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LỜI CẢM ƠN
Chân thành cảm ơn Trung tâm Con người và Rừng (RCOFTC) đã hỗ trợ đào tạo, 
tăng cường các các kỹ kiến thức và kỹ năng cho cán bộ của PanNature trong việc 
thúc đẩy cộng đồng tham gia trong lĩnh vực quản trị rừng. 
Cảm ơn sự hỗ trợ tài chính của GREEN Mekong Challenge Fund để PanNature 
phát triển được khoá tập huấn cho cán bộ và cộng đồng tham gia quản lý rừng 
tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Khoá tập huấn cũng giúp cho PanNature phát 
triển được cuốn sổ tay này để cung cấp cho các đối tượng tham gia tập huấn gồm 
cán bộ khu bảo tồn, rừng phòng hộ, cán bộ và đại diện cộng đồng.
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Nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng và tài nguyên rừng góp phần bảo tồn đa 
dạng sinh học và hỗ trợ phát triển tế cho cộng đồng địa phương, Chính phủ đã 
đề ra và thực hiện nhiều chính sách, bao gồm kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý 
rừng, cải thiện hệ thống chính sách và pháp luật, tham gia nhiều sáng kiến, công 
ước quốc tế về quản trị rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó đáng chú ý 
là chủ chương áp dụng các phương thức quản lý và quản trị rừng có sự tham gia 
của nhiều bên, đặc biệt là hướng đến thúc đẩy cộng đồng tham gia quan lý bảo 
vệ rừng và được chi sẻ lợi ích từ việc tham gia đó. Tuy nhiên, trên thực tế triển 
khai, việc tham gia của cộng đồng vẫn chủ yếu ở hình thức nhận khoán bảo vệ 
rừng và hưởng công bảo vệ cho một diện tích nhất định theo quy định của nhà 
nước – thường ở mức thấp chưa đủ đáp ứng được mục tiêu giảm đói nghèo hay 
ổn định sinh kế của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. Lý do chủ yếu gồm: (i) 
thiếu cơ chế rõ ràng cho việc tham gia; (ii) cơ chế chia sẻ lợi ích chưa đủ hấp 
dẫn; (iii) Nhận thức và năng lực thúc đẩy của các bên liên quan yếu; và (iv) văn 
hoá và năng lực của cộng đồng. 
Trong những năm qua, PanNature đã và đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ 
tài chính và kỹ thuật để thực hiện thí điểm các mô hình về đồng quản lý rừng tại 
Việt Nam. Các kết quả thu được trong quá triển triển khai đã được Trung tâm 
đúc kết gửi cho chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng lấy làm cơ sở 
thực tiễn xây dựng các chính sách về sự tham gia của cộng đồng và chia sẻ lợi 
ích trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng 
và phát triển các hoạt động đã giúp PanNature tự nâng cao năng lực, trở thành 
một trong những tổ chức có chuyên môn cao trong lĩnh vực thúc đẩy quản trị 
rừng bền vững ở Việt Nam. 
Trong khuôn khổ hoạt động do GREEN Mekong Challenges Fund tài trợ, năm 
2014, Trung tâm Con người và Thiên nhiên Phát triển khoá tấp huấn kéo dài 5 
ngày cho đại diện các bên liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý và bảo vệ 
rừng tại Huyện Đặk Glei, tỉnh Kon Tum, gồm: ban quản lý rừng đặc dụng, ban 
quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp, cán bộ hạt kiểm lâm (kiểm lâm địa 
bàn), chính quyền cấp xã và đại diện cộng đồng dân cư sống gần rừng. Kèm theo 
đó là việc phát triển biên soạn cuốn “Sổ tay thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý 
và bảo vệ rừng” dành cho học viên. Cuốn sổ tay này là tổng hợp các kiến thức kỹ 
năng được biên dịch, tổng hợp và trích xuất từ các tài liệu sau:

GIỚI THIỆU
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1) Cẩm nang tập huấn: Cải thiện công bằng cơ sở trong bối cảnh quản trị rừng 
và biến đổi khí hậu của RECOFTC, 2014.

2) Tài liệu tập huấn kiểm lâm Nguyễn Việt Dũng, PanNature, 2008.
3) Kỹ yếu hội thảo quốc gia về Đồng quản lý rừng: khái niệm và thực tiễn tại Việt 

Nam, GTZ 2010.
4) Kỹ thuật đàm phán và hoà giải trong quản lý tài nguyên thiên nhiên của tác 

giả Antonia Engel và Bêndikt Korf, FAO 2005
5) Hướng dẫn về chính sách và thực tiễn cho Đồng quản lý rừng đặc dụng và 

khu bảo tồn rừng cộng đồng của tác giả Grazia Borrini-Feyerabend và cộng 
sự, IUCN, 2004 

Ngoài ra, trong cuốn số tay cũng có sử dụng một số các tư tiệu và thông in từ các 
tại liệu nghiên cứu sẵn có từ các tổ chức khác.
Cuốn sổ tay này gồm 3 phần chính gồm:  Phần 1: Khái niệm đồng quản lý rừng, 
sự tham gia của các bên, khung chính sách của Việt Nam liên quan đến đồng 
quản lý rừng; Phần 2: Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia đồng quản lý rừng; 
và Phần 3: Công cụ đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia – công cụ cần thiết 
cho việc thúc đẩy đồng quản lý rừng. 
Đây là cuốn tài liệu đầu tiên tập trung vào khía cạnh các kiến thức và kỹ năng 
đồng quản lý rừng sẽ không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, PanNature mong 
nhận được những ý kiến đóng góp để cải thiện, mọi thông tin góp ý kiến xin gửi 
về: 

Hoàng Xuân Thuỷ
Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Số nhà 24H2, Khu đô thị Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hòm thư: Số 612, Bưu điện Hà Nội
Điện thoại: 04 3556 4001, số máy lẻ 116
Fax: 04 34556 8941
Email: thuy@nature.org.vn
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I Đồng quản lý rừng 

1. KHÁI NIỆM ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG.

Cho đến nay, định nghĩa được thừa nhận và sử dụng rộng rãi trên thế giới đối 
với cho đồng quản lý là: 
“Đồng quản lý là tình huống mà trong đó 2 hay nhiều hơn 2 chủ thể xã hội bàn 
thảo, xác định và đảm bảo với nhau về việc chia sẻ một cách công bằng các 
chức năng quản lý, lợi ích, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với một khu vực hoặc 
các nguồn tài nguyên nào đó” (Borrini- Feyerbend và cộng sự, 2004).  Theo đó, 
quá trình ra quyết định về những hoạt động được tiến hành để sử dụng và bảo 
tồn tài nguyên thiên nhiên được thực hiện bởi nhiều bên liên quan chứ không 
phải một bên. 
Đối tượng liên quan trong đồng quản lý có thể gồm nhiều bên, từ trung ương 
cho đến địa phương và cộng đồng dân cư. Cũng theo các tác giả thì các mô hình 
đồng quản lý đã và đang được áp dụng ở nhiều quốc gia chủ yếu dựa trên “các lợi 
ích khai thác về tài nguyên và việc cung cấp dịch vụ hệ sinh thái từ các tài nguyên 
thiên nhiên không khai thác được” ( theo Swan 2010) và được chia ra thành 2 
loại hình nhỏ (Borrini- Feyerbend và cộng sự, 2004), bao gồm: 
 Quản lý phối hợp: quyền ra quyết định, trách nhiệm quản lý và tính giải trình 

thuộc về một chủ thể, nhưng theo luật định thì chủ thể này phải phối hợp với 
nhiều chủ thể khác nữa. Trong hình thức quản lý này, việc phối hợp có nghĩa 
rằng nhiều chủ thể có sự đồng thuận về một số các đề xuất để quản lý tài 
nguyên thiên nhiên, sau đó trình cho một cơ quan ra quyết định.

 Quản lý chung: Là hình thức quản lý mà ở đó các chủ thể đều có đại diện trong 
ban/hội đồng quản lý, cùng có quyền đưa ra các quyết định, có trách nhiệm 
và tính giải trình. Trong hình thức quản lý này thì việc ra quyết định cần có sự 
đồng thuận của nhiều chủ thể tham gia trong ban/hội đồng quản lý. 

Tại Việt Nam, khái niệm đồng quản lý rừng đang được xây dựng, chuẩn hoá bằng 
văn bản pháp luật của nhà nước. Trong đó đáng chú ý nhất là dự thảo quyết định 
của Thủ tướng chính phủ về cơ chế đồng quản lý rừng do Tổng cục Lâm nghiệp 
chủ trì xây dựng, theo đó đồng quản lý rừng được định nghĩa như sau: “Đồng 
quản lý rừng: là một cách thức tổ chức quản lý rừng, có nhiều chủ thể tham gia, 
bao gồm chủ rừng, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân và các bên liên 
quan khác tự nguyện tham gia quản lý rừng thông qua thỏa thuận đồng quản lý.”
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Có thể thấy rằng phương thức đồng quản lý nhấn mạnh đến các yếu tố: 
 Đàm phán: Là một yếu tố rất quan trọng đảm bảo tính công khai, thông tin 

và sự đồng thuận của các bên, quyết định mối quan hệ mạnh hay yếu của các 
đối tác. Quá trình đàm phán có thể phát triển qua 3 giai đoạn chính:
1) Tổ chức quan hệ đối tác
2) Đàm phán thoả thuận đồng quản lý, gồm cả cơ cấu, quy chế và chơ chế 

hoạt động tổ chức của một tổ chức đồng quản lý.
3) Học hỏi rút kinh nghiệm, điều chỉnh các thoả thuận đồng quản lý, duy trì 

chức năng của tổ chức đồng quản lý và tiếp tục theo dõi rà soát kết qủa tác 
động trong thời gian thực hiện đồng quản lý. 

 Thoả thuận quản lý: Thường là kế hoạch đồng quản lý một diện tích hoặc 
tà nguyên đang bị đe doạ, với nhiều thoả thuận bổ sung (dự án, sáng kiến, 
các văn bản dưới luật) cần thiết để được nhiều người chấp thuận thực hiện. 
Nhiệm vụ, chức năng, lợi ích của cá bên trong thoả thuận được quy định 
một cách rõ ràng. Ví dụ như việc thoả thuận đồng quản lý quy định về (i) 
trách nhiệm của cộng đồng, gồm: trách nhiệm tuần tra, kiểm một diện tích 
rừng nào đó; hạn chế các hoạt động và/hoặc sử dụng tài nguyên rừng cụ thể; 
thường xuyên theo dõi diễn biến đa dạng sinh học; (ii) quyền và lợi ích, gồm: 
quyền tiếp cận lãnh thổ và tài nguyên; quyền thu lượm các sản phẩm, săn bắt, 
đánh bắt và canh tác theo quy định; và quyền hưởng lợi từ các sáng kiến phát 
triển bền vững.

 Ban/hội đồng quản lý: Có sự tham gia của nhiều đại diện của các bên liên 
quan, cùng có thẩm quyền, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình để ra quyết 
sách rõ ràng trong việc quản lý đối với diện tích và tài nguyên cụ thể nào đó. 
Tổ chức này thường có điều lệ, quy chế và phương hướng hoạt động rõ ràng, 
trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, cơ chế hoạt 
động và tài chính.

Box 1: Đĩnh nghĩa cộng đồng

Cộng đồng dân cư thôn là toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân sống trong cùng một 
thôn, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc hoặc đơn vị tương đương.

Theo Điều 3, Khoản 13, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (2005) 
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2. CƠ SỞ PHÁP LUẬT THỰC HIỆN ĐỒNG QUÀN LÝ RỪNG Ở 
VIỆT NAM.

Trong những năm gần đây, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã đề cập đến 
quyền hạn và trách nhiệm của nhiều bên, đặc biệt là việc vận động, thúc đẩy 
cộng đồng tham gia cùng với các chủ rừng và chính quyền để quản lý, khai thác 
bền vững tài nguyên rừng và được hưởng lợi từ việc tham gia (Bảng 1). Trong 
đó đáng chú ý là các văn bản pháp quy:  
 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2005 (Luật BVPRT)
 Luật Đa dạng Sinh học 2008 (Luật ĐDSH), 
 Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam giai 
đoạn 2006 – 2020, 

 Quyết định 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020.

 Quyết định 07/2012/QĐ-TTG ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

 Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
Chính sách thí điểm cơ chế đồng quản lý tại một số BQL rừng đặc dụng.

Theo đó, quy định và chỉ rõ những nguyên tắc nền tảng để thúc đẩy việc hình 
thành một mô hình quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học có sự tham gia 
của nhiều bên liên quan thông qua một hội đồng quản lý – là đại diện hợp pháp, 
đảm bảo sự thỏa thuận trực tiếp và tự nguyện giữa các bên liên quan về trách 
nhiệm quản lý bảo vệ rừng và chia sẻ lợi ích hợp pháp giữa các bên liên quan. 
Các nguyên tắc này bao gồm: 
 Trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học thuộc về toàn 

dân,
 Thử nghiệm và nhân rộng các mô hình quản lý rừng cộng đồng; 
 Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động và sự nghiệp hàng năm cho các ban 

quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và có chính sách hỗ trợ một số chi phí hoạt 
động cho các tổ bảo vệ rừng thôn, xã; 

 Yêu cầu “Ban quản lý RĐD, rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp nhà nước triển 
khai thực hiện cơ chế đồng quản lý với cộng đồng dân cư địa phương trên 
cơ sở cùng chia sẻ trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và cùng hưởng lợi ích từ 
rừng trên cơ sở đóng góp của các bên”.
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Bảng 1: Danh sách một số chính sách, quy phạm pháp luật nổi bật liên quan đến 
công tác đồng quản lý rừng ở Việ Nam (theo chỉnh sửa bổ sung theo Swan 2010):

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG NỔI BẬT
Sử dụng đất 
Quyết định 13-2013-QH13- Luật đất đai 2013 
(sửa đổi luật đat 2003); và Nghị định số 43/2014/
NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều 
của luật đất đai 

Công nhận cộng đồng là đối tượng 
có tư cách pháp nhân được cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất dài hạn “Sổ đỏ”; và cộng đồng 
được sử dụng đất trong phân khu 
phục hồi sinh thái ở mức độ phù 
hợp và cho phép giao khoán bảo vệ 
rừng phòng hộ trong các phân khu 
nghiêm ngặt. 

