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GIỚI THIỆU

• Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia có ĐDSH quan trọng nhất thế giới

• Hệ thống rừng đặc dụng được cho là một thành tựu lớn của sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên của 

Việt Nam 

• Năm 1962: VQG Cúc Phương là khu RĐD đầu tiên được thành lập. 

• Tính đến tháng 4/2016: 164 khu 31 VQG, 68 KBTTN, 45 BVCQ và 20 NCTN  

• Thách thức lớn của công tác quy hoạch và quản lý các khu rừng đặc dụng: Tình trạng chồng lấn 

và xung đột quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cộng đồng địa phương với BQL các khu 

RĐD

TẠI SAO CẦN PHẢI THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU NÀY? 

Dù chưa dẫn tới những xung đột gay gắt như trong các tranh chấp đất rừng đã và đang được ghi nhận ngày 

càng phổ biến, nhưng hiện tượng chồng lấn lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và khó có thể giải quyết trong 

điều kiện hiện tại: 

• Ảnh hưởng tới mối quan hệ, lòng tin giữa BQL RĐD và người dân địa phương

• Ảnh hưởng tới mục tiêu quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn ĐDSH 

• Ảnh hưởng tới sinh kế của người dân do những hạn chế về quyền và cơ hội tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi 

từ rừng/đất rừng. 

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiện trạng và tác động của chồng lấn quyền sử dụng đất ở các rừng đặc 

dụng của Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị để giải quyết vấn đề này, góp phần tác động đến quá trình xây 

dựng và thực thi chính sách đồng quản lý rừng, chia sẻ lợi ích và chính sách liên quan khác theo hướng hài 

hòa quyền và lợi ích của cộng đồng địa phương đối với rừng và đất rừng cũng như đảm bảo quy hoạch và 

quản lý rừng bền vững và bảo tồn ĐDSH. 

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

Khu vực Tây Bắc Bộ

Khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông 

Khu BTTN Phu Canh (Hòa Bình) 

Khu vực Đông Bắc Bộ

Khu BTTN Kim Hỷ (Bắc Cạn)

VQG Bái Tử Long (Quảng Ninh) 

Khu vực Trung Bộ

Khu BTTN Phong Điền (TTH)

VQG Bạch Mã (TTH) 

KBT L&SC Sao La (QN)

Khu vực Đông Nam Bộ

VQG Cát Tiên (Đồng Nai – Lâm 

ĐồnG)

• Rà soát, tổng hợp tài liệu thứ cấp về khung pháp lý và 

thực tiễn thực hiện quy hoạch, thành lập, quản lý và 

vận hành các khu rừng đặc dụng;

• Biểu mẫu phỏng vấn thu thập thông tin: gửi tới 99 

VQG/KBTTN 

• Tham vấn chuyên gia 

• Nghiên cứu điểm: tại 8 VQG/KBTTN

• Hội thảo tham vấn 

Thời gian thực hiện: 8 tháng tháng 3 – 11/2014

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: CÁC PHÁT HIỆN 

• Số liệu hiện trạng chồng lấn QSDĐ trong hệ thống RĐD

• Một số ảnh hưởng và hệ lụy 

• Các vấn đề chính sách liên quan 

1. CHỒNG LẤN QSDĐ TRONG HỆ THỐNG RĐD: SỐ LIỆU HIỆN TRẠNG

Kết quả thu thập thông tin từ 99 VQG/KBT: 30 VQG, 58 KBTTN và 11 

KBTL&SC: 

• 47.47% các khu RĐD được tham vấn có hoặc có khả năng có (chưa rà 

soát) hiện tượng chồng lấn 

• Tình trạng này không phải là cá biệt mà xảy ra khá phổ biến, ở nhiều 

địa phương, vùng sinh thái trên toàn quốc
61.70%

29.79%

8.51%

Khu vực Bắc và Bắc Trung  Bộ

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

Khu vực Nam Bộ 
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1. CHỒNG LẤN QSDĐ TRONG HỆ THỐNG RĐD: SỐ LIỆU HIỆN TRẠNG (T.T)

