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PHẦN 1 

MỞ ĐẦU 

1. Khái quát chung về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng đảm bảo 

mục đích sử dụng rừng của Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn được thành lập theo Quyết định số 

695/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn với 

tổng diện tích được giao quản lý là 3.882,54 ha nằm trên địa bàn của hai huyện: Lộc 

Bình (một phần của xã Mẫu Sơn), Cao Lộc (một phần xã Mẫu Sơn). 

Chức năng, nhiệm vụ chính của Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn là quản lý 

bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng; Bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên, bảo tồn nguồn 

gen và bảo tồn di tích, lịch sử văn hóa, tín ngưỡng; bảo tồn các loài động, thực vật 

nguy cấp, quý, hiếm, đặc trưng cho khu vực vùng thực vật rừng nhiệt đới của vùng 

Đông Bắc Việt Nam. Bảo vệ nguồn nước phục vụ cho chi nhánh nhà máy nước Lộc 

Bình và người dân khu vực lân cận. Bao gồm các hoạt động chính: 

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bằng các hoạt động khoán bảo vệ rừng, trồng 

rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, xúc tiến tái sinh rừng, khoanh nuôi làm giàu rừng. 

Bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng 

sinh học, nguồn gen sinh vật, thực vật,… 

2. Sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền 

vững 

Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn là khu rừng đặc dụng của tỉnh Lạng Sơn cách thành 

phố Lạng Sơn khoảng 30 km về phía Đông Bắc trên trục quốc lộ 4B, thuộc địa bàn 2 

xã: Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc) và Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình). Đây là quần thể tập 

trung nhiều ngọn núi lớn nhỏ có độ cao trung bình từ 800 - 1000m so với mặt nước 

biển, các đỉnh cao nhất là Núi Cha (1.541m), Núi Mẹ (1.520m), Công Mẫu (1.365m), ... 

tạo nên cảnh quan tự nhiên đặc biệt hấp dẫn với trên 5.000 ha rừng tự nhiên nơi có 

nhiều loài động thực vật quý hiếm như: Culi nhỏ, Khỉ mặt đỏ, Sồi phảng, Sến mật, 
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Trám đen, Lát hoa....Qua điều tra bước đầu Hệ thực vật đã ghi nhận được 655 loài thực 

vật thuộc 406 chi, 148 họ của 5 ngành thực vật bậc cao (trong đó có 20 loài thuộc sách 

đỏ Việt Nam và 09 loài được xếp trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP); về động vật đã ghi 

nhận được 25 loài thú, 25 loài chim, 24 loài bò sát, lưỡng cư 18 loài (trong đó có 23 

loài trong sách đỏ Việt Nam và thế giới). Đây là nguồn tài nguyên rất quan trọng cần 

được lưu giữ, bảo tồn và phát triển.  

Khu vực này có địa hình núi cao hiểm trở, có cảnh quan đẹp, đặc sắc với các 

danh lam thắng cảnh như núi Cha, núi Mẹ, khu Chân mây, khu Linh địa cổ. Hoà cùng 

cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ là bản sắc văn hoá độc đáo của các dân tộc nơi đây. Đó 

là những giá trị đặc trưng của Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn cần được gìn giữ và phát 

triển. 

Với những giá trị đó, khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn đã được đưa vào danh mục hệ 

thống rừng đặc dụng Việt Nam theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg, ngày 30/10/2014 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng 

tỉnh Lạng Sơn và quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu 

Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó đã đưa ra quan điểm, 

mục tiêu, nhiệm vụ, các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Ngày 

24/4/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án 

ra soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, trong đó điều 

chỉnh diện tích rừng đặc dụng Mẫu Sơn. Vì vậy nhằm bảo tồn và phát triển bền vững 

các phân khu thuộc sự quản lý của BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn, bảo tồn nguyên vẹn 

các loài động thực vật rừng đặc hữu, quý hiếm, độc đáo của vùng núi cao Mẫu Sơn; 

khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa kết hợp giáo dục môi 

trường; tăng cường tính chủ động của BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn và tiến tới tự đảm 

bảo một phần nguồn tài chính thông qua nguồn thu từ dịch vụ du lịch sinh thái và cho 

thuê môi trường rừng, làm cơ sở như một khung loogic cho các hoạt động của BQL 

rừng đặc dụng Mẫu Sơn hiệu quả trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan 

thiên nhiên, môi trường và những giá trị nhân văn khác nên việc xây dựng “Phương 

án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của BQL rừng dặc dụng Mẫu Sơn” là 

cần thiết. Việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững sẽ đáp ứng những quy 

định trong Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn mới được ban hành. Quản lý, 

bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, chấm dứt các hoạt động 

xâm hại đến các hệ sinh thái rừng, nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát triển các quần 

thể động thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm; triển khai các chương trình nghiên 
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cứu khoa học, đầu tư cơ sở hạ tầng, du lịch sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội kết 

hợp bảo tồn phát triển bền vững khu rừng đặc dụng. 

3. Tên phương án, phạm vi, quy mô 

3.1. Tên phương án: “Phương án quản lý bền vững rừng đặc dụng Mẫu 

Sơn, giai đoạn 2021 - 2030” 

3.2. Chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3.3. Chủ đầu tư: Ban quản  lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn. 

3.4. Thời gian thực hiện: từ năm 2021 - 2030. 

3.5. Địa điểm và phạm vi lập phương án 

- Địa điểm lập phương án: Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Phạm vi lập phương án: trên diện tích 3.882,54 ha. 
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Chương 1 

CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

I. CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương 

- Luật Lâm nghiệp 25/11/2017; 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/06/2014; 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng quốc hội 

về hợp nhất Luật Đa dạng sinh học; 

- Nghị định số 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; 

- Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

- Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030; 

- Quyết định 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc 

phê duyệt đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;  

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030; 

- Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020; 

- Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ 

tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; 

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững; 

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về các biện pháp lâm sinh; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-156-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Lam-nghiep-379366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Nghi-dinh-75-2015-ND-CP-bao-ve-phat-trien-rung-gan-giam-ngheo-nhanh-ben-vung-ho-tro-dong-bao-dan-toc-289679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-1976-qd-ttg-2014-quy-hoach-he-thong-rung-dac-dung-2020-tam-nhin-2030-255641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Quyet-dinh-24-2012-QD-TTg-chinh-sach-dau-tu-phat-trien-rung-dac-dung-140171.aspx
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- Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; 

công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính; 

- Thông tư số 31/2018/TT- BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phân định ranh giới rừng; 

- Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng; 

- Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. 

2. Văn bản của địa phương 

- Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về 

phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030; 

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/07/2020 về việc điều chỉnh Nghị quyết 

số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba 

loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt 

dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2011-2020, định hướng đến năm 2025; 

- Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc sửa đổi một số nội dung tại quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của 

UBND tỉnh về mức hỗ trợ bảo vệ phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo 

nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020; 

- Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt 

quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các 

khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; 

- Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề 

án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030; 

- Quyết định 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

Đề án ra soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 01/8/2020 của UNBD tỉnh Lạng Sơn về 

việc điều chỉnh Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loaị rừng tỉnh Lang ̣Sơn đến 

năm 2030; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/Thong-tu-30-2018-TT-BNNPTNT-Danh-muc-cay-trong-lam-nghiep-chinh-cong-nhan-giong-nguon-giong-402851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Thong-tu-31-2018-TT-BNNPTNT-quy-dinh-ve-phan-dinh-ranh-gioi-rung-403756.aspx
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- Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số  2743 /UBND ngày  30/12/2019  của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

- Các vấn đề thực tiễn liên quan đến phát triển lĩnh vực lâm nghiệp. 

II. CAM KẾT QUỐC TẾ 

- IUCN (2012). The IUCN Red List of Threatened Species “2001 IUCN Red 

ListCategories and Criteria version 3.1”. Available at ttp://www.iucnredlist.org/search  

- IUCN (2014). Danh mục thực vật xếp hạng nguy cấp IUCN 2014-03 phiên bản 

2.3 & 3.1. 

- Công ước Quốc tế CITES về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy 

cấp, ký kết tại Washington D.C ngày 01 tháng 3 năm 1973; 

- WWF Chương trình Việt Nam (2008). Bộ công cụ xác định rừng có giá trị bảo 

tồn cao Việt Nam. Hà Nội, WWF Chương trình Việt Nam. 

III. TÀI LIỆU SỬ DỤNG 

- Báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc và 

xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. 

- Báo cáo tổng hợp quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2020. 

- Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-

2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

- Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030. 

- Quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, định hướng đến 

năm 2020. 

- Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội hai huyện Cao Lộc và Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 

- Hồ sơ khoán bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Mẫu Sơn năm 2020. 

- Niên giám thống kê năm 2019 của huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình. 

- Bản đồ rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 

(theo quyết định số 1465/QĐ-UBND của UNBD tỉnh Lạng Sơn ngày 01/8/2020 về 

việc điều chỉnh Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân 
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tỉnh về phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030). 

- Các loại bản đồ: 

+ Bản đồ kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 

687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án rà 

soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

+ Bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng và đất đai khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn năm 

2020. 

+ Bản đồ điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

+ Bản đồ diễn biến rừng năm 2019 của 2 xã Mẫu Sơn huyện Cao Lộc và huyện 

Lộc Bình. 

+ Số liệu và bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng. 

+ Bản đồ giao khoán bảo vệ rừng năm 2020. 

+ Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc. 

+ Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình. 

+ Các tài liệu liên quan khác của các ban ngành trong huyện, tỉnh. 

  

 CHƯƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG BQL RỪNG ĐẶC DỤNG MẪU SƠN 

 

I. THÔNG TIN CHUNG BQL RỪNG ĐẶC DỤNG MẪU SƠN 

1. Thông tin chung BQL Rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

Ngày 25 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết 

định số 695/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tổng diện tích quản lý là 3.882,54 ha thuộc địa giới 

hành chính của một phần xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc và một phần của xã Mẫu Sơn, 

huyện Lộc Bình. 

- Địa chỉ: bố trí tạm thời tại Trạm Thủy sản Bản Ngà, xã Gia Cát, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

- Điện thoại: 02053 866 880. 

- Mã số thuế: 4900866222. 
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2. Chức năng, nhiệm vụ 

a) Chức năng 

BQL Rừng đặc dụng Mẫu Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập và là một chủ rừng 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn. Tham mưu giúp Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát 

triển và sử dụng bền vững Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn. BQL có tư cách pháp nhân, 

có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật. 

b) Nhiệm vụ, quyền hạn 

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch hoạt 

động hằng năm, 5 năm, dài hạn, các chương trình, đề án, dự án theo quy định về quản 

lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển và sử dụng rừng đặc dụng trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo Luật Lâm nghiệp, các quy định 

về quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng và các quy định của pháp luật có liên quan; thực 

hiện nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng và khôi phục hệ sinh thái tự 

nhiên, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, hoạt động dịch vụ trong Khu rừng 

đặc dụng Mẫu Sơn. 

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng quy hoạch khu 

rừng đặc dụng theo quy định và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

- Lập các dự án đầu tư xây dựng khu rừng đặc dụng trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; tổ chức thực hiện các nội dung theo dự án đầu tư của khu rừng đặc dụng đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Phối hợp với các cấp chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng trong quản 

lý, bảo vệ rừng; xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng; 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng; 

phòng chống săn bắn, bẫy, bắt động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; 

phòng trừ sinh vật gây hại rừng và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật 

Lâm nghiệp, pháp luật về đất đai, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, pháp luật về 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật, pháp luật về thú y và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan.  

- Thực hiện thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo 

quy định tại khu rừng đặc dụng; tổ chức phân chia, xác định ranh giới quản lý rừng, 

xây dựng và bảo vệ hệ thống mốc giới, bảng chỉ dẫn của khu rừng trên bản đồ và trên 

thực địa; định kỳ báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định.  
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- Tổ chức, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu 

khoa học, hợp tác quốc tế theo sự phân công của cơ quan có thẩm quyền và theo quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

- Được tổ chức, thực hiện chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, cung 

ứng các dịch vụ theo quy định; tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, văn hóa xã hội 

và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.  

- Nghiên cứu đề xuất các chính sách phù hợp để khuyến khích cộng đồng, Nhân 

dân địa phương tích cực tham gia bảo vệ khu rừng đặc dụng; xây dựng và triển khai 

các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm khi được cấp có thẩm quyền 

giao. 

- Quản lý tài sản, trang thiết bị, tài chính của cơ quan, quản lý sử dụng đội ngũ, 

số lượng người làm việc trong cơ quan theo quy định của pháp luật.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn giao theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ cấu tổ chức của BQL 

Theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn. 

Cơ cấu tổ chức của Ban như hiện nay, gồm: 

- Lãnh đạo Ban gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. (Hiện nay chỉ 

có 01 Phó Giám đốc phụ trách Ban). 

+ Giám đốc Ban: Giám đốc Ban là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. 

+ Phó Giám đốc Ban: Là người giúp Giám đốc Ban về một hoặc một số lĩnh vực 

công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công. Khi Giám đốc Ban vắng mặt, Phó Giám đốc Ban được ủy quyền điều hành 

các hoạt động của Ban. 

- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức các Phòng, Đội thuộc BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn theo Quyết định số 

246/QĐ-SNN ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Phòng, Đội thuộc Ban Quản lý 

rừng đặc dụng Mẫu Sơn. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: 

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp: có 03 cán bộ; 

+ Phòng Quản lý, bảo tồn và phát triển rừng: có 03 cán bộ; 
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+ Đội cơ động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng: 06 cán bộ. 

- Các Trạm bảo vệ rừng trực thuộc: 

+ Trạm Bảo vệ rừng Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc. 

+ Trạm Bảo vệ rừng Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. 

Tổng số công chức, viên chức và hợp đồng lao động tại đơn vị hiện tại là: 13 

người. 

Bảng 1. Thống kê nguồn nhân lực của đơn vị 

Phân theo trình độ chuyên môn Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Đại họcvà trên đại học 10 76,9 

Cao đẳng 1 7,69 

Trung cấp 1 7,69 

Hợp đồng 1 7,69 

Tổng cộng  13 100 

(Nguồn: BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn cung cấp năm 2020) 

 
Hình 1: Sơ đồ kiện toàn bộ máy quản lý BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn. 

 

II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH, KHÍ HẬU, THỦY VĂN VÀ THỔ NHƯỠNG 

1. Vị trí địa lý, địa hình 

a) Vị trí địa lý 

- Khu vực quy hoạch thành lập Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn theo Quyết định số 

2447/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn, nằm trên địa giới hành 

chính của xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), xã Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc). 

- Có toạ độ địa lý:  + Từ 21°48′25″ đến 21°52′32″ vĩ độ Bắc;  

     + Từ 106°54′36″ đến 107°01′42″ kinh độ Đông . 

- Phạm vi ranh giới Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn được xác định như sau: 

Ban Giám Đốc

Phòng Hành chính -
Tổng hợp

Phòng Quản lý, bảo 
tồn và phát triển rừng

Đội cơ động bảo vệ 
rừng và PCCCR

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=C%C3%B4ng_S%C6%A1n&params=21_52_04_N_106_54_18_E_region:VN_type:adm3rd
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=C%C3%B4ng_S%C6%A1n&params=21_52_04_N_106_54_18_E_region:VN_type:adm3rd
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=M%E1%BA%ABu_S%C6%A1n,_L%E1%BB%99c_B%C3%ACnh&params=21_49_39_N_106_56_59_E_region:VN_type:adm3rd
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=M%E1%BA%ABu_S%C6%A1n,_L%E1%BB%99c_B%C3%ACnh&params=21_49_39_N_106_56_59_E_region:VN_type:adm3rd
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+ Phía Bắc: giáp xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc;  

+ Phía Nam: giáp các thôn còn lại của xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình); 

+ Phía Đông: giáp Trung Quốc; 

+ Phía Tây: giáp xã Khánh Xuân (huyện Lộc Bình) và xã Công Sơn (huyện Cao 

Lộc). 

b) Địa hình 

Địa hình Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn tương đối phức tạp, được kiến tạo bởi 

nhiều dải núi cao, chia cắt mạnh, độ dốc lớn (trung bình từ 25-300), có hướng thấp 

dần về phía Đông Bắc. Điểm cao nhất có độ cao 1.541m (Núi Cha), điểm thấp nhất có 

độ cao 450 m, độ cao trung bình từ 700-1000m. Đây là vùng núi cao điển hình ở khu 

vực trung du miền núi Đông Bắc với các kiểu địa hình chủ yếu bao gồm: 

- Kiểu địa hình núi trung bình độ cao từ trên 700 m cấu tạo bởi các đá trầm tích 

tuổi Tri át trung - thượng, nâng Tân kiến tạo mạnh. Đó là kiểu địa hình ở khối núi 

Mẫu Sơn. 

- Kiểu địa hình núi thấp (cao 300 - 700 m) cấu tạo bằng đá trầm tích, tuổi từ Cổ 

sinh hạ đến Trung sinh, nâng Tân kiến tạo trung bình, phân bố chủ yếu ở xã Mẫu Sơn 

của huyện Cao Lộc. 

- Kiểu địa hình thung lũng (T1) và máng trũng (T2). Đó là những lòng thung 

lũng hẹp, phân bố rải rác, độ cao cũng như độ dốc giảm dần theo chiều nước chảy của 

các suối. 

2. Khí hậu 

Mẫu Sơn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc trưng của vùng núi phía 

Bắc chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của khối khí gió mùa cực đại. Tuy nằm ở khu vực 

nhiệt đới gió mùa nhưng khí hậu ở vùng núi Mẫu Sơn có nét đặc thù của khí hậu á 

nhiệt đới với hai mùa rõ rệt: mùa hè từ tháng 4 đến tháng 10, mùa đông từ tháng 11 

đến tháng 3 năm sau. Các đặc trưng cơ bản về khí hậu của khu vực cụ thể như sau:  

- Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình hằng năm là 15,40C, vào các tháng mùa hè 

nhiệt độ trung bình từ 16÷20,90C, vào các tháng mùa đông từ 7,2÷13,20C. Nhiệt độ tối 

cao 240C (vào tháng 7); Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối từ 1÷20C. Nhiệt độ thấp từ tháng 

12 đến tháng 2 năm sau, trên các đỉnh núi cao nhiều khi nhiệt độ xuống dưới 00C và 

có tuyết rơi.  

- Chế độ mưa, ẩm: Lượng mưa trung bình ở Mẫu Sơn là 2.225,3mm/năm. Lượng 

mưa trung bình hàng năm phổ biến từ 1.200 - 1.600 mm, với số ngày mưa là 135 ngày 

trong năm kéo dài 5 tháng từ tháng 5 đến tháng 10. Do điều kiện địa hình lượng mưa 

phân bố không đều qua các tháng; số ngày mưa trung bình 136 ngày/năm, tập trung 
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nhiều vào các tháng 5, 6, 7, 8, 9 lượng mưa chiếm tới 70% lượng mưa cả năm. Độ ẩm 

không khí tương đối bình quân hàng năm từ 82÷87%, tháng thấp nhất 74%, cao nhất 

trong năm 95%. 

- Chế độ gió: Khu vực nghiên cứu có hai hướng gió chính Gió mùa Đông Bắc, 

xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và gió mùa Đông Nam xuất hiện từ tháng 4 

đến tháng 10. Vào chính mùa, tốc độ gió ở đây khá cao bởi yếu tố địa hình, tốc độ gió 

trung bình khoảng 1,1m/s. 

- Sương mù, sương muối: Trung bình mỗi năm có 1 - 3 ngày có sương muối; ở 

những nơi trên độ cao đến 1.500m trung bình xuất hiện 9 - 10 ngày/năm (tập trung 

vào tháng 12 và tháng 01). Đây cũng là thời tiết bất lợi cho hoạt động du lịch, đời 

sống và sản xuất nông nghiệp. 

3. Thủy văn 

-  Nguồn nước mặt: 

Địa hình khu vực nghiên cứu có độ dốc lớn và bị chia cắt mạnh, đã hình thành 

nên hệ thống khe, suối lớn nhỏ, với mật độ khe, suối khá dày (mật độ từ 1-1,5 km 

suối/km2). Đặc điểm của các con suối có lòng hẹp, sâu, độ dốc khá lớn, vì vậy về mùa 

mưa lưu lượng nước lên rất cao dòng chảy mạnh gây nên hiện tượng sạt lở đất làm 

ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, nhất là giao thông đi lại. Tuy nhiên, hệ 

thống suối của các xã trong khu vực cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống 

con người, đặc biệt là việc xây dựng phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ 

cho sản xuất nông nghiệp và là nguồn năng lượng tự nhiên quý giá. 

Vùng Mẫu Sơn hiện có hơn mười dòng suối chảy từ khu vực đỉnh núi xuống và 

đều chảy vào sông Kỳ Cùng. Nếu phía Bắc của khu vực Mẫu Sơn có suối Pắc Đây, 

Làng Kim, Co Khuông, Khuổi Phiêng, Khuổi Luông, thì phía Nam có các suối Khuổi 

Lầy, (xã Mẫu Sơn), Khuổi Tẳng, Bản Mặn (xã Khánh Xuân), Khuôn Van (xã Đồng 

Bục), Nà Mìu (xã Mẫu Sơn), Bản Khoai, Long Đầu (xã Yên Khoái), v.v... 

-  Nguồn nước ngầm: 

Trong khu vực do lớp thảm rừng còn tốt và có diện tích lớn, độ dày tầng phong hóa 

khá, nên khả năng trữ nước ngầm khá cao, ở những nơi có địa hình cao mức nước 

ngầm ở độ sâu từ 8÷15m, ở những nơi có địa hình thấp mực nước ngầm ở độ sâu từ 

4÷8m. Hiện nay, nguồn nước ngầm chưa được khai thác hiệu quả, người dân trong 

khu vực đa số sử dụng nước uống và sinh hoạt từ nguồn nước tự chảy. Trong tương 

lai nguồn nước ngầm nếu được khai thác hiệu quả, tại các xã sẽ có nguồn nước ngầm 

dồi dào, chất lượng tốt, đủ đáp ứng cho sinh hoạt và tưới tiêu. 
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4. Địa chất và thổ nhưỡng 

Kết quả xây dựng bản đồ dạng đất của Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Tây 

Bắc Bộ năm 2006, xác định nền vật chất trên địa bàn nghiên cứu có các nhóm đá mẹ 

gồm: Đá Sa thạch (q), đá Phấn sa và đá sét (S) và trải qua quá trình phong hóa nhiều 

năm đã hình thành 4 nhóm đất chính sau:  

- Nhóm đất Feralít mùn vàng nhạt phát triển trên đá Sa thạch (FHq): Chiếm  

32,1% tổng diện tích đất đai của khu bảo tồn. Phân bố trên địa hình núi trung bình (độ 

cao trên 700m). Độ sâu tầng đất trung bình từ 50 ÷ 60 cm, có nơi trên 90cm, thành 

phần cơ giới thịt nhẹ là chủ yếu, đất thích hợp cho trồng các loài cây lâm nghiệp.   