Lâm nghiệp 
Quyết định 29/2004/QH11 - Luật bảo vệ phát 
triển rừng 2005

Quy định hộ gia đình và cộng đồng 
là một trong những đối tượng 
được giao quyền sử dụng rừng 
là rừng trồng, là đối tượng được 
nhận giao khoán, bảo vệ và phân 
chia nguồn lợi từ việc bảo vệ rừng.

Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp 
Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020; Quyết định 57/
QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và 
phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020; và Quyết 
định 07/2012/QĐ-TTG ngày 08/02/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính 
sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá 
công tác bảo vệ và phát triển rừng; 
Yêu cầu thử nghiệm một số mô 
hình đồng quản lý rừng.

Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 
của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng 
đặc dụng

Quy định về trách nhiệm phát triển 
vùng đệm của rừng đặc dụng: hỗ 
trợ cộng đồng phát triển, chia 
sẻ lợi ích từ việc tham gia bảo vệ 
rừng.

Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ về Chính sách thí điểm cơ 
chế đồng quản lý tại một số BQL rừng đặc dụng.

Thí điểm cơ chế đồng quản lý rừng 
tại một số BQL rừng đặc dụng
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG NỔI BẬT
Quyết định 218/2014/QĐ-TTg ngày 7/2/2014 
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến 
lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo 
tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

Khuyến khích áp dụng các cách 
tiếp cận bảo tồn mới như đồng 
quản lý và chia sẻ lợi ích.

Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 của 
Thủ tướng chính phủ về việc rà soát, quy hoạch 
lại 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng và sản xuất) 

Khoanh vùng dân sinh đối với cộng 
đồng sống trong diện tích rừng đặc 
dụng (hạn chế việc di chuyển dân) 
và cộng đồng được tạo điều kiện 
để đảm bảo sinh kế (nhưn hỗ trợ 
áp dụng khái niệm quản lý rừng 
dựa vào cộng đồng. 

Thông tư số 70/2007/TT-BNN ngày 1/8/2007 
của BNN về Hướng dẫn xây dựng quy ước bảo vệ 
và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn 

Cho phép xây dựng các quy ước 
địa phương về bảo vệ và phát triển 
rừng; hỗ trợ pháp lý và xây dựng 
các thoả thuận sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên.

Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 
của Chính và 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT 
Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp 
hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực 
lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo. 

Cộng đồng dân cư tham gia xây 
dựng và thực hiện kế hoạch, 
phương án bản vệ rừng, phòng 
cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo 
vệ rừng tại địa phương.

Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 
của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý 
rừng

Cho phép BQL rừng đặc dụng có 
thể tổ chức cho cộng đồng dân cư 
vùng đệm tham gia các hoạt động 
bảo vệ, bảo tồn, sử dụng hợp lý 
lâm sản và các tài nguyên tự nhiên, 
các dịch vụ du lịch sinh thái để góp 
phần nâng cao thu nhập và gắn 
sinh kế của người dân với các hoạt 
động của khu rừng đặc dụng

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái 
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 24 tháng 09 năm 2010 Về chính sách chi trả 
dịch vụ môi trường rừng

Hộ gia đình và cộng đồng dân 
cư được hưởng tiền dịch vụ môi 
trường rừng từ việc tham gia đầu 
tư phát triển và bảo vệ rừng lâu 
dài.

Du lịch 
Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 
27/12/2007 của Bộ NN&PTNT về Các quy định 
quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại các VQG và 
Khu Bảo tồn.

Xây dựng các điểm hỗ trợ du lịch 
theo quy định về quản lý rừng 
nhằm thúc đẩy sự tham gia của 
cộng đồng và tận dụng lợi ích từ 
các hoạt động du lịch trong diện 
tích rừng đặc dụng 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG NỔI BẬT
Quyết định số 44/2005/QH11 – Luật du lịch Luật hoá định nghĩa “Du lịch sinh 

thái” và hỗ trợ phát triển du lịch 
sinh thái dựa vào cộng đồng.

Quản lý rừng cộng đồng 
Công văn 1327/CV-LNCD ngày 7/9/2007 của Bộ 
NN&PTNT về việc hướng dẫn điều tra rừng cộng 
đồng 

Hướng dẫn về các phương pháp 
điều tra rừng có sự tham gia để 
chuẩn bị cho kế hoạch quản lý 
rừng cộng đồng của thôn (áp dụng 
cho chương trình thí điểm về quản 
lý rừng cộng đồng) 

Quyết định số 550/QĐ-QLR ngày 8/5/2007 về 
của Bộ NN&PTNT về việc đảm bảo “hướng dẫn 
xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng cộng 
đồng dân cư thôn”

Chính thức ban hành hướng dẫn về 
quản lý rừng cộng đồng 

Quyết định số 106/2006/QĐ-BNN ngày 
27/11/2006 của Bộ NN&PTNT về việc Ban hành 
Hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn 

Quy định nội dung giao rừng cho 
cộng đồng dân cư thôn: điều kiện 
giao rừng, hình thức, phạm vi và 
các hưởng lợi

Các tổ chức cộng đồng 
Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 
của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của tổ 
hợp tác 

Cho phép nông dân thành lập tổ 
hợp tác, có thể áp dụng đối với 
công tác đồng quản lý tài nguyên 
thiên nhiên.
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3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỪNG Ở VIỆT NAM

Ở cấp Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNT) và bộ 
Tài nguyên và Môi trường (TNMT) là các cơ quan chịu trách nhiệm chuyên môn 
và quản lý rừng, tài nguyên rừng và đất rừng. Trong Bộ TNMT, có Tổng Cục QL 
đất đai, Phòng và văn phòng đăng ký và sử dụng đất chịu trách nhiệm chuyên 
môn trong việc tham mưu, thực thi pháp luật về quản lý đất rừng. Đối với Bộ 
NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm thực hiện chức năng tham mưu 
và thực thi pháp luật về bảo vệ rừng và tài nguyên rừng trên địa bàn cả nước. 
Đồng thời trực tiếp quản lý 6 Vườn quốc gia, bao gồm: Cúc Phương, Tam Đảo, Ba 
Vì, Yok Đôn, Cát Tiên và Bạch Mã, là các khu có diện tích nằm trên địa giới hành 
chính của từ 2 tỉnh trở lên.
Ở cấp địa phương Uỷ ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã) chịu trách nhiệm 
quản lý rừng và đất rừng trên địa bàn. Theo đó có các cơ quan chuyên môn, cán 
bộ chuyên trách thực hiện trách nhiệm tham mưu và thực thi pháp về quản lý 
đất rừng, rừng và tài nguyên rừng ở từng cấp. Theo đó, ở cấp tỉnh có Sở TNMT, 
Chi cục MT, Sở NN&PTNT (Chi cục PTLN và Chi Cục Kiểm Lâm). 
Ngoài ra, UBND xã, các ban quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, các công 
ty lâm nghiệp, lâm trường quốc doanh và các hộ gia đình được Nhà nước giao 
quyền trực tiếp quản lý và khai thác đất, rừng và tài nguyên rừng cho các diện 
tích rừng và đất rừng cụ thể. Tuỳ thuộc, các loại rừng (đặc dụng, phòng hộ và sản 
xuất) mà các chủ rừng có các quyền và chức năng quản lý, bảo vệ và khai thác sử 
dụng rừng và tài nguyên rừng khác nhau. 
Theo mối quan hệ ngang cấp, các bộ ngành đều có mối quan hệ về mặt chuyên 
môi, sự phối hợp công việc với UBND các cấp. Hệ thống tổ chức quản lý được 
minh hoạ theo Sơ đồ 1 (Chỉnh sửa cập nhật theo ForestTrend, 2010).
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Biểu đồ 1: Hệ thống quản lý rừng tại Việt Nam

Bộ TN&MT

Tổng cục QL 
Đất đai

Tổng cục 
Môi trường

Phòng đăng ký 
và sử dụng đất

Cục Bảo tồn 
ĐDSH

Phòng 
TN&MT

Cán bộ đo đạc 
và địa chính xã

UBND xã KL địa bàn

BQL rừng 
Phòng hộ

Rừng và tài 
nguyên rừng

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia 
đình và cộng đồng

CTy lâm nghiệp BQL rừng 
đặc dụng

Bộ 
NN&PTNT

Sở 
NN&PTNTSở TN&MT Tổng cục 

Lâm nghiệp

Cục Kiểm 
lâm

Chi cục 
KL

Hạt KL

Chi cục 
PTLN

Chi Cục 
BVMT

UBND huyện

UBND tỉnh

VP đăng ký và 
sử dụng đất
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4. CÁC BÊN LIÊN QUAN/CHỦ THỂ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỒNG 
QUẢN LÝ RỪNG Ở VIỆT NAM TRỰC TIẾP

Trong các nguyên tắc bảo vệ và phát triển rừng (Điều 9, Luật BVPTR 2005) và 
nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học (Điều 4, Luật ĐDSH 
2008), bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học “…là trách nhiệm của mọi cơ quan, 
tổ chức, hộ gia đình và cá nhân”. Như đã đề cập, nguyên tắc chính khi xây dựng 
các mô hình đồng quản lý rừng là phải “đảm bảo sự thỏa thuận trực tiếp và tự 
nguyện giữa chủ rừng, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp trên địa 
bàn rừng thông qua đại diện hợp pháp là Hội đồng quản lý”. Vì vậy, theo sơ đồ ở 
trên có thể thấy rõ các chủ thể có thể trực tham gia vào thực hiện đồng quản lý 
rừng ở Việt Nam bào gồm: 
 BQL rừng đặc dụng, 
 BQL rừng phòng hộ, 
 UBND xã, 
 Hạt kiểm lâm huyện, 
 Công ty lâm nghiệp, 
 Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ và các cộng đồng dân cư thôn. 

Tùy theo từng loại rừng cụ thể, mà các bên liên quan, mức độ tham gia và trách 
nhiệm của các bên liên quan có thể khác nhau. Xem chi tiết tại Bảng 2: 

Bảng 2: Các chủ thể trực tiếp tham gia đồng quản lý rừng ở Việt Nam 

CHỦ THỂ MỨC ĐỘ THAM GIA VÀ TRÁCH NHIỆM 
Ban QL rừng đặc 
dụng (quản lý 
khoảng 2,2 triệu 
ha rừng)

 Là đầu mối tổ chức, kết nối các bên liên quan cùng tham gia 
quản lý, bảo vệ và hưởng lợi từ rừng trên diện tích mà BQL 
rừng đặc dụng được giao trách  nhiệm.

 Được “khoán các công việc về bảo vệ rừng, trồng rừng, 
chăm sóc và làm giàu rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư thôn, lực lượng vũ trang tại chỗ để thực hiện 
việc bảo vệ và phát triển rừng”

 ”BQL rừng đặc dung có thể tổ chức cho cộng đồng dân cư 
vùng đệm tham gia các hoạt động bảo vệ, bảo tồn, sử dụng 
hợp lý lâm sản và các tài nguyên tự nhiên, các dịch vụ du 
lịch sinh thái để góp phần nâng cao thu nhập và gắn sinh kế 
của người dân với các hoạt động của khu rừng đặc dụng” 
(QĐ186/2006/QD-TTg)
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Chủ thể Mức độ tham gia và trách nhiệm 
Ban quản lý rừng  
phòng hộ (thuộc 
UBND tỉnh, Bộ 
Quốc phòng, Bộ 
Công an)

 Tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, bình quân 
(1000 ha/người);

 Sử dụng quỹ lương của lưc lượng chuyên trách bảo vệ rừng 
hoặc tiền công bảo vệ rừng mà Nhà nước quy định trong 
các dự án được phê duyệt để khoán bảo vệ rừng cho hộ gia 
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn ở địa phương

 Hợp tác hoặc liên kết trong viêc bảo vệ rừng giữa các hộ gia 
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 Chủ rừng được quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ 
cho các lực lượng nêu trên theo quyền hạn của mình và theo 
quy định của pháp luât

Các lâm trường 
quốc doanh, công 
ty lâm nghiệp 
(quản lý trên 2 
triệu ha rừng)

 Có trách nhiệm “phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền 
địa phương rà soát đất đai và trình UBND cấp tỉnh, giao, cho 
thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” cho các đối 
tượng mới, trong đó ưu tiên: đồng bào dân tộc thiểu số và 
các hộ gia đình, cá nhân theo hình thức giao không thu tiền 
sử dụng đất hoặc thuê đất (Nghị định 135//2005/NĐ-CP 
&(Nghị định 118/2012/NĐ-CP).

 Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng để đảm bảo mục 
tiêu sau năm 2020 sẽ tạo được những khu rừng sản xuất 
có chất lượng tốt, đủ điều kiện khai thác bền vững, đáp ứng 
nhu cầu rừng tự nhiên cho tiêu dùng trong nước và thay thế 
gỗ nhập khẩu (QĐ 3343/2014/QĐ-TTg)

Hạt kiểm lâm 
huyện

Có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, 
các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng 
của chủ rừng, thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn, trong đó có: 

 Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây 
dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bản vệ rừng, phòng 
cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng

 Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động, giao ban, kiểm tra, 
sơ kết, tổng kết; và tuyên truyền, huấn luyện, tổ chức luyện 
tập, diễn tập, huy động lực lượng về bảo vệ rừng và PCCCR 
(Nghị định 119/2006/NĐ-CP, & Nghị định số 74/2010/NĐ-
CP).
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Chủ thể Mức độ tham gia và trách nhiệm 
Ủy ban nhân dân 
cấp xã (quản lý 
trên 2 triệu ha 
rừng) 

 Chịu trách nhiệm “lập và quản lý hồ sơ giao rừng, cho thuê 
rừng và đất để trồng rừng; các hợp đồng cho thuê rừng, 
khoán rừng giữa tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia 
đình, cá nhân trong xã”

 Hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát 
triển rừng, sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp 
kết hợp; làm nương rẫy…theo kế hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng”,

 Chỉ đạo các thôn, bản và đơn vị tương đương xây dựng và 
thực hiện quy ước quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; tổ chức 
và huy động lực lượng quần chúng trên địa bàn phối hợp 
với kiểm lâm, lực lượng công an, quân đội trên địa bàn phát 
hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng

 Có thể cho phép thành lập các Ban phát triển rừng xã, hoặc 
các ban phát triển rừng thôn bản (Điều 16, Quyết định 
147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007 về Một số chính sách 
phát triển rừng sản xuất giao đoạn 2007 – 2015).

