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C Á C  C HỮ  V IẾ T  TẮT  

 
VQG 
NBNP 

– Vườn quốc gia Bidioup Núi Bà 

VQG CYA – Vườn quốc gia Chu Yang Sin 
ĐTM – Đánh giá tác động môi trường 
ICEM – Trung tâm quốc tế về quản lý môi trường 
UBND – Ủy ban nhân dân 
Sở 
NN&PTNT 

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Bộ TN&MT – Bộ Tài nguyên & Môi Trường 
Sở KH&ĐT – Sở Kế hoạch và Đầu tư 
BQL VQG – Ban quản lý Vườn quốc gia 
SLOSS – Single Large or Several Small (Một khu lớn hay nhiều 

khu nhỏ) 
Viện ĐT&QHR  Viện Điều tra và Quy hoạch Rừng 
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TÓM TẮT 
Báo cáo đánh giá này được chia ra làm 04 phần.  Phần 1 là phần giới thiệu về mục đích  của báo cáo 
và mô tả về Vườn quốc gia Chu Yang Sin và tầm quan trọng của nó trong sự đa dạng sinh học toàn 
cầu và của Việt Nam.  Phần 2 xem xét những tác động của các con đường dự kiến đi xuyên quan 
VQG, bao gồm việc xem xét các phương án chọn tuyến thay thế.  Phần 3 xem xét các tác động của 
việc nâng cấp mạng lưới đường mòn bằng việc lát bề mặt cứng một cách rộng rãi.  Phần 4 đưa ra 
những kết luận về các tác động tích lũy của con đường và hệ thống đường mòn nâng cấp và đưa ra 
những kiến nghị. 

Đánh giá đa dạng sinh học này của Đường Trường Sơn dự kiến đã được BirdLife International cùng 
với Ban quản lý Vườn quốc gia Chu Yang Sin giao cho ICEM thực hiện.  Con đường dự kiến có chiều 
rộng 5.5 mét, 2 làn xe cao tốc xuyên quan các phần của vùng lõi Vườn quốc gia Chu Yang Sin một 
đoạn dài 25 km.  Nghiên cứu này tập trung vào các tác động cụ thể lên VQG và nhằm để bổ trợ cho 
một quy trình Đánh giá tác động môi trường chính thức đối với con đường, hiện đang được Viện Điều 
tra & Quy hoạch rừng thực hiện. 

Ngoài việc đánh giá các tác động của kế hoạch làm con đường này, nghiên cứu này cũng xem xét 
các tác động của việc nâng cấp các tuyến đường mòn hiện tại xuyên qua VQG dự kiến lát bê-tông 
chiều rộng 1m và dài 125 km. 

VQG Chu Yang Sin là một trong những VQG quan trọng nhất trong hệ thống của Việt Nam, đại diện 
cho vùng cảnh quan chuyển tiếp giữa vùng đất thấp ở Dak Lak và vùng Tây Nguyên.  VQG có đỉnh 
núi cao thứ hai của vùng Tây Nguyên.  Cùng với VQG Bidoup Núi Bà, nối liền với VQG này, nó tạo ra 
một phức hợp rừng lớn nhất ở Việt Nam và là một điểm trọng tâm chú ý của công tác bảo tồn quốc 
tế.  Loại thực vật trội ở vùng này là rừng lá rộng thường xanh với rừng lá kim nổi lên dọc theo những 
chóp núi cao, gồm những loài thông độc đáo.  77% diện tích vùng này đựơc xem là rừng nguyên 
sinh.  VQG Chu Yang Sin là một ngọn núi giàu đa dạnh sinh học nhất của cao nguyên Đà Lạt bao 
gồm Vùng Chim đặc hữu Đà Lạt.  Những loài động vật hữu nhũ chính bao gồm một số loài linh 
trưởng đang nguy cấp và sắp nguy cấp (Chà vá chân đen, Vượn má vàng, Gấu chó, Chồn hương và 
Báo lửa, Sao la, Bò Tót và Sơn dương).  VQG cũng đóng vai trò quan trọng đối với chim, với 237 loài 
chim được ghi nhận, và lưỡng cư, bò sát, và bướm.  Nó đại diện cho vùng thượng lưu lưu vực Sông 
Sre Pok, với hơn 80 loài cá được ghi nhận.  Hiện tại, trong VQG không có cơ sở hạ tầng du lịch và 
không có du khách đến VQG và việc tiếp cận VQG chủ yếu là nhằm mục đích nghiên cứu khoa học 
và tuần tra của lực lượng kiểm lâm. 

VQG CYS bị đe doạ bởi một số mối đe doạ trực tiếp như săn bắt, đốn gỗ trái phép, và xây dựng cơ 
sở hạ tầng.  Một nhà máy thủy điện (Krong K’mar) đã được xây dựng trong VQG, và một nhà máy 
thứ hai (Dak Tour) đã được hoãn trong giai đoạn lập kế hoạch cuối cùng.  Kế hoạch dự kiến hiện nay 
là cho đoạn Đường Đông Trường Sơn chia cắt VQG CYS nối M’Drack và Đan Kia Suối Vàng đến Đà 
Lạt.  Đường Đông Trường Sơn là một đường cao tốc dài 700km cho mục đích chiến lược và quốc 
phòng quốc gia.  Một đánh giá ngắn của một tuyến đường thay thế, thay vì tuyến đường đi xuyên qua 
VQG, đã được tiến hành bởi các chủ dự án, nhưng kết luận đưa ra là tuyến đi qua VQG là kinh tế 
hơn.  Nghiên cứu này đề nghị hai tuyến khác mà có thể sử dụng những con đường hiện có, và tránh 
đi xuyên qua VQG.  Mặc dù chỉ là ước lượng ban đầu, phân tích này đã kết luận rằng có những 
phương án chọn lựa khác, ngắn hơn, ít tốn kém xây dựng hơn, đi qua địa hình tốt hơn, kết nối các 
thôn, làng nghèo hơn, và có ít tác động môi trường hơn.  Theo luật ĐTM (Đánh giác tác động môi 
trường) của Việt Nam, chúng tôi đề nghị rằng một nghiên cứu khả thi của các tuyến thay thế này nên 
được tiến hành chi tiết bởi các chủ dự án và trong ĐTM đang được Viện Điều tra & Quy hoạch rừng 
thực hiện. 

Nếu quyết định cuối cùng được đưa ra là tiếp tục tiến hành xây dựng tuyến đường xuyên qua VQG 
CYS, các tác động chính trong giai đoạn xây dựng sẽ là việc tổn thất 75 mét chiều rộng rừng xuyên 
qua vùng lõi, làm mất đi tính toàn vẹn sinh thái của sinh cảnh, trong các diện tích mà các loài đang 
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nguy cấp chính đã được ghi nhận.  Ngoài các tác động môi trường thường gặp của các hoạt động 
xây dựng, sẽ có sự xáo trộn ảnh hưởng các loài này và làm tăng rủi ro tuyệt chủng cấp địa phương 
của các loài này.  Khi con đường đã được xây dựng, nó sẽ làm tăng tính dễ tiếp cận tới các vùng lõi 
của VQG một cách đáng kể với những rủi ro cao hơn đối với các hoạt động bất hợp pháp-săn bắt, 
đốn gỗ trái phép, làm tăng tốc độ thất thoát đa dạng sinh học.  Một đánh giá về các vùng ảnh hưởng 
của con đường cho thấy gần 60% diện tích của VQG CYS sẽ nằm trong phạm vi đi bộ trong  ngày 
đến con đường, và 48% của vùng rừng nguyên sinh của VQG sẽ nằm trong phạm vi này.  Tất cả 30 
vị trí các động vật đang bị nguy cấp là nằm trong trong phạm vi 10 km hai bên đường.  Con đường 
cũng là một chướng ngại vật quan trọng cho nhiều loài động vật, cả về mặt vật lý và là một khu vực bị 
xáo trộn cao mà động vật sẽ tránh đi nơi khác, và vì vậy, 02 bên con đường sẽ bị ngăn cách, làm mất 
đi tính toàn vẹn của hệ sinh thái.  Các tác động chướng ngại của con đường cũng gây ảnh hưởng từ 
mặt đất lên đến tầng tán lá của rừng. 

Nếu quyết định cuối cùng là tiến hành xây dựng con đường xuyên qua VQG được phê duyệt, thì báo 
cáo đánh giá này trình bày các biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động môi trường nên thực hiện 
bởi chủ dự án và Ban quản lý VQG, các biện pháp này bao gồm các thiết kế chi tiết cho việc chọn 
các tuyến đường để tránh các sinh cảnh chính, và xác định các điểm băng qua cho động vật hoang 
dã (cầu, hầm).  Trong giai đoạn xây dựng, kế hoạch quản lý môi trường của nhà thầu nên bao gồm 
những biện pháp cụ thể để quản lý việc xây dựng trong VQG một cách cẩn trọng nhất, bao gồm vị trí 
của các lán trại công nhân ở ngoài VQG, việc đổ vật liệu, phục hồi và tái tạo rừng.  Tất cả các biện 
pháp như thế nên được thoả thuận với BQL VQG, và BQL nên giám sát tính hiệu quả của việc thực 
hiện Kế hoạch quản lý môi trường.  Bắt đầu từ ngay từ khi khởi công, các biện pháp cần phải được 
thực hiện để giảm thiểu những mối đe dọa của việc tăng hoạt động sắn bắt và đốn gỗ, với các điểm 
kiểm soát và các đội tuần tra.  Việc ngăn chặn việc dựng những căn nhà tạm dọc theo con đường 
nên được thực hiện một cách chặc chẽ, vì các căn nhà như thế sẽ có khuynh hướng trở thành cố 
định.  Tập huấn cho cán bộ VQG trong việc giải quyết các mối đe dọa là hậu quả của con đường đối 
với VQG cần phải được tiến hành và cần có kinh phí thêm cho việc quản lý VQG CYS để tăng tính 
hiệu quả trong việc quản lý các mối đe dọa này, cả trong quá trình xây dựng và trong quá trình vận 
hành con đường sau này.  Các chi phí thêm này cần phải được bao gồm trong chi phí chung của con 
đường.  Hỗ trợ cho tất cả các biện pháp này là sự cần thiết đối với việc Ban quản lý chủ động quản lý 
quá trính xây dựng và vận hành con đường.  Các bên có liên quan và trách nhiệm cần phải được xác 
định rõ ràng-bao gồm ai chịu trách nhiệm thực hiện và ai chịu trách nhiệm cung cấp tài chính, theo 
dõi, báo cáo, rà soát.  Tối thiểu, VQG nên duy trì quyền kiểm soát sự tiếp cận với VQG và cần phải 
có 02 điểm kiểm soát ở đầu vào và đầu ra VQG CYS của Ban quản lý VQG. 

Có một mạng lưới các đường mòn hiện tại trong VQG CYS hiện đang tạo điều kiện cho những người 
sử dụng hiện tại (bảo vệ, kiểm lâm, các nhà khoa học) tiếp cận hầu hết các diện tích trong vùng lõi, 
trong khi tạo cơ sở cho những người sử dụng tiềm năng (du khách).  Các con đường mòn này cũng 
được sử dụng bởi những người săn bắt và đốn rừng trái phép. Những người này đã được thấy dựng 
trại và ở vài ngày sâu trong vùng lõi để khai thác các sản phẩm động vật hoang dã.  Việc nâng cấp và 
xây dựng mạng lưới đường mòn cần phải được xem xét cẩn thận vì các việc này sẽ có tác động lên 
sinh cảnh và tính toàn vẹn sinh thái cũng như tăng tính dễ tiếp cận tới VQG đối với những người sử 
dụng hợp pháp và trái phép.  Có 04 tuyến được dự kiến sẽ lát bê tông rộng 1 mét trong vùng lõi.  Các 
tuyến này sẽ làm cho 97% diện tích vùng lõi của VQG CYS nằm trong phạm vi tiếp cận trong ngày và 
sẽ dẫn đến rủi ro của việc sử dụng các phương tiện giao thông có động cơ để làm tăng tốc vận 
chuyển sản phẩm rừng trái phép.  Các tác động khác của việc nâng cấp tuyến đường mòn bao gồm 
việc làm manh mún sinh cảnh và các tác động tiếp theo lên các giá trị đa dạng sinh học.  Nhóm đánh 
giá chưa đuợc cung cấp thông tin chi tiết gì về việc phát triển tuyến đường mòn, nhưng rất có thể là 
các mục tiêu của việc nâng cấp các tuyến đường mòn có thể vẫn đạt được bằng các phương án 
khác mà có tác động thấp hơn.  Điều này đặc biệt quan trọng cho thị trường du lịch sinh thái có tiềm 
năng quan trọng trong tương lai, khi mà cơ sở hạ tầng nhiều quá có thể làm cho khách du lịch sinh 
thái tránh đi và làm hỏng nguồn thu quan trọng cho VQG. 
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Các tác động tích lũy của con đường và mạng lưới đường mòn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến VQG 
CYS.  Thứ nhất, các sự phát triển này kết hợp lại với nhau sẽ làm cho toàn bộ vùng lõi của VQG CYS 
có thể tiếp cận được trong 1 ngày- vì vậy những người săn bắt và đốn rừng trái phép có thể kết hợp 
sử dụng xe có động cơ hay đi bộ để đến bất cứ vùng nào của VQG.  Thứ hai, các sự phát triển này 
kết hợp lại sẽ làm manh mún vùng lõi hiện tại thành 12 “đảo” đa dạng sinh học, tăng số điểm tiếp cận 
và hiệu ứng tác động biên, trong khi đồng thời giảm diện tích liên tục, liền mảnh của sinh cảnh.  Hai 
tác động này sẽ có những tác động “hạ gục” đối với các loài đặc hữu đang bị nguy cấp, sống trong 
vùng sinh cảnh hẹp.  Thứ ba, các tác động tích lũy này sẽ làm tăng áp lực tài chính lên nguồn lực của 
BQL VQG và nếu không có thêm kinh phí thì tính hiệu quả của các nổ lực quản lý hiện tại sẽ giảm đi. 

Quyết định cuối cùng có tiến hành nâng cấp mạng lưới đường mòn hay không có vẻ là nằm trong 
quyền hạn của BQL VQG.  Để giúp BQL VQG ra quyết định có tiến hành hay không việc nâng cấp 
các tuyến đường mòn này, một quy trình ra quyết định nhanh được xác định trong đánh giá này sẽ 
hướng cho BQL ra quyết định dựa trên, (i) triệu tập một cuộc họp 01 ngày của BQL VQG, (ii) xác định 
rõ mục tiêu của việc nâng cấp, (iii) xác định những người sử dụng nào là được mong muốn, nhu cầu 
và các sự ưu tiên chọn lựa của họ là gì, (iv) xác định ai là những người sử dụng không được mong 
muốn, (iv) đánh giá năng lực hiện tại của các dịch vụ của VQG trong việc đáp ứng các mục tiêu và 
nhu cầu của người sử dụng, (v) tìm hiểu các phương án thay thế để xác định mức xây dựng thấp 
nhất mà có thể đạt được các mục tiêu đề ra, (vi) đánh giá các lợi ích của việc xây dựng bằng những 
con số cụ thể, thực tế, định lượng, (vii) đánh giá các tác động, và cuối cùng là (viii) xác định các rủi ro 
và đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro. 

Sử dụng khung này, việc xây dựng dự kiến sẽ chỉ nên đựơc tiến hành nếu: (i) mục tiêu là rõ ràng, 
phù hợp với tầm nhìn dài hạn của VQG, không thể có phương án nào thay thế, có những lợi ích thiết 
thực, định lượng, và (ii) các tác động được hiểu rõ và có rủi ro thấp.  Nếu quyết định đưa ra là tiến 
hành nâng cấp hệ thống đường mòn, thì một số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động bao gồm: dựng 
các cọc và trạm gác ở các đầu đường mòn để ngăn chặn xe cộ vào, đảm bảo các đoạn dài của 
đường mòn không có lát mặt và nâng độ cao lên để đi bộ mà không thể đi xe được và để khuyến 
khích động vật đi ngang qua, tránh các vùng sinh cảnh chính, quan trọng, duy trì tính liên tục của tán 
rừng, tăng tần suất tuần tra, và đảm bảo tất cả các việc nâng cấp đựơc lồng ghép vào kế hoạch của 
BQL (bao gồm kế hoạch tổng thể về du lịch). 

Đoạn 11 tóm tắt các kết luận chính và các kiến nghị giảm thiểu tác động.  Rõ ràng là con đường và 
sự nâng cấp các tuyến đường mòn sẽ có tác động rất tiêu cực lên tính đa dạng sinh học và chức 
năng của CYS như là một vườn quốc gia.  Một điều rõ ràng nữa là các phương án thay thế chưa 
được tìm hiểu một cách đúng đắn đối với con đường và việc nâng cấp các tuyến đường mòn, và có 
các giải pháp có thể tăng lợi ích và giảm rủi ro.  Tuy nhiên, nếu một quy trình rà soát và ra quyết định 
chặc chẽ được tuân thủ và nếu quyết định cuối cùng là tiến hành xây dựng con đường và nâng cấp 
các tuyến đường mòn được phê duyệt, thì báo cáo đánh giá này đưa ra một khung tối thiểu cho việc 
ĐTM của việc xây dựng con đường và là cơ sở cho Kế hoạch quản lý môi trường. 

Cùng với đánh giá này, một hội thảo đã được lập kế hoạch để trình bày các phát hiện chính của báo 
cáo và tạo điều kiện cho một quá trình ưu tiên hóa trong việc quản lý rủi ro để giúp BQL VQG và các 
bên có liên quan chính khác đưa ra các lĩnh vực ưu tiêu cho các hành động ngắn hạn và dài hạn, nếu 
trường hợp việc xây dựng con đường và nâng cấp tuyến đường mòn vẫn được thực hiện.
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PHẦN A:   BỐ I  CẢNH CỦA VQG CYS 
 

 

1.0  Giớ i  th iệu 

1.1 THÔNG TIN CHUNG 

VQG CYS nằm ở huyện Krong Bong và huyện Lak, 60k về hướng đông nam của Thành phố Buôn 
Ma Thuột của tỉnh Dak Lak, Việt Nam.  Các huyện này tạo ra một vùng sinh cảnh chuyển tiếp từ các 
vùng đồng bằng đất thấp với các thung lũng rộng đến các vùng núi cao của dãy Trường Sơn.  VQG 
có 59,278 hectares đồi và rừng trên núi có cao trình từ 600 đến 2,442 mét.  Vị trí của VQG, trước đây 
sự cách ly và độ cao của VQG đã tạo ra một hệ động vật hữu nhủ thuộc núi và đất thấp rất độc đáo 
và làm cho VQG CYS là nơi có những giá trị đa dạng sinh học có tầm quan trọng bảo tồn ở cấp quốc 
gia và quốc tế.  Diện tích lớn của VQG và rừng nhiệt đới hỗn giao, với tán lá nguyên sinh có khoảng 
20 loài hạt trần, bao gồm Pơ mu Fokienia hodginsii, làm cho nó trở thành điểm quan trọng hàng đầu 
của Việt Nam cho việc bảo tồn đa dạnh sinh học, là một thí dụ điển hình của Vùng Chim Đặc Hữu 
Cao nguyên Đà Lạt (EBA), và một trong bốn trung tâm đặc hữu được BirdLife xác định ở Việt Nam.  

Hiện tại, các kế hoạch đang được chuẩn bị cho việc xây dựng một con đường cho mục đích an 
ninh/quốc phòng trong VQG CYS.  Đoạn đường dài 32km đi qua hướng bắc-nam đi qua góc đông 
nam của VQG, nối huyện Krong Bong của tỉnh Lâm Đồng với phía Nam.  25 km sẽ đi qua vùng lõi 
của VQG CYS, với phần 7km còn lại đi qua vùng đệm của VQG. 

Đồng thời, nhưng riêng biệt, VQG CYS đang có kế hoạch xây dựng một mạng lưới tuyến đường mòn 
trong VQG để bảo vệ rừng và cho các mục đích du lịch tiềm năng.  Con đường dự kiến và việc nâng 
cấp đường mòn được trình bày trong Bản đồ 1 trong tài liệu hỗ trợ. 

Một điều quan trọng cho việc duy trì các giá trị đa dạng sinh học của VQG là giữ gìn các điều kiện mà 
cho đến nay đã giúp cho việc bảo vệ VQG, đó là diện tích lớn, sự cách ly, và sự nguyên vẹn.  Sự có 
mặt của một con đường có thể lái xe được và các tuyến đi bộ trong vùng lõi có tác động tiêu cực lên 
các điều kiện quan trọng này, bằng việc tăng tính dễ tiếp cận, sự manh mún, và xuống cấp của sinh 
cảnh VQG CYS.  Các con đường và sự tăng tính dễ tiếp cận có thể tạo ra những mối đe dọa trực tiếp 
từ việc săn bắt và sự va chạm. 

ICEM đã tiến hành một đánh giá hệ thống đường và đường mòn, tìm hiểu cơ hội và rủi ro của các cơ 
sở hạ tầng này, cung cấp dữ liệu, các kiến nghị cho việc tránh, bao gồm các đề nghị các phương án 
thay thế, và giảm thiểu để hỗ trợ cho các nhà quản lý VQG và tạo điều kiện cho họ thu hút sự tham 
gia của các bên có liên quan trong việc ra quyết định và việc quản lý có liên quan của VQG. 

Đánh giá này đã được soạn thảo trong 20 ngày làm việc từ tháng 9, 2009 đến tháng 3, 2010.  Nhóm 
nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thực địa đến VQG CYS và các cuộc tham vấn với các bên có 
liên quan ở cấp huyện, tỉnh, trung ương.  Dự thảo báo cáo này sẽ được trình bày trong một hội thảo 
được thiết kế nhằm trình bày các phát hiện chính cho các bên có liên quan và giúp cho các bên có 
liên quan của VQG CYS ưu tiên hóa các vấn đề và đưa ra các biện pháp giải quyết. 

1.2 MỤC ĐÍCH 

Đánh giá này rất quan trọng cho VQG CYS và cũng rất nhạy cảm chính trị.  Việc xây dựng con 
đường Đông Trường Sơn là một hợp phần quan trọng của tầm nhìn của Chính phủ và sự phát triển 
kinh tế trong tương lai của quốc gia.  Tuy nhiên, việc xây dựng con đường trong VQG thì mâu thuẩn 
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với Luật bảo vệ rừng và luật về các khu bảo tồn.  Cũng như các dự án về cơ sở hạ tầng khác, một 
cuộc điều tra về các tác động và các phương án thay thể là cần thiết, theo luật của quốc gia về ĐTM.  
Một ĐTM chính thức đang được tiến hành bởi Viện Điều tra & Quy hoạch Rừng, và đánh giá bổ trợ 
này, tập trung vào VQG, nhằm để cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định để tìm ra giải pháp 
tối ưu “không hối tiếc”, và để cung cấp cho BQL VQG các biện pháp quản lý thích hợp. 

Mục đích của đánh giá này là khuyến khích sự hiểu biết của tất cả các bên có liên quan đến các tác 
động của con đường Đông Trường Sơn dự kiến và mạng lưới đường mòn của VQG CYS lên tính 
toàn vẹn, giá trị, và việc quản lý VQG CYS.  Hiện tại, các tác động của việc xây dựng con đường vẫn 
còn chưa xác định rõ, và việc nâng cấp mạng lưới đường mòn chưa đưa vào những cách làm hay 
nhất của quốc tế vào thiết kế, xây dựng, và quản lý.  

Đánh giá dự kiến về các tác động của con đường và hệ thống đường mòn trong VQG nhằm lấp 
những khoảng trống về kiến thức như là một phần quan trọng cần thiết cho việc lập kế hoạch quản lý 
VQG và sự tham gia của các ngành trong quá trình xây dựng và có các mục tiêu sau: 

i. Hỗ trợ kỹ thuật:  Đánh giá các tác động vật lý-sinh học của con đường và các hệ thống 
đường mòn lên đa dạng sinh học của VQG CYS trong các giai đoạn xây dựng và vận hành, 
để cung cấp thông tin tốt hơn cho việc ĐTM và quá trình ra quyết định rộng lớn hơn; và 

ii. Hỗ trợ chính sách:  Cung cấp thông tin cần thiết cho việc chủ động thu hút sự tham gia 
trong quá trình ra quyết định và đại diện hữu hiệu cho các lợi ích và các mối quan tâm của 
Chính phủ Việt Nam liên quan đến tính toàn vẹn của hệ thống VQG ở Việt Nam.  Họ sẽ có 
thể tham vấn một cách hữu hiệu hơn với các bên có liên quan về giảm thiểu, các phương án 
thay thế, tránh, và tăng cường. 

Để làm được như vậy, đánh giá này sẽ xác định các vấn đề chính và đưa ra các kiến nghị để tránh 
một cách hữu hiệu hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực trong khi đồng thời tăng cường các lợi ích. 

1.3 PHẠM VI CÔNG VIỆC 

Đánh giá này được chia làm 2 hợp phần: 

(i) Hợp phần về đoạn đường Đông Trường Sơn phân cắt VQG CYS.  Con đường dự kiến xây 
dựng là một đường cao tốc 02 làn xe để kết nối M’drak và Da Lạt và việc xây dựng được 
quản lý bởi Bộ Quốc phòng, và 

(ii) Hợp phần về nâng cấp hệ thống đường mòn hiện có.  Hệ thống đường mòn đã được khởi 
xướng bởi BQL VQG CYS với ý tưởng chung là cải thiện tính tiếp cận tuần tra và tạo cơ 
sở hạ tầng cho việc phát triển du lịch sinh thái trong tương lai.  Mạng lưới các đường 
mòn bao gồm 02 tuyến bắc-nam trong vùng lưu vực Dak Tour và Kron K’mar và hai 
tuyến đông-tây từ Dak Phui đến xã Yang Mao chạy theo đường chính ở một số đoạn. 

Các tác động tiềm năng của hai loại phát triển cơ sở hạ tầng này sẽ là tương tự nhau mặc dù rất 
khác nhau về tầm cỡ.  Sự khác biệt giữa việc đánh giá con đường và tuyến đường mòn được thực 
hiện qua các tiêu chí sau đây: 
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Bảng 1: Tổng quan về các sự phát triển đường và đường mòn của VQG CYS. 

TIÊU CHÍ ĐƯỜNG  ĐƯỜNG MÒN 

Loại cơ sở hạ tầng Đường cao tốc hai làn xe Đường lát bê tông rộng 1 mét 

Kiếm soát quá trình ra quyết 
định 

Bộ Quốc phòng, UBND Tỉnh Dak Lak, Bộ 
TN&MT, Bộ Giao thông 

BQL VQG, UBND tỉnh Dak Lak, 
Sở NN&PTNT 

Mức độ hỗ trợ về thể 
chế/mức độ chấp thuận 
hiện nay 

• Nghị định 27/2004/QD-TTg ngày 2 
tháng 3, 2004, 

• Quyết định của Quốc hội số 
38/2004/QH11 

• Kế hoạch quản lý VQG 
• Kế hoạch đầu tư VQG 

CYS 

Loại và độ lớn của các cơ 
hội và các rủi ro liên quan 
đến việc xây dựng 

 

• Sẽ tạo ra những tác động mới đối với 
VQG 

• Làm trầm trọng thêm các mối đe doạ 
hiện tại1 và tăng độ lớn các tác động. 

• Có thể làm hỏng tính toàn vẹn và giá 
trị của VQG 

• Ảnh hưởng khả năng của VQG trong 
việc phát triển các cơ hội tài chính 
(du lịch sinh thái) 

• Có những lợi ích tài chính tiềm năng 
cho VQG CYS. 

• Có tiềm năng giúp giảm nghèo cho 
các vùng xung quanh 

 
• Làm trầm trọng thêm những 

mối đe dọa hiện tại 
• Ảnh hưởng đến khả năng của 

VQG CYS trong việc xây 
dựng các các cơ hội tài chính 
khác (du lịch sinh thái) 

• Có tiềm năng các lợi ích tài 
chính cho VQG CYS. 

Phương pháp đánh giá Đánh giá nhanh tập trung vào đánh giá kỹ 
thuật các tác động và các giải pháp giảm 
thiểu cụ thể. 

Khám phá các tác động tiềm tàng 
của hệ thống đường mòn, tập 
trung vào việc đưa ra các cách 
làm tốt nhất và các tiêu chuẩn thiết 
kế để đảm bảo việc nâng cấp (nếu 
thực sự cần thiết) có thể tối đa 
hóa lợi ích và tránh được các rủi 
ro. 

                                                                 
1 Các mối đe dọa hiện tại được xác định trong Kế hoạch quản lý VQG CYS, và được liệt kê thêm dưới đây 
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2.0  Mô tả  môi  t rường 
VQG Chu Yang Sin nằm trong vùng cảnh quan chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng đất thấp Dak Lak 
và vùng Tây Nguyên và là khu bảo tồn lớn nhất ở Cao nguyên Đà Lạt.  Cao nguyên này được phân 
loại thành một đơn vị địa lý-sinh học riêng biệt trong một vùng địa lý-sinh học Nam Trường Sơn 
(BirdLife, 2009).  VQG có vài đỉnh cao hơn 2,000 mét là Đỉnh Chu Yang Sin cao 2442 mét, đỉnh cao 
thứ hai ở Tây Nguyên.  Giữa các đỉnh cao và vùng đồng bằng đất thấp ở phía Tây Bắc là một phức 
hợp các đồi trập trùng, các mảnh đất bằng phẳng nhỏ và các thung lũng bằng phẳng.  VQG cũng bảo 
vệ được những mảng rừng nguyên sinh sót lại lớn nhất của vùng Cao nguyên Đà lạt-các loại rừng có 
tầm quan trọng đặc biệt cho việc bảo vệ phần thượng lưu của lưu vực Sông Srepok- một trong 
những chi lưu lớn nhất của Sông Mekong. 

VQG CYS có kế hoạch mở rộng vùng lõi để bao trùm hai khu rừng đã xuống cấp ở phía đông nam và 
tây nam của vùng lõi hiện tại.  Hơn nữa, VQG CYS và VQG Bidoup Núi Bà tạo ra một phức hợp rừng 
liền mảnh, ít xáo trộn trong các thập kỷ trước, dọc theo biên giới.  Việc mở rộng dự kiến này sẽ làm 
cho VQG CYS và VQG BDNB tạo thành một phức hợp rừng liên tục lớn nhất Việt Nam và là một 
trong những điểm trọng tâm bảo tồn có tầm quan trọng quốc tế. 

2.1  THÔNG TIN CHUNG VÀ BỐI CẢNH THỂ CHẾ 

Chu Yang Sin được thành lập thành một khu bảo tồn thiên nhiên vào năm 1986 và trở thành VQG 
vào năm 2002 (BirdLife, 2009).  VQG đã có BQL từ năm 1998 chịu trách nhiệm về các kế hoạch đầu 
tư và các kế hoạch quản lý-theo chu kỳ 05 năm. 

Trước năm 1982, có một số làng ở trong vùng lõi VQG, nhưng đã được di dời thông qua một nghị 
định chính phủ vì vùng này xa xôi và nhiều bệnh sốt rét.  Các con đường đi bộ nối các vùng định cư 
này vẫn còn hiện hữu và được cán bộ bảo vệ của VQG sử dụng làm tuyến tuần tra. 

2.2 GIÁ TRỊ SINH HỌC CỦA VQG CYS 

VQG CYS có các giá trị đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc tế.  
VQG bảo vệ các mảng rừng liền mảnh của Cao nguyên Đà Lạt ở cao trình khoảng 2,000 mét.  Cùng 
với VQG Bidoup-Núi Bà, VQG CYS bảo vệ một bảng rừng giàu, lớn nhất Việt Nam và là diện tích còn 
sót lại duy nhất của rừng trên núi có giá trị bảo tồn cấp toàn cầu của Cao nguyên Đà Lạt. 

65 loài động vật hữu nhũ đã được ghi nhận ở VQG, gồm 12 loài dơi.  Trong số này, 55 loài đã được 
khẳng định trong khảo sát năm 2006, 12 được IUCN liệt kê trong Sách đỏ như là các loài đang nguy 
cấp, Gần nguy cấp, Sẽ nguy cấp, hoặc Thiếu dữ liệu2.  10 loài được xem là Đang nguy cấp hoặc Sẽ 
nguy cấp ở cấp quốc gia3.  

Đến nay 237 loài chim đã được ghi nhận ở VQG CYS, gồm một số loài đặc hữu địa phương và các 
loài có sinh cảnh hẹp, làm cho VQG là một Vùng Chim Quan Trọng (IBA) và Vùng Chim Đặc Hữu 
(EBA).  Các bằng chứng cho thấy rằng các khu rừng Chu Yang Sin là một trung tâm tạo loài4 -  một 
trong 04 trung tâm đặc hữu ở Đông Dương5 và là các lý do chính mà VQG được xem là có tầm quan 
trọng toàn cầu về bảo tồn đa dạng sin học.  VQG có đến 7 trong 8 loài có sinh cảnh hẹp, chính là các 
loài làm cho Cao Nguyên Đà Lạt được công nhận là Vùng Chim Đặc Hữu Cao nguyên Đà Lạt (EBA).  

                                                                 
2 IUCN 2009. Danh sách đỏ các lòi đang nguy cấp.  Bản 2009.2 <http://www.iucnredlist.org> 
3 MOSTE (2007). Sách đỏ Việt Nam.  Bộ KH, CN, và MT, HN, VN. 
4 Sự tạo loài là một quá trình tiến hóa trong đó các loài mới hình thành. 
 

5 Bibby, C. J., N. J. Collar, et al. (1992). Đặt đa dạng sinh học lên bản đồ.  Cambridge, Hội đồng bảo tồn chim quốc tế. 
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Phạm vi sinh cảnh toàn cầu của 03 loài chim và 25 phụ loài chim là nằm ở EBA Cao nguyên Đà Lạt.  
Dựa vào thông tin hiện nay, Chu Yang Sin là vùng núi có tính đa dạng sinh học cao nhất của vùng 
EBA Cao nguyên Đà Lạt. 

