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Cảm Tạ
Đề tài “Tăng Cường các Biện Pháp Kiểm Soát và Phòng Chống Cháy Rừng cho các Khu
Vực Đất Than Bùn Vùng U Minh Kiên Giang và Cà Mau” này không thể tiến hành với
sự tài trợ kinh phí bởi Dự án Phục hồi và sử dụng bền vững đất than bùn ở khu vực
Đông Nam Á (Dự án Peatland) – Hợp phần Việt Nam. Nhờ đó, đề tài đã có điều kiện
tìm hiểu mối liên kết giữa điều kiện tự nhiên, qua đó các nhà quản lý đã điều hành
công tác quản lý nước và PCCCR trong bối cảnh dân cư sống trong vùng đệm khát
khao sinh kế, từ chỗ phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên rừng U Minh, đến nỗ lực
xóa đói giảm nghèo, tạo lòng tin cho người dân qua việc tạo cơ hội sinh kế mang tính
bền vững cho nông hộ.
Trong quá trình nghiên cứu ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng, nhóm nghiên cứu đã
nhận được sự hỗ trợ tận tình của các ôngLê Hoàng Hưởng (Giám đốc VQG-UMT),
Phạm Quốc Dân (Phó Giám đốc VQG-UMT), Lê Hồng Tuyến (Phòng NCKH&MT),Trần
Văn Thắng (Phòng NCKH&MT). Ngoài ra, các ông bàPhạm Đông Tiền, Trương Văn
Dùng, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Quốc Tiến, Dương Văn Chiến và Trần Thanh Dũng
là những người dân sống trên vùng đệm của VQG-UMT với những vai trò, vị trí, hoàn
cảnh nông hộ khác nhau, đã tận tình chia sẻ các kinh nghiệm, quan điểm riêng của cá
nhân về xã hội lâm nghiệp nơi mình sinh sống có liên quan đến PCCCR.
Tương tự ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ, các ông Nguyễn Văn Thế (Nguyên Giám đốc
VQG-UMH),Huỳnh Minh Nguyên (Giám đốc VQG-UMH), Nguyễn Tấn Truyền và
Nguyễn Văn Liêm (Phòng KH & HTQT) đã hỗ trợ nhóm nghiên cứu trong việc chia sẻ
các thông tin và kinh nghiệm điều hành, quan điểm chỉ đạo trong việc PCCCR. Các
ôngPhạm Tuấn Hoàng và Đặng Văn Chẩn là những người sinh sống lâu năm trên vùng
đất than bùn này cũng đã chia sẻ lịch sử và kinh nghiệm sống trong những đợt cháy
rừng, cách phòng chống và sinh kế trong vùng rừng đặc dụng này.
Cuối cùng, điều phối viên dự án, TS Lê Phát Quới đã giúp đỡ nhóm nghiên cứu nhiều
về cập nhật các thông tin của dự án, và nhiều số liệu thống kê về diễn biến diện tích
than bùn và mực thủy cấp theo thời gian của hai rừng U Minh.
Tôi xin chân thành cám ơn các tổ chức và cá nhân trên đây.
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1

Đặt Vấn Đề

Than bùn là loại vật chất chết, đang phân hủy chậm của thực vật tại chỗ, tích tụ
trên bề mặt vỏ địa cầu trong điều kiện ngập nước qua hàng ngàn năm trên các địa
hình thấp trũng và ngập nước thường xuyên. Đất than bùn nhiệt đới là một biểu loại
đất đặc trưng với tầng chứa các vật liệu than bùn này dày tối thiểu 30cm hay hơn,
với hàm lượng chất hữu cơ khá cao. Thảm thực vật trên đất than bùn thường bao
gồm chủ yếu là rong, rêu nước (Sphagnum, trên vùng cao), hay Tràm ở các vùng
đồng bằng (ở Việt Nam) do có nguồn gốc phát sinh khác nhau. Do tính chất đặc biệt
giàu hữu cơ này, các vùng này là nơi tìm thấy sư đa dạng sinh học của nhiều loại
động thực vật đặc thù trong thiên nhiêntại những vùng này.
Diện tích phân bố đất than bùn nhiệt đới trên thế giới tìm thấy trên diện tích lớn
nhất tại các nước Indonesia và Malaysia, trong khi các quốc gia khác trong vùng Đông
Nam Á khác, sựhiện diện biểu loại đất này có diện tích nhỏ hơn(Page, Rieley, Shotyk,
& Weiss, 1999). Tại Việt Nam, đất than bùn đã được thống kê có diện tích 36.000 ha
và phân bố chủ yếu ở Đồng bằng sống Cửu Long tại các rừng U Minh thuộc các tỉnh
Cà Mau và Kiên Giang.
Trong những năm gần đây, hiện tượng El Niño đã tác động, góp phần làm đất than
bùn cháy nhiều hơn (Page et al., 2009). Bên cạnh đó, các nguyên nhân cháy rừng có
nguồn gốc từ con người dưới sức ép gia tăng dân số toàn cầu cũng làm gia tăng mối
nguy ngại đến sự tồn tại bền vững của rừng (Gómez-Pompa & Kaus, 1992).
Việc tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội, và sự tương tác giữa con người và tự
nhiên trong việc Phòng Chống và Chữa Cháy Rừng (PCCCR), do đó, được thực hiện.
Đề tài này chủ yếu tìm hiểu các hoạt động quản lý hệ thống nước mặt và nước ngầm
trong việc PCCCR, và sự tham gia của người dân trong việc PCCCR. Qua việc tìm hiểu
này, đề tài cũng xác định các điểm nhạy cảm liên quan đến PCCCR xét về các yếu tố
tự nhiên và xã hội.
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Mục Tiêu

Nhằm tìm hiểu về các nguy cơ và các điểm nóng có thể gây cháy rừng, xét về mặt
tự nhiên và xã hội, đề tài này được tiến hành tại hai rừng U Minh Thượng (tỉnh Kiên
Giang) và U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) với các mục tiêu sau đây:
• Đánh giá các phương pháp quản lý nước và lửa trong thời gian từ 2000 đến
nay tại khu vực đất than bùn U Minh,
• Tìm hiểumột số vấn đề chính trong quản lý nước đối với việc bảo tồn và gìn
giữ đất than bùn và các hệ sinh thái, đa dạng sinh học trên vùng đất này,
• Tìm hiểu và phân tích những vấn đề quản lý thủy văn với việc khống chế
lửa rừng trên vùng đất than bùn U Minh,
5

• Tìm hiểu và phân tích những khu vực nhạy cảm với cháy rừng trong khu
vực đất than bùn U Minh, và
• Đề xuất một số giải pháp quản lý thủy văn và phòng chống cháy rừng
(PCCCR) đối với những khu vực nhạy cảm.
3

Phương Pháp

3.1 Vùng Nghiên Cứu
Như đã nêu trên đây, đề tài giới hạn nghiên cứu tại hai rừng U Minh với vị trí tự
nhiên và các đặc điểm sau đây:
• Rừng U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang:diện tích 21.107 ha, bao gồm
vùng lõi với diện tích 8.038 ha, vùng đệm 13.069 ha thuộc địa bàn hai xã:
xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận huyện U Minh Thượng, có toạ độ địa lý
từ 9o31'16” đến 9o39'45” vĩ độ Bắc và 105o03'06” đến 105o07'59” kinh độ
Đông.
• Rừng U Minh Hạ thuộc tỉnh cà Mau: diện tích 8.256 ha nằm trên địa bàn
các xã Khánh Lâm, Khánh An thuộc huyện U Minh và các xã Trần Hợi,
Khánh Bình Tây Bắc thuộc huyện Trần Văn Thời, không kể hơn 25.000 ha
vùng đệm, có toạ độ địa lý từ 9°12′30″ tới 9°17′41″ vĩ độ Bắc và 104°54′11″
tới 104°59′16″ kinh độ Đông.
3.2 Phương Pháp
Do nghiên cứu đề tài mang tính tổng hợp với các mảng tự nhiên và xã hội, đề tài
chủ yếu tổng hợp các tài liệu đã công bố có liên quan đến cháy rừng và nguy cơ cháy
rừng trước đây. Ngoài ra, các chính sách có liên quan đến PCCCR cũng được xét đến
trong quá trình nghiên cứu.
Kết hợp với các yếu tố tự nhiên trên, đề tài cũng tiến hành phỏng vấn sâu với câu hỏi
mở đối với những người trực tiếp và gián tiếp tham gia vào quá trình PCCCR. Họ là
những người đang tham gia quy hoạch, điều hành quản lý và/hay là thành viên am
hiểu trong cộng đồng sống trên vùng đệm hiện đang tham gia gìn giữ hai khu rừng
đặc dụng U Minh. Các đặc điểm chính của những người phỏng vấn có thể tóm tắt
như sau:
Điểm Vườn Quốc gia U Minh Thượng:
• UMT-LĐ1: là lãnh đạo của Vườn Quốc gia U Minh Thượng, trước đây có tham
gia quản lý chính quyền tại địa phương này.
• UMT-LĐ2: là lãnh đạo của Vườn Quốc gia U Minh Thượng, hiện tham gia các
công tác có liên quan đến nghiên cứu và giáo dục truyền thông môi trường.
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• UMT-LĐ3: là lãnh đạo của Vườn Quốc gia U Minh Thượng, hiện tham gia các
công tác có liên quan đến nghiên cứu và giáo dục truyền thông môi trường.
• UMT-LĐ4: là lãnh đạo của Vườn Quốc gia U Minh Thượng, hiện tham gia các
công tác có liên quan đến nghiên cứu và giáo dục truyền thông môi trường.
• UMT-KP1 (hộ ở tại địa điểm 9°38'11" vĩ độ Bắc, 105°6'55" kinh độ Đông, trồng
Cây ăn quả và nuôi cá): thuộc vùng đệm thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng,
đã sống trên vùng này 18 năm, và đã chứng kiến cháy rừng 3 lần.
• UMT-KP2 (hộ ở tại địa điểm 9°34'58" vĩ độ Bắc, 105°7'31"kinh độ Đông, trồng
Mía và rau màu): thuộc vùng đệm thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng, đã
sống trên vùng này hơn 20 năm, và đã chứng kiến cháy rừng 3 lần.
• UMT-KP3 (hộ ở tại địa điểm 9°38'28" vĩ độ Bắc, 105°6'35" kinh độ Đông, trồng
Thanh long): thuộc vùng đệm thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng, đã sống
trên vùng này hơn 18 năm, và đã chứng kiến cháy rừng 3 lần.
• UMT-KP4 (hộ ở tại địa điểm 9°38'44" vĩ độ Bắc, 105°6'5" kinh độ Đông, trồng
rau màu): thuộc vùng đệm thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng, đã sống trên
vùng này hơn 18 năm, và đã chứng kiến cháy rừng 3 lần.
Điểm Vườn Quốc gia U Minh Hạ:
• UMH-LĐ1: là lãnh đạo của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, đã tham gia quản lý
trong thời gian dài.
• UMH-LĐ2: là lãnh đạo của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, đã tham gia quản lý
trong thời gian gần đây.
• UMH-LĐ3: là lãnh đạo của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, hiện tham gia các công
tác có liên quan đến nghiên cứu và giáo dục truyền thông môi trường.
• UMH-LĐ4: là lãnh đạo của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, hiện tham gia các công
tác có liên quan đến nghiên cứu và giáo dục truyền thông môi trường.
• UMH-KP1 (hộ ở tại địa điểm 9°13'22" vĩ độ Bắc, 104°59'33" kinh độ Đông,
canh tác mô hình ao/vườn): thuộc vùng đệm thuộc Vườn Quốc gia U Minh Hạ,
đã sống trên vùng này trên 18 năm, và đã chứng kiến cháy rừng 3 lần.
• UMH-KP2 (hộ ở tại địa điểm 9°11'50" vĩ độ Bắc, 104°57'17" kinh độ Đông,
canh tác mô hình lúa mùa một vụ): thuộc vùng đệm thuộc Vườn Quốc gia U
Minh Hạ, đã sống trên vùng này trên 25 năm, và đã chứng kiến cháy rừng
nhiều lần.
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4