- Nhóm đất Feralít đỏ vàng phát triển trên đá phấn sa có kết cấu hạt mịn (Fs): 

Chiếm 60,5% tổng diện tích đất đai trong khu bảo tồn. Phân bố hầu hết trên địa hình 

núi thấp. Độ dày tầng đất từ 40 ÷ 70cm, thành phần cơ giới thịt trung bình, đất thích 

hợp cho các loại cây lâm nghiệp. 

- Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D): Chiếm 7% tổng diện tích đất đai 

của khu bảo tồn. Phân bố rải rác xen kẽ với các kiểu địa hình núi thấp và núi trung 

bình. Đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Đây là đối tượng chính cho sản xuất nông nghiệp. 

- Nhóm đất phù sa ngòi suối (Py): Chiếm 0,4% tổng diện tích đất đai khu bảo tồn 

và phân bố rải rác ven sông suối. 

* Nhận xét: 

- Là vùng biên giới cũng là đầu nguồn của lưu vực sông Kỳ Cùng, có địa hình 

cao, chia cắt phức tạp, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đặc biệt là giao thông đi lại khó 

khăn, nhất là vào mùa mưa đường thường xuyên bị sạt lở gây ách tắc giao thông, làm 

hạn chế đến giao lưu và phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

- Khí hậu khắc nghiệt, biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, mùa 

khô kéo dài, mùa lạnh nhiệt độ thấp...làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của 

cây trồng, vật nuôi. Điều này chỉ có thể được hạn chế nếu phục hồi và duy trì được 

thảm thực vật. Vì vậy, cần khôi phục và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng để phát 

huy chức năng bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật và 

các di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan làm tiền đề cho ngành phát triển kinh tế du 

lịch và dịch vụ, mang lại nguồn lợi rất lớn đối với 2 xã miền núi. 

- Những khu vực đất thuộc rừng phục hồi, đất trống có cây gỗ tái sinh tỷ lệ dinh 

dưỡng còn khá cao, đặc biệt nhũng khu vực đất đồi núi thấp gần nhà dân. Đây là điều 

kiện thuận lợi cho việc phát triển rừng bằng cách khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự 

nhiên hoặc bảo vệ để làm giàu rừng. 
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III. DÂN SINH, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1. Dân tộc, dân số, lao động 

a) Dân tộc: 

Theo kết quả điều tra tháng 8/2020 cho thấy, khu vực nghiên cứu là nơi sinh 

sống của 06 dân tộc anh em với tổng dân số của 02 xã là 1.774 người. Trong đó: 

+ Dao: 1.695 người chiếm 95,55% tổng dân số của 02 xã; 

+ Kinh: 17 người chiếm 0,96% tổng diện tích 02 xã; 

+ Tày: 35 người chiếm 1,97 % tổng dân số của 02 xã; 

+ Nùng: 24 người chiếm 1,35% tổng dân số của 02 xã; 

+ Xê đăng: 2 người 0,11% tổng diện tích 02 xã; 

+ Sán chỉ: 1 người chiếm 0,06% tổng diện tích 02 xã; 

b) Dân số, lao động và thu nhập: 

* Dân số và phân bố dân cư: 

Tổng dân số trên địa bàn 2 xã là 405 hộ và 1.774 người, sinh sống trong 9 thôn 

bản, với 1.179 lao động. Mật độ dân số bình quân 22 người/km2, thấp nhất là xã Mẫu 

Sơn huyện Lộc Bình với 17 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm là 

1,05%. 

Bảng 2. Dân số - lao động - nhân khẩu trong khu vực. 

TT Tên xã Số thôn Số hộ 
Nhân khẩu Lao động 

Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 

1 Mẫu Sơn (Lộc Bình) 7 313 1.352 652 700 858 479 379 

3 Mẫu Sơn (Cao Lộc) 2 92 422 227 195 321 171 150 

Tổng 9 405 1.774 879 895 1.179 650 529 

 
(Nguồn: Văn phòng UBND các xã và số liệu điều tra ngoại nghiệp tháng 10/2020). 

* Lao động và cơ cấu lao động: 

 Theo thống kê số người trong độ tuổi lao động ở 02 xã là 1.179 người, chiếm tỷ 

lệ 66,46% tổng dân số, trong đó lao động nam chiếm 55,13%, lao động nữ chiếm 

44,86%. Đây là tỉ lệ tương đối cao so với một số vùng khác, nguyên nhân do cơ cấu 

dân số lứa tuổi trẻ chiếm tỉ lệ cao (trên 60% dân số là lứa tuổi dưới 35). 

- Về cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế: Lao động trong ngành nông - lâm 

nghiệp chiếm 95,7%, còn lại lao động tham gia vào các ngành kinh tế khác chiếm 



15 
 

4,3% so với tổng số lao động xã hội. Số lao động trong các ngành kinh tế chiếm 

95,4%; số còn lại đang đi học hoặc không có khả năng lao động. 

- Về chất lượng lao động: Trong tổng số người ở độ tuổi lao động, số lao động 

phổ thông chiếm trên 95%, số còn lại là lao động kỹ thuật và công chức. Trong khi việc 

làm chủ yếu là sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ nên vào thời kỳ nông nhàn số lao động 

dư thừa rời địa phương đi kiếm việc làm để mưu sinh, không ngoại trừ vào khai thác bất 

hợp pháp nguồn tài nguyên rừng trong khu vực. 

2. Kinh tế 

- Tình hình thu nhập: 

Nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình trong vùng là từ sản xuất trồng trọt, 

chăn nuôi và lâm nghiệp là chủ yếu. Năm 2020, sản lượng lương thực bình quân trong 

khu vực các xã là 600 kg/người/năm (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình), thu nhập bình 

quân đầu người đạt 10 trđ/người/năm xã Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc) và 20,64 

trđ/người/năm ở xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình). Với mức thu nhập trên chỉ đảm bảo 

lương thực cho các hộ gia đình sinh hoạt được từ 9-10 tháng, phần thiếu hụt phải dựa 

vào các nguồn từ thu hái lâm sản và săn bắt chim thú,... trái phép để đảm bảo đời sống 

cho gia đình, những hoạt động này đã và đang gây rất nhiều khó khăn cho công tác 

quản lý bảo vệ tài nguyên rừng trong khu vực. 

- Đời sống của người dân: 

Theo kết quả điều tra số hộ nghèo trong khu vực còn rất cao (số hộ nghèo, chiếm 

59,1% tổng số hộ); Số hộ cận nghèo chiếm 14,6% tổng số hộ. Các hộ có kinh tế khá 

chủ yếu tập trung vào các hộ do biết lối làm ăn và có thêm nguồn thu từ các ngành 

nghề dịch vụ khác như: Dịch vụ bán xăng dầu, ăn uống, buôn bán tạp hóa và vật tư 

nông nghiệp,... 

3. Xã hội 

a) Giáo dục đào tạo: 

Trong những năm gần đây, nhận thức của người dân trong khu vực về giáo dục 

đã có nhiều thay đổi, hầu hết số lượng học sinh đến tuổi đi học đều đã được đến 

trường. Theo số liệu thống kê năm học 20202021 trên địa bàn các xã: 

+ Xã Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc): Cấp mầm non có 01 trường chính và 02 phân 

trường với 03 lớp học, 09 giáo viên, 27 cháu; Cấp tiểu học và THCS có 01 trường bán 

trú, 29 giáo viên, 109 học sinh;  
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+ Xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình): Cấp Tiểu học và cấp mầm non có giáo viên là 

35 người, 21 lớp. Trong đó cấp mầm non là 06 lớp với tổng số 86 cháu. Tiểu học 15 

lớp trong đó có 13 lớp ghép, tổng số 139 học sinh.  

Bậc Trung học cơ sở: Tổng số cán bộ, giáo viên là 17; Tổng số lớp 04 lớp với 

tổng số 71 học sinh. 

Hệ thống trường, lớp và quy mô ngành học, bậc học đã phần nào đáp ứng được 

nhu cầu học tập của con em trong vùng; số phòng học được xây dựng kiên cố chiếm 

trên 65%, còn lại là nhà cấp 4; Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ, năm 2017 tỷ lệ học 

sinh huy động vào lớp 1 đạt 98,8%, vào cấp 2 đạt 85,8%, vào cấp 3 đạt 40,1%. Tỷ lệ học 

sinh tốt nghiệp ở cấp tiểu học đạt 100%, cấp trung học cở sở đạt 98,7%; số lượng học 

sinh khá giỏi các cấp tiếp tục tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ cho 

giáo dục trong vùng vẫn còn thiếu thốn nhiều, đặc biệt là tình trạng thiếu phòng học ở 

cấp mẫu giáo mầm non, chất lượng giáo dục chưa cao; thiếu giáo viên được đào tạo 

chính quy.  

b) Y tế: 

Trong những năm qua, thông qua các chương trình quốc gia về y tế, công tác 

chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong vùng ngày càng được quan tâm, đội ngũ cán 

bộ y tế  đang từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn và trách nhiệm phục vụ.  

Tính đến cuối năm 2019, hầu hết các xã đã có Trạm y tế, mỗi trạm có từ 3-9 

phòng và tất cả các phòng đều đảm bảo tiêu chuẩn của ngành y tế đặt ra. Số cán bộ y 

tế là 09 người, gồm 01 Bác sĩ, 02 Y sĩ, 06 Y tá và nữ hộ sinh. Bình quân cứ 212 người 

dân/cán bộ y tế, 650 người dân/giường bệnh.  

Tuy nhiên, so với nhiều xã trong huyện, tỉnh, thì công tác y tế ở các xã trong khu 

vực còn phát triển chậm, các Trạm y tế xã cơ sở vật chất còn nghèo nàn, mới chỉ đáp 

ứng được một phần nhỏ trong việc khám và chữa bệnh. Đặc biệt là số cán bộ y tá 

cộng đồng thôn bản (12 người) mặc dù những người sinh sống gần gũi với cộng đồng 

người dân địa phương, trực tiếp thực hiện việc sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân, có 

trách nhiệm tham gia vào việc giám sát dịch bệnh, tiêm chủng, vận động kế hoạch hoá 

gia đình, nhưng hiện nay hầu hết ở các xã trong vùng dự án, y tá thôn bản chưa phát 

huy được hết vai trò trách nhiệm của mình. 

4. Văn hóa 

Hiện nay, chủ yếu tín ngưỡng truyền thống là đạo Phật và tín ngưỡng riêng cuả 

dân tộc thiểu số. 

Nhận xét thuận lợi, khó khăn dân sinh kinh tế - xã hội trong vùng 

Những yếu tố thuận lợi: 
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- Sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và các cấp, các ngành: bằng những chủ 

trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về ưu tiên phát triển KTXH, đảm bảo 

an ninh quốc phòng đối với khu vực biên giới, đặc biệt là hỗ trợ đồng bào vùng biên 

giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

- Trong những năm qua cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, các hoạt động 

văn hoá xã hội có sự chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân nhiều mặt được cải 

thiện tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

- Khu vực có xã giáp biên giới Việt - Trung nên được Nhà nước quan tâm đặc 

biệt đầu tư về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hoá, 

khoa học kỹ thuật tiên tiến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản với các xã trong huyện 

và các huyện. 

- Có lực lượng lao động dồi dào, Nhân dân các dân tộc có tập quán canh tác 

nương rẫy cố định, trồng các loài cây đặc sản và có nhiều kinh nghiệm trong việc xây 

dựng phát triển rừng.  

- Cơ chế chính sách được cải thiện, môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút 

được các nhà đầu tư tham gia sản xuất kinh doanh, bước đầu xây dựng các khu nghỉ 

dưỡng, vui chơi giải trí phục vụ khách thập phương, các hoạt động du lịch sinh 

thái…đây là điều kiện tốt để phát triển kinh tế xã hội của 2 huyện Lộc Bình và Cao 

Lộc nói chung và bảo tồn và phát triển rừng nói riêng. 

Những khó khăn thách thức: 

- Các xã có mật độ dân cư thưa thớt, trình độ dân trí còn hạn chế, sản xuất còn 

mang tính tự cung tự cấp, đời sống vật chất và tinh thần của đại đa số đồng bào dân 

tộc còn hết sức khó khăn. Tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm trên 60% tổng số hộ, phần lớn các 

hộ gia đình chưa ổn định cuộc sống và chưa có tích luỹ để tái sản xuất. 

- Kết cấu cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư nâng cấp, nhưng còn ở mức thấp, đặc 

biệt là giao thông đi lại rất khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao dân trí và 

chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

- Số lao động được đào tạo là dân tộc thiểu số còn quá ít và số người được đào 

tạo có trình độ đại học, cao đẳng trở lên chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ;  phân công lao động 

chưa có sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu các ngành, lao động nông - lâm nghiệp 

vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.  

- Để có nền tảng thúc đẩy phát triển KTXH trên địa bàn, trong giai đoạn tới rất 

cần có sự đầu tư lớn và phải có sự ưu tiên đặc biệt cho xây dựng hạ tầng cơ sở, cũng 

như chú trọng việc xây dựng mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp, khoanh nuôi bảo 
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vệ, trồng rừng mới, đảm bảo khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một 

cách bền vững.  

IV. GIAO THÔNG 

Hệ thống giao thông trong vùng còn rất khó khăn, đường bê tông cứng hóa chủ 

yếu chỉ đến trung tâm xã và một số chục chính các thôn, phần còn lại chủ yếu là 

đường đất, chất lượng rất kém rất khó đi lại vào mùa mưa. Ở những nơi cao xa, nhất 

là vùng núi đá vôi thì hầu như không có đường giao thông đi lại. 

- Đường trục chính: từ ngã ba thôn Bản Tẳng, xã Khánh Xuân (Km 14 + 190 

đường tỉnh lộ ĐT237B), có chiều dài 14,824 km, đây là tuyến đường lên UBND xã 

Mẫu Sơn, đường đã được giải nhựa nhưng một phần đang xuống cấp. 

- Đường Công Sơn - Hải Yến: đây là tuyến đối ngoại  nối từ km 12 đường tỉnh lộ 

237B qua xã Công Sơn và xã Hải Yến, huyện Cao Lộc kết nối với đường tỉnh lộ 235. 

- Ngoài ra 2 trục đường quan trọng kết nối khu du lịch với thành phố Lạng Sơn 

và vùng Duyên hải Đông Bắc là Quốc lộ 4B. 

Bảng 3. Hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông 

TT Loại đường Tên tuyến đường 

Số hiệu 

tuyến 

(nếu có) 

Cấp 

đường 

Chiều 

dài 

(km) 

Mô tả đánh giá 

I Liên xã           

1 
Xã Mẫu Sơn 

- Lộc Bình 

Trà Ký - Bó Pằm ĐH31 A 5,0 100 % được cứng hóa   

Khuổi Tẳng - 

Khuổi Cấp 
ĐT241   2,2 

400m được cứng hóa, 

còn lại 1,8 km đường đất 

Khuổi Tẳng - 

Khuổi Lầy 
ĐT236   3,5 100% đường đất 

Bản Khoai - Nà Mò ĐT236   4,05 
550 m được cứng hóa, 

còn 3,5 km  đường đất 

Long Đầu - Lập Pịa ĐT236   2,9 
1,45km được cứng hóa, 

còn lại 1,45km đường đất 

Bó Pằm - Nà Mò ĐH.31   3,7 
600 m được cứng hóa, 

còn 3,1 km đường đất 

2 
Xã Mẫu Sơn 

- Cao Lộc 

Co Loi - Khuổi 

Phiêng 
    11,0 

5 km được cứng hóa, còn 

lại 6 km đường đất 

Khuổi Phiêng - 

Khuổi Đeng 
    3,0 100 % đường đất 

 Nhận xét: 

- Thuận lợi: việc mở mới và nâng cấp các tuyến đường liên xã trong vùng sẽ là 

sự khởi đầu cho những đầu tư tiếp theo nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội 



19 
 

của địa phương. 

- Khó khăn: chất lượng đường đang còn hạn chế, xuống cấp, kết cấu chủ yếu là 

đường cấp phối, chưa có hành lang giao thông. Nên công tác phòng cháy chữa cháy 

rừng gặp nhiều khó khăn.  

 V. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

 Khu rừng đặc dụng trên địa bàn xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình được hưởng tiền 

chi trả dịch vụ môi trường tài nguyên nước năm 2018-2019-2020 do 03 lưu vực chi 

trả: 

- Nhà máy nước Lộc Bình của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

- Nhà máy nước thành phố Lạng Sơn của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng 

Sơn. 

- Nhà máy cấp nước thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng của Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Lạng Sơn.  

Tuy nhiên do lưu vực của các chi nhánh cấp nước rộng, trải dài trên nhiều xã, 

huyện nên diện tích lưu vực lớn cộng số tiền thu được từ hoạt động sản xuất nước 

công nghiệp thấp nên chi phí chi trả còn rất thấp chưa xứng đáng với tiềm năng thực 

tế.  

Bảng 4. Chi trả tiền DVMTR khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn giai đoạn 2018-2020 

Đơn vị tính: Đồng 

Đơn vị chi trả 

Diện 

tích chi 

trả (ha) 

Số tiền được chi trả (đồng) 

Tổng 
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Nhà máy nước Lộc 

Bình (CTCP Cấp 

thoát nước Lạng 

Sơn). 
 

280,85 5.503.592,77 7.296.117,9 6.006.286,19 18.805.996,85 

Nhà máy nước 

thành phố Lạng Sơn 

(CTCP Cấp thoát 

nước Lạng Sơn). 
 

1.612,65 4.343.995,31 5.793.445,13 4.819.469,03 14.956.909,46 

Nhà máy cấp nước 

Thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng 

(CTCP Cấp thoát 

nước Lạng Sơn). 
 

1.612,65 436.528,23 619.193,09 488.197,53 1.543.918,86 

Tổng cộng  35.306.825,17 

(Nguồn: Số liệu do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn cung cấp năm 2020). 
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Tính đến năm 2020 diện tích rừng đặc dụng Mẫu Sơn thu được từ nguồn dịch vụ 

môi trường rừng là: 35.306.825,17 đồng. Dự kiến với đơn giá trung bình của 03 lưu 

vực trong bảng thì trong giai đoạn 2021 – 2030 mỗi năm thu được 11.313.198 đồng 

(mức giá từng năm thay đổi). Số tiền này sẽ giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu 

Sơn để tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng đặc dụng. 

* Nhận xét: 

Trên lâm phần tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình khu vực có nhiều cảnh quan, vẻ 

đẹp thiên nhiên như: núi Cha, núi Mẹ, khu Linh địa cổ, núi Phặt Chỉ, du lịch sinh thái 

cộng đồng,… với khí hậu mát mẻ đặc thù của vùng núi cao Mẫu Sơn (nhiệt độ trung 

bình năm là 15ºC) rất thích hợp để mở rộng các mô hình du lịch sinh thái kết hợp cho 

thuê môi trường rừng. Ngoài ra theo các chính sách của Nhà nước về dịch vụ môi 

trường, trong thời gian tới một số loại hình dịch vụ môi trường rừng tiềm năng như 

lưu trữ các-bon, sản xuất công nghiệp có sử dụng nước thô sẽ là nguồn thu tương đối 

để hỗ trợ công tác bảo vệ và phát triển rừng của Ban. Nếu được đầu tư bài bản và 

khoa học thì nơi đây sẽ là điểm đến đầy hứa hẹn cho nhiều du khách trong và ngoài 

nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Dự kiến trong giai đoạn 2021-2030, BQL sẽ đầu tư 

xây dựng và nâng cấp các tuyến đường tuần tra lâm nghiệp để kết hợp làm tuyến 

đường du lịch sinh thái cảnh quan, tổ chức cho thuê dịch vụ môi trường sinh thái 

nhằm thu hút khách du lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trong khu 

vực và bổ sung kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ rừng của BQL. 

VI. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất theo đơn vị hành chính cấp xã năm 2020 

* Hiện trạng sử dụng đất 

Bảng 5. Hiện trạng sử dụng đất theo đơn vị hành chính cấp xã 

Đơn vị tính: Ha 

TT LOẠI ĐẤT Mã 

Tổng 

diện tích 

đất tự 

nhiên của 

02 xã 

Phân theo đơn vị 

hành chính 

Tổng 

diện tích 

đất tự 

nhiên của 

chủ rừng 

(BQL) 

Phân theo đơn vị 

hành chính 

Xã Mẫu 

Sơn - 

Lộc 

Bình 

Xã Mẫu 

Sơn - 

Cao Lộc 

Xã Mẫu 

Sơn - 

Lộc 

Bình 

Xã Mẫu 

Sơn - 

Cao Lộc 

-1 -2 -3 
(4)=(5)+(

6) 
-5 -6 

   

I 
Tổng diện tích tự 

nhiên  
7.820,43 5.655,38 2.302,5 3.882,54 2.212,51 1.670,03 

1 Đất nông nghiệp NNP 7.820,43 5.544,94 2.275,5 3.882,54 2.212,51 1.670,03 

1.1 
Đất sản xuất nông 

nghiệp 
SXN 435,1 369,03 66,07 

   

1.1.1 Đất trồng cây hàng CHN 220,38 158,95 61,43 
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năm 

- Đất trồng lúa LUA 89,7 61,81 27,89 
   

- 
Đất trồng cây hàng 

năm khác 
HNK 130,68 97,14 33,54 

   

1.1.2 
Đất trồng cây lâu 

năm 
CLN 214,72 210,08 4,64 

   

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 7.383,47 5.174,18 2.209,29 3.882,54 2.212,51 1.670,03 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 1.811,84 1.155,40 656,44 
   

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 5.571,63 4.018,78 1.552,85 
   

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD - 
  

3,882.54 2.212,51 1.670,03 

- 

Đất lâm nghiệp 

trong rừng đặc 

dụng 
    

3,876.08 2.210,38 1.665,7 

- 

Đất canh tác nông 

nghiệp trong rừng 

đặc dụng 
    

6,00 1,97 4,03 

- 
Đất khác trong 

rừng đặc dụng     
0,46 0,16 0,3 

1.3 
Đất nuôi trồng 

thủy sản 
NTS 1,83 1,7 0,13 

   

1.4 Đất làm muối LMU - 
     

1.5 
Đất nông nghiệp 

khác 
NKH 0,03 0,03 

    

2 
Đất phi nông 

nghiệp 
PNN 109,08 90,59 18,49 

   

3 Đất chưa sử dụng CSD 28,35 19,85 8,5 
   

II 

Đất có mặt nước 

ven biển (quan 

sát) 

MVB - 
     

 

Tổng diện tích tự nhiên của 02 xã Mẫu Sơn (Lộc Bình) và Mẫu Sơn (Cao Lộc) là 

7.820,43 ha. Trong đó, diện tích đất rừng đặc dụng là 3.882,54 ha, chiếm 49,64% tổng 

diện tích tự nhiên của 02 xã. Cụ thể: 

- Xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình là 2.212,51 ha, chiếm 28,29 % tổng diện tích tự 

nhiên. 

- Xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc là 1.670,03 ha, chiếm 21,35% tổng diện tích tự 

nhiên. 

Trong đất rừng đặc dụng là 3.882,54 ha, cụ thể: 

+ Đất lâm nghiệp trong rừng đặc dụng là 3.876,08 ha, chiếm 49,56% tổng diện 

tích tự nhiên; 

+ Đất canh tác nông nghiệp trong rừng đặc dụng là 6,0 ha, chiếm 0,08% tổng 
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diện tích tự nhiên; 

+ Đất khác trong rừng đặc dụng là 0,46 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên. 

Biểu đồ 1. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất theo đơn vị hành chính cấp xã 

 

* Thống kê hiện trạng sử dụng đất của BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

Theo kết quả điều tra, rà soát hiện trạng vàthu thập số liệu thì hiện trạng sử dụng 

đất khu vực nghiên cứu (gồm các xã: Mẫu Sơn của huyện Lộc Bình và xã Mẫu Sơn 

của huyện Cao Lộc) được thống kê như sau: 

Bảng 6. Hiện trạng sử dụng đất của BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn năm 2020 

Đơn vị tính: Ha 

TT LOẠI ĐẤT Mã Tổng  

Phân theo đơn vị hành 

chính cấp xã 

Xã Mẫu Sơn 

- Lộc Bình 

Xã Mẫu Sơn 

- Cao Lộc 

-1 -2 -3 (4)=(5)+(6) -5 -6 

I Tổng diện tích tự nhiên 
 

3.882,54 2.212,51 1.670,03 

1 Đất nông nghiệp NNP 3.882,54 2.212,51 1.670,03 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 
   

- Đất trồng cây hàng năm khác 
    

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 3.882,54 2.212,51 1.670,03 

- Đất rừng đặc dụng RDD 3.882,54 2.212,51 1.670,03 

+ 
Đất lâm nghiệp trong rừng đặc 

dụng  
3.876,08 2.210,38 1.665,7 

+ 
Đất canh tác nông nghiệp trong 

rừng đặc dụng  
6,0 1,97 4,03 

Diện tích tự nhiên 
50,36 %

RDD Mẫu Sơn, 
Lộc Bình  
28,29%

RĐD Mẫu Sơn, 
Cao Lộc  21.35%

BIỂU ĐỒ
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+ Đất khác trong rừng đặc dụng 
 

0,46 0,16 0,3 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 
    

1.4 Đất làm muối 
    

1.5 Đất phi nghiệp khác 
    

2 Đất phi nông nghiệp PNN 
   

(Nguồn: Điều tra thực địa năm 2020) 

Tổng diện tích 3.882,54 ha của BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn thuộc quy hoạch 

đất lâm nghiệp (rừng đặc dụng). Trong đó: 

+ Diện tích thực tế đất lâm nghiệp 3.876,08 ha gồm: Rừng tự nhiên (TXN, TXB, 

HG1, VAU), rừng trồng (RTG, RTK DTR), đất trống (DT1), đất có cây gỗ tái sinh 

(DT2). 

+ Diện tích đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp là 6,0 ha; 

+ Diện tích đất nhà ở là 0,17 ha, trong đó có 06 hộ gia đình có nhà ở đang sinh 

sống xen kẽ trong khu đất. 

2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình quản lý, sử dụng đất 

Diện tích khu đất rừng đặc dụng Mẫu Sơn năm 2020 giảm so với năm 2018. 

Bảng 7. Diện tích của khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn theo các quyết định 

Đơn vị tính: Ha 

TT Xã 
Quyết định số 

2447/QĐ-UBND 

Quyết định số 

687/QĐ-UBND 
So sánh (+,-) 

1 Xã Mẫu Sơn (Lộc Bình) 2.397,25 2.212,51 - 184,74 

2 Xã Mẫu Sơn (Cao Lộc) 1.862,54 1670,03 - 12,51 

 Tổng cộng 4.259,79 3.882,54 - 197,25 

Từ bảng số liệu trên cho thấy diện tích sử dụng đất phân theo đơn vị hành chính 

trong BQL có biến động như sau: 

Tổng diện tích đất của Khu rừng đặc dụng giảm 197,25 ha (cả 2 xã cùng giảm 

diện tích). Diện tích giảm là do năm 2019-2020 Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba 

loại rừng đã bóc tách các diện tích rừng trồng, đất vườn, nhà ở ra khỏi rừng đặc dụng. 

* Khu đất rừng đặc dụng Mẫu Sơn hiện nay chưa được UBND tỉnh giao đất, cấp 

Giấy CNQSD đất cho đơn vị quản lý, tuy nhiên đã có trong quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất huyện Lộc Bình, Cao Lộc. 

 Nhận xét 

- Thuận lợi:  
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+ Các văn bản, chính sách của Nhà nước được BQL và các cơ quan chức năng 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân qua các buổi họp thôn. 

+ Khu rừng đặc dụng đã được cắm mốc ranh giới từ đó người dân nắm được 

ranh giới rừng đặc dụng để không tác động, xâm hại vào khu rừng đặc dụng của BQL. 

+ Người dân lâu nay đã có ý thức bảo vệ rừng vì họ cũng nhận thức có rừng thì 

mới có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, canh tác nông nghiệp,… 

- Khó khăn: 

+ Người dân ở khu vực chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, 

các hộ dân phân bố không tập trung nên hoạt động tuyên truyền pháp luật của BQL 

còn gặp nhiều khó khăn. 

+ Trong khu rừng đặc dụng vẫn còn diện tích đất rừng trồng, đất vườn, nhà ở của 

người dân. Việc quản lý rừng trồng này cần sớm có phương án thỏa thuận, giải quyết 

đúng theo quy định giữa các bên liên quan. 

* Đối với những diện tích có nhà ở, ruộng vườn trong khu rừng đặc dụng BQL 

đề xuất phương án bóc tách cho vào vùng đệm trong. 

VII. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG 

1. Hiện trạng diện tích, trạng thái, chất lượng các loại rừng Ban quản lý 

rừng đặc dụng Mẫu Sơn quản lý 

* Hiện trạng rừng theo đơn vị hành chính 

Bảng 8. Hiện trạng các loại đất, loại rừng theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: Ha 

TT Phân theo xã 
Diện tích tự 

nhiên 

Diện tích đất lâm nghiệp 

Đất có rừng 
Đất chưa có 

rừng 
Đất khác 

 Cộng 3.882,54 3.287,30 588,78 6,46 

1 Xã Mẫu Sơn - Lộc Bình 2.212,51 1.690,47 519,91 2,13 

2 Xã Mẫu Sơn - Cao Lộc 1.670,03 1,596,83 68,87 4,33 

(Nguồn: Kết quả điều tra hiện trạng năm 2020) 

Theo kết quả điều tra hiện trạng năm 2020, tổng diện tích đất lâm nghiệp là 

3.882,54 ha. Trong đó: diện tích có rừng là 3.287,30 ha, chiếm 84,67% tổng diện tích 

tự nhiên. Diện tích chưa có rừng là 588,78 ha, chiếm 15,16% tổng diện tích tự nhiên. 

Diện tích còn lại là đất khác 6,46 ha, chiếm 0,16% tổng diện tích tự nhiên. 
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 - Xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình:  

+ Diện tích có rừng là 1.690,47 ha, chiếm 43,54% tổng diện tích tự nhiên. 

+ Diện tích chưa có rừng là: 519,91 ha, chiếm 13,39% tổng diện tích tự nhiên. 

+ Đất khác là 2,13 ha, chiếm 0,05% tổng diện tích tự nhiên. 

- Xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc: 

+ Diện tích có rừng là 1.596,83 ha, chiếm 41,13% tổng diện tích tự nhiên. 

+ Diện tích chưa có rừng là: 68,87 ha, chiếm 1,77% tổng diện tích tự nhiên. 

+ Đất khác là 4,33 ha, chiếm 0,11% tổng diện tích tự nhiên. 

* Trạng thái rừng theo đơn vị hành chính 

Bảng 9. Trạng thái rừng theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

TT 

Loại đất, loại rừng 
Tổng diện tích 

đất của chủ 

rừng 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Mẫu Sơn - 

Lộc Bình 

Xã Mẫu Sơn - 

Cao Lộc 

-1 -2 (4)=(5)+(6) -5 -6 

I Tổng diện tích tự nhiên 3.882,54 2.212,51 1.670,03 

1 Đất có rừng 3.287,30 1.690,47 1.596,83 

1.1 Rừng tự nhiên 2.852,01 1.473,39 1.378,62 

1.1.1 Rừng tự nhiên núi đất 1.030,32 403,47 626,85 

- 

Rừng lá rộng thường xanh nghèo núi 

đất (TXN) 
914,16 403,47 510,69 

- Rừng trung bình núi đất (TXB) 116,16 

 

116,16 

1.1.2 Rừng tre nứa 36,7 0 36,7 

- Vầu 36,7 0 36,7 

1.1.3 
Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa tự nhiên 

núi đất (HG1) 
1.784,99 1.069,92 715,07 

- Gỗ là chính 1.784,99 1.069,92 715,07 

1.2 Rừng trồng 435,29 217,08 218,21 

1.2.1 Rừng gỗ trồng núi đất (RTG) 296,94 217,08 79,86 

1.2.2 Rừng trồng khác núi đất (RTK) 138,35 - 138,4 

2 Đất chưa có rừng 595,24 522,04 73,2 

- Đất có cây gỗ tái sinh núi đất (DT2) 53,56 30,97 22,59 

- 

Đất trống không có cây gỗ tái sinh 

núi đất (DT1) 
484,56 480,34 4,22 

- Đất trồng rừng (DTR) 50,66 8,6 42,06 

- Đất khác 6,46 2,13 4,33 
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(Nguồn: Kết quả điều tra hiện trạng năm 2020). 

Tổng diện tích Ban quản lý là: 3.882,54 ha, trong đó: 

 - Đất có rừng: 3.287,3 ha, chiếm 84,7% tổng diện tích rừng đặc dụng. Trong 

đó: 

 + Đất có rừng tự nhiên: Diện tích là 2.852,01 hachiếm 86,8% tổng diện tíchcó 

rừng. 

 + Đất rừng trồng: Diện tích là 435,29 ha chiếm 13,2% tổng diện tích có rừng. 

Trong đó: 

 •  Đất gỗ trồng núi đất: Diện tích 296,94 ha chiếm 68,2% tổng diện tích đất 

rừng trồng. 

 •  Đất trồng khác núi đất: Diện tích 138,35 ha chiếm 31,8 % tổng  diện tích đất 

rừng trồng. 

 - Đất chưa có rừng: 595,24 ha chiếm 15,3% tổng diện tích rừng đặc dụng. 

Biểu đồ 2. Cơ cấu hiện trạng rừng khu Rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

 
Đất có rừng chủ yếu là rừng tự nhiên trên núi đất. Mặc dù đất có rừng chiếm tỷ 

lệ lớn nhưng chất lượng rừng không cao. Diện tích có rừng là 3.287,3 chiếm 84,7% 

tổng diện tích đất rừng; Đất chưa có rừng 595,24 ha chiếm15,3% tổng diện tích đất 

rừng. 

 Đất chưa có rừng chủ yếu là đất trống không có cây tái sinh, mật độ cây tái sinh 

thấp. Vì vậy, đối với trạng thái này không có khả năng tự phục hồi thành rừng hoặc 

nếu có thì phải mất nhiều thời gian, do vậy cần được đầu tư về vốn để trồng lại rừng. 

Diện tích có rừng 
84,7 %

Diện tích chưa có 
rừng 15,3 %

BIỂU ĐỒ
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2.Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân các loại rừng 

2.1. Tổng trữ lượng 

Bảng 10. Tổng trữ lượng rừng trong rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

TT Hạng mục ĐVT Tổng cộng 

1 Rừng tự nhiên m³ 174.120,15 

1.1 Rừng tự nhiên núi đất m³ 164.380,52 

- Rừng lá rộng thường xanh nghèo núi đất (TXN) m³ 148.966,1 

- Rừng lá rộng thường xanh trung bình núi đất (TXB) m³ 15.414,43 

2 Rừng trồng m³ 9.739,63 

- Rừng gỗ trồng núi đất (RTG) m³ 9.739,63 

(Theo kết quả điều tra, rà soát hiện trạng rừng năm 2020). 

Theo kết quả tại bảng số liệu cho thấy tổng trữ lượng toàn Ban là 174.120,15 m³, 

trong đó: 

- Trữ lượng rừng tự nhiên: 164.380,52m³. 

- Trữ lượng rừng trồng: 9.739,63 m³. 

2.2. Trữ lượng bình quân các loại rừng 

Kết quả điều tra đánh giá trên các ô tiêu chuẩn cho thấy, khu vực còn các trạng 

thái rừng sau: 

Bảng 11. Các chỉ tiêu điều tra ô tiêu chuẩn. 

TT Loại rừng 
Ký hiệu 

TT 

D 1.3 

(cm) 

Hvn 

(m) 

M/ha 

(m3/ha) 

1 Rừng trung bình núi đất TXB 18,2 11,6 132,65 

2 Rừng lá rộng thường xanh nghèo núi đất TXN 15,67 10,3 55,19 

3 Rừng gỗ trồng núi đất RTG 13,5 8,5 32,8 

(Nguồn: Kết quả điều tra hiện trạng năm 2020). 

Theo số liệu điều tra cho thấy trữ lượng bình quân rừng tự nhiên trên núi đất như 

sau: 

- Trữ lượng rừng trung bình núi đất: 132,65 m³/ha. 

- Trữ lượng rừng lá rộng thường xanh nghèo núi đất: 55,9 m³/ha 

- Trữ lượng rừng trồng núi đất: 32,8 m³/ha 

3. Hiện trạng phân bố lâm sản ngoài gỗ 

Trong diện tích khu rừng đặc dụng, ngoài các cây gỗ thì khu rừng còn có các loại 

lâm sản ngoài gỗ. Các loài này được phân bố chủ yếu như sau: 
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- Các cây măng như măng giang, măng tre, măng nứa, vầu… được phân bố chủ 

yếu ở các thung lũng, ven suối, chân núi và sườn núi đá. 

-  Các cây dược liệu như: Bảy lá một hoa (Pais polyphylla Smith), Cỏ xước - 

Achyranthes aspera (Amaranthaceae), Khôi tía - Ardisia silvestris (Myrsinaceae), 

Trám đen - Canarium tramdenum (Burseraceae), v.v... 

- Các loài hoa Lan sống ký sinh trên các thân cây to, trên đá thường phân tán rải 

rác trên các đỉnh núi cao. 

- Các loài rau củ như: Chân chim (Schefflera heptaphylla), Rau Sắng (Melientha 

Suavis Pierre), rau Bò Khai (Erythrophalum scandens), rau Dớn (Diplazium 

esculentum (Retz) Sw (Hemionitis esculenta Retz), Củ mài (Dioscorea hamiltonii)…  

phân bố chủ yếu ở các thung lũng, chân núi và sườn núi thấp.  

* Nhận xét chung:  

Trạng thái rừng của khu rừng đặc dụng tương đối đa dạng bao gồm: rừng hỗn 

giao gỗ và tre nứa (HG1) và tự nhiên nghèo, rừng trung bình, rừng vầu, rừng tre nứa 

khác và đất trống chưa trồng rừng. 

- Thuận lợi: 

+ Diện tích BQL chủ yếu có rừng nên độ che phủ khá cao, góp phần bảo vệ 

nguồn nước, giảm nguy cơ xói mòn đất trong mùa mưa, khí hậu trong lành. 

+ Công tác bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua việc giao khoán bảo vệ 

rừng tự nhiên đã nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân. 

+ Hệ sinh thái phong phú là nơi bảo tồn nhiều loài thực vật, động vật gen quý 

của khu vực Đông Bắc Bộ rất thuận lợi việc nghiên cứu khoa học, học tập, kết hợp 

phát triển du lịch sau này. 

- Khó khăn: 

+ Do tập quán, sinh hoạt từ xưa đến nay người dân đã gắn bó với núi rừng như 

thường xuyên vào rừng săn bắt, thu hái dược liệu, lấy gỗ làm nhà…Nên BQL cần có 

các phương án và chính sách phù hợp để dần thay đổi được tư duy, nhận thức của 

người dân. 

+ Diện tích đất trống ở một số khu có dốc lớn, tỷ lệ đá lẫn cao khó khăn cho việc 

trồng rừng sau này. 

+ Diện tích đất rừng trồng chủ yếu là rừng trồng của người dân nên việc đưa các 

chính sách liên quan đến bảo vệ rừng trồngcòn nhiều vướng mắc. 

VIII. HIỆN TRẠNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ 

ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 



29 
 

1. Thống kê số lượng, diện tích văn phòng, nhà, xưởng, trạm hiện có của 

đơn vị theo các nguồn vốn đầu tư: 

- Nhà làm việc: Hiện tại BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn đang được bố trí tạm thời 

tại Trạm thủy sản Bản Ngà, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc,tỉnh Lạng Sơn (đơn vị trực 

thuộc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và PTNT). 

- Trạm bảo vệ rừng:  

+ Trạm Mẫu Sơn - Cao Lộc: Hiện tại BQL đang đặt Trạm bảo vệ rừng Mẫu Sơn, 

huyện Cao Lộc tạm thời tại Ban dân quân xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc.  

+ Trạm Mẫu Sơn - Lộc Bình đặt tạm thời tại Nhà văn hóa thôn Nà Mò, xã Mẫu 

Sơn, huyện Lộc Bình. 

2. Thống kê số lượng phương tiện, thiết bị của chủ rừng: 

- Phương tiện, máy móc: 

+ Xe ô tô bán tải: 01 xe. 

+ Máy tính để bàn: 10 cái, máy tính xách tay: 01 cái. 

+ Máy in: 04 cái. 

- Trang thiết bị PCCCR: 

+ Trang bị bảo hộ lao động: 15 bộ quần áo PCCCR. 

+ Máy thổi gió cầm tay: 02 cái. 

+ Máy bơm nước: 01 máy. 

+ Dao phát: 150 cái. 

- Một số công cụ hỗ trợ cán bộ trong công tác bảo vệ rừng: Hiện đơn vị đang 

quản lý, sử dụng 100 bàn dập lửa, 50 câu liêm, 06 loa pin. Việc quản lý, sử dụng, bảo 

quản công cụ hỗ trợ trên đều theo đúng quy định. 
 

Bảng 12. Số lượng phương tiện, thiết bị của BQL 

TT Tên phương tiện, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Nguồn vốn Nhận xét 

1 Xe ô tô Cái 1 Ngân sách   

2 Xe máy Cái 2 Ngân sách   

3 Máy tính để bàn Cái 10 Ngân sách   

4 Máy tính xách tay Cái 1 Ngân sách   

5 Máy in Cái 4 Ngân sách   

6 Quần áo PCCCR Bộ 15 Ngân sách   

7 Máy bơm nước Máy 1 Ngân sách   

8 Dao phát Cái 150 Ngân sách   

9 Câu liêm Cái 50 Ngân sách   

10 Loa pin TOA ER - 12158 Cái 6 Ngân sách   

11 Bàn dập lửa Cái 100 Ngân sách   

12  Máy thổi gió cầm tay Cái 02 Ngân sách  
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(Nguồn: Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn). 

* Nhận xét: 

Do BQL mới được thành lập Trụ sở Ban hiện tại đang ở tạm thời tại Trạm thuỷ 

sản Bản Ngà, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc cách xa khu rừng đặc dụng quản lý nên việc 

tuần rừng còn khó khăn và hạn chế. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của Ban quản lý còn thiếu nên trong 

những năm tới đây cần đầu tư xây dựng,bổ sung thêm các trang thiết bị, công cụ, 

phương tiện để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn. 

3. Kết quả các chương trình, dự án đã thực hiện: 

- Hiện nay xác định ranh giới, cắm mốc ngoài thực địa đã hoàn thành. 

- Chương trình bảo vệ rừng gắn với chính sách giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2020 của Chính phủ. Quá trình thực hiện đã nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm của người dân địa phương được nâng lên, độ che phủ rừng 

được giữ vững ổn định, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân, xóa đói, 

giảm nghèo. 

- Công tác bảo tồn: Hiện tại Ban đang thực hiện thu thập mẫu tiêu bản thực vật 

rừng trong khu rừng đặc dụng quản lý nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan 

học tập,….. 

IX. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG, 

BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 

1. Quản lý rừng tự nhiên 

Trước khi thành lập BQL việc giao khoán bảo vệ một phần diện tích rừng tự 

nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cao 

Lộc và huyện Lộc Bình đã và đang thực hiện.  

Sau khi BQL được thành lập Ban đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện các giải 

pháp như: duy trì tăng cường các nội dung công tác tuyên truyền đến người dân; công 

tác quản lý địa bàn rừng; tuần tra, kiểm tra rừng; duy trì công tác phối kết hợp với các 

cấp chính quyền ở địa phương, ngành chức năng trong công tác quản lý và bảo vệ 

rừng. Đồng thời, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng trong việc giao khoán bảo 

vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg cho 

các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Năm 2020, Ban giao khoán diện tích rừng 

tự nhiên còn lại và ký hợp đồng khoán bảo vệ với 05 cộng đồng thôn với diện tích 

khoán bảo vệ là 1.352,1 ha. 