ĐỘ CHE PHỦ RỪNG  

Loại thực vật trội của VQG là rừng lá rộng thường xanh và VQG bảo vệ một mảng rừng lớn nhất 
thuộc loại này ở Cao nguyên Đà Lạt.  Loại rừng này chiếm 38,000 hectares, hay 65% diện tích VQG.  
Các loài chính của rừng lá rộng thường xanh là các loài thuộc họ Fagaceae, Lauraceae, Meliaceae 
và Illiciaceae với độ cao tán thường vượt 35 mét.  Sinh cảnh này được đặc trưng bởi sự có mặt của 
các cây lá kim nổi lên dọc theo chóp núi cao như là Thông ba lá và Thông Đà Lạt.  Một loại lá kim 
nữa là cây Pơ Mu mọc thành đám thuần loại ở những chóp cao, đặc biệt là ở phía bắc của dãy Chu 
Yang Sin ở trung tâm của VQG, giữa Chu Banak, Chu Yang Nia, và Chu Pui.  Ước lượng hiện đang 
có khoảng 2,000 cây Pơ Mu trưởng thành trong VQG6 - làm cho khu này có thể là khu quan trọng 
nhất cho loài cây này ở Việt Nam.  Vị trí địa sinh học, sự biến thiên cao độ và địa hình đa dạng tạo 
điều kiện cho sự xuất hiện sự đa dạng thực vật bậc cao.  Một báo cáo soạn vào năm 2008 ghi nhận 
948 loài, thuộc 591 chi, 155 họ, thuộc 06 ngành thực vật có mặt trong VQG. 

Hình 1:  Che phủ thực vật và chất lượng rừng ở VQG CYS 

Forest composition of CYSNP 

1%
18%

59%

22% Agriculture / Other Land

Primary Forest (High
Value/Mature Trees)

Primary Forest (Mixed)

Degraded / Regenerating
Forest

 
Trong VQG CYS, 77% được phân loại là rừng nguyên sinh (rừng nguyên sinh hỗn giao hoặc rừng 
nguyên sinh giàu đặc biệt/có giá trị gỗ cao), và phần lớn diện tích còn lại, 22%, bị xuống cấp (thứ 
cấp) và/hoặc rừng tái sinh (Hình 1 và Hình 7).  Rừng xuống cấp tập trung chủ yếu ở các thung lũng 
của các hệ thống suối chính cho thấy một sự tương quan mạnh giữa tính dễ tiếp cận và sự xuống 
cấp của rừng.  03 loại rừng chính được tìm thấy ở VQG CYS là: 

1. Rừng thường xanh lá rộng đất thấp:  Rừng thường xanh lá rộng đất thấp phân bố ở các 
độ cao dưới 800 mét.  Loại rừng này che phủ hơn 3% diện tích VQG và đã bị giảm bởi việc 
phá rừng làm nông nghiệp trước khi thành lập VQG.  Loại thực vật trội của loại rừng này là 
thuộc nhóm Dipterocarpaceae. 

2. Rừng trên núi và rừng núi thấp:  ở độ cao trên 900 mét, rừng lá kim và rừng thường xanh 
dần dần nhường chổ cho rừng trên núi và rừng núi thấp.  Chiều cao tán của các loại rừng 
này giảm cùng với độ cao vì lớp đất mỏng hơn, nhiệt độ thấp hơn, và gió nhiều hơn. 

3. Rừng lá kim: rừng lá kim có loài trội là Pinus kesiyai là một loại rừng riêng biệt của VQG.  
Diễn thế thực vật cao nhất sau lửa có lớp cỏ dưới tán rừng và được duy trì do lửa cháy 
thường xuyên.  Loại này chiếm 7000 ha, hay 12% diện tích VQG CYS, với các loài hạt trần, 
như Pinus latteri và Cycas insignis cũng phân bố rộng. 

                                                                 
6 Lê Văn Cham (2007) Nghiên cứu thực vật hạt trần ở VQG Chu Yang Sin.  Báo cáo chưa xuất bản của BirdLife International Chương 
trình Việt Nam, Hànội. 
. 
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CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HỮU NHŨ CHÍNH 

1. Tê Tê Java Manis javanica: loài này được liệt vào danh sách các loài Đang nguy cấp toàn 
cầu.  Một số người được phỏng vấn cho biết loài này xuất hiện trong VQG và đang bị đe dọa 
bởi việc buôn bán động vật. 

2. Khỉ đuôi lợn Macaca leonine:  Loài này được liệt vào danh sách loài Sẽ nguy cấp ở cấp toàn 
cầu và các quần thể của loài này đang suy giảm trên hầu hết phạm vi sinh cảnh của chúng.  
Loài này được liệt kê cho VQG trên cơ sở ghi nhận của cuộc phỏng vấn năm 1996 và được 
ghi hình bởi bẫy ảnh vào tháng 2, 20097.  Loài khỉ này được chọn làm loài chỉ thị cho việc 
quan trắc đa dạng sinh học của cán bộ VQG và những người khác và số liệu cho thấy đây là 
loài hiếm.   

3. Cu li nhỏ Macaca arctoides: loài này được xếp vào danh sách Sẽ nguy cấp.  Các quần thể 
của loài này bị đe dọa nghiêm trọng ở Ấn Độ, suy giảm ở Miến Điện, ổn định ở Thái Lan, 
đang suy giảm nhanh chóng ở Trung Quốc và Việt Nam.  Loài này đã được quan sát thấy 
vào năm 2006 và được chụp ảnh bởi bẫy ảnh vào tháng 2, 20098. Loài này được chọn như là 
loài chỉ thị để quan trắc đa dạngh sinh học và tần suất gặp là cao hơn loài Khỉ đuôi lợn.   

4. Chà vá chân đen Pygathrix nigripes: Loài này được liệt vào Đang nguy cấp ở cấp toàn cầu.  
Những quần thể khá lớn của loài này vẫn xuất hiện ở một số nơi ở Campuchia (đặc biệt ở 
Khu bảo tồn Đa dạng sinh học Seima), nhưng ở miền Nam Việt Nam, loài này tồn tại trong 
các khu rừng manh mún, nhỏ, và cách ly, làm cho loài này cực kỳ dễ bị tổn thương bởi săn 
bắt và mất sinh cảnh.  Tổng quần thể của loài này trong VQG là chưa rõ và việc tịch thu mẫu 
vật loài này thường xuyên từ các thợ săn cho thấy rằng vẫn còn một số lượng đáng kể có thể 
đang tồn tại. 

5. Vượn đen má hung Nomascus gabriellae: Loài này được liệt vào nhóm Đang nguy cấp toàn 
cầu.  Loài sống chủ yếu trên cây này sống trong rừng bán thường xanh và thường xanh và 
thường xuất hiện trong các nhóm 3-5 cá thể.  Loài này đang suy giảm trong toàn phạm vi 
sinh cảnh.  Tổng cộng 06 cá thể đã được quan sát trong lần khảo sát thực địa vào tháng 3 và 
tháng 4, 2009 ở phía tây nam của VQG.  Loài vượn này là chỉ thị cho việc quan trắc đa dạng 
sinh học. 

6. Gấu chó Helarctos malayanus: Loài này được liệt vào nhóm Đang nguy cấp.  Hiện không có 
các số liệu ước lượng đáng tin cậy của các quần thể gấu chó trong phạm vi sinh cảnh của 
chúng.  Tuy nhiên, sự mất rừng nhanh chóng trong toàn bộ phạm vi sinh cảnh của chúng và 
việc buôn bán gấu hoang dã và các bộ phận của chúng là một dấu hiệu cho thấy một khuynh 
hướng suy giảm.  Gấu có vẻ là hiếm với sự phân bố rãi rác và với áp lực săn bắt lớn. 

7. Cầy vằn Chrotogale owstoni: loài này được liệt vào nhóm Đang nguy cấp vì quần thể suy 
giảm, ước lượng khoảng 30% trong vòng 15 năm qua do khai thác quá mức, hủy hoại và 
xuống cấp sinh cảnh.  Săn bắt là một mối đe dọa nghiêm trọng và được ước lượng là ảnh 
hưởng lớn đến các quần thể ở hầu hết phạm vi sinh cảnh.  Quan sát trực tiếp đầu tiên của 
loài này là một cá thể duy nhất được quan sát thấy bên trong VQG ở cao độ 1377 mét vào 
ngày 16 tháng 3, 2009. 

8. Báo lửa Pardofelis temminckii: Loài này được liệt vào nhóm Gần nguy cấp ở cấp toàn cầu.  
Số liệu quần thể toàn cầu và khuynh hướng cho loài này thì rất thiếu, nhưng loài này được 
cho là hiếm và đang suy giảm. 

9. Sao La Muntiacus vuquangensis: loài này được liệt vào nhóm Đang nguy cấp ở cấp toàn 
cầu.  Loài này chỉ được biết ở dãy núi Trường Sơn và các dãy đồi ở Lào, Việt Nam, và thấy 
có gạc dùng để trưng bày trong nhà ở Campuchia.  Vào tháng 3, 2009, một con đực đã được 
chụp bằng bẫy ảnh ở cao trình 900 mét.  

10. Bò tót Bos frontalis: Loài này được xếp vào nhóm Sẽ nguy cấp ở cấp toàn cầu.  Quần thể 
của phụ loài Bos Fontalis laosiensis xuất hiện ở Miến Điện, Lào, Việt Nam, Campuchia, Thái 
Lan, và Tây Malaysia (và có thể ở Nam Trung Quốc) đã suy giảm nhanh chóng, đặc biệt là ở 

                                                                 
7 Tài liệu xuất bản đang được soạn thảo 
8 Tài liệu xuất bản đang được soạn thảo 
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Đông Dương và Malaysia, và có thể ở Myanmar và Trung Quốc.   Sự suy giảm có thể trên 
70% trong vòng 03 thế hệ cuối (một thế hệ ước lượng khoảng 8-10 năm).  Không có sự quan 
sát trực tiếp nào của loài này nhưng có dấu chân và dấu phân mới được phát hiện của loài 
này. 

11. Sơn dương Trung Quốc Capricornis milneedwardsii: Loài này được liệt vào nhóm Sắp bị đe 
dọa ở cấp toàn cầu.  Không có sự quan sát trực tiếp nào của loài này trong VQG nhưng dấu 
vết phân mới của loài này đã được phát hiện vài lần ở các sườn núi dốc cao và các vách đá. 

12. Chuột chũi răng nhỏ Euroscaptor parvidens: Loài này được liệt vào nhóm Cực kỳ nguy cấp 
ở cấp toàn cầu cho đến 2009 và hiện đang được liệt vào nhóm Thiếu dữ liệu vì thiếu thông 
tin về sự phân bố toàn cầu của loài này. 

CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HỮU NHŨ KHÁC 

Các loài động vật hữu nhũ khác đuợc tìm thấy trong các khảo sát là thuộc các họ Sciuridae, 
Pteromyidae, và Muridae và các họ dơi.  Tổng cộng 33 loài đã được ghi nhận, thuộc 12 họ và 4 bộ;  
Loài ăn côn trùng (1 loài, 1 họ); (Insectivora: one species, one family), Nhóm chuột chù cây 
(Scandentia: 3 loài, 1 họ) và Loài gặm nhấm (7 loài, 5 họ). 

Ngoài các loài có các mối đe dọa bảo tồn, các loài khác cũng đã được khẳng định trong lần khảo sát 
2006 trên cơ sở quan sát, âm thanh, và xác định dấu vết, các con thú bị bắt, các vật kỷ niệm, như là 
Chồn họng vàng Martes flavigula, Cầy giông Viverra zibetha, Cầy hương Viverricula indica, Cầy vòi 
mốc Paguma larvata, Cầy vòi hương Paradoxurus hermaphroditus, Sóc bay đen trắng Hylopetes 
alboniger, Mèo rừng Prionailurus bengalensis, Heo rừng Sus scrofa, Nai Rusa unicolor, and Hoẵng 
Muntiacus muntjak.  

DƠI 

Khảo sát dơi tiến hành vào năm 2006 là cuộc khảo sát khu hệ dơi (Chirotera) đầu tiên của VQG ở 02 
khu của VQG là xã Yang Mao (trong lưu vực suối Dak Gui và Dak Mei) và xã Cu Pui.  Các khảo sát, 
mặc dù giới hạn về vị trí, đã phát hiện 12 loài trong 5 họ. 

CHIM 
VQG CYS là một khu bảo tồn chim quan trọng cấp toàn cầu với 237 loài chim đựơc ghi nhận trong 
VQG.  VQG là điểm quan trọng nhất của Vùng Chim Đặc Hữu Đà Lạt (EBA) bởi vì đây là điểm duy 
nhất có 8 loài chim để làm cho vùng này đựơc công nhận là EBA Đà Lạt (Stattersfield et al. 1996):Gà 
tiền mặt đỏ  Polyplectron germaini, Mi Langbiang, Crocias langbianis, Khướu đầu đen Garrulax 
milleti, Khướu đầu đen má xám G. yersini, Khướu đầu xám Garrulax vassali, Khướu mỏ dài 
Jabouilleia danjoui, Chích chạch má xám Macronous kelleyi và Trèo cây mỏ vàng Sitta solangiae (Lê 
Trọng Trai và ctv. 1996).  Loài quan trọng nhất trong các loài này, từ góc độ bảo tồn, là loài Mi 
Langbiang, loài đặc hữu của Cao nguyên Đà Lạt và được xếp vào nhóm Nguy cấp ở cấp toàn cầu.  
Để biết chi tiết về các loài chim này ở VQG CYS, xem Hughes, 2009. 

LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT 

Khu hệ lưỡng cư & bò sát của VQG có tầm quan trọng đặc biệt ở cấp toàn cầu và quốc gia.  Các 
nghiên cứu đã cho thấy rằng địa hình phong phú của VQG, với hệ thống thủy văn đa dạng và các 
loại rừng khác nhau tạo điều kiện lý tưởng cho sự giàu tính đa dạng các loài lưỡng cư.  Tổng cộng 
80 loài lưỡng cư và bò sát đã được phát hiện-bao gồm 37 loài ếch nhái, 1 loài lưỡng cư không 
chân và 20 loài rắn. Các nghiên cứu lưỡng cư bò sát phát hiện 8 loài mới cho khoa học trong đó có 
02 loài được mô tả chính thức (Hộp 3).  Một số loài được cho là đặc hữu của vùng Tây Nguyên, 
một số loài khác tiêu biểu cho vùng Đông Hymalaya và Bắc bộ như Philautus cf carinensis, 
Rhacophorus feae and Euprepiophis manadarinus cũng đã được phát hiện. 
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Tính đa dạng sinh thái và đa dạng phân loại cao của các loài lưỡng cư và bò sát là do một số yếu tố 
bao gồm vị trí địa lý của VQG, lịch sử địa lý của nó, và sự có mặt của một hệ thống thủy văn phong 
phú, điều kiện khí hậu thuận lợi với mùa mưa rõ ràng và một biên độ cao độ lớn.  25 loài lưỡng cư và 
bò sát đã được ghi nhận ở VQG là đặc hữu của vùng Tây Nguyên.  

Việc phát hiện ra 8 loài lưỡng cư & bò sát mới (cho khoa học) giúp thu hút sự chú ý về tầm quan 
trọng đa dạng sinh học của VQG và về tiềm năng cho các phát hiện mới trong tương lai.  Hai loài mới 
được mô tả hiện nay gồm một loài nhái cây Rhacophorus chuyangsinensis và ít nhất một loài kỳ 
nhông Cyrtodactylus ziegleri thuộc phức hợp Cyrtodactylus irregularis. Ba mẫu nhái cây đã được 
phát hiện ở cao trình khoảng 1600 mét, trong khu rừng gần một dòng suối đá.  Các mẫu kỳ nhông 
được thu thập trong rừng ở độ cao 900 mét.  Các sự khác biệt về hình thái với các loài Rhacophorus 
spp cho thấy loài này là một loài mới. 

CÁ 

Sự đa dạng sinh học về cá của VQG hiện nay được hiểu rất ít và chỉ có một số dữ liệu hạn chế.  
Tổng cộng 80 loài cá đã được ghi nhận và nhìn chung, khu hệ cá là tiêu biểu cho đoạn thượng lưu 
lưu vực Mekong: 74 loài là bản địa của Sông Mekong trong khi các loài khác đã được đưa vào từ các 
miền khác của Việt Nam.  Trong số các loài được ghi nhận, một loài có thể là loài mới của nhóm 
Acantopsis và 02 loài có thể là loài mới của nhóm Schistura.  Điều quan trọng cho bảo tồn là thành 
phần loài của mỗi hệ sông được thu mẫu đã đựơc thấy là khá riêng biệt. 

BƯỚM 

Các khảo sát bướm trong VQG đã được tiến hành vào tháng 4, 2006.  Tổng cộng 248 loài bướm đã 
được báo cáo, thuộc 10 họ.  Thảm thực vật ven sông là nơi có sự đa dạng các quần thể bướm trong 
VQG-gần 70% số loài bướm được tìm thấy trong loại sinh cảnh này, so với 33% trong rừng tre, 32% 
trong rừng thường xanh và 10% trong các sinh cảnh bìa rừng.  Một loài bướm phượng đã được ghi 
nhận trong lần khảo sát này, bướm phượng cánh sau vàng Troides helena (Papilionidae), được liệt 
trong Phụ lục II của Công ước CITES.  Hai loài mới được mô tả, Stichophthalma uemurai and 
Aemona falcata được ghi nhận trong khảo sát. Anthene licates (Lycaenidae) được ghi nhận ở Việt 
Nam lần đầu tiên. 

2.3 CÁC GIÁ TRỊ CẢNH QUAN 

Giá trị của VQG CYS nằm không chỉ ở rừng nguyên sinh, sự đa dạng về thủy văn, biên độ cao trình, 
mà còn ở sự phức hợp rừng liền mảng rộng lớn mà VQG CYS là một phần tạo thành.  Đứng riêng rẽ, 
VQG CYS là VQG lớn thứ 4 ở Việt Nam với 58,947 hectares.  Nó là một khu bảo tồn có tầm quan 
trọng quốc gia và quốc tế, nhưng là một phần của vùng cảnh quan được bảo vệ, bao gồm VQG 
Bidoup Núi Bà ở phía nam và các khu rừng sản xuất khác (Lâm trường Krong Bong và Lak) hoặc 
đang rừng đặc dụng (khu bảo tồn Chua Hoa và Phuoc Binh), xem Bản đồ 3, có lẽ là điểm bảo tồn 
quan trọng nhất ở Việt Nam.  Kết hợp với nhau, các vườn quốc gia Chu Yang Sin và Bidoup Núi Bà 
là một phức hợp các vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam. 

Để duy trì các loài thú lớn và đệm chống lại sự khai thác thì kích thước và tính toàn vẹn của khu bảo 
tồn là có tầm quan trọng đặc biệt.  Các khu bảo tồn khác được trình bày trong bảng, bên dưới, thì 
không thể so với phức hợp VQG CYS-BDNB về kích thước và trừ VQG Cát Tiên kết hợp với Khu bảo 
tồn Vĩnh Cửu có thể mở rộng diện tích thành 124,370 ha).  Phức hợp CYS-BDNB cũng có tiềm năng 
mở rộng thành một khu liền mảng với các Lâm trường và kết nối liên tục với rừng của các Khu bảo 
tồn dự kiến thành lập là Phuoc Binh và Chu Hoa.  Ban quản lý có các kế hoạch dài hạn để mở rộng 
về hai hướng (Xem Bản đồ 3 và 5) để củng cố tính liền mảng của phức hợp CYS-BDNB. 
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Bảng 3:  Các khu bảo tồn (Vừon quốc gia) theo thứ tự về độ lớn  

Thứ tự về 
độ lớn 

Khu bảo tồn/Phức hợp 
khu bảo tồn 

Độ lớn (ha) Giá trị bảo tồn 

1 Phức hợp VQG CYS-BDNB  131,520* Cao 

2 VQG PNKB (mở rộng) 118,754 Cao 
 

3 VQG Yok Don 
 

115,545 Cao 

4 VQG Pu Mat 
 

91,113 Cao 

5 VQG Cat Tien 70,548 
 

Cao 

6 Muong Nha 
 

182,000 (chỉ 15% diện 
tích có rừng che phủ) 

Thấp 

• + 37,174 ha cho các khu bảo tồn Phuoc Binh & Chu Hoa đang dự kiến lập khu bảo tồn thiên 
nhiên + 2 Lâm trường + các khu bảo tồn cảnh quan Hồ Lak và Lâm Viên (Đà Lạt) 

Hơn nữa, VQG Yok Don, Phong Nha Kẽ Bàng và Cát Tiên đã có các con đường đi xuyên qua chúng, 
và Pù Mát có một con đường chạy ven ranh giới phía đông, làm cho phức hợp CYS-BDNB không chỉ 
là một phức hợp lớn nhất với tiềm năng còn mở rộng trong tương lai mà còn là một khu bảo tồn 
nguyên vẹn nhất (ít bị chia cắt manh mún nhất) còn đang chưa bị xáo trộn bởi việc xây dựng đường 
xá. 

2.4 CÁC MỐI ĐE DỌA VÀ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG HIỆN TẠI ĐỐI VỚI 
VQG CYS 

VQG CYS đang nằm trong một thực tế của một Việt Nam đang thay đổi.  Trong lịch sử, VQG đã 
được cách ly khỏi sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam và ít được kết nối với các tuyến 
giao thông chính.  Hai điều này cùng với mật độ dân số thấp trong các xã xung quanh và tỉ lệ người 
M’Nong và Ede cao đã làm cho các mối đe dọa giảm thiểu xuống mức thấp chỉ có xâm phạm ở phía 
bắc và đông của VQG và các hành vi săn bắt thú, bắt cá và đốn gỗ của các cộng đồng sống xung 
quanh VQG.  Trong thập niên cuối, có sự gia tăng di cư người H’Mong từ Miền Bắc Việt Nam là 
những người sống phụ thuộc vào khai thác, đốn gỗ và đốt nương làm rẫy.  Trong cùng thời gian này, 
sự phát triển kinh tế đã gia tăng áp lực lên VQG trong 3 lĩnh vực chính: 

1. Thủy điện:  tăng nhu cầu điện đã dẫn đến việc tăng khai thác tiềm năng thủy điện của Việt 
Nam, đặc biệt là ở vùng Tây Nguyên.  Hiện tại, một dự án thủy điện đã được xây dựng trên 
dòng Kron K’Mar (11MW), với 02 công trình nữa đang được dự kiến cho dòng Dak Tour và ở 
xã Yang Mao. 

2. Xây dựng đường xá: Sự phát triển kinh tế đã dẫn đến việc nâng cấp đường 21 (Da Lạt-
Buôn Ma Thuột), và đường 692 nối các làng nghèo ở huyện Krong Bong, bao xung quanh 
ranh giới phía đông và bắc của VQG.  Kế hoạch mới nhất hiện nay là việc xây đường Đông 
Trường Sơn chia cắt vùng lõi của VQG. 

3. Việc khai thác thương mại các loại sản phẩm rừng:  Trong những năm gần đây, những 
người săn bắt và đốn gỗ người H’Mong đã gia tăng phạm vi và tầm cỡ việc khai thác và 
những người buôn bán động vật hoang dã đã gia tăng hoạt động và sự quan tâm của họ đối 
với vùng này.  Một loài lá kim quý hiếm là cây Pơ Mu, Fokeinia, mà VQG CYS là điểm bảo 
tồn quan trọng nhất của loài này ở Việt Nam, đã còn nguyên vẹn cho đến năm 2005.  Hơn 
nữa, các động vật hoang dã từ thú lớn cho đến các loài côn trùng và bướm hiếm đã thu hút 
sự quan tâm của những người buôn bán trái phép và hiện đang có khuynh hướng suy giảm.  
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Các số liệu này một phần là do sự tăng cường thực thi pháp luật dẫn đến số liệu báo cáo cao 
hơn (số vi phạm), nhưng khuynh hướng chung là đáng lo ngại. 

Điều lo ngại nhất đối với những người liên quan đến việc bảo vệ đa dạng sinh học của VQG CYS là 
khả năng của VQG, cả về mặt sinh thái và về thể chế, trong việc thích nghi và ứng phó với những áp 
lực này.  Vào năm 2005, VQG được xem là một cơ hội tuyệt vời để bảo vệ một trong những khu 
tương đối “chưa động đến” của các khu rừng quan trọng của Việt Nam-nhưng chỉ 5 năm sau, mặc 
cho những nổ lực của những nhà quản lý VQG, chính quyền địa phương và các nhà bảo tồn, các mối 
đe dọa này vẫn tiếp diễn.  Điều lo ngại hơn đó là sự phản ứng khác nhau của các động vật hoang dã 
đối với các mối đe dọa này (mô tả tóm tắt dưới đây).  Như đã trình bày trong phần 3.1, VQG CYS là 
một điểm nóng của khu hệ động vật ở tất cả các cấp, từ những cấp phân loại cao hơn cho đến cấp 
loài và phụ loài.  Sự hủy hoại sinh thái trên diện rộng và những sự thay đổi các quá trình tự nhiên sẽ 
có những tác động to lớn đến từng loài cụ thể, do vị trí, do nhu cầu sinh cảnh, hoặc do tập tính thích 
nghi.  Các loài bò sát và lưỡng cư, mà VQG CYS có tầm quan trọng bảo tồn cao nhất, thường là các 
loài có phạm vi sinh cảnh hẹp-nhiều loài chỉ được tìm thấy trong các loại sinh cảnh đặc biệt.  VQG 
CYS có 8 loài mới đối với khoa học và chắc chắn còn nhiều loài chờ được phát hiện.  Các loài thú 
lớn thì đòi hỏi những phạm vi sinh cảnh rất lớn và chỉ có thể tồn tại nếu những mảng rừng lớn tồn tại 
để có thể duy trì được sự đa dạng gien khả sinh tối thiểu (chia ra thành những tiểu quần thể). 

Sự phát triển cơ sở hạ tầng tầm cỡ lớn, như các đập thủy điện đã xây dựng ở VQG CYS và các công 
trình đang dự kiến, sẽ phá hỏng các hệ và các quá trình sinh thái.  Sự phản ứng của mỗi loài cụ thể 
đối với các thay đổi này hiện chưa được biết rõ, nhưng kiến thức sinh thái cho chúng ta biết rằng nên 
áp dụng một phương pháp tiếp cận cẩn trọng.  Một số loài lưỡng cư đặc hữu chỉ sinh sống ở một 
thung lũng duy nhất, trong khi các nhóm họ vượn thì bị giới hạn bởi lãnh thổ và ranh giới VQG.  Sự 
mất rừng (do làm đường và xây đập) ít nhất là gây ra sự mất các cá thể thú này ở các vùng địa 
phương, và có khả năng gây ra sự tuyệt chủng cấp địa phương hay thậm chí là tuyệt chủng tuyệt đối. 

Con đường, như đang dự kiến hiện nay, sẽ chia cắt hệ sinh thái này, tạo ra những mảng rừng manh 
mún bị cô lập, làm giảm đáng kể giá trị và tính bền vững của phức hợp đặc biệt quan trọng này.  Duy 
trì sự nguyên vẹn và sự liền mảng của phức hợp rừng CYS-BDNB có tầm quan trọng cực kỳ cao đối 
với công cuộc bảo tồn của Việt Nam.  Vùng này đại diện cho một vùng nguyên vẹn nhất và rộng nhất 
có giá trị bảo tồn cao theo luật bảo vệ của quốc gia.  Chia cắt hệ sinh thái này ra làm 02 mảnh sẽ làm 
giảm giá trị nghiêm trọng về tầm quan trọng của toàn bộ vùng cảnh quan, tạo ra những đảo sinh cảnh 
ở nơi hiện nay là một vùng lõi rộng lớn.  Việc chia cắt phức hợp bảo tồn này cũng tạo ra một số 
lượng lớn các điểm tiếp cận cho các hoạt động trái phép-tăng đáng kể lượng đầu tư cần thiết để thực 
thi pháp luật và bảo vệ rừng.  Và, cũng do các tác động trực tiếp và gián tiếp của con đường, nó sẽ 
tạo ra một hành lang rộng, không vượt qua được, không có giá trị đa dạng sinh học, và tạo điều kiện 
tiếp cận đến vùng lõi của VQG CYS và của toàn bộ phức hợp mà hiện nay khó tiếp cận (mất 2-3 
ngày đi bộ). 

 CÁC MỐI ĐE DỌA TRỰC TIẾP 

o Săn bắt 

Săn bắt đã từng là một hoạt động sinh kế truyền thống của người Ede và người M’Nông trong các 
khu rừng hiện nay là VQG, nhưng ngày nay, hầu hết những người săn bắt là người H’Mong di cư vào 
các xã vùng đệm từ các tỉnh Miền Bắc Việt Nam.  Các nhóm dân tộc M’Nông và Ede là những người 
săn bắt bán thời gian, chỉ săn bắt vào một số thời gian trong năm khi hoạt động nông nghiệp hạn chế.  
Nhìn chung, những động vật săn được là dùng để tiêu thụ hằng ngày, hoặc đôi khi bán cho nhà hàng 
địa phương, để bổ sung cho nguồn thu nhập thấp từ hoạt động nông nghiệp. 

Người H’Mong là những người săn bắt có kỹ năng nhất ở Việt Nam và đã có nhiều trường hợp người 
săn bắt H’Mong đã bị bắt cùng với những mẫu động vật có giá trị bảo tồn cao.  Hổ Panthera tigris đã 
bị tuyệt chủng trong VQG, cũng là do hậu quả của việc săn bắt và một số loài khác cũng đang trên bờ 
vực tuyệt chủng, kể cả Gấu chó, Bò tót, Cầy vằn, Cu li nhỏ, Tê tê Java, Báo và Rái cá thường.  Các 
hoạt động săn bắt cũng đe dọa sự tồn tại của các loài công và các loài chim sống ở mặt đất khác.  



I C E M   |   B I R D L I F E   |   B A N   Q U Ả N   L Ý   Q G   C H U   Y A N G   S I N  

C Y S N P   R O A D   A S S E S S M E N T   |   R O A D   &   T R A I L   A S S E S S M E N T   R E P O R T   |   2 0 1 0  | 18  

Việc săn bắt thương mại được dẫn dắt bởi nhu cầu thị trường ngày càng tăng và được tạo điều kiện 
bởi các hoạt động của những người buôn bán động vật trong các làng gần ranh giới VQG.  Những 
người buôn bán này mua từ những người săn bắt chuyên nghiệp và chuyên chở các sản phẩm động 
vật hoang dã đến những người mua ở các đô thị, kể cả thành phố Buôn Ma Thuột và Tp. Ho Chi 
Minh. 

Các báo cáo cho thấy rằng săn bắt và đặt bẫy là rất phổ biến ở những vùng sâu bên trong vùng lõi, 
có lẽ là những vùng quan trọng nhất cho việc bảo tồn các loài linh trưởng và các loài móng guốc.  
Bằng chứng của các lán trại săn bắn và các tuyến đặt bẫy đã thường xuyên được quan sát thấy trong 
các khảo sát đa dạng sinh học ở tất cả các độ cao và hàng ngàn bẫy đã được cán bộ bảo vệ rừng 
tháo dở hàng năm.  Săn bắn bằng súng đã giảm cùng với chương trình quốc gia về tịch thu và quản 
lý súng, nhưng tiếng súng vẫn thường được nghe thấy trong rừng và được sử dụng cho các loài khó 
bắt bằng bẫy, như vượn và chà vá. 

o Cơ sở hạ tầng 

Một số sự phát triển cơ sở hạ tầng đã bắt đầu hoặc đang được dự kiến cho VQG CYS.  Việc xây 
dựng nhà máy thủy điện Krong K’mar trong ranh giới ban đầu của VQG đã phát tín hiệu cho sự khởi 
đầu của việc leo thang các kế hoạch “phát triển” VQG thông qua các cơ sở hạ tầng hủy hoại sinh 
thái.  Nhà máy này sẽ sản xuất một lượng điện nhỏ-với công suất thiết kế tối đa là 11 MW9, nhưng 
việc xây dựng đã phá hỏng nghiêm trọng tính toàn vẹn của VQG.  Việc xây dựng đập đã được hoàn 
thành vào 2007 và làm mất 100 hectares rừng của VQG, đốn rừng, và xây dựng con đường và 
đường tải nước 11 km xuyên qua các cụm rừng có giá trị đa dạng sinh học cao, cùng với việc làm 
ngập diện tích lòng hồ. 

Một quyết định để xây tiếp một nhà máy thủy điện thứ hai đang ở giai đoạn lập kế hoạch cuối cùng, 
kế hoạch hiện tại cho con đường của Bộ Quốc phòng xuyên qua VQG tạo ra những mối đe dọa 
nghiêm trọng và có tầm ảnh hưởng vươn xa đối với các giá trị, tính toàn vẹn, và các dịch vụ của 
VQG.   Các sự phát triển này, kể cả những công trình đã xây dựng và dự kiến, cho thấy sự cần thiết 
trong việc chính quyền địa phương và chính phủ trung ương cần phải làm việc với các nhà quản lý 
VQG và các bên có liên quan khác để tìm cách đáp ứng được các mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học 
và phát triển bền vững của quốc gia.  Các luật về quy hoạch và bảo vệ rừng, kể cả các phương pháp 
ĐTM trong hệ thống pháp lý là có sẵn để đảm bảo rằng đa dạng sinh học được gìn giữ trong quá 
trình phát triển-và thách thức ở đây là tìm ra cách để hài hòa các mục tiêu trong quá trình quy hoạch 
và thực hiện bất cứ hoạt động nào. 

o Đốn gỗ trái phép 

Từ khi khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập vào năm 1999, mức độ đốn gỗ trái phép đã giảm 
nhưng việc đốn gỗ chọn lọc trái phép một số loài có giá trị gỗ cao vẫn còn là một vấn đề quản lý bảo 
tồn quan trọng.  Việc đốn gỗ được tiến hành chủ yếu bởi cộng đồng người M’Nông, mặc dù công cụ 
của họ là do những người lái buôn gỗ ở Buôn Ma Thuột cung cấp.  Các nghiên cứu cho thấy việc 
thành lập các khu bảo tồn vào năm 1999 đã không ảnh hưởng lớn đến sinh kế địa phương.  Đáng lo 
ngại hơn so với các nhóm M’Nông, Ede, và Kinh sống xung quanh VQG là sự di cư nhanh chóng của 
nhóm H’Mong vào vùng đệm, đặc biệt là huyện Krong Bong nơi dân số cộng đồng H’Mong đã đạt 
12,000 người vào năm 2008.  Sự di dân ồ ạt này hiện đang tạo ra áp lực lớn lên đất đai và ở những 
nơi người di cư phá rừng và đốn gỗ trong vùng lõi và vùng đệm của VQG.  Người H’Mong cũng đã 
biết rằng những loài cây gỗ quý như Pơ Mu trước đây không có ai đốn và buôn bán.  Các nghiên cứu 
cũng nêu ra vai trò của những người lái buôn gỗ trong việc thúc đẩy việc đốn gỗ trái phép trong VQG. 