Tổ chức, cá nhân, 
hộ gia đình, nhóm 
hộ và các cộng 
đồng dân cư thôn

Các hộ gia đình, nhóm hộ và cả cộng đồng dân cư thôn tham 
gia vào công tác quản lý, bảo vệ rừng cùng các cơ quan, tổ 
chức nhà nước thông qua các cơ chế khoán, giao và cho thuê 
rừng:

5. CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ VIỆC THAM GIA QUẢN LÝ RỪNG

Thực tiễn thực hiện quản lý rừng ở Việt Nam cho thấy, một trong những vấn đề 
cần quan tâm để thúc đẩy đồng quản lý rừng giữa các chủ rừng và các bên tham 
gia vào đồng quản lý tài nguyên là việc chia sẻ lợi ích. Thông thường khi nói đến 
lợi ích, thì sẽ nghĩ ngay đến việc khai thác tài nguyên, gồm gỗ, củi, lâm sản ngoài 
gỗ và động vật hoang dã. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận và quan tâm đến việc khai 
thác các nguồn tài nguyên này thì chắc chắn sẽ khó có thể thiết lập được cơ chế 
chia sẻ lợi ích vì các lí do sau đây:
(i) Chính sách, pháp luật của nhà nước giới hạn và hạn chế rất nghiêm ngặt 

việc khai thác gỗ, lâm sản và động vật hoang dã. Các loài hoang dã được 
nằm dưới sự bảo hộ của pháp luật, cụ thể sẽ phải tuân theo nghị định số 
32/2010/NĐ-CP), việc khai thác các loài động vật uý hiếm vì mục đích 
thương mại bị cấm hoàn toàn, chỉ có thể khai thác vì mục đích nghiên cứu 
khoa học và bảo tồn. Từ tháng 12 năm 2014 cho đến hết năm 2020, chính 
phủ đã chủ chương “đóng cửa rừng” cấm khai thác gỗ từ rừng tự nhiên 
theo quyết định 2243/2014/QĐ-TTg (trừ một số lâm trường đã có chứng 
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chỉ khai thác rừng bền vững ở Kon Tum và Quảng Bình), càng làm cho khả 
năng khai thác gỗ và lâm sản khó khan hơn.

(ii) Số lượng và trữ lượng của các nguồn tài nguyên rừng của Việt Nam rất hạn 
chế. Rất nhiều loài đã và đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Nếu cho 
khai thác làm nguồn lực cho cơ chế chia sẻ lợi ích khó có thể kiểm soát và 
quản lý được. 

(iii) Hiểu biết về khả năng phục hồi, sự tăng trưởng của các nguồn tài nguyên 
còn rất hạn chế, vì vậy rất khó để xác định và đưa ra được hạn mức khai 
thác trong giới hạn bền vững đối với một loại tài nguyên cụ thể.

(iv) Khả năng bị mất kiểm soát dẫn đến tình trạng lạm dụng việc chia sẻ lợi ích 
từ việc khai thác tài nguyên. Nguy cơ này có thể xuất phát từ sự yếu kém 
trong công tác thực thi luật, cam kết và thiếu cơ chế giám sát tại cơ sở.

Tuy vậy, các khó khăn này có thể được khắc phục thong qua việc tang cường thể 
chế, năng lực cho các bên lien quan. Tập trung các nguồn lực bên ngoài để khắc 
phục những giới hạn về mặt kỹ thuật. Tạo ra cơ chế giám sát thực thi pháp luật 
và các cam kết quản lý bảo vệ rừng một cách công khai, dễ dàng tiếp cận về mặt 
thông tin và có sự tham gia của nhiều bên liên quan đặc biệt là của đối tượng là 
các hộ gia đình và cộng đồng thôn bản.
Ngoài ra, việc chia sẻ lợi ích sẽ phải tính đến các giá trị trực tiếp và gián tiếp 
khác. Các giá trị có thể bao gồm: 
 Chia sẻ từ việc chi trả dịch vụ môi trường rừng (theo quyết định số 99/2010/

QĐ-TTg),
 Tham gia tổ chức và hưởng lợi từ nguồn thu của hoạt động du lịch trên diện 

tích rừng và tài nguyên có liên quan.
  Hỗ trợ tăng cường năng lực trong việc tổ chức sản xuất, phát huy tối đa năng 

xuất của đất canh tác nông – lâm - ngư nghiệp, ổn định đời sống cho cộng 
đồng dân tộc thiểu số.

 Chú trọng việc tôn trọng và phát huy kiến thức bản địa có tác động tích cực 
đến tài nguyên rừng.
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II Sự tham gia trong quản lý rừng

1 SỰ THAM GIA

Sự tham trong quản lý rừng và tài nguyên rừng được hiểu là sự tham gia có hiệu 
quả trong việc ban hành và thực hiện các quyết định, hoặc trực tiếp, hoặc thông 
qua các đại diện hợp pháp. Sự tham gia của các thành phần khác nhau vào quá 
trình xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến quản lý và bảo vệ rừng 
được khung pháp luật Quốc tế ủng hộ và được luật pháp của Việt Nam thừa 
nhận. 
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2 CÁC NẤC THANG CỦA SỰ THAM GIA

Sự tham gia hay sự tham gia của cộng đồng có thể được phân ra ở 3 mức độ, 
gồm: không tham gia, tham gia hình thức, và tham gia thực sự. Khi tham gia thực 
sự thì sẽ các bên sẽ được đảm bảo về quyền, có được tiếng nói trong các quyết 
định. Chi tiết hơn, sự tham gia có thể được chia thành 8 nấc được thể hiện trong 
Sơ đồ 2 sau đây: 

Biểu đồ 2: Cấp độ tham gia của cộng đồng 
(Nguồn: Theo Sherry R. Arstein, 1969)

Kiểm soát

Quyền lực 
công dân/
Tham gia 

thực sự

Hình thức

Không 
tham gia 

Quyền lực 
đại diện

Đối tác

Xoa dịu

Tham vấn

Thông báo

Trị liệu

Lôi kéo

Người dân tự hình thành ý tưởng, xây dựng 
dự án và chỉ nhờ bên ngoài tư vấn hay hỗ 
trợ khi cần.

Người dân được trao quyền và có nguồn lực 
để giải quyết vấn đề của chính họ.

Ý kiến và quan điểm của người dân được lắng nghe 
thông qua các buổi tham vấn, nhưng quyết định 
cuối cùng thuộc về bên tổ chức tham vấn.

Người dân được thông báo (một chiều) về các kế 
hoạch, sự kiện sẽ được thực hiện nhưng không 
được tạo cơ hội để tham gia.

Ý tưởng kế hoạch đã được định trước. Người dân được 
giáo dục hoặc “chữa trị/trị liệu”, vì “Nếu chúng ta giáo 
dục người dân thì họ sẽ thay đổi hành vi yếu kém, và sẽ 
ủng hộ kế hoạch của chúng ta”.

Người dân có một vai trò tích cực trong tiến trình 
ra quyết định. Mỗi thành phần có vai trò, trách 
nhiệm và quyền lực rõ ràng, cùng nhau hành động 
để đạt được mục tiêu chung. 

Người dân có một vai trò tích cực trong việc đưa ra ý 
kiến, quan điểm (có sự giao tiếp 2 chiều) nhưng quyết 
định cuối cùng vẫn thuộc về người/bên điều phối. 
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Nấc 1 - Lôi kéo và Nấc 2 - Trị liệu: 2 nấc này nằm trong mức độ không tham 
gia. Theo đó, quyết định chỉ được đưa ra bởi một số hạn chế các bên liên quan, 
những thành phần khác chỉ được thông báo
Nấc 3 - Thông báo, Nấc 4 - Tham vấn và Nấc 5 - Xoa dịu: nằm trong mức độ tham 
gia một cách hình thức. Các bên tham gia chỉ được thông báo về các quyết định, 
hình thức tham vấn có thể được thực hiện nhưng ý kiến đóng góp không được 
đưa vào hoặc lấy cơ sở cho các quá trình ra quyết định. Bên quyết định không 
bắt buộc phải quan tâm đến những nhu cầu của các bên liên quan khác. 
Nấc 6 -  Đối tác, Nấc 7 - Quyền lực đại diện và Nấc  8 - Kiểm soát/tự huy động: 
Các nấc thang này nằm trong mức độ tham gia một cách thực sự, cần đạt được 
trong quá trình ra quyết định. Ở các Nấc 6 và 7, các cá nhân và cộng đồng được 
trở thành đối tác và có đại diện tham gia vào ban quản lý, họ ảnh hưởng lớn đến 
quá trình ra quyết định. Nấc 8 là nấc cao nhất, khi các nhóm yếu thế (ngoài nhà 
nước) được nhà nước trao quyền quyết định về các vấn đề của họ. Thêm vào đó, 
các nhóm này phải được hỗ trợ cả về mặt tăng cường năng lực và tài chính để tự 
thực thi được các quyết định của họ.
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3. MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ THAM GIA VÀ CÔNG BẰNG NHƯ 
THẾ NÀO?

Nếu công bằng là “sự sự không thiên vị trong cách đối xử của tất cả các bên liên 
quan trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, dựa trên nguyên tắc thỏa 
thuận”, sau đó, câu hỏi là: ai định nghĩa “không thiên vị” và “các nguyên tắc đồng 
thuận”?
Công bằng không giống như sự tham gia. Sẽ không thể có một kết quả công bằng 
nếu sự tham gia không được coi là một yếu tố cần thiết trong quá trình và thủ 
tục ra quyết định. Thúc đẩy các cơ hội đồng đều cho các bên liên quan tác động 
đến cách thức, thủ tục hay những nguyên tắc sẽ mang đến nhiều khả năng cho 
các quyết định được thực hiện và chia sẻ trách nhiệm một cách bền vững. Điều 
này được áp dụng trong bất kỳ bối cảnh nào của quản trị rừng. Không có bất kỳ 
nguyên tắc đồng thuận nào được coi là công bằng nếu các bên liên quan cụ thể 
nào rời khỏi tiến trình.

Box 2: CÔNG BẰNG không giống với BÌNH ĐẲNG

Công bằng được xem như là những nguyên tắc của sự bình đẳng, nhưng khái niệm 
lại không giống nhau. Bình đẳng luôn coi rằng tất cả mọi người là như nhau, không 
phân biệt hoàn cảnh, địa vị, dân tộc, tôn giáo, giới tính… Công bằng có tính đến chi 
phí, lợi ích và trách nhiệm trong khuôn khổ các nguyên tắc rõ ràng. Hiếm khi có 
được kết quả công bằng khi không có một quy trình công bằng, đưa ra được những 
cơ hội bình đẳng cho tất các các bên tham gia dù họ ở bất cứ hoàn cảnh và địa vị nào. 
Áp dụng vào thực tế, người hay bên thiết lập tiến trình và tiêu chí cho sự công bằng 
phải dựa vào bối cảnh cụ thể của từng địa phương.
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4. GIÁ TRỊ CỦA VIỆC THAM GIA 

Việc tham gia của các bên trong đồng quản lý rừng thể hiện ở nhiều cấp độ, gồm 
cả cấp trung ương và địa phương và trong nội bộ của các chủ thể/các bên liên 
quan. Các giá trị cốt lõi của việc tham gia đó dường như được giữ nguyên, tuy 
vậy chất lượng của việc tham gia cần phải được đánh giá và xem xét một cách 
cẩn thận và có hệ thống theo Biểu đồ 3. Theo đó, các giá trị cố lõi của việc tham 
gia có thể được dùng để thảo luận về mối liên hệ đến công bằng khi các giá trị 
này không được tuân thủ. 
Một điều cũng rất quan trọng đó là việc phân biệt rõ ràng giữa sự tham gia và sự 
hiện diện. Một trong những rào cản cho việc tham gia vào các quý trình hoạch 
định các chính sách lớn đó là chất lượng của sự hiện hiện. Một số nhóm có thể 
không sẵn sàng hoặc chưa đủ khả năng tham gia nếu quan điểm của họ không 
được trình bày công khai.
Sự hiện diện hoặc đại diện một cách đơn thuần không đồng nghĩa với việc tham 
gia. Chất lượng của việc tham gia là yếu tố ảnh hưởng tới thành quả của các giá 
trị khác. Sẽ là không đủ nếu chỉ có sự tham gia của tất cả các nhóm liên quan 
nhưng họ lại không có đủ khả năng hoặc có sự lựa chọn để đề đạt và chia sẻ các 
ý tưởng của họ (kể cả ý kiến quan điểm cá nhân) 
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Sự hiểu biết lẫn nhau

Để một nhóm các bên/chủ thể liên 
quan đạt được thoả thuận trong 
quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên 
rừng  thì họ cần phải hiểu nhu cầu 
và mối quan tâm của nhau. Điều 
đó không có nghĩa là họ phải đồng 
ý với nhau về tất cả nhưng ít nhất 
các ý kiến và mối quan tâm được 
giải thích . Điều mà không thể đạt 
được nếu không có sự tham gia 
và có mối quan hệ quyền lực tiêu 
cực. Không gian và công cụ để tạo 
ra sự hiểu biết lẫn nhau là rất cần 
thiết cho nội bộ các nhóm và giữa 

các bên liên quan. Hầu hết các 
cuộc họp bà quá trình gắn kết 

không thúc đẩy sự hiểu biết 
lẫn nhau 

Nguyên tắt đồng thuận 
tổng thể 

Nguyên tắc động thuận tổng 
thể là một giải pháp thông minh. 

