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THỪA NHẬN KHU BẢO TỒN DO
CỘNG ĐỒNG QUẢN LÝ 

Để bảo tồn nguồn tài nguyên rừng và giá trị văn hoá truyền thống

Trình bày: Hoàng Xuân Thuỷ, Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Nội dung

Giới thiệu về khu bảo tồn do cộng đồng quản lý 

• Tầm quan trọng, vai trò và lợi ích của khu bảo tồn cộng đồng trong hệ thống khu 
bảo tồn thiên nhiên 

Cơ hội thúc đẩy việc thừa nhận khu bảo tồn do cộng đồng quản lý tại Việt Nam 

• Tại sao cần thừa nhận khu bảo tồn do cộng đồng quản lý? 

• Thảo luận nền tảng pháp lý thúc đẩy việc thừa nhận khu bảo tồn do cộng đồng 
quản lý tại Việt Nam: 

- Các văn bản pháp luật hiện hành 

- Khuôn khổ nội dung Dự thảo Luật BVPTR sửa đổi
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PHẦN I – KHU BẢO TỒN DO CỘNG ĐỒNG QUẢN LÝ

Tầm quan trọng, vai trò và lợi ích của khu bảo tồn 
cộng đồng trong hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên 

Thế nào là khu bảo tồn do cộng đồng quản lý?

Khu Bảo tồn cộng đồng quản lý …“là một hệ sinh thái tự nhiên hoặc đã bị thay đổi
một phần, trong đó chứa đụng các giá trị về đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái
và văn hoá địa phương, được người bản địa và cộng đồng địa phương tự nguyện
bảo tồn bằng luật tục hoặc bằng các giải pháp quản lý hiệu quả” (IUCN, 2004).
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Các loại khu bảo tồn do cộng đồng quản lý

• Rừng văn hoá, rừng thiêng của cộng đồng

• Rừng danh nhân

• Rừng ma, rừng ông bà 

• Rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng

• Rừng khai thác và sử dụng chung của cộng đồng

• Bãi chăn thả chung

• Bãi đẻ của các loài thuỷ sản

Khu bảo tồn cộng đồng trong hệ thống KBTTN thế giới? 

209.000 Khu bảo tồn  - 15.4 % diện tích đất liền toàn thế giới

Các hình thức quản lý KBT 
được công nhận hiện nay

Nguồn: Protected Planet Report, IUCN, 2014 

82%

5%

1% - 2090 khu tại 17 quốc gia 

11%Quản lý nhà nước

Quản lý tư nhân 

Đồng quản lý

Quản lý bởi cộng 
đồng
Không có thông tin

Cùng với  xu hướng đa  dạng hóa 
nguồn lực tài chính cho bảo tồn 
thiên nhiên, dù vẫn chiếm tỷ lệ 
nhỏ nhưng tỷ lệ các khu bảo 
tồn/diện tích quản lý bởi 
cộng đồng, chuyển sang hình thức 
đồng quản lý hay khu bảo tồn tư 
nhân, đang có xu hướng tăng lên. 
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Khu bảo tồn cộng đồng quản lý là một dạng tài sản chung - đất, nước, và
tài nguyên thiên nhiên - được quản trị và quản lý tập thể bởi cộng đồng. 

Tầm quan trọng của khu bảo tồn do cộng đồng quản lý

Bảo tồn đa dạng sinh học

Duy trì chức năng và dịch vụ hệ sinh thái

Liên kết cảnh quản bảo tồn

Giám sát đa dạng sinh học và các mối đe doạ

Sử dụng sinh kế bền vững

An ninh nguồn nước và lương thực 

Giảm nhẹ thiên tai

Thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu
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• Thể hiện đặc điểm đặc trưng và văn hóa cộng đồng

• An ninh sinh kế

• Duy trì tình đoàn kết

• Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo

• Sự tham gia của thế hệ trẻ

• Sự học hỏi giữa các thế hệ

• Tạo công ăn - việc làm

Tầm quan trọng của khu bảo tồn do cộng đồng quản lý (t.t)

PHẦN II – CƠ HỘI CHO VIỆC THỪA NHẬN 
KHU BẢO TỒN DO CỘNG ĐỒNG QUẢN LÝ 
TẠI VIỆT NAM 
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Tại sao cần thừa nhận các khu bảo tồn do cộng đồng quản lý tại Việt Nam? 