CÁC MỐI ĐE DỌA GIÁN TIẾP VÀ NGUYÊN NHÂN 

o Năng lực quản lý 

                                                                 
9 Để so sánh, con số này tương đương với công suất của 02-03 turbine gió lớn hiện đại.  
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Điều rất đáng lo ngại đối với VQG CYS là các mối đe dọa ngày càng leo thang và sẽ đuổi kịp hoặc 
vượt tất cả những sự cải thiện về bảo vệ VQG.  Trong khi đã có những tiến bộ đáng kể từ khi thành 
lập BQL từ năm 1998, và đặc biệt từ năm 2002 từ khi nâng cấp lên Vườn quốc gia, các mối đe dọa 
này vẫn tiếp tục leo thang.  UBND tỉnh Dak Lak đã hỗ trợ đáng kể cho bộ máy cán bộ và các cơ sở 
hạ tầng cơ bản cho VQG, như là xây dựng khu trụ sở mới và một số trạm gác mới.  VQG cũng có 
được sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ban Quản Lý.  Tuy nhiên, vẫn còn phải làm nhiều để củng cố năng 
lực và duy trì và mở rộng hành động bảo tồn ở thực địa.  Mặc dù có nguồn ngân sách trong nước cho 
đội ngũ cán bộ và các cơ sở hạ tầng cơ bản, BQL VQG-cũng như các khu bảo tồn, VQG khác ở Việt 
Nam, thiếu kinh phí để tiến hành các hoạt động bảo tồn.  Các nguồn kinh phí này rất cần thiết nếu 
các hoạt động tuyên truyền, xây dựng năng lực, và giám sát có thể tiếp tục trong tương lai. 

o Buôn bán động vật hoang dã 

Ở VQG CYS, và ở khắp Việt Nam, tốc độ và phạm vi của việc khai thác trái phép động vật hoang dã 
và gỗ đã tăng nhanh chóng trong những năm gần đây, du sự tăng nhu cầu trong nước và quốc tế chủ 
yếu từ Trung Quốc.  Các nghiên cứu vào năm 2007 và lặp lại vào năm 2009, sử dụng cùng phương 
pháp, đánh giá những sự thay đổi về buôn bán động vật hoang dã, đã đưa ra những phát hiện rất 
đáng báo động.  Mạng lưới buôn bán động vật hoang dã và gỗ trong và xung quanh VQG đã tăng 
60% lên 921 người vào năm 201010.  Hơn nữa, giá thịt động vật hoang dã đã tăng 3 đến 5 lần (tùy 
theo loài)- phản ánh nhu cầu gia tăng và sự trượt giá thực phẩm.  Các tác động của những sự tăng 
này lên các quần thể động vật hoang dã trong VQG là khó đo đếm, nhưng có khả năng gây ảnh 
hưởng tiêu cực rất lớn. 

o Di cư 

Sự di dân đến VQG CYS, như là sự di cư của nhóm H’Mong, là một phong trào di cư tự phát từ Miền 
Bắc, hoặc di cư địa phương, do sự xáo trộn về mặt xã hội, sinh kế của các dự án phát triển cơ sở hạ 
tầng.  Mặc dù chỉ là dư luận, các tác giả đã nghe rằng một số người H’Mong (là dân di cư từ Miền 
Bắc) đã có được bản đồ không chính thức của con đường và đang sử dụng bản đồ này để chiếm đất 
(trái phép) dọc theo con đường để được đền bù.  Một số những người rất nghèo trong các cộng đồng 
địa phương đã di chuyển vào trong vườn để kiếm sống và kinh nghiệm từ VQG Bi Doup-Núi Bà ở 
gần đó đã cho thấy rằng khi nào việc di cư tự phát và việc xây dựng đường diễn ra bên ngoài VQG 
thì áp lực lên VQG gia tăng bên trong- và những người nghèo nhất bị buộc phải phụ thuộc nhiều hơn 
vào tài nguyên bên trong VQG. 

                                                                 
10 Đến năm 2009, mạng lưới buôn bán động vật hoang dã có 505 người và khảo sát đã ghi nhận 416 người tham 
gia trong mạng lưới buôn bán gỗ. 
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PHẦN B: CON ĐƯỜNG 

3.0 Mô tả  kế  hoạch con đường dự  k iến 

3.1 THÔNG TIN CHUNG VÀ BỐI CẢNH THỂ CHẾ 

Con đường dự kiến là một đoạn của Đường Trường Sơn, đi men theo Đường mòn Hồ Chí Minh-từ 
tỉnh Cao Bằng ở Miền Bắc đến tỉnh Cà Mau ở Miền Nam theo dãy núi Trường Sơn.  Đường Đông 
Trường Sơn dài khoảng 700 km từ xã Thanh My ở Quãng Nam đến Lâm Đồng, với 32 km đi xuyên 
qua VQG CYS.  Bắt đầu của đường Trường Sơn là KM0 ở xã Thanh My (KM246 của Đường mòn Hồ 
Chí Minh).  Con đường được dự kiến hoàn thành vào 2020.  Đoạn đường xuyên qua VQG CYS dự 
kiến bắt đầu trong năm 2010-tùy vào tiến độ quá trình phê duyệt. 

Tình trạng phê duyệt của cả tuyến Đường Cao Tốc Hồ Chí Minh thể hiện trong 02 văn bản pháp lý 
phản ánh mức độ ủng hộ cao nhất về mặt chính trị của Chính phủ Việt Nam. 

1. Quốc Hội (Quyết định 38/2004/QH11, tháng 12, 2004):  Toàn bộ chiều dài tuyến đường 
3167km việc xây dựng Đường Hồ Chí Minh đã được Quốc hội phê duyệt với tuyến phía 
Đông dài 2667km và tuyến nhánh phía Tây dài 500km.  Quyết định đã đưa ra những điểm 
mà con đường phải đi qua về mặt vị trí nhưng không có chi tiết 

Quốc hội đã yêu cầu con đường sẽ: 
(i) Theo hướng Bắc-Nam, 
(ii) Tránh những dốc cao, 
(iii) Tránh đi xuyên qua những làng, bản và cụm dân cư, 
(iv) Giảm thiểu tác động môi trường đến các VQG và các điểm bảo tồn thiên 

nhiên. 
2. Quyết định của Thủ Tướng (Nghị định 742/QD-TTg ngày 15 tháng 2, 2007):  Phê duyệt Kế 

hoạch tổng thể cho việc xây dựng Đường Hồ Chí Minh.  Con đường sẽ đi qua 30 tỉnh với các 
điểm đã xác định đi qua thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Dak Lak.  Thiết kế đường 
Trường Sơn cũng đã được Thủ Tướng Việt Nam phê duyệt.  Bộ Quốc phòng đã được giao 
làm chủ dự án.  Các bên có liên quan tham gia trong quá trình phê duyệt và thiết kế là UBND 
tỉnh và Bộ Quốc phòng (Chủ dự án).  Trong nghị định này, việc xây dựng sẽ tuân theo luật 
pháp hiện hành bao gồm luật bảo vệ môi trường, luật bảo vệ rừng, luật đất đai. 

Các điều khoản nghiêm cấm việc xây dựng con đường xuyên qua vùng lõi của vườn quốc gia, vì vậy 
đất bị ảnh hưởng cần phải được phân loại lại từ đất vườn quốc gia sang Hành lang giao thông.  Quá 
trình phê duyệt để phân loại đất lại sẽ mất ít nhất 1 năm, với Chủ dự án (CDA) dự kiến sẽ tiến hành 
xây dựng vào năm 2010.  Các điều khoản cũng yêu cầu tiến hành một ĐTM toàn diện và được xem 
xét bởi một ủy ban được thành lập dưới sự chủ trì của Bộ TN&MT.  Viện ĐT&QH rừng đã được giao 
tiến hành một ĐTM dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2010. 

Tuyến đường của thiết kế con đường đã được phê duyệt cho toàn bộ 700km, nhưng thiết kế kỹ thuật 
chỉ mới hoàn thành cho một số đoạn thí dụ 4km đầu tiên ở xã Yang Mao.  Thời gian hoàn tất xây 
dựng con đường dự kiến là 2-3 năm sau khi đã chuyển mục đích sử đất.  Chủ dự án đã đưa ra đề 
nghị khởi công các đoạn nằm ngoài vùng lõi, nhưng BQL đã bác bỏ đề nghị và yêu cầu phải tuân thủ 
những quy trình thông thường và việc thi công chỉ bắt đầu sau khi hoàn tất và xem xét ĐTM. 

3.2 CÁC ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ CỦA CON ĐƯỜNG DỰ KIẾN 

Một tóm tắt các đặc điểm của thiết kế con đường được trình bày dưới đây. 
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Hình 2:  Thí dụ của một lát cắt điển hình của con đường dự kiến (dựa vào thông tin tham vấn với 
Công Ty Xây dựng Đường Trường Sơn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Các tiêu chuẩn thiết kế chính: Đảm bảo đường có thể sử dụng quanh năm 
• Đường sẽ có 2 làn xe chiều dài khoảng 5.5m 
• Lề đường 0.5m ở phía thấp của dốc núi, phía vách núi sẽ có một kênh hở thoát nước chạy 

song song theo con đường. 
• Thiết kế cho xe tải trọng 10 tấn 
• Trước khi vào vùng lõi, con đường rộng hơn (7.5m) và hẹp hơn khi vào vườn quốc gia. 
• Mái dốc khoảng 30-40 độ 
• Lũ thiết kế: 1/100 năm 
• Cống D1000-1500mm với khoảng cách trung bình 300m. 
• Cầu (khoảng 7-8) 

○ Băng qua sông và suối 
○ Thiết kế cho tải trọng tối đa 30 tấn 
○ Cầu cũng được xem xét cho các đoạn băng qua các khe dốc 

• Ổn định dốc bằng: (i) trồng cỏ vetiver, (ii) đá, (iii) lát xi-măng 
• Đất đào không thể sử dụng làm đất lấp vì thành phần đất không đủ ổn định cho việc làm 

đường 
• Cần phải mang đá và xi măng vào để lấp 

○ Mỏ đá chưa được xác định 
• Vị trí và kích thước lán trại-chưa xác định vào giai đoạn này 
• Không có đèn cho đoạn đi qua VQG 
• Duy tu bảo dưỡng: do Sở Giao thông quản lý 

3.3 PHÂN TÍCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 

Đối với con đường và tuyến đường mòn, bên có liên quan chính cho việc đánh giá là BQL và UBND 
tỉnh Dak Lak vì họ là mục tiêu trực tiếp của việc đánh giá trong khi các bên có liên quan khác được 
xem là mục tiêu gián tiếp, chịu ảnh hưởng của sự đánh giá thông qua các hành động, quyết định, can 
thiệp của BQL và UBND tỉnh Dak Lak11.  Các bên có liên quan chính có thể được chia làm 03 nhóm: 

Nhóm mục tiêu A- Các công ty xây dựng đường và tuyến đường mòn 

                                                                 

11 Nhà thầu tiến hành ĐTM của con đường xuyên qua VQG CYS cũng có thể được xem là một mục tiêu trực tiêu trực tiếp vì 
nghiên cứu đánh giá cũng sẽ đưa ra những kiến nghị cụ thể về ĐTM về mặt phương pháp và các vấn đề ưu tiên 

 

30-40 độ 

Tối đa 30m Tối đa 30m

5.5m 0.5m 0.5m 

Cống (D1000-1500, mỗi 
khoảng 300m) 

Mặt đường (2 làn xe) 

Kên hở thoát 
nước 

Cống thoát nước âm 
trong đá hoặc xi măng 

Lề bên vách núi dựa vào 
núi 30-40 độ ở chổ dốc 
cao và sẽ tương tự như 
phía bên kia ở chổ địa 
hình bằng phẳng 
 
 

Mái dốc sẽ được ổn định bằng 
sự kết hợp giữa: (i) cỏ vetiver 
(một loài ngoại lai từ Úc, (ii) bê 
tông, (iii) đá 
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Nhóm mục tiêu B-Các nhà lãnh đạo và những người ra quyết định ở cấp trung ương, quốc 
gia, và huyện. 

Nhóm mục tiêu C- Cán bộ quản lý VQG 

Mục đích của việc phân tích các bên có liên quan là để xác định trách nhiệm và quyền lực của mỗi 
bên liên quan trong quá trình ra quyết định và phê duyệt.  Điều này sẽ tạo điều kiện cho PMB xác 
định những bản lề đóng góp cho quá trình và xác định những kết quả đầu ra của dự án liên quan đến 
các bên ra quyết định. 

• Thủ tướng & Quốc hội Việt Nam- Ra hai nghị định phê duyệt việc xây dựng Đường Đông 
Trường Sơn và công nhận Chu Yang Sin là Vườn quốc gia vào năm 2002. 

• Bộ Quốc phòng- Chủ dự án của tuyến đường đi qua VQG CYS. 
• CIENCO – Thiết kế kỹ thuật và mua sắm 
• Công ty Đường Đông Trường Sơn- Điều chỉnh tuyến đường, khảo sát, và ước lượng chi 

phí 
• Viện ĐT&QH Rừng được giao tiến hành ĐTM cho đoạn đường đi qua VQG. 
• UBND tỉnh Dak Lak- phê duyệt tuyến và phê duyệt tái phân loại sử dụng đất và tổ chức hội 

đồng nghiệm thu ĐTM. 
• Bộ TN&MT- Phê duyệt ĐTM 
• Bộ Giao thông & Vận tải- Quản lý con đường (thông qua Sở Giao thông & Vận tải) 
• Sở NN&PTNT Dak Lak (và các sở khác của tỉnh) tham gia nhận xét và phản hồi cho ĐTM và 

việc tái phân loại sử dụng đất. 
• BQL VQG CYS- Quản lý VQG CYS và đóng góp vào việc quản lý vùng đệm VQG. 

 

3.4  LỊCH THỰC HIỆN, CỘT MỐC TIẾN ĐỘ, VÀ QUÁ TRÌNH RA QUYẾT 
ĐỊNH 

Quá trình ra quyết định được xác định bởi tình trạng pháp lý của VQG và của dự án phát triển con 
đường.  VQG CYS được nâng cấp thành VQG vào năm 2002 bằng một quyết định của Thủ tướng 
Việt Nam.  Việc xây dựng con đường Đông Trường Sơn cũng đã được Thủ Tướng và Quốc hội phê 
duyệt, phản ánh sự ủng hộ cao nhất về mặt chính trị, trên quan điểm an ninh quốc phòng và xóa đói 
giảm nghèo.  Một tóm tắt các quyết định này được trình bày trong Phụ lục I.  Mặc dù có sự ủng hộ ở 
cấp cao, nhưng con đường phải qua một số giai đoạn và được xem xét cẩn thận bởi một loạt các bên 
có liên quan.  Dựa trên chuyến công tác thực địa, Bảng 3 tóm tắt những cột mốc chính trong quá 
trình ra quyết định và những điểm tham gia của các bên có liên quan chính. 

Bảng 3:  Các cột mốc chính trong quá trình thiết kế và các điểm tham gia của các bên có liên quan 
(các đối tác chính cho các cột mốc tiến độ được tô màu cam đậm) 

THỜI 
GIAN  

CÁC CỘT MỐC TIẾN ĐỘ CHÍNH 
TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ 
PHÊ DUYỆT CON ĐƯỜNG 
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2004  Nghị định phê duyệt của Thủ tướng và 
Quốc hội          X 

2003-4 1 Khảo sát tuyến cho chiều dài 700km 
của Đường Đông Trường Sơn       X  X  

 2 Đánh giá môi trường nhanh của toàn 
tuyến Đông Trường Sơn (dựa vào hình       X  X  



I C E M   |   B I R D L I F E   |   B A N   Q U Ả N   L Ý   Q G   C H U   Y A N G   S I N  

C Y S N P   R O A D   A S S E S S M E N T   |   R O A D   &   T R A I L   A S S E S S M E N T   R E P O R T   |   2 0 1 0  | 23  

thức sử dụng đất trong hành lang đất 
giao thông)12 

Phê 
duyệt 
2009 

3 Chọn tuyến và phê duyệt bởi Chủ dự 
án       X  X  

 4 Nghiên cứu tiền khả thi & tham vấn sơ 
bộ các bên có liên quan X X X13    X X X  

 5 Thiết kế kỹ thuật & khảo sát chi tiết 
đoạn đường X      X X X  

JAN 
2010 

6 ĐTM chi tiết cho đoạn đường qua VQG 
 X X X  X X     

 7 Tái phân loại sử dụng đất và phê duyệt 
 
 

X  X X X X X X X  

2010 – 
2011 

8 Thi công (12 – 36 tháng) X      X X X  

 9 Sử dụng và quản lý con đường 
 X   X       

   
 Màu cam đậm dùng cho bên có liên quan cho một quyết định chính trong quá trình 

 

3.5 SƠ ĐỒ CÂY RA QUYẾT ĐỊNH & CÁC ĐIỂM CHIẾN LƯỢC CỦA SỰ THAM 
GIA 

Việt Nam có một số luật pháp về DTM mạnh nhất trong vùng Mê Công và tạo cơ hội cho sự tham gia 
rộng rãi của các bên có liên quan khác nhau để đóng góp kỹ thuật cho quá trình.  Về BQL VQG, có 
02 điểm chính mà BQL có thể đóng góp trong quá trình ra quyết định: (i) chọn tuyến và ĐTM, (ii) 
chuyển mục đích sử dụng đất của VQG thành hành lang giao thông. Quá trình này cũng cho phép 
tham gia vào 2 điểm quan trọng: (i) kế hoạch quản lý thí công con đường, và (ii) kế hoạch quản lý vận 
hành con đường.   Các điểm rà soát cũng cho phép BQL gây ảnh hưởng lên việc con đường có được 
phê duyệt hay không, trong khi các điểm tham gia thì cho phép VQG gây ảnh hưởng lên loại xây 
dựng nào phù hợp và loại cấu trúc quản lý nào là tối ưu, nếu các con đường dự kiến được phê duyệt. 

Hình 3 trình bày quá trình phê duyệt và các điểm mà các đoạn khác nhau của đánh giá này có thể sử 
dụng để hỗ trợ cho qyuết định được đưa ra (trình bày bằng màu đỏ).  Một vài tuyến thay thế đã được 
xem xét trong báo cáo này (Phần 4).  Nếu một nghiên cứu đánh giá tác động của các tuyến thay thế 
này được tiến hành trong ĐTM do Viện ĐT&QH rừng thực hiện, một quyết định có thể được đưa ra 
về việc tuyến đường có đi xuyên qua VQG hay không.  Nếu quyết định được đưa ra là không đi 
xuyên qua VQG, thì lúc đó VQG không còn tiếp tục tham gia trong quá trình.  Tuy nhiên, nếu quyết 
định được đưa ra là đi xuyên qua VQG theo tuyến dự kiến, thì các biện pháp quản lý môi trường và 
giảm thiểu tác động kiến nghị trong báo cáo này dành riêng cho VQG CYS trong quá trình thi công và 
vận hành con đường về sau sẽ rất quan trọng (Đoạn 6).  Chúng tôi tiên đoán rằng sẽ cần một khoản 
kinh phí thêm đáng kể để thực hiện các biện pháp quản lý này để bảo vệ VQG, và các quyết định nên 
được đưa ra để phân bổ các nguồn kinh phí cần thiết để hỗ trợ cho kinh phí hoạt động và đầu tư của 
VQG. 

 

 

 

                                                                 
12 Chúng tôi không có được bản sao của bất cứ tài liệu nào liên quan đến đánh giá ban đầu này 
13 UBND tình Dak Lak sẽ tham vấn các sở để lấy ý kiến phản hồi về con đường 
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Hình 3:  Sơ đồ cây ra quyết định và các điểm tham gia của BQL VQG 

 

 

 

 

Chọn các tuyến tốt hơn 

Quyết định chọn tuyến 
(UBND Tỉnh ĐL) 

Xuyên qua VQG 

Xây dựng kế hoạch 
quản lý môi trường 
cho giai đoạn vận 
hành con đường 

[Chủ dự án] 
 

Xây dựng kế hoạch 
Quản lý môi trường thi 

công đường 
[Chủ dự án] 

Các kiến nghị về thể
chế (Phần 6) 

Kế hoạch đầu tư VQG 
CYS

Các kiến nghị về tài 
chính (Phần 6) 

Kế hoạch quản lý vận hành 
VQG CYS 

Xem xét và phê duyệt ĐTM 
ĐTM  
[Viện 

ĐT&QHR] 

Các biện pháp giảm 
thiểu (Phần 6) 

Tác động của các tuyến thay thế 
(Phần 3-6) 

 

Không có sự tham 
gia thêm của BQL 

Tuyến thay thế 

Quyết định cấp quốc gia về tuyến khái quát 
[Quốc hội} 

Tính khả thi của tuyến Đánh giá các tuyến thay thế khác 

Thông tin và các phát hiện ban đầu 
về phương án tuyến thay thế 

(Phần 4) 
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4.0 Các tuyến thay thế  cho tuyến đường đang 
dự  k iến 

4.1  BỐI CẢNH PHÁP LÝ 

Luật pháp về ĐTM của Việt Nam yêu cầu rằng các tuyến thay thế được tìm hiểu đối với các tuyến 
đường giao thông đi qua các VQG.  Ngoài ra, việc thu hút sự tham gia ý kiến của tất cả các bên có 
liên quan trong quá trình chọn tuyến có thể giúp tăng cường khả năng của các con đường trong việc 
đáp ứng các mục tiêu hỗ trợ phát triển của các tỉnh, huyện mà con đường đi qua. 

Đối với đánh giá ban đầu này, M’Drack, Dan Kia Suối Vàng và Đà Lạt đã được xác định là các điểm 
con đường sẽ đi qua (xem Bản đồ 6). 

4.2 KHÁM PHÁ CHO ĐẾN NAY 

Chuyến nghiên cứu thực địa đã cho thấy rằng một số đánh giá ban đầu đã được tiến hành.  Đáp ứng 
lại những lo ngại do BQL đưa ra, công ty xây dựng đã tìm hiểu 02 tuyến không đi xuyên qua VQG 
CYS và cắt ngang qua Lâm trường Krong Bong ở ranh giới phía đông.  Hai tuyến thay thế này là: 

1. Tuyến Lâm trường quốc doanh Krong Bong: Vào năm 2005, Các chủ dự án đề xuất tuyến 
đường đi xuyên qua vùng lõi của VQG CYS.  Tuy nhiên, do sự lo ngại của BQL VQG, một 
đánh giá các tuyến thay thế đã được tiến hành.  Một tuyến được xác định là đi qua phía nam 
của xã Yang Mao xuyên qua Lâm trường Krong Bong trước khi ngoặt sang hướng tây nối với 
tuyến đề xuất ban đầu ở phía nam của vùng lõi của VQG. 

Một khảo sát nhanh ban đầu của tuyến này đã được tiến hành trong 3-4 ngày và có sự tham 
gia của cán bộ công ty xây dựng và cán bộ bảo vệ rừng của VQG CYS.  Tuyến này đi qua 
các rặng núi cao và địa hình dốc làm cho việc thi công xây dựng sẽ rất đắc.  Nhóm khảo sát 
đã đưa ra kết luận trong Bản ghi nhớ (MOU) giữa công ty xây dựng và BQL.  Tóm tắt chi tiết 
của MOU này được trình bày trong Phụ lục 1 (Đoạn 14.1.2). 

Đối với địa hình, sự khó khăn trong di chuyển trong vùng và thời gian di chuyển ước lượng 
trong VQG CYS, cần phải có phân tích chi tiết hơn để xác định các tuyến tiềm năng đi qua 
Lâm trường quốc doanh Krong Bong, tránh được địa hình dốc cao và sau đó đánh giá tiềm 
năng của các tuyến thay thế này.  Đến nay, tuyến chính xác được nhóm hợp tác khảo sát và 
họ đã đi được bao xa thì vẫn chưa rõ.  Có một tuyến thay thế có địa hình thuận lợi hơn được 
mô tả dưới đây. 

2. Tuyến suối Krong Bong:  Một tuyến thay thế rõ ràng đi xuyên qua Lâm trường Krong Bong 
có lợi thế của một thung lũng rộng của dòng suối Krong Bong.  Dòng suối Krong Bong là ranh 
giới giữa VQG CYS và Lâm trường Krong Bong.  Theo BQL VQG, có một số làng sống cách 
biệt trong thung lũng sông này và nằm ở ven vùng lõi.  Một tuyến thay thế có thể đi men theo 
thung lũng này bên ngoài VQG CYS khoảng 06 km trước khi đi băng qua một rặng núi và 
nhập vào tuyến dự kiến ban đầu ở phía nam của vùng lõi. 

Hiện nay vẫn chưa rõ tuyến này đã được đánh giá đến mức độ chi tiết nào, tuy nhiên, một số 
bên có liên quan cũng biết về tuyến đường thay thế, kể cả BQL.  Điều lo ngại cho tuyến này 
do BQL đưa ra là tuyến này sẽ tạo tiếp cận cho một đoạn ranh giới VQG mà cho đến nay vẫn 
được cách ly khá tốt.  Từ quan điểm đa dạng sinh học, tuyến này có một số nhược điểm-tức 
là nó vẫn chia cắt phức hợp CYS-BDNB, là phức hợp rừng còn sót lại lớn nhất Việt Nam. 
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4.3. CÁC TUYẾN THAY THẾ KHÁC 

Mặc dù khảo sát ngắn nói trên để tìm các tuyến thay thế đã đưa ra kết luận là không có tuyến thay 
thế nào cho tuyến đi xuyên qua VQG CYS, điều rất rõ ràng là vẫn có những tuyến khác có thể được 
xem xét. 

Trong khảo sát này, 3 tuyến khác đã được xác định để chỉ tiềm năng làm các hành lang giảm thiểu 
sự chia cắt manh mún sinh cảnh của các VQG trong khi vẫn có thể đáp ứng được các mục tiêu của 
Đường Đông Trường Sơn.  Điều này phức tạp bởi vì VQG CYS liền mảng với VQG Bidoup-Núi Bà ở 
ranh giới phía nam. 

Tuyến đường dự kiến đi xuyên qua VQG CYS thoát ra khoải VQG ở ranh giới phía tây là ranh giới 
chung giữa 02 VQG (xem Bản đồ 6). Hiện đã có một con đường đi xuyên qua VQG BDNB, con 
đường 723.  Khoảng 16km đường 723 là nằm trong vùng lõi của VQG BDNB, là đường tắt nối Đà Lạt 
với miền Bắc Việt Nam.  Con đường thứ 2 (đường 722), đi xuyên qua BDNB, hiện đang được nâng 
cấp như là một phần của dự án Đường Trường Sơn.  Điều này có nghĩa là các tuyến thay thế không 
đi qua vườn ở huớng đông có tiềm năng chuyển các tác động đến VQG BDNB.  Tuy nhiên, điều này 
cũng có nghĩa là đã có những con đường hiện có, có thể được sử dụng và nâng cấp lên để vừa giảm 
thiểu những xáo trộn thêm cho phức hợp VQG CYS-BDNB, và giảm chi phí của việc xây dựng con 
đường cho dự án Đông Trường Sơn. 

Các tuyến thay thế đã được xác định dựa vào địa hình xung quanh và các phương án đã được khám 
phá bởi các công ty xây dựng.  Mỗi phương án thay thế có một bộ những cơ hội và rủi ro cho các bên 
có liên quan. 

A1. Nâng cấp đường 694.  Có một phương án thay thế trong việc nâng cấp con đường vòng 
hiện đang trong tình trạng kém bảo dưỡng, chạy gần đường biên giới phía bắc của vùng lõi, 
trước khi nối với quốc lộ 27 về hướng Đà Lạt hoặc cắt ngang qua xã Krong No để nhập vào 
tuyến đường dự kiến gần Khu du lịch Suối vàng (lộ 722) (Bản đồ 6).  Thảo luận với BQL cho 
thấy rằng địa hình xã Krong No là tương tự như địa hình xuyên qua vườn quốcc gia, không có 
sự tăng mức nổ lực đáng kể.  Theo nhóm dự án biết thì tuyến này chưa được bên liên quan 
nào tìm hiểu.  Tuy nhiên, một trong những mục tiêu của Đường Đông Trường Sơn là xóa đói 
giảm nghèo thông qua kết nối các cộng đồng nghèo và biệt lập đến các vùng khác của Việt 
Nam.  Điều này sẽ phù hợp cho việc nâng cấp Lộ 695 đi qua 8 xã huyện Krong Bong và Lak-
trong đó có 6 xã có tỉ lệ nghèo trên 50% (Bản đồ 4).  Tuyến đường hiện dự kiến chỉ đi qua một 
trong số những xã nghèo này. 

A2. Ban M’Drack - Thach Trai – Đà Lạt: Đường 723 hiện chạy xuyên qua góc phía đông của 
VQG BDNB nối Đà Lạt, Thạch Trai và Nha Trang.  Tuyến thay thế này chạy về phía nam từ 
M’Drak đến Thạch Trai theo đáy thung lũng. 

A3.  Đường phía đông không đi qua phức hợp CYS-BĐNB:  Tuyến thay thế A3 này tương tự 
như tuyến A2 nhưng đi qua các làng, xã khác.  Tuyến này chạy về phía nam từ M’Dark đến 
ranh giới phía bắc của Lâm trường quốc doanh Krong Bong và đi vòng phía nam xung quanh 
vùng cao của Cao nguyên Đà Lạt trước khi nhập vào đường 723 gần Thạch Trai.  Tuyến này 
đi trực tiếp hơn tuyến A2 nhưng đi ngang qua địa hình dốc hơn.  Tuyến này không có phân 
tích trong Bảng 4.  

Bảng 4 trình bày sự so sánh các đặc điểm nổi bật của mỗi tuyến và các kết luận chính được tóm tắt 
dưới đây. 

• Thời gian đi, M’Drack đến Đà Lạt: Các tuyến dự kiến, A2 và A3 là tương đương về chiều 
dài đoạn đường giữa các điểm đã xác định, khoảng 135km, với ước lượng thời gian đi 
khoảng 1.5 đến 2.0 giờ.  Tuyến A1 khoảng dài hơn 50-60 km, thêm khoảng 30 phút đến 1 giờ 
thời gian đi từ M’Drak đến Đà Lạt. 
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• Chiều dài đoạn đường mới: Tuyến dự kiến thì đòi hỏi phải xây dựng đoạn đường mới dài 
gấp đôi hơn các tuyến thay thế.  Về mặt yêu cầu làm đường mới, tuyến A2 và tuyến A3 là 
kinh tế nhất, chỉ đòi hỏi 65 đến 70 km đường mới, trong khi tuyến A1 đòi hỏi 75-80 km đường 
mới.  Tuyến dự kiến thì cần đến 110-115 km đường mới. 

Bảng 4: So sánh các đặc điểm chính của các tuyến thay thế giữa M’drak và Đà Lạt 

Đặc điểm so sánh                  Tuyến đường đang 
dự kiến                          

Tuyến thay thế A1 Tuyến thay thế A2 

Tổng chiều dài tuyến đường 133.5Km 188.0 Km 133.1Km 

Độ dốc trung bình theo kinh 
tuyến (khoảng cách 90m) 

8.0 độ 6.7 độ 7.4 độ 

Độ dốc tối đa theo kinh tuyến 
(khoảng cách 90km) 

43.3 độ 36.3 độ 42.7 độ 

% loại sử dụng đất bị xáo trộn 
(VQG, khu bảo tồn, đất nông 
nghiệp, đô thị) 

   

• % Nông nghiệp 50.3% 69.9% 77.9% 

• % VQG 30.5% 1.8% 15.4% 

• % Khu bảo tồn dự kiến 
thành lập 

13.1% 9.7% 0% 

• % Khu bảo tồn cảnh 
quan 

4.9% 11.3% 6.8% 

• % Lâm trường quốc 
doanh 

1.2% 7.3% 0% 

Số xã được kết nối với tỉ lệ 
nghèo > 50% 

11 19 12 

Số thành phố/đô thị được kết 
nối 

4 3 3 

Chiều dài đoạn đường mới cần 
xây dựng 

111.8Km 78Km 64.9Km 

Tỉ lệ của tuyến đường sử dụng 
các con đường hiện tại 

16.2% 58.7% 

 

51.3% 

Ước lượng thời gian đi từ 
M’Drak đến Đà Lạt dựa vào vận 
tốc thiết kế 80km/giờ 

1.5 - 2.0 giờ 2.0 – 2.5 giờ 1.5 - 2.0 giờ 

• Độ dốc con đường: Tuyến dự kiến đi xuyên qua VQG CYS có độ dốc trung bình cao nhất 
và cũng có độ dốc tối đa cao nhất là 43 độ (dựa trên dữ liệu SRTM 90m).  Thông tin về 
đường đồng mức chi tiết hơn và việc vẽ các lát cắt theo kinh tuyến sẽ giúp tinh chỉnh ước 
lượng này để so sánh tốt hơn. 
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• Tính kết nối kinh tế-xã hội:  Một trong những mục tiêu đề ra là cải thiện phát triển kinh tế xã 
hội và giảm nghèo ở các vùng sâu, vùng xa bằng việc cải thiện tính kết nối.  Bản đồ 5 trình 
bày tỉ lệ nghèo ở các xã xung quanh.  A1 sẽ có tác động lớn nhất đối với các xã với tỉ lệ 
nghèo hơn 50%, trong khi tuyến dự kiến và cả A2 và A3 sẽ chỉ kết nối 10 và 13 xã có tỉ lệ 
nghèo trên 50%. 

• Đa dạng sinh học bị ảnh hưởng: Khoảng 50% của tuyến đường dự kiến sẽ đi xuyên qua 
VQG, cảnh quan hoặc khu bảo tồn dự kiến, so với 25% của tuyến A1, A2, và A3.  Điều này 
có nghĩa là các tuyến thay thể sẽ có tác động thấp hơn lên đa dạng sinh học hơn là tuyến dự 
kiến đi xuyên qua VQG CYS. 

Điều thấy rõ là trong khi các tuyến thay thế này đôi khi dài hơn tuyến dự kiến xuyên qua VQG CYS, 
chúng cũng sử dụng những đoạn đáng kể của con đường hiện có, tạo ra ảnh hưởng môi trường nhỏ 
hơn là việc thi công con đường mới.  Ngược lại, các tuyến này đi qua vùng đất nông nghiệp nhiều 
hơn và vì vậy phát sinh chi phí đền bù cho nông dân mà tuyến đi qua VQG không có.  Tuy nhiên, khi 
các chi phí phát sinh thêm cho việc quản lý và bảo vệ VQG được đưa vào bài toán tổng chi phí chung 
của con đường, thì chi phí đền bù một lần cho đất nông nghiệp có thể là thấp hơn so với chi phí quản 
lý VQG liên tục. 

