ngặt là 

3.975,4ha; phân khu phục h÷i sinh thái là 

5.389,1ha; phân khu hành chính - dðch vụ là 

54,0ha và vüng đệm trong là 629,6ha. Bên cänh 

đò, diện tích vüng đệm ngoài là 25.309ha, thuûc 

07 xã Cao Trï, Khang Ninh, Cao Thượng, Khang 

Ninh, Hoàng Trï, Quâng Khê, Đ÷ng Phúc, 

huyện Ba Bể, xã Nam Cường, huyện Chợ Đ÷n 

(VQG Ba Bể, 2021). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thừa kế  

Kế thừa các tài liệu hiện cò liên quan đến 

diện tích các loäi rừng và đçt rừng cþa VQG Ba 

Bể; thông tin liên quan đến hệ sinh thái rừng và 

ĐDSH (hiện träng về đa däng đûng vêt rừng); 

hoät đûng quân lý tài nguyên rừng täi VQG Ba 

Bể; điều kiện kinh tế xã hûi cþa người dân søng 

trong vüng lôi và vüng đệm cþa VQG. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực vật 

Để kết quâ điều tra phân ánh đæy đþ và đäi 

diện cho khu vực nghiên cứu, các tuyến điều tra 

và điểm thu méu được lựa chõn trước trên bân 

đ÷. Nghiên cứu thực hiện khâo sát 5 tuyến trong 

rừng tự nhiên thuûc vùng lõi cþa VQG Ba Bể với 
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tùng chiều dài 13,2km, các tuyến cít ngang qua 

tçt câ các hệ sinh thái điển hình đäi diện cho 

khu vực nghiên cứu. Trong đò, tuyến ngín nhçt 

là 1,5km, tuyến dài nhçt là 3,5km. Trên tuyến, 

tiến hành ghi chép đặc điểm các kiểu thâm thực 

vêt, thøng kê các loài thực vêt đã gặp và các tác 

đûng tự nhiên hay do con người lên thâm thực 

vêt. Khâo sát thực đða được tiến hành từ tháng 

4-12/2021. 

Xác đðnh tên khoa hõc bìng hình thái và 

phương pháp hình thái so sánh kết hợp tài liệu 

Cây có Việt Nam (Phäm Hoàng Hû, 1999-2003). 

2.3.3. Phương pháp phỏng vấn sâu 

Nghiên cứu phóng vçn 9 cán bû kiểm lâm 

VQG Ba Bể về thực träng khai thác và sử dụng 

tài nguyên ĐDSH, hiện träng tài nguyên rừng 

và công tác quân lý. Thời gian phóng vçn vào 

tháng 10/2021. 

2.3.4. Phương pháp SWOT  

Nghiên cứu sử dụng công cụ SWOT 

(strengths - weaknesses - opportunities - 

threats) để khâo sát ý kiến cþa cán bû thuûc 

VQG về các điểm mänh, điểm yếu, cơ hûi và 

thách thức dựa trên thực träng hoät đûng quân 

lý ở VQG. Thời gian phóng vçn vào tháng 

10/2021. 

2.2.5. Phân tích số liệu 

Nghiên cứu tiến hành xác đðnh các loài đûng 

vêt, thực vêt rừng bð đe dõa, nguy cçp, quí hiếm, 

có giá trð theo Sách Đó Việt Nam (SĐVN) (Bû 

Khoa hõc và Công nghệ, 2007; 2007b), Danh lục 

đó thế giới (IUCN 2021), Nghð đðnh 84/2021/NĐ-

CP và Cöng ước CITES (CITES, 2020).  

Phương pháp thøng kê mô tâ: các thông sø 

như giá trð trung bình, phæn trëm, tæn suçt 

được xử lý để mô phóng sø liệu thøng kê. 