Lược Khảo Tài Liệu

4.1 Các Nghiên Cứu Chính về Phòng Chống Cháy Rừng
Do nghiên cứu đề tài mang tính tổng hợp với các mảng tự nhiên và xã hội, đề tài
chủ yếu tổng hợp các tài liệu đã công bố có liên quan đến cháy rừng và nguy cơ cháy
rừng trước đây. Ngoài ra, các chính sách có liên quan đến PCCCR cũng được xét đến
trong quá trình nghiên cứu.
Ngoài ra, tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về PCCCR cũng đã đượcTrần
Quang Bảo(2011) công bố gần đây, nên đề tài này không lặp lại chi tiết các kết quả
này. Thay vào đó, đề tài này sẽ sử dụng các kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ này vào
để thảo luận và đề xuất các biện pháp PCCCR của đề tài. Bên cạnh đó, các cập nhật
mới về PCCCR tại hai vườn Quốc Gia U Minh Thượng và Hạ sẽ được xét đến trong đề
tài này.
Nhìn chung, đề tài trên của Trần Quang Bảo(2011)nhấn mạnh đến các yếu tố:
Hai rừng U Minh là một trong số những vùng có nguy cơ cháy rừng cao nhất
của Việt Nam, và do đó, việc quản lý nước đúng phương pháp được xem là
một giải pháp cứu cánh cho sự tồn tại và phát triển của rừng U Minh, xét về
yếu tố thiên nhiên lẫn con người,
Mô hình giữ nước theo nhiều thang bậc độ cao khác nhau ở U Minh đáp ứng
yêu cầu giảm thiểu thấp nhất nguy cơ cháy rừng với đầu tư thấp nhất, phần
giảm sự suy thoái của rừng tràm trên than bùn,
Chế độ ngập nước khác nhau theo thứ bậc nêu trên đã ảnh hưởng đến cấu
trúc rừng tràm ở từng tiểu khu. Đường kính trung bình, chiều cao trung bình,
độ tàn che, tỷ lệ cây tốt của rừng tràm có xu hướng tỷ lệ nghịch với chiều sâu
ngập nước, trong đó ở những khu vực ngập nước càng sâu thì sinh trưởng và
phẩm chất cây tràm càng kém,
Ẩm độ lớp thảm khô vào cuốimùa nắng có liên quan đến độ sâu mực nước
ngầm. Khi mực nước ngầm cách mặt đất (than bùn)sâu hơn 100cm thì lớp
thảm khô này có độ ẩm vật thấp hơn 12%, và do đó tốc độ bén lửa cao, dễ
dàng gây cháy. Khi mực nước ngầm cách mặt đất xuất hiện trong vòng 50cm
thì vật liệu cháy trong mùa khô có độ ẩm > 20%, khả năng bén lửa thấp hơn và
do đó đối diện với ít nguy cơ hơn với cháy rừng,
Do địa hình cả hai rừng U Minh đều không bằng phẳng nên không thể giữ một
mực nước cố định chung cho toàn khu rừng, vì nếu giữ nước để phòng cháy
cho khu vực cao thì khu vực thấp lại bị ngập sâu và ngược lại. Do đó,tùy theo
các phương án đầu tư khác nhau, đề tài này đã phân vùng lõi của vườn quốc
gia thành các phân khu theo hiện trạng và địa hình để quản lý nước, với từng
chế độ quản lý nước riêng theo độ sâu mực nước ngầm và thời gian khác nhau
trong năm,
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Căn cứ vào mực nước ngầm, cấp nguy cơ cháy rừng tràm ở từng khu vực đã
được xác định, từ đó làm cơ sở cho việc dự báo nguy cơ cháy rừng theo mực
nước ngầm,
Băng cản lửa mang tính tổng hợp, đa mục đích, được xây dựng trên cơ sở kết
hợp kênh nước với đường đi, và băng cây xanh. Các băng cản lửa này được
thiết kế ưu tiên chạy dọc theo các kênh nước có sẵn, có tác dụng hạn chế cỏ
dại và ngăn cản sự cháy lan của lửa trên và dưới mặt đất. Bờ kênh được san
bằng thuận tiện cho việc vệ sinh cỏ hàng năm. Kích thước rộng của băng và
kênh có xét đến từng loại rừng (trồng lại, tự nhiên trên than bùn/sét) cũng
được đề xuất do có liên quan đến chiều cao ngọn lửa khi cháy. Tuy nhiên, do
đặc thù các băng cản lửa hiện hành, các băng này được đánh giá là chưa có
hiệu quả cản lửa ở rừng tràm tự nhiên trên đất than bùn,
Việc phát hiện sớm cháy rừng ở rừng tràmU Minh được thực hiện bằng việc
quan sát từ các chòi canh lửa là chính, kết hợp với lực lượng tuần tra mặt đất
ở những nơi có nhiều hoạt động kinh tế xã hội trong thời gian nguy cơ cháy
rừng. Đây là các phương pháp đã tỏ ra đảm bảo việc phát hiện kịp thời, phù
hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực tại địa phương hiện nay,
Hệ thống cấp nước phục vụ cho mục đích phòng cháy ở rừng tràmU Minh chủ
yếu là hệ thống kênh rạch sẵn có trong rừng và các khu vực vùng đệm, hồ
chứa nước dự phòng và hệ thống máy bơm nước hiện có,
Quy trình dự báo nguy cơ cháy rừng theo mực nước ngầm ở rừng tràm U
Minh được thực hiện theo ba bước: (1)Chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho
dự báo nguy cơ cháy rừng, (2)Thực hiện dự báo nguy cơ cháy rừng, và (3)Tổng
kết rút kinh nghiệm về dự báo nguy cơ cháy rừng,
Quy trình chữa cháy rừng tràm U Minh gồm 3 bước: (1)Chuẩn bị phương tiện
chữa cháy rừng, (2)Phát hiện sớm các đám cháy rừng, (3)Tổ chức chữa cháy
rừng. Các phương tiện chữa cháy ở rừng tràm U Minh chủ yếu hướng vào sử
dụng nước tại chỗ để chữa cháy dùng máy bơm nước kết hợp với bàn dập,
cành cây tươi, cào cuốc, cưa v.v...,
Các nghiên cứu về các công trình phòng chống cháy rừng cũng như những
phương pháp và phương tiện phòng chống cháy rừng trong nước ta hiện nay
rất hạn chế, chủ yếu tập trung vào thử nghiệm và phân tích hiệu quả của giải
pháp đốt trước nhằm giảm sinh khối vật liệu cháy,
Các nghiên cứu về giải pháp xã hội có liên quan đến cho phòng chống cháy
rừng trong nước ta hiện nay cũng rất ít.
Bổ sung thêm vào nghiên cứu trên, có liên quan đến các nguyên nhân cháy rừng,
Chandrasekharan (1998) đã phân loại các tác nhân gây cháy rừng và các đặc tính như
sau:

9

Nguồnsinh ra lửa: tự nhiênvà nhân tạo. Con người gây ra cháyrừng có thể
từ các lý do bất cẩnhayvô tình, nhưsử dụng lửanhư một vũ khíthay vìnhư
một công cụ;
Khu vựccháy bị ảnh hưởng: cháy lớn,(ví dụtrên 50.000 ha) vừa và
nhỏ(không phânbiệtbản chất tổn thương của rừng);
Cường độcháyvàthiệt hại: rất nặng,nặng, trung bình và nhẹ(phụ thuộc
vàonhiên liệudễ bắt cháyvà các yếu tốkhác (ví dụthời gian));
Bản chất cháy: cháy ngầm(ví dụ nhưcác vỉa than bùn); cháy trên bề mặt
đất(do cháy vật liệuhữu cơ trên bề mặtđất); cháybề mặt(cháy các vật liệu
hữu cơ trên bề mặt cùng các vật liệu bán phân hủy của nền rừng), lửaleo
(cháy và lây lan đến các thảm thực vật trênmặt đất), và cháy bao
phủ(crown fire, cháy các nhánhtrên vàlá bên các tầng trên cùng của rừng).
Cũng theo Chandrasekharan (1998) các nguyên nhân dẫn đến cháy rừng bao gồm
yếu tố kinh tế (nghèo đói, cộng đồng lệ thuộc vào sinh kế từ tài nguyên rừng), áp lực
dân số có liên quan đến sự khan hiếm các sản phẩm từ rừng, thời tiết (nhiệt độ cao,
ẩm độ không khí thấp), đặc điểm thảm rừng (độ che phủ, có liên quan đến stress),
đặc điểm và điều kiện hệ sinh thái (loại thảm thực vật che phủ, mức độ dễ cháy của
từng loài và vị trí địa lý), tập quán xã hội (văn hóa, tập tục sử dụng lửa trong cuộc
sống), và thể chế (tình hình thực thi các luật về môi trường, cơ chế thực hiện luật, hệ
thống cảnh báo cháy, sử dụng kinh phí quản lý phòng chữa cháy sai mục đích, v.v…).
Đồng quan điểm này, các nghiên cứu khác cũng kết luận rằng hầu hết các vụ cháy
rừng tự nhiên ngày nay được gây ra một cách tình cờ hay cố ý bởi con người, xuất
phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân có liên quan mật thiết
đến điều kiện kinh tế/sinh kế và các hoạt động thương mại(Anderson & Bowen,
2000; Gotdammer, 1993; Rowell & Moore, 2000). Trong khi đó, về nguyên nhân tự
nhiên gây cháy rừng, có nhiều tác giả nghiên cứu ở nhiều vùng khác nhau trên thế
giới đều đồng ý rằng sét là tác nhân phổ biến nhất gây ra cháy rừng(Bleken,
Mysterud, & Mysterud, 2003; FAO, undated; Flannigan, Krawchuk, de Groot, Wotton,
& Gowman, 2009; Martell, 2007; Rieley et al., 2008; Rowell & Moore, 2000), đi kèm
với nhiệt độ và ẩm độ thích hợp cho việc phát ra lửa và từ đó lây lan.Bowman et
al.(2011) ghi nhận thêm rằng hiệu ứng sét trên các vùng rừng nhiệt đới ít khi gây
cháy rừng, do thông thường, sét xuất hiện vào mùa mưa, mùa có nhiệt độ thấp và
ẩm độ cao, hai yếu tố cản trở cho sự bùng phát đám cháy.
4.2 Một Số Văn Bản Luật có Liên Quan đến Phòng Chống Cháy Rừng
Hiện nay, rừng và các vấn đề thuộc rừng được Chính phủ giao cho Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Tuy nhiên trong quá trình quản lý và điều
hành việc phát triển và bảo tồn rừng trên toàn quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đã phối hợp với các Bộ có liên quan ban hành một số văn bản quan trọng
có liên quan đến PCCCR có thể kể đến như sau (sắp theo thứ tự thời gian):
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• Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 1995 của Chính phủ ban hành Quy
định về phòng cháy, chữa cháy rừng;
• Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ
về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm
nghiệp;
• Quyết định số 127/2000/QĐ-BNN-KL ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cấp dự báo, báo động và các biện
pháp tổ chức thực hiện PCCCR;
• Luật phòng cháy, chữa cháy ngày 29 tháng 06 năm 2001;
• Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng;
• Thông tư số 144/2002/TTLT-BNN&PTNT-BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002
của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
hướng dẫn phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội trong công
tác bảo vệ rừng;
• Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ ban hành
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy;
• Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
• Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 03 năm 2004 của Bộ Công an hướng
dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
• Thông báo số 94/TB-VPCP ngày 12 tháng 05 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ
về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về triển khai các biện pháp
chống chặt phá rừng và phòng cháy chữa cháy rừng;
• Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04 tháng 08 năm 2005
của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc lập
dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
• Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ
quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan kiểm
lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn
chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng.
• Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ về việc
Quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng
công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong
công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ
rừng.
• Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc
tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
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• Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định số
117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
• Quyết định số57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020.
• Quyết định số07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.
• Quyết định số24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính
phủ về Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020.
• Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 06 tháng 08 năm 2012.
• Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Những giải
pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
• Thông tư liên tịch số10/2013/TTLT-BNNPTNTBKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvà Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc
Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế
hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐTTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
• Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2013
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ
sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC Hướng dẫn chế
độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan
Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để
ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng.
• Thông tư liên tịch số80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14 tháng 06 năm 2013 của Bộ
Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việcHướng dẫn chế độ
quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng.
Nhìn chung về khung pháp lý trong việc quản lý và điều hành công tác PCCCR, Chính
phủ và các Bộ có liên quan đã ban hành khá nhiều chính sách, bao gồm các nội dung
từ quản lý, triển khai chuyên môn, quy định kinh phí đến các chế độ thưởng phạt
khác có liên quan. Đặc biệt trong những năm gần đây (đặc biệt từ năm 2010), quan
điểm của Chính phủ đã chú trọng việc bảo tồn rừng đặc dụng, thể hiện qua Nghị định
số 117/2010/NĐ-CP(Thủ Tướng Chính Phủ, 2010b) và sự phối hợp trong điều hành
giữa các Bộ ngành, thể hiện qua hàng loạt các Thông tư liên tịch số10/2013/TTLTBNNPTNTBKHĐT, 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC và 80/2013/TTLT-BTC-BNN(Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn & Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2013; Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn & Bộ Tài Chính, 2013; Bộ Tài Chính & Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, 2013).
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5

Tổng Quan Vùng Nghiên Cứu

5.1 Vườn Quốc Gia U Minh Thượng
5.1.1 Tự Nhiên
Vườn Quốc Gia U Minh Thượng (VQG-UMT) có tổng diện tích 21.800ha, nằm
trên địa bàn huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang, với tọa độđịa lý 9°31' - 9°39'
vĩ độ Bắc, 105°03' - 105°07' kinh độ Đông.
Theo diện tích trên, VQG-UMT được chia thành vùng lõi và vùng đệm. Vùng lõi có
diện tích 8.509 ha, bao gồm 2.851 ha rừng tràm và tràm xen lẫn với với đồng cỏ
(Phragmites), 2.428 ha đồng cỏ và 1.737 ha tràm ở các giai đoạn sinh trưởng khác
nhau trồng tái sinh sau khi cháy. Diện tích 493ha còn lại là vùng nước mở (hay trảng).
Vùng đệm phân bố xung quanh vùng lõi và có tổng diện tích 13.291 ha, phần lớn là
đất nông nghiệp,trừ một diện tích 1.200 ha ở hướng tây bắc của vùng đệm, là một
khu rừng, nơi hơn 11.000 loài chim nước sinh sống.
Vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Thượng:
- Rừng tự nhiên trên đất than bùn:

666,45 ha

- Rừng tràm tái sinh trên đất sét:

2.688,3 ha

- Rừng tràm tái sinh trên đất than bùn: 2.489,3 ha
- Sậy

1.025,0 ha

- Kênh và mặt nước trống:

1.169,0 ha

Về cao trình, VQG-UMT có cao độ 0.5 - 0.7m trên mực nước biển trung bình. Đất
được hình thành bởi sự lắng đọng trầm tích phù sa từ hệ thống sông Cửu Long.Cùng
với sự hình thành đất, rừng ngập mặn phát triển, sự tích tụ các chất hữu cơ trên
vùng thấp trũng này tăng dần đến một điểm mà ở đó không còn ảnh hưởng thủy
triều, và hệ sinh thái rừng tràm bắt đầu hình thành. Các khu rừng tràm tiếp tục tích
tụ khối lượng của các chất hữu cơ cho đất và mang lại sự xuất hiện của hai loại đất
chính: đất than bùn và đất phèn (chủ yếu là tiềm tàng).
Theo tổ chức SEAPeat1, VQG-UMT là một trong hai rừng đầm lầy than bùn duy nhất
còn lại ở Việt Nam, bên cạnh rừng U Minh Hạ, và đã được công nhận là Vườn Di sản
ASEAN. Vùng rừng đầm lầy than bùn này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc
phòng chống quá trình axit hóa của lớp đất mặt và mặt nước, lưu trữ nước ngọt
trong mùa khô cho vùng, phục vụ như một nôi sinh sản nhiều loại sinh vật tự nhiên
khác cho môi trường và sinh kế cho cộng đồng xung quanh khu vực này.
Về thảm thực vật, VQG-UMT bao gồm cả một khu rừng tràm bán tự nhiên và vùng
trảng trống với các loài cỏ ngập nước theo mùa và đầm lầy. Hầu hết vùng đệm bao