4.3  KIẾN NGHỊ 

Chúng tôi mạnh mẽ kiến nghị rằng các Chủ dự án tìm hiểu về tính khả thi của các phương án chọn 
lựa tuyến thay thế này và các tuyến thay thế khác một cách thật chi tiết hơn là như họ đã làm, và 
những tuyến này được đánh giá trong ĐTM chính thức do Viện ĐT&QH Rừng tiến hành.  Một đánh 
giá ban đầu tóm tắt ở trên cho thấy rằng có những tuyến thay thế ngắn hơn, đi qua các địa hình 
thuận lợi hơn, kết nối nhiều vùng nghèo hơn, và có các tác động ít hơn lên đa dạng sinh học so với 
tuyến đang được dự kiến đi xuyên qua VQG CYS. 
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5.0 Tác động của các con đường 
Đối với các con đường và đường cao tốc chính, các tác động sẽ xảy ra trong quá trình thiết kế, thi 
công, và vận hành của con đường và có thể có những tác động trùng lắp giữa các giai đoạn và thậm 
chí là tác động chuỗi (thí dụ các tác động của một giai đoạn có thể gây tác động lên giai đoạn sau) 
các tác động này phải được đánh giá riêng rẽ để phản ánh những khung thời gian khác nhau mà 
chúng biểu hiện ra và loại phản ứng quản lý cần thiết.  Ngoài ra, cơ sở hạ tầng thâm nhập vào các 
vùng trước đây trong tình trạng biệt lập có thể làm gia tăng các mối đe dọa hiện có bằng việc làm 
giảm chi phí cơ hội, tăng tần suất xuất hiện của chúng, hoặc phạm vi ảnh hưởng và còn đưa thêm 
những mối đe dọa mới vào hệ thống. 

Việc đánh giá tác động trong nghiên cứu này được tổ chức theo phương pháp hợp phần môi trường 
sử dụng trong phương pháp RIAM (Rapid Impact Assessment Matrix- Ma trận đánh giá tác động 
nhanh) (Pastakia, 1996).  Ma trận này đã được chọn vì các hợp phần môi trường được cán bộ BQL 
biết và hiểu rõ và cho phép đo các hoạt động có tác động tiềm tàng của việc xây dựng con đường so 
với tri thức hiện tại.  Bảng 5 sử dụng RIAM để nêu bật những hoạt động chính của quá trình thi công 
và vận hành và các hợp phần môi trường chính có thể bị tác động. 

5.1 CÁC MỐI ĐE DỌA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG 

CÁC MỐI ĐE DỌA QUẢN LÝ 

Các mối đe dọa tiềm tàng phát sinh ở những nơi mà các hoạt động thi công/vận hành tác động lên 
các hợp phần môi trường hiện tại (như đề cập trong Bảng trên).  Trong thực tế, VQG cũng đã đối mặt 
với nhiều mối đe dọa này ở tầm cỡ thấp hơn.  Vì vậy, điểm bắt đầu của việc kiểm kê các mối đe dọa 
là rà soát lại những mối đe dọa hiện đang có ở VQG CYS.  Các mối đe doạ này được liệt kê trong Kế 
hoạch quản lý vận hành 2010-2015 (BirdLife, 2009): 

1. Săn bắt, đặt bẫy, và đánh bắt cá 
2. Đốn gỗ trái phép 
3. Phát triển cơ sở hạ tầng 
4. Chuyển đổi đất rừng sang nông nghiệp 
5. Lửa & sạt lở đất 
6. Khai thác lâm sản ngoài gỗ 
7. Khai thác Ngo Thong 
8. Chăn thả gia súc 
9. Thu thập kim loại vụn 
 

Dựa vào kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế, các mối đe doạ chính đối với VQG CYS từ việc xây dựng 
con đường bao gồm: 

10. Đào cát và các vật liệu xây dựng đường khác 
11. Làm mất ổn định dốc 
12. Ô nhiễm đất và nước 
13. Tiếng ồn đối với động vật hoang dã 
14. Định cư trái phép 
15. Ngăn cản đường di chuyển của động vật 
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Bảng 1: Các hoạt động có tiềm năng tác động của quá trình thi công và vận hành con đường và 
những hợp phần môi trường bị tác động (Theo NRA, 2009; Pastakia, 1995). 

    CÁC HỢP PHẦN MÔI TRƯỜNG 

  
CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ ẢNH HƯỞNG 
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C114 Làm mất thảm thực vật và lớp đất mặt X X X X X X X X   X               
C2 Các công việc đào đắp khác X X X X X X X X X X               
C3 Tiếng ồn, rung chuyển (nổ mìn)         X X               X       
C4 Xây dựng các kết cấu và lát mặt X X X X X X X X   X X X   X X     

C5 

Việc xây dựng các vật chướng ngại cho 
việc di chuyển của động vật hoang dã 
(hàng rào, vật chắn) X   X   X X               X       

C6 
Việc xây dựng các lán trại (đổ chất thải, 
xáo trộn) trong vùng lõi X X X X X X X X X X       X   X   

C7 Thoát nước ở điểm thi công               X X X               
C8 Bụi, ô nhiễm không khí   X         X X     X     X   X   
C9 Vật liệu cắt/đào X X X X X X X X X X       X       
C10 Đường tiếp cận tạm thời X X X X X X X         X   X   X X 
C11 Ánh sáng   X     X X X                     
C12 Sự di chuyển của xe cộ, máy móc   X X X X X X             X       

C13 
Sự xáo trộn liên quan đến sự có mặt của 
lực lượng thi công   X X X X X               X       

C14 Trồng cây mới X X X X     X     X               
C15 Các thảm họa/sự kiện môi trường   X         X X X X               

C16 

Tập kết vật liệu xây dựng và vật liệu 
đắp, lấp, vị trí của các mỏ đá, các hố 
tạm X X X X X X X X X X               

C17 
Mở rộng hành lang xáo trộn cho máy 
móc tiếp cận X   X X X X X         X         X 

C18 
Khai thác động vật hoang dã bởi lực 
lượng thi công       X X X                       

O1 Sử dụng giao thông X X X   X   X         X   X X X X 
O2 Thoát nước trong quá trình vận hành               X X X               

O3 
Đèn chiếu sáng và các cấu trúc hạ tầng 
khác X X X       X         X   X     X 

O4 
Quản lý việc trồng cây cỏ/làm ổn định 
mái dốc             X X X X               

O5 Duy tu bảo dưỡng và lịch duy tu   X     X X X X       X       X X 
O6 Các điểm dừng chân/tham quan   X X   X X X       X X X X   X X 
O7 Các điểm kiểm soát/kiểm tra       x x           X X X X X X X 

5.2 CÁC TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THI CÔNG 

Một bảng tóm tắt các tác động có thể xảy ra nhất trong quá trình thi công con đường được trình bày 
trong Bảng 6.  Bảng này là hướng dẫn đối với các vấn đề để xem xét chi tiết trong quá trình ĐTM và 

                                                                 
14 C1-C18 = các hoạt động trong giai đoạn thi công, O1-O7 = Các hoạt động trong giai đoạn vận hành 
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thảo luận về việc phê duyệt tuyến đường cũng như là phạm vi và nội dung của Kế hoạch quản lý môi 
trường đối với các hoạt động thi công. 

Bảng 2: Các tác động trong giai đoạn thi công của con đường dự kiến 

Hợp phần môi 
trường 

Các tác động trong giai đoạn thi công 

Tính toàn vẹn sinh 
cảnh 

Các tuyến tiếp cận của công nhân và máy móc hạng nặng, các chổ chứa vật liệu 
và các hành động xói mòn và ô nhiễm tạm thời có thể gây ra sự chia cắt manh 
mún cục bộ (các vật cản vật lý và các xáo trộn cục bộ cho sự di chuyển của các 
loài) của tất cả các sinh cảnh mà con đường được dự kiến đi qua 

Chất lượng sinh cảnh Khi việc thi công con đường diễn ra, bao gồm cả vùng bảo vệ nghiêm ngặt và các 
đoạn xa hơn của VQG, sự có mặt của các máy móc hạng nặng và các lán trại 
công nhân sẽ làm giảm trầm trọng chất lượng của sinh cảnh vì tiếng ồn, rác và 
các chất ô nhiễm khác, sự mất rừng cục bộ và sự xuống cấp rừng, và có thể là sự 
phá hoại cố ý thông qua việc thu thập và săn bắt tài nguyên rừng. 

Tính liên tục sinh 
cảnh 

Trong quá trình thi công, các sinh cảnh cục bộ sẽ mất một phần tính kết nối.  Các 
chướng ngại vật sẽ gồm các hành lang đào cho các tuyến đường mòn sau này, 
và sự có mặt của máy móc hạng nặng, các lán trại công nhân, và người sẽ làm 
cản trở hoặc ngăn cản hoàn toàn sự di chuyển của động vật, làm cho sinh cảnh bị 
chia cắt về mặt chức năng.  

Thành phần loài Phương pháp thi công, bao gồm việc đốn rừng, nổ đá, đào bới, và sự xói lở, tiếng 
ồn và ô nhiễm nguồn nước, sẽ có một tác động cục bộ tạm thời lên thành phần 
loài vì một số loài chết hoặc bị xáo trộn hoặc buộc phải di chuyển sang các vùng 
khác 

Các loài hiếm/nguy 
cấp 

Như đã xác định trong bản đồ 7, việc thi công đường mòn sẽ diễn ra ở những nơi 
có những quần thể có tầm quan trọng toàn cầu, các loài quý hiếm được luật pháp 
bảo vệ.  Như trong giai đoạn vận hành (xem Bảng dưới) những sự hủy hoại bên 
trong VQG là những mối đe dọa lên đa dạng sinh học.  Chúng cũng sẽ chia cắt 
manh mún các phạm vi sinh cảnh, đặc biệt là sinh cảnh của các loài thú lớn, và 
làm đảo lộn các quá trình quan trọng như tìm bạn tình và mùa di cư và sự phát 
tán của động vật con trong những vùng lãnh địa mới.  

Sự tương tác các loài Ở những vùng thi công và những nơi mà sự di chuyển hoặc di cư của động vật bị 
tạm thời ngưng lại vì các hoạt động thi công, sự tương tác của loài sẽ bị thay đổi, 
tăng hoặc giảm.  Điều này bao gồm các mối quan hệ giữa động vật ăn mồi và con 
mồi, làm ảnh hưởng toàn bộ chức năng của hệ sinh thái.– Ở tất cả mức độ và 
phạm vi. 

Chất lượng cảnh 
quan/thẩm mỹ 

Sẽ có sự xuống cấp cục bộ nghiêm trọng trong quá trình thi công.  Mức độ mà 
các tác động này sẽ giảm qua thời gian là tùy vào sự chọn lựa các phương pháp 
thi công và vì vậy là khả năng của thảm thực vật phục hồi.  

Chất lượng nước mặt Ở những vùng thi công và ở phía hạ lưu của các vùng thi công, chất lượng nước 
mặt có thể suy giảm nghiêm trọng.  Sự xói lở đất cùng với việc dọn sạch thực vật 
và đào bới và nước chảy tràn bề mặt có chứa phù sa và độc chất sẽ bị rửa trôi 
xuống các dòng nước gần đó.  Sự giảm chất lượng đáng kể này sẽ tạo ra sự 
giảm tạm thời về sản lượng sinh học cấp một trong nước mặt và giảm lượng oxy 
và thực phẩm cho các loài thủy sinh. Các loài chỉ có 03 phương án chọn lựa: 
thích nghi với điều kiện giảm oxy, giảm tầm nhìn và nồng độ ô nhiễm cao hơn; di 
chuyển sang những thủy vực khác, hoặc chết.     

Hình thái dòng sông Hình thái của dòng sông sẽ nói chung không thay đổi trong quá trình thi công. 
Địa hình và đất Ở phạm vi cục bộ, nơi có đào bới và thi công diễn ra, đất phù hợp cho rễ cây và 

các loài thực vật khác trên mặt đất rừng sẽ bị làm tơi và xói lở bởi nước mưa và 
cuối cùng là bị cuốn trôi thành phù sa trong nước.  Các rừng nhiệt đới thường có 
lớp đất nông được duy trì bằn sự phân hủy nhanh và liên tục của lá cây rụng liên 
tục.  Ở những nơi đất bị cuốn trôi, các cánh rừng này có khả năng chống chọi 
thấp và thường không thể phục hồi.  Điều này có nghĩa là các vùng bị mất sự che 
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phủ rừng cho việc thi công (bên ngoài hành lang giao thông) sẽ không quay trở lại 
tình trạng rừng tự nhiên, và sẽ vẫn ở trong tình trạng xuống cấp, với đất nghèo 
nàn, và chỉ diễn thế tối đa đến mức có các cây bụi và thực vật tái sinh. 

Các điểm di tích lịch 
sử 

Không có thông tin 

Tính tiếp cận VQG VQG CYS hiện đang thiếu cơ sở hạ tầng cho du lịch và vì vậy cũng không có sự 
tiếp cận hợp pháp đối với công chúng hiện nay. 
 
Về tính tiếp cận đối với người địa phương muốn khai thác tài nguyên trái phép, 
giai đoạn thi công sẽ có thể làm giảm tính tiếp cận do sự có mặt của công nhân 
xây dựng và cán bộ bảo vệ rừng 
 
Cuối cùng, việc tiếp cận vùng lõi của công nhân xây dựng sẽ tạo ra một mối đe 
dọa thêm. 
Kinh nghiệm từ các khu bảo tồn khác ở VN và quốc tế, cho thấy rằng công nhân 
xây dựng bên trong các khu bảo tồn thường săn bắt và đặt bẫy động vật hoang 
dã để bổ sung thự phẩm do công ty xây dựng cung cấp.  Hơn nữa, một số công 
nhân nhận ra những giá trị tài chính của nhiều sản phẩm rừng và tham gia trong 
việc săn bắt trái phép vì mục đích thương mại và các hoạt động đốn rừng.  Các 
hoạt động này sẽ xảy ra sâu trong rừng, thường là vào ban đêm, và vì vậy khó 
cho cán bộ bảo vệ rừng phát hiện và ngăn chặn. 

Tài chính và chi phí 
của VQG 

Ở hiện tại, nguồn lực tài chính của VQG hạn chế và đã được phân bổ hết, theo kế 
hoạch 5 năm.  Hiện không có kinh phí thêm hoặc kinh phí hoạt động trong hệ 
thống ngân sách cho phép việc quản lý thích nghi.  Vì vậy, việc có mặt của các 
công nhân xây dựng trong VQG đòi hỏi phải có sự tăng đáng kể các hoạt động 
thực thi pháp luật, nhưng kinh phí đang hạn hẹp.  Điều này có thể tạo ra thêm 
gánh nặng cho hệ thống hiện nay đang không đủ để giải quyết các mối đe dọa mà 
VQG đang gặp phải. 

Du lịch sinh thái Hiện không có du lịch sinh thái trong VQG, vì vậy sẽ không có tác động lên du lịch 
sinh thái trong quá trình thi công  

Danh hiệu VQG Theo luật Việt Nam, việc xây dựng đường xá bên trong một VQG là bất hợp pháp. 
Để cho con đường được xây dựng như kế hoạch, một đoạn thẳng đất của VQG 
phải được chuyển đổi sang hành lang giao thông. 

Phát triển cộng đồng Sẽ không có khả năng có những tác động nào quan trọng cho việc phát triển cộng 
đồng trong quá trình thi công, chỉ là những cơ hội thị trường bán cho công nhân 
những hàng hóa tiêu dùng và sản phẩm rừng 
 
Việc xây dựng những nhà tạm của người địa phương dọc theo tuyến đường để ở 
gần những công nhân xây dựng sẽ tạo ra một mối đe dọa thêm cho đa dạng sinh 
học của VQG.  Trừ phi được tháo dỡ bởi Chủ dự án hoặc BQL VQG, các nhà tạm 
này sẽ có thể trở thành cố định. 

Sự kết nối cộng đồng-
VQG 

Hiện nay rất khó tiên đoán sự kết nối hay quan hệ giữa VQG và cộng đồng địa 
phương sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong giai đoạn thi công.  Tuy nhiên, một 
nguồn tài nguyên địa phương quan trọng từ VQG là nước cho tưới và sinh hoạt.  
Như mô tả ở trên, việc thi công sẽ có thể mang lại sự giảm đáng kể về chất lượng 
nước của các dòng sông, suối đi từ các khu rừng ra các vùng đất nông nghiệp.   
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5.3 CÁC TÁC ĐỘNG TORNG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH SỬ DỤNG 

Một tóm tắt những tác động hoạt động tạo ra từ việc xây dựng con đường được trình bày trong Bảng 
7.   Bảng này hướng dẫn cho các vấn đề cần xem xét chi tiết hơn trong quá trình ĐTM và các thảo 
luận về việc phê duyệt tuyến đường cũng như là phạm vi và nội dung của Kế hoạch quản lý môi 
trường cho các hoạt động.  Có thể là hầu hết các biện pháp quản lý môi trường trong giai đoạn thi 
công sẽ là trách nhiệm của BQL. 

Bảng 3: Các tác động của giai đoạn vận hành của việc xây dựng con đường 

Hợp phần môi 
trường 

Các tác động trong giai đoạn vận hành 

Tính toàn vẹn sinh 
cảnh 

Trong VQG CYS, tính toàn vẹn của hệ sinh thái sẽ bị giảm nghiêm trọng vì con 
đường tạo ra chướng ngại vật cho việc di chuyển của nhiều loài.  Một số loài sẽ 
không có khả năng vượt qua chướng ngại này và một số khác sẽ tránh nó do sự 
xáo trộn và do sợ.  Trong khi rừng có thể nhìn có vẻ nguyên vẹn, cả hai bên 
đường, nó đã bị chia cắt thành nhiều đoạn-xem bản đồ 8, đoạn 5.4.2 (SLOSS)-
làm thành những mảnh rừng nhỏ hơn/các vùng bảo tồn phân mảnh. 

Chất lượng sinh cảnh Sinh cảnh dọc và gần tuyến đường sẽ không bao giờ phục hồi.  Các tuyến bị 
mất rừng hai bên sẽ vẫn như vậy và sự thay đổi ánh sáng, chất lượng đất và 
thủy văn sẽ có nghĩa là rừng sẽ không bao giờ phục hồi nguyên trạng.  Đối với 
nhiều loài phụ thuộc vào tán lá nguyên vẹn, khôn có sự xáo trộn, hoặc rất dể bị 
săn bắt, thì việc giảm chất lượng sinh cảnh này sẽ tạo ra một rủi ro thêm nữa.  

Tính liên tục sinh cảnh Con đường dự kiến sẽ phá hủy tính liên tục và tính toàn vẹn của phức hợp rừng 
CYS-BDNB hiện đang tồn tại.  Tuyến đường sẽ gắn với VQG phía nam và tạo 
ra một chướng ngại vật, ngoại trừ những loài có thể bay thì có thể vượt qua.  
Mặt đường, bao gồm kênh thoát nước, hai lề, và bờ dốc sẽ khoảng 10 đến 60 
mét tùy vào địa hình.  Chỉ riêng điều này đã ngăn cản hầu hết động vật, nhưng 
khi có thêm phương tiện giao thông trên đường cao tốc quốc gia này và những 
động vật bị xe cán chết, việc xáo trộn lớn hơn và sự tiếp cận lớn hơn của con 
người (để săn bắt và đốn gỗ trái phép), con đường sẽ trở thành một bức tường 
không thể vượt qua.  Giá trị của VQG CYS, như là một khu rừng được bảo vệ, 
được kết nối với các giá trị của VQG BDNB-hai VQG này là một hệ sinh thái duy 
nhất, mà con đường sẽ phá hủy về mặt chức năng. 

Thành phần loài Thành phần loài là không nhất quán trong toàn vườn.  Trong khi toàn bộ khu 
bảo tồn có giá trị bảo tồn cao nhất, các sinh cảnh thì không đồng nhất. Thí dụ, 
các dòng sông sẽ có giá trị quan trọng cho các loài lưỡng cư trong khi một khu 
rừng nguyên sinh khác với những cây có quả sẽ rất cần thiết cho vượn.  Như 
vậy, con đường chia cắt VQG sẽ có những tác động đáng kể lên thành phần 
loài.  Chúng ta đã có thể thấy (bản đồ 7 và 8) rằng con đường dự kiến sẽ đi qua 
các sinh cảnh chính của các loài linh trưởng và lưỡng cư và bò sát.  

Các loài hiếm/nguy cấp Như đã xác định trong bản đồ 7, rõ ràng là con đường dự kiến sẽ cắt ngang 
vùng lõi của 2 vùng lãnh địa của hai gia đình vượn. Hơn nữa, bản đồ 8 trình bày 
các Vùng ảnh hưởng tạo ra bởi các sự phát triển, cho thấy các tác động lớn 
hơn, gây ra nbởi sự tiếp cận của con người lên sự di chuyển của động vật, ảnh 
hưởng đến chà vá chân đen, gấu chó, và các cánh rừng nguyên sinh quan trọng 
cho các loài chim, các loài bò sát và lưỡng cư quý hiếm.  Các loài thú lớn có 
khuynh hướng là hiếm hơn do nhu cầu không gian lớn, mật độ thấp và áp lực 
săn bắt cao.  Các loài này phụ thuộc vào các diện tích lớn để tìm thức ăn, sinh 
sản, và nuôi con.  Sự manh mún sinh cảnh của VQG CYS do con đường, do sự 
tiếp cận của con người, và sự kết liễu sự kết nối về chức năng sinh thái với 
VQG BDND sẽ có những hậu quả nặng nề cho các loài linh trưởng, móng guốc, 
và các loài ăn thịt của VQG.     

Sự tương tác các loài Như đã nêu bật trong các tác động của việc thi công, sự tương tác của các loài-
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từ việc phát tán hạt cho đến sự tiêu thụ thực vật và động vật của các loài ăn 
thực vật và các loài ăn thịt, có một cơ chế để năng lượng di chuyển trong hệ 
sinh thái-đó là cơ sở của sự sống trong rừng.  Sự manh mún và xáo trộn gây ra 
bởi các sự phát triển sẽ có những hậu quả vươn xa đối với sự tương tác của 
một số loài.  Trong khi rất khó tiên đoán loài nào sẽ thắng bằng cách nào, thì rất 
có thể là một số (có thể rất nhiều) loài sẽ bị tách ra khỏi các loài khác mà chúng 
phụ thuộc vào để có được thực phẩm, nghỉ ngơi, nơi trú ẩn. 

Chất lượng cảnh 
quan/thẩm mỹ 

Sẽ có những tác động lên cảnh quan kéo dài về mặt thời gian do con đường 
gây ra. Hiện nay, VQG CYS là một khu rừng liền mảng, không có dấu hiệu 
nhiều của sự hoạt động của con người. 

Chất lượng nước mặt Trong quá trình vận hành, về mặt xói lở và phù sa lơ lửng, sau khi các mái dốc 
đã được ổn định hoàn toàn, chất lượng nước mặt sẽ trở lại bình thường.  Tuy 
nhiên, có một rủi ro rằng các sự kiện thời tiết cực đoan sẽ tạo ra đất không ổn 
định ở nơi mất rừng, dẫn đến việc xói lở lại và thậm chí lở đất.  Phạm vi của 
việc này xảy ra (hay không) tùy vào kỹ thuật xây dựng và việc biện pháp giảm 
thiểu.  Cuối cùng, có một rủi ro thêm về nhiễm độc/ô nhiễm kim loại nặng từ các 
xe có động cơ, tác động đến môi trường nước và trên cạn.  Nước chảy tràn bề 
mặt đường có chứa một hỗn hợp các chất ô nhiễm môi trường và sẽ vào các 
dòng sông suối địa phương.   Các chất ô nhiễm là xuất phát từ một số vùng, bao 
gồm:        

- trong quá trình đốt các sản phẩm dầu (thí dụ CO, CO2, hydrocarbon không 
cháy, vân vân); 

- vật liệu hao mòn của các xe cộ-vật liệu hạt từ các xe, thí dụ rỉ (sắt), kim loại, bồ 
hóng, muối vô cơ, nhựa đường, v.v, và; 

- vật liệu hao mòn của con đường-kim loại và hydrocarbon được biết là phát tán 
ra từ vật liệu xây dựng đường xá. 

Hình thái dòng sông Trong quá trình vận hành, các cống, các kênh thoát nước và các sự thay đổi đối 
với mưa chảy tràn trên mặt đất và lưu lượng có thể ảnh hưởng đến hình thái 
dòng sông.  Ngoài ra, nếu những chướng ngại vật cỡ lớn hoặc cầu được dự 
kiến thì những cấu trúc này sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy với các tác động lên 
dòng chảy ở hạ lưu lên sự xói lở và các quá trình bồi lắng. 

Địa hình và đất Những thay đổi tiếp diễn của đất và địa hình sẽ không tiếp tục sau khi thi công, 
trừ phi con đường tạo ra những thay đổi đáng kể về chế độ thủy văn có những 
tác động chuỗi lên dòng chảy tràn trên mặt đất.  Đất bị thất thoát trong quá trình 
thi công sẽ không phục hồi và các hành lang xây dựng và xung quanh các hành 
lang xây dựng sẽ vẫn bị xuống cấp. 

Các điểm di tích lịch sử Không có thông tin 
Tính tiếp cận VQG Đối với các mục đích du lịch, con đường sẽ tạo điều kiện tiếp cận và các cơ hội 

mới. 
 
Đối với người dân địa phương, và có thể cả người bên ngoài, tham gia trong 
việc khai thác tài nguyên rừng thì con đường sẽ tăng tính tiếp cận rất lớn.  Các 
vùng lõi và xa của VQG hiện nay là khoảng 2-3 ngày đi bộ từ các làng xung 
quanh. 
 
Đối với các nhà thầu, các vấn đề về tiếp cận sẽ chấm dứt sau giai đoạn thi 
công. 
   

Tài chính và chi tiêu 
của VQG 

Trong giai đoạn thi công, VQG sẽ phải tìm hoặc trích ra một lượng kinh phí đáng 
kể để thực tăng cường các nổ lực thực thi pháp luật một khi con đường hoàn 
tất-xem đoạn trên về tính tiếp cận vườn quốc gia. 
 
Một sự giảm động vật hoang dã do sự xáo trộn sinh thái và săn bắt, đặc biệt là 
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đối với các loài có thể quan sát thấy và được ưa thích như các loài linh trưởng 
có thể dẫn đến việc giảm tiềm năng tạo ra doanh thu du lịch-có thể là đáng kể. 

Du lịch sinh thái Con đường sẽ có tác động tiêu cực lên các giá trị du lịch sinh thái của VQG, với 
nhiều khách du lịch muốn nhìn thấy “sự hoang dã” chưa bị hư hỏng, không bị 
chia cắt bởi một con đường cao tốc quốc gia.  Điều quan trọng hơn nữa đó là 
sự dịch chuyển nơi ở hoặc sự biến mất các loài chính, các loài là cơ sở của việc 
phát triển du lịch sinh thái.  Các loài linh trưởng được ưa thích và là các loài 
hoạt động về đêm là mục tiêu lý tưởng của du lịch sinh thái. Con đường, tuy 
nhiên, sẽ tạo ra một áp lực nghiêm trọng thêm (do mất sinh cảnh do săn bắt) đối 
với các nhóm vượn. 

Danh hiệu VQG Xem Bảng 6. Xem hộp bên trái. Sự mất danh hiệu VQG của một phần của vườn 
là một tổn thất lớn cho bản thân VQG, cho toàn bộ tính toàn vẹn của phức hợp 
CYS-BDNB và cho sự nghiệp bảo tồn của Việt Nam.  Sự mất danh hiệu, dù chỉ 
của một phần đất của VQG, cũng là một tiền lệ rất đáng lo ngại cho giá trị đa 
dạng sinh học và các dịch vụ sinh thái đối với những giá trị cạnh tranh khác.  Sự 
lo lắng đối với những người quản lý rừng là điều này sẽ làm suy yếu toàn bộ 
khái niệm về khu bảo tồn ở tỉnh và ở cấp quốc gia một cách tổng thể, và mở 
cửa cho nhiều quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất gây nhiều thiệt hại 
mang danh nghĩa là “lợi ích quốc gia”.  Diện tích bị mất đi cho con đường và cho 
các hành lang đường mòn cũng vượt ngoài ranh giới của VQG, như đã mô tả 
trước đây, sẽ phá hỏng tính toàn vẹn của VQG, và của phức hợp rừng được 
bảo vệ quan trọng nhất của Cao nguyên Đà Lạt, vùng Nam Trường Sơn và có lẽ 
là của cả nước Việt Nam.   

Di cư đến, phát triển 
cộng đồng 

Các con đường có khuynh hướng là thu hút việc xây dựng nhà cửa dọc theo 
tuyến.  Bên trong VQG, sự có mặt của các nhà cửa mới và các cộng đồng mới 
sẽ gây ra nhiều thiệt hại và sẽ tạo ra mối đe dọa mới đối với đa dạng sinh học 
của VQG từ việc săn bắt và buôn bán động vật hoang dã.  Như trong trường 
hợp của VQG BDNB, VQG sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc lấn chiếm đất, bao 
chiếm, và xây dựng tự phát.  Sự xáo trộn đối với nền kinh tế hiện tại của địa 
phương, cùng với sự di cư lớn vào khu vực, có thể dẫn đến sự bất bình đẳng về 
đất đai và những áp lực mới đối với rừng.  Những quá trình này sẽ có thể bắt 
đầu ngay từ giai đoạn thi công. 

Tính kết nối VQG-Cộng 
đồng 

Xem Bảng 6.  

5.4 CÁC TÁC ĐỘNG ƯU TIÊN  

Trong số các tác động môi trường nêu bật ở trên, các mối đe dọa đối với sự toàn vẹn và tính liên tục 
của sinh cảnh, các tác động trực tiếp lên các loài hiếm và đang nguy cấp và sự tăng tính tiếp cận lên 
VQG là liên quan với nhau và là mối lo ngại lớn nhất đối với đa dạng sinh học của VQG CYS.  Con 
đường sẽ tạo điều kiện cho giao thông có động cơ vào những vùng lõi xa xôi hiện nay của khu rừng 
được bảo vệ.  Nó sẽ làm giảm thời gian vận chuyển các sản phẩm rừng ra khỏi rừng từ vài ngày 
xuống còn vài giờ, và tạo điều kiện vận chuyển các sản phẩm rừng lớn hơn ra khỏi rừng với thời gian 
và công sức ít hơn. 

Con đường tạo ra một chướng ngại vật cho sự di chuyển, tương tác, và các quá trình đời sống cần 
thiết của nhiều loài, đặc biệt là các loài thú lớn và các loài có phạm vi sinh cảnh hẹp và đặc biệt.  
Thậm chí ở nơi mà động vật có thể băng qua một khoảng đường và dốc rộng, sự tử vong do giao 
thông, tiếng ồn và sự sợ hãi sẽ là những chướng ngại vật chính.  Như vậy, việc xây dựng con đườn 
dự kiến sẽ biến khu rừng trước đây liền mảng của VQG CYS thành một tập họp manh mún các đảo 
rừng cách ly, làm cho sự trao đổi giene giảm đi và ngưng hẳn trong một số trường hợp.  Đối với các 
loài thú lớn, đặc biệt là bò tót, vượn, chà vá, và mèo rừng, sự đảo hóa và sự cách ly này sẽ có thể là 
sự kết liễu trong dài hạn-do sự tuyệt chủng cục bộ.  Sự manh mún được lặp lại ở diện rộng bởi cong 
đường chia cắt hoàn toàn VQG CYS và VQG BDNB.  Hệ sinh thái rừng này là một và là một hệ sinh 
thái lớn nhất ở Việt Nam và rất cần cho sự tồn tại dài hạn của các loài thú lờn và nhiều loài đặc hữu.  
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Ở những nơi động vật có thể tồn tại trong các mảnh rừng manh mún, thì sự có mặt của tiếng ồn, chất 
ô nhiễm, và các hoạt động đốn gỗ, săn bắt, có thể tạo ra một hỗn hợp làm cho nhiều loài hiện đang bị 
nguy cấp sẽ tuyệt chủng hoàn toàn. 

5.4.1 CÁC VÙNG TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG 

Việc xây dựng con đường sẽ gây ra một sự mất trực tiếp sự che phủ rừng và đa dạng sinh học dọc 
theo một hành lang rộng 75 mét của tuyến hành lang.  Ngoài hành lang này là mối đe dọa thêm của 
sự tăng sự xáo trộn và khai thác do các điểm tiếp cận mới, các tuyến mới, và sự giảm thời gian đi 
vào và đi bên trong rừng.  Những tác động cấp hai này có thể được định lượng và phân tích bằng 
cách chia thành các Vùng ảnh hưởng có thể đo đếm được, dọc hai bên con đường. 

PHƯƠNG PHÁP 

Phương pháp Vùng ảnh hưởng là dựa vào khái niệm tác động giảm dần từ đường trung tâm của con 
đường hoặc tuyến đường mòn15.  Bản thân con đường là một vùng ảnh hưởng trực tiếp, với chiều 
rộng 75 mét, nơi mà đa dạng sinh học sẽ bị mất hoàn toàn.  Khái niệm Vùng ảnh hưởng được thiết 
kế để xác định các tác động sâu vào rùng từ con đường.  Để định lượng, các Vùng ảnh hưởng được 
chia làm 03 loại (Vùng): 1) Các tác động trong phạm vi 1km của con đường/tuyến đường mòn; các 
tác động trong phạm vi 5km của con đường/tuyến đường mòn; và các tác động trong phạm vi 10 km 
của con đường/tuyến đường mòn.  Các khoảng cách này là các khoảng thời gian cần để một người 
địa phương di chuyển xuyên qua rừng để khai thác tài nguyên thiên nhiên (xem Bảng 8).  Vì vậy các 
vùng này tương quan với lượng nổ lực để di chuyển.   Càng sâu vào rừng, lượng thời gian bỏ ra và 
tần suất xáo trộn rừng càng giảm.   Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận chi thành bước chia các tác 
động thành nhóm là cần thiết để tính toán các vùng diện tích bị ảnh hưởng.  

Các vùng này cho thấy ngoài việc mất rừng do xây dựng, bản thân con đường sẽ tạo điều kiện tiếp 
cận đến vùng lõi, bằng việc giảm thời gian một chuyến đi (săn bắt, đốn rừng) từ vài ngày xuống còn 
vài giờ.  Việc này sẽ tạo ra những mối đe dọa mới và tăng cường độ của những mối đe dọa được 
phân tích dưới đây. 