Sự mong đợi có được từ sự tích 
hơp/hợp nhất tất cả khía cạnh và 
nhu cầu của tất cả các bên. Giải 
pháp là phạm vi và tầm nhìn của 
các bên được mở rộng để tận dụng 
thực tế của không chỉ các bên có 
quyền lực và ảnh hưởng mà của cả 
các nhóm yếu thế khác.

Giá trị cốt lõi chỉ 
có thể có được khi 

tất cả các bên liên quan 
đều có cơ hội và vị trí 

để tham gia và gắn 
kết vào

Sự tham gia đầy đủ

Sự tham đầy đủ tập trung vào việc 
đảm bảo rằng tất cả các nhóm 
đều có mặt và được tự do nêu ra 
ý kiến và quan điểm riêng của họ. 
Trong bối cảnh quản lý rừng và tài 
nguyên rừng hiện nay ở tất cả các 
cấp và thâm chí trong chính cộng 
đồng, các nhóm yếu thế chưa có 
đầy đủ cơ hội hoặc chưa đủ khả 
năng nêu quan điểm của mình 
trong quá trình hoạch định chính 
sách. Sẽ là không đủ, nếu chỉ có sự 
hiện diện của họ nhưng các ý kiến/
quản điểm của họ chưa được lắng 
nghe và đưa vào chính sách.

Trách nhiệm được 
chia sẻ

Trong các quá trình tham gia, 
các bên liên quan sẽ ý thức được 
trách nhiệm để đưa ra và phát 
triển các thoả thuận bền vững. Họ 
nhận thức được rằng họ phải sẵn 
sàng và có khả năng thực thi các đề 
xuất đưa ra, vì vậy họ sẽ cố gắng 
đưa ra và tiếp thu các quan điểm 
và nhu cầu của các bên khác trước 
khi quyết định. Điều này khác hoàn 
toàn với quan điểm áp đặt là mọi 
người sẽ có trách nhiệm thực thi 
với những quyết định của một số ít 
người/các bên quan trọng. Thực tế 
là tất cả các bên liên quan, đặc biệt 
là cộng đồng cảm nhận được trách 
nhiệm bảo vệ rừng. Xung đột về 
quyền và lợi ích có thể hạn chế việc 
thành công của các cơ chế phối hợp 
quản lý rừng và tài nguyên rừng 

Biểu đồ 3: các giá trị cốt lõi của sự tham gia
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5. RÀO CẢN VÀ THÁCH THỨC CỦA SỰ THAM GIA

RÀO CẢN

Sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng còn gặp những 
rào cản về lợi ích kinh tế, văn hoá, năng lực và điều kiện thể chế tạo điều kiện cho 
sự tham gia. Theo đó, các rào cản chính cụ thể bao gồm: 
 Những lợi ích do quyền lực và ảnh hưởng đem lại khi không có sự tham gia 
 Thiếu năng lực và thể chế để tạo điều kiện cho sự tham gia
 Thiếu cơ chế hỗ trợ sự tham gia
 Thiếu sự minh bạch và công khai, điều này đồng nghĩa với thông tin không 

thỏa đáng
 “Đại điện lý thuyết” có nghĩa là trong nhiều trường hợp, những người đại 

diện cho các nhóm thành phần liên quan không chia sẻ kết quả tham vấn với 
nhóm mình đại diện

 Những khó khăn về hậu cần trong công tác tham vấn cộng đồng hay xác định 
đại diện tin cậy của cộng đồng

 Thiếu năng lực ở cấp địa phương trong việc ban hành và thực hiện quyết định

THÁCH THỨC

Trong công tác quản lý rừng và tài nguyên rừng, có rất nhiều thách thức cần 
vượt qua để đạt được sự tham gia một cách hiệu quả, bao gồm: 
 Khái niệm tham gia không phải là điều quá quen thuộc trong một số trường 

hợp, một số nền văn hóa.
 Bên nắm giữ quyền lực không ủng hộ sự tham gia, nhất là khi sự tham gia đó 

ảnh hưởng đến quyền lực của họ;
 Các quá trình của sự tham gia cần có sự đầu tư nhất định về thời gian, nhân 

lực và tài chính;
 Tiến trình tham gia cần được tạo điều kiện thuận lợi; 
 Tham gia hiệu quả đòi hỏi sự cam kết qua thời gian và nó cũng mất nhiều thời 

gian mới có kết quả rõ ràng;
 Sự thỏa hiệp là yếu tố quan trọng cần phải có để tránh mâu thuẫn và tham gia 

một cách hiệu quả trong việc ban hành và thực hiện quyết định;
 Tham gia có hiệu quả đòi hỏi những mục tiêu rõ ràng.
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I Khám phá bản thân thông qua 
tư duy tích cực.

1. TƯ DUY TÍCH CỰC LÀ GÌ? 

Hãy hình dung những khả năng có thể nếu con người chỉ quan tâm đến: 
 Cơ hội hơn là vấn đề 
 Điểm mạnh hơn là điểm yếu
 Việc có thể làm thay vì việc không thể thực hiện được 

Có bằng chứng chỉ ra rằng khi bạn bớt suy nghĩ tiêu cực và tăng cường suy nghĩ 
tích cực thì bạn có thể tăng sự nhiệt tình và năng lượng, tăng cường mối quan hệ 
và chuyển con người và năng suất lên mức cao hơn của những tương tác mang 
tính xây dựng.
“Khi bạn thay đổi cách nhìn, thì bạn sẽ thấy sự vật/hiện tượng thay đổi” (vô 
danh).
Điều này không có nghĩa là tư duy tích cực chỉ là sự lạc quan một cách mù quáng 
hoặc là phép thuật, và nó không mang đến cách giải quyết nhanh chóng hoặc có 
kết quả như mong đợi. Tư duy tích cực có thể là cách suy nghĩ tích cực cho một 
mức độ mới của sự tham gia bởi vì nó gợi đến những hành động tích cực. 
Chúng ta sa vào lối suy nghĩ tiêu cực. Điều này có nghĩa là chúng ta tập trung vào 
những khiếm khuyết, nhược điểm, rào cản và giới hạn cá nhân. Điều đó có nghĩa 
là hệ thống của cơ thể nhạy cảm với các dấu hiện của các mối hiểm nguy hơn là 
các dấu hiện tích cực của các cơ hội.. 
Bảng sau đây liệt kê một số ví dự về ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng bằng 
các cách khác nhau để tái thiết lập những tương tác xây dựng và các lối tư duy 
khác nhau. 

Sổ tay Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng22



2. TƯ DUY TÍCH CỰC CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI 
NGƯỜI THÚC ĐẨY? 

Tư duy tích cực gợi mở việc chuyển đổi cách chúng ta tiếp thu và nhận thức, chắt 
lọc và diễn giải thế giới xung quanh chúng ta và các mối quan hệ của chúng ta với 
nó. Điều này có nghĩa là trước tiên chúng ta phải thay đổi suy nghĩa cách nhìn 
nhận bản thân, và sau đó chúng ta có thể cảm thấy có nhiệt huyết, chủ động và có 
mục đích hơn là việc bản thân chịu sự tương tác. Nói cách khác, người thúc đẩy 
viên có thể tập trung và việc làm cho vấn đề tích cực xảy ra thay bằng việc ngăn 
ngừa, thay đổi hoặc sửa sai những vấn đề tiêu cực có thể xảy ra. Điều này thay 
đổi cách nhìn nhận và đánh giá bản thân, mọi người và các tình huống bản thân 
hoặc mọi người gặp phải. Cũng có nghĩa là khi thiết kế một tiến trình, câu hỏi, bài 
thực hành nhóm hoặc quản lý thảo luận, thúc đẩy viên phải luôn vận dụng và sử 
dụng lối tư duy tích cực. Việc làm này sẽ tạo nên sự đi lên, năng lượng, mối liên 
hệ có tầm quan trọng đối với việc đạt được mục tiêu cần truyền tải. 

3. TẠI SAO LÀ HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN, VÀ TẠI SAO NÓ LẠI QUAN 
TRỌNG ĐỐI VỚI THÚC ĐẨY VIÊN? 

Hiệu ứng lan truyền được coi là nếu ta cho thấy ta có những đức tích tốt (như có 
mục tiêu, nhiệt huyết, tự tin, tò mò, mềm dẻo, khích lệ, các kỹ năng phân tích, trí 
thông minh, chuyên ngành, cầu thị, tự tôn và đạo đức) thì ta có thể ảnh hưởng 
tích cực cho những người ta tiếp xúc với, bao gồm: sự độ lượng, thông cảm, tin 
tưởng và tôn trọng lẫn nhau, và tận tâm cho sự công bằng của những người khác 

Bảng 3: Một số ví dụ về ngôn ngữ của tư duy tiêu cực và tư duy tích cực

Tư duy tiêu cực Tư duy tích cực
Không lặp lại điều này …. Ít nhất là tôi biết cách xử lý việc này … 
Coi chừng  … Tiến lên … 
Sạo anh lại không …. Anh đã làm như nào? 
Điều đó là không thể … Cái gì là có thể 
Anh hết ý tưởng/không suy nghĩ 
được thêm nữa … Điều gì làm anh/chị như vậy? 

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi 
….

Tôi sẽ vượt qua như vấn đề đó như thế 
nào? 
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cũng như kỹ năng trong việc phối hợp, đưa và nhận phản hồi, lắng nghe và sự 
ủng hộ tích cực. 
Cuối cùng, nhằm vào những đức tính tốt của cá nhân và mối quan hệ sẽ cho phép 
ta nhìn nhận và xây dựng những đức tính tốt tương ứng với các tình huống, như 
thách thức có thể đưa ra được giải pháp, sự tụt hậu có thể đưa ra tiêu chuẩn mới 
để đạt được, sai lầm mang đến bài học, và cơ hội sẽ khuyến khích sự đổi mới, 
quyền làm chủ và sự tiến bộ. 
Với vai trò thúc đẩy viên sẽ phải khuyến khích những giải pháp có sự tham gia và 
bền vững vào nhóm, đặc biệt là nhóm yếu thế, vì vậy rất cần thiết để nhận thức 
được những đức tích của bản thân, của nhóm – của mỗi cá nhân trong nhóm 
trong tất cả hoặc từng tình huống cụ thể. Nhận thức được tiến trình khám phá 
bản thân của riêng mình và hỗ trợ mọi người khác khám phá được những ưu 
điểm của riêng họ sẽ là rất cần thiết trong tiến trình thúc đẩy sự tham gia.
 Tư duy tích cực bắt đầu bằng cách nhìn nhần bản thân và cách giúp người khác 
đánh giá bản thân. Việc đặt câu hỏi phù hợp với ngôn ngữ truyền cảm và định 
hình câu chuyện và cơ hội cho bản thân họ đưa ra là rất cần thiết cho tập huấn. 
Nhận thức được của  lối tư duy tích cực phải là một trong những ưu điểm cá 
nhân để là một thúc đẩy viên thành công.

4. TƯ DUY TÍCH CỰC CÓ PHẢI LÀ LỐI TƯ DUY MỚI?

Tư duy tích cực không mới. Nó được giới thiệu ở đây để nhấn mạnh tầm quan 
trọng của nó như là một tiền đề cho việc thúc đẩy các bên liên quan và giải quyết 
vấn đề về công bằng. Cách chúng ta nhìn nhận bản thân và mọi người khác luôn 
là một phần của bản ngã nhân văn. Dù vậy, giá trị của tư duy tích cực đã được 
tích hợp vào trong các tiếp cận dựa trên sự thay đổi như là một yêu cầu và đó 
cũng được dùng như một cách thúc đẩy sự tham gia để dẫn dắt nhóm từ sự đồng 
thuận đến hành động.  
Khi đã hiểu được những khái niệm về đồng quản lý rừng, sự tham gia và công 
bằng của các bên liên quan. Chúng ta xác định nhiệm vụ của mình và cùng củng 
cố một số kỹ năng, công cụ hữu ích giúp hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ và đáp ứng yêu cầu ngày càng khó khăn trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. 
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II
Vai trò thúc đẩy của kiểm lâm 
địa bàn, cán bộ khu bảo tồn, 
chính quyền xã và trưởng thôn?

THÚC ĐẨY VIÊN CỘNG ĐỒNG NÊN ĐỒNG THỜI LÀ:
 Nhà truyền thông/ Nhà giáo dục/ Người truyền tin
 Nhà thương thuyết/Cán bộ dân vận
 Nhà giải quyết tranh chấp/hòa giải
 Nhà ngoại giao
 Người bảo vệ rừng

NGƯỜI HỖ TRỢ/ THÚC ĐẨY LÀ NGƯỜI:
 Tạo điều kiện thuận lợi hoặc/Giúp đỡ người khác/các nhóm có lợi ích khác 

nhau tự giải quyết một vấn đề nào đó.
 Hỗ trợ các cá nhân, các nhóm có lợi ích khác nhau trong quá trình giải quyết 

vấn đề có sự tham gia

NHIỆM VỤ CỦA THÚC ĐẨY VIÊN
 Hướng dẫn quá trình thảo luận/đàm phán/đối thoại; tức là cố gắng đảm bảo 

một quá trình công bằng, bao quát, cởi mở với sự tham gia đầy đủ của các bên 
liên quan.