Thúc đẩy mục tiêu xã hội hóa ngành lâm 

nghiệp và xã hội hóa về bảo tồn ĐDSH 

Đảm bảo sự tham gia cũng 
như nâng cao nhận thức của 
cộng đồng địa phương trong 
công tác bảo vệ rừng và bảo 
tồn thiên nhiên  

Nguồn: TCLN, 2016

Tỷ lệ diện tích rừng theo chủ quản lý toàn quốc 2015 

1110408 ha,
8%

2700819

Ban quản lý rừng

DNNN

Tổ chức kinh tế

Đơn vị vũ trang

Hộ gia đình

Cộng đồng

Tổ chức khác

UBND xã
1062340 là 

rừng tự nhiên 

Diện tích khu bảo tồn, RĐD chiếm 
6.35% tổng diện tích đất tự nhiên VN 

- cách xa so với diện tích KBT  trung 
bình của các quốc gia trên thế giới    
14% (CBD, 2014) 

Tại sao cần thừa nhận các khu bảo tồn do cộng đồng quản lý tại Việt Nam 

2106051
ha , 16%Rừng đặc dụng

Rừng phòng hộ

Rừng sản xuất 

Mở rộng thêm các diện tích rừng bảo tồn nhưng giảm chi phí đầu tư và quản lý
của nhà nước

 Tạo nên các hàng lang xanh, giúp giảm sức ép lên các khu bảo tồn trọng yếu
 Hỗ trợ chính phủ đạt được các mục tiêu của cam kết quốc tế: Mục tiêu Aichi,
công ước CBD hay mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái
rừng
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Tại sao cần thừa nhận các khu bảo tồn do cộng đồng quản lý tại Việt Nam 

Thành lập dựa trên cơ sở đàm phán, đồng thuận, tự nguyện, mô
hình này giúp:

• Đảm bảo lợi ích chính đáng và nâng cao khả năng tiếp cận của
người dân đối với nguồn tài nguyên

• Cải thiện mối quan hệ trong quản lý tài nguyên giữa các bên
• Kiến thức và văn hoá bản địa được tôn trọng, duy trì, khôi phục
• Hài hòa lợi ích giữa bảo vệ rừng với phát triển đời sống văn hoá,

tinh thần và góp phần đảm bảo sinh kế của người dân địa
phương

Nghị  quyết số 29 trong Đại hội bảo tồn thế giới của Hiệp hội 

bảo tồn thế giới (IUCN) năm 2016, tổ chức tạ i  Hawi’i, Hoa Kỳ 
với  sự tham gia của các thành viên là đại diện chính phủ và  các 
tổ chức bảo tồn khẳng định: “thừa nhận và tôn trọng các khu 
bảo tồn cộng đồng quản lý có diện tích ‘chồng lấn’ với các khu 
bảo vệ”

Giải pháp cho tình trạng chồng lấn về quyền sử
dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt
Nam? (PanNature, 2015)
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THẢO LUẬN: 

Nền tảng pháp lý hỗ trợ thành lập khu bảo tồn cộng đồng 
Trong khuôn khổ pháp luật hiện hành và dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi

Năng lực/quyền lực truyền thống để ra quyết định và thực hiện các quyết định đó

1

2

3
Quyết định và thực hành phục vụ cho bảo tồn thiên nhiên (bao gồm sử
dụng bền vững, phục hồi, xu hướng tích cực)

Cộng đồng Khu vực/lãnh

thổ tự nhiên

3 đặc tính
của Khu bảo
tồn do cộng 
đồng quản

lý
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Định nghĩa cộng đồng

Định nghĩa cộng đồng trong Luật Đất đai 2013 

Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên 
cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và 
điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung 
dòng họ;

Định nghĩa cộng đồng trong Dự thảo Luật BVPTR sửa đổi 
Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa 
bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư 
tương tự có cùng phong tục, tập quán; có quy ước, hương ước phù hợp với 
quy định của pháp luật.

Định nghĩa cộng đồng

Định nghĩa cộng đồng trong Luật Đất đai 2013 

Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên 
cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và 
điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung 
dòng họ;

Định nghĩa cộng đồng trong Dự thảo Luật BVPTR sửa đổi
Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa
bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư
tương tự có cùng phong tục, tập quán; có quy ước, hương ước phù hợp với
quy định của pháp luật.
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Quyền sở hữu, sử dụng và hưởng dụng đối với rừng/đất 
rừng của cộng đồng 

• Luật Đất đai 2013 cũng thừa nhận cộng đồng là một trong những đối
tượng sử dụng đất được “…nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận
quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất”(Điều 5).