Bảng 4: Tính chất của các Vùng ảnh hưởng đối với VQG CYS  

Khoảng 
cách đến 
đường 

Vùng Sự xâm nhập của con 
người 

Tác động 

0-75m Hành lang 
giao thông 

Tiếp cận bằng xe¹ Đường có lát/Tổn thất đa 
dạng sinh học hoàn toàn 

<1km Mối đe dọa 
trực tiếp 

Trong phạm vi đi bộ 1-2 
giờ từ đường/đường 
mòn 

Tiềm năng rất cao trong việc 
mất nghiêm trọng rừng và đa 
dạng sinh học 

1-5km Đe dọa cao Trong khoảng cách đi 
bộ ½ ngày từ 
đường/đường mòn 

Tiềm năng cao trong việc mất 
đa dạng sinh học diện rộng 

5-10km Đe dọa 
trung bình 

Trong vòng 1 ngày từ 
đường/đường mòn 

Tiềm năng thất thoát đa dạng 
sinh học 

 

                                                                 
15 Phương pháp mô tả các vùng ảnh hưởng này có thể áp dụng được cho cả con đường và mạng lưới đường mòn 
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VÙNG ẢNH HƯỞNG CỦA CON ĐƯỜNG DỰ KIẾN-ĐỘ CHE PHỦ RỪNG VÀ PHÂN KHU CHỨC 
NĂNG BÊN TRONG 

Một phân tích về độ che phủ rừng và phân khu chức năng của VQG CYS cho thấy rằng phần lớn con 
đường sẽ đi xuyên ngang qua rừng nguyên sinh (xem Bản đồ 7) và Khu bảo vệ nghiêm ngặt của 
VQG (xem Bản đồ 1).  79% con đường sẽ nằm bên trong khu bảo vệ nghiêm ngặt và 21% còn lại là 
nằm trong khu phục hồi sinh thái: 

Bảng 5: Chiều dài của tuyến đường dự kiến đi xuyên ngang qua vùng bên trong của VQG 
CYS 

VÙNG KM 
BẢO VỆ NGHIÊM 
NGẶT 28.58 (78.6%) 
PHỤC HỒI SINH 
THÁI 7.77 (21.4%) 
TỔNG CỘNG 36.35 

 
Bảng 10 cho thấy r8àng 59.7% của toàn bộ Khu bảo vệ nghiêm ngặt của VQG CYS sẽ bị ảnh hưởng 
bởi con đường, trong đó 0.35% sẽ bì mất hoàn toàn (Vùng ảnh hưởng 0-75mét) và 6.4% hay 3815 
hectares rừng lõi trong vùng rừng sâu sẽ chỉ còn cách khoảng 1-2 giờ đi bộ đến đường nhựa (Vùng 
ảnh hưởng 1km).  Tác động tích lũy của các Vùng ảnh hưởng sẽ chiếm 62% diện tích rừng nguyên 
sinh.  Đối với Vùng ảnh hưởng 1km, nơi mà các tác động là có thể xảy ra nhất và trầm trọng nhất, 
62% diện tích bị ảnh hưởng là rừng nguyên sinh. 
 

Bảng 6: Phần trăm Khu bảo vệ nghiêm ngặt bị ảnh hưởng của các Vùng ảnh hưởng16 

VÙNG 

VÙNG ẢNH 
HƯỞNG CỦA 
CON ĐƯỜNG DỰ 
KIẾN 

HECTARES 
(ha) % 

Bảo vệ 
nghiêm 
ngặt 75 m 206.88 0.35 

BVNN 
Từ đường đến 1 
Km 3,815.38 6.43 

BVNN 1km đến 5 km 8,025.66 13.53 
BVNN 5km đến 10 Km 23,378.29 39.42 
Tổng - 59,308.36 59.73 

 
Hình 4 trình bày một đồ thị về phần trăm của các diện tích rừng khác nhau nằm trong tầm tiếp cận đi 
bộ trong 1 ngày.  Đồ thị này cho thấy rằng 48% diện tích rừng nguyên sinh của VQG nằm trong phạm 
vi tiếp cận trong vòng 1 ngày từ con đường. 

 

 

 

 

                                                                 
16 Các vùng ảnh hưởng và tổng diện tích được tính bằng mô hình 3 chiều (diện tích mặt đất và địa hình) và vì 
vậy cao hơn là dùng mô hình 2 chiều chỉ tính tổng diện tích 
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Hình 4:  Phần trăm của VQG CYS nằm trong phạm vi tiếp cận 1 ngày từ hành lang đường dự kiến 

CÁC VÙNG ẢNH HƯỞNG CỦA CON ĐUỜNG DỰ KIẾN-TÁC ĐỘNG LÊN CÁC LOÀI HIẾM VÀ 
NGUY CẤP 

Các khảo sát đa dạng sinh học cho VQG thì chưa hoàn chỉnh, tuy nhiên cũng đã có thể thấy rõ rằng 
con đường dự kiến (0-75m) sẽ phá hỏng các sinh cảnh của các loài chính. Thí dụ, bản thân con 
đường sẽ đi xuyên qua vùng phạm vi sinh cảnh đã được khẳng định của ít nhất hai nhóm gia đình 
Chà vá chân đen Nomascus gabriellae, là một loài đang nguy cấp (IUCN 2009) và là loài, giống 
như các loài thú lớn khác đề cập trong phầ này, được bảo vệ ở Việt Nam (Nghị định 32). 

Trong phạm vi Vùng ảnh hưởng 1km, nơi mà thời gian tiếp cận giảm xuống còn 1-2 giờ và các tác 
động đi kèm là sẽ rất cao, có 06 loài thú lớn gồm hai nhóm vượn và một nhóm Cầy giông Ấn độ 
Viverra zibetha (Xếp hạng của IUCN: Gần bị đe dọa).  

Trong phạm vi Vùng ảnh hưởng 5km, có 9 ghi nhận các loài thú lớn gồm 3 điểm Bò Tót Bos gaurus 
(Xếp hạng củ IUCN: Sắp nguy cấp) và thêm 3 nhóm vượn.  

Trong phạm vi Vùng ảnh hưởng 10km, có 15 điểm ghi nhận các loài thú lớn, bao gồm các phạm vi 
sinh cảnh của các loài có tầm quan trọng bảo tồn cao nhất, bao gồm Chà vá chân đen Pygathrix 
nigripes (Xếp hạng của IUCN: Nguy cấp), Gấu chó Helarctos malayanus (Xếp hạng của IUCN: 
Sắp nguy cấp) và thêm 4 nhóm vượn.  Trong tổng số 30 điểm nơi các loài thú lớn—trong số 60 loài 
chính—đã được ghi nhận, sẽ bị ảnh hưởng bởi con đường; Điều này ảnh hưởng đến phạm vi sinh 
cảnh của tất cả các ghi nhận (30 cho đến nay) của các loài thú lớn của VQG CYS. 

Rất rõ ràng là con đường dự kiến sẽ phá hủy những sinh cảnh chính và các phạm vi sinh cảnh của 
các loài chính, ngoài việc làm cho tiếp cận dễ dàng hơn, khai thác sâu hơn vào trong VQG và cắt đứt 
đường di chuyển và dòng trao đổi gien đến VQG BDNB. 

Cuối cùng, điều quan trọng cần chú ý là các cuộc phỏng vấn với cán bộ VQG cho thấy rằng công ty 
xây dựng đã yeu cầu bắt đầu thi công đoạn đường đi qua vùng đệm VQG trước khi hoàn thành ĐTM.  

Proportion of CYSNP within 1 day access from proposed 
road corridor

37%

15%

37%

11%0.01%

Agriculture / Other Land

Primary Forest (High Value/Mature Trees)

Primary Forest (Mixed)

Degraded / Regenerating Forest

Total  area outside 1 day of access
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Điều này đã bị BQL từ chối và đòi hỏi rằng việc thi công phải theo các quy trình đúng đắn. Cũng nằm 
trong tỉnh Dak Lak, VQG Yok Don hiện cũng đang cố gắng giải quyết một tình huống tương tự.  Mặc 
dù tình huống ở điểm đó tồi tệ hơn, với công ty xây dựng yêu cầu việc thi công xây dựng ngược với 
quyết định của BQL là dừng việc phá rừng và đào bới. 

5.4.2 TÍNH TOÀN VẸN CỦA KHU BẢO TỒN 

Tính toàn vẹn sinh cảnh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì các giá trị toàn cầu và quốc 
gia của các dịch vụ hệ sinh thái của VQG CYS.  Rừng phụ thuộc vào sự tồn tại của một mạng thực 
phẩm nguyên vẹn, trong đó các loài đóng một vai trò và có một vị trí sinh thái mà nó thích nghi trong 
hệ thống.  Tất cả các loài đều phụ thuộc lẫn nhau.  Các loài ăn thịt không thể tồn tại được khi không 
có các loài ăn thực vật và khi không có các loài ăn thực vật thì các loài thực vật, cây cỏ mà tất cả các 
loài phụ thuộc và sẽ suy giảm về sự đa dạng và sự cân bằng sẽ biến mất, sự cạnh tranh giữa các 
loài sẽ dịch chuyển và các cơ chế phát tán hạt quan trọng, cũng như các cơ chế khác, sẽ biến mất.  
Điều cần thiết của các mối quan hệ và sự phụ thuộc này là tính nguyên vẹn, liền mảng của rừng.  
Những loài thú càng lớn, như mèo rừng, không thể sinh sống trong những mảnh rừng manh mún, với 
những tác động chuỗi và liên hoàn lên các loài khác trong thang thực phẩm. 

Ngoài sự mất các loài thú lớn do việc mất tính toàn vẹn và tính kết nối sinh cảnh, sẽ còn có những 
tác động lên tổng thể đa dạng sinh học.  Khái niệm về kích thước khu bảo tồn ảnh hưởng như thế 
nào đối vơi sự giàu loài đã được khái niệm hóa trong công cụ SLOSS-Single large or Several small 
(Một khu lớn hay vài khu nhỏ).  Công cụ này phân tích chi phí và lợi ích của việc có một khu lớn hay 
vài khu nhỏ (manh mún).  Khái niệm này xuất phát từ lý thuyết Địa Sinh Học Đảo nói rằng số loài của 
một đảo (hoặc sinh cảnh) đại diện cho một sự cân bằng giữa tốc độ tuyệt chủng và tỉ lệ các loài đến 
định cư.  Sự giàu loài và sự cân bằng phụ thuộc vào diện tích và sự cách ly của nó. 

Diện tích càng nhỏ (do sự manh mún) và càng bị cách lý (khoảng cách giữa các mảnh manh mún và 
khoảng cách giữa các khu bảo tồn) thì sự mất cân bằng càng cao và sự giàu loài càng thấp đi.  Một 
số loài sẽ được hưởng lợi từ việc có thêm nhiều “sinh cảnh biên” hơn là “sinh cảnh lõi” của các khu 
bảo tồn, đặc biệt là các loài sống ở các biên của các sinh cảnh khác nhau nơi mà sự đa dạng sinh 
học tự nhiên và đa dạng sinh học nông nghiệp hội tụ.  Tuy nhiên, các lợi ích này sẽ bị giảm vì sự tăng 
tính tiếp cận (săn bắt, đốn rừng) xảy ra cùng với sự chia cắt manh mún (hoặc nhiều Khu bảo tồn 
nhỏ/tỉ lệ diện tích biên và diện tích lõi cao). 

Sự xuống cấp này sẽ càng trầm trọng hơn bởi việc giảm nguồn gien- sinh sản ít hơn và các cơ hội 
phát tán giảm đi do các sinh cảnh bị nhỏ đi và phạm vi sinh cảnh bị hạn chế và các chướng ngại vật 
cho sự di chuyển, di cư.  Quá trình này lại dẫn đến sự cận huyết trong sinh sản và tỉ lệ sống sót thấp 
và cuối cùng là sự tuyệt chủng cục bộ hoặc tuyệt chủng hoàn toàn. 

Ngoài ra, các khu bảo tồn ít khi đủ lớn, ít khi không bị xáo trộn và còn nguyên vẹn để thực hiện chức 
năng của một hệ sinh thái hoàn chỉnh mà không cần quản lý.  Điều này có nghĩa là những mảnh rừng 
bảo tồn càng nhỏ, càng manh mún thì đòi hỏi sự đầu tư các nguồn lực lớn hơn vào công tác quản lý 
để chỉ đạt được các quá trình tự nhiên bền vững.  Một khu bảo tồn lớn hơn sẽ đòi hỏi ít đầu tư nguồn 
lực hơn và mang lại nhiều lợ ích hơn. 

Sự có mặt của con đường bên trong VQG sẽ làm giảm tính hiệu quả của việc thực thi pháp luật vì: 1) 
“sự mở cửa” bên trong của VQG thông qua các điểm tiếp cận và giảm thời gian và nổ lực cần thiết để 
tiếp cận rừng; và 2) Tạo ra nhiều phương cáh, làm cho việc tuần tra kiểm soát khó hơn, để vận 
chuyển sản phẩm rừng đến các thị trường trong thời gian ngắn hơn. 
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5.4.2 CÁC TÁC ĐỘNG KHÔNG KHẮC PHỤC ĐƯỢC VÀ KHÔNG PHỤC HỒI 
ĐƯỢC 

VQG CYS đã được thành lập vì các giá trị đa dạng sinh học cao.  Luật pháp của Việt Nam bảo vệ các 
giá trị này cho lợi ích quốc gia, vĩnh viễn.  Sự đa dạng sinh học là cơ sở cho các chức năng sinh thái 
quan trọng cho địa phương, như duy trì dòng sông Sre Pok cho thủy sản và tưới, và quan trọng ở 
cấp quốc tế liên quan đến giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua hấp thu CO2.    Chính phủ Việt Nam, 
được cộng đồng bảo tồn quốc tế và quốc gia hỗ trợ, cũng công nhận giá trị của rừng trong việc hỗ trợ 
sinh kế địa phương ở hiện tại và tương lai, và là một nguồn giene chưa được khám phá cho mục 
đích y học.  Tài nguyên sống của rừng là nền tảng cho việc thích nghi với sự biến đổi khí hậu và các 
quá trình tiến hóa đang diễn ra.  Quan trọng hơn nữa đó là, hầu hết các giá trị này, hiện đang được 
công nhận ở cấp quốc tế, đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi con đường. 
 
Rừng nhiệt đới ở Việt Nam đang giữ gìn sự đa dạng sinh học cao nhất của quốc gia và đã tiến hóa 
tại chổ từ cuối Kỷ Băng Hà, khoảng 10,000 năm trước.  Mặc dù rừng có thể phục hồi sau khi phá, 
nhưng không thể tái phục hồi kết nối lại mạng sự sống trong rừng.  Các cánh rừng bị xuống cấp hoặc 
chặt phá trầm trọng có đa dạng sinh học thấp hơn là những vùng chưa bị xáo trộn, thậm chí khi thảm 
thực vật được duy trì.  Hơn nữa, thú lớn và các loài đặc hữu, là những loài bị rủi tuyệt chủng nhất do 
chúng cần phải có sinh cảnh lớn và thiếu những sinh cảnh thay thế hoặc sự cách ly cần thiết, thì sẽ 
rất khó tái tạo lại khi đã bị suy giảm hoặc tuyệt chủng.  Việc làm manh mún rừng thông qua việc chia 
cắt VQG bởi con đường và chia cắt VQG CYS ra khỏi VQG BDNB sẽ gây ra sự thiệt hại không phục 
hồi được cho toàn bộ hệ sinh thái.  Những việc này sẽ làm yếu đi sự tương tác của các loài; phá vỡ 
những liên kết của dòng lưu chuyển năng lượng trong toàn hệ thống, và làm trầm trọng thêm những 
mối đe dọa hiện nay đối với các loài dễ bị tổn thương và nguy cấp, và có thể làm chúng tuyệt chủng. 
 
Có một loạt những lực kinh tế xã hội làm cho việc xuống cấp rừng và thất thoát đa dạng sinh học là 
cố định, bằng việc thay đổi các quá trình sinh thái vượt khỏi ngưỡng phục hồi.  Đầu tiên, một khi đã 
xây dựng, với chi phí rất cao, con đường sẽ là cố định; rất khó và rất ít khả năng con đường sẽ bị 
tháo dỡ, và càng nhiều tiền phải bỏ ra để phục hồi sinh thái.  Nếu được xây dựng như dự kiến, con 
đường sẽ là một chướng ngại vật vĩnh viễn đối với sự di chuyển của động vật và tạo những điểm tiếp 
cận trái phép đến rừng của VQG CYS. 
 
Thứ hai, các con đường có khuynh hướng tạo ra những tuyến đường mòn cấp 2 và thậm chí là sự 
định cư.  Như trong các trường hợp các khu bảo tồn khác ở Việt Nam, và ở các khu rừng khắp nơi 
trên thế giới, sự có mặt của con đường thường dẫn đến những tuyến đường mòn mới, các cơ sở hạ 
tầng du lịch và nhà cửa địa phương.  Ở VQG Cúc Phương, thí dụ, con đường trung tâm chia cắt 
VQG đã tạo điều kiện cho việc thành lập một hồ du lịch nhân tạo, 3 vùng lưu trú du lịch, 3 nhà hàng, 
kiosks, và trung tâm hội nghị, bãi đậu xe, và con đường cấp 2, và hàng loạt đường mòn và điểm tiếp 
cận cho cả khách du lịch và cho những người xâm phạm rừng. 
 
Cuối cùng là, bên ngoài VQG, như trường hợp của VQG BDNB, các con đường tạo ra những cơ hội 
mới cho những người kinh doanh ở địa hương.  Giá đất đai tăng ở những nơi đường xá được xây 
dựng và thậm chí khi đất không bán, thì việc tranh giành, bao chiếm đất đai vẫn diễn ra.  Các nhà 
cửa định cư và các công việc kinh doanh này chủ yếu là về du lịch và khai thác tài nguyên rừng (thí 
dụ bán hoa lan, thịt động vật hoang dã), làm cho việc tháo dở con đường càng ngày càng kém khả 
thi.  Các nhà cửa tạm bợ này có thể trở thàh cố định và đất định cư trái phép có thể được công nhận 
hợp pháp sau vài năm, với một số chi trả nào đó.  Trong các trường hợp này, cơ sở hạ tầng ban đầu 
là một khung để cho các quá trình xã hội khác tiến triển và được thiết lập- con đường, các tác động 
liên quan lên đa dạng sinh học, các thế lực phát triển, định cư cố định.  Sự phát triển sẽ tạo áp lực 
lớn lên tài nguyên địa phương, khuyến khích di cư vào và dẫn đến tăng sử dụng tài nguyên rừng trái 
phép khi các thành viên nghèo của cộng đồng bị đẩy bật ra, cả về mặt kinh tế và về mặt vật lý. 
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6.0 Kiến ngh ị  cho việc giảm thiểu tác động của 
con đường và Kế  hoạch quản lý  môi  t rường 
Trong thang thứ bậc của việc quản lý tác động môi trường, mức đầu tiên của việc giảm thiểu tác 
động là tránh.  Nếu có thể tránh được việc tuyến đường đi xuyên qua VQG, thì phương án này nên 
được chọn.  Điều rất quan trọng, vì vậy, là các phương án cho các tuyến thay thể để tránh VQG 
được tìm hiểu thật đầy đủ và cẩn thận. 

Tuy nhiên, nếu quyết định cuối cùng được đưa ra là phương án con đường đi xuyên qua VQG CYS 
được ưa chuộng hơn các tuyến thay thế khác, thì một Kế hoạch quản lý môi trường chi tiết để giải 
quyết những mối đe dọa trong VQG cần phải được thỏa thuận giữa Chủ dự án và BQL VQG CYS. 

Kế hoạch quản lý môi trường có thể được chia làm 3 phần: 

• Thiết kế chi tiết 
• Thi công, và 
• Vận hành 

Những phần này được thảo luận bên dưới đây. 

6.1 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CHO THIẾT KẾ CHI TIẾT CỦA 
CON ĐƯỜNG 

Các tác động chính để giải quyết trong giai đoạn thiết kế chi tiết là sự mất tính kết nối giữa các phần 
khác nhau của VQG, bị chia cắt bởi con đường.  Việc thiết kế tuyến nên xem xét loài động vật nào 
cần phải di chuyển từ bên này sang bên kia đường mà không bị thiệt mạng hoặc bị xáo trộn.  Điều 
này đỏi hỏi các khảo sát chim và động vật chi tiết dọc theo tuyến dự kiến để xác định: 

• Các vị trí quan trọng và các kiểu di chuyển của các loài thú và chim chính. 
• Khả năng dịch chuyển tuyến để tránh những sinh cảnh quan trọng của các loài hiếm và đang 

nguy cấp. 
• Các vị trí phù hợp nhất cho các điểm băng qua nhân tạo 
• Các thiết kế phù hợp nhất cho các điểm băng qua nhân tạo, thí dụ cầu, đường hầm. 

Một khi các vị trí băng qua hoặc điều chỉnh tuyến này đã được xác định, Chủ dự án sẽ lập các thiết 
kế chi tiết và lập kinh phí để đưa các biện pháp giảm thiểu tác động vào kế hoạch xây dựng. 

Nếu một số sinh cảnh không thể tránh được bởi tuyến hoặc sẽ bị phá hủy một phần, một số biện 
pháp bảo vệ đặc biệt là cần thiết trong giai đoạn thi công, thí dụ, tránh một số thời gian và mùa, hạn 
chế nổ mình, quản lý giao thông thi công cẩn thận, theo dõi các hoạt động đốn rừng và các hoạt động 
khác.  Việc xác định các điểm an toàn để đổ vật liệu cắt, đào bới nên được tiến hành trong giai đoạn 
thiết kế chi tiết, để cho các sinh cảnh chính không bị hủy hoại bởi việc đổ vật liệu này. 

Các thiết kế nên bao gồm vị trí của các điểm kiểm soát và các trạm bảo vệ thêm. 

6.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 

Bảng 11 trình bày một số kiến nghị cho việc giảm thiểu tác động và quản lý các tác động tiềm tàng 
của các hoạt động thi công con đường bên trong VQG.  Một số kiến nghị này là chung cho tất cả các 
hoạt động thi công và một số là cụ thể nhằm giảm thiểu các mối đe dọa cho bản thân VQG.  Một số 
kiến nghị này nên do các nhà thầu thi công thực hiện và một số do BQL VQG thực hiện 



I C E M   |   B I R D L I F E   |   B A N   Q U Ả N   L Ý   Q G   C H U   Y A N G   S I N  

C Y S N P   R O A D   A S S E S S M E N T   |   R O A D   &   T R A I L   A S S E S S M E N T   R E P O R T   |   2 0 1 0  | 42  

Bảng 7: Các kiến nghị về các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công và những yêu 
cầu tối thiểu cho Kế hoạch quản lý môi trường của việc thi công con đường 

Hoạt động thi công 

 
Các tác động tiềm tàng 

 
Các biện pháp quản lý và giảm thiểu có thể 
tiến hànhs 
 

Làm mất lớp đất mặt 
và thảm thực vật 
 

• Chặt trắng và mất cây, mất lớp 
thực vật dưới tán rừng dọc theo 
hành lang rộng 60m của con 
đường 

• Đốt thực vật đã được cắt và rủi ro 
về lửa rừng 

• Đổ đất đá dư ở các nơi dọc theo 
con đường hoặc những nơi tập kết 
làm hư hỏng hoặc mất sinh cảnh 

• Xáo trộn đất ở gần các dòng chảy 
có thể làm tăng lượng phù sa trong 
các dòng sông làm giảm chất 
lượng nước và tính toàn vẹn của 
hệ sinh thái các dòng sông, suối 

 

• Việc mất thảm thực vật trong hành lang là 
tuyệt đối và không thể giảm thiểu được 

• Ngăn chặn việc phá thảm thực vật và đốn 
gỗ trong các vùng rộng hơn là hành lang 
thiết kế 

• Thiết lập một quy trình cấp chứng chỉ để 
đảm bảo rằng tất cả các cây gỗ ra khỏi 
vườn chỉ là các cây trong hành lang đã 
thỏa thuận 

• Việc đốt thực vật đã cắt phải thực hiện 
trong những điều kiện có kiểm soát-làm 
băng cản lửa xung quanh lửa, có sẵn 
dụng cụ phản ứng nhanh để chữa lửa. 

• Để lớp đất mặt riêng ra để lấp lại phục hồi 
đất 

• Sử dụng đất đá đã đào tại chổ để làm vật 
liệu lấp 

• Nghiêm cấm việc đổ đất vào hoặc trên 
các dốc gần sông, suối 

• Kiểm soát việc làm mất đất mặt một cách 
cẩn thận ở những nơi gần sông, suối 

 

Đổ và di chuyển đất 
đá/vật liệu cắt/đào 

• Việc đổ vật liệu thừa có thể làm hư 
hỏng thảm thực vật hoặc mất sinh 
cảnh 

 

• Khi nào có thể, các vật liệu dư nên được 
đổ ra ngoài VQG 

• Xác định và thỏa thuận với BQL VQG, 
các điểm cụ thể cho việc đổ đất đá dư để 
làm giảm thiểu thiệt hại và mất sinh cảnh 
của VQG 

• BQL VQG nên giám sát việc đổ vật liệu 
dư thừa này 

Tập kết vật liệu xây 
dựng và vật liệu lấp, 
bao gồm các mỏ đá và 
các hố. 
 

• Các điểm khai thác đá để lấp hoặc 
dùng làm vật liệu xây dựng sẽ làm 
mất sinh cảnh. 

• Các đống tập kết vật liệu xây dựng 
có thể làm tăng phù sa lơ lửng 
trong nguồn nước. 

• Nếu có thể, tất cả việc khai thác đá và vật 
liệu lấp nên được tìm ở bên ngoài VQG. 

• Xác định và thỏa thuận với BQL VQG về 
vị trí các điểm khai thác đá và vật liệu lấp, 
vật liệu lót nền để giảm thiểu sự mất sinh 
cảnh. 

• Đặt vị trí các đống tập kết vật liệu xây 
dựng phù hợp để giảm thiểu rủi ro đổ, 
tràn vào các đường nước. 

Các sự đào bới khác 

• Sạt lở đất, trượt đất do đào bới sẽ 
gây ra mất sinh cảnh, hủy hoại lớp 
thực vật và mất sinh cảnh và chất 
lượng nước của các dòng sông, 
suối 

• Thiết kết mái dốc đạt tiêu chuẩn cao để 
giảm rủi ro lở đất; mái dốc nên được ổn 
định càng sớm càng tốt. 

 

Âm thanh và sự náo 
động (nổ, đào bới) 

• Tiếng ồn từ xe cộ thi công và nổ 
mình sẽ làm náo động động vật 
hoang dã và tạo một vùng náo 
động xung quanh vùng thi công; 
cản trở việc di chuyển tự do của 
động vật hoang dã. 

• Việc nổ đá dọc theo tuyến thi công 
và ở các nơi khai thác đá làm náo 
động các quần thể động vật hoang 
dã, đuổi chúng đi nơi khác, và ngăn 
cản việc sinh đẻ của chúng 

• Sự náo động, xáo trộn gây ra bởi tiếng ồn 
của xe cộ thi công không thể hoàn toàn 
khắc phục được. 

• Chỉ nên cho phép công nhân thi công làm 
việc ban ngày khi làm việc trong VQG, 
không được làm ban đêm. 

• Quản lý các vụ nổ cẩn thận và thực hiện 
các vụ nổ vào một số giờ nào đó trong 
ngày, tránh sáng sớm và hoàng hôn. 

 

Sự di chuyển của xe 
cộ, máy móc 

• Sự di chuyển xe cộ thi công làm 
náo động, ngăn cản sự di chuyển 

• Việc xáo trộn, náo động gây ra do xe cộ 
thi công không thể được khắc phục hoàn 
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Hoạt động thi công 

 
Các tác động tiềm tàng 

 
Các biện pháp quản lý và giảm thiểu có thể 
tiến hànhs 
 

tự do của động vật hoang dã. toàn. 
• BQL nên theo dõi sự xáo trộn, náo động 
động vật hoang dã và lưu ý các nhà thầu 
về những sự náo động/xáo trộn quá mức 

Thi công các cấu trúc 
và lát mặt đường 
 

• Thiết bị trộn bê tông và làm sạch bê 
tông có gây ra tràn, đổ, làm ô 
nhiễm nguồn nước và đầu độc sinh 
vật thủy sinh. 

  

• Đặt các thiết bị trộn, làm bê tông tránh xa 
các nguồn nước. 

• Quản lý việc đổ bê tông và khuôn cẩn 
thận, tránh đổ, tràn, đặc biệt là đối với 
các cầu, cống gần các đường nước 

Việc xây dựng các 
chướng ngại vật đối 
với sự di chuyển của 
động vật hoang dã 
(hàng rào, thanh chắn) 

• Các hàng rào, lối hẹp, thanh chắn 
có thể cản trở sự di chuyển tự do 
của động vật hoang dã từ bên này 
sang bên kia đường 

• Kênh thoát nước dọc the đường có 
thể là chướng ngại vật cho một số 
loài. 

 

• Việc sử dụng các chướng ngại vật như lối 
hẹp, hàng rào, bất cứ bên nào của con 
đường phải được cân nhắc cẩn thận và 
nếu cần thiết nên lấp các khoảng trống 
trong các cấu trúc để tạo điều kiện cho 
động vật di chuyển sang đường 

• Các kênh tiêu nước có thể có nắp ở một 
số khoảng cách đều nhau để cho phép 
các loài có thể đi qua 

 
• Đưa vào một số đoạn đi qua bên dưới 

con đường trong thiết kế/thi công để dành 
cho c1c loài khó đi qua đường hoặc dễ bị 
xe cộ cán chết. 

• BQL nên tư vấn về như cầu di chuyển 
của động vật hoang dã, xác định các vị 
trí, các loài, và các mùa chính. 

Lán trại công nhân (kể 
cả đổ rác và các vùng 
bị xáo trộn) trong vùng 
lõi  

• Các lán trại công nhân sẽ làm mất 
hoặc xuống cấp các vùng sinh cảnh 
trong VQG, 

• Chất thải từ các lán trại thi công 
(nước thải, chất thải rắn có thể gây 
ô nhiễm đất và nguồn nước) 

 

• Đặt tất cả lán trại ngoài VQG, và vận 
chuyển công nhân vào điểm thi công mỗi 
ngày 

• Nếu có lý do chính đáng mà các lán trại 
phải nằm bên trong vQG, tất cả các điểm 
và các phương tiện nên được thảo luận 
và thỏa thuận với BQL VQG.  “Dấu ấn” để 
lại của các lán trại nên giảm đến mức tối 
thiểu. 

• Tất cả chất thải lỏng từ các lán trại phải 
được xử lý đáp ứng tiêu chuẩn cao trước 
khi thải ra môi trường 

• Tất cả chất thải rắn từ các lán trại phải 
được mang đi khỏi điểm một cách 
thường xuyên (hàng tuần) để xử lý bên 
ngoài ranh giới VQG. 

• BQL VQG nên theo dõi việc đổ chất thải 
và chất lượng nước của các nguồn nước 
một cách thường xuyên. 

Thoát nước cho điểm 
thi công 

• Thoát nước từ điểm thi công có thể 
làm tăng phù sa vào các dòng 
nước. 

 

• Quản lý các công việc đào bởi phù hợp 
để giảm thiểu việc thải phù sa vào các 
dòng nước 

 

Bụi, ô nhiễm không khí 

• Khói xả từ các máy móc-máy phát 
điện, động cơ xe..v.v làm ô nhiễm 
không khí cục bộ. 

• Bụi từ các điểm đào bơi trong mùa 
khô làm che lấp thực vật và làm 
giảm tăng trưởng. 

• Duy tu bảo dưỡng máy móc để hạn chế 
khói xả 

• Sử dụng các biện pháp hạn chế bụi trong 
các vùng đào bới và xe cộ đi lại để giảm 
sự phát tán bụi vào thực vật của VQG. 

 

Mở rộng hành lang xáo 
trọn cho sự tiếp cận 
của máy móc lớn và 
các đường tiếp cận 
tạm thời 

• Các con đường tiếp cận để thi công 
có thể làm tăng diện tích đất bị 
xuống cấp bên ngoài hành lang. 

 

• Giảm thiểu diện tích mất đất do các con 
đường tiếp cận 

• Phục hồi thực vật tại các con đường tiếp 
cận sau thi công bằng thiết kế cảnh quan 
phù hợp và trồng các loài thực vật bản 
địa theo thỏa thuận với BQL 
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Hoạt động thi công 

 
Các tác động tiềm tàng 

 
Các biện pháp quản lý và giảm thiểu có thể 
tiến hànhs 
 

Ánh sáng 

• Ánh sáng xung quanh các điểm thi 
công để làm việc ban đêm có thể 
gây xáo trộn cho động vật hoang 
dã. 

• Ánh sáng của các lán trại thi công 
có thể gây ra xáo trộn cho động vật 
hoang dã. 

 

• Việc thi công ban đêm trong VQG không 
nên được phép, để không có nhu cầu tạo 
ánh sáng nhân tạo đáng kể. 

• Nếu các lán trại buộc phải ở bên trong 
VQG, ánh sáng lán trại phải ở mức tối 
thiểu, như thỏa thuận với BQL VQG. 

• BQL VQG nên giám sát việc xáo trộn đối 
với động vật hoang dã do ánh sáng 

Trồng cây mới 

• Trồng và tái tạo thực vật không phù 
hợp ở các điểm thi công (ven lộ, bờ 
dốc, mặt đát, nơi khai thác đá, 
đường tiếp cận, lán trại) có thể dẫn 
đến việc: 
o Đưa loài xâm hại vào 
o Mất giá trị cảnh quan 
 

• Khi nào có thể, các khu đất bị xáo trộn 
bởi việc thi công nên được phục hồi bằng 
thiết kế cảnh quan và trồng lại thực vật 
phù hợp. 

• Lớp đất mặt đào bới nên được trữ một 
cách cẩn thận, giữ lại hạt giống trong đất 
để phục hồi sau này. 

• Không nên trồng các loài ngoại lai 
• Một ngân hàng giống thực vật trong VQG 

nên được thiết lập trước khi công việc thi 
công bắt đầu để sử dụng cho việc trồng 
lại sau này 

• Ban quản lý VQG nên lập kế hoạch phục 
hồi và theo dõi việc thực hiện 

 

Các sự kiện/tai nạn 
môi trường 

• Việc đổ dầu, tràn dầu, nhiên liệu từ 
nơi chứa có thể làm ô nhiễm đất và 
đường nước 

• Việc đổ các vật liệu xây dựng độc 
hại có thể gây ra nhiễm độc cho 
các đường nước và làm ô nhiễm 
đất 

• Làm kè xung quanh bảo vệ kho dầu, 
nhiên liệu để giảm sự lan của nhiên liệu, 
dầu đổ, tràn 

• Kiểm soát việc tiếp cận đến các kho vật 
liệu độc hai và tập huấn cẩn thận việc sử 
dụng, quản lý, nhận thức về rủi ro 

• Soạn một kế hoạch phản ứng với tai nạn 
đổ, tràn dầu, nhiên liệu cho nhân viên và 
tập huấn cho nhân viên trong quá trình 
thực hiện 

Sự xáo trộn cùng với 
sự có mặt của lực 
lượng thi công 

• Sự có mặt của lực lượng thi công 
có thể làm xáo trộn động vật hoang 
dã, ngăn cản sự di chuyển, tìm 
thức ăn, sinh đẻ của chúng 

  

• Giới hạn phạm vi tiếp cận của lực lượng 
thi công trong phạm vi các điểm thi công 
và các lán trại. 

