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Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn Vùng cao 

(CHESH) 

Văn phòng đại diện Miền Trung 
 

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

TẠI KHU BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC ĐẦU NGUỒN SÔNG NGÀN PHỐ 
XÃ SƠN KIM 1, HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH, VIỆT NAM 

 

- Căn cứ Quyết định số 526/TC-LHH ngày 19/8/1999 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) về việc Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn Vùng 

cao (CHESH). 

- Căn cứ Quyết định số 527/TC-LHH ngày 19/8/1999 của Liên hiệp Hội về việc Ban hành Điều 

lệ của Trung tâm CHESH. 

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-374 do Bộ Khoa 

học và Công nghệ cấp ngày 25/04/2016. 

- Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ/UB-NL3 ngày 05/6/2002 về Luận chứng thành lập Khu Bảo 

tồn Đa dạng Sinh học đầu nguồn sông Ngàn phố. 

 

Tuân thủ sứ mệnh và nghĩa vụ của Luận chứng Khu Bảo tồn Đa dạng Sinh học đầu nguồn 

sông Ngàn phố, đảm bảo an ninh môi trường lưu vực đầu nguồn theo Luật Môi trường; thực hiện 

nghiêm minh an ninh khu vực  biên giới; tuân thủ Luật Đa dạng Sinh học; và thực hiện tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra 

 
NGUYÊN TẮC VÀ TRÁCH NHIỆM CHUNG ÁP DỤNG MỌI ĐỐI TƯỢNG: 

- Đăng ký
1
 chứng minh thư hoặc giấy tuỳ thân tại cổng bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự ra 

vào khu vực đầu nguồn. 

- Mọi đối tượng (người lớn, trẻ em) vào Khu Bảo tồn
2
 phải tự chịu trách nhiệm về tính mạng, 

tài sản và các loại bảo hiểm cần thiết theo quy định của Nhà nước. Khu Bảo tồn không chịu 

trách nhiệm về các loại bảo hiểm liên quan và không chịu trách nhiệm về tài sản 
3
 của 

khách.  

- Ưu tiên
4
 người địa phương

5
 có đóng góp vào các hoạt động quản lý khu Bảo tồn và bảo vệ 

rừng. 

- Không sử dụng xà phòng, dầu gội đầu và túi ni lông đảm bảo thân thiện với môi trường và 

không gây ô nhiễm vùng đầu nguồn nước sông Ngàn Phố. 

- Không mang động vật hoang dã và động vật sống (gà, tôm, cá,…) vào khu Bảo tồn để nấu, 

nướng,  không hút thuốc lá, thuốc lào để bảo vệ hệ sinh thái rừng và ngăn ngừa cháy rừng.  

                                                 
1 Áp dụng cho những đoàn hoặc cá nhân vào làm việc và lưu trú tại khu Bảo tồn và những trường hợp đặc biệt cần trình giấy tuỳ 

thân. 
2 Thăm quan, tắm, vào rừng trải nghiệm, và các hoạt động khác trong khu vực Bảo tồn. 
3 Tài sản bao gồm: tiền, các loại xe và các vật dụng khác liên quan. 
4 Vé vào cổng theo qui định. 
5 Người dân xã Sơn Kim chỉ thu 50% giá vé qui định. 
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- Tổ dịch vụ sẽ có sản phẩm địa phương
6
 có nguồn gốc, không dùng các loại nước uống có 

ga, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người.  

 

- Trẻ em không được uống rượu, bia. Người lớn không được uống say đảm bảo an ninh trật tự 

trong khu vực đầu nguồn.  

- Tất cả các mức phí được áp dụng như nhau cho cả người Việt Nam và người nước ngoài. 

- Đối với các đoàn lưu trú tại khu Bảo tồn: không được vắng mặt sau 22h đêm. Trong trường 

hợp cần thiết phải có sự đồng ý của người quản lý. 

 

1. THU PHÍ VÀO CỔNG THEO QUI ĐỊNH ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, VỆ SINH MÔI 

TRƯỜNG LƯU VỰC ĐẦU NGUỒN VÀ GIAO THÔNG, BẾN BÃI 7 

- Trẻ em
8
   : 10.000 đồng/người/lượt vào 

- Người lớn   : 20.000 đồng/người/lượt vào 

- Xe máy   : 10.000 đồng/xe/lượt 

- Xe dưới 7 chỗ ngồi : 30.000 đồng/xe/lượt 

- Xe 9-25 chỗ ngồi  : 50.000 đồng/xe/lượt 

- Xe trên 25 chỗ ngồi : 100.000 đồng/xe/lượt 

Lưu ý: Đối với xe các loại và người được phép ra vào 2 lần/vé, lần thứ 3 khách và xe phải mua vé 

vào như ban đầu. 