1

http://www.aseanpeat.net
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gồm các cánh đồng lúa, mía xen lẫn với rừng tràm trồng. Rừng tràm là nơi cư trú
quan trọng của nhiều loài chim nước.
Loài chim nước: tổng cộng có 185 loài chim từ 43 họ đã được ghi nhận, trong đó có
13 loài được liệt kê trong sách đỏ của IUCN cần quan tâm bảo tồn toàn cầu là có giá
trị bảo tồn quan trọng.
Động vật lưỡng cư và bò sát: bao gồm bảy loài động vật lưỡng cư đại diện cho ba họ
đã được ghi nhận. Tất cả các động vật lưỡng cư là đặc trưng của môi trường sống bị
xáo trộn và có ý nghĩa bảo tồn thấp. Khảo sát trước đây ghi nhận 34 loài bò sát đại
diện cho mười họ. Tám trong số các loài bò sát được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam
và bốn được liệt kê trong Danh sách đỏ của IUCN. Loài rùa đầu vàngHieremys
annandaliiđã được tìm thấy ở đây, là loài nguy cấp trong sách đỏ của IUCN năm
2000.
Động vật có vú khác: gồm 24 loài động vật có vú thuộc 10 họ và bảybộ đã được xác
định. Mười trong tổng số 24 loài thú kể trên hiện đang bị đe dọa trên toàn quốc hoặc
trên toàn cầu, trong đó có 4 loài được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam (2000), 5 loài
có tên trong sách đỏ của IUCN (2000) và 5 loài được liệt kê trong Công ước về mua
bán quốc tế bị đe dọa các loài động thực vật (quy định bởi CITES).
5.1.2 Xã Hội
Theo kết quả điều tra tình hình Kinh tế - Xã hội của VQG-UMT(Lê Hồng Tuyến,
2013),dân số sinh sống trong vùng đệm là 18.852 người với 3.675 hộ, bao gồm: 3.396
hộ thuộc dân tộc Kinh, 278 hộ là dân tộc Khmer và 1 hộ dân tộc Hoa. Bình quân mỗi
hộ có năm đến sáu nhân khẩu. Về giới, 52% cư dân vùng đệm là phụ nữ.Các hộ dân
trong vùng đệm được nhận đất để sản xuất theo mô hình nông hộ, trung bình mỗi hộ
nhận khoán 3,2 ha đất sản xuất theo mô hình Nông-Lâm-Ngư kết hợp.
Theo Chỉ thị số 1752/CT-TTg(Thủ Tướng Chính Phủ, 2010a) về xếp loại các hộ nghèo,
số hộ nghèo ở vùng đệm của VQG-UMT chiếm 14,5%. Phần lớn dân cư sinh sống
trong vùng này có trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu. Nguồn lực
tài chính hạn chế của gia đình này đi kèm theo việc thâm canh tăng vụ cũng như áp
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế.Do đó, năng suất và sản
lượng các loại cây trồng, vật nuôi còn thấp, với sản lượng lương thực quy đổi bình
quân đầu người mới đạt 173kg lúa/đầu người/năm.
Trên diện tích đất giao cho mỗi hộ, người dân phải cam kết dành khoảng 50% diện
tích để trồng tràm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây cây tràm mang lại hiệu quả
kinh tế không cao nên một số hộ dân có xu hướng phá bỏ tràm để sản xuất các cây
trồng, vật nuôi khác có giá trị kinh tế cao hơn. Hệ thống cây trồng ở vùng đệm này
khá đa dạng, nhưng các sản phẩm chính vẫn chủ yếu là lúa và các loại rau màu khác.
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5.2 Vườn Quốc Gia U Minh Hạ
5.2.1 Tự Nhiên
Vườn Quốc Gia U Minh Hạ (VQG-UMH) có tổng diện tich hơn 25.000 ha, nằm
trên địa bàn huyện U Minh và Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau, với tọa độ địa lý 9°12' 9°17' vĩ độ Bắc, và 104°54' - 104°59'kinh độ Đông.
VQG-UMH cách thành phố Cà Mau 25 km về phía Tây-Tây Bắc, nằm gần bờ biển Tây,
được thành lập vào ngày 20 tháng 11 năm 2006 trên cơ sở sáp nhập khu dự trữ thiên
nhiên Vồ Dơi và một phần các Lâm trường U Minh III và Trần Văn Thời, có một tổng
diện tích 8.527 ha, trong đó 3.600 ha của khu bảo tồn Vồ Dơi trước đó được bảo vệ
nghiêm ngặt.
Ngoài ra, vùng đệm của VQG-UMHcó hơn 25.000 ha thuộc Lâm Ngư trường U Minh 1
và 3, Trần Văn Thời, Trại giam Cái Tàu K1 và Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụngRừng
ngập mặn Minh Hải. Kết quả giải đoán ảnh vệ tinh cho thấy VQG-UMHcó 6.360,89 ha
đất than bùn dày 0,4-1,2 mét. Đất bên dưới lớp than bùn là các vật liệu đất phèn
tiềm tàng.
Theo tổ chức SEAPeat, VQG-UMHcó độ cao tối đa 2,5 m so với mực nước biển trung
bình, hàng năm ngập nước đến độ sâu 0,5-1,0 m từ tháng 5 đến tháng 11. Nước
không bị nhiễm mặn, có độ pH dưới 5 do sự hiện diện của đất phèn trong khu vực
xung quanh và đất phèn tiềm tàng trong khu vực trong vườn bị ôxy hóa ở những nơi
than bùn đã bị đốt cháy đi.
Lịch sử hình thành thảm thực vật trong khu vực kể từ khi có con người hiện diện tại
vùng này chưa được nghiên cứu. Nhiều thảm thực vật ban đầu có thể đã bị phá hủy
trước năm 1975 do chất diệt cỏ trên diện rộng trong thời kỳ chiến tranh. Do đó, hầu
hết thảm thực vật rừng than bùn hiện diện trong VQG-UMHchủ yếu là rừng thứ sinh
do trồng lại hoặc mọc tự nhiên sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975.
Thủy văn:gồm hệ thống đê bao bảo vệ cho vùng lõi kèm theo hệ thống đập tràn
trong mùa mưa. Độ sâu của đỉnh lũ phụ thuộc vào lượng mưa hằng năm và mực
nước trong các kênh rạch ngoài khu vực bảo vệ.Độ sâu trung bình thường dao động
trong khoảng 30 - 50 cm vào cuối mùa mưa. Các đập nước được đóng trong mùa khô
để duy trì mực nước cao trong vùng lõi được bảo vệ, từ đó làm giảm nguy cơ cháy.
Hầu hết các khu vực của vùng lõi được bao phủ với các thảm thực vật tự nhiên, bán
tự nhiên, và một số rừng tràm trồng. Vùng lõi có khoảng 30 ha diện tích trảng, được
tạo ra từ hậu quả cháy rừng đã xảy ra cách đây vài năm.
VQG-UMHđược bao quanh bởi một vùng đệm 25.085 ha, bao gồm 05 xã thuộc 02
huyện U Minh và Trần Văn Thời, với tổng số 4.077 hộ gia đình và 18.823 người vào
năm 2007.Hầu hết dân số ở đây là nông dân nghèo sinh sống và thu nhập chỉ dựa vào
nông nghiệp.
Trong thời gian 1998-2005, tỉnh Cà Mau đã quyết định giao đất và rừng cho hộ gia
đình di chuyển vào canh tác và sinh sống trên vùng đệm của Vườn. Đợt di dân đầu
tiên nhận được 10 ha đất, trong khi những người đến sau đã được giao 7, 5 hoặc 3
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ha đất. Các hộ gia đình được cấp "sổ xanh" hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
lâm nghiệp tạm thời có thời hạn 20 năm, có thể gia hạn sau thời gian đó. Ngoài ra,
các hộ này còn phải cam kết thỏa thuận 50% diện tích đất được nhận này phải dành
cho việc trồng tràm, và 50% diện tích còn lại có thể được sử dụng cho các mục đích
nông nghiệp khác để có thu nhập cho hộ gia đình.
Như một phần của cam kết này, đối với đất trồng tràm, người nông dân phải thông
báo và được sự cho phép trước khi thu hoạch tràm. Họ trồng tràm theo hướng dẫn
kỹ thuật từ các cơ quan quản lý đất đai trong vùng đệm, và được hưởng 95% từ
doanh thu này, trong khi 5% còn lại sẽ chi trả cho công tác quản lý và hướng dẫn
trồng.
Về đa dạng sinh học, VQG-UMH là một khu vực của hệ thực vật và động vật điển hình
của vùng đất ngập nước trên lớp than bùn của nguyên liệu thực vật chết tích lũy lâu
dài.Ba loại rừng chính tại khu bảo tồn Vồ Dơi là rừng tràm “bán tự nhiên” (ban đầu
được trồng nhưng sau đó không chăm sóc), tràm trồng và đồng cỏ ngập nước theo
mùa. Rừng tràm bán tự nhiên phân bố trong một khu vực rộng lớn ở phía tây của
vườn. Hệ thực vật cây chi phối bởi tràm (Melaleuca cajuputi), mặc dù các loài cây
khác cũng có mặt, bao gồm cả Ilex cymosa và Alstonia spathulata. Rừng tràm trồng ở
các độ tuổi khác nhau được phân bố ở phía đông của khu bảo tồn. Ở trung tâm của
khu bảo tồn có những vùng đồng cỏ rải rác, xen lẫn với tràm tái sinh tự nhiên. Đồng
cỏ phổ biến nhất là Eleocharis dulcis, xen lẫn với Cyperus halpan, Cyperus
polystachyos, Fuirena umbellata, Philydrum lanuginosum và Phragmites vallatoria.
Trên địa hình cao hơn, đồng cỏ bị chi phối bởi Phragmites vallatoria được tìm
thấy(Buckton, Nguyen Cu, Ha Quy Quynh, & Nguyen Duc Tu, 1999).
TheoCloughet al.(2008)VQG-UMHcó tổng số 33 loài thực vật có mạch gỗ đã được tìm
thấy. Sự đa dạng loài cao trên đất than bùn bao gồm nhóm nguyên thủy (28 loài)
cộng với các khu vực bị đốt cháy bị phèn hóa (14 loài). Trong số tám loài cây được
tìm thấy trên đất than bùn còn nguyên vẹn, chỉ có một loài (Melaleuca cajuputi) cũng
có mặt trên đất phèn ở khu vực bị cháy trước đây. Tương tự, trong sáu loài dây leo
phổ biến trên đất than bùn còn nguyên thủy, có một loài (Cyperus trifolia) được tìm
thấy với số lượng nhỏ trên đất phèn trong khu vực đã bị cháy trước đây. Các loài cây
bụi và thảo mộc cũng hiện diện ít hơn trong khu vực bị cháy trước đây. Nhìn chung,
sự đa dạng sinh học thực vật trong VQG-UMH thấp hơn so với các vùng đất than bùn
nhiệt đới khác trên thế giới.
VQG-UMHphong phú về các loài chim, đặc biệt là các loài chim nước, bao gồm vạc
nhỏ (Ixobrychus và Dupetor), gà nước (Metopidius indicus) và trích (Porphyrio
porphyrio). Có những ghi nhận gần đây sự có mặt của già đẫy, có thể là già đẫy
JavaLeptoptilos javanicus. Ngoài ra, hạc cổ trắng (Ciconia episcopus) cũng hiện diện ở
khu vực phía bắc của khu bảo tồn, nơi nó có thể sinh sản. Sự vắng mặt đáng kể của
các loài chim nước lớn khác ở khu bảo tồn được giải thích là do sự rối loạn và suy
thoái môi trường sống trong quá khứ, một phần là do cháy rừng(Buckton et al.,
1999).
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Có nhiều loài cá đã được tìm thấy ở VQG-UMH, trong đó một số loài chiếm ưu thế
như cá lóc (cá quả, Ophiocephalus striatus), cá rô (Anabas testudineus), cá trê
(Clarias macrocephalus), cá thát lát (Notopterus notopterus), cá sặc các loại
(Trichogaster trichopterus và T. pectoralis). Trong số này, cá thát lát và cá sặc dường
như không hiện diện trong khu vực đất phèn. (Trần Đắc Định et al., 2013) ghi nhận
312 loài cá nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng chỉ có một vài trong số này
được tìm thấy phổ biến trong các khu vực có độ pH nước thấp.
Đối với các loài chim, nhiều loài quan trọng đã được tìm thấy ở VQG-UMHnhư rái cá
lông mũi (Lutra sumatrana), tê tê (Manis Linnaeus), hươu, nai, khỉ đuôi dài (Macaca
fascicularis), heo (lợn) rừng, rùa và các loài bò sát như: rắn và trăn. Đây là một trong
hai vườn quốc gia tại tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Ngày 26 tháng 05, 2009, Vườn quốc gia
mũi Cà Mau và U Minh Hạ đã có trong danh sách khu dự trữ sinh quyển thế giớicủa
UNESCO.
5.2.2 Xã Hội
Theo báo cáo Kinh Tế Hộ Gia Đình các Ấp Ven Vườn Quốc Gia U Minh Hạ
(Nguyễn Tấn Truyền, 2013), về dân cư và dân sinh kinh tế, năm 2013, sáu Ấp giáp
ranh VQG-UMH có 1.252 hộ dân sinh sống, với số khẩu là 5.959. Trong đó đặc biệt là
ấp Vồ Dơi, dân cư được bố trí dọc theo các tuyến kênh xáng phía Đông – Tây và Nam
tạo thành vành đai xung quanh khu rừng bảo vệ nghiêm ngặt của VQG-UMH. Dân cư
sống trên khu vực này chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra cũng có một số hộ
sống bằng các ngành nghề khác như: làm thuê, buôn bán nhỏ lẻ..., nên mức thu nhập
bình quân trên đầu người người dân thấp, đời sống vẫn còn bấp bênh, nhà cửa còn
tạm bợ. Về giáo dục và y tế ở vùng này chưa được nhà nước quan tâm phát triển nên
trình độ dân trí cũng còn thấp.
Về tình hình xếp loại hộ nghèo theo Chỉ thị số 1752/CT-TTg(Thủ Tướng Chính Phủ,
2010a), VQG-UMH có 20.2% hộ nghèo, phân bố không đều theo các ấp trong toàn
khu vực vùng đệm.
Tương tự như ở VQG-UMT,trên diện tích đất giao cho mỗi hộ, người dân ở đây phải
cam kết dành khoảng 50% diện tích để trồng tràm. Tuy nhiên, trong những năm gần
đây cây tràm mang lại hiệu quả kinh tế không cao nên một số hộ dân có xu hướng
phá bỏ tràm để sản xuất các cây trồng, vật nuôi khác có giá trị kinh tế cao hơn. Hệ
thống cây trồng ở vùng đệm này khá đa dạng, nhưng các sản phẩm chính vẫn chủ
yếu là lúa và các loại rau màu khác. Một loại cây trồng có giá trị kinh tế khá được ghi
nhận ở vùng này mà VQG-UMT không có là cây chuối xiêm, do ở đây có thị trường
thu mua chuối và bắp (hoa) chuối để bán ở Thành phố Hồ Chí Minh.
6