• Tập huấn nâng cao nhận thức cho công 
nhân về tác động của việc làm xáo trộn, 
ảnh hưởng động vật hoang dã. 

Khai thác động vật 
hoang dã bởi công 
nhân thi công 

• Công nhân thi công có thể săn động 
vật làm thức ăn hoặc bán và thu 
hoạch lâm sản ngoài gỗ từ rừng 

 

• Quy định về hợp đồng lao động đối với 
công nhân nên gồm việc nghiêm cấm săn 
bắt và thu thập lâm sản ngoài gỗ 

• Tập huấn nâng cao nhận thức cho công 
nhân về tác động của việc săn bắt động 
vật hoang dã 

• BQL VQG nên theo dõi các hoạt động 
săn bắt xung quanh lán trại công nhận, 
tăng cường tuần tra xung quanh lán trại 

 

6.3  CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

Nếu con đường được xây dựng trong VQG CYS như hiện dự kiến, thì các biện pháp giảm thiểu tác 
động liên tục sẽ rất cần thiết để giảm thiểu các rủi ro và giảm thiệt hại trong quá trình vận hành con 
đường.  Các tác động chính có thể được xác định là tăng sự tiếp cận của con người cho các hoạt 
động trai phép, làm chia cắt manh mún sinh cảnh và mất tính kết nối.  Đối với hai nhóm tác động 
quan trọng và khó phục hồi này, các biện pháp giảm thiểu tác động sau đây là cần thiết, cần được 
đưa vào Kế hoạch quản lý của VQG, với kinh phí được phân bổ từ Chủ dự án con đường: 
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Bảng 8: Kiến nhgị cho các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành và những yêu cầu 
tối thiểu cho Kế hoạch quản lý môi trường. 

Mối đe dọa 
(xếp thành 
nhóm) 

Biện pháp giảm thiểu 
 

TĂ
N

G
 T

IẾ
P 

C
Ậ

N
 

 
1. Các điểm kiểm soát và các thanh chắn barrier ở mỗi đầu đường của con đường tại ranh 
giới VQG nên được thiết lập trước khi bắt đầu thi công con đường. 
 
 
2. Tiến hành các quy trình dừng và xét xe cộ ở các điểm kiểm tra một cách ngẫu nhiên, và 
dựa vào thông tin, điều tra, và sự nghi ngờ của cán bộ bảo vệ rừng. 
   
 
3. Xây dựng thêm một trạm bảo vệ rừng đặc biệt cho việc thực thi pháp luật/các hoạt động 
của nhân viên dọc theo con đường. 
 
 
4. Gia tăng quân số nhân viên bảo vệ rừng. 
 
 
5. Tập huấn cho những người quản lý VQG và cán bộ bảo vệ rừng về những rủi ro cụ thể 
liên quan đến con đường và các quy trình cần thiết để duy trì việc bảo vệ rừng. 
 
 
6. Tiến hành tuần tra thường xuyên, với tuyến tuần tra thay đổi (không tiên đoán được) cả 
bằng xe và bằng đi bộ dọc theo đường. 
 
 
7. Thiết lập các tuyến tuần tra bên trong rừng gần đường và ở những nơi có thể nhìn thấy 
các đường mòn-tiến hành tuần tra rừng thường xuyên. 
 
8. Tăng cường hợp tác giữa VQG CYS, Bộ Quốc phòng, (đặc biệt là các đơn vị quân 
đội địa phương), cảnh sát địa phương, các công ty thủy điện địa phương, các nhà 
quản lý VQG CYS, các Chi cục Kiểm lâm Dak Lak và Lâm Đồng để hợp tác tuần tra 
và điều tra tội phạm. 

SỰ
 C

H
IA

 C
Ắ

T 
M

A
N

H
 M

Ú
N

 

 
1. Đảm bảo rằng thiết kế con đường có bao gồm các biện pháp tạo điều kiện và duy trì sự 
di chuyển và di cư tự nhiên của động vật. 
 
 
2. Duy trì và giữ cho các đoạn nâng cao của con đường, các đoạn băng qua bên dưới, 
các đường hầm, các đoạn băng qua tự nhiên không bị xáo trộn để cho phép động vật đi 
qua con đường trong mảng thực vật tự nhiên, và làm các cầu và dây nhân tạo để tạo sự 
kết nối ở tầng tán-xem phụ lục XX và hộp ở trên. 
 
3. Tập trung các hoạt động thực thi pháp luật ở các đường di chuyển của động vật để 
tránh tạo các điểm nóng về săn bắt. 
 
 
4.  Đóng cửa con đường vào ban đêm từ 23 giờ đến 5 giờ sáng 
 
5. Bảo vệ các vùng sinh cảnh quan trọng của các loài hiếm hay nguy cấp không bị xáo 
trộn- những điểm này được xác định trong thiết kế chi tiết thông qua các khảo sát đa dạng 
sinh học doc theo và gần tuyến đường dự kiến. 

Điều cần thiết cho tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động, và đối với biện pháp thực thi pháp luật 
để phòng chống tội phạm, là việc tập huấn cho tất cả nhân viên (xem Bảng 12) và sự liên lạc hiệu 
quả giữa tất cả các cấp của cán bộ VQG (để đảm bảo lệnh từ cấp quản lý đến nhân viên bảo vệ rừng 
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và thông tin báo về).  Tập huấn nên được tiến hành trước khi xây dựng con đường, tập trung vào 
những mối đe dọa và trách nhiệm quản lý tăng lên. 

Việc thông tin liên lạc tốt sẽ giúp cho việc quản lý thích nghi và uyển chuyển.  Phương pháp tiếp cận 
này sẽ tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật, cho phép cán bộ VQG phát hiện và phản ứng nhanh 
với các mối đe dọa và những sự thay đổi khi chúng phát sinh, và sẽ tạo điều kiện cho các nhà quản 
lý có thể giám sát các hoạt động của nhân viên bảo vệ rừng để tránh (hoặc giảm) những hiện tượng 
hối lộ, tiêu cực. 

Ngoài ra, các nhà quản lý nên yêu cầu cán bộ bảo vệ rừng tiến hành việc quan trắc động vật hoang 
dã và theo dõi tội phạm hàng ngày trong rừng (như đang thực hiện ở VQG CYS), bao gồm việc sử 
dụng dụng cụ GPS định vị, lập báo cáo tuần tra hàng tháng.  Cán bộ bảo vệ rừng cũng nên chụp ảnh 
trong tất cả các lần tuần tra hình ảnh động vật hoang dã, các vụ vi phạm, và các hoạt động của cán 
bộ bảo vệ rừng.  Các nguồn này có thể được so sánh sau này để: 1) lập chứng cứ tội phạm rừng; 2) 
phân tích các khuynh hướng tội phạm về động vật hoang dã và các khuynh hướng của động vật 
hoang dã; và 3) theo dõi và đánh giá các hoạt động của cán bộ bảo vệ rừng.  Cần phải cho cán bộ 
bảo vệ rừng biết là những thông tin này có thể được sử dụng đế đánh giá công tác của họ, nhưng 
không ám chỉ rằng họ tòng phạm với tội phạm về động vật hoang dã.  Ngoài ra, để khuyến khích sự 
nhiệt tình trong công việc bảo vệ rừng, các nhân viên bảo vệ rừng cần đựơc động viên bằng tăng 
lương (hiện nay rất thấp) và các động cơ khác, như chương trình “gương mặt nhân viên bảo vệ rừng 
xuất sắc trong năm” và phần thưởng cho nhân viên hoặc tổ nhân viên bảo vệ có những nổ lực xuất 
sác-như đã thực hiện thí điểm ở VQG Cúc Phương. 
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PHẦN C:  CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MÒN 
 

7.0 Mô tả  mạng lướ i  đường mòn 

7.1 MẠNG LƯỚI HIỆN TẠI VÀ BỐI CẢNH THỂ CHẾ 

Có khoảng 27-30 điểm tiếp cận đường mòn hiện tại vào vùng lõi của VQG CYS, tạo điều kiện tiếp 
cận đến hầu hết các khu của vùng lõi.  Các tuyến đườn mòn này thường là một làn đường mòn bằng 
đất và thường bị ngăn lối bởi các đám tre và cây cỏ bên dưới. 

Nhiều tuyến đường nòn đã có hơn 30 năm trước, vào thời gian có người sống bên trong vùng lõi.  Kể 
từ khi các cộng đồng này được di dời ra từ năm 1982, các tuyến đường mòn này vẫn được duy trì do 
sự sử dụng thường xuyên của cán bộ BQL.  Chuyến đi thực địa đã cho thấy rằng tre và các cây cỏ 
bên dưới thường mọc ngang qua các lối đi và các đội tuần tra thường dọn trống tre khi cần thiết. 

Các quyết định về nâng cấp các tuyến đường mòn hoặc làm thêm các tuyến mới là nằm trong phạm 
vi quyền ra quyết định của BQL và được trình bày trong Kế hoạch quản lý vận hành và các Kế hoạch 
đầu tư.  Quy trình phê duyệt vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể cần có sự đồng thuận giữa BQL, UBND 
tỉnh Daklak và Sở KH&ĐT 

7.2 NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG HIỆN TẠI VÀ TRONG TƯƠNG LAI CỦA 
MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG MÒN 

Hiện nay những người sử dụng mạng lưới đường mòn là cán bộ BQL, cán bộ hỗ trợ của Birdlife 
International và cán bộ bảo vệ sử dụng các tuyến đường mòn này để tuần tra và nghiên cứu khoa 
học.  Những người sử dụng này sẽ là nhóm sử dụng chính có tương tác với VQG. 

BQL cũng đã cho biết rằng một bộ phận về du lịch sinh thái đang được thành lập với nhiệm vụ phát 
triển các dịch vụ du lịch sinh thái trong VQG để thu hút khách du lịch và tạo thu nhập cho VQG CYS 
và tiến hành giáo dục môi trường về bảo tồn và các vấn đề đa dạng sinnh học để không làm ảnh 
hưởng đến tính toàn vẹn của VQG.  Nếu thực hiện cẩn thận, du lịch sinh thái có thể là một nguồn thu 
nhập hứa hẹn cho BQL VQG và có thể kết hợp với một chương trình nâng cao nhận thức về giá trị 
của VQG CYS.  Việc hợp tác và chia sẻ các bài học với các VQG khác như là Yok Don có thể giúp 
VQG thành lập được một chương trình du lịch sinh thái bền vững. 

7.3 VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG MÒN 

Có những bằng chứng mạnh mẽ rằng mạng lưới đường mòn hiện đang được sử dụng cho việc săn 
bắt và đốn gỗ trái phép.  Trong chuyến công tác thực địa, hàng tá bẫy đã được quan sát thấy dọc 
theo các tuyến đường mòn ở góc đông bắc của VQG, trong khi các cán bộ bảo vệ rừng của VQG 
khẳng định rằng có nhiều người thợ săn chuyên nghiệp/thương mại đã bị bắt trong các vùng sâu 
trong VQG, cắm trại và di chuyển dọc theo mạng lưới đường mòn (Xem Bảng 3 trong phần tài liệu bổ 
sung).  Kế hoạch quản lý vận hành xác định 02 loại người săn bắt: 

1. Săn bắt cho mục đích tiêu thụ hằng ngày: chủ yếu là những người sống gần VQG, gồm 
các nhóm dân tộc thiểu số như M’Nông và Ede.  Việc săn bắt chủ yếu là dùng động vật và 
các lâm sản ngoài gỗ để bổ sung cho khẩu phần thức ăn.  Không có dữ liệu về số lượng, 
nhưng có thể là họ ở trong phạm vi một ngày đi bộ đến VQG. 

2. Săn vì mục đích thương mại: gồm những người đến từ các tỉnh xung quanh.  Những người 
này có nguồn lực tốt hơn và thường bỏ ra vài ngày cắm trại trong VQG và bắt một số lượng 
động vật hoang dã lớn hơn.  Các lán trại săn bắt đã được tìm thấy trong trung tâm của VQG. 
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Việc tiếp cận VQG tương quan mạnh với các hoạt động trái phép vì địa hình dốc làm cho việc tiếp 
cận khó khăn nếu không có các đường mòn hiện tại. 

7.4  VIỆC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG MÒN HIỆN NAY 

Việc quản lý mạng lưới đường mòn thuộc Kế hoạch quản lý vận hành VQG và bao gồm một số hoạt 
động duy tu bảo dưỡng.  Việc quản lý tiếp cận chủ yếu là trách nhiệm của cán bộ bảo vệ rừng.  Họ 
đã thiết lập một mạng lưới 10 trạm gác xung quanh nửa phía bắc của ranh giới VQG và tiến hành 
tuần tra thường xuyên.  Các trạm gác này nằm ở các điểm cuối của các khu sinh cảnh. 

Đường mòn Krong K’mar nhập vào con đường được xây dựng vào trong VQG phục vụ cho công 
trình thủy điện Krong K’mar.  Việc quản lý tiếp cận tuyến đường mòn này được chia sẻ với những 
người vận hành đập thủy điện.  Họ đã lắp đặt một cổng an ninh ở lối vào đến vùng lõi, có người canh 
gác 24 giờ/ngày. 

7.5  CÁC SỰ PHÁT TRIỂN DỰ KIẾN CHO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG MÒN 

Có 04 sự nâng cấp dự kiến cho mạng lưới đường mòn ở trong VQG CYS như mô tả duới đây.  
Nhóm đánh giá không tiếp cận được những bản sao của tài liệu lập kế hoạch cho sự nâng cấp dự 
kiến này, mặc dù việc thi công tuyến đường mòn Krong K’mar đã bắt đầu.  Các tuyến đường mòn 
được dự kiến là rộng 1 mét, lát bê tông, có thể đi bằng xe hai bánh.  Việc thi công tuyến đường mòn 
đầu tiên đã sử dụng máy móc hạng nặng và làm mở rộng một hành lang xáo trộn để tạo điều kiện di 
chuyển cho máy móc.  Chúng tôi mạnh mẽ kiến nghị rằng việc thi công các tuyến đường mòn nên 
dừng lại để có thể lồng ghép những kiến nghị từ đánh giá này vào thiết kế của hệ thống đường mòn. 

TUYẾN 1: ĐƯỜNG MÒN KRON K’MAR 
• ~27km dài 
• Sử dụng 7 km đoạn đường hiện tại được xây dựng cho thủy điện 
• Thêm 10km đến các đỉnh núi phía tây của lưu vực Krong K’mar 
• Tuyến đường sau đó chạy về phía nam đến ranh giới trong giữa khu nghiêm ngặt của VQG 

CYS và khu phục hồi sinh thái, trước khi ngoặt sang hướng đông nhập vào đường dự kiến 
gần chổ hợp lưu của các dòng Dak Gui và Krong Bong. 

• Dự kiến hoàn thàn trong năm 2010-việc thi công đã bắt đầu 
• Quân đội cũng sử dụng con đường thủy điện và cấm sử dụng khi họ tiến hành các bài tập 

quân sự trong VQG 
• Việc quản lý tuyến đường mòn này cần phải có sự hợp tác giữa: (i) VQG, (ii) bên vận hành 

thủy điện, (iii) quân đội 
 

TUYẾN 2:  TUYẾN DAK TOUR 
• Vẫn còn trong giai đoạn đầu với nghiên cứu khả thi đang được tiến hành 
• Đường mòn đi xuyên qua vùng giàu đa dạng sinh học-có tiềm năng xem chim cao 
• Đi theo dòng Dak Tour hướng về mặt của núi CYS, sau đó rẽ sang đông nam cắt ngang 

tuyến đường dự kiến và đi men theo tuyến đường hướng đông về xã Yang Mao. 
• ~20km dài 
• BQL đã có một tài liệu dự thảo để thảo luận với Sở KH&DT và các sở khác/Sở TN&MT, 

nhưng nhóm nghiên cứu chưa tiếp cận được tài liệu này. 
 
TUYẾN 3: TỪ KRONG NO ĐẾN YANG MAO 

• Vẫn đang trong giai đoạn đầu 
• Đường mòn cắt vùng lõi của VQG CYS theo hướng đông-tây, nhập vào từ Dak Phui cho đến 

Yang Mao 
• Đường đi xuyên qua vùng giàu đa dạng sinh học-với rừng gỗ giá trị cao 
• Đường mòn này nhập vào tuyến 1 khoảng 5 km bắc của ranh giới trong giữa khu nghiêm 

ngặt của VQG CYS và khu phục hồi sinh thái và sau đó tại nơi giao với con đường dự kiến, 
chạy theo hướng đông bắc đến ranh giới giữa VQG CYS và Lâm trường quốc doanh Krong 
Bong, trước khi theo dòng Krong Bong phía bắc đến xã Yang Mao. 
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TUYẾN 4: TỪ XÃ KRONG NO ĐẾN XÃ YANG MAO 
• ~ 30km 
• Đi vào vùng lõi giữa đường từ Tuyến 1 đến Tuyến 3 và chạy theo hướng đông đến đầu 

nguồn của lưu vực Krong K’mar 
• Tiếp tục đi theo hướng đông trên dốc phía bắc của dãy núi chính ở VQG CYS và nhập vào 

tuến 2 gần đầu nguồn của lưu vực Dak Tour 
• Ngoặt sang hướng bắc và thoát ra khỏi vùng lõi 
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8.0 Các phương án thay thế  cho việc phát  t r iển 
tuyến đường mòn 
Giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế là bước quan trọng trong việc ra quyết định xây dựng một tuyến 
đường mòn mới hoặc nâng cấp một tuyến hiện có, nhưng thường là bị bỏ qua.  Điều này thậm chí là 
quan trọng hơn đối với VQG CYS bởi vì các tuyến đường mòn tác động trực tiếp lên vùng lõi bảo tồn 
của VQG, với một mạng lưới đường mòn chi chít ngang dọc rộng khắp trong vùng lõi.  Vì vậy, rất có 
thể hầu hết việc phát triển đường mòn sẽ không gồm việc nâng cấp mạng lưới đường mòn hiện tại 
và một quy trình ra quyết định rõ ràng sẽ được tuân thủ để đảm bảo rằng các mục tiêu có để đạt 
được và đồng thời giảm thiểu được các tác động môi trường.  Hình xx  trình bày một sơ đồ cây ra 
quyết định được thiết kế để giúp cho BQL VQG quyết định khi việc nâng cấp là cần thiết, thì loại nâng 
cấp nào là tối ưu và làm sao ưu tiên hóa việc phát triển đường mòn để đảm bảo việc sử dụng hiệu 
quả nguồn lực và có tác động tối thiểu lên tính toàn vẹn sinh thái.  Các bước mô tả dưới đây, và tiếp 
theo mỗi mô ta là một gợi ý các câu hỏi mà cuộc họp cần phải tìm được câu trả lời.  Sơ đồ cây ra 
quyết định này được thiết kế để xác định các phương án phát triển đường mòn nào là bền vững và 
có thể giải quyết được những tác động tiêu cực trong dài hạn và ngắn hạn. 

Quy trình mô tả này được thiết kế cho một cuộc họp 0.5 ngày hoặc 1 ngày của tất cả các phòng ban 
của VQG, dựa vào ý kiến của các bên và được thiết kế như là một bước ban đầu trong quá trình ra 
quyết định.  Khi các rủi ro của việc nâng cấp dự kiến là cao thì các phương án chọn lựa khác (tham 
vấn ý kiến từ bên ngoài, tiến hành ĐTM) nên được cân nhắc. 

BƯỚC 1 – TỔ CHỨC MỘT CUỘC HỌP Một khi yêu cầu ban đầu cho việc nâng cấp đường mòn 
đã được đưa ra, BQL nên tổ chức một cuộc lập kế hoạch nội bộ BQL gồm đại diện của tất cả các 
phòng ban và các chuyên gia của nhà nước và các tổ chức phi chính phủ (BirdLife) nếu được.  Mục 
tiêu chính của cuộc họp là dùng sơ đồ cây ra quyết định, thảo luận các vấn đề và tạo sự đồng thuận 
để đưa ra quyết định tốt nhất. 

BƯỚC 2 – XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU:  Việc nâng cấp hệ thống đường mòn có thể có những tác động 
môi trường nghiêm trọng đối với các khu bảo tồn, vì vậy điều tối quan trọng là mục tiêu của việc nâng 
cấp đường mòn phải được thảo luận và làm rõ.  Không có mục tiêu rõ ràng thì khó đo đếm lợi ích của 
việc nâng cấp và nên xem xét không tiến hành việc nâng cấp nếu mục tiêu không rõ ràng. 

• Mục tiêu của việc nâng cấp dự kiến các đường mòn là gì? 
• Các mục tiêu này có phù hợp với Kế hoạch đầu tư hay Kế hoạch quản lý vận hành VQG 

không? 
• Các mục tiêu này ngắn hạn (trong 5 

năm) hay dài hạn (dài hơn một chu kỳ 
lập kế hoạch)? 

• Mục tiêu này có phải là ưu tiên hàng đầu 
của VQG không? 

• Cần có khung lập kế hoạch mới gì? (Thí 
dụ Kế hoạch tổng thể phát triển du lịch 
VQG CYS) 
 
 
 
 
 
 

Một tuyến đường mòn bền vững là một 
tuyến hỗ trợ cho việc sử dụng hiện tại và 
tương lai với tác động nhỏ nhất lên hệ 
sinh thái tự nhiên, đồng thời kiểm soát 
được việc sử dụng mong muốn và không 
mong muốn (về tần suất, loại, và độ thâm 
nhập) trong một phạm vi và mức độ cho 
phép. 
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Hình 5:  Sơ đồ cây ra quyết định cho việc lập kế hoạch nâng cấp đường mòn ở VQG CYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổ chức một CUỘC HỌP LẬP KẾ
HOẠCH CỦA BQL  

để thảo luận 1 ngày với tất cả các phòng ban 
của VQG 

Xác định MỤC TIÊU: 
Mục tiêu của việc nâng cấp đường 

mòn là gì? 

Xác định những NGƯỜI SỬ DỤNG:
Ai sẽ sử dụng đường mòn? Họ cần gì đối 

với đường mòn? 

NHỮNG NGƯỜI SỬ 
DỤNG ĐƯỢC MONG 

MUỐN: 
Nhu cầu, sở thích của 
người sử dụng?Bao 
nhiêu người? thường 
xuyên không? tại sao 

họ muốn sử dụng 
đường mòn? 

NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC 
MONG MUỐN: 

Ai sẽ sử dụng đường mòn vì mục đích gì? 
Họ là người sử dụng hiện nay hay là nhóm mới? 
Các biện pháp thành công trước đây trong việc 

kiểm soát là gì? 
Bạn có thể ngăn chặn việc sử dụng đường mòn 

như thế nào? 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HIỆN TẠI 
CỦA VQG: 

Mạng lưới đường mòn hiện tại có 
đáp ứng mục tiêu, nhu cầu của người 

sử dụng, một phần hay toàn bộ? 

Tìm CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ
Các mục tiêu có thể được đáp ứng cách khác để 
loại trừ người sử dụng không mong muốn không?  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Đường mòn sẽ ảnh hưởng các giá 
trị ĐDSH của VQG CYS, các loài 
đặc hữu như thế nào? Các đường 
mòn sẽ làm manh mún sinh cảnh 
không, vùng ảnh hưởng thế nào? 
Sự tiếp cận đến VQG sẽ thế nào? 

ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH 
Các lợi ích của đường mòn 
đối với: (i) BQL, (ii) các hợp 
phần môi trường của VQG 
CYS.  Các lợi ích này có cụ 

thể, định lượng để biện 
minh sự phê duyệt được 

không? 

ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ GIẢM THIỂU: 
Rủi ro liên quan đến đường mòn là gì? So với mức rủi ro 
có thể chấp nhận được? Có biện pháp giảm thiểu nào 

thành công trong quá khứ? 

Q
U

YẾ
T 
Đ
ỊN

H
  

Các tuyến đường mòn là không cần thiết 

Các tuyến đường mòn phá hủy nghiêm trọng 
tính toàn vẹn của VQG CYS

Có các phương án bền vững khác 

Tác động là lớn và lợ i ích cũng lớn 

Tác động là nhỏ và lợi ích cũng nhỏ 

Các tác động là thấp và thiếu 
các lợi ích cụ thể và định 
lượng

DỪNG! 

SUY NGHĨ LẠI & 
THIẾT KẾ LẠI 

TIẾN HÀNH Cần nghiên 
cứu thêm? 

Có 

Không
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BƯỚC 3 – XÁC ĐỊNH NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG MONG MUỐN: Có 03 loại người sử dụng 
đường mòn: (i) cán bộ bảo vệ rừng, (ii) các nhà khoa học nghiên cứu, và (iii) du khách.  Mỗi nhóm 
này có những nhu cầu khác nhau và có chương trình riêng để đi vào rừng. Các tuyến đường mòn 
không đáp ứng nhu cầu của họ sẽ làm cho công việc của cán bộ bảo vệ rừng và các nhà khoa học 
nghiên cứu khó khăn hơn trong khi đó du khách sẽ không đến nếu các tuyến đường mòn không đáp 
ứng nhu cầu của họ.  Tuy nhiên, những tuyến đường mòn bị thiết kế quả mức (thí dụ lát bê tông) có 
thể làm tăng công việc của cán bộ bảo vệ vì tăng hoạt động săn bắt và đốn gỗ trong VQG, hoặc đe 
dọa giá trị nghiên cứu do sự giảm đa dạng sinh học.  Các tuyến đường mòn được thiết kế quá mức 
có thể làm du khách không đến vì làm hư hỏng trãi nghiệm “thiên nhiên” mà họ tìm kiếm. Một sự cân 
bằng cần phải được xác định và duy trì để đáp ứng được các tiêu chí bền vững. 

• Những nhu cầu của người sử dụng đường mòn là gì? 
• Tại sao họ muốn sử dụng đường mòn? 
• Đường mòn sẽ hấp dẫn hay lý thú với người sử dụng không? 
• Bao nhiêu người sẽ sử dụng đường mòn và có thường xuyên không? 
• Chiều dài tuyến có phù hợp cho người sử dụng không? họ cần phải đi bao sâu vào rừng? 
• Người sử dụng sẽ ở trong VQG bao lâu? 
• Những điểm kiểm soát nào sẽ phù hợp nhất cho sự ưu chuộng của người sử dụng17? 

Bảng 13:  Những người sử dụng đường mòn tiềm tàng, các lý do và các yêu cầu của họ 

NGƯỜI SỬ DỤNG 
ĐƯỜNG MÒN 

LÝ DO ĐẾN NHU CẦU, YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN 
ĐƯỜNG MÒN 

Cán bộ bảo vệ 
VQG: 
Có kinh nghiệm và 
hiểu biết về các 
tuyến đường của 
VQG 

Chương trình tuần tra, 
quan trắc của VQG, hỗ 
trợ cho các đoàn nghiên 
cứu 

• Di chuyển nhanh xuyên qua VQG 
• Tiếp cận được các diện tích lớn của vùng lõi 
• Thường qua đêm trong vùng lõi 

Các nhà nghiên 
cứu:  

Tiến hành các nghiên cứu 
thực địa và các chương 
trình quan trắc, thu thập 
dữ liệu 

• Thông thường không biết rõ VQG như cán 
bộ bảo vệ 

• Đường nhỏ để có thể tiếp cận, chỉ gây xáo 
trộn tối thiểu 

• Có những điểm quan sát có tầm nhìn rộng 
Khách du lịch sinh 
thái: hiện chưa phải 
là người sử dụng, 
nhưng có tiềm năng 
trong tương lai.  Có 
thể là khách du lịch 
Việt Nam và nước 
ngoài.  Họ thông 
thường thích mạo 
hiểm 

Muốn một trãi nghiệm 
thiên nhiên độc đáo, xem 
vẻ đẹp thiên nhiên (cảnh 
quan, thác nước..), động 
vật hoang dã, chim, đi bộ 
trong rừng, tìm hiểu về đa 
dạng sinh học của VN 

• Điểm có tầm quan sát rộng và xa 
• Thác nước và các thủy vực khác 
• Đỉnh, vách núi 
• Các điểm lịch sử/khảo cổ (các khu mộ cổ, 

các làng cổ) 
• Có đường đi bộ bằng phẳng hoặc ít lởm 

chởm 
• Giúp đỡ ở những điểm khó qua (cầu nhỏ qua 

suối, tay vịn cầu thang dốc) 

BƯỚC 4 – XÁC ĐỊNH NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG ĐƯỢC MONG MUỐN:  Cùng với mục đích 
sử dụng dự kiến, cũng có những sử dụng không mong muốn do những người săn bắt, đốn gỗ, khai 
thác lâm sản ngoài gỗ trái phép thực hiện.   Dùng kinh nghiệm trong quá khứ, nhóm lập kế hoạch nên 
đánh giá những người sử dụng trái phép nào sẽ có thể hưởng lợi từ việc nâng cấp đang dự kiến 
(những người săn bắt địa phương, những thợ săn chuyên nghệp, người đốn gỗ?) và những biện 
pháp nào đã thành công trong quá khứ trong việc quản lý các nhóm trái phép này.  

                                                                 
17 Một điểm kiểm soát là một điểm dọc theo tuyến đường mòn có những đặc tính hấp dẫn hoặc cần thiết cho những người sử 
dụng đến đó.  Đối với du khách, các điểm kiểm soát có thể là các điểm xem chim, thác nước, đỉnh núi có các góc nhìn ấn 
tượng.  Đối với các nhà khoa học, các điểm kiểm soát có thể là những sinh cảnh cụ thể trong vùng lõi. 
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• Ai khác sẽ sử dụng đường mòn và vì mục đích gì? họ là những người sử dụng hiện tại hay là 
một nhóm mới? 

• Các biện pháp thành công nào hiện nay đang áp dụng cho việc kiểm soát việc sử dụng như 
thế? 

• Bạn có thể ngăn chặn việc sử dụng của họ đối với các tuyến đường mòn này như thế nào? 

BƯỚC 5 – ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HIỆN TẠI CỦA CÁC DỊCH VỤ CỦA VQG: Như đã mô tả 
trong Bản đồ 2 và trong các phần trước, hiện đang có một mạng lưới rộng khắp các tuyến đường 
mòn trong VQG CYS.  Nhóm lập kế hoạch của BQL nên đánh giá cẩn thận các mục tiêu của việc 
nâng cấp con đường so với năng lực hiện tại. 

• Các mạng lưới đường mòn hiện tại có đạt được các mục tiêu và nhu cầu của người sử dụng 
một phần hay hoàn toàn? 

• Mức độ tối thiểu của việc nâng cấp để đạt được các mục tiêu này là gì? 

BƯỚC 6 – TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ Nếu các dịch vụ hiện tại của VQG không 
thể đáp ứng các mục tiêu của việc nâng cấp đang dự kiến, thì một cuộc họp lập kế hoạch nên được 
tổ chức để tìm những phương án thay thể để xác định mức nâng cấp tối thiểu mà vẫn có thể đáp ứng 
được các mục tiêu và những nhu cầu của những người sử dụng được mong muốn (những người sử 
dụng hợp pháp) 

• Các mục tiêu này có thể được đáp ứng bằng cách khác mà có thể loại bỏ những sử dụng 
không mong muốn không? 

• Mức độ nâng cấp tối thiểu nào có thể đáp ứng được các mục tiêu? 

BƯỚC 7 – ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH: Một khi các mục tiêu đã được xác định và các dịch vụ hiện tại 
của VQG đã được đánh giá so với các mục tiêu để xác định mức nâng cấp tối thiểu cần thiết.  Nhóm 
lập kế hoạch nên xác định các lợi ích tiềm tàng của việc nâng cấp tuyến đường mòn.  Điều quan 
trọng là các lợi ích này: (i) thực tế, (ii) định lượng được, và (iii) cụ thể.  Nếu các lợi ích này không thể 
được diễn tả theo 03 tiêu chí đó thì nhóm lập kế hoạch nên xem xét lại mục tiêu của tuyến đường 
mòn và quay lại Bước 2. 

• Những lợi ích của đường mòn là gì đối với: (i) BQL VQG, (ii) các hợp phần môi trường? 
• Những lợi ích này có thực tiễn, cụ thể, và định lượng được không để biện minh cho việc phê 

duyệt? 

BƯỚC 8 – ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG- Chuyến đi công tác thực địa đã cho thấy rặng trong BQL 
VQG có một lượng tri thức rất lớn vế VQG.  Nhóm lập kế hoạch nên sử dụng kinh nghiệm và nguồn 
tri thức này để tìm hiểu về những tác động nào của đường mòn sẽ ảnh hưởng đến giá trị môi trường 
của VQG CYS. 

• Đường mòn sẽ ảnh hưởng thế nào đến các giá trị đa dạng sinh học của VQG CYS, các loài 
chính, đặc hữu? 

• Các tuyến đường sẽ chia cắt manh mún sinh cảnh không? Vùng ảnh hưởng của chúng là 
những vùng nào? 

• Sự tăng tiếp cận sẽ như thế nào? những người sử dụng trái phép sẽ thâm nhập bao xa vào 
trong vườn trong 1 ngày? 

• Việc nâng cấp con đường sẽ tạo điều kiện cho việc sử dụng các xe hai bánh có động cơ 
không? 

• Bộ phận nào của BQL VQG sẽ bị ảnh hưởng bởi các tác động tiềm tàng này? 
• Các hoạt động hiện tại sẽ bị ảnh hưởng không? 

BƯỚC 9 – ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG 
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Rủi ro liên quan đến việc nâng cấp dự kiến kết hợp với mức tác động và mức lợi ích.  Nhóm lập kế 
hoạch nên xếp hạng mức độ tác động và lợi ích theo một phương pháp chuẩn (phương pháp RIAM 
trình bày trong Phụ Lục 14.3).  Một phần của quá trình đánh giá này là xác định các tác động nào có 
thể được giảm thiểu một cách hiệu quả.  Các tác động có những phương án giảm thiểu rõ ràng là 
những phương án có rủi ro thấp hơn so với những phương án mà BQL không có kinh nghiệm trước 
đây hoặc không thể thấy được phương án giảm thiểu tác động rõ ràng. 