Các phí khác:  

- Phí chỗ ngồi nhà sàn 9 gian: 20.000 đồng/tiếng đồng hồ/một gian nhỏ 

- Phí sử dụng nhà gỗ nhỏ : 100.000 đồng/dưới 4 tiếng (một buổi) 

- Phí sử dụng chiếu ngồi : 50.000 đồng/chiếc/dưới 4 tiếng (một buổi) 

- Phí sử dụng quạt điện : 20.000 đồng/một tiếng đồng hồ 

- Phí chụp ảnh cưới  : 500.000 đồng/lượt 

 

                                                 
6 Sản phẩm địa phương bao gồm: nước khoáng Sơn Kim, nước hoa quả theo mùa (nước mía, nước dừa, nước chanh, nước cam, chè 

đỗ đen), chuối Hương Sơn, các loại quả trong mô hình của khu Bảo tồn (quả sinh thái), chè xanh Hương Sơn, kẹo cu đơ Hương Sơn, 

bánh gai Đức Thọ và kem các loại, bia Huda, bia Sài Gòn. 
7 Giao cho Hợp tác xã Nông lâm nghiệp sinh thái và dịch vụ tổng hợp Rào Àn thu theo quy định của Pháp luật. 
8 Dưới 10 tuổi 
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2. ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM VÀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 

(HỆ SINH THÁI RỪNG TỰ NHIÊN ĐẦU NGUỒN VÀ VƯỜN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI) 

2.1  Tiền ăn
9
 (hỗ trợ rửa bát)  : 200.000đ/người/ngày  

2.2 Tiền ngủ    : 100.000đ
10

/người/đêm hoặc 1 buổi 

2.3 Phí tổ chức
11

: 

- Đoàn dưới 10 người : 500.000đ/ngày 

- Đoàn dưới 20 ngườ i : 600.000đ/ngày 

- Đoàn từ 20-50 người : 1000.000 đ/ngày  

2.4 Phí đưa đón
12

 (tiền xăng xe ô tô và xe máy tính theo km thực tế) 

 

2.5 Phí giấy phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài: 

- Xăng xe đi lại tính theo km thực tế (có bảng ghi lộ trình đi làm thủ tục và có xác 

nhận của người quản lý) 

- Tiền lệ phí theo quy định hiện hành: 250.000đ/lần vào/người 

 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI ĐOÀN: 

 

- Chuẩn bị các giáo trình đào tạo thực hành và người hướng dẫn (có giáo cụ trực quan phù 

hợp cho các đối tượng khác nhau như học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, và cấp cao hơn). 

- Có người hỗ trợ hướng dẫn về công tác tổ chức và chuyên môn cho đoàn, đảm bảo đáp ứng 

những nhu cầu, yêu cầu của cả hai bên theo chương trình đã được thống nhất. 

- Các thành viên của đoàn yêu cầu ăn mặc phù hợp với giá trị văn hoá của người Việt Nam 

(lịch sự, kín đáo, giản dị, đi giầy, dép đế thấp phù hợp với điều kiện đi rừng). Đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số mặc sắc phục truyền thống 

 

                                                 
9 Bữa Sáng: 40.000đ, Trưa: 80.000đ, Tối: 80.000đ. Mức này áp dụng cho tất cả các đối tượng, trừ những đối tượng có yêu cầu đặc 

biệt phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với trẻ em sẽ có thêm bữa ăn phụ theo thống nhất. 
10 Ưu tiên chương trình giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ, chỉ thu phí vệ sinh, giặt giũ. 
11 Phí tổ chức bao gồm: tiền điện, internet, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, người hướng dẫn, đăng ký tạm trú và đóng góp bảo vệ môi 

trường rừng đầu nguồn. 
12 Xe ô tô Landcruiser (7 chỗ ngồi): 16lít/100km; xe ô tô 5 chỗ ngồi: 12lít/100km; xe Coaster 30 chỗ ngồi: 21lít/100km; xe máy: 

10.000đ/km 
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3. ĐOÀN HỘI THẢO, TẬP HUẤN, HỘI NGHỊ, HỘI HỌP, TRAO ĐỔI CHIA SẺ KINH NGHIỆM THEO 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỐI TÁC 

3.1 Tiền ăn   : 200.000đ/người/ngày 

3.2 Tiền ngủ   : 300.000đ 
13

/người/ngày  

 

3.3 Phí tổ chức  

           - Đoàn dưới 10 người : 500.000đ/ngày 

           - Đoàn dưới 20 người : 600.000đ/ngày 

           - Đoàn từ 20-50 người : 1.000.000đ/ngày 

3.4 Phí đưa đón: như trên 

 

3.5 Phí giấy phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài: như trên 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI ĐOÀN: 

- Không nhận đoàn trên 50 người để đảm bảo chất lượng dịch vụ và an ninh lưu vực đầu 

nguồn. 