 Khuyến khích mọi người phát biểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đảm bảo 
rằng vấn đề cần giải quyết đều được mọi người thảo luận

 Giữ vai trò trung lập, khách quan và nên dẫn dắt quá trình thảo luận/đàm 
phán/đối thoại của các nhóm/bên liên quan

 Thăm dò phản ứng/thái độ của các bên liên quan có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng để hạn chế xung đột, điều hòa và khuyến khích các bên hiểu biết lẫn 
nhau và tăng cường đối thoại, chia sẻ thông tin
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THÁI ĐỘ CỦA THÚC ĐẨY VIÊN
Thái độ của thúc đẩy viên được cho là nền tảng cơ bản và đóng vai trò quan 
trọng nhất trong quá trình thúc đẩy cộng đồng (Biểu đồ 4) .  Theo đó, thúc đẩy 
viên cần có một số yêu cầu về thái độ như sau: 
 Không được đánh giá hay chỉ trích người khác, 
 Cố gắng không áp đặt ý kiến của bạn lên người khác. 
 Phải tỏ ra thật thân thiện, biểu lộ sự thiện ý và lòng tôn trọng đối với các 

nhóm và những người khác trong nhóm. 
 Tin tưởng vào khả năng của những người khác trong cuộc đối thoại. 
 Chấp nhận việc trong cuộc thảo luận/đối thoại mỗi người có một giá trị, hành 

vi và quan điểm riêng.
 Tin tưởng vào giá trị và tiến trình sự tham gia
 Thực sự quan tâm và cam kết về nguyên nhân và các vấn đề
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KIẾN THỨC

Công cụ thúc đẩy, Hành vi con người,

 Khoa học bộ não con người và sự sáng tạo

KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG TIN SÁNG TẠO

KỸ NĂNG THIẾT KẾ QUY TRÌNH

QUẢN LÝ NHÓM THAM GIA VÀ KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH

CÁC KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CƠ BẢN

THÁI ĐỘ VÀ GIÁ TRỊ (NỀN TẢNG)

Kỹ năng giải 
thích đơn giản

Tư duy dựa trên 
tài sản và kỹ 

năng xây dựng 
tầm nhìn

Đồng cảm với 
các thành viên

Kỹ năng tổ chức và 
thiết lập chương 

trình

Kỹ năng ngôn ngữ:
Đặt câu hỏi, thăm 
dò, diễn giải, tổng 

hợp

Kỹ năng thiết kế 
sáng tạo

Kỹ năng lập kế 
hoạch quy trình có 

sự tham gia

Kỹ năng phi ngôn ngữ: 
Nghe, quan sát, quản lý 
không gian, năng lượng

Kỹ năng hình 
dung

Cải thiện kỹ 
năng đối thoại

Thực sự quan 
tâm và cam kết 
về nguyên nhân 

và các vấn đề

Kỹ năng kể 
chuyện

Kỹ năng tái 
định hình và 

thử thách 

Thái độ tích 
cực vô điều 

kiện với thành 
viên các nhóm

Kỹ năng khai 
thác có sự 
tham gia

Quảng lý 
nhóm năng 

động

Tin tưởng vào 
giá trị và tiến 
trình sự tham 

gia

Biều đồ 4: Kiến thức kỹ năng thúc đẩy sáng tạo
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III Các kỹ năng thúc đẩy cơ bản

1. KỸ NĂNG THU THẬP THÔNG TIN

Để thu thập thông tin, bạn cần xác định thông tin cần thu thâp. Một điều nên làm 
là viết những câu hỏi đó ra và thảo luận với nhóm của bạn. Sau đó hãy xác định 
ai/đâu là nơi có thể trả lời những câu hỏi đó của bạn ? Các nguồn tin bạn có thể 
lấy từ Từ các nguồn: Thư viện, sách, tạp chí, đài báo chí, internet, đồng nghiệp, 
chuyên gia…  
Nên nhớ rằng: Muốn ra được quyết định đúng, nhất thiết phải có đủ thông tin 
cần thiết và đa chiều. Chỉ khi có đầy đủ thông tin chính xác, khách quan cần thiết, 
công việc mới có thể được giải quyết hợp tình, hợp lý, hữu hiệu.

2. KỸ NĂNG NGHE

2.1.  THẾ NÀO LÀ LẮNG NGHE

Nghe hiểu ở đây là lắng nghe. Là quá trình tiếp nhận, xây dựng ý nghĩa và đáp lại 
ý nghĩa từ tin nhắn. Lắng nghe là khả năng nhận được một cách chính xác và giải 
thích thông điệp trong quá trình giao tiếp.

2.2.  NGHE HIỆU QUẢ

Đòi hỏi sự tập trung và việc sử dụng các giác quan của bạn – không chỉ tiếp nhận 
những tín hiệu từ lời nói. Tức là muốn lắng nghe hiệu quả, bạn không chỉ phải sử 
dụng thính giác, bạn cần sử dụng nhiều hơn các giác quan khác.

2.3.  CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ NGHE HIỆU QUẢ

1) Dừng nói. Đơn giản là khi bạn đang nói, đơn giản là bạn không thể nghe 
hiệu quả hoặc là người bạn cần cung cấp thông tin sẽ phải dừng nói.

2) Thư giãn và tập trung. Chuẩn bị để lắng nghe, bạn nên tập trung, đừng để 
phân tâm bởi những thứ khác.

3) Tạo điều kiện cho người nói vào vị trí mà họ có thể nói dễ dàng. Tức là vị trí 
sao để người nói cảm thấy thỏa mái. Duy trì sự giao tiếp bằng mắt.

4) Tránh làm gián đoạn, mất tập trung. Tập trung vào những gì đang nói, tránh 
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làm mất tập trung, những hành động làm gián đoạn của bạn khiến người 
nói cảm thấy bạn đang buồn chán hoặc mất tập trung.

5) Thông cảm – thấu hiểu. Cố gắng hiểu quan điểm của người khác. Xem xét 
vấn đề từ quan điểm của họ. Xóa đi những định kiến..

6) Kiên nhẫn. Một sự dừng lại, hay một chút ngập ngừng không có nghĩa là 
người nói dừng lại. Hãy kiên nhẫn để cho diễn giả có chút thời gian, đôi khi 
cần một thời gian để xem phải nói gì và làm thế nào để nói.

7) Tránh định kiến cá nhân. Mỗi người có một phong cách nói, đừng trở nên 
bị kích thích và bối rối bởi phong cách của họ. Tập trung vào những gì đang 
được nói.

8) Nghe cả giai điệu. Âm lượng và giai điệu của người nói là một công cụ để họ 
nhấn mạnh tính quan trọng của những chi tiết/vấn đề được nói tới.

9) Không chỉ nghe những từ ngữ. Bạn cần tiếp nhận cả những hình ảnh, ý 
tưởng của họ. Việc khó khăn là chắp nối những thông tin để thấy ý tưởng 
của người khác.

10) Chờ và xem những giao tiếp không phải bằng lời nói. Tất cả các cử chỉ, 
nét mặt. Không chỉ dùng tai – các thông tin tiếp nhận được có thể bổ xung 
thông qua kênh này.

3. KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI

3.1.  LÝ DO ĐỂ ĐẶT CÂU HỎI

Mặc dù các lý do được nêu ra dưới đây có thể là chưa đầy đủ, nhưng nó thể hiện 
những lý do chính câu hỏi được hỏi trong các tình huống thông thường
 Để có được thông tin: Chức năng chính của câu hỏi là để có được thông tin
 Để duy trì kiểm soát cuộc trò chuyện: trong khi bạn hỏi, bạn kiểm soát cuộc 

trò chuyện
 Thể hiện sự quan tâm đến người được hỏi: cho phép chúng ta tìm hiểu về 

người trả lời, điều này có ích trong việc xây dựng mối quan hệ hay chỉ đơn 
giản để biết người khác tốt hơn

 Để làm rõ một điểm:  để làm rõ cái mà người nói đã nói
 Khám phá tính cách và/ hoặc sự khó khăn mà người khác có thể có: Các câu 

hỏi được sử dụng để khám phá những cảm xúc, niềm tin, ý kiến, ý tưởng và 
thái độ của người được hỏi. Họ cũng có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn 
những vấn đề mà người khác có thể trải qua.
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 Để kiểm tra kiến thức
 Để khuyến khích người khác suy nghĩ thêm: Câu hỏi có thể được sử dụng để 

khuyến khích mọi người suy nghĩ về một cái gì đó sâu sắc hơn. Câu hỏi có thể 
được diễn đạt theo cách như vậy là để có được người để suy nghĩ về một chủ 
đề theo một cách mới.

 Trong tình huống nhóm : để khuyến khích thảo luận nhiều hơn một điểm, để 
giữ sự chú ý bởi những câu hỏi mà không cần cảnh báo trước

3.2.  ĐẶT CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀO?

Các loại câu hỏi và mục đích sử dụng của từng loại câu hỏi được trình bày chi tiết 
trong Bảng 4 sau đây: 

Loại câu hỏi Mục đích sử dụng
Câu hỏi chung chung  Khuyến khích tất cả mọi người suy nghĩ

 để bắt đầu một cuộc thảo luận
 Thiết lập xu hướng

Câu hỏi đích danh  Có cơ hội tốt vì câu hỏi sẽ được trả lời.
 Dành cơ hội cho những người ít nói hay rụt rè  

thảo luận
 Phá vỡ sự độc quyền trong thảo luận của một số 

học viên hay nói.
 Tác động đến các học viên tiềm năng đặc biệt 

trong nhóm chẳng hạn cán bộ lâm nghiệp, chuyên 
gia giới...

 Để tham khảo khi một quan điểm bị bỏ sót do 
những ý kiến không xác đáng của người khác

Câu hỏi mở 
(Bắt đầu với ai, cái gì, 
khi nào, ở đâu, như thế 
nào, tại sao...)

 Để có thông tin và phản hồi cụ thể
 Làm các học viên suy nghĩ
 Cải thiện khi tìm được những chi tiết mới.
 Tốt cho việc phân tích tình hình vấn đề (Tại sao 

điều này lại xảy ra? Cần thay đổi cái gì?)
Câu hỏi đóng  Có câu trả lời nhanh (có hoặc không)
Câu hỏi dẫn dắt  Để tái định hướng cuộc thảo luận đã vượt khỏi 

khuôn khổ
 Để điều hành hỗ trợ và đảm nhận trách nhiệm

Bảng 4: Loại câu hỏi và mục đích sử dụng
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3.3.  NGUYÊN TẮC ĐẶT CÂU HỎI?

 Hỏi từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp, cụ thể đến khái quát (theo Biểu đồ 
5) 

 Các câu đầu phải mở hướng cho câu hỏi, câu trả lời mong muốn tiếp sau
 Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ý nhằm định hướng được suy nghĩ học viên

TẠI SAO

AI BAO GIỜ Ở ĐÂU

CÁI GÌ

Ý kiến và 

quan điểm

Sự thật

Giá trị và 

niềm
 tin

NHƯ 
THẾ NÀO

SỨ
C M

ẠNG 
CỦ

A CÂ
U H

ỎI
Biểu đồ 5: Loại hình và mức độ sức mạnh thông tin của 
các loại câu hỏi như sau:

Khi đã thu thập thông tin xong, bạn cần nhớ không nhảy ngay đến kết luận về 
những gì bạn thấy và nghe. Bạn nên luôn luôn tìm cách làm rõ để đảm bảo 
rằng hiểu biết của bạn là chính xác
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4. KỸ NĂNG XÂY DỰNG/ BIÊN TẬP THÔNG TIN

Phần dưới đây sẽ trình bày một số hướng dẫn cơ bản giúp bạn thực hiện công 
việc xây dựng và biên tập thông tin:

4.1.  CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG, TÀI LIỆU CẦN XÂY DỰNG/BIÊN TẬP NỘI DUNG

 Bản tin/ Bài viết cho báo chí/website.
 Chương trình phát thanh/ bài thuyết trình/ Phim.
 Tờ rơi/ Trưng bày.
 Sách/ Các loại hoạt động và tài liệu.
 Nói chuyện chuyên đề/ Biểu diễn kịch/Giao lưu văn hóa văn nghệ.
 Họp dân.

Vậy, một bài viết trông như thế nào?
 Phần mở đầu : Một đoạn ngắn có câu mở đầu.
 Phần nội dung :Có nhiều đoạn, Mối đoạn thường có một ý chính.
 Phần kết luận :Đoạn kết có câu kết ở dạng đóng hoặc mở.

4.2.  BIÊN TẬP (VIẾT – XỬ LÝ THÔNG TIN)

1) Công việc này phải tuân thủ các các nguyên tắc viết chủ đạo sau đây:
 Đi thẳng vào vấn đề: không lòng vòng.
 Súc tích: Ngắn gọn, rút ngắn những chi tiết không cần thiết, rườm rà.
 Đơn giản: về ngôn ngữ, tránh hoa mỹ.
 Trong sáng: dễ hiểu, rõ ràng, mạch lạc -> cần có lối suy nghĩ rõ ràng.

2)  Về phác thảo ý tưởng/dàn ý
 Xác định rõ chủ đề là gì?
 Viết ngay xuống nháp tất cả các ý tưởng, dữ kiện và lời kết vừa nảy ra trong 

đầu. Không quan tâm nhiều đến ngữ pháp và bố cục.
 Sau đó lựa chọn, phân loại và sắp xếp chúng theo bố cục sao cho các ý tưởng 

liên quan đến chủ đề được diễn tả một cách mạch lạc nhất và có sức lôi cuốn.
 Câu kết luận thường nằm ở cuối. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp thì 

nên được nằm ở đầu vì có tác động hấp dẫn đặc biệt.
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3) Về phát triển đoạn văn: 
 Mỗi bài có nhiều đoạn văn.
 Mỗi đoạn văn thường có nhiều câu, nhưng nên được viết ngắn gọn, xúc tích.
 Các câu trong đoạn cũng nên ngắn gọn, thỉnh thoảng có thêm dẫn chứng để 

minh họa cho thêm thuyết phục, sinh động (dẫn chứng có thể là số liệu, sự 
việc, con người cụ thể…).

4) Về sử dụng từ ngữ, ngữ pháp: 
 Ngôn ngữ thân thiện với đối tượng truyền đạt.
 Tiêu đề hoặc phần mở đầu phải hấp dẫn.
 Không dùng ngôn ngữ quá thiên vị (quá “môi trường”).
 Ngôn từ mạch lạc.
 Dùng những danh từ cụ thể;  Sử dụng động từ sống động, mạnh mẽ;  Tránh 

những động từ mang tính chất “văn bản nhà nước”.
 Ngôn ngữ chặt chẽ và sống động:  Tránh dùng ngôn ngữ “khoe mẽ”.