• Rủi ro gì do tuyến đường mòn mang lại, dựa vào các lợi ích và các rủi ro? Có lớn qua khi so 
sánh với mức độ rủi ro chấp nhận được không? 

• Các phương pháp giảm thiểu tác động và các phương pháp này trước đây đã thành công như 
thế nào? 

Một khi 9 bước đã được hoàn tất, nhóm lập kế hoạch nên đưa ra quyết định về việc có tiến hành việc 
nâng cấp hay không.  Việc nâng cấp dự kiến chỉ nên được tiến hành khi: (i) mục tiêu là rõ ràng, 
không thể được đáp ứng bởi các cách khác, và có những lợi ích cụ thể, định lượng được, và thực 
tiễn, (ii) các tác động được hiểu rõ và có mức rủi ro thấp và (ii) phù hợp với tầm nhìn kế hoạch dài 
hạn của VQG. 
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9.0 Các tác động của mạng lướ i  đường mòn 

9.1 CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH VÀ BẢO VỆ TÍNH TOÀN VẸN CỦA KHU VỰC 

CÁC MỐI ĐE DỌA ĐỐI VỚI QUẢN LÝ VƯỜN 

Các tác động tiềm tàng phát sinh ở những nơi các hoạt động thi công/vận hành đường mòn tác động 
lên các hợp phần môi trường hiện tại (như chỉ ra trong bảng trên).  Các mối đe dọa này của tuyến 
đường mòn là tương tự như của việc xây dựng con đường-mặc dù khác nhau về tầm cỡ.  Vì vậy, 
dựa vào đoạn 5 ở trên, các mối đe dọa này bao gồm: 

1. Săn bắt, đặt bẫy, và đánh bắt cá 
2. Đốn gỗ trái phép 
3. Phát triển cơ sở hạ tầng 
4. Chuyển đổi đất rừng sang nông nghiệp 
5. Lửa & sạt lở đất 
6. Khai thác lâm sản ngoài gỗ 
7. Khai thác Ngo Thong 
8. Chăn thả gia súc 
9. Thu thập kim loại vụn 
10. Đào cát và các vật liệu xây dựng đường khác 
11. Làm mất ổn định dốc 
12. Ô nhiễm đất và nước 
13. Tiếng ồn đối với động vật hoang dã của VQG 
14. Định cư trái phép 
15. Cản trở lưu thông của động vật hoang dã 

9.2 CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI ĐƯỜNG MÒN 

Việc phát triển đường mòn ở VQG CYS có thể được chia làm 03 loại: 

Việc phát triển đường mòn ở VQG CYS có thể được phân thành 03 loại:  

(i) Đường đất đi bộ: là phần lớn các tuyến hiện tại trong VQG.  Đây là các tuyến đường mòn do đi 
bộ duy trì do quá trình sử dụng.  Ở các vùng cỏ có diễn thế cực đỉnh, các đường này có thể không 
nhận ra được do sự phát triển của thực vật hoặc có thể nhận ra đối với những người có kinh nghiệm.  
Các tuyến đường mòn chủ yếu là các đường đồng mức đi theo các đường dễ đi nhất xuyên qua 
VQG (thí dụ các thung lũng và đi vòng các dốc) 

(ii) Đường lát bê tông: như đã mô tả trong mục 7.5, các tuyến này ở mức phát triển cao bao gồm 
việc xây bê tông.  Hiện nay, chỉ có 1 tuyến lát bê tông trong vùng lõi (một phần trong lưu vực Krong 
K’mar) nhưng kế hoạch nâng cấp đường mòn trong vùng lõi đang xem xét phương án này cho tất cả 
các tuyến. 

(iii) Các tuyến đường đất cải thiện: hầu hết các tuyến đường đất hiện tại đều có thể được sử dụng 
dễ dàng cho những người có kinh nghiệm và những người mới.  Tuy nhiên, có một số đoạn khó vượt 
qua.  Có khuynh hướng quốc tế hiện nay trong việc phát triển các tuyến đường mòn là nhắm việc 
nâng cấp các tuyến đường mòn đến các vùng có vấn đề-- thí dụ, lắp các tay vịn ở các chổ dốc cao, 
cầu nhỏ, băng qua các con suối nguy hiểm. 

Về mặt tác động đối với đa dạng sinh học và các giá trị bảo tồn, các con đường đất hiện tại được 
xem là điều kiện nền để so sánh.  Việc xem xét các tác động là tập trung vào việc lát bê tông các 
tuyến, trong khi các tuyến đường đất cải thiện là những phương án nâng cấp phù hợp có thể đáp 
ứng được các mục tiêu và nhu cầu của người sử dụng mà không cần phải nâng cấp ở mức độ cao 
như phương án lát bê tông. 
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9.3 CÁC TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THI CÔNG 

Bảng 14.  Các tác động của giai đoạn thi công đối với việc nâng cấp mạng lưới đường mòn 

Hợp phần môi 
trường 

Các tác động trong giai đoạn thi công 

Tính toàn vẹn sinh 
cảnh 

Các tuyến tiếp cận cho công nhân và máy móc hạng nặng, các khu chứa vật liệu 
và các hành động gây ô nhiễm và xói lở tạm thời sẽ có thể gây ra sự manh mún 
cục bộ (các trở ngại vật lý và những sự xáo trộn cục bộ cho việc di chuyển của 
các loài) của tất cả các sinh cảnh mà con đường và mạng lưới đường mòn dự 
kiến đi qua.  Các hành lang gây xáo trộn rộng cũng có thể gây ra sự chia cắt 
manh mún sinh cảnh ở mặt đất và ở tầng tán lá.  Việc sử dụng máy móc trong 
việc thi công đường mòn sẽ làm mở rộng vùng bị xáo trộn ra vùng gần đường 
mòn. 

Chất lượng sinh cảnh Việc thi công các tuyến đường mòn tong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và các vùng xa 
hơn trong VQG, sự có mặt của máy móc hạng nặng và lán trại công nhân sẽ làm 
giảm nghiêm trọng chất lượng sinh cảnh do tiếng ồn, rác, và các chất thải khác, 
sự mất rừng và xuống cấp rừng cục bộ và có thể là sự phá rừng cố ý thông qua 
việc thu thập, khai thác tài nguyên rừng  

Tính liên tục của sinh 
cảnh 

Trong quá trình thi công, các sinh cảnh cục bộ sẽ mất một phần tính kết nối.  Các 
chướng ngại vật sẽ gồm các hành lang đào cho các tuyến đường mòn sau này, 
và sự có mặt của máy móc hạng nặng, các lán trại công nhân, và người sẽ làm 
cản trở hoặc ngăn cản hoàn toàn sự di chuyển của động vật, làm cho sinh cảnh bị 
chia cắt về mặt chức năng 

Thành phần loài Phương pháp thi công, bao gồm việc đốn rừng, đào bới, và sự xói lở, tiếng ồn và 
ô nhiễm nguồn nước, sẽ có một tác động cục bộ tạm thời lên thành phần loài vì 
một số loài chết hoặc bị xáo trộn hoặc buộc phải di chuyển sang các vùng khác. 

Các loài quý 
hiếm/đang nguy cấp 

Như đã xác định trong bản đồ 7, việc thi công đường mòn sẽ diễn ra ở những nơi 
có những quần thể có tầm quan trọng toàn cầu, các loài quý hiếm được luật pháp 
bảo vệ.  Như trong giai đoạn vận hành (xem Bảng dưới) những sự hủy hoại bên 
trong VQG là những mối đe dọa lên đa dạng sinh học.  Chúng cũng sẽ chia cắt 
manh mún các phạm vi sinh cảnh, đặc biệt là sinh cảnh của các loài thú lớn, và 
làm đảo lộn các quá trình quan trọng như tìm bạn tình và mùa di cư và sự phát 
tán của động vật con trong những vùng lãnh địa mới. 

Sự tương tác giữa 
các loài 

Ở những vùng thi công và những nơi mà sự di chuyển hoặc di cư của động vật bị 
tạm thời ngưng lại vì các hoạt động thi công, sự tương tác của loài sẽ bị thay đổi, 
tăng hoặc giảm.  Điều này bao gồm các mối quan hệ giữa động vật ăn mồi và con 
mồi, làm ảnh hưởng toàn bộ chức năng của hệ sinh thái. 

Chất lượng cảnh 
quan/thẩm mỹ 

Sẽ có sự xuống cấp cục bộ nghiêm trọng trong quá trình thi công.  Mức độ mà 
các tác động này sẽ giảm qua thời gian là tùy vào sự chọn lựa các phương pháp 
thi công và vì vậy là khả năng của thảm thực vật phục hồi. 

Chất lượng nước mặt Ở những vùng thi công và ở phía hạ lưu của các vùng thi công, chất lượng nước 
mặt có thể suy giảm nghiêm trọng.  Sự xói lở đất cùng với việc dọn sạch thực vật 
và đào bới và nước chảy tràn bề mặt có chứa phù sa và độc chất sẽ bị rửa trôi 
xuống các dòng nước gần đó.  Sự giảm chất lượng đáng kể này sẽ tạo ra sự 
giảm tạm thời về sản lượng sinh học cấp một trong nước mặt và giảm lượng oxy 
và thực phẩm cho các loài thủy sinh.     

Hình thái dòng sông Hình thái của dòng sông sẽ nói chung không thay đổi trong quá trình thi công. 
Địa hình và đất Ở phạm vi cục bộ, nơi có đào bới và thi công diễn ra, đất phù hợp cho rễ cây và 

các loài thực vật khác trên mặt đất rừng sẽ bị làm tơi và xói lở bởi nước mưa và 
cuối cùng là bị cuốn trôi thành phù sa trong nước.  Các rừng nhiệt đới thường có 
lớp đất nông được duy trì bằn sự phân hủy nhanh và liên tục của lá cây rụng liên 
tục.  Ở những nơi đất bị cuốn trôi, các cánh rừng này có khả năng chống chọi 
thấp và thường không thể phục hồi.  Điều này có nghĩa là các vùng bị mất sự che 
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phủ rừng cho việc thi công (bên ngoài hành lang giao thông) sẽ không quay trở lại 
tình trạng rừng tự nhiên, và sẽ vẫn ở trong tình trạng xuống cấp, với đất nghèo 
nàn, và chỉ diễn thế tối đa đến mức có các cây bụi và thực vật tái sinh. 

Các điểm di tích lịch 
sử 

Không có thông tin 

Tính tiếp cận VQG VQG CYS hiện đang thiếu cơ sở hạ tầng cho du lịch và vì vậy cũng không có sự 
tiếp cận hợp pháp đối với công chúng hiện nay. 
Về tính tiếp cận đối với người địa phương muốn khai thác tài nguyên trái phép, 
giai đoạn thi công sẽ có thể làm giảm tính tiếp cận do sự có mặt của công nhân 
xây dựng và cán bộ bảo vệ rừng 
Cuối cùng, việc tiếp cận vùng lõi của công nhân xây dựng sẽ tạo ra một mối đe 
dọa thêm. 
Kinh nghiệm từ các khu bảo tồn khác ở VN và quốc tế, cho thấy r8àng công nhân 
xây dựng bên trong các khu bảo tồn thường săn bắt và đặt bẫy động vật hoang 
dã để bổ sung thự phẩm do công ty xây dựng cung cấp.  Hơn nữa, một số công 
nhân nhận ra những giá trị tài chính của nhiều sản phẩm rừng và tham gia trong 
việc săn bắt trái phép vì mục đích thương mại và các hoạt động đốn rừng.  Các 
hoạt động này sẽ xảy ra sâu trong rừng, thường là vào ban đêm, và vì vậy khó 
cho cán bộ bảo vệ rừng phát hiện và ngăn chặn. 

Tài chính và chi tiêu 
của VQG 

Ở hiện tại, nguồn lực tài chính của VQG hạn chế và đã được phân bổ hết, theo kế 
hoạch 5 năm.  Hiện không có kinh phí thêm hoặc kinh phí hoạt động trong hệ 
thống ngân sách cho phép việc quản lý thích nghi.  Vì vậy, việc có mặt của các 
công nhân xây dựng trong VQG đòi hỏi phải có sự tăng đáng kể các hoạt động 
thực thi pháp luật, nhưng kinh phí đang hạn hẹp.  Điều này có thể tạo ra thêm 
gánh nặng cho hệ thống hiện nay đang không đủ để giải quyết các mối đe dọa mà 
VQG đang gặp phải. 

Du lịch sinh thái Hiện không có du lịch sinh thái và vì vậy không có tác động trong quá trình thi 
công.  Nhưng sự có mặt của các mạng lưới đường mòn bê tông khắp nơi trong 
VQG có thể sẽ giới hạn tiềm năng du lịch sinh thái trong tương lai vì làm hư hỏng 
cảm giác được sống trong thiên nhiên mà du khách tìm kiếm. 

9.4 CÁC TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

Bảng 15.  Các tác động trong giai đoạn vận hành của mạng lưới đường mòn dự kiến nâng cấp 

Hợp phần môi 
trường 

Các tác động trong quá trình vận hành 

Tính toàn vẹn sinh 
cảnh 

Trong VQG CYS, tính toàn vẹn của hệ sinh thái sẽ bị giảm nghiêm trọng vì 
mạng lưới đường mòn tạo ra chướng ngại vật cho việc di chuyển của nhiều loài.  
Một số loài sẽ không có khả năng vượt qua chướng ngại này và một số khác sẽ 
tránh nó do sự xáo trộn và do sợ.   Chiều rộng của hành lang giao thông sẽ ảnh 
hưởng đến sự di chuyển ở tầng tán lá. 

Chất lượng sinh cảnh Sinh cảnh dọc và gần tuyến đường sẽ không bao giờ phục hồi.  Các tuyến bị 
mất rừng hai bên sẽ vẫn như vậy và sự thay đổi ánh sáng, chất lượng đất và 
thủy văn sẽ có nghĩa là rừng sẽ không bao giờ phục hồi nguyên trạng.  Đối với 
nhiều loài phụ thuộc vào tán lá nguyên vẹn, khôn có sự xáo trộn, hoặc rất dể bị 
săn bắt, thì việc giảm chất lượng sinh cảnh này sẽ tạo ra một rủi ro thêm nữa. 

Thành phần loài Thành phần loài là không nhất quán trong toàn vườn.  Trong khi toàn bộ khu 
bảo tồn có giá trị bảo tồn cao nhất, các sinh cảnh thì không đồng nhất. Thí dụ, 
các dòng sông sẽ có giá trị quan trọng cho các loài lưỡng cư trong khi một khu 
rừng nguyên sinh khác với những cây có quả sẽ rất cần thiết cho vượn.  Như 
vậy, con đường và mạng lưới đường mòn chia cắt VQG sẽ có những tác động 
đáng kể lên thành phần loài.  Chúng ta đã có thể thấy (bản đồ 7 và 9) rằng con 
đường và mạng lưới đường mòn dự kiến sẽ đi qua các sinh cảnh chính của các 
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loài linh trưởng và lưỡng cư và bò sát  
Các loài quý hiếm đang 
nguy cấp 

Như đã xác định trong bản đồ 7, rõ ràng là con đường dự kiến sẽ cắt ngang 
vùng lõi của 2 vùng lãnh địa của hai gia đình vượn. Hơn nữa, bản đồ 9 trình bày 
các Vùng ảnh hưởng tạo ra bởi các sự phát triển, cho thấy các tác động lớn 
hơn, gây ra nbởi sự tiếp cận của con người lên sự di chuyển của động vật, ảnh 
hưởng đến chà vá chân đen, gấu chó, và các cánh rừng nguyên sinh quan trọng 
cho các loài chim, các loài bò sát và lưỡng cư quý hiếm.  Các loài thú lớn có 
khuynh hướng là hiếm hơn do nhu cầu không gian lớn, mật độ thấp và áp lực 
săn bắt cao.  Các loài này phụ thuộc vào các diện tích lớn để tìm thức ăn, sinh 
sản, và nuôi con.  Sự manh mún sinh cảnh của VQG CYS do con đường, do sự 
tiếp cận của con người, và sự kết liễu sự kết nối về chức năng sinh thái với 
VQG BDND sẽ có những hậu quả nặng nề cho các loài linh trưởng, móng guốc, 
và các loài ăn thịt của VQG.     

Chất lượng cảnh 
quan/thẩm mỹ 

Ở những nơi các đường mòn không có lát mặt, sự xuống cấp của chất lượng 
rừng chỉ kéo dài trong giai đoạn thi công, nhưng sẽ có những tác động kéo dài 
do các con đường và các đường mòn lát mặt gây ra.  Hiện nay, VQG CYS là 
một mảng rừng liền mảng, không có dấu hiệu nhiều của sự hoạt động của con 
người.  Các con đường không lát bê tông sẽ tạo điều kiện tiếp cận đến khu rừng 
và có thể hữu ích cho du lịch và các hoạt động tuần tra, nhưng những tuyến lát 
bê tông sẽ làm hư hỏng giá trị thẩm mỹ của VQG.  

Chất lượng nước mặt Trong quá trình vận hành 

Về mặt chất lượng nước, sự tăng sử dụng và việc tạo điều kiện tiếp cận cho xe 
có động cơ sẽ làm tăng lượng ô nhiễm cục bộ. 

Hình thái dòng sông Trong quá trình vận hành, chất lượng nước mặt sẽ không bị ảnh hưởng lớn bởi 
việc xây dựng đường mòn.  Các con đường mòn ảnh hưởng sự di chuyển của 
nước qua lưu vực tạo ra những vùng ứ nước ở những nơi tháo nước tốt trước 
đây.  Đối với mỗi sự xây dựng đường mòn, nên tham vấn một kỹ sư để xác định 
vấn đề này có thể xảy ra ở đâu và các tác động nào lên chế độ thủy văn của 
VQG và của thời gian của đường mòn. 

Địa hình và đất Những thay đổi tiếp diễn của đất và địa hình sẽ không tiếp tục sau khi thi công, 
trừ phi con đường tạo ra những thay đổi đáng kể về chế độ thủy văn có những 
tác động chuỗi lên dòng chảy tràn trên mặt đất.  Đất bị thất thoát trong quá trình 
thi công sẽ không phục hồi và các hành lang xây dựng và xung quanh các hành 
lang xây dựng sẽ vẫn bị xuống cấp. 

Các điểm di tích lịch sử Không có thông tin 
Tính tiếp cận VQG Đối với các mục đích du lịch, con đường sẽ tạo điều kiện tiếp cận và các cơ hội 

mới. 
Tuy nhiên, hiện đang có một mạng lưới đường mòn chưa lát bê tông đã có thể 
đáp ứng được nhu cầu này, với một số cơ sở hạ tầng (các cây cầu bằng gỗ, các 
bậc thang gỗ trên các dốc cao, tay vịn và các bảng hướng dẫn).  Điều quan 
trọng là loại đường mòn này hấp dẫn đối với du khách. 
 
Đối với người dân địa phương, và có thể cả người bên ngoài, tham gia trong 
việc khai thác tài nguyên rừng thì con đường sẽ tăng tính tiếp cận rất lớn.  Các 
vùng lõi và xa của VQG hiện nay là khoảng 2-3 ngày đi bộ từ các làng xung 
quanh. 
 
Một tuyến đường lát mặt sẽ làm giảm thời gian lái xe và sau đó là đi bộ trong 
khu rừng xuống chỉ còn vài giờ. Thực tế là toàn bộ khái niệm về rừng sâu sẽ 
biến mất hoàn toàn đối với VQG CYS, với những vùng trước đây được nghĩ đến 
như là “lõi” “không thể đến được, thì sẽ trở thành, theo nghĩa chức năng, là 
những đường rìa mới. 
 
Đối với các nhà thầu, các vấn đề về tiếp cận sẽ chấm dứt sau giai đoạn thi 
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công. 
Tài chính và chi tiêu 
của VQG 

VQG sẽ phải tìm hoặc trích ra một lượng kinh phí đáng kể để thực tăng cường 
các nổ lực thực thi pháp luật một khi con đường/tuyến đường mòn hoàn tất-xem 
đoạn trên về tính tiếp cận vườn quốc gia. 
 
Một sự giảm động vật hoang dã do sự xáo trộn sinh thái và săn bắt, đặc biệt là 
đối với các loài có thể quan sát thấy và được ưa thích như các loài linh trưởng 
có thể dẫn đến việc giảm tiềm năng tạo ra doanh thu du lịch-có thể là đáng kể. 

Du lịch sinh thái Mạng lưới đường mòn đã được lập ra để tạo điều kiện cho các tuyến đường 
sinh thái trong VQG.  Các tuyến đường mòn này sẽ cho phép người ta đi bộ 
trong rừng và hy vọng sẽ quan sát được động vật hoang dã, như thế chúng sẽ 
chắc chắn làm tăng giá trị trãi nghiệm du lịch và thu hút du khách. Tuy nhiên các 
đường mòn không cần phải được lát mặt để tạo điều kiện di chuyển cho du 
khách trong rừng.  Ngược lại, những tuyến đường mòn sẽ tạo cảm giác tự nhiên 
hơn để đi bộ và sẽ được ưa chuộng hơn đối với phần lớn du khách (du khách 
sinh thái) đến VQG.  Hơn nữa, những tuyến đường mòn xấu xí và đặc biệt là 
con đường sẽ có tác động tiêu cực lên các giá trị du lịch của VQG, với nhiều 
khách du lịch muốn nhìn thấy “sự hoang dã” chưa bị hư hỏng, không bị chia cắt 
bởi một con đường cao tốc quốc gia.  Điều quan trọng hơn nữa đó là sự dịch 
chuyển nơi ở hoặc sự biến mất các loài chính, các loài là cơ sở của việc phát 
triển du lịch sinh thái.  Các loài linh trưởng được ưa thích và là các loài hoạt 
động về đêm là mục tiêu lý tưởng của du lịch sinh thái. Con đường, tuy nhiên, 
sẽ tạo ra một áp lực nghiêm trọng thêm (do mất sinh cảnh do săn bắt) đối với 
các nhóm vượn—xem hộp 1, phần 3 

Danh hiệu VQG  Xem hộp bên trái. Sự mất danh hiệu VQG của một phần của vườn là một tổn 
thất lớn cho bản thân VQG, cho toàn bộ tính toàn vẹn của phức hợp CYS-BDNB 
và cho sự nghiệp bảo tồn của Việt Nam.  Sự mất danh hiệu, dù chỉ của một 
phần đất của VQG, cũng là một tiền lệ rất đáng lo ngại cho giá trị đa dạng sinh 
học và các dịch vụ sinh thái đối với những giá trị cạnh tranh khác.  Sự lo lắng 
đối với những người quản lý rừng là điều này sẽ làm suy yếu toàn bộ khái niệm 
về khu bảo tồn ở tỉnh và ở cấp quốc gia một cách tổng thể, và mở cửa cho 
nhiều quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất gây nhiều thiệt hại mang danh 
nghĩa là “lợi ích quốc gia”.  Diện tích bị mất đi cho con đường và cho các hành 
lang đường mòn cũng vượt ngoài ranh giới của VQG, như đã mô tả trước đây, 
sẽ phá hỏng tính toàn vẹn của VQG, và của phức hợp rừng được bảo vệ quan 
trọng nhất của Cao nguyên Đà Lạt, vùng Nam Trường Sơn và có lẽ là của cả 
nước Việt Nam. 

Phát triển cộng đồng Trong giai đoạn vận hành, sự phát triển cộng đồng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực 
bởi sự lấn chiếm đất, bao chiếm đất, và xây dựng tự phát-như trong trường hợp 
ở VQG BDNB. 
Sự xáo trộn đối với nền kinh tế hiện tại của địa phương, cùng với sự di cư lớn 
vào khu vực, có thể dẫn đến sự bất bình đẳng về đất đai và những áp lực mới 
đối với rừng.  Những quá trình này sẽ có thể bắt đầu ngay từ giai đoạn thi công. 

Việc kết nối cộng đồng 
và VQG 

Xem hộp bên trái 

9.4.1 VÙNG TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG 

Mạng lưới đường mòn dự kiến lát bê tông torng VQG CYS là rộng khắp-xem bản đồ 1 và 2.  Bằng 
việc lát bê tông các tuyến đường mòn này và làm chúng rộng 1 mét, các tuyến đường mòn sẽ trở 
thành các con đường nhỏ.  Không chỉ chúng giúp làm giảm thời gian và nổ lực cần thiết để cho người 
đi bộ tiếp cận rừng mà còn, lần đầu tiên, tạo điều kiện cho việc sử dụng xe 02 bánh.  Mạng lưới này 
cũng rất dày, phân bố khắp trong VQG, gồm cả vùng sâu/vùng lõi, vì vậy làm tăng tính tiếp cận đáng 
kể cho toàn khu bảo tồn.  Với các tuyến đường mòn có lát bê tông tạo điều kiện dễ dàng hơn cho 
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hoạt động trái phép, cùng một phương pháp Vùng ảnh hưởng đã được sử dụng cho con đường (xem 
phần 5.4.1).  Tuy nhiên, vì các tuyến đường mòn hẹp hơn con đường, tính tiếp cận khó hơn, và để 
dễ dàng tính toán, một vùng xa hơn (Vùng ảnh hưởng 10km) đã được bỏ ra đối với các tuyến đường 
mòn. Và 2 bản đồ (bản đồ 9a và bản đồ 9b) đã được tạo ra cho các tuyến đường mòn để tìm hiểu và 
nêu bật những tác động khác nhau của các tuyến có lát bê tông và các tuyến không có lát, với bản đồ 
9a, trình bày một Vùng ảnh hưởng hạn chế hơn như là kết quả của các tuyến không có lát. 

Các tuyến đường mòn dự kiến sẽ nâng cấp (lát bê tông) đã hiện tồn tại và là các con đường mòn từ 
khi các cộng đồng bản địa còn sinh sống bên trong vùng hiện nay được thành lập thành khu bảo tồn 
(Rừng đặc dụng).  Ở những nơi các tuyến đường mòn còn sử dụng được do là hoạt động của người 
dân khai thác lâm sản ngoài gỗ, các hoạt động săn bắt, đốn gỗ hoặc các hoạt động tuần tra của cán 
bộ bảo vệ rừng.  Như đã nêu bật ở trên, các tác động phân tích trong đoạn này, không giống như 
những tác động từ con đường, là nói về tác động của việc nâng cấp các tuyến đường mòn.  Các 
tuyến đường mòn thì đã đang tạo điều kiện tiếp cận và khai thác tài nguyên, nhưng việc mở rộng và 
lát bê tông các tuyến đường mòn là trọng tâm của việc phân tích tác động này. 

Phần lớn các tuyến đường mòn là đi theo đáy của thung lũng trong vùng gần các dòng suối, vì như 
vậy dễ dàng đi lại và phát quang hơn.  Các vùng này là các sinh cảnh ven sông hiếm hoi và quan 
trọng cho các loài cá, bò sat, và lưỡng cư.  Chu vi của VQG CYS là 146.7 km, làm cho khoảng cách 
trung bình giữa các điểm tiếp cận (các đầu đường mòn được nâng cấp) chỉ vào khoảng 4.2 km, 
không bao gồm đường ranh giới chung với VQG BDNB vì không có điểm tiếp cận nào dọc theo 
đường ranh giới chung này. 

Có 04 tuyến đường mòn chính dự kiến trong VQG, kết nối với nhau (tạo thành 11 đoạn đường mòn) 
và vì vậy là cho việc thực thi pháp luật phức tạp hơn.  Tổng chiều dài của mạng lưới đường mòn là 
125.6 km, tạo ra mật độ đường mòn là 2.1 m/ha cho mỗi hectare của VQG.  Chỉ có một đoạn đường 
mòn 10km là nằm ngoài VQG.  Như đã trình bày trong bản đồ 2, mật độ, độ thâm nhập, và tầm phủ 
của mạng lưới là toàn diện- với tiềm năng tăng việc khai thác rừng nghiêm trọng. 

Đối với các tuyến đường mòn có lát mặt, như hiện đang dự kiến (và đối với một đoạn đã bắt đầu thi 
công), tuyến đường mòn thực sự đi xuyên qua 7-8 vị trí của thú lớn, bao gồm 2 nhóm vượn, một 
nhóm Cầy giông, và gần các điểm đã được ghi nhận đối với Chà vá chân đen và Gấu chó.  Trong khi 
đoạn này của đường mòn đi xuyên qua phạm vi sinh cảnh của các loài này có thể giúp tăng cường 
thực thi pháp luật và tạo điều kiện cho du lịch sinh thái (như trong Kế hoạch của BQL), một tuyên có 
lát mặt cũng sẽ làm cho việc săn bắt, đốn gỗ, trong các vùng đặc biệt quan trọng này, sẽ rất dễ dàng 
hơn (và hấp dẫn hơn) hiện tại. 

Đối với Vùng ảnh hưởng 1km, một tổng số 16 điểm thú lớn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi các tuyến 
đường có lát bề mặt, gồm 5 điểm của các nhóm Vượn, Chà vá chân đen, Gấu chó, và Cầy giông.  
Vùng ảnh hưởng 5km, thêm 13 điểm thú lớn khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, gồm 04 điểm nhóm vượn 
và 03 điểm Bò tót.  Tương tự như các vùng ảnh hưởng của con đường, tổng diện tích ảnh huởng của 
các Vùng ảnh hưởng của các tuyến đường mòn ảnh hưởng đến tất cả các thú lớn trong VQG CYS.  
Như vậy, thí dụ, tất cả các điểm nơi vượn đã được ghi nhận trong VQG sẽ bị ảnh hưởng bởi vừa con 
đường vừa tuyến đường mòn, một cách riêng rẽ hoặc tích lũy. 

Mặc dù các khảo sát lưỡng cư & bò sát, như những khảo sát đối với động vật hữu nhũ và các nhóm 
khác, vẫn chưa hoàn tất đối với VQG CYS, vẫn thấy rõ là tác động của các tuyến đường mòn là quan 
trọng.  Đường mòn sẽ đi xuyên qua 2 điểm có 14-20 loài lưỡng cư và bò sát đã được ghi nhận.  Vùng 
ảnh hưởng 1km sẽ ảnh hưởng thêm 4 điểm, với 44 loài lưỡng cư & bò sát đã được ghi nhận.  Vùng 
ảnh hưởng 5 km sẽ ảnh hưởng thêm 2 điểm nữa với 20 ghi nhận khác.  Các vùng ảnh hưởng chiếm 
tất cả 7 điểm (đã khảo sát) đối với lưỡng cư và bò sát ở VQG CYS, với một tổng số khoảng 47-64 vị 
trí động vật bị ảnh hưởng. 
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Tổng các Vùng ảnh hưởng của các tuyến đường mòn sẽ chiếm 97% diện tích VQG, và 97% diện tích 
rừng nguyên sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các vùng này.  Vùng ảnh hưởng phạm vi 1km sẽ tác 
động nghiêm trọng lên 2540 hectares rừng nguyên sinh. 

Bảng 16:  Phần trăm của VQG CYS nằm trong Vùng ảnh hưởng 

Vùng 

VÙNG Ả.HƯỞNG 
CỦA CÁC TUYÊN 
ĐƯỜNG MÒN DỰ 
KIẾN 

HECTARES 
(ha) % 

Nghiêm 
ngặt 1m 10.40 0.02 
Nghiêm 
ngặt 

Đường mòn đến 
1km 19515.11 32.90 

Nghiêm 
ngặt 1km đến 5km 38205.67 64.42 
TỔNG - 59308.36 97.34 

Đối với Vùng nghiêm ngặt, tác động tích lũy của Vùng ảnh hưởng sẽ chiếm 97.3% diện tích.  Các tác 
động mạnh nhất nằm trong Vùng ảnh hưởng 1km sẽ chiếm 33% diện tích của Vùng nghiêm ngặt.  
Các Vùng ảnh hưởng sẽ cũng trùng lắp hoàn toàn với các các Vùng ảnh hưởng của con đường dự 
kiến, tạo ra các vùng ảnh hưởng tích lũy. 

 

 

9.5  CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG VÀ CÁC KIẾN NGHỊ THIẾT KẾ 
CHO VIỆC NÂNG CẤP ĐƯỜNG MÒN 

Bảng 17:  Các biện pháp giảm thiểu tác động kiến nghị cho việc nâng cấp đường mòn 

Mối đe 
dọa (xếp 
nhóm) 

Biện pháp giảm thiểu 

TĂ
N

G
 T

IẾ
P 

C
Ậ

N
 

1. Nếu bất cứ đường mòn nào cần phải được lát, tránh lát tất cả các tuyến và tất cả các 
đoạn.  Những đọan không lát sẽ năng chặn hoặc giảm việc sử dụng xe cộ.  
 
 
2.  Trên các dốc, dùng cầu thang dốc cao, không làm bậc thang  
 
 

3a. Dựng những trạm bảo vệ ở mỗi đầu tuyến đường mòn và thay đổi luân phiên cán bộ 
bảo vệ giữa các trạm này. 

3b. Dựng các vật cản không thể di chuyển được ở đầu các tuyến đường mòn (tảng đá 
lớn, khúc gỗ lớn) để ngăn chặn xe hai bánh có động cơ. 
 
4. Thiết lập những tuyến tuần tra thay đổi (không tiên đoán được) và tiến hành tuần tra 
thường xuyên dọc theo và gần các tuyến đường mòn trong rừng.  Các tuyến đường 
mòn nên được tuần tra thường xuyên bởi các nhóm cán bộ bảo vệ có trang bị. 
 
 
5.  Đảm bảo rằng các nhóm cán bộ bảo vệ rừng là có mặt tại nhiều hơn 1 tuyến tại bất 
cứ thời điểm nào và liên lạc với nhau và với cơ quan chính bằng bộ đàm hay điện thoại 
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di động 

LÀ
M

 C
H
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 C
Ắ

T 
M
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 S
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H
 C
Ả

N
H

 
 
1. Đảm bảo những đoạn dài của đường mòn là không lát và các đoạn khác nâng độ cao 
lên bằng các đường đi bộ lót ván để khuyến khích động vật đi qua bên trên và bên dưới 
 
 
2. Như với con đường, tập trung việc thực thi pháp luật dọc theo các khu có thể trở 
thành các trọng tâm săn bắt/các hoạt động đặt bẫy. 
 
 
3. Giới hạn và kiểm soát các hoạt động du lịch trên các tuyến đường mòn để đảm bảo 
rằng không có tuyến nào bị sử dụng quá mức mà và các quy định của VQG về rác và 
tiếng ồn phải được tuân thủ chặc chẽ- Điều này đòi hỏi phải có bảng hướng dẫn, các 
tours có hướng dẫn, và các biện pháp xử lý vi phạm. 
 
 
4. Tránh các vùng quan trọng đối với các loài quý hiếm và nguy cấp.  Các tuyến không 
nên đi qua các điểm đã biết (đã có ghi nhận) có những loài chính, các nơi đẻ của các 
loài chim được bảo vệ. 
 