Kết Quả Nghiên Cứu

6.1 Tìm Hiểu và Đánh Giá các Phương Pháp Quản Lý Nước và Lửa
Tương tự như Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL), rừng U Minh chịu ảnh hưởng
khí hậu nhiệt đới, gió mùa, đặc trưng với hai mùa nắng và mùa mưa. Việc quản lý
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nước, do đó là vấn đề quan trọng để không làm tăng rủi ro cháy rừng do thiếu nước
trong mùa khô, những vẫn đảm bảo không giữ mực nước quá cao trong mùa này để
đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển của rừng tràm.
Trước trận cháy rừng năm 2002, hai rừng U Minh Thượng và Hạ đã không chú ý
nhiều đến việc này, ngoài trừ năm 1998, Dự án Phát triển Cộng đồng và Bảo vệ khu
Bảo tồn thiên nhiên U Minh Thượng được tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (gọi tắt
là dự án CARE-UMT) triển khai hoạt động, với mục đích nghiên cứu và đề xuất biện
pháp bảo tồn tính đa dạng sinh học trong vùng lõi.
Khu vực rừng U Minh nằm trong vùng có lượng mưa bình quân hàng năm gần như
lớn nhất ĐBSCL (2.200-2.400 mm). Tuy nhiên, ngoài khả năng giữ nước kém của lớp
than bùn, lượng bốc hơi trong mùa khô hàng năm đều cao.Sự thiếu hụt độ ẩm trong
đất than bùn lớn, và cháy rừng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu có bất kỳ tác nhân
gây cháy nào xảy ra. Cụ thể về vụ cháy năm 2002, lượng mưa cuối năm 2001 đã diễn
biến bình thường, nhưng lượng mưa đầu năm 2002 đã phân bố thấp hơn so với
trung bình nhiều năm, đặc biệt là hai tháng 3 và 4, có lẽ đã làm cho ẩm độ giảm thấp
hơn bình thường, gây nguy cơ cháy cao hơn những năm trước đó.
Công tác quản lý nước được thực hiện thông qua hai biện pháp:
• Biện pháp cơ sở hạ tầng: bao gồm việc xây dựng các công trình quản lý nước
(bao gồm bờ bao quanh vùng lõi và các tiểu khu có chênh lệch cao trình khác
nhau, kênh, cống, đường băng cản lửa,trạm bơm, trạm giám sát mực nước).
• Biện pháp quản lý: cơ chế vận hành hệ thống quản lý nước (chế độ điều tiết
nước chung cho toàn khu và từng tiểu khu, chế độ giám sát diễn biến thủy
văn, cơ chế điều chỉnh, trách nhiệm và phân cấp quản lý PCCCR).
Trong cả hai biện pháp quản lý nước và lửa cho rừng U Minh nêu trên, trong khi biện
pháp cơ sở hạ tầng có liên quan đến các yếu tố tự nhiên, biện pháp quản lý lại liên
quan trực tiếp đến các yếu tố mang tính kinh tế và xã hội, từ cấp quản lý cao nhất là
nhà nước, từ trung ương đến địa phương, Ban quản lý Vườn, đến từng hộ gia đinh
sinh sống trên vùng đệm và các cùng lân cận.
6.1.1 Vấn Đề Quản Lý Nước và Lửa tại U Minh Thượng
Đối với rừng U Minh Thượng, theo các báo cáo của Ban Quản lý vườn, từ năm
2002 đến nay không xảy ra vụ cháy nào nghiêm trọng. Việc thành công trong vấn đề
PCCCR này được cho là do cách quản lý có hiệu quả dự theo hệ thống PCCCR hiện có.
Hình 1 cho thấy sư phân bố độ dày tầng than bùn rừng U Minh Thượng, vật liệu có
thể cháy ngay trong mùa khô nếu có tác nhân gây cháy xảy ra. Sự phân bố độ dày
tầng than bùn này không đều, và biến thiên từ < 10 cm (có nơi không có than bùn)
đến độ dày cao nhất lên đến 190cm. Độ dày tầng này càng lớn, nguy cơ gây cháy
càng cao khi bị khô trong mùa nắng. Sự phân bố này lại có tương quan với địa hình,
trong đó than bùn có độ dày lớn thường phân bố trên các địa hình cao, với thảm
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thực vật chủ yếu là tràm và các loại dây leo khác cũng phát triển tốt hơn những nơi
khác trong cùng khu vực vườn, làm cho nguy cơ bùng phát khi cháy mãnh liệt hơn.
Các đường có màu xanh dương phân bố đan xen trong VQG-UMT là hệ thống kênh
có tác dụng chứa nước chống cháy trong mùa khô, trong khi các đường màu đen lại
là các băng cản lửa cho từng tiểu khu.
Theo UMT-LĐ3, hệ thống cây thước đo mực nước phân bố đều trong VQG-UMT (đã
lấy quy chuẩn theo mực nước biển trung bình) có tác dụng giữ mực nước trong mùa
khô, nhằm:
1. Đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển tràm trong mùa khô.
2. Duy trì ẩm độ than bùn trong mùa khô, tránh để tầng than bùn bị ôxy hóa
và/hay xì phèn tiềm tàng.
3. Tác dụng PCCC rừng.
Cũng theo UMT-LĐ3, đồng tác giả nghiên cứu mô hình quản lý nước cho VQG-UMT,
nếu giữ mực nước quá cao sẽ hạn chế sự sinh trưởng của tràm, và ngược lại nếu rút
mực nước xuống thấp quá trong mùa khô sẽ giảm tốc độ sinh trưởng của tràm, gia
tăng tiến trình ôxy hóa than bùn và tăng nguy cơ cháy rừng. Đồng thuận với quan
điểm này là UMT-LĐ4 và UMT-LĐ1 với phát biểu “Nếu giữ nước thì cây tràm phát
triển chậm. Không giữ nước thì nguy cơ cháy cao”. Quan điểm này cũng được chia sẻ
trên một số báo đài trên cả nước trong thời gian qua.
Nhằm giữ mực nước hợp lý, VQG-UMT đã phân chia toàn bộ vùng lõi thành ba tiểu
khu theo cao trình khác nhau, nhằm điều tiết mực nước trong từng tiểu khu hợp lý
theo cao trình riêng của tiểu khu, độ dày tầng than bùn và tuổi của cây tràm. Trong
đó, theo UMT-LĐ3, mực nước chung trong từng tiểu khu sẽ được giữ ở khoảng 50
cm từ mặt than bùn, ở tại thời điểm cuối mùa khô (vào khoảng tháng 4 hàng năm).
Do đó, ngay từ cuối mùa mưa, khi nước còn nhiều, ban Quản lý VQG-UMT theo dõi
số liệu khí tượng thủy văn của khu vực, và điều tiết nước thấp dần từ đầu đến cuối
mùa nắng.
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Hình 1 Bản đồ phân bố độ dày tầng than bùn Vườn Quốc Gia U Minh Thượng, tình
Kiên Giang (Lê Phát Quới, 2010)
Dù đang được quản lý và điều hành mực nước như đã nêu, UMT-LĐ2 và UMT-LĐ3
nhận xét thêm rằng cao trình trongba phân khu của VQG-UMT vẫn có sự chênh lệch
cao, và trong quy hoạch quản lý nước trước đây đã chia VQG-UMTthành sáu phân
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khu khác nhau (phân khu cao nhất và thấp nhất chênh nhau 0.63m). Do đó, hai người
này đề nghị phương án tối ưu hơn là cần thêm một số công trình phụ để có thể thi
công sáu phân khu trên đểvận hành hệ thống có hiệu quả hơn.
Đối với người dân sống trong vùng đệm, dù họ canh tác nông nghiệp quanh năm, rất
cần có nước để trồng trọt và nuôi thủy sản, và do VQG-UMT điều tiết nước từ rừng
ra khu vực bên ngoài vùng lõi đều đều đặn nên trong suốt quá trình điều tra không
phát hiện trường hợp nào xâm phạm chế độ kiểm soát nước trong vùng lõi.
Về quản lý cháy rừng trong mùa khô, ban Quản lý VQG-UMT hàng năm đều tổ chức
triển khai tập huấn cho các cán bộ trong vườn về cháy rừng kết hợp với theo dõi ẩm
độ/mực nước ngầm. Tất cảcác cán bộ và người dân đều có thể quan sát theo cây
thước đo nước, mực nước theo các đập nước và theo các ống đo thủy văn.
Các đợt tập huấn cho người dân sống trên vùng đệm và các học sinh tại các điểm
trường đóng trên địa bàn vùng đệm cũng được tuyên truyền về PCCCR trong đầu
mùa khô. UMT-LĐ2 và UMT-LĐ3 báo cáo lại con số 15 đến 25 đợt tuyên truyền
PCCCR trong thời điểm đầu mùa khô hàng năm với số lượng 20 đến 30 người tham
dự cho mỗi đợt tuyên truyền, tức đã tuyên truyền cho tối đa 750 lượt người tham
gia mỗi năm. Với số hộ > 4.000 hộ sinh sống trên khu vực này, chưa kể đến số lớp
học trong các trường đóng trên địa bàn, việc tuyên truyền này chỉ mới đáp ứng
18,8% số hộ sống trên vùng đệm rừng U Minh Thượng. Đó là chưa kể chi phí không
đến 50 triệu VNĐ hàng năm chi cho công tác này, tứcchưa tới 2.000.000 VNĐ/lớp
tuyên truyền (hay ít hơn 70.000 VNĐ/lượt người tham dự), theo UMT-LĐ2 và UMTLĐ3 không đủ để chuẩn bị/cập nhật các trợ huấn cụ và chi phí đi đường, tổ chức lớp
tập huấn, chưa kể đến tiền công tác phí cho cán bộ và các công tác tổ chức khác.
Cháy rừng do yếu tố con người trong mùa khô có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.Chỉ cần
một người vào rừng tại thời điểm này, có hành động thiếu ý thức hay sai trái với các
nguyên tắc PCCCR do cố tình hay do ‘không biết’ vì chưa tham gia các lớp tuyên
truyền tập huấn PCCCR đều có thể dẫn đến nạn cháy rừng thảm khốc. Cả hai yếu tố
thiếu tuyên truyền rộng khắp và kinh phí đã được tổ chức IUCN và WWF ghi nhận
như những nguyên nhân tăng nguy cơ cháy rừng (Abdullah, 2002).
Hơn nữa, đặc tính dân cư, tập tục, quan niệm chi phối bởi sinh kế và thu nhập của
từng hộ trong vùng đặc thù này hầu như chưa được nghiên cứu từ trước đến nay.
Hầu hết các nghiên cứu có liên quan đến VQG-UMT đều tập trung quanh các biện
pháp cơ sở hạ tầng và công trình thủy lợi, thủy văn trong việc PCCCR, chứ chưa chú
trọng đến khía cạnh xã hội. Trong khi đó, khác với các rừng tràm hay đặc dụng khác ở
vùng Đông nam Á, người dân địa phương ở rừng U Minh Thượng lại sinh sống với
mật độ cao hơn, và gần hơn vùng lõi so với các rừng quốc gia khác trong khu vực. Khi
nghiên cứu đến quản lý cháy rừng do lửa có nguồn gốc từ con người (Anthropogenic
fire), Gómez-Pompa và Kaus (1992) nhấn mạnh đến yếu tố giáo dục và tuyên truyền
cho các thành phần xã hội khác nhau có quan điểm sống khác nhau. Ví dụ như một
vết tro còn sót lại trên một cây rừng nào đó bị ngã có thể được một dân cư thành thị
cho là một chỉ thị linh thiêng nào đó trong thiên nhiên, trong khi một nông dân có
thể quan niệm đó là dấu hiệu cho sự đổi mới (mùa màng). Các tác giả kết luận rằng
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dù hiện nay, kiến thức của con người về vai trò và kinh nghiệm của người dân sống
gần các khu vực rừng còn giới hạn, việc hạn chế cháy (do con người) đến mức thấp
nhất là một quyết sách mà bất kỳ khu bảo tồn thiên nhiên hay rừng quốc gia đều nên
chú ý tới.
Trong thời gian qua, ở VQG-UMT,việc tuyên truyền PCCCR với điều kiện kinh phí có
giới hạn và nhân lực, phương tiện sẵn có, đã chọn phương pháp chọn lọc đối tượng
để tuyên truyền. Các đối tượng này, theo UMT-LĐ2 và UMT-LĐ3 là những người đã
từng vi phạm xâm nhập rừng bất hợp pháp trước đây, hay các đối tượng đã móc nối
với các thành phần bên ngoài xâm nhập rừng như các đối tượng bắt buộc tham gia
để nghe tuyên truyền PCCCR.
Về nguyên nhân cháy do sét, cũng theo các cán bộ được phỏng vấn này, trong những
năm gần đây, hiện tượng cháy bởi nguyên nhân do sét không xảy ra ở U Minh
Thượng, khác với U Minh Hạ trong năm vừa qua có ba vụ, nhưng thiệt hại không
đáng kể.
6.1.2 Vấn Đề Quản Lý Nước và Lửa tại U Minh Hạ
Đối với rừng U Minh Hạ, theo các báo cáo của Ban Quản lý vườn, từ năm 2000
đến nay không xảy ra vụ cháy nào nghiêm trọng. Việc thành công trong vấn đề PCCCR
này được cho là do cách quản lý có hiệu quả dự theo hệ thống PCCCR hiện có.
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Hình 2 Bản đồ phân bố độ dày tầng than bùn Vườn Quốc Gia U Minh Hạ, tình Cà Mau
(Lê Phát Quới, 2010)
Tương tự như rừng U Minh Thượng, sự phân bố độ dày tầng than bùn cũng không
đều, và biến thiên từ < 40 cm (có nơi không có than bùn) đến độ dày cao nhất là
120cm (xem Hình 2). Các nguyên lý gây cháy theo ẩm độ trong mùa khô, độ dày tầng
than bùn đều giống như VQG-UMT, nhưng vùng lõi VQG-UMH lại chia ra đến 12 tiểu
khu khác nhau theo độ dầy tầng than bùn và cao trình.
Việc quản lý nước, khác với rừng U Minh Thượng, VQG-UMH không có hệ thống
thước đo mực nước chuẩn trong vườn (tại thời điểm báo cáo này được viết, VQGUMH đã được tổ chức SNV lắp đặt hệ thống thước đo mực nước cho vườn gần một
năm). Sự biến động diễn tiến mực nước trong mùa khô trong vườn, do đó được quản
lý theo kinh nghiệm là chính. Cả bốn người được phỏng vấn UMH-LĐ1, UMH-LĐ2,
UMH-LĐ3 và UMH-LĐ4 đều khẳng định rằng việc quản lý nước rừng U Minh Hạ trong
mùa không được thực hiện theo mùa cố định, trong đó bắt đầu từ tháng Giêng hàng
năm, đợt PCCCR bắt đầu bằng các hoạt động tuyên truyền cho người dân sống trên
vùng đệm và cho học sinh trong các trường học trong khu vực, chỉnh trang các chòi
canh gác lửa và các dụng cụ PCCCR khác như máy bơm, quần áo bảo hộ. Việc điều
tiết nước ra được thực hiện trên ba phân khu, thay vì 12 phân khu như đã chia do
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hiện trạng các kênh, băng chống lửa không đạt yêu cầu, trong khi điều kiện kinh phí
lại thiếu.
Do mực nước giữa nơi có địa hình cao nhất và thấp nhất chênh lệch đến 0,8 m (theo
UMH-LĐ3), nên việc quản lý mực nước giữa các tiểu khu trong vườn gây nhiều khó
khăn, đặc biệt là vào cuối mùa khô. Trong mùa khô, tương tự như ở VQG-UMH,
người dân cũng được huy động để chia phiên canh gác lửa trên các tháp canh gác
suốt ngày đêm, trừ các hộ neo đơn không có thanh niên trong độ tuổi lao động sinh
sống tại địa phương (theo UMH-KP2).
Vào đầu mùa nắng hàng năm, VQG-UMH cũng tiến hành tuyên truyền tập huấn về
kiến thức PCCCR cho cộng đồng sống trên khu vực vùng đệm và học sinh các trường
học đóng trên địa bàn. Tương tự như VQG-UMT, nơi đây cũng gặp phải các hạn chế
về khả năng tuyên truyền, giới hạn kinh phí (chỉ có 20 triệu) và các cơ sở hạ tầng
hàng năm. UMH-LĐ3 và UMH-LĐ4 còn nhận xét rằng thông thường, các lớp tuyên
truyền thường có sĩ số đông hơn 30 người, và do đó không có hiệu quả cao. Ngoài ra,
trong vấn đề quản lý cháy rừng, Ban Quản lý vườn còn phải đối phó với một số hộ
thuộc chương trình 661(Thủ Tướng Chính Phủ, 1998) chủ yếu sinh sống ở phía tây
nam thuộc VQG-UMH hiện có cuộc sống chưa thật sự ổn định, nên thường có các
hoạt động xâm nhập rừng đặc dụng khai thác trái phép tài nguyên rừng, gây nguy cơ
cháy. Việc tuyên truyền và tạo điều kiện sinh kế cho các hộ này hiện đang vẫn còn là
một thách thức cho Ban Quản lý vườn, UMH-LĐ1, 2, 3 và 4 đều cho biết. Các biện
pháp quản lý tổng hợp, có sự tham gia của người dân sẽ được trình bày và phân tích
trong các phần sau.
6.2 Xác Định các Điểm Nhạy Cảm có Nguy Cơ Cháy Rừng Cao
Việc xác định các điểm nhạy cảm có nguy cơ cháy rừng cho hai rừng U Minh
được tiến hành trên hai lĩnh vực (1)do yếu tố tự nhiên và các biện pháp kỹ thuật công
trình để giảm thiểu nguy cơ cháy, và (2)do các yếu tố xã hội tại địa bàn của từng vùng
rừng đặc dụng. Hai yếu tố này đan xen với nhau, khi người dân sinh sống và tương
tác, tiếp xúc, canh tác và khai thác các (phó) sản phẩm từ rừng sinh ra hàng năm.
Để có thể có bức tranh chung về các điểm nhạy cảm, và do hai rừng đặc dụng này có
nhiều điểm tương đồng, phần này sẽ tập trung trình bày và thảo luận chung về các
điểm nhạy cảm về nguy cơ cháy rừng.
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Hình 3Sơ đồ chỉ thị vùng nhạy cảm có nguy cơ cháy rừng Vườn Quốc Gia U Minh
Thượng, tình Kiên Giang. Vùng có màu nâu càng sậm có lớp than bùn càng dày, có
nguy cơ cháy tự nhiên càng cao. Đường gạch chéo màu đỏ là điểm nhạy cảm về mặt
xã hội
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Hình 4Sơ đồ chỉ thị vùng nhạy cảm có nguy cơ cháy rừng Vườn Quốc Gia U Minh Hạ,
tình Cà Mau. Vùng có màu nâu càng sậm có lớp than bùn càng dày, có nguy cơ cháy
tự nhiên càng cao. Đường gạch chéo màu đỏ là điểm nhạy cảm về mặt xã hội
6.2.1 Các Điểm Nhạy Cảm Cháy Rừng từ các Yếu Tố Tự Nhiên
Về các yếu tố tự nhiên nhạy cảm đến việc cháy rừng, độ dày tầng than bùn được
tất cả các thành viên phỏng vấn (từ Ban Quản lý vườn đến người dân) đồng ý là điểm
nhạy cảm cao nhất, kết hợp với yếu tố khô hạn trong mùa nắng. Đây cũng chính là
những vùng có thảm thực vật bên trên có tràm cao nhất vườn, và thảm thực vật bên
dưới cũng dày nhất.Hình 3và Hình 4cho thấy sự phân bố của các điểm nhạy cảm với
cháy rừng theo yếu tố tự nhiên này trên những contour có màu nâu sậm nhất, rơi
vào mùa nắng hàng năm.
Như đã thảo luận ở trên, do việc phân tiểu khu theo cao trình và độ dày tầng than
bùn, quản lý nước theo mực nước cho từng tiểu khu thích hợp cho sự sinh trưởng
tốt nhất cho tràm trong mùa nắng, trong khi không để tầng than bùn bị khô quá, việc
quản lý nước này đã tỏ ra có hiệu quả trong những năm qua. Bên cạnh đó, việc tăng
cường các cơ sở vật chất như máy bơm di động, chia phiên trực để phát hiện cháy
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rừng sớm là các biện pháp đi kèm nhằm đảm bảo hạn chế nạn cháy rừng đến mức
thấp nhất.
Trong mùa mưa, thỉnh thoảng Ban Quản lý vườn ghi nhận một số đám cháy tự nhiên
do sét, đặc biệt là ở VQG-UMH. Tuy nhiên, như đã đề cập, các vụ cháy này hoàn toàn
có thể khống chế do độ ẩm các vật liệu cháy trong mùa mưa thường cao, và sét
thường đi kèm với mưa, nên khả năng lây lan lửa thấp.
Tuy nhiên, để giữ an toàn PCCCR trong thời gian qua, theo UMT-LĐ2, UMT-LĐ3,
UMH-LĐ3 và UMH-LĐ4, hai rừng đặc dụng này đã phải ‘hy sinh’ để cho mực nước
thấp hơn chiều cao lý tưởng để tràm có thể phát triển tốt. Các đề xuất của hai vườn
đều xoay quanh việc phân chia tiểu khu thành các vùng nhỏ hơn theo cao trình để có
thể điều chỉnh mực nước theo nhiều cấp nhỏ hơn, nhằm phù hợp hơn cho sự sinh
trưởng của tràm trong mùa khô. Ví dụ như trong phần tiểu khu có diện tích cao nhất
của rừng U Minh Thượng, vẫn còn khoảng 15% diện tích có rủi ro cháy cao, dù đã
khống chế mực nước tiểu khu này ở mức cao trong mùa khô (theo UMT-LĐ3). Diện
tích này tuy không lớn, nhưng nếu đánh giá được rủi ro có thể cháy đúng mức, và khi
cháy sẽ nhanh chóng lây lan ra những vùng khác, có thể sẽ là các điểm nóng cần quan
tâm nhất.
Một điểm ghi nhận trong quá trình phỏng vấn, là đặc tính đất của rừng U Minh Hạ
được cho là không thể giữ nước trong mùa khô tốt bằng rừng U Minh Thượng, đặc
điểm mà các nghiên cứu trước đây chưa kết luận. Do đó, đặc tính này cần được
nghiên cứu vì yếu tố này có liên quan đến việc giữ nước trong mùa khô.
6.2.2 Các Điểm Nhạy Cảm Cháy Rừng từ các Yếu Tố Xã Hội
Các yếu tố xã hội nhạy cảm đến việc cháy rừng khá đa dạng, lại liên quan nhiều
đến các biện pháp quản lý, điều hành công tác PCCCR, nhận thức của người dân, tình
trạng kinh tế nông hộ, có liên quan đến sinh kế.
Các nông hộ khi nhận đất thuộc vùng đệm hai rừng quốc gia đều nhận được giấy
chững nhận sử dụng đất lâm nghiệp mà họ gọi là “giấy xanh” (hay lâm bạ). Trong
phần đất họ nhận, họ cam kết phải dành ít nhất 50% diện tích đất để trồng tràm.
Tràm này khi thu hoạch phải báo trước với Ban Quản lý vườn, và khi bán xong phải
nộp một tỷ lệ thuế quản lý nhỏ cho cơ quan quản lý. Phần đất 50% còn lại, người dân
có quyền trồng các loại cây lương thực, màu hay công nghiệp khác để tăng thu nhập
cho nông hộ.
Tuy vậy, nguồn thu từ tràm quá lâu (khoảng 6 năm hay hơn) và giá trị kinh tế của
tràm lại thấp. UMT-KP2 nói rằng sau 15 năm trồng, hiện nay giá thị trường bán được
chỉ khoảng 4,5 triệu đồng/ha, chưa trừ chi phí thuế và chuyên chở, lên đến 3,7 triệu.
Một trong nguyên nhân tràm phát triển chậm trong vùng đệm, theo UMH-KP1, là do
đất trong vùng đệm ngày nay mất hết tầng than bùn, sét dẻ chặt quá nên rễ bám rất
yếu. Trước đây có thể trồng đến độ tuổi ‘cừ 5’ sau khoảng sáu năm, và lúc đó, giá
tràm cũng cao hơn bây giờ.
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Trong thời gian vài năm gần đây, các vườn có chủ trương cho phép chuyển dần diện
tích tràm sang trồng mía. Chủ trương này cho phép tăng thu nhập nông hộ trong thời
gian ngắn hơn, và theo người dân (UMT-KP2, UMT-KP4 và UMH-KP1) thì do trồng
mía, đòi hỏi thời gian chăm sóc mía thường xuyên hơn, thu nhập cũng cao hơn, và do
đó việc xâm nhập phá rừng cũng đỡ hơn trước đây.Khi bàn về mức độ lệ thuộc vào
các tài nguyên rừng, Sam (2011) nhận xét rằng khoảng cách từ nông hộ đến đô thị,
và tình trạng sản xuất nông nghiệp (có liên quan đến thu nhập/kinh tế nông hộ) là hai
yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự lệ thuộc và rừng của nông hộ.
Kết quả điều tra đều đồng thuận xác định các điểm nóng về mặt xã hội được trình
bày theo Hình 3và Hình 4(các contours có đường gạch chéo màu đỏ).
Ở tại U Minh Thượng, điểm nóng ở vùng phía đông của vùng lõi là nơi thuận tiện
đường giao thông ra bên ngoài, và thường hay xả ra các vụ xâm nhập rừng có tổ
chức, lại không xa với vùng có rừng tràm còn dày, nơi còn nhiều tài nguyên rừng của
vùng lõi.
Ở U Minh Hạ, điểm nóng ở phía tây nam vùng lõi là vùng tiếp cận với khu vực dự án
661 còn lại, và cũng không xa với vùng có rừng tràm còn dày, nơi còn nhiều tài
nguyên rừng của vùng lõi.
Cơ chế PCCCR có sự tham gia của người dân