89.4% các khu RĐD đang có tình
trạng chồng lấn là các khu được nhà nước

ra quyết định thành lập hoặc mở rộng diện
tích từ năm 1995 đến nay, trong đó các khu

RĐD được thành lập, mở rộng hay thăng
hạng trong giai đoạn 1995 – 2004 là chiếm
tỷ lệ cao nhất (72.34%) 5

34

8

Trước 1995 1995-2004 Sau 2004

91.5% các khu RĐD có tình trạng chồng lấn hiện vẫn chưa có phương án hoặc kế hoạch giải quyết cụ 
thể; chỉ có một số ít các khu (4 khu: VQG Cúc Phương, VQG Cát Tiên, VQG Bái Tử Long và KBTTN 
Phu Canh) đã và đang nỗ lực giải quyết, nhưng kết quả vẫn còn rất nhiều hạn chế hoặc không thể giải 

quyết được triệt để.

2. CHỒNG LẤN QSDĐ TRONG HỆ THỐNG RĐD: TÁC ĐỘNG VÀ HỆ LỤY

Thứ nhất, tình trạng “một đất hai chủ” là một 
trong những nguyên nhân thúc đẩy hoạt động 
phá rừng, xâm lấn và xâm canh (trái phép), trực 

tiếp đe dọa hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn 
ĐDSH trong RĐD.

2. CHỒNG LẤN QSDĐ TRONG HỆ THỐNG RĐD: TÁC ĐỘNG VÀ HỆ LỤY (T.T)

Thứ hai, việc thành lập mới hoặc mở rộng
các khu RĐD còn làm cho hàng
nghìn người dân mất dần cơ hội đất sản

xuất, cản trở việc tiếp cận, khai thác và sử
dụng lâm sản trên các khu vực mà họ đã

được nhà nước giao để sử dụng ổn định, 
lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.

“…Với những diện tích 

người dân trồng rừng, khai 

thác gỗ vì mục đích thương 

mại khi ở trạng thái chồng 

lấn trong khu vực rừng đặc 

dụng, thì tính hợp pháp của 

gỗ trở nên rất khó định 

nghĩa và chứng thực. Đây là 

rào cản chính khiến các 

diện tích rừng mỡ tại bản 

Cuôn, xã Côn Minh, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn không 

được cấp phép dù đã đến 

chu kỳ khai thác.” 

2. CHỒNG LẤN QSDĐ TRONG HỆ THỐNG RĐD: TÁC ĐỘNG VÀ HỆ LỤY (T.T)

Thứ ba, …. tình
trạng chồng lấn còn dẫn tới những khó khăn,
thậm chí là các mâu thuẫn khi các chính sách,

sáng kiến mới được áp dụng (PFES, REDD+ và 
FLEGT)

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH 

• Thay đổi về quan điểm và cách tiếp cận về Quy hoạch và Quản lý hệ thống rừng đặc dụng 
• Bất cập từ quy trình phân cấp trong quy hoạch và rừng đặc dụng 
• Tiêu chí và quy định quy hoạch rừng đặc dụng chưa đầy đủ và không thống nhất 

• Khó khăn từ thiếu kinh phí cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng 

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH 

• Tiến hành rà soát, tổng hợp, đánh giá lại hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất giữa HGĐ, cộng 
đồng và BQL RĐD

• Tổng kết đánh giá lại công tác quy hoạch RĐD ở cấp địa phương và cấp tỉnh 

• Xây dựng và ban hành công cụ hướng dẫn cụ thể về thực hiện quy hoạch và xác lập RĐD theo tiếp 
cận đa ngành, có các bên liên quan tham gia và làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ rà soát lại, nâng cấp 

và mở rộng hệ thống RĐD;
• Xây dựng và ban hành hướng dẫn giải quyết tình trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống 

RĐD;

• Trong tiến trình sửa đổi Luật BVPTR, cần chú trọng các nội dung liên quan đến thực hiện đồng quản 
lý rừng tại các khu vực có tranh chấp và các biện pháp nhằm tạo nguồn tài chính bền vững cho ngành 

lâm nghiệp (chi trả DVMTR, REDD+). 
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