Toàn bộ diện tích khu rừng đặc dụng đã được cắm mốc giới 100%. Ý thức, trách 

nhiệm của người dân địa phương trong việc chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ 

rừng và đấu tranh với các vi phạm về xâm lấn chiếm đất rừng tiếp tục được nâng lên. 
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2. Quản lý rừng trồng 

Hiện nay diện tích rừng trồng trong khu rừng đặc dụng chủ yếu là rừng trồng của 

dân. Rừng trồng chủ yếu là Thông, Hồi, Sở với diện tích rừng trồng đã thành rừng là 

435,29 ha, chưa thành rừng là 50,66 ha. 

Bảng 13. Thống kê diện tích các loại cây trồng của dân 

Diện tích đất trồng rừng của dân 485,95 

+ Rừng trồng thông 296,94 

+ Rừng trồng Hồi và Sở 138,35 

+ Đất rừng trồng chưa thành rừng 50,66 

Diện tích rừng trồng này được BQL thông báo cho các hộ gia đình là rừng trồng 

nằm trong rừng đặc dụng. Trong thời gian tới BQL phối hợp với các cơ quan chức 

năng và người dân có hướng giải quyết thỏa đáng đúng pháp luật. 

3. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và sâu bệnh gây hại 

rừng 

- Công tác bảo vệ rừng, PCCCR: BQL luôn theo dõi, cập nhật thông tin dự báo 

để có kế hoạch, biện pháp PCCCR phù hợp và hiệu quả. Đơn vị đã đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về phòng chống cháy rừng trên địa bàn rừng đặc dụng; thực hiện nghiêm 

túc phương án PCCCR đã được phê duyệt; xác định các địa bàn rừng có tiềm ẩn nguy 

cơ cháy cao và tập trung, tăng cường công tác canh gác lửa rừng trong những tháng 

khô hanh. Phối hợp chặt chẽ với các Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thực hiện tốt công 

tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các trạm bảo vệ rừng chủ động kiểm tra, sâu 

sát cơ sở, nắm chắc diễn biến trên các địa bàn rừng; đôn đốc các tổ nhận khoán 

thường xuyên tuần tra, canh gác lửa rừng.  

- Công tác sâu bệnh hại gây rừng: với mục tiêu và phương châm không để xảy ra 

dịch hại trên diện rộng, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.Với 

phương châm phòng là chính, phòng phải thường xuyên khi mật độ sâu bệnh mới phát 

sinh với quy mô và mức độ thấp, trừ là quan trọng nhưng phải kịp thời tổng hợp và 

toàn diện. 

4. Quản lý lâm sản ngoài gỗ 

Trước đây việc khai thác lâm sản ngoài gỗ do người dân khai thác trái phép dẫn 

đến cạn kiệt dần.  

Khi BQL được thành lập đã tuyên truyền, ngăn chặn không cho người dân tự ý 

vào rừng khai thác lâm sản ngoài gỗ. 

Trong thời gian tới việc trồng cây dược liệu dưới tán rừng sẽ được BQL chú 

trọng phát triển. 



32 
 

5. Quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học 

BQL đã thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ đa dạng sinh học phục hồi                            

rừng tự nhiên thông qua việc phổ biến tuyên truyền rộng rãi tới cộng đồng cùng tham 

gia bảo vệ; Xây dựng các loại biển báo cấm tại các lâm phần có diện tích rừng tự 

nhiên: Xúc tiến các biện pháp nuôi dưỡng, tái sinh phục hồi rừng tự nhiên và bảo vệ 

hành lang ven suối. Kết quả ảnh hưởng tốt đến môi trường xung quanh và dần tạo 

được tư tưởng tiến bộ trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng, khoanh nuôi 

tái sinh rừng tự nhiên. Nhờ công tác bảo vệ rừng được thực hiện tốt nên khu rừng đặc 

dụng Mẫu Sơn ngày càng phát triển tạo điều kiện tốt cho các động thực vật, trú ngụ 

sinh sống và phát triển, bảo vệ được các loài sinh vật sẵn có tại địa phương ngày càng 

phát triển góp phần bảo tồn tốt đa dạng sinh học tại địa phương an toàn cho hệ sinh 

thái phát triển rừng bền vững. 

• Đa dạng thực vật rừng: 

Theo các kết quả điều tra trước đây bước đầu khu hệ thực vật đã thống kê được 

655 loài thực vật thuộc 406 chi, 148 họ của 5 ngành (trong đó có 20 loài thực vật 

được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam). 

 • Đa dạng động vật rừng: 

Tổng hợp các kết quả phỏng vấn người dân và thợ săn địa phương, kết hợp với phân 

tích các điều tra trước đây tại khu vực để lập danh mục động vật khu vực Mẫu Sơn. 

Bảng 14. Tổng hợp tài nguyên động vật rừng đặc đụng mẫu Sơn 

TT Lớp động vật Số Bộ Số Họ Loài Số loài quý hiếm 

1 Thú 4 8 15 14 

2 Chim 5 20 47 6 

3 Bò sát 2 7 11 10 

4 Lưỡng cư 1 3 11 3 

Tổng cộng 12 38 84 33 

(Nguồn: Theo Báo cáo quy hoạch khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030). 

 Kết quả cho thấy động vật đã ghi nhận được 84 loài động vật thuộc 38 Họ, 12 

Bộ, thuộc các lớp thú, chim, bò sát, lưỡng cư, trong đó: 

 + Lớp Thú có 15 loài, 8 họ, 4 bộ. 

 + Lớp Chim có 47 loài, 20 họ, 5 bộ. 

 + Lớp Bò sát có 11 loài, 7 họ,2 bộ. 

 + Lớp Lưỡng cư có 11 loài, 3 họ, 1 bộ. 
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 Theo kết quả trên, trong rừng đặc dụng có 12 loài quý hiếm có tên trong Sách 

đỏ Việt Nam năm 2007. Những loài này cần được bảo vệ nghiêm ngặt và bảo tồn 

nguồn gen theo quy định của pháp luật. 

 Trong quá trình điều tra thực tế lập các ô tiêu chuẩn có một số loài thực vật 

chưa biết tên (ký hiệu SP), một số loài động vật rừng có tên trong danh mục nhưng 

trong quá trình đi điều tra thực tế chưa gặp. 

 • Cứu hộ, phát triển sinh vật: 

Động thực vật hoang dã trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều 

loài đã và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng trên như: Môi trường bị tác động, nạn săn bắt và khai thác trái phép…Vì vậy, 

việc cứu hộ, bảo tồn và phát triển các loài sinh vật là việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên 

công tác này chủ rừng chưa được chú trọng, do nhiều nguyên nhân khác nhau: nhân 

lực, kinh phí, cơ sở nuôi nhốt, các dự án có liên quan để thực hiện. 

•  Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; những 

loài đặc hữu. 

* Thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm: 

Bảng 15. Danh mục các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm. 

Tên chủ rừng: Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

TT Tên khoa học loài cây Tên Việt Nam 

Theo quy định của: 
Ghi 

Chú IUCN SĐVN 
NĐ

CP 

1 
Stephania cepharantha 

Hayata 
Củ bình vôi   EN A1a,b,c,d IIA   

2 Cycas balansae Warb. Thiên tuế   VU A1a,c IIA   

3 Asarum  glabrum Merr. Trầu tiên, hoa tiên   VU A1c,d IIA   

4 
Disporopsis longifolia 

Craib. 
Hoàng tinh cách   VU A1c,d IIA   

5 
Fibraurea tinctoria 

Lour.  
Hoàng đằng     IIA   

6 Stephania sinica Diels Dây Đồng tiền     IIA   

7 
Dendrobium nobile 

Lindl. 
Hoàng thảo     IIA   

8 
Madhuca pasquieri 

(Dubard.) Lamb. 
Sến mật   EN A1a,c,d     

9 
Lithocarpus cerebrinus 

A. Camus 
Sồi phảng   EN A1c,d     

10 Paris polyphylla Smith Bảy lá một hoa   EN A1c,d     

11 
Balanophora laxiflora 

Hemsl. 

Nấm đất, Dó đất hoa 

thưa 
  EN B1+2b,c,e     
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12 
Rauvolfia verticillata 

(Lour.) Baill. 
Ba gạc vòng   VU A1a, c     

13 Drynaria bonii Christ Tắc kè đá    VU A1a,c,d     

14 
Goniothalamus 

vietnamensis Ban 
Bổ béo đen   

VU A1a,c,d, 

B1+2b,e 
    

15 
Canarium tramdenum 

Dai et Yakovl. 
Trám đen   VU A1a,c,d+2d     

16 
Chukrasia tabularis 

A.Juss. 
Lát hoa   VU A1a,c,d+2d     

17 Ardisia sylvestris Pit. Lá khôi tía   VU A1a,c,d+2d     

18 
Castanopsis hystrix A. 

DC. 
Dẻ gai đỏ   VU A1c,d     

19 
Calamus platyacanthus 

Warb. et Becc. 
Song mật   VU A1c,d+2c,d     

20 
Stemona cochinchinensis 

Gagnep. 
Bách bộ   VU B1+2b,c     

21 Melientha suavis Pierre Rau sắng   VU B1+2e     

22 
Cinnadenia paniculata 

(Hook.f.) Kosterm. 
Kháo xanh LC VU     

23 
Illicium griffithii Hook.f. 

& Thomson 
Hồi núi EN       

24 

Eleutherococcus 

trifoliatus (L.) S.Y. Hu  

(Acanthopanax 

trifoliatus (L.) Voss) 

Ngũ gia bì gai ba lá   EN     

25 Anoectochilus setaceus Lan kim tuyến    EN IIA   

26 Podocarpus neriifolius Thông tre   EN IIA   

* Động vật rừng nguy cấp: 

Bảng 16. Danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm 

Tên chủ rừng: Ban Quản Lý Rừng Đặc Dụng Mẫu Sơn 

T

T 

Tên khoa học loài động 

vật rừng 
Tên Việt Nam 

Theo quy định của: 
Ghi 

chú IUCN SĐVN NĐCP CITES 

1 Ceryle lugubris Bói cá lớn VU EN IB     

3 Hemigalus owstoni Cầy vằn Bắc LC   IIB     

4 Copsychus malabaricus Chích chòe lửa CR CR IIB     

5 Ingerophrynus galeatus  Cóc rừng   VU IIB     

6 Tyto capaensis Cú lợn lưng nâu   VU       

7 Tyto alba Cú lợn lưng xám EN   IIB     

8 Myotis siligorensis Dơi tai sọ cao   VU IIB     

9 Quasipaa spinosa  Ếch gai   VU       

10 Quasipaa delacouri  Ếch vạch   LR IB     
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11 Prionailurus bengalensis Mèo rừng   LR       

12 Bungarus fasciatus Rắn cặp nong VU CR IB II   

13 Naja naja Rắn hổ mang VU EN IB     

14 Ophiophagus hannah Rắn hổ mang chúa EN VU IIB     

15 Ptyas korros Rắn ráo   CR IB     

16 Ptyas mucosa Rắn ráo trâu VU         

17 Coelognathus prasinus Rắn sọc xanh EN EN IB I   

18 Sacalia quadriocellata Rùa bốn mắt LC   IB     

19 
Platysternon 

magacephalum Rùa đầu to 
LC   IIB     

20 Cuora trifasciata Rùa hộp ba vạch     IIB     

21 Hylopetes alboniger Sóc bay trắng đen   EN       

22 Petaurista petaurista Sóc bay trâu VU EN       

23 Ratufa bicolor Sóc đen   VU       

24 Gekko gecko Tắc kè VU EN       

25 
Paguma larvata (Smith, 

1827) 
Cầy vòi mốc LC - - III 

  

26 

Paradoxurus 

hermaphroditus (Pallas, 

1777) 

Cầy vòi đốm LC - - III 

  

Ghi chú: 

- CITES: I: Bị đe dọa tuyệt chủng; II: Chưa bị nguy cấp; III: Hạn chế khai thác. 

- NĐCP – Nghị định số 06/2019/NĐ-CP: IB – Nhóm I, Nghiêm cấm khai thác và 

sử dụng/IB, Động vật hoang dã; IIB – Nhóm II, Hạn chế khai thác và sử dụng/IIB, 

Động vật hoang dã. 

- NĐ 160: Nghị định 160/2013/NĐ-CP,  I: thuộc Phụ lục I. 

- SĐVN – Sách đỏ Việt Nam (Bộ KHCN&MT, 2007): EN - Nguy cấp, VU – 

Sắp nguy cấp, LC – Ít lo ngại, LR – Ít nguy cấp; DV: dấu vết; A: ảnh chụp. 

- IUCN 2017 (Danh lục Đỏ IUCN, 2017): CR – Cực kỳ nguy cấp, EN – Nguy 

cấp, VU – Sắp nguy cấp, NT – Gần bị đe đọa, LC – Ít lo ngại, LR – Ít nguy cấp. 

6. Công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học 

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, BQL phối hợp với các đơn vị 

có chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ và 

phát triển rừng nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ rừng nói riêng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn 

bản pháp luật được quan tâm thực hiện. Công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra rừng 

được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Việc thực 
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hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác xử phạt hành chính đảm bảo 

nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả xử phạt hành chính đã có tác động tích cực, góp 

phần nâng cao ý thức pháp luật trong Nhân dân, có tác dụng răn đe, ngăn chặn các 

hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, do địa hình bị chia cắt 

mạnh, nhiều núi cao vực sâu, dân cư còn sinh sống trong rừng đặc dụng nên công tác 

quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù lực lượng bảo vệ rừng đã tổ chức, 

triển khai và thực hiện nhiều phương án QLBV, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng 

sinh học, theo hướng toàn diện và đồng bộ, bảo vệ rừng tận gốc và đã đạt được thành 

tích đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng rừng, đặc biệt là giá trị đa dạng sinh 

học, song kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế. 

* Nhận xét: 

- Ưu điểm: 

+ BQL được sự quan tâm của các ban ngành liên quan đầu tư các trang thiết bị 

cần thiết để phục vụ làm việc nên công các tác quản lý bước đầu đã phát huy hiệu 

quả. 

+ BQL có nhiều cán bộ có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn nên việc quản lý, xử 

lý các tình huống vi phạm kịp thời, hợp tình đúng pháp luật. 

+ Tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên nên rừng của BQL được bảo vệ không bị 

xâm phạm. 

- Tồn tại: 

+ Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn có địa hình phức tạp, chia cắt bởi dông cao khe 

sâu nên việc tuần tra, kiểm tra rừng còn nhiều khó khăn. 

+ Biên chế của BQL còn thiếu so với qui định của Nhà nước, do đó không đủ 

cán bộ để bố trí phụ trách địa bàn còn mỏng. 

+ Trang thiết bị, máy móc cung cấp cho BQL mặc dù đã có nhưng vẫn còn thiếu 

nên vẫn phải dùng chung thiết bị như máy tính, GPS… 

X. PHÂN KHU CHỨC NĂNG CỦA KHU RỪNG ĐẶC DỤNG 

 Theo kết quả điều tra, rà soát hiện trạng rừng năm 2020 khu Rừng đặc dụng 

Mẫu Sơn có quy mô diện tích là 3.882,54 ha, nằm trên địa bàn 2 huyện: Cao Lộc (một 

phần của xã Mẫu Sơn), Lộc Bình (một phần xã Mẫu Sơn). Các phân khu chức năng 

có diện tích như sau: 

Bảng 17. Phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

TT Phân khu chức năng 
Quy hoạch không gian các phân khu chức năng 

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 
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1 Phân khu BVNN 2.208,95 56,9 

2 Phân khu PHST 1.673,59 43,1 

3 Phân khu DVHC 24,9 Thôn Khuổi Cấp 

  Cộng 3.882,54 100,0 

1. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 

Đây là khu vực có diện tích vừa đủ để bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái tự nhiên 

như mẫu chuẩn sinh thái quốc gia, được quản lý, bảo vệ chặt chẽ để theo dõi diễn biến 

tự nhiên của rừng và hệ sinh thái. 

Diện tích của Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là: 2.208,95 ha chiếm 56,9% diện 

tích khu rừng đặc dụng. Ở Phân khu này hội tụ đầy đủ những đặc trưng và tính đa 

dạng sinh học của Khu rừng đặc dụng. Đây là vùng phân bố chủ yếu của các loài thực 

vật quý hiếm như: Sồi Phảng, Lát hoa, Lan kim tuyến, Bảy lá một hoa,... Khu hệ động 

vật với các loài quý, hiếm, đặc hữu của rừng đặc dụng cũng tập trung chủ yếu ở khu 

vực này như: Cá Cóc, Ếch hương, Ếch cây sần Bắc Bộ, Cầy vòi mốc,... 

2. Phân khu phục hồi sinh thái 

Phân khu PHST là bộ phận của khu rừng đặc dụng được xác lập để khôi phục 

các hệ sinh thái nhằm đáp ứng yêu cầu chủ yếu là phục hồi rừng và các hệ sinh thái tự 

nhiên. Phân khu này được quản lý có tác động bằng một số biện pháp kỹ thuật lâm 

sinh và bảo tồn kết hợp với tổ chức thực hiện các chức năng khác theo quy định của 

pháp luật. 

Phân khu phục hồi sinh thái có diện tích là:1.673,59 ha chiếm 43,1% tổng diện 

tích Khu rừng đặc dụng. Trạng thái rừng chủ yếu là rừng nghèo kiệt và rừng phục hồi 

trên núi đất. Đây là khu vực có thể áp dụng các biện pháp lâm sinh như: Khoanh nuôi 

xúc tiến tái sinh tự nhiên, làm giàu rừng và trồng rừng, đồng thời là khu vực dự kiến 

quy hoạch các điểm du lịch sinh thái.... 

3. Phân khu dịch vụ hành chính 

Phân khu DVHC là bộ phận của khu rừng đặc dụng được xác lập chủ yếu để xây 

dựng các công trình làm việc, sinh hoạt của BQL khu rừng đặc dụng, nghiên cứu, 

thực nghiệm khoa học, cứu hộ và phát triển sinh vật, cơ sở hạ tầng phục vụ DLST, vui 

chơi giải trí và tổ chức thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật. 

Địa điểm xây dựng phân khu dịch vụ - hành chính có tổng diện tích là: 24,9ha. 

Phân khu DVHC tương đối bằng phẳng, nằm trong khu hành chính tại thôn Khuổi 

Tẳng và thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. Phân khu DVHC là nơi bố trí 
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diện tích xây dựng trụ sở làm việc, vườn ươm và công trình sinh hoạt của BQL, các 

công trình dịch vụ và là nơi tập trung các cán bộ, sinh viên đến nghiên cứu, học tập.... 

4. Vùng đệm 

Theo Quyết định số: 2447/QĐ-UBND, ngày 30/11/2018 về việc Phê duyệt Quy 

hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các 

khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 tại Điều 1, 

khoản 2 quy định này. 

Vùng đệm được quy hoạch với mục đích làm giảm sức ép đối với khu RĐD và 

góp phần nâng cao ý thức về quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng của người dân sống 

xung quanh khu RĐD. BQL khu RĐD tổ chức cho cộng đồng dân cư vùng đệm tham 

gia các hoạt động bảo vệ, bảo tồn, sử dụng hợp lý lâm sản và các tài nguyên tự nhiên, 

các dịch vụ du lịch để góp phần nâng cao thu nhập, gắn sinh kế của người dân với các 

hoạt động của khu rừng. Chính quyền các cấp trên địa bàn vùng đệm lập dự án đầu tư 

phát triển sản xuất và cơ sở hạ tầng nông thôn để ổn định cuộc sống cho cộng đồng 

dân cư và thiết lập quy chế trách nhiệm của cộng đồng và hộ gia đình trong bảo vệ, 

bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng. 

* Vùng đệm trong: 

Vùng đệm trong là toàn bộ các thôn đang có dân cư sinh sống ổn định trước khi 

thành lập khu rừng đặc dụng, không có điều kiện di dân tái định cư ra khỏi khu rừng 

đặc dụng; Có quy hoạch ổn định dân cư lâu dài tại chỗ phù hợp với quy hoạch của 

khu rừng đặc dụng. Bao gồm 02 thôn gồm: Khuổi Phiêng và Co Loi, xã Mẫu Sơn, 

huyện Cao Lộc, diện tích là 68,58 ha. 

* Vùng đệm ngoài: 

Bao gồm các thôn nằm liền kề với ranh giới ngoài của khu bảo tồn, khu vực có 

cộng đồng dân cư thôn sinh sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt theo 

truyền thống. Tổng diện tích vùng đệm ngoài là 13.250,52 ha, thuộc 42 thôn của 08 xã 

giáp ranh. Cụ thể: 

+ Huyện Cao Lộc: gồm các xã Mẫu Sơn, Công Sơn và Xuất Lễ. Tổng diện tích 

03 xã là: 6.625,16 ha, 

+ Huyện Lộc Bình: gồm 05 xã Đồng Bục, Hữu Khánh, Mẫu Sơn, Xuân Mãn, 

Yên Khoái. Tổng diện tích là 6.625,36 ha. 
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XI. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH CỦA CHỦ RỪNG 

TRONG 03 NĂM LIÊN TIẾP LIỀN KỀ 

1. Về thực hiện phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 

BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn và là đơn vị không có thu theo quy định hiện hành 

của Nhà nước. Theo hướng dẫn tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, BQL rừng đặc 

dụng Mẫu Sơn là đơn vị nhà nước được đảm bảo chi thường xuyên; BQL lập dự toán 

ngân sách báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và tổng hợp, trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Ban quản lý có trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh, 

quyết toán tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước; chịu sự kiểm tra, giám sát 

của cơ quan tài chính Nhà nước có thẩm quyền. 