- Các thành viên của đoàn yêu cầu ăn mặc phù hợp với giá trị văn hoá của người Việt Nam 

(lịch sự, kín đáo, giản dị, đi giầy, dép đế thấp phù hợp với điều kiện đi rừng). Đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số mặc sắc phục truyền thống. 

 

4. TÌNH NGUYỆN VIÊN  

4.1 Tình nguyện viên chưa có kinh nghiệm:  

4.1.1 Tiền ăn  : 200.000đ/người/ngày 

4.1.2 Tiền ngủ  : 50.000đ
14

/người/ngày 

4.1.3 Tiền ăn và ngủ  : 4.000.000 đồng/tháng/người (cá nhân ở từ một tháng trở lên 

sẽ thu theo tháng, không thu theo ngày) 

4.1.4 Phí tổ chức  : không tính (xem trách nhiệm ở dưới) 

4.1.5 Phí đưa đón  : như trên 

 

4.2 Tình nguyện viên có kinh nghiệm (đóng góp được các kinh nghiệm chuyên môn, kỹ  

năng làm việc):  

4.2.1 Tiền ăn  : 200.000đ/người/ngày 

4.2.2 Tiền ngủ  : 100.000đ/người/đêm  

4.2.3 Tiền ăn và ngủ  : 5.000.000 đồng/tháng/người (cá nhân ở từ một tháng trở lên 

sẽ thu theo tháng, không thu theo ngày) 

4.2.4 Phí tổ chức  : không tính (xem trách nhiệm ở dưới) 

4.2.5 Phí đưa đón  : như trên 

                                                 
13 Mức thu tiền ngủ khác nhau. Lý do: các đối tượng khác nhau thì thu khác nhau đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng thành 

phần và nội dung hoạt động. 
14 Do tình nguyên viên đã có tham gia các hoạt động tại khu Bảo tồn theo sự thống nhất nên tiền ngủ được giảm trừ. 
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TRÁCH NHIỆM CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN: 

- Tham gia các công việc theo kế hoạch theo thống nhất của hai bên như nấu ăn, thực hành 

nông nghiệp, chăn nuôi, vệ sinh môi trường, hoạt động cộng đồng, tham gia tổ chức đón tiếp 

các đoàn đến, giặt giũ chăn màn, gấp chăn màn gọn gàng mỗi ngày. 

- Chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc và quy định đã đề ra. 

- Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nơi ở trước khi về. 

- Viết báo cáo kết quả và đánh giá khi kết thúc gửi lại cho người hướng dẫn. 

 

5. ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN THỰC TẬP TỪ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 

5.1 Tiền ăn (tham gia nấu ăn và rửa bát) : 200.000đ/người/ngày 

5.2 Tiền ngủ (hỗ trợ vệ sinh, giặt giũ) : 50.000đ/người/ngày 

5.3 Phí tổ chức:  

           - Đoàn dưới 10 người  : 500.000đ/ngày 

           - Đoàn dưới 20 người  : 600.000đ/ngày 

           - Đoàn từ 20 - 50 người : 1.000.000đ/ngày 

5.4 Tiền ăn và ngủ    : 3.000.000 đồng/tháng/người (đối với sinh viên ở từ 

một tháng trở lên thu theo tháng – không thu theo ngày) 

5.5 Phí đưa đón    : như trên 

5.6 Phí giảng viên    : từ 1.000.000 đồng – 5.000.000 đồng/ngày/giảng viên. 

Tuỳ thuộc vào mục tiêu, nội dung và thành phần tham gia, phí thành viên sẽ được tính cụ 

thể hoặc không tính và sẽ làm hợp đồng dựa vào sự thoả thuận của hai bên. 

 
 

6. CÁC ĐOÀN TRONG LIÊN MINH LISO (CÁN BỘ, GIA ĐÌNH CÁN BỘ
15

) 

 

Áp dụng theo quy chế của Liên minh LISO.  

 
7. TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (ĐỐI NGOẠI): LÃNH ĐẠO

16
 CẤP XÃ, HUYỆN, TỈNH VÀ TRUNG 

ƯƠNG ĐẾN LÀM VIỆC CHÍNH THỨC: Không thu phí  

 

8. CÁC ĐOÀN KHÁC
17

: Tuỳ theo kế hoạch cụ thể và thoả thuận giữa hai bên, do Ban Lãnh đạo 

quyết định. 

 

 

                                                 
15

 Bố mẹ, vợ chồng, con cái.  
16 Trong trường hợp Lãnh đạo không phải đến làm việc thì áp dụng như các đối tượng khác. 
17  Gồm các đoàn, cá nhân không đề cập trong bảng qui định này. 