 

 

Hình 1. Vị trí Vườn Quốc gia Ba Bể 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện träng sử dụng đất täi VQG Ba Bể 

Tính đến hết nëm 2021, diện tích đçt lâm 

nghiệp cþa khu vực VQG Ba Bể chiếm 89,9% 

(9.031,6ha) tùng diện tích VQG, trong đò đçt có 

rừng là 7.867,2ha (chiếm 87,1%) và đçt đang 

được sử dụng để phát triển rừng 1.164,4ha 

(12,9%). Đçt có rừng cþa VQG hiện chþ yếu là 

đçt rừng đặc dụng tự nhiên chiếm 99,5% và đåy 

cÿng chính là khu vực cæn têp trung các hoät 

đûng quân lý và bâo t÷n ĐDSH, cñn läi 0,5% 

diện tích đçt rừng tr÷ng (39,8ha). Trong đða 

phên VQG Ba Bể, ngoài diện tích đçt lâm 

nghiệp còn có diện tích đçt mặt nước (H÷ Ba Bể) 

với 436,3ha, đçt sân xuçt nông nghiệp là 

534,4ha và đçt khác (đçt đường xá, kênh 

mương, đçt dðch vụ khác) là 45,7ha (Bâng 1). 

Diện tích đçt lâm nghiệp täi VQG không có sự 

thay đùi nhiều so với nëm 2016 (9.026ha), chî 

tëng 4ha (Đặng Thð Hoa, 2017a), nhưng cò sự 

biến đûng lớn giữa các phân khu, cụ thể khu bâo 

vệ nghiêm ngặt giâm 512,9ha từ 4.488,3ha 

(nëm 2016) xuøng 3.975,4ha (nëm 2021), khu 

phục h÷i sinh thái giâm 130,6ha từ 5.519,7ha 

(nëm 2016) xuøng 5.389,1ha (nëm 2021). VQG 

Ba Bể nìm trên đða phên 7 xã, trong đò phæn lớn 

diện tích thuûc 3 xã Nam Méu (63,0%), Quâng 

Khê (13,4%) và Khanh Ninh (12,4%), toàn bû 

diện tích còn läi (11,2%) thuûc các xã Cao 

Thượng, Hoàng Trï, Thượng Giáo và Nam Cường. 

3.2. Hiện träng tài nguyên rừng và ĐDSH 

täi VQG Ba Bể 

3.2.1. Hiện trạng tài nguyên rừng 

Theo kết quâ rà soát thực đða (Bâng 2), 

rừng thuûc VQG Ba Bể chþ yếu là rừng gú lá 

rûng thường xanh hoặc nửa rụng lá trên nýi đá 

(98,2%), chî có khoâng 1,8% rừng trên nýi đçt. 

Bên cänh đò, rừng tự nhiên chiếm đa sø là träng 

thái rừng giàu, rừng trung bình và rừng nghèo 

nýi đá, điều này chứng tó chçt lượng rừng tự 

nhiên cþa VQG Ba Bể hiện đang ở mức cao. 

Tùng diện tích đçt có rừng nëm 2016 là 

7.724,8ha (Đặng Thð Hoa, 2017a), tëng thêm 

142,4ha đến nëm 2021. Diện tích tëng thêm là 

do mở rûng diện tích tr÷ng rừng và rừng được 

khoanh nuôi phục h÷i rừng. 

Bâng 1. Hiện träng sử dụng đất täi VQG Ba Bể 

Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

Tổng diện tích đất quản lý 10.048,0 100,0 

Đất lâm nghiệp 9.031,6 89,9 

Đất có rừng 7.867,2 87,1 

Đất rừng đặc dụng tự nhiên 7.827,4 99,5 

Đất rừng đặc dụng trồng 39,8 0,5 

Đất đang được sử dụng để phát triển rừng 1.164,4 12,9 

Đất mặt nước đang quản lý 436,3 4,3 

Đất sản xuất nông nghiệp 534,4 5,3 

Đất khác 45,7 0,5 

Đất được phân theo đơn vị hành chính cấp xã   

Cao Thượng 411,2 4,1 

Hoàng Trĩ 28,8 0,3 

Khang Ninh 1249,8 12,4 

Nam Mẫu 6328,7 63,0 

Quảng Khê 1349,3 13,4 

Thượng Giáo 397,4 4,0 

Nam Cường 282,8 2,8 

Nguồn: Vườn Quốc gia Ba Bể (2021). 
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Bâng 2. Hiện träng diện tích, träng thái các loäi rừng 