 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên 33



5. KỸ NĂNG TRÌNH BÀY

Kỹ năng trình bày có thể được sử dụng trong những tình huống nói khác nhau 
như nói chuyện với một nhóm, điều hành một cuộc họp hay là tóm tắt một nội 
dung…
Trình bày thông tin rõ ràng và hiệu quả là một kỹ năng quan trọng để nhận được 
thông tin phản hồi hoặc ý kiến. Kỹ năng này  được yêu cấu trong hầu hết các 
công việc.

5.1.  ĐỂ CÓ MỘT BÀI TRÌNH BÀY TỐT:

 Chuẩn bị bài trình bày của bạn: đây là phần quan trọng nhất của một bài trình 
bày thành công, không nên cắt giảm chúng. Nội dung này sẽ sẽ được hướng 
dẫn kỹ trong một phần riêng dưới đây

 Chuẩn bị vật liệu để trình bày: chọn những công cụ thích hợp với cấu trúc của 
bài trình bày. Rõ ràng các ý tưởng và tổ chức tốt sẽ tạo nên một thông điệp 
sống động, hợp lý và hấp dẫn.

 Và không kém phần quan trọng là bạn nên chuẩn bị với những câu hỏi cho bài 
trình bày, những câu hỏi hướng đến những vấn đề bạn muốn nhấn mạnh

5.2.  PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY

 Vị trí đứng:  Tiện lợi cho người nghe. Không đứng che mất phần bảng (hoặc 
tài liệu: poster, tranh ảnh…) đang trình bày; Đứng, ngồi ngay ngắn thể hiện 
sự tôn trọng 

 Ngôn ngữ trình bày: Giọng nói cần to, rõ. Có âm điệu lên xuống. Có điểm dừng 
thích hợp; Trách lối trình bày đều đều, đơn điệu

 Ngôn ngữ cơ thể: Sử dụng các bộ phận cơ thể để biểu đạt, phụ họa cho nội 
dung trình bày của mình như tay, chân, nét mặt, chuyển động…

 Quan sát người nghe: Phản ứng, thái độ của người nghe để có những giải 
pháp tình huống 

 Trang phục: Cần gọn gàng, sạch sẽ, lịch thiệp, giản dị tuỳ theo từng bối cảnh
 Hài ước: Nên đan xen một số truyện hài ước và lối nói dí dỏm để làm tăng 

hiệu quả trình bày

5.3.  CÁC MẸO ĐỂ BẠN TRÌNH BÀY TỐT

1) Trình bày như là nói chuyện một cách tự nhiên với người nghe - mặc dù nó 
có thể thích hợp để đọc đoạn văn ngắn, nên cố gắng tránh việc đọc từng từ 
một như kịch bàn trong phần lớn thời gian trình bày của bạn.
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2)  Đứng – và di chuyển xung quanh một chút, nhưng đi lại như bị mắc kẹt một 
chỗ.

3) Thay đổi âm lượng – giọng điệu nói. Mục đích là tăng thêm sự chú trọng và 
duy trì sự quan tâm của người nghe. Nói phải đủ nghe và rõ ràng, tránh nói 
đều đều hoặc quay lưng lại người nghe.

4) Giao tiếp bằng mắt với người nghe – nhưng đừng nhìn chằm chằm vào đôi 
chân của bạn hay thứ gì đó. Tránh nhìn trực tiếp vào một người nào đó 
trong hơn một vài giây.

5) Sử dụng công cụ trực quan ở nơi thích hợp: đồ thị, sơ đồ, hình ảnh, video – 
nhưng đừng lạm dụng nó. Nên nhớ nó chỉ là thứ để phụ trợ, quan trọng là 
những gì bạn nói. 

6) Luyện tập nói và kiểm tra thời gian. Luôn luôn nhằm mục đích kết thúc thời 
gian nói chuyện của bạn trong thời gian cho phép để có thời gian cho các 
câu hỏi

7) Chuẩn bị bài trình bày của bạn một cách cẩn thận: giới thiệu chủ đề - nói 
với người nghe điều mà bạn sắp trình bày nói về vấn đề gì. Giải thích những 
gì bạn muốn truyền đạt. Kết thúc với một bản tóm tắt về các điểm trình bày 
của bạn.

8) Tập trung vào những điểm chính trong phần trình bày của bạn – tránh 
những chi tiết không phù hợp và không cần thiết.
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9) Tìm bất cứ cách nào để thư giãn thần kinh, lấy lại năng lượng – thư giãn 
nhưng phải tỉnh táo.

10) Trả lời bất kỳ câu hỏi nào một cách trung thực và chính xác nếu có thể. Nếu 
bạn không biết câu trả lời chính xác hãy cung cấp thêm thông tin cho người 
hỏi một thời gian khác.

6. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

6.1.  NHÓM LÀM VIỆC

Nhóm làm việc (teamwork) là một tập hợp những cá nhân có các kỹ năng bổ 
sung cho nhau và cùng cam kết chịu trách nhiệm thực hiện một mục tiêu chung. 
Vì thế các thành viên trong nhóm cần có sự tương tác với nhau và với trưởng 
nhóm để đạt được mục tiêu chung. Các thành viên trong nhóm cũng phải có sự 
phụ thuộc vào thông tin của nhau để thực hiện phần việc của mình…
Nhóm làm việc là nhóm tạo ra được một tinh thần hợp tác, biết phối hợp và phát 
huy các ưu điểm của các thành viên trong nhóm để cùng nhau đạt đến một kết 
quả tốt nhất cho mục đích mà nhóm đặt ra.

6.2.  TẠI SAO PHẢI LÀM VIỆC NHÓM?

Đơn giản vì không ai là hoàn hảo, làm việc theo nhóm sẽ tập trung những mặt 
mạnh của từng người và bổ sung cho nhau. Hơn nữa, chẳng ai có thể cáng đáng 
hết mọi việc.
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6.3.  CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÓM LÀM VIỆC

1) Hình thành/ tạo dựng: 
Giai đoạn này hầu hết các thành viên đều rụt rè, sự xung đột hiếm khi được phát 
ra một cách trực tiếp, các cá nhân bị hạn chế bởi những ý kiến riêng của mình, 
nhóm có xu thế cản trở những người nổi trội lên như một lãnh đạo
2) Xung đột
Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất. Các thành viên thường cảm thấy thiếu kiên 
nhẫn với việc thiếu sự phát triển của công việc. Họ có thể sẽ tranh cãi về những 
công việc được giao vì phải đối mặt với những điều trước đây họ chưa bao giờ 
nghĩ tới và khiến họ cảm thấy không thoải mái. Tất cả “sức mạnh” của họ dành để 
chĩa vào các thành viên khác, thay vì tập trung lại và hướng tới mục tiêu chung.
3) Bình thương hóa quan hệ
Trong suốt giai đoạn này, các thành viên trong nhóm quen dần và điều hoà 
những khác biệt giữa họ. Sự xung đột về tính cách và ý kiến giảm dần và tính 
hợp tác tăng lên. Khi đó họ có thể tập trung nhiều hơn cho công việc và bắt đầu 
có sự tiến bộ đáng kể trong hiệu quả công việc.
4) Hoạt động trôi chảy
Khi nhóm đã ổn định trong một hệ thống cho phép trao đổi những quan điểm 
tự do, thỏa mái và có sự hỗ trợ cao độ của nhóm đối với mỗi thành viên và các 
quyết định của nhóm

6.4.  NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC NHÓM

1) Tạo sự đồng thuận: những buổi họp là cơ hội tuyệt vời để  bồi đắp tinh thần 
đồng đột và thói quen làm việc theo nhóm. Nó cũng tạo điều kiện cho các 
thành viên trong nhóm quen biết, tạo sự nhất trí về các mục tiêu và các vấn 
đề về mặt tổ chức.

2) Khuyến khích sự sáng tạo: đừng để nhóm của bạn bị phân thành những 
chuyên gia sáng tạo và những người thụ động, hãy hoan nghênh sự đa dạng 
của các quan điểm, ý tưởng và chuyển hướng đến chỗ thống nhất. KHÔNG 
PHÊ PHÁN, MIỆT THỊ bất kỳ ý kiến nào. 

3) Học cách ủy thác: quyền hành và công việc. Tức là giao quyền hành, phân 
công nhiệm vụ đến từng thành viên. Sự ủy thác dựa trên sự bàn bạc, thao 
khảo ý kiến của người được ủy thác.

4) Khuyến khích sự tham gia: Trưởng nhóm cần thúc đẩy sự tham gia bàn thảo 
của tất cả các thành viên, kể cả khi có những ý kiến trái ngược

5) Chia sẻ trách nhiệm: Bổ sung cách thức thực hiện, giám sát tiến độ, sáng tạo 
có tính xây dựng khi hoạt động của nhóm  gặp trở ngại tạm thời. Sự chia sẻ 
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trách nhiệm là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong làm việc nhóm.
6) Linh hoạt: - mỗi thành viên đều cần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công 

của mình và được khuyến khích làm theo cách hiệu quả nhất của mình
7) Thông tin:- đảm bảo các thành viên nhóm đều biết được nhiệm vụ, tiến độ 

của thành viên khác.

6.5.  GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRONG NHÓM

1) Các vấn đề khi làm việc nhóm
 Bất đồng quan điểm.
 Không hiểu ý đồng đội
 Xung đột hay các vấn đề cá nhân
 Qúa nể nang trong các mối quan hệ
 Đùn đẩy trách nhiệm
 Không chú ý đến công việc của nhóm
 “Ngồi ỳ, đồng ý”

2)  Cách giải quyết
 Nâng cao tinh thần đồng đội:  Tinh thần đồng hay sự đoàn kết luôn phải duy 

trì trong nhóm. Một khi đã là một khối thống nhất việc đi đến mục tiêu sẽ dễ 
dàng hơn. Cách để làm điều này:
+ Làm cho các thành viên tự hào về phần việc của họ
+ Đưa ra các mục tiêu có tính thử thách tinh thần đồng đội hay sức mạnh 

của nhóm
+ Khuyến khích các thành viên thông tin cho nhau biết các vấn đề của họ
+ Dành thời gian để các thành viên có cơ hội tìm hiểu nhau.

 Nhận ra gốc rễ các vấn đề. Bạn cần nhận ra vấn đề nằm ở đâu, tiếp cận từng 
thành viên để hiểu rõ vấn đề gì đang xảy ra với họ và tham vấn họ trước khi 
quyết định.

 Trò chuyện với từng người. Việc này giúp bạn hiểu hơn về các thành viên của 
nhóm, quan trọng hơn, đây cũng là một cách xây dựng tinh thần đồng đội.

 Xử sự với người gây ra vấn đề một cách công minh. Hãy tích cực hàn gắn mối 
quan hệ. Những điều bạn nên lưu ý:
+ Hãy nói thật những vấn đề bạn thấy
+ Nhìn vấn đề từ góc độ của nhóm
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+ Cần giải quyết vấn đề hơn là đình trệ công việc, đừng sao lãng mục tiêu của 
nhóm

+ Không nóng nảy với bất kỳ ai, không cố chấp với người quá quắt
+ Đừng vội nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài
+ Đừng phớt lờ sự căng thẳng trước khi vấn đề trở nên tệ hơn.

 Giải quyết mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn cá nhân có thể trở thành vấn đề cho toàn 
nhóm. Hãy tạo điều kiện cho một hoặc cả hai bên trình bày để có hướng xoa 
dịu tình hình. Trường hợp do lỗi điều hành, khi đó cần trao đổi với toàn nhóm 
để khắc phục. Vấn đề là cải thiện cách hành xử manh tính chất khiển trách 
hoặc phê phán.

 Sử dụng cách giải thích vấn đề. Bạn nên coi những vấn đề trong nhóm như là 
cơ hội để học hỏi và cải thiện. Hãy diễn giải những vấn đề để cả nhóm học hỏi 
và cải thiện.

7. ĐỐI THOẠI 

7.1.  ĐỐI THOẠI

Đối thoại là một cuộc nói chuyện cởi mở và thẳng thắng, trong đó mọi người đều 
có chung trách nhiệm và cố gắng hiểu nhau.

7.2.  SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐỐI THOẠI VÀ TRANH LUẬN

Sự khác nhau giữa đối thoại và tranh luận được trình bày chi tiết trong Bảng 5 
sau đây:

Mục đích của TRANH LUẬN: Mục đích của ĐỐI THOẠI:
 Dựa trên cạnh tranh
 Cố thuyết phục người khác
 Bảo thủ, không cởi mở
 Nói
 Đưa ra tuyên bố
 Không thay đổi quan điểm
 Tìm kiếm giải pháp cho riêng 

mình 

 Chia sẻ những ý nghĩ để hiểu được quan 
điểm của nhau và khuyến khích những 
giải pháp tổng thể

 Dựa trên suy nghĩ chung
 Cố gắng hiểu nhau
 Cởi mở, phóng khoáng
 Lắng nghe
 Đặt câu hỏi mở
 Thăm dò
 Tìm kiếm giải pháp

Bảng 5: Sự khác nhau giữa đối thoại và tranh luận
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7.3.  TẠI SAO ĐỐI THOẠI QUAN TRỌNG TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH

Trong bối cảnh có sự tham gia của nhiều bên liên quan, đối thoại là cách để 
hướng tới một lựa chọn đảm bảo rằng sự quan tâm, nhu cầu của các bên được 
tính toán đến.
 Tạo ra một bầu không khí tin tưởng nhau
 Mở rộng cánh cửa chia sẻ và lắng nghe
 Khuyến khích hiểu biết lẫn nhau
 Khuyến khích giải quyết khó khăn một cách hiệu quả
 Khuyến khích các giải pháp tổng thể

7.4.  CÁCH XÂY DỰNG CUỘC ĐỐI THOẠI

 Xác định rõ mục tiêu của buổi họp
 Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe có hiệu quả.
 Thăm dò, diễn giải và khuyến khích các thành viên trong nhóm cũng làm 

tương tự như vậy
 Khi mọi người trao đổi ý kiến, qua điểm và ý tưởng, họ có thể chuyển dần từ 

đầu bên trái sang đầu bên phải của bảng tiến trình (tức là chuyển từ TRANH 
LUẬN sang ĐỐI THOẠI)

Đôi khi, trong những tình huống nhạy cảm có thể diễn ra những thay đổi trạng 
thái đột ngột. Vì vậy, người hướng dẫn cần cảnh giác với những biểu hiện chuyển 
sang TRANH LUẬN và phải cố gắng hướng nhóm quay về ĐỐI THOẠI.