Trong nhiều phần đã đề cập trên đây, đặc biệt trong mùa nắng, người dân sống trên
vùng đệm và học sinh trong các trường học trong khu vực này đều được tuyên
truyền PCCCR. Bên cạnh đó, họ cũng được huy động thay phiên canh gác PCCCR trên
các tháp canh gác lửa của vườn.
Tuy về mặt quản lý, các nhà quản lý chỉ than phiền nhiều về cơ sở vật chất, trang
thiết bị và nguồn lực cho PCCCR, người dân sống trong vùng đệm lại có cái nhìn khác
về công tác PCCCR. UMT-KP2 nhấn mạnh sự tiện lợi của điện thoại di động trong việc
thông báo kịp thời mỗi khi phát hiện xâm nhập rừng trái phép. Tuy nhiên, cũng chính
điện thoại di động là phương tiện để các thành phần xâm nhập trái phép thông báo
cho nhau khi bị phát hiện, gây trở ngại không ít trong việc phối hợp giữa các lực
lượng để bắt tội phạm xâm nhập rừng.
Về mặt quản lý nhà nước, người dân cho rằng có quá nhiều cấp quản lý PCCCR quá,
nên mỗi khi phát hiện xâm nhập rừng trái phép, họ không biết điện thoại cho ai.
Ngay cả trong nội bộ quản lý nhà nước các cấp, người dân có khi chưa hài lòng khi họ
điện thoại báo cháy nhưng không được hồi đáp nhanh chóng (UMT-KP2, UMH-KP1).
Đây là hiện tượng xảy ra khá thường xuyên ở các nước trong khu vực, được báo cáo
bởi nhiều tổ chức nghiên cứu khác nhau (Adinugroho, Suryadiputra, Saharjo, &
Siboro, 2011) mà các nhà quản lý cần chú ý trong quá trình điều hành PCCCR.
Thu nhập của nông hộ

Khái niệm thu nhập nông hộ trong điều kiện hai rừng U Minh rất khác biệt so với các
vùng đô thị, xét về cơ cấu thu nhập. Sống gần tài nguyên rừng, hàng ngày họ đều có
thu nguồn tài nguyên không phải là gỗ từ rừng. Một số có thể định giá bằng tiền,
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nhưng cũng có nhiều vật chất khác họ tiêu thụ hàng ngày không quy ra tiền được (ví
dụ như hoa quả rừng, thịt, và các loại cây dược thảo khác). Một số tác giả nghiên cứu
trước đây nhận xét rằng, các điều tra kinh tế - xã hội chưa phản ánh đúng thu nhậ
thật của nông hộ (Sam, 2011; Singer, 2011).
Theo đó, lượng tài nguyên không tính được bằng tiền do người dân khai thác từ rừng
có thể lên đến 38 đến 50% tổng thu nhập của nông hộ. Ngay cả lượng ‘nước đỏ’ chảy
đều đặn trong mùa khô từ hai rừng U Minh ra bên ngoài cộng đồng là tác nhân chính
chống xì phèn tiềm tàng từ các tầng bên dưới trên các biểu loại đất quanh khu vực
vườn quốc gia. Nếu không có lượng nước màu mỡ giàu hữu cơ này, để có thể canh
tác được trong mùa khô, người dân rất có thể sẽ phải đầu tư rất tốn kém để có thể
trồng được các loại rau màu có giá trị cao trong mùa khô. Loại tài nguyên này chưa
bao giờ được tính đến trong các nghiên cứu có liên quan đến kỹ thuật hay sinh kế
trước đây.
Sinh kế của nông hộ