Phân loại rừng Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

Tồng diện tích đất có rừng 7.867,2 100 

Phân theo điều kiện lập địa   

Rừng trên núi đất 138,0 1,8 

Rừng trên núi đá 7.729,2 98,2 

Phân theo loài cây   

Rừng gỗ tự nhiên 7.827,4  

Rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc nửa rụng lá 7.827,4  

Rừng gỗ tự nhiên phân theo trữ lượng   

Rừng gỗ tự nhiên 7.827,4 100 

Rừng giàu 2.386,5 30,5 

Rừng trung bình 2.300,9 29,4 

Rừng nghèo 2.154,5 27,5 

Rừng nghèo kiệt 887,3 11,3 

Rừng chưa có trữ lượng 98,3 1,3 

Nguồn: Vườn Quốc gia Ba Bể (2021). 

3.2.2. Hiện trạng ĐDSH tại VQG Ba Bể 

a. Đa dạng thực vật rừng 

Kết quâ thøng kê, đánh giá tình đa đäng 

thực vêt trong khu vực VQG Ba Bể đã xác đðnh 

được 978 loài thực vêt bêc cao có mäch, phân bø 

trong 571 chi, täi 157 hõ cþa 6 ngành thực vêt 

bêc cao có mäch là ngành Khuyết lá thông 

(Psilotophyta), Thöng đçt (Lycopodiophyta),  

Có Bút tháp (Equisetophyta), Dương xî 

(Polypodiophyta), Thông (Pinophyta) và Ngõc 

lan (Magnoliophyta). 

Thöng thường khi đánh giá tính đa däng 

cþa mût hệ thực vêt, các nghiên cứu thường 

phân tích 10 hõ nhiều loài nhçt cþa hệ thực vêt 

đò. Bởi tỷ lệ (%) cþa 10 hõ giàu loài nhçt so với 

tùng sø loài cþa toàn hệ được xem là bû mặt cþa 

múi hệ thực vêt và là chî tiêu so sánh đáng tin 

cêy và vì nó không phụ thuûc nhiều vào diện 

tích nghiên cứu cÿng như mức đû giàu loài cþa 

hệ thực vêt. Theo quy luêt chung đò, nghiên cứu 

này đã tùng hợp và phân tích 10 hõ lớn nhçt 

trong khu hệ thực vêt VQG Ba Bể. 

Bâng 3 cho thçy với 10 hõ (chî chiếm 6,4% 

tùng sø hõ toàn VQG) nhưng đã cò tới 382 loài 

(chiếm 39,0%) tùng sø loài. Hõ giàu loài nhçt là 

Lan (Orchidaceae) có tới 80 loài (chiếm 8,2%), 

tiếp theo là các Thæu dæu (Euphorbiaceae) có 55 

loài (chiếm 5,6%), Có (Poaceae) có 51 loài (chiếm 

5,2%), Đêu (Fabaceae) có 49 loài (chiếm 5,0%). 

Kết quâ này trùng với nhên đðnh cþa Tolmachop 

(1974) cho rìng rçt ít hõ có sø loài chiếm quá 10% 

tùng sø loài cþa toàn hệ và 10 hõ giàu loài nhçt 

cþa hệ thực vêt nhiệt đới thường chiếm không 

quá 40-50% sø loài cþa hệ thực vêt (dén theo 

Đinh Thð Hoa, 2017b).  