7.5.  TÌM KIẾM MỘT GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO ĐỐI THOẠI

 Quan tâm tới lợi ích của tất cả mọi người/các bên
 Được xây dựng trên ý kiến của cả nhóm chứ không phải là ý kiến của một cá 

nhân hoặc của một vài người khác
 Là giải pháp sáng tạo, được xây dựng bằng cách phân tích, xem xét và tổng 

hợp lại các ý kiến của cả nhóm
 Một giải pháp không mang tính tổng thể thường gây xung đột. Những người 

có mối quan tâm riêng không được chú ý đến trong giải pháp tổng thể thường 
tự hành động theo cách riêng, do vậy xung đột với cái được gọi là giải pháp 
của nhóm. Hơn nữa những thành viên không tán thành giải pháp phi tổng thể 
này có thể không muốn tích cực tiếp tục thực hiện kế hoạch vì giải pháp đó 
thiếu tính sử hữu chung.
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8. TỔ CHỨC MỘT CUỘC HỌP THÔN

8.1.  MỘT CUỘC HỌP

Có thể hiều theo cách đơn giản, cuộc họp là cuộc gặp của từ 3 người trở lên để 
chia sẻ các mục tiêu và mục tiêu chung thông qua việc sử dụng lời nói và các văn 
bản truyền thông có đóng gióp vào  các mục tiêu đạt được.

8.2.  MỘT CUỘC HỌP THÀNH CÔNG

Các cuộc họp có thể khác nhau về kích thước, nội dung và phương pháp tiếp cận, 
tuy nhiên các cuộc họp hiệu quả tất cả có ba yếu tố sau đây:
 Đạt được mục đích hoạt mục tiêu
 Qúa trình giao tiếp (tương tác) được sử dụng hiệu quả
 Kiểm soát được các tình huống

8.3.  CÁC PHẦN CỦA CUỘC HỌP

Một cuộc họp có thể được chia thành ba thành phần chính sau đây:
 Nội dung cuộc họp: là những kiến thức, thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn, 

ý kiến, ý tưởng, thái độ dự kiến  rằng mỗi cá nhân mang đến một cuộc họp.
 Tương tác: là cách mà trong đó những người tham gia làm việc cùng nhau để 

phản ánh với các nội dung của một cuộc họp. Điều này bao gồm những cảm 
xúc, thái độ và mong đợi của những người tham gia, điều này ảnh trực tiếp 
bởi sự hợp tác, lắng nghe, tham gia và tin tưởng.

 Cấu trúc cuộc họp:  là cách mà cả người tham gia và các thông tin đạt được 
mục đích / mục tiêu của cuộc họp.

8.4.  CÁC CÔNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP THÔN

 Nếu thành công  của cuộc họp đến từ sự đóng góp của tất cả các thành viên 
tham gia, mục đích của cuộc họp nên được công nhận bởi tất cả. Các biểu hiện 
rõ rệt nhất của việc này là chương trình cần được phát đến trước để tất cả 
những người được mời đến cuộc họp, bao giồm:

 Thời gian và địa điểm họp.
 Danh sách các chủ đề/ nội dung sẽ được đề cập.
 Bất kỳ giấy tờ liên quan kèm theo.
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8.5.  QUY TRÌNH TỔ CHỨC MỘT CUỘC HỌP THÔN

Bước 1 – Chuẩn bị nội dung

Các câu hỏi trong bước này bạn cần phải trả lời là:
1. Họp về vấn đề gì ?
2. Đối tượng tham gia là ai?
3. Ai là người cần tham vấn (nếu họ là người am hiểu về nội dung nào đó hoặc 

cần tham vấn ý kiến của họ)
4. Thời gian dự định sẽ tổ chức họp ?
Bước 2 -Làm việc với địa phương nơi bạn dự định tiến hành cuộc họp

Sau khi lựa chọn địa điểm mà bạn dự định sẽ tổ chức cuộc họp. Một thủ tục bắt 
buộc là bạn phải làm việc với chính quyền xã để trình bày, giới thiệu về cuộc họp 
của mình. Bước tiếp theo là với cộng đồng (thôn, bản…) mà bạn lựa chọn. Ở cộng 
đồng, bạn còn phải lựa chọn nơi mà có thể diễn ra cuộc họp/sự kiện của bạn.
Cũng trong bước này, tùy vào tình hình thực tế bạn phải hoàn thành các công 
việc chuẩn bị hậu cần. Cùng với đó là các vật liệu chuẩn bị hỗ trợ cho việc trình 
bày các nội dung cuộc họp.
Bước 3 - Tiến hành cuộc họp

5. Tiến hành thực hiện các nội dung mà bạn đã dự kiến
6. Giải đáp các thắc mắc / câu hỏi của người tham gia
Bước 4 - Tổng kết & rút kinh nghiệm

7. Đánh giá toàn bộ công tác chuẩn bị và nội dung đã thực hiện
8. Đưa ra thông điệp
 

9. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

9.1.  KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG LÀ GÌ

Nói một cách ngắn gọn, kế hoạch hành động vạch ra chính xác những gì bạn cần 
làm để đạt được mục tiêu.
Việc lên kế hoạch là việc bạn sử dụng thời gian của mình như thế nào để làm 
những công việc đó.

9.2.  Ý NGHĨA CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH

Qúa trình lập kế hoạch đòi hỏi bạn có những xem xét, cân nhắc nhiều vấn đề. 
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Việc lập kế hoạch đòi hỏi bạn:
2. Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản lý
3. Phối hợp với mọi nguồn lực của bạn hiệu quả hơn
4. Sẵn sàng ứng phó và đối phó với các thay đổi bên ngoài
5. Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra

9.3.  CÁCH ĐỂ XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC

Khi bắt đầu một công việc mới, làm thế nào để triển khai nó một cách tốt nhất có 
thể? Nếu bạn không có phương pháp để xác định đầy đủ các yếu tố, bạn có thể bỏ 
sót nhiều nội dung công việc. Đó là lỗi trong việc hoạch định (lên kế hoạch công 
việc). Vậy cách để lên kế hoạch?
Một phương pháp mà người ta thường dùng để lên kế hoạch công việc được gọi 
là: 5W H 2C 5M. Cụ thể như sau

9.4.  XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, YÊU CẦU CÔNG VIỆC/DỰ ÁN/ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BẠN (1W – WHY)

Khi bắt đầu có ý tưởng cho hành động, dự án, bạn nên bắt đầu với câu các câu 
hỏi như:Tại sao lại phải làm việc này?Nó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn/đơn 
vị của bạn? hay, nếu không làm việc này thì hậu quả sẽ như thế nào?
Xác định được yêu cầu, mục tiêu giúp bạn luôn hướng trọng tâm các công việc 
vào mục tiêu và đánh giá hiệu quả cuối cùng.

9.5.  XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG VIỆC (1 W – WHAT)

Tức là bạn phải xác định bạn cần làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra và cần 
các bước nào để thực hiện chúng. Nên chắc chắn rằng bước sau sẽ tiếp nối bước 
trước.

9.6.  XÁC ĐỊNH 3W ( 3W – WHERE, WHEN, WHO)

1) Where - ở đâu?. Công việc của bạn sẽ được thực hiện ở đâu?
2) When – khi nào?. Bạn định thực hiện các công việc cụ thể đó vào thời gian 

nào?
3) Who – ai? Ai sẽ là người thực hiện những công việc đó? Ai là đối tác của bạn? 

Ai kiểm tra,ai hỗ trợ ?

9.7.  XÁC ĐỊNH CÁCH THỨC THỰC HIỆN (H – HOW)

 Phần này bạn phải trả lời cho câu hỏi: làm thế nào để thực hiện các hoạt động 
đã đề ra đúng theo thời gian ấn định để đạt được những kết quả mong muốn? 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên 43



 Trong các hoạt động với cộng đồng, thường phải để ý đến cách thức tổ chức 
sao cho phù họp với các yếu tố mang tính đặc thù ở địa phương.

 Nếu công việc của bạn cần dùng đến máy móc thì phần này bao giồm những 
hướng dẫn về cách sử dụng các thiết bị đó.

9.8.  XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT (C – CONTROL)

Cách thức kiểm soát thường liên quan đến:
 Đặc tính của công việc
 Làm thế nào để đo lường được đặc tính đó
 Đo lường bằng cái gì

9.9.  XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA (C – CHECK)

Thường thì có bao nhiêu công việc thì có số lượng tương tự để kiểm tra. Nó còn 
bao giồm tần xuất để kiểm tra, người kiểm tra.

9.10.  XÁC ĐỊNH NGUỒN LỰC (5M)

Nguồn lực là các yếu tố đảm bảo cho kế hoạch được khả thi. Nguồn lực thường 
được xác định bởi 5 yếu tố dưới đây. Trong những dự án cụ thể, có thể bạn không 
cần đầy đủ các yếu tố này.
1) Man – nhân lực. Có đẩy đủ người người thực hiện, kiểm tra, kiểm soát, hỗ trợ. 

Những người này có đủ kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng , phẩm chất, tính cách 
phù hợp với yêu cầu công việc.

2) Money – tiền bạc/ tài chính để sử dụng cho  việc thực hiện các hoạt động.
3) Material – nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng.  Trong các hoạt động cộng 

đồng thường có nghĩa là cơ sở vật chất, hay các dịch vụ ở địa phương có thể 
cung cấp các nhu cầu công việc của bạn.

4) Machine – máy móc. Các công cụ để hỗ trợ thực hiện các hoạt động.
5) Method – phương pháp. Cách tiếp cận của bạn, cách thức bạn làm việc.
Trong khuôn khổ và mục đích của hoạt động này, khi lập kế hoạch, bạn cần lưu 
ý đến một nhân tố rất quan trọng là Thể chế. Tức là hệ thống chính sách, quản 
lý rừng tại địa phương. 
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I Bản đồ thôn bản

Phác họa (vẽ) bản đồ có thể xem là công cụ khởi điểm cho bước thu thập thông 
tin ở thực địa của phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA), 
và những thông tin này được dùng để liên hệ trong thu thập và phân tích suốt 
cuộc PRA. Phương pháp này linh hoạt và năng động, nó tạo cơ hội cho nhóm 
PRA và các thành viên cộng đồng làm quen với công việc, hiểu rõ đề tài đang 
cùng nghiên cứu, có cái nhìn chung về bức tranh chung và chuẩn bị cho những 
công việc tiếp theo. 
Các loại bản đồ phổ biến dùng để mô tả điểm trong PRA bao gồm bản đồ tự 
nhiên (tổng quát), bản đồ tài nguyên nước, bản đồ xã hội, và bản đồ hoạt động 
sản xuất (nông nghiệp).

1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP

Bản đồ của điểm nghiên cứu thể hiện vị trí, nơi đâu là các nguồn tài nguyên, các 
hoạt động sản xuất, những khó khăn và cơ hội cũng như giới hạn của chủ đề cần 
điều tra. Nó thật sự giúp nhóm PRA và chính các thành viên cộng đồng để hiểu 
rõ ranh giới và những đặc tính của cộng đồng được bao gồm của cuộc điều tra. 
Những  thông tin cơ bản của bản đồ là về địa hình (như cao độ, độ dốc, nơi thoát 
(tiêu) nước. Những thông tin về đất, thảm thực vật (cây trồng), vùng sinh thái 
nông nghiệp, các khu vực rừng, nguồn nước, và các cơ sở hạ tầng như đường xá, 
các trường học, cơ sở y tế tùy mục đích mà nên được bao gồm trong bản đồ hay 
không. Khi vẽ một bản đồ nên xác định những vùng với những trở ngại riêng 
biệt (thí dụ như thiếu nước tưới; hay phèn mặn), hoặc vùng có tiềm năng

2. THÀNH PHẦN THAM GIA

Nhóm tham gia vẽ bản đồ nên là những người am hiểu địa hình, những người có 
chuyên môn như cán bộ địa chính, khuyến nông, thủy lợi.
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3. CÁCH THỰC HIỆN

Ở nơi không có bản đồ chi tiết, nhờ người địa phương phát họa lại ranh giới, 
những mốc đáng lưu ý để chuẩn bị cho việc vẽ bản đồ; Quyết định loại bản đồ 
cần vẽ là gì (xã hội, tự nhiên,vv…) 
Tổ chức đi bộ khảo sát, quan sát ghi nhận những gì quan sát được; Chọn địa 
điểm thích hợp, dùng tờ giấy khổ lớn (hay mặt đất, sàn nhà) và dùng viết (hay 
các phương tiện khác: que, đá, hột giống, phấn viết, ...) để vẽ bản đồ; Giúp người 
dân thực hiện vẽ, kết hợp với những thông tin quan sát được, nên để họ tự vẽ, và 
khuyến khích những người dân khác chia sẻ hiểu biết.
Cuối cùng, có thể chia sẻ kết quả với những người dân khác để có thể lấy ý kiến 
phản hồi, bổ sung, sửa chữa và hoàn tất. Có thể ghi tên người vẽ: coi đó là sự 
công nhận công trình của họ. 

