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ÁP DỤNG ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG:

CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG ĐỊA PHƯƠNG TỪ THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN, 2015

Nguyễn Việt Dũng

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Chi trả DVMTR có giúp cải thiện quản trị rừng địa

phương?

2. Tại sao cần áp dụng đồng quản lý rừng trong các lưu vực

có chi trả DVMTR?

3. Một số gợi ý về áp dụng đồng quản lý rừng đối với các chủ

rừng tổ chức nhà nước (BQL rừng phòng hộ, đặc dụng)

Quản trị rừng là gì?

• Quản trị rừng là sự tương tác giữa luật pháp và luật tục (luật
chính thức và không chính thức, hương ước), thể chế (cơ quan,
tổ chức, hội) và tiến trình ra các quyết định và thực hiện các
quyết định ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và những người sử
dụng tài nguyên đó, và buộc những người ra quyết định, những
người thực hiện quyết định có trách nhiệm giải trình (PROFOR,
2009)

• Các hình thức quản trị (rừng) (IUCN, 2013)

* Quản trị bởi chính phủ

* Quản trị bởi doanh nghiệp/tư nhân

* Quản trị bởi cộng đồng địa phương (bản địa)

* Quản trị chia sẻ (bởi nhiều bên liên quan)

Quản trị rừng là gì?

• Quản trị rừng (tốt, hiệu quả) hàm ý quản lý hệ thống tổng thể, 
xem xét vai trò của tất cả các bên có tác động đến tài nguyên
rừng, bao gồm nhà nước, khối tư nhân/doanh nghiệp, và cộng
đồng, xã hội dân sự; đề cao hợp tác đa bên trong quá trình xây
dựng và thực hiện các quyết định (QLBVR, chia sẻ lợi ích, GĐ-GR, 
chi trả DVMTR)

Quản trị minh bạch Quản trị hiệu quả

Tiếp cận thông tin
Trách nhiệm giải trình

Hưởng dụng đất
Công bằng trong chia sẻ lợi ích
Bình đẳng giới
Thực thi pháp luật (pháp trị)
Cơ cấu tổ chức (tham gia)
Tiếp cận pháp lý một cách đầy đủ
Coi trọng sự liên kết xã hội, kinh tế và môi
trường
Sự phối kết hợp của các cơ quan tổ chức

Chi trả DVMTR có giúp cải thiện quản trị rừng tại địa 
phương?

Chính sách chi trả DVMTR hướng đến quản trị rừng tốt và hiệu quả:

* Đa mục tiêu, có nhiều bên tham gia và hưởng lợi, chia sẻ lợi ích;

* Phải đáp ứng các nguyên tắc: công khai, dân chủ, khách quan,

công bằng, phù hợp với hệ thống luật pháp hiện hành (Điều 5)

* Hình thành các thể chế và mối quan hệ mới: Quỹ BVPTR –> chức

năng ủy thác; chủ rừng (cung ứng dịch vụ) <–> cơ sở sản xuất (sử

dụng dịch vụ); thị trường v.s phi thị trường

* Chi trả dựa trên kết quả BVR thông qua hệ thống kiểm tra, giám

sát, nghiệm thu, đánh giá, xác nhận và phê duyệt của nhiều bên

liên quan;

Chi trả DVMTR có giúp cải thiện quản trị rừng tại địa phương?

Thực tế triển khai chi trả DVMTR – những điểm TỐT:

• Có sự tham gia của nhiều bên liên quan từ tỉnh đến xã, thôn/cộng đồng, 
bao gồm cả nhà nước (Quỹ BVPTR, kiểm lâm, UBND xã, BQL rừng); 
doanh nghiệp (thủy điện, nước sạch); và cộng đồng địa phương, NGOs;

• Hình thành các thể chế mới: quỹ ủy thác; ban chỉ đạo (tỉnh, huyện), tổ
bảo vệ rừng cộng đồng (xã, thôn); thay đổi chức năng (công ty lâm
nghiệp)

• Hưởng lợi / chia sẻ lợi ích theo quy định: động cơ tham gia BVR; giảm
sức ép lên mất rừng;

• Tuân thủ quy trình/thủ tục và đề cao công khai chi trả; tôn trọng quyền
tự quyết định chia sẻ lợi ích của cộng đồng (?)

• Giúp giải quyết được một phần mâu thuẫn/tranh chấp quyền quản lý, 
sử dụng đất, rừng (dựa trên rà soát và lập hồ sơ chi trả)
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Chi trả DVMTR có giúp cải thiện quản trị rừng tại địa phương?