Tính riêng trong hệ thực vêt, nghiên cứu 

đã xác đðnh được 133 loài nguy cçp, quý hiếm 

thuûc 37 hõ. Trong đò, cò 34 loài được ghi trong 

Sách Đó Việt Nam g÷m: cçp EN có 12 loài, cçp 

VU cò 22 loài. Cò 20 loài được ghi trong danh 

lục Sách Đó IUCN, g÷m cçp CR có 01 loài là 

Týi thơ gòt (Gastrochilus calceolaris), cçp EN 

có 8 loài, cçp VU có 11 loài. Có 98 loài có trong 

Danh mục thực vêt rừng, đûng vêt rừng nguy 

cçp, quý, hiếm cþa Nghð đðnh 84/2021/NĐ-CP 

loài thuûc nhóm IIA (hän chế khai thác, sử 

dụng vì mục đính thương mäi). Ngoài ra, theo 

tiêu chuèn công ước CITES (2020) khu hệ này 

ghi nhên được 89 loài, chiếm 65,0% sø loài quý 

hiếm và 9,1% tùng sø loài trong hệ thực vêt 

thøng kê được, trong đò: phụ lục I có 3 loài, phụ 

lục II có 85 loài và phụ lục III có 01 loài (Bâng 

4). Theo Phân Viện Điều tra và Quy hoäch 

rừng Đöng Bíc Bû (2012), đến nëm 2012 täi 

VQG Ba Bể chî có 24 loài thực vêt nguy cçp 

quý hiếm. Trong đò cò 16 loài được ghi trong 

SĐVN: cçp EN có 6 loài, cçp VU có 10 loài. Có 
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9 loài được ghi trong danh lục đó IUCN: cçp 

EN có 3 loài, cçp VU có 2 loài. Như vêy, sø 

lượng loài thực vêt nguy cçp, quý hiếm trên đða 

bàn nghiên cứu ngày càng gia tëng. 

b. Đa dạng động vật rừng 

 Hiện cò 389 loài được ghi nhên ở VQG Ba 

Bể, trong đò cò 225 loài chim, 35 loài thý, 25 

loài bò sát, 14 loài ếch nhái và 90 loài cá (VQG 

Ba Bể, 2021). 

Trong tùng sø 389 loài hiện thøng kê được 

täi VQG Ba Bể, có 3 loài chim, 16 loài thú và 6 

loài bñ sát được ghi trong SĐVN; 3 loài chim, 19 

loài thý và 9 loài bñ sát được ghi trong Sách Đó 

IUCN; ngoài ra cñn 23 loài đûng vêt được ghi 

trong NĐ84 và 36 loài được ghi nhên theo tiêu 

chuèn cöng ước CITES (Bâng 5). Sø lượng loài 

đûng vêt nguy cçp, quý hiếm ngày càng tëng vì 

so với nëm 2012, chî 7 loài thú (2 loài cçp EN, 5 

loài cçp VU) và 1 loài bò sát (cçp VU) được ghi 

trong Sách Đó IUCN (Phân Viện Điều tra và 

Quy hoäch rừng Đöng Bíc Bû, 2012). 

 Bâng 3. Họ đa däng nhất trong hệ thực vật VQG Ba Bể 

Họ thực vật Số lượng loài 

Tên khoa học Tên Việt Nam  

Orchidaceae Họ Lan 80 

Euphorbiaceae  Họ Thầu dầu 55 

Poaceae  Họ Cỏ 51 

Fabaceae  Họ Đậu 49 

Asteraceae Họ Cúc 30 

Moraceae  Họ Dâu tằm 29 

Rubiaceae  Họ Cà phê 27 

Lauraceae  Họ Long não 22 

Lamiaceae  Họ Hoa môi 21 

Rutaceae  Họ Cam 18 

Tổng 382 

Ghi chú: Kết quả thực địa (2021). 

Bâng 4. Số lượng các loài thực vật rừng nguy cấp,  

quý hiếm ở VQG Ba Bể 

Cấp báo động Số lượng 

SĐVN 2007 EN 12 

VU 22 

Tổng 34 

IUCN 2021 CR 1 

EN 8 

VU 11 

Tổng 20 

NĐ84/2021 IIA 98 

Tổng 98 

CITES 2020 Phụ lục I 3 

Phụ lục II 85 

Phụ lục III 1 

Tổng 89 

Ghi chú: CR: Rất nguy cấp; EN: Nguy cấp; VU: Sẽ nguy cấp; IIA: 

Hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. 
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Bâng 5. Số lượng các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ở VQG Ba Bể 