5. Các cây cầu và đường đi bộ lót ván nên được xây qua tất cả các con sông và bờ 
sông nơi độ ẩm dễ gây ra sạt lở. 

6. Duy trì tán rừng dọc theo các tuyến (khép tán hay các nhánh cây chạm nhau và kết 
nối bằng dây leo) trong quá trình nâng cấp tuyến (và vĩnh viễn/trong quá trình vận hành) 
để tạo đường cho các loài sống trên cây và tạo tán lá liên tục để tránh những thay đổi 
sinh thái liên quan đến ánh sáng không tự nhiên đi xuống dưới tán rừng. 
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PHẦN D:  KẾT LUẬN 
 

 

10.0  Các tác động t ích lũy của con 
đường và mạng lướ i  đường mòn 
Các tác động tích lũy của con đường và mạng lưới đường mòng sẽ làm gia tăng về mức độ tất cả 
các tác động được tiên đoán riêng cho con đường và hệ thống đường mòn.  Con đường tạo ra hiệu 
ứng biên làm gia tăng lối vào và sự xâm nhập vào bên trong vùng lõi và kết hợp với các lối vào thêm 
của hệ thống đường mòn và 3 điểm băng qua với các tuyến đường mòn nâng cấp sẽ làm tăng mức 
độ nổ lực trong quản lý cần thiết cho việc tuần tra và của cán bộ BQL VQG.  Kết quả cuối cùng là 
toàn bộ VQG CYS sẽ nằm trong phạm vi tiếp cận trong 1 ngày đói với những người sử dụng trái 
phép VQG nếu cả con đường và việc nâng cấp dự kiến mạng lưới đường mòn được tiến hành. 

Hình 6: Mạng lưới phân phối buôn bán động vật hoang dã của VQG CYS, cập nhật. (Nguồn: dựa 
theo Trai, 2007) 

 
‐ New / direct wildlife trade routes from CYSNP due to proposed road  
‐ Existing wildlife trade route (supply chain) 

Hơn nữa, việc phát triển con đường và tuyến đường mòn sẽ phân chia vùng lõi VQG CYS thành 12 
mảnh nhỏ với sự kết nối rất hạn chế giữa các mảnh với nhau.  Các vấn đề về manh mún sinh cảnh, 
giảm phạm vi sinh cảnh đã được đề cập trong các phần trước sẽ bị phức tạp thêm bởi tác hiệu ứng 
tích lũy này và sẽ đòi hỏi tốn nhiều nguồn lực quản lý.  Một ví dụ của việc tăng nổ lực quản lý cần 
thiết cho các khu bảo tồn bị manh mún chia cắt là việc kiểm soát việc săn bắt và đặt bẫy động vật 
hoang dã để buôn bán.  Hình 6 cho thấy mạng lưới phân phối buôn bán động vật hoang dã ở VQG 

Via route 722 
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CYS.  Sơ đồ này, ban đầu do BirdLife International vẽ cho VQG CYS đã được cập nhật ở đây để 
trình bày tác động tiềm tàng của con đường và mạng lưới đường mòn trong việc tạo điều kiện cho 
việc vận chuyển dễ dàng hơn, nhanh hơn, trực tiếp hơn các sản phẩm rừng khai thác trái phép đến 
các lái buôn địa phương/xã, các con đường và các khu đô thị chính. 

Sơ đồ này nêu bật những tuyến vận chuyển chính của các sản phẩm động vật hoang dã ra khỏi vườn 
quốc gia theo các hướng khác nhau, hàu hết là ra thông qua Quốc lộ 12 và phát tán đến Ma Drak, 
huyện Ea Kear và thị trấn Kron Bong.  Từ đó chúng được vận chuyển xa hơn đến Nha Trang, Buôn 
Ma Thuột và Đà Lạt và xa hơn nữa.  Con đường dự kiến và mạng lưới đường mòn sẽ làm cho điều 
này nhanh hơn và dễ dàng hơn cho những người lái buôn tiếp xúc với người săn bắt, đặc biệt là làm 
tăng tiếp cận đến Ma Drak và Đà Lạt thông qua Đan Kia và đường 722. 
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11.0  Kế t  luận và kiến ngh ị  
VQG CYS hiện nay là một trong những vùng đa dạng sinh học còn sót lại lớn nhất Việt Nam.  Cùng 
với VQG BDNB nó tạo thành một phức hợp rừng được bảo vệ liền mảng của quốc gia.  Kể từ 1998, 
BQL đã nổ lực quản lý các mối đe dọa đang gia tăng về tần suất và độ lớn đối với VQG. 

11.1 CÁC MỐI ĐE DỌA 

Trước đây, việc săn bắt và đốn gỗ trái phép đã là một mối đe dọa chính đối với VQG CYS.  Việc đốn 
gỗ trái phép được ước lượng là đã giảm từ 1998 chủ yếu là do quản lý và các hoạt động giám sát 
của BQL.  Việc săn bắt, mặt khác, lại tăng, do các lý do chính sau đây: 

(i) Tăng việc buôn bán động vật hoang dã trong khu vực:  Sự tăng 60% việc buôn bán động 
vật hoang dã trong khu vực rất có thể làm tăng nhu cầu sản phẩm động vật từ VQG CYS. 

(ii) Tăng mật độ dân số, trong vùng đệm và các xã xung quanh đã dẫn đến tăng áp lực lên tài 
nguyên VQG CYS. 

(iii) Luồng nhập cư của người H’Mong: Họ nổi tiếng về kỹ năng săn bắt và được cho là làm 
tăng hoạt động săn bắt trái phép trong VQG CYS. 

Tuy nhiên, hiện nay mối đe dọa lớn nhất của VQG CYS là sự phát triển cơ sở hạ tầng bên trong vùng 
lõi, bởi vì việc phát triển cơ sở hạ tầng sẽ làm gia tăng tất cả các mối đe dọa hiện tại lên VQG CYS 
đã được xác định trong Kế hoạch quản lý hoạt động VQG.  Có 03 loại phát triển mà BQL phải giải 
quyết: 

(i) Phát triển thủy điện:  Hiện có 1 công trình thủy điện trong vùng lõi của VQG CYS và có 2 
công trình đang dự kiến.  Sự phát triển thủy điện đòi hỏi phải dọn trống đất, làm ngập, và xây 
dựng các hạng mục hạ tầng cơ sở, bao gồm: tường đập, các con đường, các toà nhà quản 
lý, các công xưởng, đường dẫn đệin. Các dự án thủy điện có thể làm manh mún sinh cảnh, 
tăng tính tiếp cận. 

(ii) Xây dựng đường:  25 km của Đường Trường Sơn dự kiến sẽ đi xuyên qua VQG CYS.  
Được ủng hộ bởi 2 quyết định ở cấp cao nhất (Thủ tướng và Quốc hội).  Con đường sẽ tạo 
thành một hành lang giao thông rộng 75m có 2 làn xe, kênh thoát nước, và làm mái dốc.  Các 
con đường sẽ tăng tính tiếp cận bằng việc tạo những điểm tiếp cận và làm chia cắt manh 
mún sinh cảnh thành những mảnh nhỏ hơn; 

(iii) Việc phát triển tuyến đường mòn: 04 tuyến đang được dự kiến nâng cấp thành đường lát 
bê tông.  Giống như những con đường, các tuyến đường mòn này sẽ tăng tính tiếp cận, tạo 
điểu kiện cho giao thông sâu vào trong vùng lõi của VQG và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
hoạt động săn bắt và đốn gỗ, và chia cắt VQG ra thành 9 mảnh. 

Mối đe dọa quản lý cũng là một mối lo ngại quan trọng cho VQG CYS, BQL cần có thêm hỗ trợ tài 
chính để tiến hành các mục tiêu quản lý vận hành trong Kế hoạch quản lý vận hành. 

11.2 TÁC ĐỘNG 

11.2.1   TÁC ĐỘNG CỦA CON ĐƯỜNG DỰ KIẾN XÂY DỰNG 

Trong hàng loạt tác động được đề cập trong báo cáo này, các mối đe dọa đến tính toàn vẹn của sinh 
cảnh và tính kết nối, các tác động trực tiếp lên các loài quý hiếm và đang bị nguy cấp và tăng tính tiếp 
cận đến VQG là liên quan với nhau và là mối quan ngại rất lớn đối với đa dạng sinh học của VQG 
CYS.  Các kết luận chính sau đây được rút ra từ đánh giá tác động của con đường dự kiến xây dựng: 
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1. CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ: chưa được tìm hiểu một cách đầy đủ và đây là một yêu 
cầu luật định về ĐTM. 

i. Đánh giá ban đầu (Phần 4 ở trên) cho thấy rằng có những tuyến đường thay thế: (a) 
ngắn hơn, (b) đi qua địa hình thuận lợi hơn, (c) kết nối nhiều xã nghèo hơn và, (d) có 
tác động lên đa dạng sinh học thấp hơn là tuyến đang dự kiến xây dựng đi xuyên qua 
VQG CYS. 

ii. Những tuyến thay thế này cẩn phải được tìm hiểu toàn diện-đặc biệt là trong ĐTM 
chính thức-truớc khi phê duyệt cho tuyến đường đi qua vùng lõi. 

2. VÙNG ẢNH HƯỞNG: 60% của vùng nghiêm ngặt của VQG CYS sẽ nằm trong vùng tiếp 
cận trong 1 ngày từ con đường bởi những người sử dụng trái phép, giảm thời gian vận 
chuyển vào và ra khỏi VQG xuống từ vài ngày còn vài giờ và tạo điều kiện cho việc vận 
chuyển các sản phẩm rừng lớn hơn với công sức giảm đáng kể: 

i. ~1% diện tích bảo vệ nghiêm ngặt sẽ bị chặt trắng để làm đường 
ii. 6.4% diện tích bảo vệ nghiêm ngặt sẽ nằm trong phạm vi 1-2 giờ đi bộ từ con đường 
iii. 60% diện tích bảo vệ nghiêm ngặt sẽ nằm trong 1 ngày đi bộ từ con đường  
iv. Việc xây dựng con đường sẽ tạo ra việc giao thông bằng động cơ như là một mối đe 

doạ mới cho VQG CYS, và làm tăng những mối đe dọa hiện tại. 

3. LÀM MANH MÚN SINH CẢNH:   Các con đường tạo ra một cản trở vật lý cho việc di 
chuyển và tương tác, làm chia cắt manh mún vùng lõi của VQG và của phức hợp CYS-BDNB 
thành những mảnh rừng tách biệt. 

i. Phức hợp CYSNP-BDNP hiện nay đang là phức hợp rừng lớn nhất VN.  Con đường 
dự kiến sẽ là sự chia cắt lớn nhất hiện nay đối với vùng bảo tồn này. 

ii. Tất cả các loài quan trọng đã được khảo sát (bao gồm các loài đặc hữu và đang 
nguy cấp) sẽ bị tác động tiêu cực bởi sự chia cắt manh mún và tăng tính tiếp cận do 
con đường tạo ra. 

iii. Khả năng tuyệt chủng trong dài hạn của các loài đặc hữu (lưỡng cư & bò sát) 
iv. Sự mất các quần thể quan trọng có phạm vi sinh cản hẹp/các loài đang nguy cấp 

(bao gồm động vật hữu nhũ) 
4. TÍNH HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT:  Sự có mặt của con đường 

bên trong VQG sẽ giảm tính hiệu quả của việc thực thi pháp luật vì: 

i.  “mở cửa” VQG thông qua, những điểm tiếp cận mới và giảm thời gian và nổ lực để 
tiếp cận rừng, và 

ii. Tạo ra những nhiều phương án giao thông hơn, khó kiểm soát hơn, để vận chuyển 
sản phẩm đến các thị trường và những người lái buôn trong thời gian ngắn hơn. 

iii. Tăng thêm gánh nặng cho kinh phí hạn hẹp của VQG. 

5. TÁC ĐỘNG LIÊN HOÀN: Bên trong VQG, các con đường có khuynh hướng tạo ra những 
con đường cấp 2, tuyến đường mòn cấp 2, và thậm chí là sự định cư.  Những tác động liên 
hoàn này là mới đối với VQG CYS và sẽ khó quản lý, đòi hỏi phải có thêm nguồn lực tài 
chính.  Bên ngoài VQG, như trong trường hợp VQG BDNB, các con đường tạo ra những cơ 
hội mới cho những người kinh doanh địa phương-kể cả những người lái buôn động vật 
hoang dã. 

 

 

 



I C E M   |   B I R D L I F E   |   B A N   Q U Ả N   L Ý   Q G   C H U   Y A N G   S I N  

C Y S N P   R O A D   A S S E S S M E N T   |   R O A D   &   T R A I L   A S S E S S M E N T   R E P O R T   |   2 0 1 0  | 67  

11.2.2  CÁC TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 
MÒN 

Việc phát triển đường mòn ở VQG CYS có thể được phân thành 03 loại: (i) Đường đất đi bộ: là phần 
lớn các tuyến hiện tại trong VQG.  Đây là các tuyến đường mòn do đi bộ duy trì do quá trình sử dụng, 
(ii) Đường lát bê tông: như đã mô tả trong mục 7.5, các tuyến này ở mức phát triển cao bao gồm việc 
xây bê tông, (iii) Các tuyến đường đất cải thiện: hầu hết các tuyến đường đất hiện tại đều có thể 
được sử dụng dễ dàng cho những người có kinh nghiệm và những người mới.  Tuy nhiên, có một số 
đoạn khó vượt qua.  Có khuynh hướng quốc tế hiện nay trong việc phát triển các tuyến đường mòn là 
nhắm việc nâng cấp các tuyến đường mòn đến các vùng có vấn đề-- thí dụ, lắp các tay vịn ở các chổ 
dốc cao, cầu nhỏ, băng qua các con suối nguy hiểm. 

Có 04 tuyến đường mòn dự kiến nâng cấp thành đường lát bê tông, bao gồm 2 tuyến theo hướng 
bắc-nam và 2 tuyến theo hướng đông-tây, chia VQG thành 9 mảnh.  Các tác động chính sau đây có 
thể xảy ra từ việc nâng cấp đường mòn: 

1.  TẦM TÁC ĐỘNG: Đối với các đường mòn có lát bê tông, các tác động sẽ tương tự như 
các tác động đối với con đường nhưng ở mức độ thấp hơn đối với một số tác động.  Các 
quyết định tiến hành việc nâng cấp bằng bê tông cần phải được xem xét cẩn thận như đối với 
việc xây dựng một con đường 

2. CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ: Kinh nghiệm về cách làm tốt nhất ở quốc tế cho thấy rằng 
nhắm việc phát triển các đường mòn đến những điểm có vấn đề đã được xác định có thể là 
phương pháp hiệu quả về mặt chi phí và tăng cường tiềm năng du lịch, trong khi giảm được 
sự tiếp cận dễ dàng của những người sử dụng trái phép. 

3. TĂNG TÍNH TIẾP CẬN: Sự nâng cấp đường mòn sẽ không tạo ra các đường mòn mới 
trong rừng, nhưng tăng khả năng xâm nhập vào vườn của mạng lưới đường mòn hiện tại 

i. khoảng cách trung bình đến các điểm vào (nâng cấp các đầu đường) chỉ 4.2 km 
ii. mật độ đường mòn khoảng 2.1m/ha cho mỗi hectare đất VQG. 

4. ĐA DẠNG SINH HỌC: Hầu như tất cả các loài đặc hữu của VQG CYS là các loài lưỡng cư 
bò sát, có giới hạn sinh cảnh ở các vùng có mặt nước.  Các tuyến đường mòn đi theo đáy 
của thung lũng trong vùng lân cận các dòng suối là sinh cảnh ven sông, suối quan trọng cho 
các loài cá, bò sát, và lưỡng cư đa dạng và làm tăng đe dọa cho các loài này. 

5. VÙNG ẢNH HƯỞNG: 97% diện tích VQG sẽ nằm trong khoảng tiếp cận trong 1 ngày của 
hệ thống đường mòn dự kiến nâng cấp 

i. 1km từ mạng lưới đường mòn: Tổng 16 điểm động vật hữu nhũ sẽ bị ảh hưởng 
nghiêm trọng bởi các tuyến đường mòn có lát mặt, bao gồm 05 nhóm họ vượn,  chà 
vá chân đen, gấu chó, và cầy giông.  33% diện tích vùng nghiêm ngặt sẽ nằm trong 
phạm vi 1-2 giờ đi bộ. 

ii. 5km từ mạng lưới đường mòn: thêm 13 điểm quan trọng đặc biệt cho các loài thú lớn 
sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm 04 nhóm vuợn và 3 điểm sinh cảnh của bò tót. 

11.3 CÁC KIẾN NGHỊ ĐỂ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG 

Kinh nghiệm từ cách làm tốt nhất của quốc tế cho thấy rằng bước đầu tiên trong việc phản ứng đối 
với các tác động tiềm năng đối với VQG CYS là tránh- và các giải pháp thay thế, bất cứ khi nào có 
thể nên được tìm kiếm để đáp ứng được các mục tiêu của phát triển mà vẫn tránh được những tác 
động tiêu cực lên đa dạng sinh học và không phá hủy giá trị và chức năng của VQG CYS như là một 
VQG.  Khi tất cả các phương án thay thế đã được tìm hiểu kỹ và việc nâng cấp cơ sở hạ tầng trong 
VQG là không thể tránh được, thì báo cáo này đưa ra những kiến nghị chính sau đây để giảm thiểu 
tác động: 
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11.3.1  CÁC KIẾN NGHỊ CHO VIỆC XÂY DỰNG CON ĐƯỜNG 

 
1. TÍNH KẾT NỐI: Tác động chính để giải quyết trong giai đoạn thiết kế chi tiết là sự mất tính 

kết nối giữa các phần của vườn khi bị con đường chia cắt. 
2. ƯU TIÊN HÓA CÁC RỦI RO: Tiến hành quá trình ưu tiên hóa các rủi ro (thí dụ RIAM) để 

xác định việc sử dụng những nguồn lực hiện có và định lượng những dịch vụ nào sẽ đòi hỏi 
cần phải có thêm nguồn lực. 

3. CHI PHÍ GIẢM THIỂU VÀ TRÁCH NHIỆM:  
i. Các biện pháp giảm thiểu phải được định rõ chi phí bởi BQL, đưa các chi phí này vào 

trong các kế hoạch xây dựng và vận hành và các chủ đầu tư nên đưa các chi phí này 
vào trong tổng chi phí của việc xây dựng con đường. 

ii. Vai trò và trách nhiệm của mỗi bên liên quan phải được xác định rõ ràng và được tất 
cả chấp nhận ngay từ đầu dự án và được đưa vào Kế hoạch quản lý môi trường. 

 
4. ĐƯỜNG DI CHUYỂN CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ: Việc thiết kế tuyến đường nên xem 

xét loài nào cần phải đi ngang qua tuyến đường, ở mặt đất và ở tầng tán rừng và lắp đặt các 
phương tiện để chúng có thể đi qua. 

5. SỰ MANH MÚN SINH CẢNH: Chủ dự án nên làm việc với BQL để thiết kế lại tuyến 
đường để tránh làm manh mún các diện tích sinh cảnh được xác định là sinh cảnh chính cho 
các loài biểu trưng và các loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. 

i. Duy trì và giữ cho các đoạn nâng cao, các đường động vật hoang dã đi qua bên 
dưới, các đường hầm, các đường di chuyển tự nhiên của động vật không bị xáo trộn 
để cho động vật có thể đi bộ qua đường trong các mảng thực vật tự nhiên, trên các 
cầu nhân tạo và dây để tạo sự kết nối ở tầng tán lá- xem phụ lục. 

ii. Tập trung vào các hoạt động thực thi pháp luật ở các đường di chuyển của động vật 
hoang dã để tránh tạo ra những điểm nóng săn bắt. 

iii. Tiến hành các khảo sát đa dạng sinh học thêm trong giai đoạn thiết kế để xác định 
các sinh cảnh và phạm vi sinh cảnh của các loài đang nguy cấp và cực kỳ nguy cấp. 

iv. Bảo vệ các vùng quan trọng cho các loài nguy cấp và cực kỳ nguy cấp để tránh xáo 
trộn. 

6. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG: Nếu các sinh cảnh quan trọng/đặc biệt không thể tránh được và 
hoặc phải phá hủy một phần, cần tiến hành một số biện pháp bảo vệ đặc biệt trong giai đoạn 
xây dựng, 

i. Thời gian hoặc tránh một số mùa nào đó, 
ii. Hạn chế nổ, 
iii. Quản lý giao thông xây dựng cẩn thận, 
iv. Việc xác định các điểm tập kết vật liệu cắt nên được tiến hành trong giai đoạn thiết 

kế chi tiết, để cho các sinh cảnh chính không bị phá hủy. 
v. Các lán trại công nhân phải nằm ngoài vùng lõi của VQG CYS. 
vi. Tăng cường giám sát cac hoạt động đốn gỗ và các hoạt động trái phép khác. 

7. BẮT ĐẦU CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN: 
Các tác động của việc xây dựng con đường sẽ bắt đầu ngay khi xây dựng và vì vậy Kế 
hoạch quản lý môi trường (EMP) nên được thực hiện ngay từ đầu: 

a. Các điểm kiểm soát ở lối vào và lối ra vùng lõi nên bắt đầu hoạt động trước khi việc 
xây dựng bắt đầu. 

b. Trước khi việc xây dựng bắt đầu, cán bộ quản lý rừng nên khảo sát tuyến đường và 
đếm và đánh dấu tất cả các cây gỗ có giá trị.  Việc kiểm kê này có thể được sử dụng 
để theo dõi các hoạt động đốn gỗ trái phép có thể xảy ra ngay lúc bắt đầu xây dựng.  
Và tất cả các cây gỗ nào mang ra khỏi vùng lõi phải được kiểm tra, đối chiếu với 
kiểm kê này. 
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8. CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT:  BQL nên quản lý các điểm kiểm soát ở mỗi đầu của con đường 
và kiểm soát tất cả các sự tiếp cận vào vùng lõi kể cả trong giai đoạn thi công  và giai đoạn 
vận hành về sau. 

i. Tiến hành các quy trình dừng và khám xét tất cả xe cộ ở các điểm kiểm soát một 
cách ngẫu nhiên và dựa trên thông tin từ những người cung cấp, các cuộc điều tra 
và sự nghi ngờ. 

ii. Dựng các trạm kiểm lâm để thực thi pháp luật dọc theo tuyến đường. 
 
9. NĂNG LỰC BAN QUẢN LÝ: Xây dựng năng lực BQL để ứng phó với những tác động và 

mối đe dọa mới do con đường mang lại: 
i. Gia tăng quân số lực lượng nhân viên bảo vệ rừng với sự hỗ trợ tài chính dài hạn do 

chủ dự án cung cấp. 
ii. Tập huấn cho những người quản lý VQG và cán bộ bảo vệ rừng về những rủi ro cụ 

thể liên quan đến các con đường và những quy trình cần thiết để giảm rủi ro và bảo 
vệ rừng. 

10. TUẦN TRA: Thiết kế lại quy trình, tuyến tuần tra cho phù hợp với mối đe dọa mới 
i. Tiến hành tuần tra thường xuyên, với những lịch tuần tra thay đổi (không tiên đoán 

được) cả bằng xe và đi bộ dọc theo con đường. 
ii. Thiết lập các tuyến tuần tra bên trong rừng gần con đường, nơi có thể nhìn thấy các 

tuyến đường mòn-tiến hành tuần tra rừng thường xuyên. 
iii. Tăng cường hợp tác giữa VQG CYS, Bộ Quốc phòng, (đặc biệt là các đơn vị quân 

đội địa phương), cảnh sát địa phương, các công ty thủy điện địa phương, các nhà 
quản lý VQG CYS, các Chi cục Kiểm lâm Dak Lak và Lâm Đồng để hợp tác tuần tra 
và điều tra tội phạm. 

iv. Đóng cửa đường bên trong VQG vào ban đêm từ 23 giờ đến 5 giờ sáng 
v. Cán bộ tuần tra tiến hành quan trắc động vật hoang dã hàng ngày và theo dõi hành vi 

vi phạm trong rừng (đang xảy ra ở VQG CYS), bao gồm sử dụng dụng cụ GPS, lập 
báo cáo tuần tra hàng tháng. 

11. TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁN BỘ BẢO VỆ RỪNG: Tạo động cơ cho cán bộ BQL nâng 
cao sự nhiệt tình trong công việc bảo vệ rừng, đặc biệt là đối với cán bộ bảo vệ rừng. Các 
động cơ này có thể bao gồm: 

i. Tăng lương (lương hiện nay rất thấp) và 
ii. Các động cơ khác, như là “Cán bộ bảo vệ xuất sắc trong năm”, để tưởng thưởng cho 

cán bộ hoặc nhóm cán bộ bảo vệ vì nổ lực xuất sắc của họ. 

11.3.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CẤP CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MÒN 

1. LỒNG GHÉP DU LỊCH SINH THÁI: Du lịch sinh thái nên là ưu tiên hàng đầu cho sự phát 
triển của VQG, không phải là sự phát triển cơ sở hạ tầng, và phải bắt đầu được lồng ghép 
vào các hoạt động và các quyết định của VQG đang được tiến hành liên quan đến con 
đường và các tuyến đường mòn có khả năng làm giảm tiềm năng thu nhập từ du lịch sinh 
thái của VQG: 

i. Xây dựng một Kế hoạch tổng thể về du lịch sinh thái (KH TT DLST) 
ii. Đảm bảo rằng KH TT DLST cuối cùng sẽ được sự phát triển cơ sở hạ tầng trong 

VQG hỗ trợ. 
iii. Xem du khách như là nhóm sử dụng tiềm năng của VQG trong tất cả các kế hoạch, 

quy hoạch của VQG. 
iv. Hạn chế và kiểm soát các hoạt động du lịch sinh thái trên các tuyến đường mòn để 

đảm bảo rằng không có tuyến nào bị sử dụng quá mức và các điều qui định của VQG 
về tiếng ồn và rác thải được tuân thủ nghiêm ngặt- Điều này đòi hỏi phải có các bảng 
biểu, các tour có hướng dẫn, và xử phạt các hành vi vi phạm. 
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2. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MÒN BỀN VỮNG: Đối với tất cả các quyết định đưa ra để nâng 
cấp các tuyến đường mòn hiện tại hoặc làm những tuyến mới, nên thực hiện theo sơ đồ cây 
quyết định sau đây (hình 6) như là bước đầu tiên.  Các hợp phần chính bao gồm: (i) đảm bảo 
rằng có một mục tiêu rõ ràng cho sự phát triển nhất quán với các kế hoạch dài hạng của 
VQG CYS, (ii) đảm bảo rằng những người sử dụng tuyến đường mòn trong nhóm mục tiêu 
được xác định và nhu cầu cũng như sự ưa thích của họ sẽ được dùng để định hình tuyến 
đường mòn dự kiến, (iii) đảm bảo rằng những lợi ích kỳ vọng là thực tế và đưa ra chỉ tiêu 
định lượng cho những lợi ích này càng sát càng tốt; 
i. Tổ chức một cuộc họp:  Tổ chức một cuộc họp gồm các đại diện của tất cả các 

phòng ban của BQL VQG CYS. 
ii. Xác định mục tiêu:  Xác định rõ mục tiêu là một phần của quy trình lập kế hoạch của 

BQL (Kế hoạch đầu tư, kế hoạch quản lý), nếu không có thì sẽ khó đo lường những lợi 
ích của việc nâng cấp tuyến đường mòn và xem xét xem sự nâng cấp có nên được 
tiến hành hay không trước khi mục tiêu được định ra rõ ràng. 

iii. Xác định những người sử dụng mong muốn:  Các tuyến đường mòn không đáp 
ứng nhu cầu của người sử dụng có thể làm cho công việc của cán bộ bảo vệ và các 
nhà nghiên cứu khó khăn, và du khách sẽ có thể không đến tham quan nếu các tuyến 
đường mòn không đáp ứng được nhu cầu của họ.  Tuy nhiên, các tuyến đường mòn 
thiết kế quá mức (thí dụ, các tuyến lát bê tông) có thể tăng khối lượng công việc cho 
cán bộ bảo vệ vườn vì tăng các hoạt động săn bắt và đốn gỗ trái phép trong VQG, 
hoặc đe dọa giá trị nghiên cứu khoa học thông qua việc giảm tính đa dạng sinh học 
của VQG.  Các tuyến đường mòn được thiết kế quá mức có thể làm du khách không 
đến VQG nữa vì làm hư hỏng cảm nhận “tự nhiên” mà họ muốn tìm thấy ở VQG.  Một 
sự cân bằng cần phải được duy trì để đáp ứng những tiêu chuẩn bền vững. 

iv. Xác định những người sử dụng không mong muốn: Sử dụng kinh nghiệm quá khứ 
của nhóm lập kế hoạch để xác định những người sử dụng trái phép nào sẽ có thể 
hưởng lợi từ việc nâng cấp các tuyến đường mòn (những người săn bắt trái phép, 
những thợ săn chuyên nghiệp, những người đốn gỗ?) và những cách thành công nào 
trong quá khứ để ngăn chặn các nhóm này? 

v. Đánh giá năng lực hiện tại của các dịch vụ của VQG:  Nhóm lập kế hoạch của BQL 
VQG nên đánh giá các mục tiêu của việc nâng cấp tuyến đường mòn so với năng lực 
hiện có của VQG. 

vi. Tìm các phương án thay thế: Nếu các dịch vụ hiện tại của VQG không thể đáp ứng 
được các mục tiêu của sự nâng cấp dự kiến này thì cuộc họp lập kế hoạch nên tìm 
hiểu các phương án thay thế để xác định một mức độ nâng cấp tối thiểu cần thiết để 
đạt những mục tiêu này và đáp ứng những nhu cầu của những người sử dụng. 

vii. Đánh giá lợi ích: Nhóm lập kế hoạch nên xác định những lợi ích tiềm năng của việc 
nâng cấp các tuyến đường mòn.  Điều quan trọng là các lợi ích đó cần phải: (i) thực tế, 
(ii) định lượng được, và (iii) cụ thể.  Nếu các lợi ích không thể được diễn tả bằng 03 
tiêu chí này thì nhóm lập kế hoạch nên xem xét lại mục tiêu của tuyến đường mòn và 
quay lại bước 2. 

viii. Đánh giá tác động:  sẽ có các tác động nào của tuyến đường mòn lên giá trị môi 
trường của VQG CYS. 

ix. Đánh giá rủi ro và giảm thiểu:  Nhóm lập kế hoạch nên xếp hạng mức độ tác động và 
lợi ích theo một phương pháp chuẩn (thí dụ Phương pháp RIAM trình bày trong Phụ 
lục 13.3), đánh giá các tác động nào có thể giảm thiểu được một cách có hiệu quả và 
vì vậy xác định rủi ro liên quan đến việc nâng cấp. 

 
3. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MÒN CÓ LÁT BỀ MẶT: Nếu bất cứ tuyến đường mòn nào phải 

lát bề mặt, thì việc lát mặt phải nhắm đến những đoạn cụ thể cần thiết mà thôi. 
i. Chừa ra một số đoạn không lát bề mặt để ngăn chạn việc sử dụng xe có động cơ. 
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ii. Có thể khó khăn cho một số du khách cần giúp đỡ đặc biệt (họ thường là không khỏe 
như cán bộ bảo vệ rừng), nhưng họ cũng sẽ thất vọng nếu đến thăm những vùng bị 
hư hỏng do việc xây dựng quá nhiều. 

iii. Trên những dốc, sử dụng cầu thang dốc, đừng xây những đường bậc thang. 
iv. Dựng những trạm bảo vệ ở mỗi đầu tuyến đường mòn và thay đổi luân phiên cán bộ 

bảo vệ giữa các trạm này. 
v. Dựng các vật cản không thể di chuyển được ở đầu các tuyến đường mòn (tảng đá 

lớn, khúc gỗ lớn) để ngăn chặn xe hai bánh có động cơ. 
vi. Đảm bảo chừa ra các đoạn dài không có lát mặt và một số đoạn nâng độ cao lên 

bằng các con đường lót ván để khuyến khích động vật băng qua ở trên hoặc bên 
dưới. 

vii. Tránh các vùng được biết là quan trọng đối với các loài đang nguy cấp hoặc hiếm.  
Các tuyến đường mòn nên đi ngang qua các điểm đã được biết (đã quan sát ghi 
nhận) các loài chính, các điểm đẻ của các loài chim được bảo vệ. 

viii. Các cây cầu và đường đi bộ lót ván nên được xây qua tất cả các con sông và bờ 
sông nơi độ ẩm dễ gây ra sạt lở. 

ix. Duy trì tán rừng dọc theo các tuyến (khép tán hay các nhánh cây chạm nhau và kết 
nối bằng dây leo) trong quá trình nâng cấp tuyến (và vĩnh viễn/trong quá trình vận 
hành) để tạo đường cho các loài sống trên cây và tạo tán lá liên tục để tránh những 
thay đổi sinh thái liên quan đến ánh sáng không tự nhiên đi xuống dưới tán rừng. 

 
4. TUẦN TRA: Thiết lập một số tuyến tuần tra thay đổi (không tiên đoán được) và tiến hành 

tuần tra thường xuyên dọc theo và gần các đường mòn trong rừng. 
i. Tất cả các đường mòn phải được tuần tra thường xuyên bởi các nhóm tuần tra có 

trang bị. 
ii. Đảm bảo rằng các nhóm tuần tra có mặt trên nhiều hơn một tuyến đường ở bất cứ 

thời điểm nào và các nhóm liên lạc với nhau vào với trung tâm bằng bộ đàm và điện 
thoại di động. 

iii. Đối với đường, tập trung sự thực thi pháp luật dọc theo các diện tích trọng tâm của 
việc săn bắt và đặt bẫy. 
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13.0     Các  bẢN  ĐỒ  

BẢN  ĐỒ  1:  CON  ĐƯỜNG  DỰ  KIẾN  VÀ  CÁC SỰ  PHÁT  TRIỂN  ĐUỜNG MÒN  



I C E M   |   B I R D L I F E   |   C Y S N P   P A R K   M A N A G E M E N T   B O A R D      

C Y S N P   R O A D   A S S E S S M E N T   |   S U P P O R T I N G  MA T E R I A L S   |   2 0 1 0  | 74  
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BẢN  ĐỒ  3:  HÌNH  THỨC  SỬ  DỤNG  ĐẤT  XUNG QUANH  VÀ CÁC  KHU  BẢO  VỆ  CỦA VQG  
CYS 
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BẢN  ĐỒ  4:  TỈ  LỆ  NGHÈO  CỦA CÁC  XÃ  XUNG QUANH   
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YANG  SIN 
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