2. Hạng mục các nguồn kinh phí của chủ rừng 

Bảng 18. Nguồn kinh phí của BQL Rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Nguồn kinh phí Năm 2020 

  Ngân sách Nhà nước 2.799.572.000 

  Cộng 2.799.572.000 

3. Hạng mục các nguồn chi của chủ rừng 

Bảng 19. Thống kê các nguồn chi của BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn. 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Hạng mục Năm 2020 Ghi chú 

I Chi hoạt động sự nghiệp 1.107.964.000 
 

1 Kinh phí thường xuyên 473.464.000 
Theo QĐ số 286/QĐ-

SNN, ngày 26/8/2020 

của SNN; QĐ số 

238/QĐ-SNN ngày 

10/7/2020 

1 
Hỗ trợ chi hoạt động thường 

xuyên 
473.464.000 

2 Kinh phí không thường xuyên 634.500.000 

1 
Kinh phí mua sắm trang thiết bị và 

sửa chữa nhỏ trụ sở cơ quan. 
634.500.000 

II Kinh phí sự nghiệp lâm nghiệp 2.112.572.000 
 

1 Bảo vệ rừng 1.000.000.000 
Theo QĐ số 253/QĐ-

SNN, ngày 23/7/2020 

của SNN 

2 Khoanh nuôi tái sinh 100.000.000 

3 Hỗ trợ thôn bản rừng đặc dụng 120.000.000 

4 Chi phí quản lý 72.572.000 
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5 

Thực hiện hỗ trợ kinh phí quản lý 

bảo vệ rừng đặc dụng (100.000 

đồng/ha) 

130.000.000 
Theo QĐ số 336/QĐ-

SNN, ngày 28/9/2020 

của SNN 
6 Xây dựng Phương án QLRBV 550.000.000 

7 Thu thập tiêu bản, mẫu vật 100.000.000 

8 Kinh phí tập huấn, tuyên truyền 40.000.000 

 
Tổng 2.799.572.000 

  

(Nguồn: BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn cung cấp năm 2020). 

 

 

CHƯƠNG III 

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG ÁN 

 

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 

1. Mục tiêu chung 

Quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi phục hồi tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, trồng 

mới rừng, làm giàu rừng. Đảm bảo công tác bảo tồn, đa dạng sinh học, bảo tồn các loài 

động thực vật quý hiếm, phục hồi hệ sinh thái rừng đặc trưng cho vùng Đông Bắc Việt 

Nam. Phục vụ nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, bảo vệ cảnh quan môi trường. 

Huy động sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước vào hoạt 

động bảo tồn, phát triển rừng đặc dụng, nâng cao nhận thức và mức sống của người dân 

trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Bảo tồn và phát triển bền vững khu 

bảo tồn loài và sinh cảnh Mẫu Sơn đến năm 2030 phải đảm bảo đúng tiêu chí rừng đặc 

dụng theo quy định và phù hợp với quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước và quy 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội chung cấp tỉnh và cấp huyện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

 2.1.  Mục tiêu kinh tế 

Quản lý bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện có là 2.852 ha, trồng mới làm giàu 

rừng 200 ha, khoanh nuôi tái sinh 30 ha/năm. Xác định nguồn tài chính bền vững từ 

các hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, 

thuê môi trường rừng, phí, lệ phí; sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng nghiên cứu, 

thực nghiệm khoa học, lâm sản ngoài gỗ. 
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Sử dụng có hiệu quả rừng và đất rừng bảo đảm tính liên tục - ổn định - lâu dài, 

hạn chế mức thấp nhất những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa kinh tế - môi trường 

- xã hội và chất lượng, trữ lượng của rừng. 

Phát huy nội lực kết hợp với thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, cân đối, hài hòa giữa chiều sâu và 

chiều rộng, tạo sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 

2.2 Mục tiêu môi trường 

Đảm bảo tính thống nhất, khoa học trong mọi hoạt động của RĐD, không gây 

những tác động tiêu cực đối với tài nguyên thiên nhiên và tính đa dạng sinh học của các 

hệ sinh thái tự nhiên. Xác định tổng diện tích rừng được bảo vệ, độ che phủ của rừng, 

diện tích rừng suy thoái cần được phục hồi; hệ sinh thái, đa dạng sinh học, các loài thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu được bảo vệ; phát triển và bảo 

tồn các loài cây bản địa; giảm số vụ cháy rừng, vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. 

Bảo vệ và gìn giữ môi trường thông qua hoạt động bảo vệ, khoanh nuôi tự nhiên 

rừng, làm giàu rừng nghèo và nghèo kiệt trong diện tích rừng do Ban quản lý. Phát 

huy tối đa chức năng của rừng như bảo vệ đất đai, bảo vệ nguồn nước; hạn chế xói 

mòn đất, rửa trôi đất, điều hòa nguồn nước, hạn chế thiên tai lũ lụt, hạn hán và cải tạo 

nâng cao độ phì nhiêu của đất; bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.  

Tổ chức quản lý bảo vệ tốt các phân khu bảo vệ, các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, đa dạng sinh học, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn và tôn 

tạo; bảo tồn các nguồn gen động - thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. 

2.3 Mục tiêu xã hội  

Gia tăng lợi ích từ rừng cho cộng đồng địa phương như: sử dụng bền vững tài 

nguyên rừng thông qua dịch vụ môi trường rừng từ cho thuê môi trường rừng và cung 

cấp cây giống, cây trồng lâm nghiệp cho người dân địa phương để phát triển rừng 

trồng, nâng cao đời sống và tăng thu nhập. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 

người lao động; ổn định sinh kế người dân sống trong vùng đệm; nâng cao nhận thức 

về quản lý rừng bền vững; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. 

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ BQL, đáp ứng yêu 

cầu quản lý rừng bền vững đảm bảo nhu cầu phát triển của BQL. 

II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất năm 2020, phân loại chức năng rừng và điều 

kiện tự nhiên, khả năng, nguồn lực hiện có của BQL, kết quả điều tra, rà soát hiện 

trạng năm 2020 căn cứ vào điều kiện tự nhiên, ranh giới các phân khu chức năng đang 
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quản lý, khả năng và nguồn lực hiện có của Ban quản lý rừng đặc dụng. Toàn bộ diện 

tích là: 3.882,54 ha rừng và đất lâm nghiệp được quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030. Gồm 02 xã: Mẫu Sơn (Cao Lộc) và Mẫu Sơn (Lộc Bình) được thống kê 

như sau: 

Bảng 20. Hiện trạng và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

Đơn vị tính: ha 

TT LOẠI ĐẤT 

Giai đoạn 2021-2025 Giai 

đoạn 

2026 - 

2030 
2021 2022 2023 2024 2025 

I 
Tổng diện tích của 

chủ rừng quản lý 
3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 

1 Đất nông nghiệp 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 

1.1 
Đất sản xuất nông 

nghiệp       

- 
Đất trồng cây hàng 

năm khác       

1.2 Đất lâm nghiệp 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 

- Đất rừng đặc dụng 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 3.882,54 

2 
Đất phi nông 

nghiệp       

2. Đánh giá tính phù hợp của phương án: 

Trong giai đoạn tới trong khu rừng đặc dụng chủ yếu tác động vào khoanh nuôi 

bảo vệ rừng tự nhiên và trồng rừng mới trên đất trống chưa có rừng. 

Dự kiến theo kế hoạch vào năm 2021, Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn sẽ 

xây dựng một số cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ cho việc quản lý bảo vệ rừng khu 

rừng đặc dụng (01 trụ sở làm việc của Ban, 01 trạm quản lý bảo vệ rừng, 2 chòi canh 

lửa). 

* Ưu điểm: 

Phương án này không làm thay đổi ranh giới rừng đặc dụng cũng như các phân 

khu chức năng đã được cắm mốc ranh giới 3 loại rừng trước đây, đồng thời cũng phù 

hợp với quyết định 687/QĐ-UBND, ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn và 

ranh giới phân khu vẫn được giữ nguyên, thuận tiện cho việc quản lý bảo vệ rừng và 

bảo tồn đa dạng sinh học. 

* Nhược điểm: 

Trong khu rừng vẫn còn có các hộ dân sống xen kẽ trong khu rừng đặc dụng nên 

ít nhiều có ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng 

sinh học khu rừng đặc dụng. 
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Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm cả những diện tích rừng nghèo về đa 

dạng sinh học, cần phải tăng cường công tác bảo vệ rừng. 

III. KẾ HOẠCH KHOÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CHO HỘ 

GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

1. Kế hoạch khoán bảo vệ và phát triển rừng 

a) Khoán ổn định: Trong giai đoạn 2021 – 2030 BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn sẽ 

giao khoán rừng cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ rừng đặc 

dụng với tổng diện tích là 2.852,0 ha và khoán khoanh nuôi 30,0 ha. 

Bảng 21. Kế hoạch khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 75/NĐ-CP 

T

T 
Năm 

Địa danh Diện 

tích bảo 

vệ (ha) 

Kinh phí (đồng) 
Nguồn 

vốn 
Căn cứ 

Xã TK 
Đơn 

giá 
Kinh phí 

1 2021 

Mẫu Sơn-

Cao Lộc 

319, 320, 

313 
1.378,62 400.000 

                

551.448.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Mẫu Sơn-

Lộc Bình 

380, 381, 

382C 
1.473,39 400.000 

                

589.356.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

2 2022 

Mẫu Sơn-

Cao Lộc 

319, 320, 

313 
1.378,62 400.000 

                

551.448.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Mẫu Sơn-

Lộc Bình 

380, 381, 

382C 
1.473,39 400.000 

                

589.356.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

3 2023 

Mẫu Sơn-

Cao Lộc 

319, 320, 

313 
1.378,62 400.000 

                

551.448.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Mẫu Sơn-

Lộc Bình 

380, 381, 

382C 
1.473,39 400.000 

                

589.356.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

4 2024 

Mẫu Sơn-

Cao Lộc 

319, 320, 

313 
1.378,62 400.000 

                

551.448.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Mẫu Sơn-

Lộc Bình 

380, 381, 

382C 
1.473,39 400.000 

                

589.356.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

5 2025 

Mẫu Sơn-

Cao Lộc 

319, 320, 

313 
1.378,62 400.000 

                

551.448.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Mẫu Sơn-

Lộc Bình 

380, 381, 

382C 
1.473,39 400.000 

                

589.356.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

6 

  

2026 

  

Mẫu Sơn-

Cao Lộc 

319, 320, 

313 
1.378,62 400.000 

                

551.448.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Mẫu Sơn-

Lộc Bình 

380, 381, 

382C 
1.473,39 400.000 

                

589.356.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 
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b) Khoán công việc, dịch vụ: Thuê tư vấn lập hồ sơ giao khoán và hợp đồng giao 

khoán bảo vệ cho hộ, nhóm hộ gia đình, cộng đồng thôn. 

 2. Kế hoạch, nội dung đồng quản lý 

Công tác giao khoán bảo vệ rừng, hàng năm tiến hành nghiệm thu 2 lần (6 tháng 1 

lần) để đánh giá công tác quản lý bảo vệ làm cơ sở cho việc quyết toán nhân công quản 

lý bảo vệ rừng cho các cá nhân, hộ gia đình, và tổ nhận khoán.  

- Đối tượng: Là diện tích rừng thuộc quyền quản lý của Ban. 

- Quy mô: Hạn mức diện tích rừng nhận tối đa là 30 ha một hộ gia đình. 

- Quyền lợi: Được hỗ trợ tiền khoán bảo vệ theo quy định của Nhà nước. 

- Quản lý rừng đặc dụng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16/11/2018 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp. 

IV. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN, SỬ DỤNG BỀN 

VỮNG, BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC RỪNG ĐẶC DỤNG MẪU SƠN GIAI 

ĐOẠN 2021- 2030 

1. Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học 

a) Bảo vệ rừng: 

- BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn đã tiến hành giao khoán 2.852,0 ha rừng cho các 

hộ dân, cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ, gắn trách nhiệm cụ thể để người dân nâng 

cao ý thức bảo vệ rừng, hạn chế việc phá rừng và khai thác lâm sản.   

7 

  

2027 

  

Mẫu Sơn-

Cao Lộc 

319, 320, 

313 
1.378,62 400.000 551.448.000 NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Mẫu Sơn-

Lộc Bình 

380, 381, 

382C 
1.473,39 400.000 

                

589.356.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

8 

  

2028 

  

Mẫu Sơn-

Cao Lộc 

319, 320, 

313 
1.378,62 400.000 

                

551.448.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Mẫu Sơn-

Lộc Bình 

380, 381, 

382C 
1.473,39 400.000 

                

589.356.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

9 2029 

Mẫu Sơn-

Cao Lộc 

319, 320, 

313 
1.378,62 400.000 

                

551.448.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Mẫu Sơn-

Lộc Bình 

380, 381, 

382C 
1.473,39 400.000 

                

589.356.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

10 2030 

Mẫu Sơn-

Cao Lộc 

319, 320, 

313 
1.378,62 400.000 

                

551.448.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Mẫu Sơn-

Lộc Bình 

380, 381, 

382C 
1.473,39 400.000 

                

589.356.000  
NSNN 

Nghị định 

75/NĐ-CP 

Tổng 
   

11.408.040.000 
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-  Xây dựng các nội quy cho khu rừng đặc dụng. Phối hợp với chính quyền địa 

phương thành lập các tổ bảo vệ rừng chuyên trách cùng với kiểm lâm địa bàn tuần tra 

bảo vệ rừng. 

- Thường xuyên phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền các xã, các 

huyện Lộc Bình, Cao Lộc và với lực lượng bảo vệ rừng của các xã để cùng bảo vệ 

rừng. Mỗi xã thành lập các tổ, nhóm các hộ gia đình tham gia mạng lưới bảo vệ. 

Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ rừng là tuyên truyền vận động các tổ chức xã hội, các 

tầng lớp Nhân dân thực hiện nội quy RĐD; tuần tra, phát hiện và ngăn chặn những 

hành vi có nguy cơ xâm hại đến khu RĐD. Khi phát hiện có những vụ việc vi phạm 

luật bảo vệ rừng, lực lượng bảo vệ rừng của BQL RĐD phải phối hợp với lực lượng 

Kiểm lâm để lập biên bản và thực hiện các biện pháp, thủ tục theo quy định của pháp 

luật. 

- Nghiêm cấm mọi hình thức khai thác lâm sản, săn bắt động vật để góp phần giữ 

cho diện tích rừng còn lại không bị xâm hại và tài nguyên động, thực vật không bị mất 

thêm. 

- Rà soát, thu hồi, huỷ hợp đồng đối với các tố chức, cá nhân đã được hợp đồng 

nhận khoán nhưng chưa thực hiện đúng theo hợp đồng. 

b) Giải pháp đối với diện tích rừng trồng của dân trồng trong diện tích rừng 

đặc dụng:  

Hiện nay trên diện tích rừng trồng nằm trong khu rừng đặc dụng do BQL rừng 

đặc dụng Mẫu Sơn quản lý có 485,95 ha rừng trồng trong đó: Rừng trồng đã thành 

rừng là 435,29 ha, rừng trồng chưa thành rừng là 50,66 ha. Đối với những diện tích 

rừng trồng này (rừng trồng thuần loài đang chăm sóc) thì tùy vào điều kiện cụ thể của 

từng khu rừng có thể chọn một trong các cách thức, giải pháp sau:  

- Đối với những diện tích rừng trồng chưa thành rừng sẽ bố trí cây trồng phân tán 

để người dân trồng tại vị trí khác không thuộc rừng đặc dụng. 

- BQL đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hỗ trợ, đền bù theo đúng 

đơn giá quy định của nhà nước đối với những diện tích đủ tiêu chí thành rừng.  

- Đối với những diện tích đất canh tác nông nghiệp trong rừng đặc dụng đã canh 

tác lâu dài, nhà ở thì xem xét, bóc tách đưa ra khỏi rừng đặc dụng. 

- Đối với những diện tích tích rừng đã thành rừng thì sẽ hỗ trợ giao khoán bảo vệ 

rừng theo Nghị định 75/NĐ-CP. 

- BQL phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các bước cưỡng chế, thu 

hồi đối với những diện tích mà BQL đã đưa ra phương án hỗ trợ, đền bù mà người 

dân không chấp thuận và những vị trí người dân tự ý lấn chiếm vào khu rừng đặc 
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dụng của BQL theo đúng quy trình quy định của pháp luật. 

Tùy theo những vị trí, đặc thù riêng của từng khu đất, từng hộ gia đình BQL sẽ 

lựa chọn những phương án phù hợp nhất để người dân ổn định đời sống. 

c) Kế hoạch xây dựng các phương án bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng 

giai đoạn 2021-2025: 

- Phối hợp lực lượng vũ trang các huyện,các xã có diện tích rừng đặc dụng Mẫu 

Sơn, xây dựng các phương án diễn tập giả định có cháy rừng xảy ra về công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra ứng phó nhanh chóng, kịp thời, đảm 

bảo phương châm 04 tại chỗ: 

+ Chỉ huy tại chỗ; 

+ Lực lượng tại chỗ; 

+ Phương tiện tại chỗ; 

+ Vật tư và hậu cần tại chỗ. 

- Thường xuyên túc trực các chòi canh lửa, tuần tra kiểm soát các khu rừng có 

nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, đặc biệt là vào mùa khô hạn và các ngày nắng nóng. 

Kịp thời ngăn chặn các hành vi đốt lửa trong rừng, đốt nương sát với ranh giới khu 

bảo tồn, các thung lũng ở chân núi. 

- Tổ chức hội nghị, tập huấn công tác PCCCR: 

+ Đối tượng: các cán bộ trong BQL, trưởng thôn, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ 

rừng. 

+ Thời gian: Giai đoạn 2021-2030. 

+ Số lượng: 6 lớp, mỗi năm 1 lớp (mỗi lớp khoảng 30 người). 

d) Kế hoạch phòng trừ sinh vật gây hại rừng giai đoạn 2021 – 2030: 

- Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi tình hình sâu bệnh hại 

nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng sinh vật hại rừng. 

- Điều tra các loài sâu bệnh hại cây rừng đặc dụng và mức độ phá hoại của chúng 

trên toàn bộ diện tích rừng đặc dụng. Xác định, định danh một số loài sâu bệnh hại 

chính có mức độ phá hại cao, có nguy cơ phát dịch trên diện rộng. Xác định nguyên 

nhân gây bệnh. Đề xuất các biện pháp quản lý, phòng trừ sâu bệnh hại tại khu rừng 

đặc dụng Mẫu Sơn, đảm bảo cho sự an toàn và phát triển ngày một bền vững. 

- Phương pháp thực hiện:  

+ Sử dụng phương pháp điều tra, nghiên cứu cơ bản của chuyên ngành côn trùng 

học và bệnh học thực vật, sử dụng các phần mềm của chương trình quản lý dữ liệu về 

sâu bệnh hại để phân tích, tổng hợp các số liệu đã  điều tra được tại thực địa. 
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+ Phối hợp với chính quyền và Nhân dân các xã, các thôn sinh sống trong khu 

rừng đặc dụng cùng phát hiện, cùng phòng trừ, cùng ngăn chặn kịp thời các loài sinh 

vật hại rừng, đảm bảo cho rừng sinh trưởng phát triển tốt. 

- Biện pháp thực hiện: 

+ Khi mới xuất hiện sinh vật hại rừng cần khoanh vùng để tiêu diệt ổ dịch, dùng 

các kỹ thuật để loại trừ sự phát triển của sinh vật: Tiêu hủy sinh vật gây hại, cắt bỏ, 

chặt hạ các cành cây bị bệnh,… 

+ Sử dụng các chế phẩm sinh học để tiêu diệt sinh vật gây hại. 

+ Nghiên cứu, nhân giống các giống cây có sức sống mạnh mẽ, kháng sâu bệnh, 

côn trùng gây hại. 

đ) Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và khu rừng có giá trị kinh tế cao: 

Đa dạng sinh học thể hiện trên các khía cạnh: Đa dạng hệ sinh thái rừng, đa dạng 

về thành phần loài, số lượng loài qúy hiếm, đa dạng về số lượng cá thể. Giá trị của đa 

dạng sinh học và các khu rừng có giá trị bảo tồn cao chủ yếu tập trung trong các khu 

rừng tự nhiên. 

Bảng 22. Bảo tồn đa dạng sinh học và các khu rừng có giá trị bảo tồn cao 

TT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Thực vật 
  

 
Tổng số loài Loài 41 

 
Loài quý, hiếm trong Sách đỏ Việt Nam Loài 31 

2 Động vật 
  

 
Tổng số loài Loài 84 

 
Loài quý, hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới Loài 33 

* Đa dạng thực vật rừng:  

Kết quả điều tra tại rừng tự nhiên thuộc lâm phần khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

bao gồm 41 loài thuộc 15 chi, 28 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch là Khuyết 

lá thông (Psilotophyta), Thông đất (Lycopodiophyta), Dương xỉ (Polypodiophyta), 

Hạt trần (Gymnospermae) và Hạt kín (Angiospermae). Trong đó có 31 loài quý hiếm 

nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam. 

* Đa dạng động vật rừng: 

Tổng hợp kết quả điều tra ngoài thực địa, qua phỏng vấn người dân đi rừng có 

phát hiện dấu tích của một số loài quý hiếm, thợ săn địa phương kết hợp phân tích các 

điều tra trước đây tại khu vực đã ghi nhận được tổng số 92 loài động vật. Các loài 

động vật quý hiếm hiện có trong rừng đặc dụng như: Cá Cóc, Cầy vòi mốc, Mèo cá, 
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Ếch hương,... vẫn bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Sự tồn tại của các loài thú quý 

hiếm này thực sự trở nên mong manh, nếu không có các biện pháp bảo vệ bảo tồn kịp 

thời và quyết liệt thì nguy cơ tuyệt chủng là rất cao. 

- BQL khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật nâng cao nhận thức của người dân. 

- Nghiên cứu và xây dựng khu bảo tồn, lựa chọn một số khu vực có sinh cảnh 

thích hợp, khoanh vùng bảo tồn và nuôi bán tự nhiên các loại động, thực vật quý 

hiếm.  

- Bảo vệ, duy trì ổn định trữ lượng và chất lượng rừng, quản lý rừng bền vững. 

- Điều tra, giám sát đa dạng sinh học hằng năm, xây dựng kế hoạch, dự án để bảo 

tồn các loài nguy cơ tuyệt chủng, những loài có cá thể rất ít ngoài tự nhiên. 

- Đào tạo nguồn nhân lực để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nhân giống 

các loài gen quý hiếm. 

- Xác định các loài nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn 

BQL để xây dựng các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nhằm bảo vệ 

nguyên vẹn và gia tăng số lượng cá thể thông qua các hoạt động bảo tồn và phát triển 

loài. 