Sinh kế ổn định của nông hộ nói riêng, và của cả cộng đồng sống trên vùng đệm nói
chung luôn là chìa khóa quyết định đến việc PCCCR. Vấn đề này có liên quan trực tiếp
đến vai trò quản lý của nhà nước, định hướng đúng vai trò của rừng đối với họ (Dewi,
Belcher, & Puntodewo, 2005). Theo đó, các tùy chọn về kinh tế, độ che phủ rừng, và
diện tích đất nông lâm nghiệp phù hợp với nông hộ là các yếu tố quyết định đến sự
ổn định cuộc sống của người dân.
U Minh Hạ có vị trí địa lý gần với Thành phố Cà Mau. Khác với U Minh Thượng, ở đây,
người dân có ‘cây chỉ thị’ để xóa đói giảm nghèo, là cây chuối xiêm (Musa paradisiac)
do có thị trường thu mua chuối và bắp (hoa) chuối xuất đi Thành phố Hồ Chí Minh
bán cho các nhà hàng quanh năm. UMH-KP1 và UMH-KP2 đều đề cao giá trị kinh tế
của ‘bờ chuối’, và cho rằng: “trong số các hộ thuộc diện 6612, hộ nào có trồng bờ
chuối thì hộ đó ít phá rừng do họ có thu nhập ổn định hơn các hộ khác”. Theo đó, thu
nhập từ bờ chuối này ở khoảng 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng, là thu nhập đáng kể
cho bất kỳ hộ nào sống trên địa bàn này. Trong khi đó, các hộ thuộc chương trình
661 chỉ nhận hỗ trợ 1,5 triệu VNĐ/tháng nên không đủ sống. Tuy vậy, tình trạng trộm
cắp bắp (hoa) chuối cũng xảy ra trên địa bàn, do loại nông sản này dễ thu hoạch (có
thể bỏ vô bao rất nhanh và dễ dàng) và bán với giá khá cao (khoảng 3.500 VNĐ/kg, so
với chuối chỉ có khoảng 2.000 VNĐ/kg).
Bên cạnh việc xóa đói giảm nghèo đơn giản qua việc trồng chuối như đã nêu, việc
trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu và kiến
thức tiếp nhận mô hình mới cao hơn. Các báo cáo về kinh tế xã hội của hai vườn
quốc gia U Minh nói trên đều nêu các hạn chế về trình độ tiếp thu các mô hình canh
tác mới có triển vọng, và đội ngũ khuyến nông của vùng vừa yếu và thiếu. Yếu tố này
một phần hạn chế việc đưa các loại cây/con có triển vọng vào áp dụng cho khu vực
này.

2

Các hộ trồng rừng theo Quyết định 661/1998/QĐ-TTg, đã trình bày ở trên
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Ngoài các nguyên do nêu trên, nguồn lực tài chính của nông hộ cũng là yếu tố giới
hạn quan trọng ảnh hưởng quyết định đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng/vật nuôi
trong nhiều nông hộ của địa bàn, đặc biệt là các hộ cận nghèo và nghèo.UMH-KP2 là
một hộ neo đơn, đã sống trên vùng đệm này gần 25 năm. Cơ cấu cây trồng chủ yếu
của nông hộ hiện nay là trồng lúa mùa một vụ (trên 2,5 ha đất nông nghiệp), với năng
suất bình quân khoảng < 3 t/ha. Nhận xét về sinh kế hiện tại, UMH-KP2 cho là “đất
phèn quá, khó làm nông nghiệp. Tràm thì năm nay mới có bảy năm thôi, khoảng hai
đến ba năm nữa mới thu hoạch. Trong khi đó đang nợ ngân hàng đến 20 triệu”. Đây
có lẽ là hộ gia đình điển hình vừa không đủ kiến thức sử dụng kinh nghiệm bản địa
của mình để rửa phèn cho 2,5ha đất trồng lúa của mình, vừa không đủ tiềm lực tài
chính để chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
hơn. Câu hỏi kế tiếp đặt ra là cho ngành khuyến nông (hay các nhà quản lý), trước
một nông hộ dù sống khá lâu năm trên địa bàn, nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ về
kỹ thuật cho nông hộ này thoát nghèo.
Một lý do khác có liên quan đến hạn chế nguồn lực tài chính của nông hộ là quyền sử
dụng đất lâm nghiệp của các hộ không cho phép họ tiếp cận với vốn vay ngân hàng.
Do đó, dù có đất, nhưng họ không vay được tiền từ ngân hàng để sản xuất. Đây có
thể là yếu tố quan trọng cho các nhà quản lý để cân dối các chính sách giữa việc hỗ
trợ cho họ bằng tiền để sinh kế (xem phần dưới đây), hay chuyển đổi/bảo lãnh họ với
ngân hàng để họ có thể tiếp cận các loại vốn vay cho nông nghiệp và phát triển nông
thôn.
Mô hình hỗ trợ sinh kế của SEAPeat

Vào mùa khô năm 2012, dự án SEAPeat3 (Đất Than Bùn Đông Nam Á) đã thử nghiệm
việc hỗ trợ sinh kế bền vững cho 51 nông hộ sống trên khu vực vùng đệm U Minh
Thượng. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ số tiền 15.000.000 VNĐ bằng hiện vật để
chuyển đổi cơ cấu cây trồng/vật nuôi cho nông hộ mình. Dưới sự giúp đỡ của Ban
Quản lý vườn, mỗi hộ đã phải chuẩn bị một ‘đề cương sản xuất’ trong khuôn khổ
kinh phí 15.000.000 VNĐ. Sau khi được duyệt về tính khả thi của đề cương sản xuất,
Ban Quản lý vườn sẽ trực tiếp chi trả tiền công đào ao, lên liếp, giống cây/con cho
người cung cấp hay cung ứng dịch vụ này. Điều này tránh việc nông hộ bị ép buộc trả
nợ khi được hỗ trợ từ dự án, từ đó không có điều kiện sản xuất từ đồng vốn hỗ trợ
từ dự án.
Do việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi này xuất phát từ từng nông hộ, nên số
loại cây/con được đề xuất khá phong phú, từ các loại rau quả phổ biến trong khu
vực, đến các loại cây ‘đặc sản’, yêu cầu trình độ trồng trọt cao hơn như cây ăn quả,
dưa lê, thanh long.
Nông hộ UMT-KP2 trước đây chỉ trồng chuối, đủ bù đắp tiền chợ mỗi tháng. Trước
đây gia đình đã trồng lúa nhiều lần rồi nhưng thất bại do chim và chuột phá hoại rất
3

http://www.aseanpeat.net: một tổ chức Phi chính phủ của Malaysia, được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và
thực hiện bởi Trung tâm Môi trường Toàn cầu (GEC), với sự hỗ trợ từ các nước Đông Nam Á khác để giảm
thiểu nạn phá rừng và suy thoái rừng đất than bùn ở Đông Nam Á
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nặng nề. Phần diện tích trồng mía khoảng 2ha, hộ này trồng để có tích lũy cho nông
hộ nhằm đáp ứng các nhu cầu mua sắm khác cho gia đình, chứ chưa làm giàu được.
Khi có sự hỗ trợ của dự án SEAPeat, hộ này đã quyết định trồng 3.000 m2 dưa lê với
số vốn 7.000.000 VNĐ. Sau 60 ngày, nông hộ này đã thu được 55.000.000 VNĐ.
Ngay cả hộ của UMT-KP4, chỉ sản xuất các loại hoa màu phổ biến trong vùng trên 1ha
đất như hành (60%), dưa leo, cà chua, ngò gai, bắp cải, ngò thơm, gừng, cuộc sống
ngày nay của hộ này cũng ổn định.
Như đã đề cập trong những phần trên, việc tạo điều kiện sinh kế bền vững cho các
hộ sống trên vùng đệm để họ ‘giảm bớt’ nhu cầu khai thác các tài nguyên từ rừng, và
có nhiều thời gian hơn để bảo vệ rừng (theo UMT-KP2) là yếu tố xã hội mang tính khả
thi cao trong việc PCCCR. Tuy nhiên, đây chỉ mới là bước đầu thử nghiệm mô hình hỗ
trợ sinh kế cho người dân. Khi dự án trở nên phổ biến hơn, sự cân dối cơ cấu đầu ra
nông sản, thị trường, v.v… cần được các nhà quản lý cân nhắc để tránh việc ‘được
mùa, mất giá’.
Một điểm nổi bật khác được ghi nhận qua mô hình hỗ trợ sinh kế này, là sự thắt chặt
tình đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau giữa cộng đồng vùng đệm và Ban Quản lý VQGUMT. Qua chương trình này, các đối tượng thụ hưởng của dự án thật sự “mang ơn
sự hỗ trợ này từ Ban Quản lý vườn” (theo UMT-KP1UMT-KP2 vàUMT-KP4). Sự tin
tưởng này chắc chắn sẽ giúp chương trình PCCCR của vườn có hiệu quả hơn trong
tương lai.
Công tác tuyên truyền PCCCR

Công tác này, như đã đề cập trên đây, mang tính thời vụ. Ngay cả các nhà quản lý
như UMT-LĐ2, UMT-LĐ3, UMT-LĐ4, UMH-LĐ3 và UMH-LĐ4 đều không thỏa mãn với
hoạt động mang tính thời vụ và kinh phí hạn hẹp như hiện nay.
Hẳn nhiên việc ‘rung hồi chuông cảnh báo’ thông qua công tác tuyển truyền và giáo
dục trong trường học vào đầu mùa khô về công tác PCCCR cho cộng đồng là cần thiết
(Adinugroho et al., 2011). Tuy nhiên, ‘lời nói’ này cần được đi đôi với ‘việc làm’,
thông qua những áp phích, bảng biểu cảnh báo, băng-rôn, tờ bướm, poster, lịch
khống chế lửa (fire calendars), băng dán (sticker), mẫu chuyện (về PCCCR), băng/đĩa
video vốn rất cần thiết để thu hút cộng đồng cùng tham gia PCCCR.
Với kinh phí hạn hẹp hiện nay (xem phần thảo luận trên đây), việc trang bị các cơ sở
vật chất trên là bất khả thi. Tuy nhiên, với kinh phí hạn hẹp này và số kinh phí có thể
vận động từ các dự án, nhóm nghiên cứu đặt ra nhu cầu trang bị các tờ bướm lớn
(khổ A3) cho các cán bộ vườn để mỗi khi xuống địa bàn, có thể tranh thủ tuyên
truyền giáo dục PCCCR cho bất kỳ đối tượng nào khi cần thiết, và đã được quan tâm
cho những năm tới.
Cuối cùng, để đúc kết mô hình cộng đồng cùng tham gia hoạt động PCCCR, biểu đồ
sau đây đã được đề xuất bởi có thể áp dụng cho hai rừng U Minh(Adinugroho et al.,
2011):
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Cơ hội