Cấp báo động 
Số lượng 

Chim Thú Bò sát 

SĐVN 2007 CR  1 1 

EN 1 6 4 

VU 2 9 1 

Tổng 3 16 6 

IUCN 2021 CR  1  

EN 2 3 3 

VU 1 6 6 

Tổng 3 10 9 

NĐ84/2021 IB 2 7 1 

IIB 6 7  

Tổng 8 14 1 

CITES 2020 Phụ lục I 1 6  

Phụ lục II 13 7 3 

Phụ lục III   6 

Tổng 14 13 9 

 

  

Hình 2. Cåy Chò đãi (Carya sinensis Dode) 

Cấp EN-SĐVN 2007 

Hình 3. Chim Väc hoa (Gorsachius magnificus)  

Cấp EN-SĐVN 2007 

Nhìn chung, tài nguyên ĐDSH trong VQG 

Ba Bể rçt phong phý và đa đäng. Đặc biệt, khu 

hệ đûng thực vêt có nhiều hoang dã nguy cçp, 

quý, hiếm đang cò nguy cơ bð tuyệt chþng, đåy 

chính là đøi tượng cæn được ưu tiên bâo t÷n 

trong thời gian tới. 

3.3. Thực träng hoät động quân lý, bâo vệ 

rừng và bâo tồn ĐDSH täi VQG Ba Bể 

3.3.1. Cơ cấu tổ chức 

Hiện cơ cçu tù chức cþa VQG Ba Bể g÷m có 

Ban giám đøc, 04 phòng chức nëng và 02 đơn vð 

trực thuûc đò là Hät Kiểm lâm VQG Ba Bể và 

Trung tâm Giáo dục môi trường và Dðch vụ môi 

trường rừng (Hình 4). Ban giám đøc chðu trách 

nhiệm trước UBND tînh Bíc Kän và trước pháp 

luêt về toàn bû hoät đûng và quân lý VQG Ba 

Bể. Hät Kiểm lâm có chức nëng quân lý, bâo vệ 

tài nguyên rừng, đ÷ng thời là cơ quan thừa hành 

pháp luêt về bâo vệ và phát triển tài nguyên 

rừng trong phäm vi quân lý cþa Ban quân lý 

VQG Ba Bể. Hiện Hät Kiểm lâm có 8 träm Kiểm 

lâm và 01 tù kiểm låm cơ đûng. 
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3.3.2. Công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp 

luật về quản lý, bảo vệ rừng 

Trong giai đoän 2015-2020, sø vụ vi phäm bð 

phát hiện bởi kiểm låm VQG đã giâm (Bâng 6), 

nhưng vén còn tiềm èn hành vi phäm luêt lâm 

nghiệp (khai thác rừng, lçn chiếm đçt lâm 

nghiệp). Đặc biệt, các hình thức vi phäm ngày 

càng tinh vi, theo kiểm låm đða bàn thì việc sử 

dụng các béy đûng vêt rừng được lâm tặc thiết kế 

ngày càng nhó gõn nhưng khâ nëng sát thương 

rçt cao. Từ nëm 2015 đến nay, lực lượng cán bû 

Hät kiểm låm đã phát hiện 222 vụ vi phäm, đã 

tiến hành xử phät hành chính 95/224 vụ, chuyển 

cơ quan điều tra khởi tø 6 vụ. Chî tînh riêng 

trong nëm 2020, lực lượng kiểm låm VQG đã 

phát hiện 12 vụ vi phäm và các quy đðnh cþa 

Nhà nước về quân lý bâo vệ rừng, trong đò: 03 vụ 

vi phäm về vên chuyển lâm sân trái pháp luêt; 

07 vụ khai thác rừng trái phép; và 02 vụ vi phäm 

các quy đðnh chung về bâo vệ rừng. 

Tình träng dån cư søng xen kẽ trong phân 

khu bâo vệ nghiêm ngặt và xung quanh VQG, 

đã và đang gåy sức ép lớn đøi với công tác bâo 

t÷n ở VQG. Người dân søng trong vüng đệm 

chiếm đến 97,9% là người dân tûc thiểu sø (Tày, 

Dao, H’Möng), tỷ lệ hû nghèo trong các thôn bân 

thuûc vüng đệm còn khá cao (cá biệt mût sø thôn 

vùng cao cþa xã Nam Méu có tỷ lệ này là 100%) 

(VQG Ba Bể, 2021), nhu cæu đçt cho sân xuçt 

nông nghiệp, đçt xây dựng và phát triển chën 

nuôi gia súc ngày càng cao nên rçt khò khën cho 

công tác bâo t÷n, bâo vệ và phát triển rừng. 