• Dự thảo Luật Bảo vệ Phát triển rừng đã thừa nhận cộng đồng dân cư là
một CHỦ RỪNG …”được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng hoặc tự phục
hồi, phát triển rừng được Nhà nước công nhận hoặc nhận chuyển giao
rừng từ tổ chức, cá nhân” 

• Cộng đồng dân cư là một đối tượng được giao rừng đặc dụng không thu
tiền sử dụng rừng (điều 21 dự thảo số 5 Luật BVPTR sửa đổi)

QUYỀN CỦA CHỦ RỪNG 
TRONG DỰ THẢO LUẬT BẢO 
VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

Điều 34

1. Được....công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu
rừng theo quy định của Luật này và pháp luật khác liên quan.

2. Được sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao rừng,
cho thuê rừng và thời hạn giao đất, cho thuê đất trồng rừng
theo quy định của luật này và Luật Đất đai.

3. Được sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp
kết hợp theo quy chế quản lý rừng; được hưởng lợi dịch vụ
môi trường rừng theo chính sách của Nhà nước.

4. Được hướng dẫn về kỹ thuật và các hỗ trợ khác để bảo
vệ và phát triển rừng bền vững; được hưởng lợi ích do các
công trình công cộng bảo vệ , phát triển rừng.

5. Được Nhà nước bồi thường giá trị rừng, tài sản do chủ
rừng đầu tư, xây dựng hợp pháp tại thời điểm quyết định thu
hồi rừng.

6. Được Nhà nước bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp
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a) Nhận các quyền như các chủ rừng khác (Điều 34)

b) Được Nhà nước bảo đảm kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng giao cho cộng đồng dân cư.

c) Được hướng dẫn quy hoạch vùng kết hợp sản xuất nông lâm
nghiệp, vùng canh tác dưới tán rừng, vùng chăn thả gia súc theo quy chế
quản l ý rừng; được hỗ trợ phát triển kinh tế rừng, hỗ trợ bảo tồn đa dạng
s inh học và phục hồi rừng bằngcây lâm nghiệp bản địa.

d) Được khai thác lâm sản quy định tại Điều 66, Điều 69, Điều 72,
Điều 73 và được chia sẻ lợi ích từ rừng theo chính sách của Nhà nước.

a) Có các nghĩa vụ quy định chunh đối với các chủ rừng khác

b) Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với
quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Đảm bảo duy trì diện tích rừng của cộng đồng; không được chuyển đổi, chuyển
nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ RỪNG LÀ CỘNG ĐỒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BVPTR 

ĐIỀU 46

NGHĨA VỤ CỦA 
CHỦ RỪNG

Điều 35  

1. Bảo toàn giá trị rừng và phát triển rừng bền vững; sử
dụng rừng đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước, quy
chế quản lý rừng.

2. Thực hiện quy định của Nhà nước về theo dõi, báo cáo
diễn biến rừng.

3. Chấp hành nghiêm chỉnh việc giao, trả lại rừng khi Nhà
nước quyết định thu hồi rừng theo quy định tại Điều 23 của
Luật này.

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ
khác theo quy định của pháp luật.

5. Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, động vật rừng, thực
vật rừng theo quy định của pháp luật.

6. Chấp hành sự quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 

• Thừa nhận chính thức? 

• Cơ chế thành lập? Hướng dẫn thực hiện?

• Xây dựng cơ chế quản lý: Phân quyền và chia sẻ lợi ích? Hỗ trợ năng lực? 

• Đảm bảo thực hiện được đúng các quyền đã quy định trong Luật? 

• Tài chính bền vững cho các mô hình khu bảo tồn dựa vào cộng đồng? 

Có thể khẳng định nền tảng pháp  lý hiện tại hoàn toàn khả thi 
trong việc thúc đẩy thừa nhận việc thành lập các khu bảo tồn 
do cộng đồng quản lý 

Khuyến nghị thừa nhân trong Luật Bảo vệ và Phát triển
Rừng sửa đổi

• Điều 2: Đối tượng áp dụng

• Điều 3: Giải thích từ ngữ - mục 5, 6, 7, 8, 12

• Điều 5: Các hình thức sở hữu rừng

• Điều 7: Phân loại rừng – Mục 2: Rừng đặc dụng bổ sung loại hình khu
bảo tồn cộng đồng quản lý

• Điều 34: Quyền chung của chủ rừng: Đảm bảo đầy đủ quyền chủ rừng
của cộng đồng dân cư đầy đủ bình đẳng với các chủ rừng khác

• Điều 46: Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư được giao rừng