7

PCCCR có sự
tham gia của
Cộng đồng

Hướng dẫn

Kết Luận và Kiến Nghị

Đất than bùn ở Việt Nam chỉ chiếm diện tích khoảng 36.000 ha và phân bố rải rác
nhiều nơi trên cả nước (so với khoảng 30 triệu ha trong vùng Đông Nam Á), chủ yếu
phân bố ở Đồng bằng sống Cửu Long ở các rừng U Minh thuộc các tỉnh Cà Mau và
Kiên Giang) với diện tích khoảng 24.000 ha. Việc phát triển kinh tế dựa trên tiềm
năng than bùn đặc thù này, đồng thời vừa bảo vệ các giá trị về môi trường mà vật
liệu than bùn mang lại, các cơ quan quản lý Nhà nước ở các cấp và cộng đồng địa
phương cần có chiến lược quản lý và sử dụng đất than bùn một cách hợp lý và bền
vững, đặc biệt là sau trận cháy rừng năm 2002.
Qua nghiên cứu đề tài này, nếu các điểm nóng có nguy cơ cháy rừng cao do các điều
kiện tự nhiên mang tính cố định, chủ yếu tập trung trên các vùng cao có độ dày tầng
than bùn lớn, các điểm nóng có nguy cơ cháy rừng cao do các điều kiện xã hội lại
mang tính di động, do tác động của con người và điều kiện kinh tế nông hộ quyết
định.
Về mặt tự nhiên, kinh phí dành cho tuyên truyền giáo dục, cũng như trang bị các cơ
sở vật chất cần thết để lôi cuốn cộng đồng cùng PCCCR là cần thiết. Ngoài ra, công
tác tuyên truyền giáo dục cũng cần thực hiện thường xuyên hơn trong năm, thay vì là
hoạt động mang tính thời vụ như hiện nay.
Có liên quan đến khả năng giữ nước trong mùa khô, ghi nhận ‘rừng U Minh Hạ khó
giữ nước trong mùa khô hơn U Minh Thượng’ là thông tin đáng quan tâm. Đề nghị
các nghiên cứu sau ghi nhận và đề xuất biện pháp giữ nước thích hợp cho vùng VQGUMH.
Về mặt xã hội, ưu tiên hàng đầu để ổn định xã hội vùng đệm, từ đó người dân ít có
nhu cầu vào rừng khai thác các tài nguyên thiên nhiên từ rừng là công tác xóa đói
giảm nghèo. Khác với các cùng nông thôn khác (xem nguy cơ cháy là thứ yếu), việc
giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng này cần được nhìn với quan điểm nghiêm khắc hơn so với
các vùng miền khác. Từ các kết quả nghiên cứu từ nhiều địa phương trên thế giới về
tình trạng kinh tế nông hộ ảnh hưởng đến PCCCR, chỉ cần một hộ nghèo vào khai
thác trái phép, vô tình gây cháy, cả cánh rừng vài chục năm mà cả cộng đồng đã ra
sức gìn giữ có thể bị hủy hoại trong vài ngày.
Một số đề xuất từ đề tài có thể được kiến nghị như sau:
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• Sinh kế cho người dân sống trên vùng đệm có xu hướng là vấn đề mấu chốt
của công tác PCCCR. Các hộ nghèo (đặc biệt ở U Minh Hạ) hiện diện trong địa
bàn chủ yếu do không có đất hay có diện tích < 1ha (tuy có một phần cận
nghèo vẫn bị thoát nghèo trong điều kiện đất đai tương tự). Đất đai của nông
hộ có thể là nguồn tài nguyên chính giúp họ thoát nghèo, nhưng giải pháp cho
các hộ này để thoát nghèo, từ đó giảm nguy cơ cháy rừng là một thách thức
cho các nhà quản lý. Chương trình hỗ trợ sinh kế của SEAPeat đã được triển
khai trong thời gian qua ở U Minh Thượng đã tỏ ra có hiệu quả trong việc xóa
đói giảm nghèo cho các hộ trong vùng đệm. Mô hình này cần được nhân rộng
ra cho các hộ nghèo khác của vùng đệm hai rừng U Minh Thượng và Hạ, với
kinh phí không lớn so với giá trị hai vườn Quốc gia và hiệu quả do nó mang lại.
• Lịch PCCCR năm (fire calendar) trong đó từng tháng ghi chú các công tác có
liên quan đến bảo tồn và phát triển rừng nói chung, và PCCCR nói riêng, để
phân bố ở những nơi có nhiều người qua lại thường xuyên, tại các trường học
trong khu vực các xã trực thuộc và lân cận là cần thiết. Ngoài ra, poster khổ A3
(trên đó chủ yếu in hình các loại động vật hoang dã cần bảo tồn, cách phát
hiện các điểm nóng dễ cháy rừng, v.v…)là vật dụng cần được trang bị cho các
‘chiến sĩ tuyên truyền’ trên mặt trận PCCCR của địa bàn.
• Mối quan hệ chuyên môn giữa hai rừng Quốc gia cần được thắt chặt hơn nữa
nhằm chia sẻ các kinh nghiệm quản lý rừng quý báu mà từng bên có được.
Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu ghi nhận mối quan hệ này chưa
thật sự thông suốt, đặc biệt là trong vấn đề trao đổi thông tin chuyên môn.
Một ví dụ có thể đơn cử là việc trang bị cây thước đo mực nước. Trong khi
VQG-UMT đã có dụng cụ này để quản lý nước trong mùa khô, thì VQG-UMH
mới được trang bị dụng cụ này trong năm nay thôi. Vấn đề học tập kinh
nghiệm điều hành mực nước theo thước đo này trong mùa nắng này, khi
được hỏi đến, chủ yếu là do sự tiếp cận/ghi nhận dần chứ chưa có kế hoạch
học tập kinh nghiệm từ VQG-UMT.
• Cũng xuất phát từ yếu tố trên, đề tài này cũng kiến nghị các cấp quản lý nhà
nước cao hơn (cấp tỉnh và/hay trung ương nếu cần thiết) ban hành một số
chính sách để hai vườn Quốc gia có cơ chế thông thoáng hơn trong việc trao
đổi, bổ sung các loài cây/con bản địa mà hai vườn đã mất đi. Ví dụ như cây
Mớp của VQG-UMH đang có và cây Kỳ Nam của VQG-UMT đang có, hiện nay
muốn trao đổi với nhau vẫn còn ràng buộc bởi các cơ chế khá cứng nhắc, dù
bản thân giá trị các loài này tại địa phương không cao.
• Ngoài việc hai vườn Quốc gia nên nhanh chóng thành lập Trung tâm Giáo dục
môi trường và Dịch vụ môi trườngtheo Nghị định117/2010/NĐ-CP của Chính
phủ(Thủ Tướng Chính Phủ, 2010b), VQG-UMH cần quy hoạch khu Du lịch Sinh
thái trong vùng lõi, giống như VQG-UMT hiện đang hoạt động. Khu Du lịch
này, ngoài việc tăng nguồn thu cho đơn vị, còn giúp cho việc nâng cao nhận
thức bảo tồn và phát triển rừng, từ đó ý thức PCCCR của cộng đồng được
nâng cao hơn.
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• Trong quy hoạch khu Du lịch Sinh thái,VQG-UMH cần quy hoạch một hồ chứa
(tương tự như Hồ Hoa mai của VQG-UMT) để dự trữ nước PCCCR trong mùa
khô, vừa làm nơi sinh sống cho nhiều loài chim nước, kết hợp làm khu du lịch
sinh thái. Yếu tố này cũng là bức xúc của UMH-KP2 vốn đã sống ở vùng này rất
lâu, và thấy rất cần vì mùa nắng, các tiểu khu trong vùng lõi không đủ nước để
chữa các đám cháy rừng lớn.
• Cuối cùng, hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản luật của nhà nước có liên
quan đến PCCCR nhà nước đã ban hành khá nhiều và chi tiết, từ việc lập quy
hoạch cho từng giai đoạn, cho các loại rừng khác nhau, đến các hạng mục chi
cho từng hoạt động. Tuy nhiên, hệ thống chính sách này vẫn chưa thể hiện
chiến lược hỗ trợ sinh kế cho người dân sống trên vùng đệm một cách cụ thể.
Như đã thảo luận trên đây, họ không phải là những người dân sống trên các
vùng nông thôn khác, mà ngoài việc sinh kế, họ còn có trách nhiệm lớn hơn, là
giữ cho rừng được bảo tồn, phát triển tốt và không bị xâm hại. Muốn vậy, họ
cần sự hỗ trợ phía nhà nước để họ có thể ‘an cư, lập (lâm) nghiệp’.
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8

Đánh giá phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên vùng đất than
bùn U Minh Thượng
8.1 Cơ sở xây dựng phương án phòng chống cháy và chữa cháy rừng
8.1.1 Sự cần thiết xây dựng phương án

Cháy rừng là một trong những hiện tượng thiên tai gây tổn thất to lớn về kinh tế và
môi trường sinh thái. Nó tiêu diệt gần như toàn bộ động, thực vật trong vùng bị cháy,
cung cấp vào khí quyển khối lượng lớn khói bụi cùng với những khí gây hiệu ứng nhà
kính như CO, CO2, NO v.v… Cháy rừng là một trong những nguyên nhân quan trọng
làm gia tăng quá trình biến đổi khí hậu trái đất và các thiên tai hiện nay. Theo thống
kê của Cục kiểm lâm trong vòng 5 năm qua (2006-20011) trên cả nước đã xẩy ra
2.785 vụ cháy rừng làm thiệt hại 5.813 ha rừng, bình quân mỗi năm rừng bị cháy tới
hàng nghìn ha. Trong thời gian qua, Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp, các
ngành tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm ngăn
chặn thảm họa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND
tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo chính quyền các huyện, thị xã nơi có rừng, các sở, ngành
có liên quan cùng các đơn vị chủ rừng chủ động thực hiện phương án PCCCR. Tuy
nhiên, do Kiên Giang chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng nhiệt đới, gió mùa, thời tiết
diễn biến phức tạp; mặt khác ý thức PCCCR của người dân chưa cao, công tác quản lý
lửa trong quá trình sản xuất, sinh hoạt của người dân trong khu vực có rừng còn nhiều
bất cập, đời sống nhân dân khu vực ếp giáp với rừng còn nhiều khó khăn thường gây
áp lực đến tài nguyên rừng đặc biệt là vào mùa khô; phương tiện chữa cháy rừng còn
nhiều hạn chế, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.
Do vậy, việc xây dựng phương án PCCCR tỉnh Kiên Giang là một yêu cầu cần thiết,
nhằm tăng cường các biện pháp chủ động trong PCCCR, góp phần bảo vệ và phát
triển rừng của tỉnh.
8.1.2 Cơ sở pháp lý:

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
- Luật phòng cháy, chữa cháy ngày 29 tháng 06 năm 2001;
- Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính
phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất
lâm nghiệp;
- Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 1995 của Chính phủ ban hành
Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ ban
hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy;
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- Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Thông tư số 144/2002/TTLT-BNN&PTNT-BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002
của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng hướng dẫn phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội
trong công tác bảo vệ rừng;
- Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 03 năm 2004 của Bộ Công an
hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 127/2000/QĐ-BNN-KL ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cấp dự báo, báo động và
các biện pháp tổ chức thực hiện PCCCR;
- Thông báo số 94/TB-VPCP ngày 12 tháng 05 năm 2005 của Văn phòng Chính
phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về triển khai các
biện pháp chống chặt phá rừng và phòng cháy chữa cháy rừng;
- Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04 tháng 08 năm
2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn
việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy chữa
cháy rừng.
8.2 Thực trạng công tác PCCCR
8.2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội
Tỉnh Kiên Giang nằm trong tọa độ địa lý từ 9o10'16” đến 9o59'45” vĩ độ Bắc và
101o03'06” đến 109o07'59” kinh độ Đông. Phía Đông - Bắc tỉnh An Giang, phía Bắc
giáp Tp. Cần Thơ, phía Nam giáp tỉnh Cà Mau, phía Tây giáp Biển Đông, phía Đông
giáp tỉnh Hậu Giang.
Tỉnh Kiên Giang nằm trong vành đai nhiệt đới, do chụi ảnh hưởng bởi 2 hệ thống gió
mùa Tây Nam vào mùa Hạ và Đông Bắc vào mùa Đông nên khí hậu của tỉnh có biến
đổi đặc thù hai mùa rõ rệt, mùa khô bắt đầu vào tháng 11 và thường kéo dài đến
tháng 5 năm sau. Yếu tố khí hậu, thời tiết luôn biến đổi và có sự khác biệt lớn theo
từng năm, có năm mùa mưa kết thúc sớm, nắng nóng kéo dài dẫn đến tình trạng khô
hạn, chênh lệch giữa lượng mưa và lượng bốc hơi tương đối lớn nên lượng nước tích
trữ trong các kênh, mương, ao hồ nhiều nơi bị khô kiệt gây rất nhiều khó khăn cho
công tác PCCCR.
8.2.2 Thực trạng công tác PCCCR (2003-2008)
8.2.2.1. Tình hình tổ chức thực hiện PCCCR

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp là lực lượng cảnh sát PCCC
thuộc công an Tỉnh, được tổ chức thành hệ thống gồm các đội PCCC trực
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thuộc phòng cảnh sát PCCC tỉnh, chụi trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý
Nhà nước về lĩnh vực PCCC nói chung và PCCC rừng nói riêng trên địa bàn của
từng huyện, thị xã (Xem phụ lục 1). Các đội PCCC có nhiệm vụ hướng dẫn,
kiểm tra mọi tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của Nhà nước về PCCC;
tổ chức, chỉ huy lực lượng chữa cháy, điều tra, xử lý vi phạm an toàn về PCCC.
Lực lượng PCCC tại cơ sở
Lực lượng PCCC tại cơ sở là lực lượng tại chỗ được thành lập từ các đội bảo vệ
của các đơn vị chủ rừng và lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng tại các xã có
rừng. Đây là lực lượng có thể điều động nhanh, có vai trò quan trọng trong
việc phát hiện và dập tắt những đám cháy nhỏ mới phát sinh, tham gia chữa
cháy rừng cùng lực lượng PCCC chuyên nghiệp.
Hiện nay tại 6 đơn vị chủ rừng đều thành lập ban chỉ huy và tổ đội PCCC rừng
do thủ trưởng hoặc phó Thủ trưởng trực ếp lãnh đạo, tổng số nhân sự có 411
người và được trang bị phương ện, dụng cụ đảm bảo yêu cầu tối thiểu phục
vụ cho công tác PCCC rừng (Xem biểu thống kê lực lượng và phương ện tại
chỗ – Phụ lục 1).
Riêng tại mỗi xã nơi có rừng và diện ¡ch cây công, nông nghiệp cận rừng đều
có lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật
tự xã hội và an ninh quốc phòng còn là lực lượng chính tham gia PCCC rừng
trên địa bàn.
Đầu tư trang bị phương tiện PCCCR tại cơ sở
Hầu hết các đơn vị chủ rừng đều có trang thiết bị, phương ện phục vụ cho
công tác PCCC như: máy bơm chữa cháy với trên 300 m ống cho mỗi máy chữa
cháy, bình chữa cháy các loại, xe bồn chứa nước, máy bộ đàm, kẻng báo cháy.
Ngoài ra còn chú trọng trang bị các dụng cụ thủ công chữa cháy như bàn dập
lửa, cuốc, cào, ...
Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí, mức độ đầu tư cho công tác PCCC rừng tại
một số đơn vị chủ rừng (thuộc đơn vị kinh tế) còn thấp, chỉ tận dụng các máy bơm
nước phục vụ trong sản xuất nông nghiệp hoặc trang bị loại máy cũ tân trang, công
suất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác PCCC rừng.
8.2.2.2. Tình hình cháy rừng trong mùa khô năm 2003-2008

- Số vụ cháy: Trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 41 vụ cháy rừng làm
thiệt hại 98,7 ha rừng sản xuất, chiếp 3,7% diện ¡ch rừng có nguy cơ cháy cao.
Tất cả diện ¡ch rừng bị cháy đều là rừng non mới trồng hoặc mới tái sinh chồi,
trong đó có 67,5 ha là diện ¡ch đã quy hoạch cho các dự án kinh tế khác.
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Ngoài ra, còn xảy ra hàng chục trường hợp cháy đồng cỏ, rẫy mía nằm xen kẽ
giữa các khu rừng.
- Nguyên nhân cháy: Trong 41 vụ cháy rừng có 38 vụ cháy do người dân đốt
đồng cỏ cháy lan, số vụ còn lại do những diện ¡ch rừng đã quy hoạch cho các
dự án kinh tế khác trong giai đoạn chờ thanh lý, không có tổ chức PCCC nên
khi xảy ra cháy không có lực lượng, phương ện tại chỗ để chữa cháy kịp thời.
8.2.3 Đánh giá chung về tình hình PCCCR ở Vườn Quốc gia
8.2.3.1. Thuận lợi

- Công tác PCCC rừng luôn được sự quan tâm của UBND tỉnh, các Sở, nhành và
các cấp chính quyền địa phương phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
- Công tác bảo vệ rừng được củng cố, tăng cường. Công tác PCCCR đã đi vào
nề nếp, phương án PCCCR hành năm được phê duyệt mang tính khả thi cao.
- Chính quyền của các địa phương đều quan tâm xây dựng mối liên kết phối
hợp cùng các lực lượng công an, lực lượng tại địa phương.
8.2.3.2. Khó khăn:

- Vào những tháng mùa khô, dưới tán rừng lớp thực bì kết hợp với lá khô rụng
tạo thành khối lượng lớn vật liệu dễ cháy.
- Hầu hết các vùng rừng của tỉnh đều tiếp giáp với khu vực dân cư và sản xuất
nông nghiệp, nạn đốt đồng cỏ và lá mía sau thu hoạch chưa được kiểm soát
chặt chẽ, trong rừng có nhiều đường mòn đi lại của dân; đạc biệt hiện có 03
điểm du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú
Quốc, Hòn Chông mỗi năm có hàng 100.000 lượt du khách đến tham quan,
việc quản lý nguồn lửa vô cùng khó khăn.
- Đời sống nhân dân khu tiếp giáp với rừng còn nhiều khó khăn, tình hình vi
phạm ngày càng gia tăng gây áp lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng.
- Ý thức người dân trong việc sử dụng lửa và PCCCR chưa cao.
- Việc đầu tư trang thiết bị cho công tác PCCCR còn nhiều hạn chế.
8,2.3.3. Đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng của cháy rừng.