Bên cänh đò, qua rà soát thøng kê sø lượng 

cưa xëng trên đða bàn cþa 33 thôn thuûc 06 xã 

(Nam Méu, Quâng Khê, Khang Ninh, Cao 

Thượng huyện Ba Bể; Nam Cường, Xuân Läc 

huyện Chợ Đ÷n) hiện cò 278 cưa xëng. Trong đò 

cò 224 cái đã đëng ký sử dụng, cñn 54 cái chưa 

đëng ký sử dụng. Trong công tác quân lý đçt 

đai, Ban quân lý VQG đã phøi hợp với chính 

quyền đða phương phát hiện 05 vụ người dân 

thuûc xã Nam Méu lçn chiếm đçt thuûc quân lý 

cþa VQG. Công tác xử lý vi phäm lçn chiếm đçt 

đai täi các thôn thuûc vüng đệm trong cþa VQG 

gặp khò khën vì liên quan đến nhiều lïnh vực 

quân lý như låm nghiệp, đçt đai, xåy dựng, di 

sân vën hòa, do đò đơn vð chî lêp h÷ sơ, tham 

mưu cho UBND xã Nam Méu xử lý vi phäm 

hành chính trong lïnh vực đçt đai. 

3.3.3. Đánh giá thực trạng quản lý, bảo vệ 

rừng ở VQG Ba Bể 

Để cò cơ sở cho đề xuçt các giâi pháp nâng 

cao hiệu quâ công tác quân lý, bâo t÷n rừng và 

ĐDSH täi VQG Ba Bể, nghiên cứu tiến hành 

đánh giá thực träng hoät đûng quân lý ở VQG 

Ba Bể bìng sử dụng công cụ SWOT (Bâng 7). 

3.4. Đề xuất một số giâi pháp quân lý rừng 

bền vững và bâo tồn ĐDSH täi VQG Ba Bể 

Các giâi pháp đưa ra nhìm têp trung ngën 

chặn, giâm thiểu các tác đûng tiêu cực đến hệ 

sinh thái rừng tự nhiên, duy trì tính toàn vẹn 

cþa rừng tự nhiên, möi trường søng tự nhiên 

cþa các loài. Dựa trên kết quâ nghiên cứu hiện 

täi, nghiên cứu đưa ra mût sø giâi pháp: 

- Đào täo, nång cao trình đû chuyên môn 

nghiệp vụ, nëng lực quân lý cho các cán bû công 

tác täi VQG. Rà soát, bù sung ngu÷n lực cho 

VQG đáp ứng nhu cæu thực hiện công tác quân 

lý bâo vệ rừng. 

 

Hình 4. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức VQG Ba Bể 

Ban Giám đốc 
(01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc 

Các phòng chức năng Đơn vị trực thuộc 

Phòng 
Tổ chức, 

hành 
chính 

Phòng 
Kế 

hoạch, 
tài  

chính 

Phòng 
Khoa 

học và 
Hợp tác 
Quốc tế 

Phòng 
Bảo tồn 
đất ngập 

nước 

Hạt kiểm 
lâm 

Trung tâm 
Giáo dục  

môi trường và 
Dịch vụ môi 
trường rừng 
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Bâng 6. Tình hình vi phäm lâm luật trong giai đoän 2015-2020 

Hành vi vi phạm 
Số vụ vi phạm 

Tổng 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Khai thác trái phép  22 11  26   10 8   7  84 

Vận chuyển lâm sản trái phép 39 27 18 7 3 3 87 

Cất dấu lâm sản trái phép 10 3 3 4 1  21 

Phá rừng làm nương, rẫy 3 1 2 1   7 

Vi phạm các quy định chung về bảo vệ rừng 3 3 1 4 3 2 16 

Vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, 
chữa cháy rừng 

 1     1 

Đánh bắt động vật, thủy sản trái phép (dùng kích điện) 1 1 1 2 1  6 

Tổng 78 47 51 28 16 12 222 

Nguồn: Vườn Quốc gia Ba Bể (2021). 

Bâng 7. Kết quâ phån tích SWOT đánh giá thực träng quân lý ở VQG Ba Bể 

Điểm mạnh - Strengths Điểm yếu - Weaknesses 

(1) Tài nguyên ĐDSH phong phú, đa dạng.  

(2) Nhiều loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm có giá trị bảo tồn 
ĐDSH rất cao. 

(3) Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên trên núi đá lớn nhất Việt 
Nam và là 1 trong 20 hồ đặc biệt trên thế giới. 

(4) Chủ trương, chính sách của tỉnh chú trọng đến công tác bảo tồn 
ĐDSH đối với hệ thống rừng đặc dụng, đặc biệt là VQG Ba Bể. 

(5) Người dân bản địa có nguồn tri thức về tài nguyên tự nhiên 
phong phú. 

(1) Lực lượng đảm nhận công tác quản lý và bảo tồn ĐDSH hiện 
còn mỏng, năng lực quản lý chuyên môn chưa đáp ứng được yêu 
cầu đặt ra. 

(2) Cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ công tác bảo 
tồn ĐDSH còn rất thiếu. 

(3) Kinh phí đầu tư cho bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH còn hạn chế. 

(4) Sự phối hợp giữa các bên liên quan chưa chặt chẽ, hiệu quả. 

(5) Sự tham gia của cộng đồng trong hoạt đồng bảo vệ rừng, bảo 
tồn ĐDSH chưa hiệu quả. 

Cơ hội - Opportunities Thách thức - Threats 

(1) Tài nguyên ĐDSH ở Việt Nam với nhiều kiểu hệ sinh thái, số 
lượng loài phong phú và đa dạng, được quốc tế chú ý. 

(2) Việt Nam là thành viên, tham gia tích cực Công ước về ĐDSH 
(CBD), Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp (CITES), Công ước Ramsar. 

(3) VQG Ba Bể là mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, 
liên tục được cộng nhận là Vườn di sản ASEAN, khu Ramsar thứ 
3 của Việt Nam, di tích quốc gia đặc biệt. 

(4) Bảo tồn ĐDSH ngày càng được Chính phủ Việt Nam coi trọng 
vì là nền tảng của nền kinh tế xanh. 

(5) Tiềm năng bảo tồn nguyên vị (in situ) ở VQG Ba Bể đã và 
đang được các nhà khoa học trong nước và quốc tế rất quan tâm. 

(1) Mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và du lịch sinh thái và bảo 
tồn ĐDSH.  

(2) Áp lực khai thác tài nguyên rừng tự nhiên của người dân địa 
phương. 

 

 

- Tiếp tục thực hiện Chî thð sø 13-CT/TU 

ngày 15/5/2017 cþa Ban Thường vụ Tînh þy Bíc 

Kän về tëng cường công tác quân lý, bâo vệ các 

khu rừng đặc dụng trên đða bàn tînh. Vên đûng 

các hû gia đình đëng ký quân lý cưa xëng theo 

quy đðnh.  

- Tù chức tuyên truyền vên đûng nhân dân 

trong vüng lôi và vüng đệm VQG ký cam kết 

không vi phäm Luêt Lâm nghiệp, tích cực tham 

gia quân lý bâo vệ rừng. 

- Vçn đề quan trõng hàng đæu đøi với bâo 

t÷n ĐDSH là täo sinh kế bền vững cho cư dån 

nhìm góp phæn giâm thiểu tình träng phá rừng. 

Do đò, cæn xây dựng các mô hình nông lâm kết 

hợp, mô hình sinh kế, mô hình quân lý sử dụng 

bền vững tài nguyên lâm sân ngoài gú nhìm ùn 

đðnh đời søng cho những cûng đ÷ng người dân 

søng trong và gæn kề VQG. 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS, 

công nghệ thöng tin trong điều tra rừng, quân lý 

tài nguyên rừng để đánh giá đýng diễn biến 

rừng. Đèy mänh nghiên cứu khoa hõc về bâo t÷n 

và sử dụng bền vững ĐDSH.  
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- Đa däng hóa các ngu÷n tài chính đæu tư cho 

bâo t÷n ĐDSH täi VQG, khuyến khích tìm kiếm 

ngu÷n tài trợ từ các tù chức trong và ngoài nước. 

- Rà soát toàn bû diện tích đçt nông nghiệp 

và đçt khác trong khu vực vüng đệm trong cþa 

xã Nam Méu sau đò đøi chiếu với kết quâ kiểm 

kê đçt đai, kết quâ rà soát điều chînh quy hoäch 

sử dụng đçt cþa huyện để xác đðnh chính xác vð 

trí và ranh giới giữa VQG và vüng đệm trong. Từ 

đò cím møc ranh giới tránh lçn chiếm đçt rừng.  

- Trong phäm vi VQG Ba Bể có nhiều điểm, 

khu vực có tiềm nëng rçt lớn để phát triển du 

lðch sinh thái, do đò để kết hợp giữa mục tiêu 

bâo t÷n và phát triển kinh tế dựa trên kinh 

doanh du lðch sinh thái cæn phâi xây dựng đề án 

du lðch sinh thái, nghî dưỡng, giâi trí phù hợp 

với phương án quân lý rừng bền vững được 

duyệt. Hoät đûng du lðch sinh thái trong VQG 

cæn thực hiện theo quy đðnh täi Điều 53 và Điều 

56 cþa Luêt Lâm nghiệp 2017.  

4. KẾT LUẬN 

VQG Ba Bể với 7.827,4ha rừng tự nhiên, 

nơi chứa đựng tiềm nëng lớn về tài nguyên 

ĐDSH. Nghiên cứu đã ghi nhên có khoâng 978 

loài thực vêt bêc cao có mäch, 389 loài đûng vêt 

hoang dã đang cư trý täi đåy. Đặc biệt, VQG Ba 

Bể cò ưu thế rçt lớn cho hoät đûng bâo t÷n 

nguyên vð và phát triển rừng đặc dụng bền vững 

vì hiện là nơi sinh søng cþa nhiều loài đûng, 

thực vêt nguy cçp quý, hiếm đang bð đe dõa 

tuyệt chþng. 

Tuy nhiên, tình träng lçn chiếm đçt rừng, 

khai thác lâm sân trong VQG vén còn diễn ra. 

Mặt khác, công tác quân lý bâo vệ rừng, bâo t÷n 

ĐDSH ở VQG Ba Bể còn gặp nhiều khò khën và 

thách thức. Lực lượng đâm nhên công tác quân 

lý về bâo t÷n ĐDSH hiện còn móng, nëng lực 

quân lý chuyên môn còn hän chế. Cơ sở vêt chçt, 

kinh phí đæu tư cho bâo vệ rừng, bâo t÷n ĐDSH 

còn hän chế. Sự phøi kết hợp giữa các bên liên 

quan trong hoät đûng quân lý, bâo vệ rừng chưa 

đ÷ng bû. Đặc biệt, sinh kế cþa hæu hết đ÷ng bào 

dân tûc bân đða còn phụ thuûc rçt lớn vào tài 

nguyên rừng. Áp lực cþa phát triển du lðch sinh 

thái lên tài nguyên ĐDSH và cânh quan tự 

nhiên trong VQG. 

Các giâi pháp bâo t÷n ĐDSH và phát triển 

bền vững VQG Ba Bể cæn têp trung phát triển 

sinh kế bền vững cho cư dån søng trong và gæn 

kề VQG gín với các hoät đûng bâo vệ rừng và bâo 

t÷n ĐDSH, ngën chặn hiệu quâ nän chặt phá 

rừng trái phép, xâm lçn đçt rừng. Cæn có các 

nghiên cứu, phát triển và bâo t÷n các loài nguy 

cçp, quý hiếm, có giá trð về khoa hõc và kinh tế. 
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