Thực tế triển khai chi trả DVMTR – liệu đã có HIỆU QUẢ thực sự?

• Thách thức trong việc chứng minh hiệu quả bảo vệ rừng và cải thiện sinh
kế của hộ nghèo trên phạm vi toàn lưu vực, toàn tỉnh;

• Một số hạn chế/rào cản:

* Cơ cấu phục vụ chi trả DVMTR hơn là thúc đẩy bảo vệ rừng hiệu quả tại cơ
sở (?)

* Chủ rừng hộ gia đình, cộng đồng còn hiểu biết hạn chế về chi trả DVMTR; 

chưa hình thành mối quan hệ (mua-bán) với bên sử dụng dịch vụ;

* BQL rừng phòng hộ, đặc dụng tham gia tích cực hơn Hạt kiểm lâm huyện
và UBND xã (e.g. không được hưởng lợi; tâm lý làm thuê); cty thủy điện;

* Quan hệ chủ rừng v.s cộng đồng nhận khoán: chỉ đạo hơn là phối hợp

* Tổ bảo vệ rừng cộng đồng: thiếu thể chế hoạt động và giám sát hiệu quả

* Chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Chủ rừng <–> UBND xã <–> Hạt
kiểm lâm

<–> Cộng đồng để ngăn chặn phá rừng;

* ….

Tại sao cần áp dụng đồng quản lý rừng trong các 
lưu vực có chi trả DVMTR?

• Rủi ro từ nhận thức, thái độ, hành động của cộng đồng tham gia nhận 
khoán BVR và hưởng lợi từ chi trả DVMTR?

• Rủi ro từ sự tham gia thiếu tích cực của UBND xã và các bên liên quan 
khác?

• Thách thức trách nhiệm của chủ rừng và kiểm lâm về quản lý và thực 
thi pháp luật BVR?

• Cơ hội sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho BVR (chi trả DVMTR, hỗ trợ 
cộng đồng thôn giáp ranh VQG/KBT,…) trong chia sẻ lợi ích;

• Điều kiện pháp lý hỗ trợ thực hiện đồng quản lý rừng

Một số gợi ý về áp dụng đồng quản lý rừng

03 nguyên tắc cơ bản của Đồng quản lý:

* Có nhiều bên cùng tham gia

* Hợp tác thông qua quá trình trao đổi, đàm phán, cải thiện hiểu biết

* Thỏa thuận giao quyền, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm

Cơ hội áp dụng:

* Các khu rừng đặc dụng (VQG/KBT) 

* Các khu rừng phòng hộ

* Các khu rừng tạm giao cho UBND xã quản lý (thuộc diện chi trả)

Một số gợi ý về áp dụng đồng quản lý rừng:

TRƯỜNG HỢP KHU BTTN XUÂN LIÊN, THANH HÓA

Đề xuất: Định hướng thực hiện ĐQL ở KBT Xuân Liên

1. Hỗ trợ chủ rừng – Ban quản lý KBT Xuân Liên thí điểm mô hình
quản trị rừng hiệu quả, có sự tham gia đa bên, lấy cộng đồng
thôn làm nền tảng thực hành phối hợp BVR;

2. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ gắn kết cộng đồng dân
cư tham gia QLBVR có trách nhiệm dựa trên quá trình nâng cao
năng lực thể chế phối hợp của Tổ BVR;

3. Thí điểm các sáng kiến hỗ trợ thực hiện cộng đồng BVR hiệu
quả thông qua vận hành Quỹ BVPTR cấp xã và thiết lập Hội
đồng quản lý KBT Xuân Liên;

4. Tăng cường năng lực thực hiện và duy trì đồng quản lý rừng
cho Ban quản lý KBT Xuân Liên từ hỗ trợ của Chương trình VFD

Đề xuất: Phương án thực hiện ĐQL ở KBT Xuân Liên

Cơ cấu quản lý hiện hành
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Cơ cấu quản lý hiện hành Đồng quản lý

Đề xuất: Phương án thực hiện ĐQL ở KBT Xuân Liên Đề xuất: Phương án thực hiện ĐQL ở KBT Xuân Liên

1. Hội đồng Quản lý KBT Xuân Liên

1.1 Chức năng: 

Là thiết chế chính thức hoặc phi chính thức; là diễn đàn tham vấn, cố vấn, đối thoại đa bên; là
công cụ thúc đẩy hợp tác đa ngành, liên xã cho quy hoạch, lập kế hoạch và tìm kiếm các biện
pháp có tính đồng thuận cao về QLBVR và BTTN có sự tham gia theo nguyên tắc dân chủ, bình
đẳng, quyết định theo đa số.