Chất cháy là thảm thực vật có nhựa và tinh dầu. Qua các vụ cháy rừng trên địa bàn
tỉnh có 3 dạng cháy chủ yếu là cháy dưới tán, cháy tán và cháy ngầm. Thời gian cháy
thường xảy ra vào tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
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9 Mục pêu và nhiệm vụ công tác PCCCR
9.1 Mục tiêu, nhiệm vụ:

Làm triệt tiêu các điều kiện tạo ra cháy rừng, nâng cao tính chủ động, khả
năng kiểm soát cháy rừng, không để xảy ra cháy rừng trong vùng lõi Vườn Quốc gia.
Cụ thể:
-

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban quản lý Vườn Quốc gia trong công
tác PCCCR;

-

Nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn PCCCR trong cộng đồng, từng
bước xã hội hóa công tác PCCCR;

-

Xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng PCCCR và các tổ đội quần chúng
bảo vệ rừng và PCCCR tại cơ sở;

-

Xây dựng công trình PCCCR, đầu tư phương tiện, trang thiết bị, công cụ
chủ động PCCCR;

Xây dựng và vận hành các hoạt động dự báo cháy rừng, phát hiện điểm
cháy rừng trong địa bàn Vườn Quốc gia.
9.2 Quan điểm chỉ đạo trong công tác PCCCR:
-

-

-

Công tác PCCCR được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh theo
phân cấp quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp được quy định tại
Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng
Chính phủ.
Các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp cần thiết
ứng với từng cấp dự báo cháy rừng quy định tại Quyết định số 127/QĐBNN-KL ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộng nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về cấp dự báo, báo động và các biện pháp tổ chức
thực hiện PCCCR.

Làm cho mọi người dân hoạt động trong khu vực có rừng nhận thức rõ về
nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực thực hiện các biện pháp an toàn về PCCCR,
xây dựng phong trào quần chúng đấu tranh và ngăn chặn mọi hành vi vi
phạm các quy định về an toàn PCCCR.
9.3 Phương châm của công tác PCCCR
-

- Thực hiện phòng cháy là chính, chủ động xây dựng, triển khai phương án
PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện
tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng như Kiểm lâm, công an và quân đội tổ
chức chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.
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10 Các giải pháp chủ yếu
10.1 Kiện toàn tổ chức và lực lượng PCCC rừng các cấp:

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC rừng và đáp ứng
một trong bốn yêu cầu về PCCC rừng, cần tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức và lực
lượng PCCC rừng. Cần tập trung thực hiện những nội dung sau:
a. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCCR: Thực hiện tốt quy chế phối hợp
hoạt động của Ban chỉ huy nhằm tăng cường vai trò tham mưu của các
thành viên nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo thực hiện phương án PCCC
rừng trên địa bàn quản lý.
b. Thành lập Ban chỉ huy PCCCR các cấp: trên địa bàn mỗi cấp, UBND các cấp
thành lập Ban chỉ huy chữa cháy rừng trên địa bàn đồng thời, xây dựng
phương án về tổ chức và chỉ huy lực lượng chữa cháy rừng ứng với từng
cấp.
c. Thành phần ban chỉ huy chữa cháy gồm: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện, xã làm trưởng ban; thủ trưởng các ban: Y tế, Tài
chính, kinh tế, trưởng các ấp là ủy viên.
d. 1.3.Tăng cường sự phối hợp trong công tác PCCC rừng: giữa các lực lượng
kiểm lâm, cảnh sát PCCC, công an, quân đội và chính quyền tại cơ sở tăng
cường sự phối hợp hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công
tác PCCC rừng.
e. Tổ chức lực lượng PCCC rừng trên cơ sở biên chế tổ chức hiện có, đào tạo,
huấn luyện nghiệp vụ và trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết phục vụ
cho công tác PCCC rừng.
Toàn lực lượng kiểm lâm gồm 56 đồng chí (30 đồng chí hợp đồng bảo vệ
rừng) được chia thành: 1 đội kiểm lâm cơ động 15 đồng chí; 7 trạm quản
lý bảo vệ mỗi trạm 4 đồng chí; 4 tổ trực cháy mỗi tổ 3 đồng chí. Các tổ, đội
PCCCR được trang bị phương tiện, nhiên liệu có nhiệm vụ tuần tra canh
gác, phát hiện lửa, huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ, báo cáo kịp thời
về Ban chỉ huy PCCCR rừng Vườn Quốc gia để kịp thời chữa cháy rừng. Khi
có cháy rừng xảy ra huy động toàn bộ lực lượng các phòng, đồng thời huy
động lực lượng chữa cháy tại địa phương, cảnh sát PCCC, lực lượng quân
đội tham gia chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra
10.2 Biện pháp phòng chống cháy rừng
10.2.1 Xây dựng phương án PCCCR và bản đồ phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy
rừng cao
f.

Chỉ đạo các ngành chức năng căn cứ hiện trạng rừng, làm tham mưu xây dựng bản
đồ trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao nhằm phục vụ cho công tác quản lý và tổ chức
PCCCR.
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10.2.2 Xây dựng, duy trì mạng lưới thông tin dự báo cháy và báo cháy rừng

Hàng tuần vào mùa khô, bộ phận chuyên môn cung cấp kịp thời thông tin dự báo cấp
cháy tại từng tiểu khu khu vực có rừng báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy PCCCR các cấp
và Ban chỉ huy PCCCR của tỉnh cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.
Tổ chức và duy trì hệ thống điểm chốt, tháp canh lửa; trang bị thông tin dự báo cháy
bằng điện thoại di động. Khi nhận tin báo cháy, chủ rừng thông báo cho chính quyền
địa phương, cảnh sát PCCC khu vực biết để tổ chức chữa cháy rừng.
Các đơn vị chủ rừng trang bị điện thoại di động để liên lạc, chỉ huy chữa cháy rừng.
10.2.3 Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức của cộng đồng về công tác
PCCCR:

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng
cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện an toàn PCCC nói chung
nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về PCCC và ý thức chấp hành các quy định của
Nhà nước về an toàn PCCCR trong cộng đồng dân cư, du khách đến tham quan du
lịch sinh thái thông qua các hình thức:
-

Phát hành tài liệu tuyên truyền PCCCR, thực hiện tuyên truyền qua hệ
thống các trạm phát thanh xã, ấp.

-

Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện các quy định về PCCCR.

-

-

-

Phối hợp với cơ quan báo, đài xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về PCCCR, thông tin về cấp dự báo cháy trong các tháng mùa
khô.
Triển khai chương trình phổ biến pháp luật, nhắc nhở nội quy PCCCR, tập
huấn hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản chữa cháy rừng cho cán bộ, nhân
dân, khách tham quan du lịch trong rừng.
Xây dựng các bảng tuyên truyền về PCCCR, biển cấm dùng lửa trong rừng,
nhắc nhở mọi người nêu cao ý thức về PCCCR.

Tăng cường bảng tuyên truyền về bảo vệ rừng và hoàn thiện nội dung quy
ước bảo vệ rừng và PCCCR của cộng đồng dân cư.
10.2.4 Đào tạo, tập huấn chữa cháy rừng.
-

Chi cục kiểm lâm, Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý
lửa rừng và kỹ thuật PCCCR cho lực lượng kiểm lâm, cán bộ làm công tác PCCCR tại
cơ sở; hướng dẫn giúp chính quyền xã tập huấn kỹ thuật PCCCR.
10.2.5 Xây dựng và duy trì các công trình PCCCR
-

Cuối mùa mưa (tháng 10) chủ động đắp toàn bộ các cống đập, giữ nước
duy trì độ ẩm cho rừng trong suốt mùa khô.
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-

Dọn lục bình, bèo trên các tuyến kênh đảm bảo thuận lợi cho công tác tuần
tra canh gác, vận chuyển phương tiện kịp thời ứng cứu khi có cháy xảy ra.

-

Tu sửa các tháp quan sát lửa rừng.

-

Đầu tư phương tiện, máy móc thiết bị bảo trì máy móc thiết bị chữa cháy,
dự phòng nhiên liệu (xăng, dầu, nhớt) ở thế chủ động.

Thực hiện các biện pháp làm giảm nguồn vật liệu cháy trên tuyến đê bao
trong bằng cách đốt trước có kiểm soát vào đầu mùa khô.
10.2.6 Kiểm soát lửa trong khu vực tiếp giáp với rừng:
-

Xây dựng quy ước PCCCR, quy định trách nhiệm của các hộ gia đình khi thực hiện đốt
dọn cỏ, trước và sau thu hoạch phải tiến hành các biện pháp kiểm soát lửa, đồng thời
phái thông báo cho Kiểm lâm địa bàn phụ trách xã và công an xã biết thời gian và địa
điểm trước khi thực hiện.
Đặt biển cấm lửa, xây dựng quy ước PCCCR và tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện
ngăn chặn hành vi vi phạm quy định về dùng lửa trong rừng cho du khách đến tham
quan du lịch.
10.2.7 Kiểm tra an toàn về PCCCR:
-

-

Kiểm tra an toàn về PCCCR là nhằm kịp thời phát hiện, tổ chức khắc phục
những thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về PCCCR; xử lý hoặc đề xuất xử
lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về PCCCR. Kiểm tra an toàn về
PCCC được thực hiện theo chế độ quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định
35/2003/NĐ-CP.
Trong suốt những tháng mùa khô, chủ rừng thường xuyên tổ chức kiểm tra
an toàn về PCCCR.

Khi diễn biến thời tiết bất thường và khi có dấu hiệu nguy hiểm, mất an
toàn về PCCCR, cấp cháy trong vùng lõi lên đến cấp IV, cấp V tạm ngưng
việc đưa đón khách du lịch vào tham quan vào nơi có rừng.
10.2.8 Tổ chức theo dõi cập nhật thông tin báo cáo tình hình PCCCR:
-

Trong suốt những tháng mùa khô phân công cán bộ thường trực theo dõi, cập nhật
thông tin PCCCR, hàng ngày thực hiện chế độ báo cáo cho Ban chỉ huy. Thiết lập 01
máy điện thoạt thường trực để liên lạc.
10.2.9 Trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ PCCCR.

Trang bị phương tiện, thiết bị PCCCR (Phụ lục 3).
10.3 Tổ chức chữa cháy rừng:
10.3.1 Chỉ huy chữa cháy

Trong mọi trường hợp xảy ra cháy rừng, khi người có chức vụ cao nhất của đơn vị
cảnh sát PCCC (Đội trưởng trở lên) có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa
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cháy. Mọi thành viên của Ban chỉ huy chữa cháy rừng có trách nhiệm tham gia chỉ
huy chữa cháy và chụi sự phân công của người chỉ huy chữa cháy thuộc lực lượng
Cảnh sát PCCC.
Trường hợp tại nơi xảy ra cháy lực lượng Cảnh sát PCCC chưa đến kịp thì Thủ trưởng
các đơn vị (trưởng Ban chỉ huy PCCCR) là người chỉ huy và tổ chức chữa cháy. Chủ
tịch UBND các cấp có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy.
10.3.2 Huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy:

Khi xảy ra cháy rừng, căn cứ yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy có quyền quyết
định huy động nhân lực và phương tiện trong địa bàn để tham gia chữa cháy. Trong
mọi tình huống và mọi cấp độ tổ chức chữa cháy rừng, lực lượng cần điều động
trước tiên gồm có:
-

Kiểm lâm;

-

Công an xã;

-

Dân quân tự vệ;

-

Tổ nhân dân tự quản;

-

Cảnh sát PCCC;

-

Cán bộ, nhân viên y tế.

Khi nhận được tin báo, tất cả các cơ quan đơn vị có liên quan nhanh chóng
điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy.
10.3.3 Tổ chức lực lượng phối hợp chữa cháy rừng:

Trong mọi tình huống, lực lượng tham gia chữa cháy rừng được tổ chức thành những
bộ phận chủ yếu sau:
Bộ phận chủ lực: Bộ phận này có nhiệm vụ trực tiếp sử dụng mọi công cụ,
phương tiện và các biện pháp để khống chế và dập tắt đám cháy gồm: lực
lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp, đội PCCCR của kiểm lâm, dân
phòng, đội PCCCR thuộc các đơn vị cơ sở tại địa phương đảm nhiệm được
triển khai thành nhiều mũi tác nghiệp theo sự phân công của Ban chỉ huy
PCCCR.
Bộ phận phù trợ: Bộ phận này có nhiệm vụ hỗ trợ cùng bộ phận chủ lực
trong việc mở đường, vận chuyển máy móc thiết bị chữa cháy đến hiện
trường, bảo vệ trật tự, dẫn đường cho lực lượng tiếp ứng gồm: lực lượng
công an, dân quân tự vệ địa phương đảm trách.
Bộ phận cứu hộ: Bộ phận này có nhiệm vụ cứu hộ, cấp cứu người bị nạn.
Gồm nhân viên y tế địa phương, nhân viên của trung tâm cứu hộ, trung
tâm y tế điều động đến đảm trách.
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Bộ phận hậu cần: Làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, tiếp nước, thức ăn cho
lực lượng tham gia chữa cháy (trong trường hợp thời gian chữa cháy kéo
dài)
-

Nếu quy mô tổ chức cháy ở cấp độ I và II Thủ trưởng các đơn vị có
rừng cử cán bộ, nhân viên đảm nhiệm.

Nếu quy mô tổ chức chữa cháy ở cấp độ III và IV, V cần huy động cả
lực lượng địa phương đảm nhiệm.
10.4 Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra
-

Khi cháy rừng xảy ra, Chi Cục kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng, chính
quyền địa phương cùng tiến hành điều tra xác định nguyên nhân gây cháy, mức độ
thiệt hại và xử lý cá nhân, đơn vị gây ra cháy rừng. Giải quyết chế độ chính sách cho
những người bị nạn trong quá trình tham gia chữa cháy theo quy định của Pháp luật.
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