- Nghiêm cấm việc săn, bắt, buôn bán động vật quý hiếm, các hoạt động xâm hại 

đến tài nguyên thiên nhiên. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

* Kế hoạch bảo tồn động vật rừng Mẫu Sơn: 

- Ếch hương Mẫu Sơn (Tên tiếng Dao đỏ gọi là Tồng Keng): 

• Giá trị: Ếch hương có nhiều dưỡng chất quý được kết hợp với thảo dược dùng 

làm thuốc. Chúng ăn côn trùng sống như: Cào cào, châu chấu, sâu bọ,...  góp phần cân 

bằng sinh thái và sử dụng làm dược liệu. 

• Tình trạng: Tại một số tỉnh phía Bắc hiện mới chỉ phát hiện loài ếch này sống ở 

vùng núi Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn trên các vách đá, khe suối ở độ cao trên 1000m. 

Hiện tại loài Ếch hương Mẫu Sơn với số lượng ít, bị săn bắt quá mức để bán cho các 

nhà hàng và du khách đỉnh Mẫu Sơn. 

• Biện pháp bảo tồn: Ếch hương Mẫu Sơn là một trong những loài động vật 

lưỡng cư quý hiếm, tuy nhiên nguồn Ếch hương trong tự nhiên tại vùng núi Mẫu Sơn 

hiện nay còn rất ít. Ngoài biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và phát 

triển thì khai thác quá mức đã khiến loài này cạn kiệt. Cần thiết phải có công trình 

nghiên cứu để định danh cũng như tìm ra phương pháp phát triển loài này không sẽ bị 

tuyệt chủng. 
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- Cá Cóc Mẫu Sơn - Tylototrion vietnamensis (Cá Cóc sần Việt Nam). 

• Giá trị: Ở Việt Nam có ý nghĩa lớn về môi trường, có giá trị kinh tế và giá trị 

cao đối với nghiên cứu khoa học: Chúng ăn côn trùng góp phần cân bằng sinh thái và 

sử dụng để chữa bệnh trong các bài thuốc cổ truyền. 

• Tình trạng: Cá cóc Mẫu Sơn có vùng phân bố hẹp chủ yếu ở các ao riêng biệt 

như: (Khuổi cấp, ao Ruông) trên độ cao 800m, số lượng ít, bị săn bắt quá mức để bán 

cho du khách đến đỉnh Mẫu Sơn. 

• Biện pháp bảo tồn: Cá cóc Mẫu Sơn là loài cấm săn bắt, IUCN 2017 xếp Cá 

cóc Mẫu Sơn bậc EN (nguy cấp). Vì vậy, việc bảo vệ sinh cảnh sống của loài cá cóc 

cần chú trọng bảo vệ rừng tự nhiên, đặc biệt là các khu vực xung quanh các ao trong 

rừng, tăng cường phục hồi và phát triển sinh cảnh rừng tự nhiên, rừng trồng, ngăn 

chặn  mọi hành vi khai thác lâm sản, săn bắt động vật ...Trong thời gian tới cần nghiên 

cứu nhân nuôi và phát triển loài cá cóc này, không thì sẽ bị tuyệt chủng. Mức độ đe 

dọa: Bậc EN 

* Các loài động - thực vật quý hiếm khác: 

Ngoài ra khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn còn có hơn 50 loài động, thực vật quý 

hiếm khác như: Lan kim tuyến, Bảy lá một hoa, Thanh thiên quỳ....(thực vật), Mèo cá, 

Rùa đá, Ếch cây sần Bắc Bộ....(động vật). Đây là những nguồn gen rất cần được bảo 

tồn nhằm tránh bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên. 

- Biện pháp bảo tồn: Cần tiến hành điều tra chi tiết để xác định được những khu 

vực còn các loài động thực vật quý hiếm sinh sống, những vùng là sinh cảnh sống của 

chúng; khoanh các khu vực đó để bảo vệ nghiêm ngặt. Đồng thời từng bước lập dự án 

nghiên cứu từng loài cây, loài con để nắm bắt được thực trạng tồn tại của chúng. Đối 

với các loài thực vật quý hiếm, dần từng bước đưa cây giống vào trồng tại những khu 

vực có phân bố trước đây để giữ nguồn gen cho tương lai và bảo tồn được tính đa 

dạng sinh học hiện có (Bảo tồn nội vi). Đối với các loài động vật quý hiếm, cần chọn 

khu có sinh cảnh thích hợp để khoanh vùng bảo tồn. Mặt khác cần tăng cường công 

tác tuyên truyền, giáo dục Nhân dân trong vùng nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài 

nguyên động, thực vật trong khu bảo tồn; hỗ trợ người dân trong khu vực phát triển 

sản xuất (hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật) nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, 

đảm bảo được nhu cầu cuộc sống, không vào rừng săn bắn, khai thác nguồn tài 

nguyên rừng. Hệ sinh thái rừng sẽ được bảo tồn và có điều kiện để phục hồi phát triển 

tự nhiên. 

2. Kế hoạch phát triển rừng 

2.1. Kế hoạch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 
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Thực hiện các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên ở phân khu Phục 

hồi sinh thái và Dịch vụ hành chính theo Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT.  

- Mục đích: là biện pháp lâm sinh phát huy tối đa khả năng tái sinh, diễn thế tự 

nhiên để phục hồi rừng bằng các biện pháp bảo vệ, chống chặt phá, phòng cháy và 

chữa cháy rừng, phát dọn dây leo, cây bụi để thúc đẩy thành rừng trong thời hạn xác 

định. Đây là giải pháp đầu tư với chi phí thấp, có hiệu quả trong việc bảo vệ và phát 

triển rừng. 

- Đối tượng: Thuộc khu vực đất rừng đặc dụng, chưa có rừng, có cây gỗ tái sinh 

(kiểu trạng thái DT2), đất trống không có cây gỗ rải rác nằm xen lẫn trong khu rừng mà 

không có biện pháp tác động khác có khả năng phục hồi rừng trong tương lai nếu được 

bảo vệ, núi đá có cây gỗ tái sinh nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng. 

- Quy mô và cách thức chi trả: Tổng diện tích: 30,0 ha tại xã Mẫu Sơn, huyện 

Cao Lộc và xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. Thời gian nhận hỗ trợ: Chu kỳ 6 năm, giai 

đoạn 2021 – 2026. Sau đó kiểm tra đánh giá: nếu thành rừng thì chuyển sang thực 

hiện bảo vệ, nếu chưa thành rừng sẽ tiếp tục khoanh nuôi xúc tiến tái sinh. 

Bảng 23. Kế hoạch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên giai đoạn 2021-2026 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Vị trí 

2021-2026 Nguồn 

vốn 
Diện tích 

(ha) 

Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền (đồng) 

Xã Mẫu Sơn - Lộc Bình 20,0 500.000 60.000.000  

Xã Mẫu Sơn - Cao Lộc 10,0 500.000 30.000.000  

Tổng 30,0 
 

90.000.000  

Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên khu rừng đặc 

dụng Mẫu Sơn chu kỳ 6 năm (2021-2026) là: 90.000.000 đồng/6 năm. 

Do đặc điểm tự nhiên khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn có diện tích các loại đất, loại 

rừng nghèo trên núi đất chiếm 85,4% tổng diện tích có rừng. Vì vậy công tác phát 

triển rừng tập trung chủ yếu vào hoạt động khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên. 

Đây là giải pháp lâm sinh đơn giản và có hiệu quả kinh tế cao trong bảo vệ và phát 

triển vốn rừng, là giải pháp đầu tư chi phí thấp, là một trong những biện pháp lâm 

sinh nhằm lợi dụng khả năng tự phục hồi của rừng bằng diễn thế tự nhiên. 

- Nội dung biện pháp: 

+ Bảo vệ không cho người và gia súc vào phá hoại rừng, chống chặt phá cây mẹ 

gieo giống, cây tái sinh mục đích hiện có, bảo vệ phòng chống cháy rừng. 

+ Thực hiện phát dây leo, không phát cây bụi, thảm tươi; chặt những cây cong 
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queo, sâu bệnh, dập gãy, cụt ngọn, giữ lại những cây sinh trưởng khỏe mạnh. Sửa gốc 

chồi, tỉa bớt gốc chồi xấu chỉ giữ lại mỗi gốc 02 chồi, đánh dấu sơn cây tái sinh mục 

đích và tiến hành thực hiện vệ sinh rừng. Thời gian tác động là 06 năm, hai năm đầu 

tác động ít nhất 02 lần/năm, các năm sau tác động 01 lần/năm. 

2.2. Trồng mới rừng đặc dụng 

2.2.1. Trồng mới rừng đặc dụng bằng cây bản địa: 

Các nội dung và biện pháp trồng mới rừng đặc dụng bằng cây bản địa được thực 

hiện theo Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT. 

Căn cứ vào thực trạng quỹ đất trống hiện có là 484,56 ha và các đặc điểm  địa 

hình, khí hậu đặc thù riêng nên loài cây được chọn để trồng rừng là cây bản địa có giá 

trị bảo tồn về nguồn gen, đa dạng sinh học để nâng cao độ che phủ phù hợp với chủ 

trương của Đảng và Nhà nước. 

Kế hoạch trồng rừng: bố trí trồng trong giai đoạn tới là 200 ha diện tích đất trống 

để phủ xanh đất trống cho khu rừng đặc dụng. 

Trồng hỗn giao ít nhất hai loài cây trở lên, theo băng cây ưa sáng với mật độ 

trồng tối thiểu 500 cây/ha tuân thủ theo quy phạm các biện pháp kỹ thuật lâm sinh. 

- Loài cây trồng: Kháo, Dẻ, Thông tre, Sấu,... 

 Các nội dung và biện pháp trồng mới rừng đặc dụng như: phát dọn dây leo, cây 

sâu bệnh ra khỏi rừng, cuốc hố theo kích thước 30 x 30 x 30, lấp hố kết hợp bón lót 

trước khi trồng. Sau khi trồng, tiến hành phát chăm sóc, vun xới, trồng dặm cho cây 

trồng năm thứ nhất, cây tuổi 2, tuổi 3, tuổi 4 tiến hành chăm sóc 02 lần/năm, thời gian 

chăm sóc vào tháng 4-5 và kết hợp làm đường băng cản lửa. Phòng trừ sâu bệnh hại 

và bảo vệ. 

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ năm 2021. 

2.2.2. Trồng cây dược liệu: 

Thực hiện trồng cây dược liệu tại khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn theo Quyết định 

số 362/QĐ-SNN, ngày 15/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt 

Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại khu bảo tồn loài – sinh cảnh Mẫu Sơn. 

Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn có điều kiện địa hình, khí hậu đặc thù phù hợp cho 

nhiều loài thảo dược quý sinh trưởng và phát triển như: Lan kim tuyến, Sa nhân tím, 

Bảy lá một hoa, Tam thất, Thảo quả,….mọc tự nhiên chủ yếu dưới tán cây rừng, được 

bà con nhân dân thu hái các loại cây dược liệu này để làm thuốc chữa bệnh, tẩm bổ và 

mua bán ra bên ngoài. Việc cây dược liệu có giá trị cao về y dược, kinh tế dẫn đến 

việc người dân tự ý vào rừng thu hái ngày càng nhiều dẫn đến việc các cây dược liệu 
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bị cạn kiệt dần. Một số loài có nguy cơ mất dần trong khu rừng ở khu vực này. Nên 

việc áp dụng mô hình trồng cây dược liệu quanh khu vực rừng đặc dụng Mẫu Sơn là 

rất cần thiết nhằm bảo tồn các nguồn gen quý từ cây dược liệu, tăng thu nhập cho 

người dân sống dựa vào rừng ổn định sinh kế trong khu vực. 

- Loài cây trồng: Lan kim tuyến, Sa nhân tím, Bảy lá một hoa, Khôi nhung,.... 

- Thời gian thực hiện: giai đoạn 2021-2030. 

- Địa điểm trồng: tất cả các thôn bản trong vùng đệm (các thôn có điều kiện khí 

hậu, địa hình, thổ nhưỡng thích hợp). 

- Phương thức thực hiện:  

+ BQL kết hợp với các hộ gia đình (chọn hộ gia đình chịu khó làm ăn, có đủ lao 

động,…).  

+ Các hộ gia đình được chọn thực hiện mô hình sẽ được phát tài liệu, tập huấn, 

đi tham quan mô hình để có kiến thức thực hiện thực tế. 

2.2.3. Trồng cây Đào Mẫu Sơn: 

Thực hiện theo Quyết định số 363/QĐ-SNN, ngày 15/10/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ quản lý, bảo vệ diện tích Đào Mẫu 

Sơn tại xã Công Sơn (huyện Cao Lộc), xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình). 

Cây đào Mẫu Sơn đã có từ lâu đời trong tự nhiên, thích hợp với khí hậu lạnh, địa 

hình núi cao làm cho cây đào Mẫu Sơn có nét đẹp riêng không ở đâu có được. Hiện 

nay, cây đào được người dân trồng quanh nhà, nhỏ lẻ, số lượng ít, chủ yếu trồng để 

làm cảnh, chơi Tết phục vụ cho gia đình. Nên Dự án hỗ trợ quản lý, bảo vệ diện tích 

đào Mẫu Sơn là cần thiết để bảo tồn và phát triển giống đào quý này. Bên cạnh đó 

tỉnh đang chú trọng phát triển du lịch Mẫu Sơn nên việc trồng cây đào Mẫu Sơn trên 

diện tích tập trung sẽ góp phần thu hút khách du lịch khắp nơi đến với Mẫu Sơn, từ đó 

cây đào Mẫu Sơn được biết đến rộng rãi trong và ngoài nước. 

* Phương thức thực hiện:  

- Thống kê lại diện tích, số lượng, thực trạng phát triển của cây đào trong khu 

vực dự án. Từ đó đưa ra những giải pháp, phương án để phục hồi và phát triển cây 

đào. 

- Nhân giống cây đào bằng cách thu hái hạt để gieo ươm, chiết, ghép cành từ cây 

đào Mẫu Sơn. 

- Chọn vị trí trồng mới cây đào sẽ được khảo sát, lựa chọn trên địa bàn xã Công 

Sơn (Cao Lộc) và xã Mẫu Sơn (Lộc Bình) với diện tích 7 ha.  

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2030. 
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3. Khai thác lâm sản 

* Đối với Khu bảo tồn loài - sinh cảnh: 

- Không khai thác lâm sản trong phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc 

dụng; không khai thác tận thu cây gỗ đã chết, cây gãy đổ trong phân khu Phục hồi 

sinh thái của rừng đặc dụng. 

- Trong phân khu Dịch vụ - Hành chính được khai thác tận thu cây gỗ đã chết, 

cây gãy đổ, nấm. 

- Được khai thác tận dụng gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong phạm vi 

giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt; Được khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ trừ các loài thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP, ngày 

22/01/2019 của Chính phủ. 

- Được thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, nguồn gen 

sinh vật theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. 

* Đối với khu rừng trồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học được quy định như 

sau: 

- Được khai thác lâm sản theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Được khai thác tận dụng gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong quá trình 

thực hiện điều chỉnh tổ thành rừng, nuôi dưỡng rừng và áp dụng biện pháp lâm sinh 

khác; khai thác tận thu gỗ, củi, thực vật rừng trong phạm vi giải phóng mặt bằng để 

xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

- Được khai thác, thu thập các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh 

vật, mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, nguồn gen phục vụ nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ. 

Đối với diện tích rừng được giao, chỉ bảo vệ nghiệm ngặt diện tích rừng là 

2.852,0 ha không tiến hành khai thác. 

4. Kế hoạch nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn nhân 

lực 

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh 

học của rừng đặc dụng Mẫu Sơn, trong thời gian tới cần xem xét và ưu tiên triển khai 

một số Đề tài, dự án như: 

- Năm 2022: Thực hiện Dự án: “Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, 

cứu hộ sinh vật”: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và đào tạo sử dụng; thực 



54 
 

hiện xây dựng cơ sở về điều tra, thu thập thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu. 

- Năm 2022: Thực hiện Dự án: “Điều tra, bảo tồn loài động vật quý hiếm, loài 

đặc hữu và loài giá trị kinh tế cao”. Các loài động vật đặc hữu, quý, hiếm có giá trị 

kinh tế cao cần được bảo tồn nguồn gen như: Cá Cóc, Ếch hương, Ếch cây sần Bắc 

Bộ, Mèo Cá,... 

- Năm 2023: Thực hiện Dự án: “Điều tra, bảo tồn loài thực vật quý hiếm, loài 

đặc hữu và loài giá trị kinh tế cao”. Điều tra, nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh 

thái học một số loài có giá trị kinh tế cao như: Trầu tiên, Hoa tiên, Lan kim tuyến, 

Thiên tuế, Bảy lá một hoa,... 

- Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp 

vụ về lâm sinh, bảo vệ rừng và dịch vụ du lịch trong mọi hoạt động của khu rừng đặc 

dụng; Nâng cao trình độ kỹ năng công nghệ: Động viên và khuyến khích cán bộ của 

BQL khu RĐD tham gia các khoá đào tạo về công nghệ thông tin. 

+ Đào tạo nguồn nhân lực: 03 người. 

+ Huấn luyện nâng cao năng lực cho tổ, đội quản lý bảo vệ rừng thôn, bản: 05 

đợt. 

+ Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng: 10 lượt người. 

- Tổ chức hội nghị, tập huấn công tác quản lý rừng bền vững: 

+ Đối tượng: các cán bộ trong BQL, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng. 

+ Thời gian: Giai đoạn 2021-2030. 

+ Số lượng: 06 lớp, mỗi năm 1 lớp/ 6 thôn (mỗi lớp khoảng 30 người). 

5. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

5.1. Các địa điểm, khu vực tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 

Khớp nối với quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến 

năm 2030 (quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

240/QĐ-TTg, ngày 20/02/2017) và các dự án đầu tư thành phần để phát triển du lịch, 

xây dựng dự án phát triển du lịch sinh thái theo các tuyến, điểm với các loại hình du 

lịch phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái trong phạm vi khu rừng 

đặc dụng Mẫu Sơn nhằm khai thác tiềm năng du lịch của khu vực. 

Các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học, giá trị văn hóa, lịch sử đều được khai thác 

để khách du lịch có thể thăm quan. Đặc biệt là các điểm làng bản dân tộc là điểm tới 

để du khách có thể tiếp xúc và giao lưu với bản sắc văn hóa riêng. 

5.2. Phương thức tổ chức các khu du lịch sinh thái 
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Được quy định tại Khoản 6 Điều 14 Nghị định 156/2018/NĐ-CP về Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm Nghiệp, cụ thể: 

- Ban quản lý khu RĐD tự tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái. 

- BQL được phép cho các tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng đặc dụng để 

kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.  

+ Việc cho thuê môi trường rừng đặc dụng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải được thông báo rộng rãi.  

+ Giá cho thuê môi trường rừng do các bên tự thỏa thuận nhưng không thấp hơn 

1% tổng doanh thu thực hiện trong năm của bên thuê môi trường rừng trong phạm vi 

diện tích thuê môi trường rừng. 

+ Trường hợp có hai tổ chức, cá nhân trở lên cùng đề nghị được thuê môi trường 

rừng thì tổ chức đấu giá với mức giá khởi điểm không thấp hơn 1% tổng doanh thu 

thực hiện trong năm của bên thuê môi trường rừng trong phạm vi diện tích thuê môi 

trường rừng.  

+ Thời gian thuê không quá 30 năm, định kỳ 5 năm đánh giá việc thực hiện hợp 

đồng, hết thời gian cho thuê nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng và có nhu cầu thì 

chủ rừng xem xét tiếp tục kéo dài thời gian cho thuê. 

- Trước khi ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng, chủ rừng phải điều tra thống 

kê tài nguyên rừng trên diện tích cho thuê để làm căn cứ cho thuê và giám sát, đánh 

giá việc thực hiện hợp đồng. 

5.3. Khu vực dự kiến xây dựng, bố trí các công trình phục vụ du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, giải trí và giáo dục môi trường 

-  Mục tiêu: Ban quản lý khuyến khích phát triển các hoạt động dịch vụ môi 

trường rừng, kinh doanh du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng phù hợp với quy định 

của pháp luật, nhằm tạo nguồn thu để bù đắp các chi phí, nâng cao thu nhập của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thay thế dần đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà 

nước.  

- Nội dung: Xây dựng 03 tuyến du lịch sinh thái, cụ thể:  

+ Tuyến du lịch tâm linh núi Phặt Chỉ kết hợp xe địa hình. 

+ Tuyến du lịch sinh thái ngắm cảnh, chụp ảnh hoa Đỗ quyên trên núi Phia Pò. 

+ Du lịch sinh thái cộng đồng: Khuổi Cấp – Thán Dìu – Co Loi, Khuổi Phiêng – 

Khuổi Đeng. 

Dự kiến các địa điểm, khu vực tổ chức du lịch sinh thái tại thôn Khuổi Cấp, xã 

Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. 



56 
 

6. Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng 

Phân khu dịch vụ hành chính quy hoạch diện tích là 24,9 ha, trong đó dự kiến sẽ 

thực hiện xây dựng các hạng mục sau: 

a) Xây dựng trụ sở làm việc của Ban: 

Đảm bảo chức năng của trụ sở BQL Rừng đặc dụng Mẫu Sơn là trung tâm chỉ 

đạo các hoạt động bảo tồn, nghiên cứu khoa học, tổ chức dịch vụ du lịch, các hoạt 

động hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và tuyên truyền giáo dục trong khu vực. 

Trụ sở BQL được quy hoạch xây dựng làm việc nhà kiên cố cấp 3 trên đồi thấp, 

diện tích 300 m²/Sàn, nhà xây bốn tầng, có đầy đủ phòng làm việc, phòng tiếp công 

dân, công trình phụ...Trụ sở Ban được quy hoạch xây dựng tại thôn Khuổi Tẳng, xã 

Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. 

Thời gian thực hiện: năm 2021. 

b) Xây dựng hệ thống giao thông: 

+ Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường đi núi Phặt Chỉ với tổng chiều dài 5,5 km. 

+ Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường du lịch sinh thái với điểm đầu từ khu du lịch 

Mẫu Sơn đi theo đường ranh giới hành chính giữa 02 huyện Cao Lộc và Lộc Bình đến 

đỉnh núi Phia Pồ xuống điểm cuối là chân núi (thuộc thôn Nà Mò) với tổng chiều dài 

là 11,0 km. 

+ Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ Khuổi Cấp - Thán Dìu – Co Loi, Khuổi 

Phiêng - Khuổi Đeng (thuộc xã Công Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc) với tổng 

chiều dài là 8,5 km. 

c) Xây dựng các công trình phúc lợi:  

- Trạm BVR và Chòi canh lửa: Trạm BVR xây mới với quy mô 200 m². Tiêu 

chuẩn nhà kiên cố cấp 4, có phòng làm việc, phòng tiếp công dân, công trình phụ, nhà 

bếp... Chòi quan sát lửa rừng và nghiên cứu tập tính và diễn thế động vật rừng. Thiết 

kế chòi xây bằng bê tông cốt thép thích hợp với đặc thù khí hậu, điều kiện tự nhiên 

của Mẫu Sơn. 

Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

- Nhà lưu trú: Thực hiện theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, ngày 01/06/2012 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 

2011-2020 tại Điều 6 quy định: Nhà ở tạm trú (tập thể) gắn với nơi làm việc của cán 

bộ, nhân viên đối với cán bộ không có chỗ ở trên địa bàn, mức trung bình 12 

m²/người. BQL đề xuất xây mới nhà ở tạm trú cho cán bộ đang làm việc ở BQL với 

quy mô 200 m². Tiêu chuẩn nhà kiên cố cấp 3, có phòng ở cho cán bộ công nhân viên 



57 
 

và các công trình phụ trợ như nhà ăn, bếp, công trình phụ. 

- Xây dựng hệ thống biển, bảng: Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng, bảng tuyên 

truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng in tài liệu, tranh tuyên truyền bảo vệ 

rừng, PCCCR. Các biển, bảng này toàn bộ được xây dựng bằng chất liệu sắt thép. 

+ Xây mới biển báo cấp cháy rừng: 14 bảng; 

+ Xây mới bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCCR: 20 bảng; 

+ In tài liệu, tranh tuyên truyền về bảo vệ rừng: 1000 tờ; 

- Mua sắm trang thiết bị 

+ Mục tiêu: Nhằm nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ rừng cũng như công tác 

phòng cháy chữa cháy rừng trong toàn bộ giai đoạn 2021 -2030, Ban quản lý sẽ nâng 

cấp, mua sắm thêm trang thiết bị cần thiết. 

+ Nội dung: 

• Mua sắm trang thiết bị PCCCR, quần áo bảo hộ lao động, máy cắt, bình cứu 

hỏa,..... 

• Mua mới các trang bị phục vụ công tác bảo vệ, quản lý rừng: Máy định vị, ống 

nhòm,… 

• Nâng cấp các trang thiết bị cũ, bổ sung thiết bị văn phòng,... 

Thời gian thực hiện: Mỗi năm 01 lần 

- Xây dựng vườn ươm: 

+ Quy mô: 20.000 m². 

+ Mục tiêu: Phục vụ công tác trồng rừng cây bản địa của BQL và cung cấp cây 

giống cho các hộ trồng rừng trong khu vực và lân cận. 

+ Công suất: Cây bản địa các loại từ 500.000 – 1.000.000 cây/năm 

- Xây dựng vườn thực vật: 

+ Mục đích: Nhằm quy tụ, lưu trữ, sưu tập, bảo tồn nguồn gen các loài cây quý 

hiếm, các loài cây đại diện cho hệ thực vật nhiệt đới vùng Đông Bắc và cả nước. 

Chăm sóc các loài thực vật hoang dã phục vụ mục đích trưng bày, nhân giống, giáo 

dục môi trường và nghiên cứu khoa học. 

+ Quy mô: 30.000 m². 

- Xây dựng phòng trưng bày mẫu: 

+ Mục đích: Trưng bày, sưu tập các tiêu bản mẫu thực vật, động vật rừng, mẫu 

tiêu bản côn trùng. 

+ Quy mô: 400 m² 



58 
 

Thời gian thực hiện: Năm 2024 

Bảng 24. Kế hoạch xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng giai đoạn 2021-2030 

TT Hạng mục Tổng 
Năm

2021 

Năm 

2022 

Năm

2023 

Năm

2024 

Năm 

2025 

Năm

2026 

Năm 

2027-

2028 

Năm 

2029-

2030 

1 Xây dựng Trụ sở BQL 1 1        

2 
Xây dựng mới Trạm 

BVR (công trình) 
1  1       

3 
Xây dựng nhà lưu trú 

(nhà) 
1  1       

4 
Xây dựng chòi canh lửa 

(cái) 
2  1 1      

5 
Bảng tuyên truyền BVR, 

PCCCR (cái) 
35 16  3  3 7 3 3 

6 

Đường tuần tra BVR kết 

hợp du lịch sinh thái 

(Km) 

25,0  5,5  11,0  8,5   

7 
Xây mới biển báo cấp 

cháy rừng (cái) 
15 8     7   

8 Xây mới vườn ươm(m²) 1  20.000       

9 
Xây mới vườn thực vật 

(m²) 
1     30.000    

10 
Xây dựng phòng trưng 

bày mẫu (m²) 
1    400     

11 
Mua sắm trang thiết bị, 

PCCCR (lần) 
10 

1 1 1 1 1 1 2 2 

 

7. Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng 

7.1. Dự kiến các dịch vụ cho cộng đồng 

BQL luôn ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ, ưu tiên lao động là những 

người địa phương sống gần rừng nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, giảm 

thiểu sự tác động lên rừng đặc dụng. Ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng nội dung 

bản cam kết bảo vệ rừng với các tiêu chí cụ thể theo đúng quy định và chủ động phối 

kết hợp cùng với cấp ủy, chính quyền xã để tiến hành tổ chức tuyên truyền vận động 

các thôn, ký hợp đồng tham gia nhận khoán bảo vệ và khoanh nuôi rừng tự nhiên. 

- Tạo các mô hình chăn nuôi hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân. 

- Hướng dẫn, tiếp cận khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp cho 

người dân phát triển kinh tế. 

7.2. Hình thức tổ chức thực hiện 

Ban quản lý rừng đặc dụng được giao quản lý kinh phí hỗ trợ vùng đệm. Dự toán 

chi tiết hỗ trợ đầu tư vùng đệm hàng năm phải do thôn bản lập kế hoạch đề xuất; BQL 
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rừng đặc dụng chủ trì, phối hợp với UBND xã họp bàn với từng thôn bản để đồng phê 

duyệt (không phải lập dự án đầu tư). Kế hoạch chi tiêu phải gắn với kế hoạch, cam kết 

bảo vệ rừng đặc dụng; thôn, bản nào thực hiện bảo vệ rừng không tốt, BQL rừng đặc 

dụng có quyền chuyển vốn hỗ trợ cho thôn bản khác. Cộng đồng dân cư, tổ chức giám 

sát thực hiện nội dung này theo quy định về chế độ dân chủ cơ sở. 

Bước đầu khu rừng đặc dụng tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình trong địa 

phương sống gần rừng bằng các hợp đồng khoán bảo vệ và khoanh nuôi rừng tự 

nhiên. 

-  Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp và chuyển giao khoa học kỹ thuật : 

+ Xây dựng các mô hình lâm nghiệp trang trại, mô hình khuyến lâm, nông, ngư, 

mô hình làng du lịch cho người dân vùng đệm. 

+ Xây dựng mô hình đa canh, đa con nhằm phát triển kinh tế cho người dân sống 

trong vùng lõi và vùng đệm. 

+ Hỗ trợ dịch vụ khoa học cho cộng đồng dân cư và tổ chức các khóa tập huấn 

kỹ năng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong 

nông nghiệp, sử dụng giống mới, kỹ thuật thâm canh để tăng năng suất, tăng giá trị 

sản xuất nông nghiệp. 

+ Xây dựng và chuyển giao mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ (Lan kim tuyến, 

bảy lá một hoa, cây thuốc nam,…) dưới tán rừng. 

-  Hỗ trợ người dân trong các hoạt động sản xuất: Trồng rừng sản xuất, trồng cây 

phân tán cung cấp gỗ, củi; chăn nuôi các loài đặc sản như cá nước lạnh, Ếch hương, 

lợn rừng, nuôi ong; phát triển ngành nghề thủ công: đan lát, dệt thổ cẩm… 

-  Thu hút người dân tham gia vào các hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái như: 

nhà nghỉ cộng đồng, làm người đưa đường, các dịch vụ khác… 

8. Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng 

8.1. Các dịch vụ được tiến hành 

Thu phí dịch vụ môi trường rừng từ các doanh nghiệp, các tổ chức đã sử dụng 

dịch vụ môi trường rừng và đã ký hợp đồng sử dụng môi trường rừng. Trong giai 

đoạn 2021-2030, có 03 đơn vị sử dụng dịch vụ tài nguyên nước của BQL: 

- Nhà máy nước Lộc Bình của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn. 

- Nhà máy nước thành phố Lạng Sơn của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng 

Sơn. 

- Nhà máy cấp nước Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng của Công ty Cổ phần cấp 

thoát nước Lạng Sơn. 
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8.2. Tổ chức triển khai, thực hiện 

- Đối tượng chi trả: Người dân nhận khoán bảo vệ rừng khu vực cho thuê (nếu có) 

hoặc Ban quản lý sẽ hạch toán là nguồn thu của đơn vị và được chi theo quy định của pháp 

luật về tài chính áp dụng cho ban quản lý. 

- Hình thức chi trả: Từ khi có nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, Ban quản lý sẽ 

tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bằng hình thức trả trực tiếp hoặc theo 

tài khoản ngân hàng đối với các đối tượng nhận khoán theo hướng dẫn của Quỹ bảo 

vệ phát triển rừng cấp tỉnh hoặc hạch toán là nguồn thu của đơn vị. 

9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng 

trong giai đoạn 2021-2030 

- Tuyên truyền trực tiếp: 

+ Tổ chức hội nghị, tập huấn công tác quản lý rừng bền vững và PCCCR cấp xã, 

cấp thôn, bản tuyên truyền sự cần thiết của việc bảo vệ và phát triển rừng, cách 

PCCCR; Tổ chức các chương trình giáo dục pháp luật, ý thức bảo vệ thiên nhiên. Chủ 

động tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác, cung cấp thông tin các hành vi 

vi phạm tới khu rừng đặc dụng. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan 

chức năng trong quá trình xử lý các vụ việc vi phạm như: Điều tra, xác minh, củng cố 

hoàn thiện hồ sơ, bảo vệ hiện trường,…do đó các hành vi vi phạm tới khu rừng cơ bản 

đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Mỗi năm tổ chức 1 lớp/6 thôn với tổng số lớp 

trong giai đoạn 2021-2030 là 36 lớp. 

+ Đối tượng: Cán bộ trong BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn, đại diện các hộ gia 

đình nhận khoán bảo vệ rừng. 

+ Thời gian: giai đoạn 2021-2030. 

+ Số lượng: 01lớp/6thôn/năm (Mỗi lớp khoảng 30 người). 

+ Tổ chức tuyên truyền ở trường học trong các tiết học ngoại khóa cho cán bộ, 

giáo viên, học sinh tham gia. 

- Tuyên truyền gián tiếp: 

+ Tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, xây dựng biển tuyên truyền trên 

các trục đường chính, nơi đông dân cư. 

+ Tuyên truyền qua loa đài phát thanh của xã nằm trong khu rừng đặc dụng và 

những xã lân cận. 

+ Truyền thông giáo dục đã được chọn lựa để thực hiện như: Tổ chức chương 

trình nâng cao nhận thức bảo vệ rừng và phát triển rừng, các cuộc thi tìm hiểu về 

rừng, về bảo tồn đa dạng sinh học, chương trình bảo vệ động vật rừng quý hiếm, công 

tác phòng chống cháy rừng….được đưa vào các trường Tiểu học và Trung học cơ sở. 
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+ Các hình thức như: Phát tờ rơi, panô, áp phích tuyên truyền được sử dụng 

trong các buổi họp thôn, hội nghị, tuyên truyền lưu động trên đường. Mỗi năm tổ 

chức 01 lần. 

+ Hoạt động truyền thông cộng đồng chú trọng đến phục hồi văn hoá truyền 

thống các dân tộc. Thông qua hoạt động này các giá trị văn hoá và kiến thức bản địa 

liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học được coi trọng và áp dụng vào công tác quản 

lý khu bảo tồn. 

10. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học; điều tra rừng, 

kiểm kê rừng 

10.1. Chương trình theo dõi diễn biễn tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh 

học 

Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng là một trong các khâu quan trọng nhằm đánh 

giá diễn biến về diện tích các dạng sinh cảnh, các loại rừng, biến động về trữ lượng, 

tăng trưởng rừng... để từ đó đề ra các giải pháp bảo tồn hợp lý và hiệu quả. Hàng năm, 

Ban quản lý đi kiểm tra, xác minh hiện trạng, cập nhật diễn biến rừng theo quy định 

tại Thông tư số 33/2018/TT- BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

Nội dung theo dõi diễn biến rừng: Sử dụng kết quả kiểm kê rừng làm dữ liệu gốc 

để thực hiện theo dõi diễn biến rừng hằng năm. Sử dụng phần mềm để quản lý, cập 

nhật số liệu, thông tin về các biến động của rừng hàng năm. Dữ liệu công bố năm 

trước là cơ sở dữ liệu thực hiện theo dõi diễn biến rừng năm sau. 

10.2. Điều tra, kiểm kê rừng 

Theo Luật Lâm Nghiệp năm 2017, Điều 33 và Điều 34 quy định: 

Điều tra rừng được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện và 

công bố kết quả điều tra toàn quốc 05 năm một lần, kiểm kê rừng được thực hiện 10 

năm một lần phù hợp với thời điển kiểm kê đất đai. 

Nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Thông 

tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018, quy định về điều tra, kiểm kê 

và theo dõi diễn biến rừng. 

* Về diện tích (gồm diện tích: rừng tự nhiên; rừng trồng và đất chưa có rừng) 

Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê rừng về diện tích được tổng hợp theo đơn vị hành 

chính, theo 03 loại rừng và theo chủ quản lý rừng, trong đó bao gồm các bô ̣chỉ tiêu 

chủ yếu sau:  
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- Diện tích đất có rừng và đất chưa có rừng theo loaị rừng và gắn với các traṇg 

thái rừng và trạng thái thực bì đươc̣ quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp; 

- Diêṇ tích theo muc̣ đích sử duṇg của 03 loaị rừng, gồm: rừng phòng hô;̣ rừng đặc 

dụng và rừng sản xuất; 

- Diện tích theo chủ quản lý, sử duṇg rừng và đất chưa có rừng; 

- Diện tích rừng và đất chưa có rừng theo đơn vi ̣hành chính (xã, thị xã, tỉnh và 

toàn quốc). 

* Về chất lượng rừng bao gồm chỉ tiêu về trữ lươṇg rừng và môṭ số đặc trưng 

phân loại trạng thái rừng  

Trữ lượng rừng (rừng tư ̣nhiên và rừng trồng) được tổng hợp theo đơn vị hành 

chính; theo 3 loại rừng và theo chủ quản lý rừng, trong đó bao gồm các bô ̣chỉ tiêu trữ 

lươṇg chủ yếu sau: trữ lươṇg trên các trạng thái rừng; trữ lươṇg theo muc̣ đích sử duṇg 

của 03 loaị rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất); trữ lượng theo nhóm chủ quản lý, sử 

duṇg rừng và trữ lượng theo đơn vi ̣hành chính. 

Phân loại trạng thái rừng, bao gồm các bô ̣chỉ tiêu chủ yếu sau: Đối với rừng tự 

nhiên: rừng giầu; rừng trung bình; rừng nghèo và rừng nghèo kiệt; và Đối với rừng 

trồng: Rừng có trữ lượng và rừng chưa có trữ lượng. 

V. NHU CẦU VỐN VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 

- Căn cứ Nghị định 75/2015/NĐ-CP, ngày 09/08/2015 của Chính phủ về cơ chế 

chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững 

và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiếu số giai đoạn 2015-2020; 

- Căn cứ Thông tư 145/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 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; 

- Căn cứ Quyết định số 24/2012/QĐ- TTg ngày 01 tháng 06 năm 2012 về chính 

sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011- 2020; 

- Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết 

cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; 

- Căn cứ Quyết định số 620/QĐ- UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt mức hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính 

sách giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bản tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017- 2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-38-2016-qd-ttg-bao-ve-phat-trien-rung-dau-tu-ho-tro-ket-cau-ha-tang-cong-ty-nong-lam-nghiep-322052.aspx
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Căn cứ vào các văn bản quy định, giá cả hiện hành, vốn đầu tư của dự án được 

tổng hợp như sau: 

Bảng 25. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư 

TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Tổng vốn đầu 

tư (triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn đầu 

tư 

1 Bảo vệ rừng 
  

15.290,54 
 

- Khoán Bảo vệ rừng Ha 2.852,0 11.408,0 Ngân sách 

- 
Kinh phí QLRBV theo Quyết định số 

24/2012/QĐ-TTg 
Ha 3.882,54 3.882,54 Ngân sách 

2 Phát triển rừng 
  

17.090 
 

- Trồng mới rừng và chăm sóc rừng trồng Ha 200 6.000 Ngân sách 

- 
Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 

(6  năm) 
Ha 30,0 90 Ngân sách 

- Trồng cây dược liệu DA 10 7000 Ngân sách 

- Trồng cây Đào Mẫu Sơn DA 10 4000 Ngân sách 

3 
Nghiên cứu khoa học, chương trình, 

đề tài, dự án   
2.350 

 

- 
Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh 

học, cứu hộ sinh vật 
DA 1 1.000 Ngân sách 

- 

Điều tra, bảo tồn loài thực vật quý hiếm, 

loài đặc hữu và loài có giá trị bảo tồn 

cao. 

DA 1 500 Ngân sách 

- 

Điều tra, bảo tồn loài động vật quý 

hiếm, loài đặc hữu và loài có giá trị bảo 

tồn cao. 

DA 1 500 Ngân sách 

- 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực 
Đợt 5 350 Ngân sách 

4 
Đường tuần tra BVR kết hợp du lịch 

sinh thái 
Km 25,0 11.250 Ngân sách 

5 Xây dựng cơ sở hạ tầng 
  

32.000 
 

- Xây dựng Trụ sở Ban Trụ sở 1 18.000 Ngân sách 

- Xây dựng Trạm BVR Trạm 2 1.500 Ngân sách 

- Xây dựng phòng trưng bày mẫu Nhà 1 1.500 Ngân sách 

- Xây dựng nhà lưu trú Nhà 1 1.500 Ngân sách 

- Xây dựng chòi canh lửa Cái 2 1.500 Ngân sách 

- Xây mới biển báo cấp cháy rừng Cái 15 600 Ngân sách 

- 
Xây mới bảng tuyên truyền về bảo vệ 

rừng 
Cái 20 200 Ngân sách 
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- 
In tài liệu, tranh tuyên truyền bảo vệ 

rừng, PCCCR 
Tờ 1000 200 Ngân sách 

- Xây dựng vườn ươm Vườn 1 2.000 Ngân sách 

- Xây dựng vườn thực vật Vườn 1 3.000 Ngân sách 

- 
Nâng cấp, mua sắm phương tiện, trang 

thiết bị 
Năm 10 500 Ngân sách 

6 
Chương trình hỗ trợ dân cư vùng 

đệm   
17.600 Ngân sách 

 

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển dân cư vùng 

đệm 
Thôn 44 17.600 Ngân sách 

7 
Chương trình tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật   
820 Ngân sách 

- Tổ chức hội nghị, tuyên truyền Hội nghị 36 720 Ngân sách 

- Tuyên truyền lưu động 
Chương 

trình 
5 100 Ngân sách 

 
Tổng 

  
96.400,54 

 
 Căn cứ vào nhu cầu và kế hoạch của Phương án, Ban quản lý xác định tổng vốn 

đầu tư cho giai đoạn 2021 – 2030 (10 năm) là: 96.400,54 triệu đồng. Bình quân nhu 

cầu đầu tư cho 01 năm là: 9.640,05 triệu đồng. 

Nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách nhà nước (100%) để thực hiện công tác quản 

lý rừng đặc dụng. 

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về công tác quản lý, nguồn nhân lực 

Bộ máy BQL được tổ chức đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng 

gắn với phát triển đời sống của người dân. Được phân chia cụ thể từng bộ phận, từng 

nhiệm vụ và chức năng phù hợp với bộ phận đó. 

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho 

công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; tạo môi trường làm việc thuận lợi 

cả về vật chất và tinh thần; phát huy tính sáng tạo của tập thể và cá nhân trong thực 

hiện nhiệm vụ. 

Thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động chấp 

hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, trật tự nội vụ, thực hiện các nội quy, 

quy chế tại cơ quan, đơn vị.  Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;  quy 

chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công. 

 Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, 

chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; chú trọng trong đào tạo cán bộ có chuyên 

môn sâu về bảo tồn đa dạng sinh học. 
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 Tăng cường chỉ đạo các phòng, trạm tích cực học tập nâng cao kỹ năng tuyên 

truyền; tổ chức tốt công tác phối hợp để duy trì được các tiết học về bảo tồn đa dạng 

sinh học, tài nguyên thiên nhiên trong các trường học. 

 Tổ chức tốt công tác phối hợp giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của đơn 

vị và các lực lượng chức năng khác, đặc biệt là lực lượng kiểm lâm địa bàn của các 

huyện; thường xuyên thu thập thông tin, nắm chắc biến động của khu rừng; xây dựng 

phương án quản lý bảo vệ rừng sát với thực tế. 

Công tác thi đua, khen thưởng luôn được đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện 

đầy đủ và kịp thời. Biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, cá nhân, 

tổ chức đã tham gia tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Phê bình, xử lý kỷ 

luật những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm hay có hành vi bao 

che tội phạm, gây thiệt hại cho tài nguyên thiên nhiên, tài sản của BQL. 

Tích cực ứng dụng công nghệ khoa học trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn. 

Chủ động kiểm tra các phòng, trạm, trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám 

sát tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ cương hành chính. Chỉ đạo 

thành lập tổ kiểm tra và triển khai thực hiện các đợt kiểm tra nội bộ theo định kỳ, đột 

xuất như: Kiểm tra, nghiệm thu ngẫu nhiên địa bàn rừng; kiểm tra hành chính tại các 

phòng, các trạm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc ghi chép sổ 

sách, lưu trữ các hồ sơ vụ việc của từng phòng, từng trạm,… để kịp thời chấn chỉnh, 

khắc phục những tồn tại, hạn chế.  

2. Giải pháp về phối hợp với các bên liên quan 

2.1. Đối với BQL RĐD Mẫu Sơn: 

BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn chịu trách nhiệm trong công tác bảo vệ, quản lý và 

PCCCR.  

Tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt và có trách nhiệm công bố 

công khai quy hoạch; nghiên cứu, cụ thể hóa các mục tiêu và triển khai thực hiện quy 

hoạch bằng các chương trình, dự án đầu tư; đề nghị các cấp chính quyền, đơn vị có 

liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ. 

BQL tự tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái; có thể sử dụng một 

phần rừng, đất lâm nghiệp cho tổ chức, cá nhân thuê nhằm mục đích kinh doanh du 

lịch kết hợp với bảo vệ, phát triển rừng theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy 

định hiện hành của pháp luật. 
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Thực hiện khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong khu 

vực để bảo vệ rừng. BQL kiểm tra định kỳ hàng tháng, nghiệm thu từng năm để đánh 

giá và chi trả công tác chăm sóc rừng của các hộ nhận khoán. 

BQL tham gia cùng chính quyền địa phương, người dân trong vùng những buổi 

tập huấn, những lớp tuyên truyền để nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của 

toàn dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, phối hợp chặt chẽ với các hộ gia 

đình, chính quyền, các ngành chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn các 

hành vi vi phạm rừng đặc dụng. 

2.2. Đối với người dân 

Thực hiện tốt một số công tác sau: Không chăn thả gia súc trong rừng đặc dụng; 

không lấn, chiếm đất rừng để làm đất canh tác nông nghiệp; không đốt rừng làm rẫy 

để tránh tình trạng cháy rừng. 

Tổ chức phối hợp với các thôn ký bản cam kết bảo vệ rừng. Chăm sóc, bảo vệ 

rừng đã nhận khoán theo hợp đồng khoán đã ký kết với ban quản lý. Bị trừ tiền hợp 

đồng khoán với BQL khi vi phạm hợp đồng, xảy ra vi phạm. 

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, ban quản lý thường xuyên tuần tra, giám 

sát bảo vệ rừng. Phát hiện hành vi vi phạm đến tài nguyên rừng kịp thời báo cho cơ 

quan có thẩm quyền để xử lý. 

Tham gia các lớp tập huấn PCCCR, những buổi tuyên truyền pháp luật, bảo vệ 

rừng do BQL, trưởng thôn, chính quyền tổ chức. 

2.3. Đối với trưởng thôn/bản 

Phối hợp với chính quyền UBND các xã thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp 

luật về quản lý rừng, phòng cháy chữa cháy tới người dân xung quanh rừng, đặc biệt 

là cộng đồng dân cư sống ở trong Khu đặc dụng. 

Tham gia tập huấn cùng các cán bộ BQL, vận động người dân nâng cao ý thức 

cũng như trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển rừng. 

Tổ chức các buổi họp thôn theo thường kỳ, lồng ghép tuyên truyền lợi ích bảo vệ 

và phát triển rừng. 

Thống kê lập danh sách các đối tượng thường xuyên tham gia khai thác lâm sản, 

các hộ gia đình phát vén vào rừng đặc dụng để trồng cây ăn quả hay làm nương, rẫy. 

Tham gia giám sát cùng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về các hộ 

gia đình tham gia khoán bảo vệ rừng, các vụ khai thác lâm sản, săn bắt động vật trong 

rừng đặc dụng. 
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2.4. Đối với chính quyền địa phương 

Tiếp tục chủ động duy trì thực hiện quy chế phối hợp về bảo vệ rừng đặc dụng 

đã ký kết giữa đơn vị với các Hạt kiểm lâm, UBND các xã có liên quan đến khu rừng 

đặc dụng. Trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp UBND các xã, ngành chức 

năng  cắt cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thời gian, thành phần theo yêu cầu của kế 

hoạch phối hợp. Trong việc phối hợp xử lý các vụ vi phạm các bên đều có trao đổi 

thông tin và có thông báo kết quả theo quy định.  

Nếu phát hiện các vụ vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

 Ngoài việc phối hợp thực hiện quy chế về bảo vệ rừng đặc dụng, đơn vị còn 

phối kết hợp chặt chẽ với cấp Ủy, chính quyền các xã, ngành chức năng trong việc tổ 

chức triển khai thực hiện như: Công tác tuyên truyền giáo dục môi trường rừng; công 

tác giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng; công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

cộng đồng thôn bản vùng đệm;…. 

2.5. Đối với các cơ quan chuyên môn, ban ngành của huyện 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân huyện, chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát 

triển rừng; phối hợp với Hạt Kiểm lâm và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát 

trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện phương án. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực 

hiện công tác quản lý, kiểm kê đất đai trên địa bàn thực hiện phương án; 

Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị thực hiện Phương 

án tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ và phát 

triển rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Các đơn vị có liên quan: Trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông phối hợp với 

đơn vị thực hiện phương án, các phòng ban liên quan, chính quyền địa phương tuyên 

truyền nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, công 

tác phòng trừ sâu bệnh hại đến rừng trên địa bàn các xã. 

3. Giải pháp về khoa học, công nghệ 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, 

thường xuyên cập nhật tình hình bảo vệ rừng. Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng, 

hệ thống thông tin liên lạc chỉ huy phòng chống cháy rừng. 

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ gen, công nghệ tế bào trong việc 

tạo, nhân giống nhằm bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật quý hiếm có nguy 

cơ tuyệt chủng của khu RĐD. 

Ứng dụng công nghệ GIS, ảnh vệ tinh trong quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng, săn 
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bắt động vật, dự báo và kiểm soát cháy rừng. 

Dùng các phần mềm như MapInfo để xây dựng các bản đồ như: Bản đồ rừng 

hiện trạng, bản đồ quy hoạch,…tạo điều kiện cho công tác quản lý dễ dàng. 

 Củng cố và xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức trong 

và ngoài nước, tổ chức phi chính phủ nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về khoa học 

và công nghệ. 

Nâng cấp, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ và phát 

triển rừng. 

4. Giải pháp về nguồn vốn, huy động nguồn vốn đầu tư 

Để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn đạt được mục 

tiêu đặt ra, nguồn vốn đầu tư được huy động từ các nguồn sau: 

4.1. Vốn Ngân sách nhà nước  

Đầu tư cho các công trình xây dựng CSHT trong KBT, nghiên cứu khoa học, hệ 

thống đường trục, đường tuần tra bảo vệ…, điều này được thể hiện trong quyết định 

24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 cụ thể như sau: 

- Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất thiết yếu và bảo đảm chi phí 

cho hoạt động của bộ máy quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn, theo dõi giám sát đa dạng 

sinh học, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền giáo dục bảo vệ 

rừng, cải thiện đời sống người dân trong rừng đặc dụng và vùng đệm. 

- Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí sự nghiệp thường xuyên cho các hoạt 

động của bộ cơ quan quản lý rừng đặc dụng, phân bổ trong dự toán chi ngân sách nhà 

nước hàng năm. Ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên, Nhà nước cấp kinh phí quản 

lý bảo vệ rừng ổn định để cơ quan quản lý rừng đặc dụng chủ động tổ chức thuê, 

khoán, hợp đồng cộng đồng dân cư tại chỗ, mua sắm trang thiết bị để quản lý bảo vệ 

rừng; mức trung bình 100.000 đồng/ha/năm tính trên tổng diện tích được giao (mức 

cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định). 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng dân cư thôn bản vùng đệm để 

đồng quản lý rừng đặc dụng; mức hỗ trợ mỗi thôn bản là 40 triệu đồng/thôn, bản/năm.  

- Lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư của các ngành để tập trung vốn cho 

bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng. 

4.2. Vốn tự có 

Sau khi có quyết  định  phê  duyệt, BQL cần huy động nguồn vốn tự có từ nguồn thu 

dịch vụ du lịch, cho thuê môi trường rừng. Đồng thời, trong thời gian tới, cần tiếp tục 

nghiên cứu các phương án mở rộng, khai thác nguồn vốn tự có.  
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5. Giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đệm 

- Theo quyết định số 24/2012/QĐ - TTg ngày 01 tháng 06 năm 2010 về chính 

sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020, Nhà nước hỗ trợ: 40 triệu 

đồng/thôn/năm cho các thôn/bản thuộc vùng đệm trong và vùng đệm ngoài liền kề với 

ranh giới rừng đặc dụng, nhờ có sự hỗ trợ này nên đã nâng cao ý thức bảo vệ rừng của 

người dân, giảm thiểu sự xâm lấn, khai thác đối với khu rừng. 

- Tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình trong địa phương sống gần rừng bằng 

các hợp đồng khoán bảo vệ và khoanh nuôi rừng tự nhiên. 

- Thành lập những đội bảo vệ rừng, thường xuyên tuần tra, canh gác với lực 

lượng là nguồn nhân lực địa phương nằm trong vùng lõi của rừng đặc dụng, bằng 

phương thức ký hợp đồng lao động. 

- Hỗ trợ vật liệu xây dựng các công trình công cộng: Công trình điện chiếu sáng, 

thông tin liên lạc, cải tạo đường giao thông, nhà văn hóa,… 

- Ban quản lý rừng đặc dụng được giao quản lý kinh phí hỗ trợ vùng đệm. Dự 

toán chi tiết hỗ trợ đầu tư vùng đệm hàng năm phải do thôn bản lập kế hoạch đề 

xuất; BQL rừng đặc dụng chủ trì, phối họp với UBND xã họp bàn với từng thôn bản 

để đồng phê duyệt (không phải lập dự án đầu tư). Kế hoạch chi tiêu phải gắn với kế 

hoạch, cam kết bảo vệ rừng đặc dụng; thôn, bản nào thực hiện bảo vệ rừng không 

tốt, BQL rừng đặc dụng có quyền chuyển vốn hỗ trợ cho thôn bản khác. Cộng đồng 

dân cư, tổ chức giám sát thực hiện nội dung này theo quy định về chế độ dân chủ cơ 

sở. 

Ngoài phát triển kinh tế bằng cách sử dụng nguồn nhân lực, hợp đồng khoán bảo 

vệ rừng BQL còn hỗ trợ người dân bằng các hình thức: 

- Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp và chuyến giao kỹ thuật khoa học: 

+ Xây dựng các mô hình lâm nghiệp trang trại, mô hình khuyến lâm, nông, ngư, 

mô hình làng du lịch cho người dân vùng đệm. 

+ Xây dựng mô hình đa canh, đa con nhằm phát triển kinh tế cho người dân sống 

trong vùng lõi và vùng đệm. 

+ Hỗ trợ dịch vụ khoa học cho cộng đồng dân cư và tổ chức các khóa tập huấn 

kỹ năng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong 

nông nghiệp, sử dụng giống mới, kỹ thuật thâm canh để tăng năng xuất, tăng giá trị 

sản xuất nông nghiệp. 

+ Xây dựng và chuyển giao mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ (Lan kim tuyến, 

Bảy lá một hóa, cây thuốc nam) dưới tán rừng. 
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- Thu hút người dân tham gia vào các hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái như: 

nhà nghỉ cộng đồng, làm người đưa đường, các dịch vụ khác… 

6. Các giải pháp khác 

6.1. Giải pháp liên doanh, liên kết và hợp tác quốc tế 

Mở rộng liên doanh, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần kinh 

tế để tranh thủ sự hỗ trợ của họ đối với công tác bảo tồn. Phát triến hợp tác quốc tế đi 

theo các định hướng sau: 

+ Tạo cơ hội cho các tố chức quốc tế, các tố chức nghiên cứu về đa dạng sinh 

học trong khu rừng đặc dụng. 

+ Đẩy mạnh đào tạo cán bộ thông qua hoạt động hợp tác quốc tế. Khuyến khích 

xây dựng và tham gia thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, coi đó là cơ hội tiếp cận 

thông tin mới, phương pháp nghiên cứu và công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm 

để thực hiện tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực. 

6.2. Giải pháp giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức  

Nâng cao nhận thức cho người dân thông qua công tác tổ chức các hội thảo 

chuyên đề về tầm quan trọng của đa dạng sinh học và bảo tồn có sự tham gia của 

người dân cho từng nhóm đối tượng, để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

phố biến pháp luật, giáo dục môi trường… Tổ chức các nhóm tuyên truyền do lực 

lượng thanh niên làm nòng cốt có sự tham gia của cộng đồng. Để làm được điều này 

cần thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như: sách báo, áp phích, panô, 

phim ảnh…. 

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình dự án đạt được thành công 

hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia hỗ trợ của của người dân. Do vậy công 

tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Các 

biện pháp tuyên truyền vận động cần làm cho nhân dân nhận thấy được lợi ích, lâu dài 

nhiều mặt của công tác bảo tồn. 

Công tác tuyên truyền giáo dục phải đạt được mục tiêu thu hút người dân tham 

gia vào các khâu công việc từ lập kế hoạch, thực thi và kiểm tra giám sát các hoạt 

động của dự án. Gắn cuộc sống và thu nhập của người dân với công tác quản lý bảo 

vệ rừng và phát triển rừng. Trong quá trình thực thi giải pháp giáo dục tuyên truyền 

cần tiến hành thực thi tốt các khâu công việc cụ thể như: 

-Thường xuyên tổ chức các hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý bảo 

vệ rừng, hội nghị phòng chống cháy rừng cho nhân dân và cán bộ địa phương. 

- Kết hợp với các hoạt động của các tố chức như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, 

trường học đế lồng ghép các chương trình giáo dục tuyên truyền về quản lý bảo vệ 
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rừng, phổ biến kiến thức sản xuất nông lâm nghiệp cho người dân bản địa. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn tham gia công 

tác bảo tồn và thực hiện các hoạt động tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng và phòng 

chống cháy rừng, phát huy vai trò tuyên truyền của các cộng tác viên ở từng địa bàn. 

- Chất lượng, nội dung tuyên truyền trong các bài phát thanh, các buổi tuyên 

truyền ở xã, thôn, các tiết học ở trường học được nâng lên. 

VIII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG ÁN 

1. Hiệu quả về kinh tế 

Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 của Ban quản lý rừng 

đặc dụng Mẫu Sơn được phê duyệt, tổ chức thực hiện sẽ giúp phát triển các chương 

trình về kinh tế - xã hội, chương trình du lịch sinh thái, chương trình các ngành nghề 

truyền thống,… Người dân được tiếp cận và vận hành theo cơ chế thị trường để tăng 

thu nhập, nâng cao nhận thức, ổn định và phát triển đời sống kinh tế - xã hội, văn hoá 

tinh thần của nhân dân, từ đó giảm thiểu áp lực đối với tài nguyên động, thực vật rừng 

trong khu RĐD. 

Thông qua các hoạt động QLBV, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học 

theo phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 sẽ tạo ra mức thu nhập 

bình quân hộ tham gia khoảng 10 triệu đồng/hộ/năm bằng chính sách khoán bảo vệ 

rừng với vốn ngân sách nhà nước. Từ đó từng bước ổn định cuộc sống cho các hộ dân 

tham gia sản xuất lâm nghiệp có thể phát triển tốt từ kinh tế lâm nghiệp. 

Hiệu quả vốn đầu tư cả chu kỳ 10 năm: 

- Doanh thu: 

+ Nguồn thu DVMTR: 113.131.980 đồng 

Dự kiến thực hiện thành công phương án QLRBV sẽ đạt các chỉ tiêu kinh tế tài 

chính cho cả giai đoạn như sau: 

- Là đơn vị hành chính sự nghiệp, nguồn kinh phí hoạt động để chi lương cho 

cán bộ nhân viên và để thực hiện các hoạt động sản xuất là do ngân sách nhà nước 

cấp. Mọi hoạt động của đơn vị phụ thuộc vào nguồn kinh phí cấp hàng năm của nhà 

nước và có báo cáo tài chính cuối năm. 

- Thông qua việc thực hiện kế hoạch hàng năm ngoài lợi ích về môi trường còn 

tạo ra vật chất cho xã hội bằng các hoạt động như: Khai thác lâm sản phụ, trồng và 

chăm sóc rừng đặc dụng, giao khoán bảo vệ rừng hàng năm, tạo công ăn việc làm cho 

người dân trong vùng, từng bước tăng thu nhập cho người dân ổn định cuộc sống. 
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- Diện tích đất có rừng tăng lên, kinh phí thu từ DVMTR cũng tăng theo. Số tiền 

chi trả cho chủ rừng ngày càng lớn. 

2. Hiệu quả về xã hội 

- Phương án được phê duyệt, tổ chức thực hiện hiệu quả sẽ giúp phát triển rừng 

và bảo tồn đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập 

cho người lao động, ổn định sinh kế cho người dân sống trong vùng dự án. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân giúp công tác quản lý, bảo vệ rừng 

ngày càng tăng lên. Đồng thời nâng cao kiến thức, trình độ về nông lâm nghiệp cho 

người dân góp phần ổn định dân cư, hạn chế tình trạng du canh du cư, phát nương làm 

rẫy. 

- Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, người dân càng 

thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, góp 

phần xây dựng quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội trong vùng. 

- Xây dựng và thực hiện Phương án, từng bước khôi phục và bảo tồn văn hóa 

cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời sẽ tạo được mối quan 

hệ đồng quản lý, cùng hưởng lợi từ rừng giữa đơn vị quản lý rừng và cộng đồng dân 

cư sống gần rừng.  

3. Hiệu quả về môi trường 

- Bảo tồn được hệ sinh thái rừng kín thường xanh trên núi đất điển hình ở Đông 

Bắc Việt Nam tránh khỏi sự suy giảm về diện tích và chất lượng, sử dụng các loại đất 

có hiệu quả, bảo vệ và phát huy chức năng là rừng đặc dụng. 

- Tăng độ che phủ của rừng trên địa bàn BQL giai đoạn 2021- 2030 là góp phần 

điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm hiệu ứng nhà kính. 

- Rừng được bảo vệ và phục hồi sẽ duy trì và phát triển các loài động thực vật, 

làm tăng sự đa dạng sinh học của các hệ sinh thái, bảo vệ được các loài động thực vật 

quý hiếm tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng, góp phần bảo vệ nguồn gen và sự đa dạng 

của hệ động thực vật trong khu rừng đặc dụng. 

- Chất lượng rừng tăng sẽ tạo nên một thảm thực vật có cấu trúc nhiều tầng bền 

vững, phát huy tác dụng phòng hộ môi trường, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu 

giảm thải hiệu ứng nhà kính. 

- Hệ sinh thái rừng được phục hồi sẽ làm tăng giá trị đa dạng sinh học cho khu 

vực, các loài động – thực vật quý hiếm là Cá Cóc, Ếch hương, Cầy vòi mốc, Mèo 

rừng, Khỉ mặt đỏ... sẽ phát triển nhanh về số lượng, các loài động – thực vật khác sẽ 

tăng lên cả về thành phần loài và số lượng cá thế do được bảo vệ nghiêm ngặt. 
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4. Đánh giá tính phù hợp của phương án 

- Ưu điếm: Phương án này tuy có làm thay đổi ranh giới, diện tích khu rừng đặc 

dụng cũng như các phân khu chức năng đã được đóng mốc ranh giới 3 loại rừng trước 

đây, nhưng phù hợp với hiện trạng thực tế khu rừng và phương án quy hoạch giao đất 

năm 2020 mà Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn đang trình UBND tỉnh phê duyệt 

giao đất. Đáp ứng được nhu cầu thực tiễn công tác QLBV, phát triển rừng và bảo tồn 

đa dạng sinh học hiện nay. 

- Nhược điểm:  

+ Trong khu rừng có các hộ dân sinh sống xen kẽ len lỏi trong khu rừng đặc 

dụng nên ít nhiều có ảnh hưởng đến công tác QLBV, phát triển rừng và bảo tồn đa 

dạng sinh học khu rừng đặc dụng.  

+ Phân khu nghiêm ngặt bao gồm cả những diện tích rừng nghèo về đa dạng sinh 

học, cần phải tăng cường công tác khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên kết hợp với 

trồng bổ sung làm giàu rừng. 

+  Phát triển vùng đệm: Hàng năm BQL RĐD phối kết hợp với UBND các xã 

mở các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm nhằm hỗ trợ ngưòi dân tiếp cận khoa 

học kỹ thuật, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả của các chuơng trình chưa cao do 

thiếu kinh phí và chưa kết hợp được với các chương trình, dự án khác trên địa bàn. 

+ Để đáp ứng đòi hỏi phát triển ngày càng cao của công tác bảo tồn trong giai 

đoạn mới thì cần thiết phải có sự đầu tư nâng cấp, xây mới hệ thống cơ sở hạ tầng, bổ 

sung trang thiết bị cho các hoạt động quản lý bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu khoa học và 

du lịch sinh thái. 

 

CHƯƠNG IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức thực hiện, xây dựng các chương 

trình dự án đầu tư theo phương án đã được phê duyệt. Kiểm tra, giám sát quá trình 

thực hiện phương án, định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt các dự án đầu tư cho khu rừng đặc dụng theo phương án đã được phê duyệt; cân 

đối, bố trí nguồn vốn trung hạn, hằng năm để thực hiện Phương án. 
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3. Sở Tài chính  

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu bố trí kinh phí hoạt động 

cho Phương án, hướng dẫn giải ngân, sử dụng nguồn kinh phí trong thực hiện các nội 

dung phương án theo quy định hiện hành. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trưòng 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, giám sát việc thực 

hiện quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ở khu RĐD. 

 5. Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức 

thực hiện các hoạt động du lịch, hướng dẫn BQL khu RĐD Mẫu Sơn xây dựng đề án 

phát triển dịch vụ du lịch; hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ và quản lý các hoạt động du 

lịch tại khu RĐD Mẫu Sơn. 

6. Sở Khoa học và công nghệ 

Phối hơp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự án, đề tài 

khoa học tại  khu RĐD Mẫu Sơn. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình 

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo 

quy định hiện hành đối với khu RĐD Mẫu Sơn, tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện 

phương án, Chỉ đạo UBND các xã phối hợp với BQL khu RĐD Mẫu Sơn xác định cụ 

thể diện tích, ranh giới của khu RĐD để phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng./. 

 

 

 

 