4. GIÁ TRỊ CỦA CÁC BẢN / BIỂU ĐỒ

1) Đơn giản hoá các thông tin phức tạp 
2) Xây dựng bản/ biểu đồ là một quá trình phân tích 
3) Tạo thuận lợi cho việc thông tin, giao tiếp 
4) Khuyến khích thảo luận 
5) Tăng được sự đồng tình của các thành viên trong nhóm 
6) Là cách tốt nhất để có sự tham gia của các thành viên cộng đồng và để phát 

hiện các quan điểm, kiến thức của họ.
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II Lược sử thôn bản

1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP

Bất kỳ một cộng đồng nào cũng thừa kế những kinh nghiệm và kiến thức môi 
trường họ đã sống ở đó và nó có ảnh hưởng đến sự nhận thức cũng như chiến 
lược phát triển, kế hoạch sản xuất của họ ở hiện tại. Bản sơ lược lịch sử là sự 
liệt kê các sự kiện chính yếu trong lịch sử của cộng đồng, nó giúp nhận ra các xu 
hướng trong quá khứ, những sự kiện, những khó khăn và những thành tựu đạt 
được trong đời sống của họ.
Bản sơ lược lịch sử giúp nhóm hiểu biết tốt hơn về những sự kiện mà cộng đồng 
cho là quan trọng, và những sự kiện đó tác động như thế nào đến tài nguyên 
thiên nhiên, cách đối phó, chiến lược phát triển và thành tựu của cộng đồng theo 
quá trình của thời gian.

2. NỘI DUNG

Sơ lược lịch sử có thể trở về ở nhiều thế hệ trước mà dân làng có thể nhớ lại và 
ghi lại chi tiết các sự kiện có ảnh hưởng đến cộng đồng, tài nguyên thiên nhiên, 
các chủ đề mà nhóm PRA quan tâm. Nhóm PRA chuẩn bị bản sơ lược lịch sử 
thông qua những cuộc thảo luận với các nhóm nhỏ người địa phương, đặc biệt là 
những người già. Khuyến khích trao đổi với họ những thông tin về xu hướng, sự 
kiện trước đó và sự đáp ứng của cộng đồng ra sao, cũng như những cơ hội, giải 
pháp khả thi để giải quyết những vấn đề hiện tại. Các thông tin, sự kiện nhóm 
PRA quan tâm có thể là:
2. Thời gian khai hoang, hình thành cộng đồng
3. Xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, trường học, kinh mương, điện lực
4.  Đưa vào canh tác các loại cây trồng mới, giống gia súc mới, máy móc, 
5. Sự bùng phát các nạn dịch (cho người, cây trồng, vật nuôi) 
6. Thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, ..) 
7. Thay đổi quyền sở hữu ruộng đất 
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8. Thay đổi về hành chính, tổ chức 
9. Các sự kiện chính trị chủ yếu

3. THÀNH PHẦN THAM GIA

Thông tin được thu thập từ các cuộc phỏng vấn với một hay nhiều nhóm . những 
nhóm này bao gồm những người có hiểu biết và sống lâu năm ở địa phương, 
thường bao gồm người già, lãnh đạo địa phương, đoàn thể, tôn giáo, thầy cô 
giáo, ...). Cần tính toán cả yếu tố giới.

4. CÁCH THỰC HIỆN

Tổ chức một hoặc nhiều nhóm, thích hợp nhất từ 6-7 người. Thảo luận nhóm 
có thể hỏi gợi ý những cá nhân, đặc biệt là khuyến khích những người già thảo 
luận giữa họ với nhau, giúp họ nhớ lại những sự kiện xa xưa. Nên giải thích rõ 
là nhóm PRA cần tìm hiểu bất cứ những sự kiện gì mà cộng đồng cho là quan 
trọng xảy ra trong quá khứ. Công việc này nên bắt đầu một cách chậm rãi, không 
vội vàng. 
Có thể mở đầu với những câu hỏi như:
 Ông/bà có biết (nhớ) khi nào cộng đồng bắt đầu đến định cư ở đây? 
 Nhóm người nào đã tìm ra nơi ở này? 
 Sự kiện quan trọng trước tiên ông/bà có thể nhớ trong cộng đồng nàylà gì? 
 Ông/bà có biết có những đợt di dân (lớn, có ý nghĩa) từ bên ngoài vào, hay di 

dân đi nơi khác trong cộng đồng? Khi nào? 
 Có những đợt hạn hán nghiêm trọng, dịch bệnh, lũ lụt, hoặc những thiên tai 

khác? 
 Những việc làm/công trình tốt nhất mà cộng đồng đã làm là gì? 
 Thời gian nào cộng đồng được sung túc/hạnh phúc nhất?  

Sau đây là một ví dụ về lược sử thôn bản:
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Năm Những sự kiện ảnh hưởng đến việc sản xuất của bản

1900 - 1905 Một vài hộ từ Giàng Ngâu chuyển đến Tặc Tè sinh sống lập thành 
bản Tặc Tè 

1920
Bản có 8 - 9 hộ sinh sống. Rừng nguyên sinh còn nhiều, có nhiều 
loại cây gỗ quý hiếm như lát hoa, lim, giổi, vàng tâm… và nhiều 
động vật quý hiếm

1949-1950 Bản có 14 – 15 hộ. Giặc Pháp chiếm, dồn dân ở tập trung bắt 
nhiều người đi phu, đi lính. Bản bị đốt phá. Rừng vẫn còn nhiều

1960 Dịch chuột rừng gây mất mùa, dân bị đói trầm trọng, xuất hiện 
nhiều bệnh tật

1966 Thành lập HTX, bắt đầu khai phá ruộng nước và đi vào làm ăn tập 
thể

1969-1970 Bệnh sốt rét làm chết rất nhiều người

1971 Tổ chức phong trào diệt giặc dốt. GV về tận bản để dạy học xóa mù 
chữ 

1972 - 1981
Nhân dân hạ sơn, định canh định cư ở vùng đất thấp. Bản mới có 
19 hộ. Rừng bị dân ở các bản khác chặt phá mạnh để làm nương 
rẫy  

1980 Dịch sởi làm chết 20 trẻ em trong bản

1983 – 1994 Trồng quế, HTX quản lí rừng quế nhưng không thành công. Dân 
vẫn phá rừng làm nương rẫy

1990 - nay Rừng được khoanh nuôi bảo vệ. Các hộ gia đình nhận khoán trông 
coi. Dân bắt đầu trồng cây ăn quả và quế.

Bảng 6: Ví dụ về lược sử thôn bản
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III Phân tích xu hướng 

1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP

Phân tích xu hướng, điều quan trọng là để biết những sự kiện gì mà cộng đồng 
nghĩ là quan trọng, nó cũng giúp để hiểu sự nhận thức của người địa phương về 
những thay đổi có ý nghĩa trong cộng đồng theo thời gian. Những thay đổi đó 
có thể là: thay đổi về lượng mưa, sức sản xuất, độ màu mỡ của đất, cây trồng, và 
những nguồn tài nguyên thiên nhiên khác (ví dụ như lượng tôm, cá ở sông hồ, 
nấm trong rừng, vv…).
Phân tích xu hướng có thể giúp nhóm PRA: Học được từ cộng đồng những quan 
điểm của thay đổi theo thời gian ở nhiều lãnh vực khác nhau; Kết hợp những 
thay đổi chính thành đặc thù (nét) củ địa phương, mà sẽ đơn giản hóa cho sự 
xác định khó khăn; Bắt đầu để tổ chức sắp xếp các cơ hội để cộng đồng xem xét.

2. THÀNH PHẦN THAM GIA

Cũng giống như lược sử thôn bản, thành phần tham gia phân tích này cần có 
những người già, những người sống lâu năm ở cộng đồng. Ngoài ra, phân tích 
này cần có sự tham gia của những người trẻ tuổi.

3. CÁCH TIẾN HÀNH

1) Bước 1 – tổ chức thảo luận cho nhóm phân tích xu hướng.
2) Bước 2 – Giair thích kỹ nội dung của phân tích xu hướng, đưa ví dụ.  Nhóm 

PRA có thể vẽ đường xu hướng trên tờ giấy khổ lớn, hay bảng đen, yêu cầu 
những người tham gia xem có đúng không và sửa chữa.

3) Bước 3 - Hỏi những thành viên tham gia những thay đổi gì quan trọng ở địa 
phương họ. Nếu thấy họ khó khăn hay chậm để đáp ứng lại thì nên đưa ra 
những câu hỏi gợi ý liên quan đến các nguồn tài nguyên như độ phì đất, sói 
mòn, rừng, v.v. Khi mọi người đã hiểu cách làm, yêu cầu một thành viên trong 
số họ vẽ những đường xu hướng đó

4) Bước 4 - Sử dụng những thảo luận về xu hướng để thăm dò những giải thích 
của những thay đổi. Điều này giúp xác định những khó khăn và cách làm của 
người dân để giải quyết những tình huống đó… Ví dụ, nêu nhóm thảo luận 
cho là năng xuất cây trồng ngày càng thấp (cao), hỏi tại sao. Tìm những giải 
pháp gì người dân đã cố gắng để khắc phục trong quá khứ, và kết quả ra sao. 
Hỏi họ điều gì họ nghĩ là có thể làm giảm bớt tình huống xấu đó.
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IV Phân tích cây vấn đề

1. KHÁI NIỆM VỀ CÂY VẤN ĐỀ

Một cây vấn đề cung cấp một cái nhìn tổng quan của tất cả các nguyên nhân 
được biết đến và ảnh hưởng đến một vấn đề xác định. Điều này là rất quan trọng 
trong việc lập kế hoạch cho một dự án có sự tham gia hoặc thay đổi hành vi cộng 
đồng. Hiểu rõ bối cảnh giúp cho thấy sự phức tạp của cuộc sống và điều này là 
rất cần thiết trong việc lập kế hoạch cho một dự án thành công.
Một cây vấn đề bao gồm các nguyên nhân tiêu cực như là thiếu kiến thức, thiếu 
vốn, vv. Chính vì thế, cây vấn đề cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về các giải 
pháp cần phải can thiệp để giải quyết vấn đề cốt lõi.
Cây vấn đề là công cụ hữu ích để giúp bạn xây dựng một can thiệp/dự án. Cụ thể:
4) Giúp lập kế hoạch dự án
5) Cung cấp hướng dẫn sự phức tạp của vấn đề bằng cách chỉ ra nhiều nguyên 

nhân
6) Phân biệt các tác nhân cụ thể, từ đó xác định các yếu tố cần được giải quyết 

để thay đổi vấn đề.
7) Cơ sở cho một phác thảo của kế hoạch dự án, bao giồm cả các hoạt động cần 

được thực hiện, mục tiêu và kết quả của dự án.
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2. CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CÂY VẤN ĐỀ

I. ĐỊNH VẤN ĐỀ CỐT LÕI

Bước đầu tiên trong việc xây dựng cây vấn đề là xác định các vấn đề mà dự án 
của bạn tìm cách khắc phục. Lý tưởng và thiết thực nhất là có một vấn đề cụ thể ( 
ví dụ như: tình trạng phá rừng làm rẫy ở bản A ) mà bạn tìm cách khắc phục. Một 
vấn đề quá rộng sẽ có quá nhiều nguyên nhân, và như thế sẽ giảm khả năng tác 
động thay đổi của bạn. Vấn đề cốt lõi này được viết ra chính giữa tờ giấy (hoặc 
bức tường). Thường chỉ nên chọn ra một vấn đề cốt lõi, nếu nhiều hơn thì tốt 
hơn là bạn xây dựng một cây vấn đề cho mỗi vấn đề này.

II. XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG

Một khi cây vấn đề được xác định, những người tham gia nên tìm nguyên nhân 
trực tiếp dẫn đến vấn đề trên và ảnh hưởng của vấn đề đó là gì. Mỗi nguyên nhân 
trực tiếp gây ra vấn đề (tiêu cực) được viết ra. 
Có một vài cách để làm điều này: Những người tham gia viết tất cả các nguyên 
nhân mà họ cho rằng dẫn đến vấn đề ra giấy. Sau đó, tất cả các nguyên nhân từ 
sẽ được phân tích và sắp xếp lại. Qúa trình này có thể phải lặp lại nhiều lần. Nếu 
có nhiều nguyên nhân trực tiếp gây ra vấn đề thì đặt chúng cạnh nhau. 
Tiếp theo là xác định nguyên nhân gây ra các nguyên nhân đó, cứ như thế đến 
khi người tham gia không thể xác định vấn đề gốc rễ nào hơn nữa. Ở mức độ 
cộng đồng, thường nên chọn những vấn đề cụ thể mà chỉ có hàng nguyên nhân 
mức 2 ( tức là nguyên nhân của nguyên nhân),

TÁC ĐỘNG

NGUYÊN NHÂN

NGUYÊN NHÂN

VẤN ĐỀ

Vấn đề này sẽ gây ra cái gì?

Cái gì là nguyên nhân của nó?

Cái gì là nguyên nhân của nó?

Biểu đồ 5: Cây vấn đề
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III. XÂY DỰNG MỘT CÂY MỤC TIÊU (CÂY GIẢI PHÁP) 

Một cây mục tiêu được xác định bằng cách đảo ngược cây vấn đề nhưng thay 
những nguyên nhân (tiêu cực) bằng sản phẩm (tích cực). Ví dụ như “thiếu kiến 
thức” bằng việc “nâng cao kiến thức”. Thông qua cây giải pháp để kiểm tra tất cả 
các vấn đề là rõ ràng.

IV. CHỌN CAN THIỆP QUAN TÂM

Lựa chọn các hành động can thiệp tối ưu. Bước này giúp bạn thiết kế, lựa chọn 
các hoạt động dự án của mình. Bạn nên nhớ rằng, một dự án/ can thiệp của bạn 
không thể giải quyết được tất cả các nguyên nhân của vấn đề. Vì thê, tùy thuộc 
vào kinh phí, thời gian, sự phù hợp mà bạn lựa chọn các hành động can thiệp.
Sau khi lựa chọn được vấn đề bạn sẽ can thiệp, vấn đề chính hay giải pháp chính 
là mục tiêu hoặc kết quả trước mắt của bạn.

Diện tích rừng suy giảm

THIẾU ĐẤT SẢN 
XUẤT

DÂN SỐ TĂNG NĂNG SUẤT 
THẤP

NHẬN THỨC 
HẠN CHẾ

TUYÊN TRUYỀN 
CHƯA ĐẦY ĐỦ

THIẾU KIẾN THỨC 
PHÁP LUẬT

Phá rừng làm rẫy ở 
bản A

Biểu đồ 6: Ví dụ về cây vấn đề
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