1.2 Cơ cấu tham khảo

a) Quyết định 126/QĐ-TTg (2012, Mục 6, Điều 1): Hội đồng quản lý (đại diện BQL RĐD – Chủ
tịch HĐ, cộng đồng dân cư thôn, Hạt kiểm lâm (huyện, KBT), UBND xã) được UBND huyện
công nhận và phê duyệt quy chế hoạt động;

b) Quyết định 24/2012/QĐ-TTg và Thông tư 100/2012/TTLT-BTC-BNNPTNT: BQL rừng đặc 
dụng chủ trì, phối hợp với UBND xã họp bàn với từng thôn bản để đồng phê duyệt dự toán hỗ
trợ phát triển cộng đồng vùng đệm hàng năm (Điều 8)

c) Dự thảo 16 Quyết định TTg Ban hành quy chế đồng quản lý rừng: Hội đồng đồng quản lý
(Điều 8) – là tổ chức do Chủ rừng vận động thành lập để thực hiện ĐQL rừng, có đại diện cộng
đồng dân cư và các bên liên quan khác.

Đề xuất: Phương án thực hiện ĐQL ở KBT Xuân Liên

1. Hội đồng Quản lý KBT Xuân Liên

1.3 Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng học hỏi (diễn đàn, mạng lưới, đối thoại)

- Chức năng tham vấn, cố vấn về quy hoạch, kế hoạch QLBVR, phát triển cộng đồng

- Chức năng quyết định đầu tư hỗ trợ phát triển cộng đồng thôn (QĐ 24, TT 100)

- Chức năng điều phối và phối hợp liên ngành tuần tra BVR, xử lý vi phạm

- Chức năng giám sát (chi trả DVMTR, quy hoạch sử dụng đất, hỗ trợ phát triển)

1.4 Cơ chế hoạt động

- Họp định kỳ (2 năm/lần): giữa năm/cuối năm; tháng 4/tháng 10

- Họp bất thường (do BQL KBT triệu tập) 

1.5 Hỗ trợ BQL KBT thí điểm mô hình

- Xây dựng dự thảo thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý KBT

- Họp tham vấn các bên liên quan lấy ý kiến; trình UBND huyện hoặc Sở NN-PTNT thông
qua;

- Hội thảo công bố Hội đồng quản lý KBT và truyền thông

- Chuẩn bị và tổ chức họp định kỳ Hội đồng quản lý KBT (2 năm/lần)

Đề xuất: Phương án thực hiện ĐQL ở KBT Xuân Liên

2. Thí điểm vận hành Quỹ BVPTR cấp xã (vùng đệm/giáp ranh)

- Chi cục Kiểm lâm hoặc Quỹ BVPTR tỉnh xây dựng dự thảo hướng dẫn tổ chức, 
quản lý hoạt động Quỹ BVPTR cấp xã; 

- Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch hoạt động lâm
nghiệp/QLBVR xã dựa trên Quỹ BVPTR cấp xã; tham vấn với các chủ rừng và
bên liên quan khác;

- Vận động đóng góp kinh phí cho Quỹ BVPTR cấp xã, và trình cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt các nguồn đóng góp;

- Tập huấn tăng cường năng lực quản lý Quỹ BVPTR cấp xã

Đề xuất: Phương án thực hiện ĐQL ở KBT Xuân Liên

3. Tổ Bảo vệ rừng cộng đồng có kỹ năng hoạt động

3.1 Cải thiện thể chế Tổ bảo vệ rừng cộng đồng

- Rà soát lại quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ BVR dựa trên tham vấn cộng
đồng thôn; Thông qua quy chế sửa đổi;

- KBT phối hợp với các Tổ bảo lâm lập kế hoạch hoạt động BVR/BTTN; xây dựng
hướng dẫn tuần tra rừng; báo cáo tuần tra; lập kế hoạch hỗ trợ phát triển thôn;

- Họp thông qua kế hoạch và thống nhất kế hoạch phối hợp hoạt động với UBND 
xã, KBT, KLĐB, và các bên liên quan khác;

3.2 Tăng cường năng lực hoạt động

- Tập huấn kỹ năng cho Tổ BVR và bên liên quan về truyền thông, thi hành luật
pháp/xử lý vi phạm, tuần tra rừng, lập báo cáo, quản lý tài trợ, đàm phán,…

- Tập huấn sử dụng công cụ SMART cho cán bộ KBT, Tổ BVR và KLĐB về quản lý
thông tin tuần tra rừng;

3.3 Giám sát và đánh giá kết quả

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !


