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1 Giới thiệu 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) được Quốc hội nước CHXHCN Việt Namthông qua tại 

kỳ họp thứ 6, Khóa XI ngày 03/12/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2005. Qua hơn 10 

năm thực hiện, Luật BVPTR 2004 đã đạt được những thành công cũng như bộc lộ những hạn 

chế nhất định trong bối cảnh Việt Nam đang trên chặng đường phát triển với những cơ hội và 

thách thức mới cho ngành lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT 2015). 

Bên cạnh đó, trong thời gian qua Đảng và Chính phủ cũng ban hành nhiều chủ trương chính sách 

mới liên quan đến lâm nghiệp. Điển hình là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nghị quyết số 

30/NQ-TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Về mặt quốc tế, Việt Nam đã tích cực và 

chủ động tham gia vào các sáng kiến như REDD+ (Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái 

rừng), hay FLEGT (sáng kiến về thực thi lâm luật, quản trị và thương mại của EU). Tuy nhiên, 

Luật BVPTR 2004 chưa có quy định liên quan đến vấn đề này nên khó khăn trong hội nhập kinh 

tế quốc tế. 

Việc rà soát điều chỉnh lại Luật BVPTR 2004 là cần thiết để đáp ứng sự thay đổi về cơ hội và 

thách thức trong thời gian qua cũng như thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng và 

Chính phủ và những cam kết mới của Việt Nam trên quốc tế. 

Tháng 12/2015, Bộ NN&PTNT có văn bản 10459/BNN-TCLN gửi Bộ Tư pháp đề xuất xây 

dựng dự án Luật Lâm nghiệp để thay thế Luật BVPTR 2004, với dự thảo Luật mới bao gồm 8 

chương; trong đó: 

Mục 3 (Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng)của 

Chương 2 (Quản lý rừng) có ghi:Bổ sung quy định điều kiện giao rừng cho cộng đồng 

dân cư; ưu tiên giao các khu rừng sản xuất và rừng phòng hộ quy mô nhỏ, gần khu dân 

cư cho các cộng đồng dân cư quản lý và sử dụng lâu dài không thu tiền sử dụng rừng; 

xây dựng quy chế quản lý rừng cộng đồng và chính sách hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng, 

vì trên thực tế nhiều cộng đồng dân cư đã có truyền thống quản lý rừng nhưng không 

phải cộng đồng dân cư nào có nhu cầu và khả năng quản lý đều có thể giao mà còn phải 

có đủ những điều kiện nhất định. 

Mục 6 (Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng) của Chương 2 (Quản lý rừng) có ghi: Quy 

định việc xây dựng quy chế quản lý rừng cộng đồng và có chính sách hỗ trợ quản lý 

rừng cộng đồng và mở rộng một số quyền so với quy định hiện nay, như: được góp vốn 

kinh doanh bằng giá trị quyền sử dụng rừng sản xuất là rừng trồng do cộng đồng tự đầu 

tư... (Bộ NN&PTNT 2015). 

Báo cáo này nhằm mục đích đóng góp vào hai nội dung trên (giao rừng cho cộng đồng dân cư 

thôn và quản lý rừng cộng đồng) trong Dự thảo Luật BVPTR mới. Báo cáo được thực hiện bởi 

nhóm Chuyên gia của RECOFTC – Trung tâm vì Con người và Rừng(xem danh sách thành viên 

trong nhóm ở Phụ lục 1), với sự giúp đỡ về tài chính từ Dự án Quản trị Đất Khu vực sông 

Mêkông (Mekong Region Land Governance - MRLG) do chính phủ Thụy Sỹ tài trợ.  

Báo cáo bao gồm cácnội dung cơ bản sau. Sau phần giới thiệu này là phần tóm tắt phương pháp 

luận được áp dụng để xây dựng báo cáo. Tiếp theo đó, Phần 3 trình bày kết quả rà soát các quy 
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định pháp luật có liên quan. Phần 4 của báo cáo thảo luận vắn tắt việc thực hiện các quy định 

pháp luật về giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn và quản lý rừng cộng đồng cho tới nay. Phần 

5 thảo luận về hình thức quản lý rừng cộng đồng truyền thống ở Việt Nam. Phần 6 trình bày các 

đề xuất về nội dung của Luật BVPTR mới liên quan đến hai chủ đề giao rừng cho cộng đồng dân 

cư thôn và quản lý rừng cộng đồng. 

2 Phương pháp luận 

Như đã đề cập ở trên, báo cáo này nhằm mục đích đóng góp vào nội dung trong Dự thảo Luật 

BVPTR mới: 1) giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn và 2) quản lý rừng cộng đồng. Báo cáo 

được thực hiện dựa trên các phương pháp tiếp cận chính sau: 

 Rà soát chính sách: việc rà soát chính sách tập chung vào tổng hợp,  phân tích các quy định 

pháp luật có liên quan đến hai nội dung giao rừng cho cộng đồng dân cư và quản lý rừng 

cộng đồng, qua đóchỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của các nội dung văn bản pháp luật hiện 

có. 

 Tổng quan tài liệu và các kinh nghiệm hiện có: kinh nghiệm về giao rừng cho cộng đồng dân 

cư và quản lý rừng cộng đồng đã được tài liệu hóa trong nhiều tài liệu, văn bản khác nhau từ 

nhiều tổ chức như GIZ, Helvetas, Care International, Oxfam, SIDA Thụy Điển, Dự án thí 

điểm về Lâm nghiệp Cộng đồng (do TFF tài trợ) và các tổ chức NGO trong nước. Đặc biệt là 

RECOFTC với tư các là một tổ chức quốc tế về Lâm nghiệp cộng đồng đã tập hợp nhiều 

kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến hai chủ đề này trong thời gian qua. Việc tổng 

quan các chính sách có tham khảo và sử dụng khung đánh giá Lâm nghiệp Cộng đồng do 

FAO xây dựng năm 2015 (FAO 2015). Kết quả tổng quan tài liệu hiện có giúp chỉ ra một bức 

tranh về quản lý rừng cộng đồng cũng như việc thực hiện giao rừng cho cộng đồng tại địa 

phương trong thời gian qua.  

 Tham vấn các bên liên quan: Việc tham vấn các bên liên quan ở các cấp, từ trung ương tới 

địa phương, nhằm khẳng định và bổ sung cho kết quả rà soát chính sách, tổng quan tài liệu 

cũng như các đề xuất nội dung pháp luật liên quan. 

 Khảo sát hiện trường bổ sung: Việc sử dụng khung đánh giá của FAO trong quá trình tổng 

quan tài liệu giúp xác định những khoảng trống về kiến thức trong tài liệu hiện hành, qua đó 

có thể bổ sung thông qua tham vấn các bên liên quan (xem ở trên) và khảo sát hiện trường. 

Nhóm Tư vấn của RECOFTC đã tiến hành hai đợt khảo sát hiện trường kết hợp với tham vấn 

các bên liên quan từ cấp tỉnh, huyện, xã và thôn ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Yên Bái. Hai tỉnh 

này được lựa chọn là địa bàn khảo sát do ở cả hai tỉnh đều có các hoạt động về giao rừng cho 

cộng đồng và lâm nghiệp cộng đồng nhưng các bài học kinh nghiệm không được tài liệu hóa 

như những tỉnh khác. 

 

3 Tổng quan các quy định pháp luật có liên quan 

Phần này sẽ thảo luận khung pháp luật liên quan đến giao rừng cho cộng đồng và quản lý rừng 

cộng đồng.Nội dung thảo luận trong phần này sẽ không mô tả tổng thể về chính sách nói chung 

được ban hành trước khi có Luật BVPTR 2004, mà chỉ tập chung vào các chính sách được ban 

hành kể từ khi có Luật BVPTR 2004 tới nay (được ban hành theo Luật BVPTR 2004). 
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3.1 Các quy định pháp luật về giao rừng cho cộng đồng dân cư 

3.1.1 Các nội dung chính của khung pháp luật về giao rừng cho cộng đồng 

Việc giao rừng cho cộng đồng dân cư được quy định tại Điều 29 của Luật BVPTR 2004. Trong 

Nghị định Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP ngày 3 /3/ 2006 về hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Luật BVPTR 2004, Mục 2 của Điều 20 nhắc lại các quy định về giao rừng cho cộng đồng 

dân cư thôn trong Luật BVPTR và bổ sung thêm một số chi tiết – xem Hộp 1. : 

Hộp 1: Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn 

Điều 29: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng nằm 2004 

1. Điều kiện giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn được quy định như sau: 

a) Cộng đồng dân cư thôn có cùng phong tục, tập quán, có truyền thống gắn bó cộng đồng với 

rừng về sản xuất, đời sống, văn hoá, tín ngưỡng; có khả năng quản lý rừng; có nhu cầu và đơn 

xin giao rừng;  

b) Việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng đãđược phê duyệt; phù hợp với khả năng quỹ rừng của địa phương. 

2. Cộng đồng dân cư thôn được giao những khu rừng sau đây:  

a) Khu rừng hiện cộng đồng dân cư thôn đang quản lý, sử dụng có hiệu quả; 

b) Khu rừng giữ nguồn nước phục vụ trực tiếp cho cộng đồng, phục vụ lợi ích chung khác của 

cộng đồng mà không thể giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; 

c) Khu rừng giáp ranh giữa các thôn, xã, huyện không thể giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

mà cần giao cho cộng đồng dân cư thôn để phục vụ lợi ích của cộng đồng. 

3. Thẩm quyền giao rừng, thu hồi rừng đối với cộng đồng dân cư thôn được quy định như sau: 

a) ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng đãđược phê duyệt và quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này quyết 

định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn; 

b) ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền thu hồi rừng của cộng đồng dân 

cư thôn theo quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, h và i khoản 1 Điều 26 của Luật này hoặc khi cộng 

đồng dân cư thôn di chuyển đi nơi khác. 

Điều 20: Nghị định 23/2006 / NĐ-CP 

2. Giao rừng đối cộng đồng dân cư thôn.Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn thực hiện theo quy định 

tại Điều 29 Luật Bảo vệ và phát triển rừng và theo quy định sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện giao rừng sản xuất, rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng đối 

với cộng đồng dân cư thôn; ưu tiên giao những khu rừng gắn với phong tục, truyền thống của 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

b) Diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cư thôn phải nằm trong phương án giao rừng của Ủy 

ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

c) Rừng giao cho cộng đồng dân cư thôn phải nằm trong phạm vi của cấp xã. 
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Trình tự và thủ tục giao rừng(và thu hồi rừng đã giao) cho cộng đồng được hướng dẫn chi tiết tại 

Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NNPTNT).  

Tiếp theo đó, Bộ NNPTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ban hành Thông tư Liên 

bộ số 07/2011 / TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/1/2011hướng dẫn sự phối hợp giữa cơ quan 

Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Kiểm lâm trực thuộc cơ quan Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trong công tác giao rừng gắn liền với giao đất lâm nghiệp, hoàn thiện hồ sơ giao đất 

giao rừng. Thông tư 07 cũng ban hành các mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện thủ tục về 

giao rừng gắn liền với giao đất. 

Ngoài ra, để thực hiện các Chương trình/ dự án thí điểm của Chính phủ và của Bộ, Bộ NNPTNT 

và Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện giao rừng cho 

cộng đồng dân cư, áp dụng trong địa bàn khu vực thí điểm. Ví dụ như: 

 Thông tư 17/2006/TT-BNN ngày 14/03/2006 hướng dẫn thực hiện giao rừng cho cộng 

đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên, 

theoQuyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/ 11/ 2005 của Thủ tướng chính phủ. 

 Quyết định số 106/2006/QĐ ngày 27/ 11/ 2006 của Bộ trưởng bộ NNPTNT và Quyết 

định số 434/QĐ-QLR ngày 11/ 4/ 2007 của Cục Lâm nghiệp (nay là TCLN) hướng dẫn 

giao rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn, được áp dụng trong địa bàn 10 

tỉnh thí điểm Dự án Thí điểm Lâm nghiệp Cộng Đồng. 

Xem thêm Phụlục 2 về danh mục các văn bản pháp luật có liên quan. 

3.1.2 Đánh giá chung về các quy định pháp luật về giao rừng cho cộng đồng 

Điểm mạnh: 

 Nhìn chung, khung pháp lý đã được xây dựng để hướng dẫn thực hiện giao rừng cho cộng 

đồng theo những điều khoản trong Luật BVPTR 2004. Ngoài hướng dẫn chung áp dụng 

trong phạm vi toàn quốc còn có các khung pháp lý thí điểm áp dụng trong phạm vi từng 

Chương trình hoặc dự án cụ thể. 

 Tiêu chí giao rừng cho cộng đồng (như quy định tại Điều 29 của Luật BVPTR 2004 và Điều 

20 của Nghị định 23/ 2006/ NĐ-CP) có tính đến các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự 

thành công trong việc tổ chức quản lý rừng sau khi giao như văn hóa, phong tục, tập quán, 

truyền thống, năng lực quản lý rừng cũng như nhu cầu của cộng đồng (dân tộc thiểu số) đối 

với rừng.  

Hạn chế: 

 Cộng đồng được nhận rừng còn bị bó hẹp:Cộng đồng được sử dụng trong các văn bản pháp 

lý (được định nghĩa trong Điều 3 của Luật BVPTR 2004) chỉ giới hạn là cộng đồng dân cư 

cấp thôn.Vì vậy viêc giao rừng cộng đồng được quy định trong các văn bản pháp quy nêu 

trên không tính đến các ‘cộng đồng’ có tính linh hoạt hơn trên thực tế, đặc biệt là các nhóm 

hộ có cùng dòng họ với nhau. Nói các khác, khung pháp luật về giao rừng cho cộng đồng 

không công nhận việc giao rừng cho các ‘cộng đồng’ nhỏ như nhóm hộ, dòng tộc, v.v.  

 Chưa có hướng dẫn chi tiết đánh giá/ xác định các tiêu chí về rừng được giao cho cộng đồng 
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và cộng đồng nhận rừng: Mặc dù Điều 29 Luật BVPTR 2004 có chỉ ra một số điều kiện về 

rừng được giao cho cộng đồng và điều kiện của cộng đồng để nhận rừng (xem chi tiết Hộp 

1), tuy nhiên các văn bản hướng dẫn thực thi giao rừng cộng đồng không chi tiết hóa các nội 

dung này. Ví dụ như không có hướng dẫn cụ thể hơn thế nào “có truyền thống gắn bó cộng 

đồng với rừng về sản xuất, đời sống, văn hoá, tín ngưỡng; có khả năng quản lý rừng”, hay thế 

nào là “khu rừng hiện cộng đồng dân cư thôn đang quản lý, sử dụng có hiệu quả”. 

 Chưa chỉ rõ nguồn ngân sách thực hiện giao rừng cho cộng đồng: Các văn bản hướng dẫn 

thực hiện giao rừng cho cộng đồng chỉ tập chung vào quy trình kỹ thuật chứ chưa quy định rõ 

ràng nguồn ngân sách nào sẽ được sử dụng cho việc thực hiện giao rừng cho cộng đồng.  

 Ngoài ra, các văn bản hướng dẫn thực hiện giao rừng cho cộng đồng còn thiếu các điều 

khoản khuyến khích thực hiện/ phát  triển các tiêu chí về văn hóa, truyền thống của cộng 

đồng địa phương trong quá trình thực hiện giao rừng. Ví dụ nhưcác bước trong tiến trình giao 

rừng cho cộng đồng  như hướng dẫn trong Khoản 5, Mục II của Thông tư 38/2007/TT-BNN 

không đề cập tới việc làm thể nào để cộng đồng thảo luận và đưa ra các mối quan hệ văn hóa 

và tập quán truyền thống của cộng đồng với khu rừng dự kiến giao, thậm chí hướng dẫn 

không đề cập tới các mối quan hệ này. 

3.2 Các quy định pháp luật về quản lý rừng cộng đồng 

3.2.1 Các nội dung chính của khung pháp luật về quản lý rừng cộng đồng 

Các quyền của cộng đồng được giao rừng được quy định tại Điều 30 của Luật BVPTR 2004 

(xem Hộp 2). Luật BVPTR 2004 cũng dành toàn bộ Chương V để quy định về quyền (và nghĩa 

vụ)của các chủ rừng khác nhau; tuy nhiên do cộng đồng không được liệt kê trong danh sách các 

chủ rừng tại Điều 5 của Luật này nên những quy định trong Chương V không áp dụng cho cộng 

đồng nhận rừng. 

Hộp 2: Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cưvới rừng 

Điều 30, Luật BVPTR 2004 

1. Cộng đồng dân cư thôn được giao rừng có các quyền sau đây: 

a)  Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng ổn định, lâu dài phù hợp 

với thời hạn giao rừng;  

b)  Được khai thác, sử dụng lâm sản và các lợi ích khác của rừng vào mục đích công cộng và gia 

dụng cho thành viên trong cộng đồng; được sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết 

hợp theo quy định của Luật này và quy chế quản lý rừng;  

c)  Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên diện tích rừng được giao;   

d)  Được hướng dẫn về kỹ thuật, hỗ trợ về vốn theo chính sách của Nhà  nước để bảo vệ và phát 

triển rừng và được hưởng lợi ích do các công trình công cộng bảo vệ, cải tạo rừng mang lại;  

đ)  Được bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư để bảo vệ và phát triển rừng theo quy định 

của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi Nhà nước có quyết định thu 

hồi rừng. 

2. Cộng đồng dân cư thôn được giao rừng có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Xây dựng 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, trình Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
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phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

b) Tổ chức bảo vệ và phát triển rừng, định kỳ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về diễn biến 

tài nguyên rừng và các hoạt động liên quan đến khu rừng theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn; 

c) Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; 

d) Giao lại rừng khi Nhà nước có quyết định thu hồi rừng hoặc khi hết thời hạn giao rừng; 

đ) Không được phân chia rừng cho các thành viên trong cộng đồng dân cư thôn; không được chuyển 

đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn kinh doanh bằng giá trị 

quyền sử dụng rừng được giao. 

Trong Nghị định số 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Luật BVPTR 2004 cũng không quy định thêm về các quyền của cộng đồng được giao rừng cũng 

như các hoạt động lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ). 

Trong giai đoạn 2006-2009, Dự ánThí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng được thực hiện tại 10 tỉnh1, 

38 xã và 64 thôn bản. Trong khuôn khổ của Chương trình, Bộ NNPTNT và Cục Lâm nghiệp 

(nay là TCLN) đã ban hành 14 văn bản khác nhau, trong đó có ba văn bản của Bộ và 11 văn bản 

của Cục Lâm nghiệp, hướng dẫn việc lập kế hoạch và quản lý LNCĐ, cụ thể là: 

1. Quyết định số 106/2006/QĐ ngày 27/ 11/ 2006 của Bộ trưởng bộ NNPTNT về việc ban 

hành bản hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn 

2. Công văn số 2324/BNN-LN ngày 21/ 8/ 2007 của Bộ trưởng bộ NNPTNT về việc hướng 

dẫn các chỉ tiêu kỹ thuật và thủ tục khai thác rừng cộng đồng 

3. Công văn số 123/ BNN-LN ngày 15/ 01/ 2008 của Bộ trưởng bộ NNPTNT về việc hướng 

dẫn thí điểm thành lập, quản lý và sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng 

4. Quyết định số 434/QĐ-QLR ngày 11/ 4/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc 

ban hành bản hướng dẫn xây dựng quy chế bảo vệ và phát triển rừng cấp xã và hướng 

dẫn giao rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn. 

5. Quyết định số 550/ QĐ-QLR ngày 08/ 5/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc 

ban hành bản hướng dẫn xây dựng quy ước BV&PTR công đồng dân cư thôn 

6. Công văn số 754/CV-LNCĐ ngày 31/ 5/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc 

ban hành bản hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng 

7. Công văn số 815/ CV- LNCĐ ngày 12/ 6/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc 

xây dựng mô hình cấu trúc rừng mong muốn cho rừng gỗ tự nhiên của cộng đồng. 

8. Công văn số 1326/ CV-LNCĐ ngày 07/ 9/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc 

hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 

9. Công văn số 1327/ CV-LNCĐ ngày 07/ 9/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc 

hướng dẫn điều tra rừng cộng đồng. 

10. Công văn số 1703/CV-DALNCĐ ngày 14/ 11/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về 

việc hướng dẫn giám sát và đánh giá việc thực hiện quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn. 

                                                 
1 Các tỉnh tham gia thực hiện Chương trình thí điểm LNCĐ là Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, 

Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, và Đăk Nông. 
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11. Công văn số 141/CV-DALN ngày 05/ 02/ 2008 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc 

sửa đổi, bổ xung hướng dẫn điều tra rừng cộng đồng. 

12. Công văn số 588/CV-LN-LNCĐ ngày 12/ 5/ 2008 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về 

việc hướng dẫn cắm mốc ranh giới và làm bảng sơ đồ khu giao rừng cho cộng đồng thôn. 

13. Công văn số 787/CV-LNCĐ ngày 23/ 6/ 2008 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc 

thí điểm áp dụng phân bố cây theo cỡ kính mong muốn để lập và tổ chức thực hiện kế 

hoạch QLRCĐ. 

14. Công văn số 1155/ĐC-LNCĐ ngày 22/ 8/ 2008 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc 

đính chính công văn số 787/CV-LNCĐ. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ các dự án khác về lâm nghiệp cộng đồng của xây dựng các văn bản 

pháp quy hướng dẫn thực hiện LNCĐ trong địa bàn của mình. Ví dụ như văn bản Hướng dẫn 

quản lý rừng cộng đồng của Dự án Quản lý bên vữngnguồn tài nguyên thiên nhiên miên Trung 

(SMNR-CV) ban hành tháng 7/2009, được áp dụng trong địa bàn tỉnh Quảng Bình (Sở NNPTNT 

Quảng Bình 2009); hay văn bản Hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng của Dự án “Bảo vệ và quản 

lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai” (KfW10)ban 

hành năm 2016 để áp dụng trong cho các tỉnh thuộc dự án. 

Tuy nhiên những văn bản này chỉ mang tính thí điểm và áp dụng trong phạm vi khu vực dự án/ 

chương trình. Nhìn chung, cho tới nay chưa có văn bản pháp quy nào của Nhà nước được ban 

hành cụ thể về LNCĐ để áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Pha 2 của Chương trình thí điểm 

LNCĐ (2012-2013) có đưa ra đề xuất quyết định của Thủ tướng chính phủ về LNCĐ nhưng sau 

khi Chương trình thí điểm LNCĐ kết thúc văn bản này chỉ mới dừng lại ở bản dự thảo chứ chưa 

được chính thức trình lên Thủ tướng chính phủ. 

Văn bản duy nhất cụ thể về LNCĐ được ban hành có tính pháp lý trên toàn quốc là Quyết định 

01/QĐ-TCLN-VP ngày 6/1/2016 của Tổng Cục Lâm Nghiệp về việc giao Cục Kiểm Lâm là cơ 

quan chịu trách nhiệm đầu mối về LNCĐ. 

Các nội dung khác nhau có liên quan tới LNCĐđược quy định tại các văn bản do Quốc hội, 

Chính phủ hoặc các Bộ liên quan ban hành với phạm vi áp dụng trên toàn quốc. Cụ thể là: 

 Về quyền của cộng đồng với rừng: 

o Quyền khai thác:Các quyền khai thác và sử dụng rừng của cộng đồng được quy định tại 

Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/ 8/ 2006 về Quy chế quản lý rừng, cụ thể làĐiều 

32 (với rừng phòng hộ - hiện đã được thay thế bằng Điều 14,15,16 của Quyết định 

17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 về Quy chế quản lý rừng phòng hộ) vàĐiều 39 (với 

rừng sản xuất - hiện đã được thay thế bằng Điều 12-20 của Quyết định 49/2016/QĐ-TTg 

ngày 1/11/2016 về Quy chế quản lý rừng sản xuất); Điều 16 tới 25 Thông tư 35/2011/TT-

BNNPTNT ngày 20/5/2011 về hướng dẫn thực hiện  khai thác, tận thu gỗ và lâm sản 

ngoài gỗ - hiện đã được thay thế bằng điều 5 tới 11 của Thông tư 21/2016/ TT-

BNNPTNT ngày 28/6/2016)  

o Quyền khai thác dịch vụ môi trường rừng của cộng đồng được quy định tại Điều 8, 15, 

16, 20, Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng. 
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o Quyền quản lý (bao gồm quyền được sử dụng đất lâm nghiệp không có rừng cho sản xuất 

nông nghiệp theo quy định của pháp luật, trồng cây lâm nghiệp trên đất trống trong rừng, 

áp dụng các biện pháp lâm sinh để phát triển rừng, chẳng hạn như: tỉa thưa, khoanh nuôi, 

phục hồi, làm giàu rừng) được quy định tại Điều 33, 37, 38, 42 của Quyết định 

186/2006/QĐ-TTg; Điều 5 Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số 

chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015. 

o Quyền ngăn chặn (tuần tra rừng để ngăn chặn những người có hành vi trái phép xâm hại 

đến rừng và lập biên bản những người vi phạm, sau đó chuyển cho Hạt kiểm lâm hoặc 

UBND xã ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền) được quy định tại Điều 37 của Luật 

BVPTR 2004 và Điều 50 của Nghị định 23/2006/NĐ-CP. 

o Quyền tham gia của cộng đồng trong lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

của xã và các chương trình/dự án liên quan đến LNCĐ được quy định tại Điều 13, 19 

Nghị định 23/2006/NĐ-CP, Mục III.2 của Quyết định 799/2012/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 

Phê duyệt Chương trình Hành động REDD+ quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, Mục II.4 và 

II.5 của Thông tư 38/2007/TT-BNN, Điều 16-25 Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT (hiện 

đã đượuc thay thế bằng Điều 5-11 Thông tư 21/2016/ TT-BNNPTNT), Điều 20 Nghị 

định số 99/2010/NĐ-CP, Điều 34 Nghị định 117/2010/NĐ-CP. 

 Nguồn tài chính hỗ trợ cho cộng đồng dân cư: Định hướng của Nhà nước về hỗ trợ vốn ưu 

đãi cho người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt người nghèo, dân tộc ít người 

ở vùng sâu, vùng xa được quy định tại Phần 4, Mục I.2, và Mục II Chiến lược Phát triển 

ngành Lâm nghiệp (PTLN) 2006-2020. Quy định về hỗ trợ kinh phí cho cộng đồng dân cư 

nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ tại Điều 20 Quyết định 17/2015/QĐ-TTg, cho rừng đặc 

dụng tại Điều 8 và 14 Quyết định 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 (về Chính sách đầu tư 

phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020), cho rừng sản xuất tại Điều 5 Quyết định số 

147/2007/QĐ-TTg. Các quy định khác về hỗ trợ tài chính, vật tư, thiết bị cho cộng đồng 

được đề cập trong Điều 5 của Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 về Hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của 

Chính phủ về khuyến nông. 

 Hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng dân cư: Quy định về hỗ trợ cây giống, vật tư và kỹ thuật cho 

việc đầu tư trồng rừng gỗ lớn, quý, hiếm; xây dựng rừng giống; hỗ trợ cải tạo và làm giàu 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo, hỗ trợ bảo vệ những khu rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

chưa đến kỳ khai thác; triển khai ứng dụng công nghệ mới tại Điều 51 của Nghị định 

23/2006/ND-CP, Điều 38 của Quyết định 186/2006/QĐ-TTg. Quy định về hỗ trợ cây giống 

và các hoạt động khuyến lâm cho cộng đồng trồng rừng hoặc trồng cây phân tán tại Điều 5 

Quyết định 147/2007/QĐ-TTg, và quy định về xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ 

khoa học và công nghệ, các mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm tại 

Điều 6 của Nghị định 02/2010/NĐ-CP. 

Xem chi tiết tại Phụ lục 2 về danh mục các văn bản pháp luật liên quan. 

3.2.2 Đánh giá chung về các quy định pháp luật về quản lý rừng cộng đồng 

Điểm mạnh: 



13 
 

 Định hướng về lâm nghiệp cộng đồng: Các văn bản pháp quy nhà nước (cụ thể là Luật 

BVPTR, Nghị định 23/2006/ND-CP và Chiến lược PTLN 2006-2020) đã tạo ra hành lang 

pháp lý ở cấp vĩ mô cho việc phát triển LNCĐ trên phạm vi toàn quốc. Những văn bản này 

đánh dấu sự thừa nhận của khung pháp luật đối với các hoạt động quản lý rừng tập thể của 

người dân, tạo điều kiện ban đầu cho phát triển LNCĐ trên phạm vi cả nước. 

 Các quyền cho cộng đồng nhận rừng: Luật BVPTR cũng như các văn bản pháp quy được ban 

hành sau đó đã có sự công nhận một số quyền pháp lý của cộng đồng với rừng (được giao 

cho họ). Đây là lần đầu tiên các quyền của cộng đồng với rừng được quy định trong khung 

pháp luật lâm nghiệp. 

 Đã xác định được cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối về LNCĐ: Mặc dù sau hơn 10 năm kể 

từ khi Luật BVPTR 2004 đi vào thực hiện mới có quyết định chính thức về cơ quan đầu mối 

về LNCĐ nhưng quyết định này đánh dấu bước chuyển biến trong khung pháp lý về LNCĐ ở 

Việt Nam.Việc thiếu cơ quan đầu mối là một trong những lý do chính cho việc chưa đệ trình 

lên Chính phủ bản dự thảo quyết định về LNCĐ do Dự án thí điểm LNCĐ xây dựng năm 

2013 như đề cập ở trên. 

Hạn chế: 

 Chưa có khung chính sách cấp quốc gia cho LNCĐ, đặc biệt là các hướng dẫn thực thi 

LNCĐ: Mặc dù Bộ NNPTNT, TCLN và UBND một số tỉnh đã ban hành các văn bản hướng 

dẫn thực hiện LNCĐ để áp dụng cho nhiều địa phương. Tuy nhiên những văn bản này chỉ 

mang tính thí điểm và chỉ áp dụng trong phạm vi vùng dự án/ chương trình có liên quan. Các 

nội dung liên quan đến LNCĐ được đề cập ở các văn bản chính sách được áp dụng trên toàn 

quốc còn tản mạn, mỗi văn bản đề cập đến một nội dung nhỏ. Nhìn chung, cho tới nay chưa 

có khung chính sách nào ở cấp quốc gia được xây dựng để hướng dẫn thực hiện LNCĐ trong 

phạm vi toàn quốc. 

 Các quyền với rừng của cộng đồng còn hạn chế và nhiều quyền truyền thống chưa được công 

nhận: Mặc dù các quyền của cộng đồng đã được pháp luật công nhận, nhưng tập hợp các 

quyền này vẫn còn hạn chế so với các chủ rừng như hộ gia đình, cá nhân hay tổ chức (Lương 

Quang Hùng & Nguyễn Quang Tân 2016; Hoàng Liên Sơn et al. 2016; Lương Thị Trường & 

Orlando Genotiva 2011; Lê Thị Diên 

et al. 2013). Ví dụ như, cộng đồng 

không được cho thuê, thế chấp, bảo 

lãnh, góp vốn kinh doanh bằng giá trị 

quyền sử dụng rừng được giao. Bên 

cạnh đó, nhiều quyền truyền thống của 

cộng đồng, có ý nghĩa quan trọng đối 

với việc quản lý hiệu quả rừng cộng 

đồng, lại chưa được cộng nhận – xem 

minh họa ở Hộp 3. 

 Cộng đồng không được coi là chủ 

rừng trong Luật BVPTR: Mặc dù cộng 

đồng có thể được nhà nước giao rừng 

Hộp 3: Chính sách về  đất rừng và quyền truyền 

thống của người dân 

Chính sách đất đai của Việt Nam nói chung mang tính 
tiến bộ vì nó thừa nhận việc giao đất nông nghiệp và đất 
rừng cho cá nhân và tổ chức với mục đích sử dụng lâu 
dài. Do vậy người dân tộc thiểu số cũng như người 
Kinh trên toàn quốc được nhận giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. Tuy nhiên, hầu hết các vùng đất đai quan 
trọng đối với người dân đều được phân loại là đất lâm 
nghiệp, mặc dù lâu nay họ sử dụng đất này cho canh tác 
và chăn thả gia súc. Việc phân loại thành đất lâm 
nghiệp đã gây ra hệ quả tiêu cực đối với cuộc sống 
người dân địa phương và dẫn tới xung đột nghiêm trọng 
giữa cán bộ kiểm lâm và người dân.  

Nguồn:(Lương Thị Trường & Orlando Genotiva 2011) 
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và có các quyền với rừng (như quy định trong các điều 29 và 30 Luật BVPTR 2004) nhưng 

cộng đồng không được coi là chủ rừng chính thức, được liệt kê trong điều 5 của Luật BVPTR 

như hộ gia đình, cá nhân hay tổ chức. Tuy nhiên, trong các văn bản dưới luật được ban hành 

sau Luật BVPTR 2004 (VD. Thông tư 21/2016/ TT-BNNPTNT, Thông tư 35/ 2011/ TT-

BNNPTNT) cũng liệt kê cộng đồng dân cư như một chủ rừng cùng với hộ gia đình, cá nhân 

và tổ chức. 

 Thiếu định nghĩa rõ ràng về lâm nghiệp cộng đồng: Luật BVPTR 2004 đánh dấu sự công 

nhận pháp lý về LNCĐ ở Việt Nam. Tuy nhiên, khái niện lâm nghiệp cộng đồng chưa được 

định nghĩa rõ ràng trong Luật này hay trong các văn bản pháp quy khác để áp dụng trong 

toàn quốc. Cho tới nay, khái niệm LNCĐ mới chỉ được xác định trong khuôn khổ các văn 

bản của các dự án liên quan(Nguyễn Quang Tân 2016). 

 Các hướng dẫn kỹ thuật quá phức tạp với cộng đồng: Hướng dẫn kỹ thuật về khai thác gỗ chỉ 

thích hợp cho tổ chức và quá phức tạp để cộng đồng địa phương có thể áp dụng (Wode & 

Bảo Huy 2009; IUCN & RECOFTC 2011).Ngay cả những hướng dẫn của Dự án thí điểm 

LNCĐ cũng quá kỹ thuật cho người dân địa phương(Enters & Nguyễn Quang Tân 

2009).Tương tự như vậy, các hướng dẫn về quy hoạch, phê duyệt và chia sẻ lợi ích cũng rất 

phức tạp và khó hiểu và áp dụng ngay cả với chính quyền địa phương(IUCN & RECOFTC 

2011). 

4 Đánh giá việc thực hiện chính sách tại địa phương 

Phần này thảo luận thực trạng thực hiện chính sách giao rừng cho cộng đồng và quản lý rừng 

cộng đồng tại địa phương. Nội dung thảo luận tập chung mô tả thực trạng, thành tựu và các khó 

khăn, tồn tại. 

4.1 Kết quả thực hiện giao rừng cho cộng đồng 

Mặc dù mãi đến năm 2004 Luật BVPTR mới chính thức đề cập tới việc giao rừng cho cộng đồng 

dân cư, các hình thí điểm giao rừng cho cộng đồng quản lý đã được thực hiện trong các dự án về 

lâm nghiệp xã hội (LNXH) hay quản lý tài nguyên (QLTN) thiên nhiên từ năm 2000 (Nguyễn 

Quang Tân et al. 2009b). Điển hình là các hoạt động của GIZ tại Sơn La, Điện Biên (thuộc dự án 

Phát triển LNXH Sông Đà) và tại Dak Lak và Dak Nông (thuộc dự án Quản lý bền vững vùng 

Hạ lưu sông Mêkông), hay của Ngân hàng Thế giới tại Thừa Thiên – Huế. Trên thực tế, những 

thí điểm này là những bằng chứng hiện trường giúp cho việc vận động thành công đưa giao rừng 

cho cộng đồng vào trong Luật BVPTR năm 2004. 

Sau khi Luật BVPTR 2004 chính thức được đưa vào thực tiễn, việc giao rừng cho cộng đồng tiếp 

tục được triển khai ở nhiều nơi trên toàn quốc. Điển hình trong giai đoạn này là Dự ánthí điểm 

LNCĐ do Cục Lâm nghiệp thực hiện trong thời gian 2006 tới 2009 (Pha 1) và 2012-2013 (Pha 

2). Dự án được thiết lập như là một thử nghiệm nhằm mục tiêu xây dựng một phương pháp tiếp 

cận toàn diện để quản lý rừng cộng đồng thông qua các hoạt động xây dựng và kiểm nghiệm các 

khung pháp lý và tổ chức, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho phát triển quản lý lâm nghiệp 

cộng đồng ở Việt Nam nhằm tạo cơ sở cho các chương trình hỗ trợ phát triển quản lý lâm nghiệp 

cộng đồng toàn quốc sau này. Dự án đã giao tổng số 16.798 ha rừng tự nhiên (trong đó có 9.314 

ha rừng phòng hộ và 7.484 ha rừng sản xuất) cho 64 cộng đồng ở 38 xã thuộc 10 tỉnh trong vùng 

dự án (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009).  
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Ngoài ra, các hoạt động giao rừng cho cộng đồng cũng được các tổ chức song phương/ đa 

phương quốc tế cũng như các tổ chức phi chính phủ (NGO) triển khai ở các địa phương, thông 

qua các chương trình / dự án quản lý tài nguyên hoặc phát triển rừng - xem chi tiết ởBảng 1: 

Bảng 1: Một số tỉnh thực hiện giao rừng cho cộng đồng dân cư từ 2004 tới nay 

Tên tỉnh* Dự án/ tổ chức hỗ trợ* 

Bắc Kạn Dự án Quản lý và Phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng ở một số vùng khó khăn 

(CARD) của AusAID tài trợ (Trần Văn Điền & Trần Thị Thu Hà 2008) 

Dự án Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý  rừng (CEFM) của CARE 

Cao Bằng Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Dak Lak Dự án Phát triển Nông thôn (RDDL) của GIZ (Bảo Huy 2009). 

Dak Nông Dự án Hỗ trợ đào tạo nông lâm nghiệp vùng cao (ETSP) của Helvetas (Bảo Huy 2009). 

Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam (FCPF REDD+ Việt Nam 

2016) 

Điện Biên Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Gia Lai Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng của của KfW (KfW10). 

Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Hòa Bình Dự án Phát triển Lâm nghiệp của KfW (KfW7) 

Kon Tum Dự án hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững của JICA (Bảo Huy 2009) 

Dự án thí điểm xây dựng quỹ carbon cộng đồng của FFI (Đặng Thanh Liêm 2016) 

Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng của KfW (KfW10). 

Lạng Sơn Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Lào Cai Viêṇ nghiên cứu sinh thái chính sách xã hôị (SPERI) (Đàm Trọng Tuấn 2012). 

Nghệ An Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Quảng Nam Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng của của KfW (KfW10). 

Quảng Trị Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam (FCPF REDD+ Việt Nam 

2016) 

Sơn La Dự án Phát triển Lâm nghiệp của KfW (KfW7) 

Dự án Phát triển Lâm nghiệp Xã hội Sông Đà (Chi cục Kiểm Lâm Sơn La 2004) 

Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Thái Nguyên Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng cao (CERDA)(Lý Văn Sinh 2016) 

Thừa Thiên 

Huế 

Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Chương trình về lâm nghiệp (PROFOR Viet Nam)(Vũ Thị Thùy Trang et al. 2013) 
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Dự án Hỗ trợ đào tạo nông lâm nghiệp vùng cao (ETSP) của Helvetas 

Yên Bái Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Ghi chú: Ngoài ra Chương trình Trồng mới 5 triệu ha rừng (Chương trình 661) cũng  đã giao 70.730 ha rừng cho 

cộng đồng dân cư (Chính phủ 2011). Tuy nhiên không có thông tin về địa điểm (những tỉnh) được thực hiện. 

Tới cuối năm 2015, theo báo cáo của Bộ NNPTNT diện tích rừng đã giao cho cộng đồng 

là1.110.408 ha, trong đó rừng tự nhiên là 1.062.340 ha (chiếm 95,7% tổng diện tích rừng giao 

cho cộng đồng) và rừng trồng là 48.069 ha (chiếm 4,3% tổng diện tích rừng giao cho cộng đồng) 

(Bộ NN&PTNT 2016)– xem chi tiết tạiBảng 2. 

Bảng 2: Diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cư thôn tính đến cuối năm 2015 

Loại rừng Diện tích (ha) Tỷ phần 

I. Rừng tự nhiên 1.062.340 95,67% 

1. Rừng gỗ 911.507 82,09% 

2. Rừng tre nứa 18.866 1,70% 

3. Rừng hỗn giao 130.783 11,78% 

4. Rừng ngập mặn 87 0,01% 

5. Rừng núi đá 1.097 0,10% 

II. Rừng trồng 48.069 4,33% 

1. Rừng trồng có trữ lượng (không bao gồm rừng ngập mặn) 36.763 3,31% 

2. Rừng trồng chưa có trữ lượng (không bao gồm rừng ngập mặn) 5.61 0,05% 

3. Tre luồng 0 0,00% 

4. Cây lâu năm (cao su, đặc sản) trên đất lâm nghiệp 5.692 0,51% 

5. Rừng ngập mặn 3 <0,01% 

Tổng diện tích (I+II) 1.110.408 100% 

Nguồn: (Bộ NN&PTNT 2016) 

Diện tích rừng được giao cho cộng đồng hiện nay chiếm khoảng 8% tổng diện tích rừng của cả 

nước – xem chi tiết tại  
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Hình 1.Đây là một thành tựu đáng kể sau hơn 10 năm thực hiện Luật BVPTR.  
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Hình 1: Diện tích rừng do các chủ quản lý khác nhau 

 

Nguồn: (Bộ NN&PTNT 2016) 

Một điều cần lưu ý là không chỉ giao rừng cho cộng đồng thôn bản, ở nhiều nơi rừng đã được 

giao cho các nhóm hộ, chủ yếu là theo dòng họ, hoặc cho các hộ có nương rẫy cũ gần nhau trong 

rừng được giao, như trường hợp ở Dak Lak, Hòa Bình, Thanh Hóa (Nguyễn Quang Tân et al. 

2009b; Đỗ Anh Tuân et al. 2011). Trên thực tế, giao rừng cho nhóm hộ xuất hiện ở những nơi 

các hộ trong một thôn sống không tập trung ở một nơi mà phân tán thành các nhóm nhỏ. Mỗi 

nhóm này thường quản lý một khu rừng gần nơi sinh sống của họ. So với việc giao cho cộng 

đồng dân cư thôn, việc giao cho nhóm hộ phù hợp với đặc trưng của địa phương bởi do kích 

thước nhóm nhỏ (thường 7-10 hộ, tối đa tới 20 hộ) nên có sự đồng nhất cao về thành phần dân 

tộc, mối quan hệ hay sở thích của các hộ thành viên. Tuy nhiên, do nhóm hộ không được chính 

thức công nhận là chủ rừng nên không có số liệu thống kê tổng diện tích rừng đã giao cho các 

nhóm hộ trên toàn quốc và có thể đã được gộp vào diện tích rừng giao cho tập thể cộng đồng như 

trình bày trongBảng 2. 

4.2 Quản lý rừng cộng đồng sau khi giao 

Sau khi được nhận rừng, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức/ dự án, tất cả các cộng đồng được 

giao rừng đều thành lập được Ban quản lý rừng cộng đồng (BQLRCĐ), xây dựng cấu trúc quản 

lý bảo vệ rừng cấp thôn,hương ước/quy ước quản lý bảo vệ rừng của thôn/ bản cũng như phương 

án quản lý bảo vệ rừng hàng năm và kế hoạch 5 năm(Lê Thị Diên et al. 2013; Nguyễn Quang 

Tân et al. 2009b; Lê Thị Thưa 2009). 

Trên thực tế, hình thức quản lý rừng sau khi giao rất đa dạng và không nhất thiết theo hình thức 

giao rừng. Nói các khác, việc quản lý rừng theo hình thức tập thể thôn được thực hiện không chỉ 

ở nơi rừng được giao cho cộng đồng đồng dân cư thôn mà cả ở nơi rừng được giao cho hộ gia 

đình và nhóm hộ quản lý(Nguyễn Quang Tân et al. 2009b; Nguyễn Quang Tân et al. 2009a).Lý 

do chính là người dân địa phương áp dụng phương thức quản lý rừng truyền thống phù hợp với 

văn hóa và tập quán của họ, thay là theo hình thức giao rừng vốn không phải lúc nào cũng phản 

ánh tập quán địa phương. Điều này thể hiện rất rõ trong trường hợp hai buôn T’Ly và Điết của 

tỉnh Dak Lak. Dự án quản lý bền vững Tài nguyên Thiên nhiên vùng Hạ lưu sông Mê Kông tiến 

hành giao rừng cho người dân trong thôn theo hình thức hộ gia đình vào năm 1998-1999. Tuy 

nhiên sau đó người dân không đồng tình và đề nghị giao lại rừng cho toàn bộ cộng đồng bởi 

BQL rừng, 
4.896.160ha (35%)

Doanh nghiệp 
nhà nước, 

1.454.361ha 
(10%)

Tổ chức kinh tế 
khác, 241.534 ha  

(2%)

Đơn vị vũ trang, 
170.161ha (1%)

Hộ gia  đình, 
3.145.967ha (22%)

Cộng đồng, 
1.110.408ha (8%)

Tổ chức khác, 
342.446ha (3%)

UBND xã, 
2.700.819ha (19%)
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quản lý rừng theo hộ không phù hợp với truyền thống quản lý rừng cộng đồng của họ. Đến năm 

2004-2005, Dự án Phát triển Nông thôn đã tiến hành giao lại rừng ở hai buôn này cho toàn bộ 

cộng đồngdân cư thôn (Nguyễn Quang Tân et al. 2009b).  

Ở một số nơi khác, người dân chuyển từ quản lý rừng theo toàn thôn sang nhóm hộ. Ở nơi khác, 

người dân được giao rừng cho hộ nhưng quản lý theo nhóm. Nhìn chung, hình thức quảnquản lý 

rừng trên thực tế được quyết định dựa vào thỏa thuận nội tại cộng đồng,nó thể hiện sự tự thích 

ứng về cấu trúc và hình thức quản lý trong LNCĐchứ không nhất thiết phải theo hình thức rừng 

được giao trên văn bản giấy tờ (Đỗ Anh Tuân et al. 2011). 

Việc tuần tra rừng cũngđược tiến hành bởi các tổ quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng, với các 

mức độ tuần tra khác nhau giữa các cộng đồng(Lê Thị Diên et al. 2013; Bảo Huy 2009; Nguyễn 

Quang Tân et al. 2009b; Enters & Nguyễn Quang Tân 2009; Dương Viết Tình & Trần Hữu Nghị 

2012). Một đặc điểm chung là việc tuần tra được tiến hành khá tốt khi có dự án hỗ trợ, và có xu 

hướng giảm đi khi dự án kết thúc. 

Việc khai thác lâm sản tại những khu rừng được giao cũng được tiến hành và được coi là nguồn 

lợi chính cho người dân nhận rừng (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009; Bảo Huy 2007a; Bảo 

Huy 2007b; Lý Văn Sinh 2016; Lê Thị Diên et al. 2013). Rừng có thể được khai thác dựa trên 

mô hình rừng ổn định (như trường hợp ở Dak Nông) hoặc mô hình lượng tăng trưởng hàng năm 

của rừng (như trường hợp ở Thừa Thiên Huế). 

4.3 Tác động tích cực từ quản lý rừng cộng đồng 

Sau gần hai thập kỷ thực hiện thí điểm giao rừng cho cộng đồng và phát triển các mô hình quản 

lý rừng cộng đồng (thông qua các chương trình và dự án trong nước và quốc tế khác nhau), kinh 

nghiệm từ hiện trường cho thấy cộng đồng địa phương có khả năng quản lý rừng cộng đồng một 

cách hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích khác nhau về môi trường, kinh tế, và xã hội. Các tác 

động này được thảo luận chi tiết bên dưới 

4.3.1 Tác động về môi trường 

Hạn chết mất rừng và suy thoái rừng đồng thời gia tăng phục hồi và phát triển rừng: Ở một số 

cộng đồng được giao rừng, công tác tuần tra bảo vệ rừng được tiến hành thường xuyên, người vi 

phạm bị xử lý. Ví dụ như tại Thôn 4 huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế), người dân đã tuần 

tra phát hiện các đối tượng vi phạm vi phạm quy chế quản lý rừng của thôn và thu tiền phạt từ 

các đối tượng này. Ở các thôn khác, người dân thường xuyên tổ chức đi tuần tra rừng để phát 

hiện việc sử dụng trái phép nguồn tài nguyên rừng của chính họ và ngăn chặn các đối tượng vi 

phạm.Nhờ đó,rừng được giao được bảo vệ tốt hơn và các hành vi xâm phạm rừng cộng đồng đã 

giảm so với trước khi giao rừng, mặc dù còn ở mức khác nhau (Đỗ Anh Tuân 2012; Lê Thị Diên 

et al. 2013; Lê Thị Thưa 2009; Nguyễn Quang Tân et al. 2009b). Ở một số địa phương, LNCĐ 

giúp làm chậm quá trình mất rừng và suy thoái rừng, thậm chí cho phép tái sinh tự nhiên của 

rừng bị suy thoái, so với việc rừng do UBND xã hay Công ty Lâm nghiệp quản lý trước khi 

giao(IUCN & RECOFTC 2011; Lương Quang Hùng & Nguyễn Quang Tân 2016).Ví dụ như 

trường hợp của Nậm Chắn (Yên Bái), Bản Lằn (Sơn La), Suối Lông (Lạng Sơn), Lũng Các và 

Lũng Vải (Cao Bằng), Thủy Cam (Thừa Thiên Huế) (Đỗ Anh Tuân 2012) - xem thêm ví dụ ở 

Hộp 4.  
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Hộp 4: Công tác quản lý rừng cộng đồng ở thôn Bu Nor, tỉnh Dak Nông 

Năm 2001, cộng đồng người dân M'nông ở thôn Bu Nor, tỉnh Dak Nông (lúc đó thuộc tỉnh Dak Lak) 

đã được giao 1.016 ha rừng. Sau 12 năm, chính quyền địa phương ghi nhận người dân Bu Nor đã 

quản lý rừng tốt hơn nhiều so với các chủ rừng khác như các công ty lâm nghiệp nhà nước và tư 

nhân. Mặc dù tình trạng phá rừng vẫn xảy ra (chủ yếu là do người ngoài) trong suốt 12 năm qua 

nhưng tỷ lệ phá rừng là thấp hơn nhiều so với các chủ rừng khác trong khu vực. Việc này được nhìn 

nhận bởi UBND tỉnh Dak Nông qua việc ban hành công văn số 5591/UBND-NN ngày 26/12/2012thu 

hồi 853,7 ha rừng tự nhiên do Công ty TNHH Cao su Phú Riềng quản lý để giao thêm cho cộng đồng 

thôn Bu Nor. 

Nguồn: (Lương Quang Hùng & Nguyễn Quang Tân 2016) 

4.3.2 Tác động về mặt kinh tế 

Tạo thu nhập từ rừng cho người dân:Quản lý rừng cộng đồng giúp đáp ứng nhu cầu sinh kế ở các 

vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với các sản phẩm từ rừng chủ yếu 

được sử dụng cho tiêu dùng trong cộng đồng như gỗ để làm nhà, củi đốt, khai thác lâm sản ngoài 

gỗ. Việc khai thác lâm sản từ rừng được giao là nguồn thu quan trọng cho người dân tham gia 

quản lý rừng(Nguyễn Bá Ngãi 2009; Đỗ Anh Tuân 2012). Với sự hỗ trợ từ các dự án về quản lý 

rừng cộng đồng, các mô hình quản lý và khai thác rừng bền vững đã được xây dựng để tạo 

nguồn thu lâu dài cho người dân (Bảo Huy 2009)– Xem Hộp 5. Ngoài ra, với việc thực hiện Chi 

trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) mà Việt Nam thí điểm từ năm 2008 (theo Quyết định 

380/QĐ-TTg)và chính thức từ năm 2010 (theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính 

phủ) thì cộng đồng quản lý rừng còn có nguồn thu quan trọng từ tiền DVMTR (Nguyen 2011; 

Hess & Tô Thị Thu Hương 2011; Phạm Thu Thủy et al. 2013).  

Hộp 5: Hưởng lợi từ quản lý rừng cộng đồng 

Năm 2000, cộng đồng dân cư Thôn 6 (Bu Nor) tỉnh Dak Nông được giao 1.016 ha rừng để quản lý. Từ 

năm 2005, với sự hỗ trợ của trường Đại học Tây Nguyên, cộng đồng đã xây dựng và áp dụng thử 

nghiệm mô hình rừng ổn định vào các khu rừng giao cho cộng đồng quản lý. Từ năm 2007, cộng đồng 

bắt đầu được phép khai thác rừng theo mô hình trên. Tới năm 2012, cộng đồng đã khai thác được 5 lần 

trên diện tích 410 ha, sản lượng gỗ thương phẩm là 2.671 m3. Tổng thu nhập sau khi trừ các khoản chi 

phí còn lại cộng đồng được hưởng gần 1,7 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm khai thác gỗ thương mại trên 

diện tích 82 ha, sản lượng gỗ thương phẩm là 534 m3, phần thu nhập còn lại sau khi trừ các khoản chi 

phí thì cộng đồng được hưởng khoảng 339 triệu đồng/năm. 

Năm 2000, thôn Thủy Yên Thượng tỉnh Thừa Thiên Huế được giao 404,5 ha rừng nghèo và thuộc rừng 

phòng hộ xung yếu. Rừng có tổng trữ lượng 31.829 m3, trong đó cây nằm trong cấp kính 12-20 cm có 

trữ lượng cao nhất với 20.639 m3, chiếm 65%; cây có cấp kính trên 40 cm có trữ lượng khoảng 313 

m3, chỉ chiếm 1% trữ lượng toàn khu rừng. Sau 4 năm quản lý, thôn Thủy Yên Thượng đã đề xuất khai 

thác gỗ tạm ứng và được cấp phép khai thác 91,2m3 gỗ, giá trị thu được sau khi trừ các khoản chi phí 

thì thôn thu được khoảng 119 triệu đồng.  

Nguồn: (Lê Thị Diên et al. 2013; Bảo Huy 2007a; Vũ Thị Thùy Trang et al. 2013) 

Giảm nghèo cho người dân vùng cao: Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong lĩnh 

vực giảm nghèo nhưng vẫn còn nhiều người dân vùng caosống trong cảnh nghèo khó. Trong khi 

đó, rừng lại cung cấp tài nguyên cho người dân nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu và tạo thu 
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nhập(Sunderlin & Huỳnh Thu Ba 2005). Phát triển LNCĐ có thể làm gia tăng lợi ích thu được từ 

rừng cho người dân địa phương, đặc biệt là cho người nghèo. Người dân có thể sử dụng một 

phần diện tích rừng cho mục đích sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu và tạo 

thu nhập. Họ cũng có thể thu được lợi ích từ các nguồn thu được tạo ra từ hoạt động khai thác gỗ 

của cộng đồng(Nguyen 2005; Enters & Nguyễn Quang Tân 2009; Bảo Huy 2007a). Nhìn chung, 

thu nhập từ rừng chiếm khoảng 12,5% tổng thu nhập cho các hộ gia đình nghèo, là một phần 

quan trọng trong cuộc sống của họ và quan trọng hơn giúp họ thoát nghèo (Đỗ Anh Tuân 2012). 

Quan trọng hơn, các quy chế trong quản lý rừng cộng đồng đã có những quan tâm cụ thể tới 

người nghèo trong cộng đồng, từ đó giảm các thủ tục hành chính mà họ không quen hay cho 

phép việc phân bổ lợi ích từ rừng ưu tiên hơn cho các hộ nghèo, giúp họ thoát nghèo khó 

(Nguyễn Quang Tân et al. 2009b) – xem ví dụ ở Hộp 6.  

Hộp 6: Phân bổ lợi ích từ khai thác gỗ thương mại tại buôn T’Ly 

Buôn T’Ly của tỉnh Dak Lak được biết đến như một mô hình cộng đồng khai thác gỗ thương mại từ 

rừng tự nhiên đầu tiên. Tháng 8/2006, người dân buôn T’Ly khai thác 368 m3 gỗ tròn trên diện tích 

rừng được giao cho cộng đồng. Tiền thu được từ bán gỗ là 616 triệu đồng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ 

nộp thuế và thanh toán chi phí vận chuyển, lợi nhuận còn lại của buôn là 283 triệu đồng.  

Cộng đồng đã dùng số tiền bán gỗ đó để chi trả tiền tuần tra rừng và đóng góp vào quỹ phát triển cộng 

đồng. Các hộ gia đình nghèo cũng được hưởng lợi từ nguồn thu này. Cộng đồng đã dùng 20 triệu đồng 

để hỗ trợ vốn cho 5 hộ nghèo trong buôn; mỗi hộ nhận được4 triệu đồng để thực hiện các hoạt động 

phát triển kinh tế.Đây là môṭ sư ̣trơ ̣giúp rất đáng kể cho số hô ̣nghèo này. 

Nguồn:(Nguyễn Quang Tân et al. 2009b) 

4.3.3 Tác động về mặt văn hóa - xã hội 

Xây dựng nền móng cho các hoạt động khác: Có lẽ điều đáng chú ý nhất là quản lý rừng cộng 

đồng đã tạo ra một nền tảng cho việc thực hiện các dự án/ chương trình hay sáng kiến lâm nghiệp 

hay phát triển nông thôn khác nhau. Thông qua các hoạt động lâm nghiệp cộng đồng, người dân 

đã xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện các quy định, thể chế, tổ chức,tập tục, v.v. quan trọng để 

thực hiện các dự án hoặc chương trình khác (Bảo Huy 2007b; Nguyễn Bá Ngãi 2009; Sikor & 

Nguyen 2011; Tran 2005; IUCN & RECOFTC 2011; RECOFTC 2011; Dương Viết Tình & Trần 

Hữu Nghị 2012; Đỗ Anh Tuân 2012; Nguyễn Quang Tân et al. 2009b). Ngoài ra, các cơ chế, thủ 

tục, phương pháp luận (Ví dụ như cơ cấu quản lý rừng ở cấp thôn, quy trình lập kế hoạch quản lý 

rừng, cơ chế chia sẻ lợi ích, theo dõi tài nguyên rừng) được thử nghiệm và điều chỉnh trong quá 

trình triển khai lâm nghiệp cộng đồng trong suốt thời gian qua (Wode & Bảo Huy 2009). 

Tiếp câṇ (bình đẳng) với tài nguyên rừng cho người dân: Giao rừng cho cộng đồng và quản lý 

rừng cộng đồng tạo điều kiện cho người dân, nhất là người dân tộc thiểu số có quyền pháp lý với 

rừng. Đây là vấn đề đăc̣ biêṭ quan troṇg trong quản tri ̣ rừng taị điạ phương vì nó là điều kiện có 

tiền đề để thực hiện các vấn đề về quản tri ̣ rừng. Đối với hầu hết các thôn bản vùng cao ở Viêṭ 

Nam, người dân điạ phương đa ̃ sống gần môi trường tư ̣ nhiên qua nhiều thế hê,̣ và rừng đươc̣ coi 

là môṭ phần quan troṇg trong đời sống của ho.̣ Ngày nay, khi những khu rừng này đươc̣ giao cho 

ho,̣ người dân có thể thực hiện quyền của mình với những khu rừng mà trước đây đươc̣ coi là tài 

sản của các tổ chức lâm nghiêp̣ Nhà nước ở điạ phương. Hơn nữa, viêc̣ giao rừng để quản lý theo 
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côṇg đồng phù hơp̣ với thông lê ̣ truyền thống mà người dân vùng cao đa ̃ áp duṇg trong quá 

khứ(Sikor & Nguyen 2011; Nguyen 2005; Sikor & Tran 2007; Tran 2005). 

Nâng cao năng lực cho cộng đồng: Một tác động nữa từ lâm nghiệp cộng đồnglà việc nâng cao 

năng lực (nhận thức, kiến thức, kỹ năng) của các bên liên quan, đặc biệt là người dân địa 

phương. Cả người dân và cán bộ địa phương đã có ý thức cao  hơn về vai trò của cộng đồng 

(người dân) trong quản lý và bảo vệ rừng (Đỗ Anh Tuân 2012; IUCN & RECOFTC 2011; Vũ 

Nhâm & Vũ Thị Minh Ngọc 2013).Điều này là do các khóa tập huấn, tham quan, học tập, nâng 

cao nhận thức và hoạt động truyền thông của các cơ quan nhà nước, các dự án trong nước và 

quốc tế và các chương trình tổ chức tại các địa phương thực thi lâm nghiệp cộng đồng.Việc thực 

thi các hoạt động lâm nghiệp cộng đồng tại địa phương đã giúp người dân áp dụng những gì mới 

học từ các hoạt động xây dựng năng lực vào công việc hàng ngày của mình– đây là một quá trình 

biến các kiến thức mới thành các kỹ năng và kinh nghiệm. Dựa trên đánh giá các hoạt độngnâng 

cao năng lực trong các dự án phát triển lâm nghiệp cộng đồng tại 11 tỉnh trên toàn Việt Nam, Vũ 

Nhâm & Vũ Thị Minh Ngọc (2013) kết luận rằng các hoạt động xây dựng năng lực trong các dự 

án liên quan đến quản lý rừng cộng đã có tác động tích cực đến nhận thức, kỹ năng và kiến thức 

của tất cả các bên liên quan nói chung và của các cộng đồng địa phương nói riêng. 

Góp phần tăng cường dân chủ cơ sở: Phát triển lâm nghiệp cộng đồng đã và sẽ tiếp tục góp phần 

đáng kể trong việc tăng cường dân chủ cơ sở ở những địa bàn vùng cao có rừng. Rừng không chỉ 

là nguồn sinh kế quan trọng cho người dân địa phương mà còn là một phần quan trọng trong địa 

giới của thôn bản ở nhiều địa phương. Việc giao rừng cho cộng đồngvà thực hiện quản lý rừng 

cộng đồng giúp tăng cường sự tham gia của họ vào quá trình ra các quyết định có ảnh hưởng đến 

đời sống; qua đó củng cố thêm vai trò ‘dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra’ trong công 

tác quản lý rừng và kiểm tra các hoạt động của các cơ quan nhà nước trong ngành lâm nghiệp– 

xem ví dụ tại (Đặng Thanh Liêm 2016; Vũ Thị Thùy Trang et al. 2013; Lý Văn Sinh 2016). 

Công nhận văn hóa địa phương:Luật Di sản văn hóa năm 2001 thừa nhận truyền thống văn hóa, 

kêu gọi nỗ lực từ phía địa phương và người dân trong việc khôi phục các truyền thống văn hóa 

như lễ hội địa phương. Chính phủ cũng hỗ trợ việc đăng ký công nhận là di sản văn hóa phi vật 

thể theo Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO 2003. Việc giao rừng cho 

cộng đồng phát triển lâm nghiệp cộng đồng đưa rừng trở lại thành yếu tố quan trọng trong văn 

hóa địa phương khi cộng đồng tự xây dựng hương ước và tập quán quản lý rừng của họ. Rừng 

không chỉ là nguồn sinh kế quan trọng cho người dân mà việc sử dụng và quản lý rừng gắn chặt 

với giá trị, tầm nhìn của người dân. Ngoài ra, rừng là một đối tượng trong công tác quản trị thôn 

bản như đã được phản ánh qua vai trò của già làng ở Tây Nguyên và các vùng miền núi phía Bắc 

(Sikor & Nguyen 2011; Nguyen 2005; Sikor & Tran 2007; Tran 2005) – xem thêm thảo luận ở 

Phần 5 về quản lý rừng cộng đồng truyền thống. 

4.4 Tồn tại 

4.4.1 Những tồn tại trong việc thực hiện chính sách giao rừng cho cộng đồng 

Hình thức giao rừng không phù hợp với truyền thống quản lý rừng của cộng đồng:Mặc dù hiện 

nay có gần 30% tổng diện tích rừng trên toàn quốc được giao cho người dân quản lý (trong đó 

khoảng 22% giao cho các hộ và 8% giao cho cộng đồng dân cư thôn), tuy nhiên hình thức giao 

(giao cho hộhay cộng đồng dân cư thôn) không phải lúc nào cũng phù hợp với hình thức quản lý 
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rừng của người dân. Trường hợp ở buôn Điết và T’Ly ở tỉnh Dak Lak (xem thảo luận ở phần 4.2) 

là ví dụ điển hình. Điều này phản ánh việc giao rừng theo phương án được xây dựng từ trên 

xuống (do các cơ quan nhà nước thực hiện) chứ không dựa trên thảo luận về nguyện vọng / tập 

quán quản lý rừng của người dân nhận rừng - xem thêm (Nguyễn Quang Tân et al. 2009b). 

Vẫn còn nhiều rừng chưa được giao: Hiện nay vẫn còn một diện tích khá lớn rừng do UBND cấp 

xã quản lý (khoảng 2,7 triệu ha, tương đương với 19% tổng diện tích rừng toàn quốc) – phần lớn 

trong số này được trả lại từ các Lâm trường quốc doanh sau khi tái cấu trúc. Tuy nhiên UBND xã 

không có chức năng về quản lý rừng nên chỉ tạm thời quản lý diện tích rừng này. Những diện 

tích này có thể được giao cho người dân để quản lý(Sikor & Nguyen 2011). 

Rừng tự nhiên giao cho cộng đồng chủ yếu là rừng nghèo:nhìn chung phần lớn diện tích rừng 

giao cho cộng đồng chủ yếu là rừng nghèo kiệt. Trong số 18 cộng đồng được nhận rừng mà Đỗ 

Anh Tuân (2012) điều tra, diện tích rừng giàu chỉ chiếm có 3,3%, rừng trung bình chiếm 6,7%, 

rừng nghèo chiếm 60,1%, rừng hỗn giao tre nứa chiếm 11,8%, đất trống chiếm 17,9% và rừng 

trồng chỉ chiếm 0,2%. Tổng diện tích rừng giàu và trung bình (rừng có trữ lượng gỗ có thể khai 

thác) chỉ chiếm 10%. Tương tự như vậy, tổng diện tích rừng tự nhiên có trữ lượng giàu và trung 

bình chỉ chiếm 11,7% trong khi diện tích rừng nghèo và đất trống chiếm tới 76,2% trong tổng số 

diện tích rừng giao cho 64 cộng đồng ở 10 tỉnh thuộc vùng Dự án thí điểm LNCĐ Pha I (Enters 

& Nguyễn Quang Tân 2009)– xem Bảng 3.  

Bảng 3: Diện tích rừng giao cho cộng đồng trong dự án thí điểm lâm nghiệp cộng đồng Pha I 

 

Rừng phòng 
hộ(ha) 

Rừng sản xuất(ha) Tổng diện tích(ha) 

1. Rừng tự nhiên 8.328 (89,4%) 6.064 (81%) 14.392 (85,7%) 

 Rừng nghèo và phục hồi  5.943 (63,8%) 4.468 (59,7%) 10.411 (62%) 

 Rừng trung bình 1.525 (16,4%) 210 (2,8%) 1.735 (10,3%) 

 Rừng giàu   242 (2,6%) 0 (0%) 242 (1,4%) 

 Hỗ giao tre-gỗ 618 (6,6%) 1.385 (18,5%) 2.004 (11,9%) 

2. Rừng trồng 17 (0,2%) 6 (0,1%) 23 (0,1%) 

3. Đất trống 969 (10,4%) 1.414 (18,9%) 2.383 (14,2%) 

Tổng  9.314 (100%) 7.484 (100%) 16.798 (100%) 

Nguồn: (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Con số trong ngoặc thể hiện tỷ lệ % trên tổng diện tích rừng ở cột tương ứng 

Trên thực tế việc phần lớn diện tích rừng giao cho các cộng đồng là rừng nghèo và đất trống 

phản ánh thực trạng rừng ở Việt Nam hiện nay. Ở cấp quốc gia, tỷ lệ rừng nghèo chiếm khoảng 

trên 85% tổng diện tích rừng tự nhiên còn lại; trong khi đó diện tích rừng có trữ lượng trung bình 

và giàu hiện nay chủ yếu là ở các khu bảo tồn, vườn quốc gia và rừng phòng hộ xung yếu thuộc 

các vùng sâu vùng xa ít có người dân sinh sống. Nếu so với ỷ lệ này, thì tỷ lệ về trạng thái rừng 

giàu và trung bình giao cho các cộng đồng không phải là quá thấp xét trong bối cảnh chung của 

Việt Nam(Đỗ Anh Tuân 2012). 
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4.4.2 Những tồn tại trong việc thực hiện chính sách quản lý rừng cộng đồng 

Khái niệm về LNCĐ bị bó hẹp: Như trình bày ở phần 3.1.2 và 3.2.2, không có định nghĩa rõ ràng 

về LNCĐ ở Việt Nam trong khi đó khái niệm về cộng đồng bị bó hẹp trong cộng đồng thôn /bản. 

Các diện tích rừng giao cho hộ gia đình, nhóm hộ gia đình quản lý không được xem là LNCĐ. 

Trên thực tế, như thảo luận ở phần 4.2, mặc dù rừng được giao cho hộ gia đình (với giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất rừng) nhưng hầu hết diện tích rừng (tự nhiên) được người dân quản lý 

theo hình thức 'tập thể' theo nhóm nhỏ hoặc cả thôn/bản(Nguyen 2005). Ví dụ như người dân đi 

tuần tra theo nhóm và có thể thu hái lâm sản phụ (thậm chí cả gỗ khi được đồng ý) không chỉ ở 

lô rừng giao cho hộ mình mà còn ở những lô giao cho hộ khác Loại hình quản lý rừng này xuất 

hiện ở các khu rừng tự nhiên được giao cho hộ (khoảng 1,4 trong tổng số 3,15 triệu ha được giao 

cho hộ trên toàn quốc), phổ biến ở Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và khu vực miền núi phía 

Bắc (Nguyễn Quang Tân 2016). Ngoài ra, LNCĐ còn bao gồm nhiều hình thái khác nhau, như 

đồng quản lý (co-management), quản lý rừng chung (joint forest management) như được thực 

hành ở nhiều nước khác (Gilmour 2016; Arnold 2001) và theo như định nghĩa của FAO - LNCĐ 

bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến lâm nghiệp mà người dân tham gia(FAO 1978). Việc 

chỉ hạn chế LNCĐ với diện tích rừng chính thức giao cho cộng đồng thôn đã và đang làm cho ý 

nghĩa cũng như đóng góp của LNCĐ tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với thực tế(Nguyễn Quang 

Tân 2016). 

Cách tiếp cận không phù hợp: nhiều mô hình/ dự án thí điểm đã sử dụng cách tiếp cận chưa phù 

hợp cho việc phát triển LNCĐ. Thay vì trở thành một diễn đàn/ sân chơi cho cộng đồng tham gia 

xây dựng và thực hiện các quyết định liên quan đến rừng, LNCĐ được xây dựng trở thành một 

dạng của lâm nghiệp nhà nước ở địa phương, trong đó nhà nước vẫn đóng vai trò quan trọng 

trong việc ra quyết định trong khi cộng đồng vẫn đóng vai trò thứ yếu (Nguyen, B. N. Nguyen, et 

al. 2008; Sikor & Nguyen 2011). Các dự án yêu cầu về kỹ thuật với LNCĐ quá cao khiến cho 

cộng đồng gặp khó khăn khi áp dụng.Ví dụ như quy định về khai thác gỗ được áp dụng trong Dự 

án thí điểm LNCĐ quá khó khăn để cộng đồng thực hiện, nhất là với cộng đồng dân tộc thiểu 

số(Enters & Nguyễn Quang Tân 2009; IUCN & RECOFTC 2011) – xem thêm tại Hộp 7. Ngoài 

ra, phương pháp luận trong việc xây dựng quy chế và kế hoạch quản lý rừng cộng đồng không 

thích hợp cho người dân địa phương, khiến cho các kế hoạch và quy chế  quản lý rừng trở thành 

sản phẩm của những người thực hiện dự án thay vì là của cộng đồng địa phương (Enters & 

Nguyễn Quang Tân 2009; IUCN & RECOFTC 2011). Hơn thế nữa, để dễ dàng thành công, 

nhiều dự án hỗ trợ LNCĐ đã trả tiền khi cộng đồng tham gia vào các hoạt động của họ, tạo nên 

sự quan tâm không thật sự từ người dân với LNCĐ. 

Hộp 7: Các hướng dẫn nặng tính khoa học trong Dự án Thí điểm lâm nghiệp cộng đồng Pha I 

Dự án Thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng Pha I được thực hiện tại 64 cộng đồng tại 10 tỉnh trong thời 

gian 2006 tới 2009. Mục đích của Dự án là xây dựng một ‘bộ công cụ’ gồm các hướng dẫn rõ ràng và 

một phương pháp luật tổng hợp các lĩnh vực về quy hoạch sử dụng đất, giao đất – giao rừng, chia sẻ lợi 

ích, quản lý rừng và quản lý tài chính. 

Kết quả đánh giá cuối Pha I của Dự án chỉ ra rằng mặc dù việc xây dựng và ban hành được ‘bộ công 

cụ’ được xem như là một thành công của Dự án, bản thân bộ công cụ có một số hạn chế, đặc biệt là “bộ 

công cụ này vẫn còn mang bản chất kỹ thuật và tập trung vào sản xuất gỗ”,“các văn bản hướng dẫn, 

quy trình và quy định vẫn còn khá phức tạp và mang tính khoa học. Một số còn khó hiểu, đặc biệt ở cấp 

địa phương." Đánh giá chỉ ra rằng "một trong những câu chuyện thành công của dự án là tới cuối năm 
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2008 các kế hoạch cần thiết đã được xây dựng và các quy ước cần thiết đã được ký ở tất cả 64 cộng 

đồng. Tuy nhiên tốc độ xây dựng những bản kế hoạch này có thể sẽ có giá của nó nếu người dân hoặc 

bất kỳ thành phần nào khác nhận thấy rằng một số kế hoạch không thực tế và cần phải thương thảo lại.” 

Nguồn: (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009) 

Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng còn yếu và thiếu: LNCĐ đòi hỏi sự tham gia hiệu 

quả của các thành phần khác nhau, đặc biệt là người dân địa phương – nhiều người trong số họ 

có năng lực / trình độ hạn chế, thậm chí không thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Hiện nay ở Việt 

Nam còn thiếu một đội ngũ cán bộ (địa phương) có kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng 

một cách hiệu quả. Các cán bộ lâm nghiệp địa bàn chỉ tập trung vào 'chỉ đạo' và 'hướng dẫn' 

người dân chứ chưa thực sự có kỹ năng cần thiết để khuyến khích sự tham gia tích cực của người 

dân nhằm đưa người dân lên vị trí trung tâm của các hoạt động lâm nghiệp địa phương (Nguyễn 

Quang Tân & Lương Quang Hùng 2015). 

Quản trị rừng địa phươngcòn hạn chế: Mặc dù người dân có cơ hội được giao quyền đối với 

rừng, tuy nhiên họ không có quyền đặt ra các quy định và cơ cấu tổ chức trong quản lý rừng. Các 

quy định pháp lý hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng của thôn bản cũng như các kế hoạch 

quản lý rừng v.v… lại cung cấp rất ít cơ hội cho cộng đồng địa phương trong việc phát triển các 

cơ chế quản lý phù hợp với điều kiện, quy ước và tập quán của địa phương (Sikor & Nguyen 

2011; IUCN & RECOFTC 2011). Quan trọng hơn, việc thiếu công nhận các tập quán và nhất là 

các quyền truyền thống trong quản lý rừng là một thách thức đối với sự phát triển của 

LNCĐ,khiến cho các cộng đồng địa phương khó có thể bảo vệ rừng trước những người bên 

ngoài,dẫn đến mâu thuẫn và làm cho họ trở nên khó khăn hơn thậm chí dẫn đến tham gia làmmất 

rừng được giao (Nguyen 2009; Nguyễn Quang Tân et al. 2009b) – xem ví dụ ở Hộp 8. 

Hộp 8: ‘Lấn chiếm’ rừng ở buôn Chàm B 

Buôn Chàm B nằm trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Dak Lak. Trong thời gian từ năm 2000-2001, 

buôn được giao 568ha rừng để quản lý. Đã từ lâu, khu rừng được giao là một phần quan trọng trong đời 

sống của người dân buôn Chàm B và những người dân của buôn Chàm A trước đó từng sinh sống ở 

buôn Chàm B. Rừng cung cấp lương thực, đất canh tác và nơi cư trú cho cả 2 buôn trong thời gian 

chiến tranh. 

Tuy nhiên, do chỉ người dân buôn Chàm B được giao rừng, người dân buôn Chàm A cũng muốn đòi 

quyền theo luật tục đối với diện tích nương rẫy trước đây của họ trong rừng khu rừng được giao và bắt 

đầu vào phát rừng trên rẫy cũ của họ. Người dân buôn Chàm B không thể cấm người dân Chàm A vào 

phát rừng được giao vì họ cũng có mối quan hệ truyền thống với rừng này. Cuối cùng, người dân Chàm 

B cùng tham gia với dân Chàm A phát rừng được giao, đẩy nhanh tiến độ mất rừng ở địa phương. 

Nguồn: (Nguyen 2005; Nguyễn Quang Tân et al. 2009b) 

Thiếu liên kết và mạng lưới liên quan tới LNCĐ: Với gần hai mươi năm triển khai (thí điểm) 

giao rừng cho cộng đồng và quản lý rừng cộng đồng, có rất nhiều các tổ chức phi chính phủ 

(NGO) quốc tế, các tổ chức NGO trong nước, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức dựa vào 

cộng đồng, các cơ quan phát triển, chính phủ, các trường đại học và các viện; cũng như các nhà 

hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, sinh viên và đặc biệt là cộng đồng địa phương tham gia 

trực tiếp hoặc gián tiếp trong LNCĐ nhưng lại thiếu một mạng lưới LNCĐ để kết nối những 

người này với nhau(RECOFTC 2014). Ngoài ra, để người dân có thể sống được và tiến tới xóa 
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đói nghèo, việc giao rừng cho cộng đồng là chưa đủ mà cần có sự hỗ trợ tiếp tục cả về tài chính, 

kỹ thuật lẫn pháp lý để người dân có thể thực sự trở thành người quản lý rừng. Rất nhiều địa 

phương hiện nay đang xảy ra tình trạng “giao rừng tự nhiên cho cộng đồng rồi sau đó giao rừng 

cộng đồng cho tự nhiên”, nghĩa là chỉ dừng lại ở bước giao đất giao rừng mà không có bất cứ sự 

hỗ trợ nào cho cộng đồng sau khi giao. Thêm vào đó, trong khi các doanh nghiệp muốn đầu tư 

vào lâm nghiệp có vốn nhưng không có đất thì cộng đồng lại có đất nhưng thiếu vốn để đầu tư. 

Tuy nhiên, chưa có một hình thức liên kết khả dĩ nào giữa doanh nghiệp với cộng đồng trong 

LNCĐ cho đến nay(Nguyễn Quang Tân & Lương Quang Hùng 2015). 

Hệ thống hỗ trợ cho LNCĐ còn thiếu và yếu: Chỉ mới gần đây Cục Kiểm lâm mới chính thức 

phân công là cơ quan đầu mối ở cấp quốc gia về LNCĐ (xem thảo luận ở phần 3.2.1).Tuy nhiên 

vẫn chưa có quy định về vai trò và trách nhiệm của kiểm lâm ở các cấp khác nhau và của các cơ 

quan khác trong việc hỗ trợ lâm nghiệp cộng đồng. Trên thực tế, chưa có cơ quan cụ thể nào 

đóng vai trò hỗ trợ LNCĐ ở địa phương.Ngay cả khi hệ thống Kiểm lâm đảm đương trách nhiệm 

này thì họ vẫn chưa có đủ năng lực để hỗ trợ và thực hiện LNCĐ ở tất cả các cấp, đặc biệt là 

năng lực thúc đẩy sự tham gia một cách có ý nghĩa của cộng đồng (Gilmour & Doan 2008; Cục 

Lâm Nghiệp 2008; Wode & Bảo Huy 2009).Ngoài ra, thiếu sự tham gia của các tổ chức NGO 

trong việc hỗ trợ LNCĐ (không có quy định pháp lý về vai trò của các tổ chức NGO và thiếu sự 

tham gia của họ trong việc hỗ trợ phát triển LNCĐ trên thực tế) (IUCN & RECOFTC 2011; 

Sikor & Nguyen 2011). Hơn thế nữa, ở cấp ra quyết định vẫn còn có những ý kiến trái ngược 

nhau về phát triển LNCĐ. Trong khi những người ủng hộ LNCĐ tin tưởng vào khả năng của các 

cộng đồng địa phương trong quản lý rừngthì những người phản đối LNCĐ (và giao rừng cho 

cộng đồng) cho rằng tập quán quản lý rừng cộng đồng là lạc hậu và cộng đồng không thể quản lý 

rừng bền vững. Họ tin rằng rừng sẽ được quản lý hiệu quả hơn khi trong tay các công ty lâm 

nghiệp lớn (nhà nước hay tư nhân). 

Lợi ích còn thiếu và chia sẻ chưa công bằng: Mặc dù giao rừng cho cộng đồng và LNCĐđã góp 

phần nâng cao thu nhập và góp phần giảm nghèo cho người dân ở một số nơi, lợi ích từ LNCĐ 

còn thấp và việc chia sẻ lợi ích còn chưa công bằng ở nhiều nơi khác. Trước hết,  do rừng được 

giao có chất lượng kém và diện tích nhỏ, sẽ mất một thời gian dài trước khi khu rừng đó có thể 

mang lại bất kỳ thu hoạch nào đáng kể (IUCN & RECOFTC 2011; Hoàng Liên Sơn et al. 2016; 

Wode & Bảo Huy 2009). Lợi ích từ rừng cộng đồng sẽ trở nên thấp hơn khi tính đến thời gian 

mà cộng đồng phải bỏ ra để xây dựng quy chế, kế hoạch quản lý rừng của thôn(IUCN & 

RECOFTC 2011). Ngay cả khi có lợi ích từ rừng, việc chia sẻ không công bằng khiến cho sự 

khác biệt giàu nghèo có xu hướng gia tăng trong cộng đồng (Nguyen 2005; Nguyen 2006). 

Năng lực của cộng đồng còn hạn chế:Nhìn chung người dân còn thiếu năng lực và nguồn lực cần 

thiết để thực hiện LNCĐ.Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp của các hộ gia đình nghèo và 

thiệt thòi, thiếu vốn tài chính cũng như nguồn nhân lực. Quan trọng nhất, họ không có đủ năng 

lực để tham gia một cách hiệu quả vào quá trình ra quyết định liên quan đến tài nguyên rừng 

được giao (Nguyen 2005; Nguyen 2006). Cộng với đó là quyền với rừng còn hạn chế và nhất là 

thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài dẫn đến tình trạng người dân ít còn quan tâm tới quản lý rừng được 

giao – xem ví dụ tại Hộp 9 
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Hộp 9: Mất động lực trong quản lý rừng ở Phú Lợi 

Thôn Phú Lợi, tỉnhDak Nông, có 240 hộ, chủ yếu là dân tộc M’Nông. Năm 2008, cộng đồng thôn được 

giao 1.500,5ha rừng tự nhiên để quản lý (trong đó có 137,9 ha đất trống, 567,4 ha rừng phục hồi và 

795,2 ha rừng hỗn giao gỗ và tre nứa).  

Để có thể trồng cây trên diện tích 137,9 ha đất trống, người dân cần có nguồn lực tài chính. Tuy nhiên 

quyền của họ với rừng không bao gồm các quyền cho thuê, thế chấp, góp vốn kinh doanh. Nói cách 

khác, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng không cho phép họ vay tiền từ các ngân hàng, và họ 

cũng không thể tham gia liên doanh trồng rừng,hay cho thuê đất. Khi cộng đồng không thể tìm được 

nguồn tài chính để trồng cây, họ dần dần mất đi động lực và quyết định trả lại rừng cho chính quyền 

địa phương vào năm 2015, sau 7 năm đầu tư công sức để quản lý rừng. 

Nguồn: (Lương Quang Hùng & Nguyễn Quang Tân 2016) 

Công tác đào tạo về LNCĐ trong các trường đại học và dạy nghề chưa được chú trọng: Trong 

những năm gần đây, việc đào tạo về LNCĐ trong các trường đại học và dạy nghề liên quan đến 

lâm nghiệp chưa được quan tâm đầy đủ. Mạng lưới đào tạo về lâm nghiệp xã hội do Helvetas 

xây dựng trong những năm đầu thập niên 2000' chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Cùng với đó là 

việc đào tạo Lâm nghiệp Xã hội trong các trường không những không được mở rộng mà còn bị 

bỏ rơi. Ví dụ như Trung tâm đào tạo Lâm nghiệp Xã hội tại trường Đại học Lâm nghiệp đã bị 

giải thể. Ở các trường đại học khác, giáo trình giảng dạy ít được cập nhật và những nội dung mới 

liên quan đến LNCĐ/ lâm nghiệp xã hội (ví dụ như quản trị rừng) không được đưa vào giáo trình 

để giới thiệu cho sinh viên. Điều này tạo ra một khoảng trống kiến thức và kỹ năng xã hội trong 

lâm nghiệp cho đội ngũ sinh viên - những người hành nghề lâm nghiệp trong tương lai (Nguyễn 

Quang Tân & Lương Quang Hùng 2015). 

5 Quản lý rừng cộng đồng truyền thống 

Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam không chỉ mới bắt đầu khi có các thí điểm giao rừng cho 

cộng đồng. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của các tập quán truyền thống trong quản lý 

rừng ở các cộng đồng vùng rừng núi khác nhau trên toàn quốc (Le 2001; Nguyen et al. 2007; 

Nguyen 2005; Dương Viết Tình & Trần Hữu Nghị 2012; Đàm Trọng Tuấn 2012; Vũ Long et al. 

1999; Nguyễn Huy Dũng et al. 1999; Nguyễn Huy Dũng & Vũ Văn Dũng 2002; Đỗ Đình Sâm et 

al. 2001; Nguyễn Văn Đẳng et al. 2001; Nguyễn Bá Ngãi 2009). Trải qua hàng trăm, các tập 

quán và hình thức quản lý rừng cộng đồng dựa trên quy ước thôn bảnđã được thực hành ở các 

địa bàn khác nhau – xem ví dụ tại Hộp 10.Hình thức quản lý rừng cộng đồng truyền 

thốngđãđược công nhận bởi bộ máy phong kiến cũng như chế độ thực dân Pháp(Nguyễn Bá 

Ngãi 2009; Nguyễn Văn Đẳng et al. 2001). Trong chiến tranh chống Pháp và Mỹ, lâm nghiệp 

cộng đồng truyền thống tiếp tục được thực hành ở cả hai miền Bắc và Nam Việt Nam, mặc dù 

không có sự công nhận về mặt pháp lý ở miền Bắc. 

Hộp 10: Quản lý rừng cộng đồng truyền thống của người Jarai ở Tây Nguyên 

Trong xã hội truyền thống của người Jarai, làng là đơn vị xã hội độc lập cao nhất. Trong phạm vi của 

làng, sông suối, rừng, đồng cỏ, nguồn nước uống...thuộc quyền sở hữu tập thể của làng. Các thành viên 

của làng được quyền tự do lựa chọn một mảnh rừng để canh tác nương rẫy, hoặc khai phá ruộng nước. 

Theo luật tục, người nào đã đánh dấu một khu rừng, hoặc một cây rừng đầu tiên thì coi như mảnh rừng 
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và cây đó thuộc quyền sở hữu của người đó, và người khác không được quyền xâm phạm. Một rẫy cũ 

đang bỏ hóa thì chỉ có những người trong dòng họ của chủ cũ mới được khai thác lại; những người 

ngoài dòng họ muốn làm phải được sự cho phép của trưởng họ và sự đồng ý của các thành viên trong 

họ tộc. 

Đối với người từ làng khác đến lãnh địa của một làng nào đó để canh tác, nhất thiết phải được sự cho 

phép của chủ làng và được sự thuận tình đồng ý của dân làng. Nếu không sẽ bị phạt theo luật tục. Việc 

tranh chấp rẫy của người khác cũng sẽ được xử phạt. 

Để quản lý những khu rừng thiêng nơi nghĩa địa, nơi đầu nguồn nước, người Jarai cấm chặt phá rừng. 

Họ cho rằng ở những khu rừng này có thần linh trú ngụ, không nên chặt phá nếu không sẽ bị thần linh 

trừng phạt (làm mất nguồn nước, sinh bệnh tật...). Ví dụ, ở làng Tuek có hệ thống quản lý, sử dụng tài 

nguyên rừng theo luật tục (hương ước) đã được qui định với các điểm sau: 

 Cấm bán hoặc trao đổi đất rừng (vì rừng là của chung của làng). 

 Không hạn chế việc hái lượm các sản phẩm ngoài gỗ của rừng. Người ngoài làng cũng được phép 

hái lượm tự do sau khi đã trả một lệ phí nhỏ cho làng. 

 Cấm người ngoài chặt gỗ, với người trong làng thì được phép chặt để làm nhà, nhưng không được 

khai thác để bán. 

 Người trong làng khi đã đánh dấu một cây gỗ quí, hay một tổ ong... trong rừng, thì cây gỗ đó và tổ 

ong đó thuộc quyền sở hữu riêng của họ. 

 Những khu rừng tốt, nếu muốn khai phá phải được già làng cho phép sau khi đã có một nghi lễ xin 

phép thần linh. 

Nguồn: (Trần Văn Con & Nguyễn Văn Đoan 1999) 

Sau năm 1960 ở miền Bắc và năm 1975 ở miền Nam, Chính phủ Việt Nam áp dụng chính sách 

quản lý tập chung. Các Lâm trường quốc doanh (LTQD) được thành lập ở trung du và miền núi 

nhằm thực hiện việc (quản lý và)khai thác tài nguyên rừng cũng như chuyển đổi cấu trúc xã hội 

truyền thống ở khu vực miền núi(Foerster et al. 2004; Nguyễn Bá Ngãi 2009). Hình thức quản lý 

rừng cộng đồng truyền thống bị coi là lạc hậu và cần thay đổi (Bùi Minh Đạo 1989).Tuy nhiên, ở 

nhiều nơi trong vùng miền núi và dân tộc, các phương thức quản lý rừng truyền thống vẫn còn 

tồn tại một cách ‘phi chính thức’ trong các cộng đồng sinh sống gần rừng (Nguyễn Bá Ngãi 

2009; Nguyen 2005; Nguyen et al. 2007). 

Kể từ khi có các thí điểm về giao rừng cho người dân và nhất là từ khi Luật BVPTR 2004 đưa 

vào thực hiện, các hình thức quản lý rừng cộng đồng truyền thống có bước phát triển mạnh. Mặc 

dù khung pháp luật chưa thừa nhận nhưng lâm nghiệp cộng đồng truyền thống được nhìn nhận 

bởi nhiều người (bao gồm cả các nhà ra quyết định) như một cách quản lý tài nguyên rừng bền 

vững(Nguyễn Bá Ngãi 2009; Sikor & Nguyen 2011).  

Cho tới nay không có con số thống kê chính thức tổng diện tích rừng trên toàn quốc do cộng 

đồng quản lý theo hình thức truyền thống. Tính đến tháng 6/2001, tổng diện tích đất lâm nghiệp 

do cộng đồng quản lý theo truyền thống là 214.006 ha, trong đó có 86.701 ha đất có rừng và 

127.304 ha đất trống (Phạm Xuân Phương 2004). Theo khảo sát năm 2008 doCục Lâm nghiệp 

(nay là Tổng cục Lâm nghiệp) thực hiện, khoảng 247.000 ha, tương đương 1.5% tổng diện tích 

đất lâm nghiệp (có và không có rừng), được quản lý dưới hình thức lâm nghiệp cộng đồng truyền 

thống (Cục Lâm Nghiệp 2008)- xem chi tiết trongBảng 4.Kết quả khảo sát này chỉ dựa trên các 

số liệu báo cáo của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh và có thể thấp hơn so với diện tích mà cộng đồng 

đang ‘quản lý’ trong thực tế. Ví dụnhư các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Dak Lak và Thừa Thiên Huế 
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không thể hiện diện tích rừng cộng đồng truyền thống theo Bảng 4 nhưng nhiều nghiên cứu khác 

nhau đã chứng minh lâm nghiệp cộng đồng truyền thống đang tồn tại ở các tỉnh này - xem(Trần 

Ngọc Thanh et al. 2003; Nguyen et al. 2005; Nguyễn Bá Ngãi 2009; Nguyen et al. 2009; 

Nguyen, V. C. Nguyen, et al. 2008; Nguyễn Quang Tân et al. 2008) 

Bảng 4: Diện tích đất lâm nghiệp do cộng đồng quản lý theo truyền thống 

 

Tổng diện tích 

đất (ha) 

Diện tích đất lâm 

nghiệp (ha) 

Diện tích đất LN do 

Cộng đồng quản lý (ha) 

I. Tây Bắc 3.741.189 2.708.505 45.248 (1,7%) 

1. Hòa Bình 467.361 327.620 20.675 (6,3%) 

2. Sơn La 1.412.500 930.184 0 (0,0%) 

3. Điện Biên 954.228 669.210 0 (0,0%) 

4. Lai Châu 907.100 781.490 24.574 (3,1%) 

II. Đông Bắc 6.385.587 4.677.626 181.933 (3,9%) 

5. Hà Giang 792.363 644.570 54.594 (8,5%) 

6. Lao Cai 636.076 418.350 4.037 (1,0%) 

7. Yên Bái 688.777 528.190   (0,0%) 

8.Thai Nguyên 354.150 177.470 554 (0,3%) 

9. Bắc Giang 382.311 179.340 3.741 (2,1%) 

10. Phú Thọ 352.380 195.618 260 (0,1%) 

11. Quang Ninh 603.169 431.935 0 (0,0%) 

12.Lạng sơn 830.524 696.369 39.159 (5,6%) 

13.Cao bằng 671.956 571.999 3.988 (0,7%) 

14.Bắc cạn 486.842 388.022 94.031 (24,2%) 

15.Tuyên quang 587.039 445.763 0 (0,0%) 

III. Bắc Trung Bộ 3.499.327 2.297.240 18.053 (0,8%) 

16 Thanh Hóa 1.112.033 629.100 17.567 (2,8%) 

17. Hà Tĩnh 60189/.0 365.580 0 (0,0%) 

18. Quảng Bình 805.538 621.050 485 (0,1%) 

19.Quảng Trị 474.405 330.130 0 (0,0%) 

20. Thừa Thiên Huế 505.454 351.380 0 (0,0%) 

IV.Tây Nguyên 5.446.591 3.661.079 671 (0,0%) 

21. Gia Lai 1.537.846 1.098.150 420 (0,04%) 

22. Kon Tum 967.655 787.100 6 (0,0%) 

23. Dak Nông 651.344 390.420 0 (0,0%) 

24. Lâm Đồng 977.209 636.150 245 (0,04%) 

25.Dak Lak 1.312.537 749.259 0 (0,0%) 

V. Nam Trung Bộ 3.210.810 1.891.283 1.124 (0,1%) 

26. Phú Yên 504.531 281.060 0 (0,0%) 
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Tổng diện tích 

đất (ha) 

Diện tích đất lâm 

nghiệp (ha) 

Diện tích đất LN do 

Cộng đồng quản lý (ha) 

27. Khánh Hòa 470.972 316.580 0 (0,0%) 

28. Quang Ngãi 514.007 297.860 848 (0,3%) 

29. Bình Định 602.453 380.110 65 (0,02%) 

30. Bình Thuận 783.047 403.290 211 (0,1%) 

31. Ninh Thuận 335.800 212.383 0 (0,0%) 

VI. Đông Nam Bộ 1.684.501 579.280 0 (0,0%) 

32.Tây Ninh 406.691 66.730 0 (0,0%) 

33. Bình Phước 687.595 335.000 0 (0,0%) 

34. Đồng Nai 590.215 177.550 0 (0,0%) 

VII. Đồng bằng sông Cửu long 1.335.614 205.828 0 (0,0%) 

35. An Giang 353.511 18.290 0 (0,0%) 

36. Cà Mau 532.916 125.820 0 (0,0%) 

37. Long An 449.187 61.718   (0,0%) 

Tổng cộng 37 tỉnh 25.303.619 16.020.841 247.030 (1,5%) 

Nguồn: (Cục Lâm Nghiệp 2008) 

Như vậy cho tới nay ngoài hình thức quản lý rừng cộng đồng được các chương trình và dự án hỗ 

trợ (tạm gọi là quản lý rừng cộng đồng được giới thiệu) như đã thảo luận ở Phần 4 còn tồn tại 

hình thức quản lý rừng cộng đồng truyền thống. Hình thức quản lý rừng cộng đồng truyền thống 

được thực hiện bởi người dân địa phương qua hàng thế hệ, dựa trên các quy tắc và quy định nội 

bộ (hương ước) mà cộng đồng đã phát triển qua nhiều năm để quản lý việc sử dụng các nguồn 

lực, phân chia lợi ích từ rừng, đối phó/ giải quyết các mâu thuẫn và bảo tồn tài nguyên rừng như 

minh họa ở Hộp 10(Nguyen et al. 2005; Dương Viết Tình & Trần Hữu Nghị 2012; Đàm Trọng 

Tuấn 2012; Vũ Long et al. 1999; Nguyễn Huy Dũng et al. 1999; Nguyễn Huy Dũng & Vũ Văn 

Dũng 2002; Đỗ Đình Sâm et al. 2001; Nguyễn Văn Đẳng et al. 2001; Nguyễn Bá Ngãi 2009). 

Quản lý rừng cộng đồng truyền thống thông thường có lịch sử hàng thế hệ, được truyền từ đời 

này qua đời khác (xem ví dụ ở Hộp 11). Tuy nhiên,ở nhiều cộng đồng việc quản lý rừng truyền 

thống chỉ mới hình thành vài thập niên lại đây. Điển hình trong số này là các cộng đồng (người 

Kinh) di cư từ vùng đồng bằng lên vùng cao hoặc từ miền Bắc vào khu vực Tây Nguyên sau năm 

1975. Trải qua những năm sống cùng với nhau, các hộ từ nhiều nơi khác nhau đã cùng xây dựng 

nên các quy định về việc quản lý và sử dụng tài nguyên rừng quanh nơi họ sinh sống. 

Quản lý rừng truyền thống đang tồn tại ở nhiều nơi chứng minh việc cộng đồng có thể tự phát 

triển và áp dụng hệ thống quản lý rừng phù hợp với bối cảnh địa phương nơi họ đang cư trú 

chotổng hợp các lợi ích kinh tế, văn hóa-xã hội và môi trường. Ở nhiều nơi, tài nguyên rừng 

được quản lý bền vững qua hàng thế hệ, đặc biệt là khi các khu rừng đóng vai trò quan trọng đối 

với cuộc sống và sinh kế của cộng đồng. Như minh họa trong Hộp 11, cộng đồng dân cư thôn 

Phò Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế đã bảo tồn nguồn tài nguyên rừng trong hơn 500 năm để bảo vệ 

nguồn nước cho canh tác lúa nước của họ và để thu hoạch củi đun (xem thêm tại (Nguyễn Quang 

Tân et al. 2009a; Hoàng Huy Tuấn et al. 2013; Nguyen 2009). 
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Hộp 11: Quản lý rừng cộng đồng truyền thống ở thôn Phò Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế  

Thôn Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 465 hộ và quản lý 200 ha rú cát 

(từ 2004 chỉ còn 150 ha – xem chi tiết tại Hộp 13). Mặc dù quyền của người dân đối với rú cát không 

được luật pháp công nhận, diện tích rú cát này được quản lý rất tốt từ hơn 500 năm nay.Người dân đã 

tự xây dựng quy ước quản lý của thôn và thực hiện những quy định này.  

Diện tích rú cát này bảo vệ nguồn nước cho cả thôn. Ngoài ra, nó còn là nguồn cung cấp củi đun chính 

cho người dân. Việc thu hái củi được quy định bởi hương ước của thôn. Toàn bộ diện tích rú cát được 

chia thành 4 phần, cứ mỗi năm khai thác một phần. Quyền khai thác được chia đều cho người dân. 

Hiện nay mỗi người dân được khai thác khoảng 250m2. Người dân có thể từ chối hoặc nhượng lại 

quyền này nếu muốn. Những người khai thác củi phải đóng góp chi phí cho việc tuần tra bảo vệ. Việc 

phân chia chi phí và lợi ích như vậy tạo cơ hội hưởng lợi một cách công bằng cho mọi người, kể cả 

những người nghèo nhất trong thôn. 

Nguồn: (Nguyễn Quang Tân et al. 2008) 

Quản lý rừng truyền thống không chỉ thể hiện các quy định của cộng đồng đối với rừng mà nó 

còn là một phần của đời sống, một khía cạnh văn hóa của các cộng đồng sống gần rừng. Rừng 

cũng mang ý nghĩa địa phương, vì người dân gắn giá trị văn hóa cho từng địa danh, từng loài 

cây, muông thú và thậm chí từng sự kiện xảy ra trong rừng. Quản lý rừng cộng đồng truyền 

thống giúp bảo tồn các giá trị văn hóa và tinh thần này cho cả cộng đồng và toàn xã hội  (xem 

Hộp 12)(Sikor & Nguyen 2011; Sikor & Đào Minh Trường 2000). 

Hộp 12: Rừng thiêng của người Thái Đen 

Nhiều bản người Thái Đen đang bảo vệ các khu rừng nhỏ tồn tại lâu đời trên lãnh thổ của họ. Người 

dân có thể thu lượm cành cây khô về làm củi đun nhưng họ không chặt cây hay phát nương trong các 

khu rừng thiêng. Ngoài ra, họ ngăn chặn người ngoài không cho sử dụng rừng. Người dân bảo vệ 

những khu rừng này vì họ coi rừng là nơi trú ngự của những vị thần linh có ảnh hưởng đến đời sống 

của họ. Chặt phá cây hoặc phát nương có thể đụng chạm đến các vị thần linh và do vậy gây ra những 

hậu quả bất lợi cho đời sống của người dân. Vì vậy, những cánh rừng thiêng là yếu tố quan trọng trong 

mối quan hệ tâm linh của người dân với thế giới bên ngoài.   

Nguồn: (Sikor & Đào Minh Trường 2000) 

Tuy nhiên, một vấn đề với việc quản lý rừng cộng đồng truyền thống là tính pháp lý của hình 

thức quản lý rừng này. Quyền với các khu rừng mà cộng đồng đang quản lý theo hình thức 

truyền thống này chỉ được áp dụng trong bối cảnh cộng đồng (phi chính thống) chứ không được 

khung pháp luật nhà nước công nhận.Một mặt, không có quyền pháp lý với rừng khiến cho các 

cộng đồng này ít được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Nhà nước và các tổ chức bên ngoài cho 

việc quản lý rừng (so với các cộng đồng được nhà nước giao rừng như thảo luận ở Phần 4. Quan 

trọng hơn, cộng đồng không thể bảo vệ được quyền lợi cũng như bản thân khu rừng họ đang 

quản lý khi nhà nước muốn sử dụng đất vào mục đích công cộng (nhưlàm đường, xây đập nước 

hoặc các công trình công cộng khác) hoặc phát triển kinh tế (như xây dựng các xí nghiệp, khu 

kinh tế) hoặc khi xảy ra tranh chấp với bên ngoài. Trường hợp của thôn Phò Trạch là một ví dụ 

điển hình. Như giới thiệu ở Hộp 11,mặc dù người dân quản lý rú cát hàng trăm năm nay nhưng 

họ không có giấy tờ pháp lý nào công nhận quyền pháp lý đối với diện tích rú cát này. Do vậy, 

họ đã bị thiệt thòi khi nhà nước thu hồi để giao cho một công thi khai thác cát, và nhất là khi mâu 
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thuẫn xảy ra giữa công ty này và cộng đồng – xem thêm tại Hộp 13 và thảo luận chi tiết tại 

(Hoàng Huy Tuấn et al. 2013; Nguyen 2009; Nguyễn Quang Tân et al. 2009b). 

Hộp 13: Vấn đề  của người dân Phò Trạch trong quản lý rừng cộng đồng 

Từ trước đến nay, việc quản lývà sử dụng rú cát tại làng Phò Trạch đều được thực hiện bằng hương ước 

của làng. Mặc dù chưa có sự công nhận về mặt pháp lý nhưng cộng đồng đã tự huy động nguồn lực và 

đạt sự thống nhất cao trong nội bộ cộng đồng.  

Năm 2004, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

VICO SILICA xây dựng nhà máy và khai thác cát trên diện tích khoảng 50 ha rú cát của làng Phò Trạch. 

Do người dân Phò Trạch không có quyền pháp lý với rú cát nên họ cũng không có cơ sở pháp lý để yêu 

cầu đền bù khi nhà nước thu hồi 50 ha này. Người dân chỉ nhận được 47 triệu đồng tiền bồi hoàn giá trị 

của rừng keo mà họ trồng trên đó. Mặc dù tương đối phức tạp để tính chính xác tổng số tiền người dân 

có thể được đền bù nếu có quyền pháp lý với rú cát, sơ bộ ước tính số tiền đền bù cho cho 50 ha rú cát 

bị thu hồi không dưới 400 triệu đồng – gấp 9 lần số tiền mà người dân nhận được. Điều đó cho thấy 

việc thiếu quyền pháp lý đã ảnh hưởng như thế nào tới cộng đồng trong quản lý rừng truyền thống. 

Nguồn: (Hoàng Huy Tuấn et al. 2013; Nguyễn Quang Tân et al. 2009b) 

6 Dự thảo nội dung các điều khoản pháp luật liên quan 

6.1 Tóm tắt kết quả tổng quan chính sách và đánh giá hiện trường 

Thảo luận trong các Phần trước (3, 4 và 5) của báo cáo chỉ ra rằng chính sách giao rừng cho cộng 

đồng và quản lý rừng cộng đồng đã có nhiều thành tựu, nhất là từ khi Luật BVPTR 2004 đưa vào 

thực hiện. Khung pháp lý về giao rừng cho cộng đồng và  định hướng cho quản lý rừng cộng 

đồng đã được hình thành ở cấp quốc gia và nhiều địa phương thí điểm. Ở cấp thực địa, khoảng 

8% diện tích rừng toàn quốc đã được giao cho cộng đồng dân cư quản lý, cùng với các quyền 

pháp lý với rừng (và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng) được trao cho cộng đồng. Quản 

lý rừng cộng đồng được thực hiện ở nhiều nơi và đã có những đóng góp tích cực về: kinh tế (tạo 

thu nhập và giúp giảm nghèo cho người dân sống gần rừng), môi trường sinh thái (bảo tồn rừng 

hiện có, thậm chí gia tăng diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng), và xã hội (nâng cao nặng lực 

cho các bên liên quan, nhất là cộng đồng, xây dựng cơ sở cho việc thực hiện các hoạt động lâm 

nghiệp khác, cải thiện tiếp cận quyền với rừng một cách công bằng, nâng cao quản trị rừng địa 

phương/ dân chủ cơ sở, và góp phần công nhận văn hóa địa phương) ở một số địa phương.  

Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề và tồn tại ở khung chính sách và việc thực hiện tại hiện trường. 

Khái niệm cộng đồng bị bó hẹp ở cấp thôn/ buôn và khái niệm về lâm nghiệp cộng đồng chưa 

được xác định rõ ràng trong khung chính sách. Các quyền với rừng của cộng đồng còn hạn chế 

và quyền truyền thống của cộng đồng chưa được công nhận. Cộng đồng không được coi như 

những chủ rừng (khác) như hộ gia đình. Ngoài ra còn chưa có khung chính sách cụ thể cho lâm 

nghiệp cộng đồng ở cấp quốc gia và những chính sách, hướng dẫn và quy định hiện hành quá 

phức tạp cho cộng đồng áp dụng. 

Ở cấp hiện trường, ở một số nơi hình thức giao rừng (theo hộ) không phù hợp với truyền thống 

quản lý rừng (tập thể) của cộng đồng dẫn đến tình trạng người dân yêu cầu giao lại. Về cơ bản, 

diện tích rừng giao cho dân là rừng nghèo và đất trống. Tỷ lệ rừng giàu và trung bình chỉ chiếm 

khoảng 11% tổng diện tích rừng được giao. Ngoài ra, vẫn còn một diện tích rừng lớn hiện ở tình 
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trạng không có chủ thực sự (do UBND cấp xã tạm thời quản lý) cần được sớm giao cho người 

dân địa phương. 

Về quản lý rừng cộng đồng sau khi giao, một trong những vấn đề lớn là phương pháp tiếp cận 

của các Chương trình/ dự án hỗ trợ còn chưa phù hợp. LNCĐ được xây dựng trở thành một dạng 

của lâm nghiệp nhà nước ở địa phương với vai trò chủ đạo trong việc ra quyết định vẫn từ các cơ 

quan nhà nước. Các tài liệu hướng dẫn thực thi LNCĐ (ở các dự án/ chương trình thí điểm) 

mang nặng tính kỹ thuật và thủ tục, chưa phù hợp với đặc điểm của cộng đồng. Thiếu cơ chế và 

thể chế hỗ trợ LNCĐ ở địa phương, bao gồm cả kỹ năng của cán bộ trong việc thúc đẩy sự tham 

gia của cộng đồng trong LNCĐ và nhất vẫn còn quan điểm trái chiều không ủng hộ LNCĐ ở cấp 

ra quyết định. Quản trị rừng địa phương chưa được hoàn toàn phát triển, đặc biệt khi các quyền, 

tập quán và quy định truyền thống của người dân không được thực hiện. Bên cạnh đó, khái niệm 

về LNCĐ bị giới hạn trong việc cộng đồng thôn bản quản lý rừng do nhà nước giao. Năng lực 

cộng đồng hạn chế cũng là một trở ngại cho phát triển LNCĐ, trong khi đó việc đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực về LNCĐ ở các trường đại học và dạy nghề chưa được chú trọng đầy đủ. 

Trong khi đó, tại nhiều nơi hình thức quản lý rừng cộng đồng theo hương ước và quy định truyền 

thống đang tồn tại một cách tích cực, minh chứng cho việc cộng đồng có khả năng tự tổ chức và 

thực hiện tốt việc quản lý và bảo về tài nguyên rừng tại địa phương một cách bền vững cho lợi 

ích môi trường, kinh tế và xã hội. Hình thức quản lý rừng cộng đồng truyền thống có thể từ lâu 

đời, được củng cố qua thế hệ này đến thế hệ khác, hoặc có thể chỉ mới hình thành trong một vài 

thập niên, phản ánh khả năng đáp ứng những thay đổi trong môi trường sống của người dân. Tuy 

nhiên, do các quyền của người dân trong quản lý rừng truyền thống chưa được pháp luật thừa 

nhận – nói cách khác nhiều cộng đồng có truyền thống quản lý từ lâu đời chưa được nhà nước 

giao rừng – nên họ thường bị thiệt thòi khi có mâu thuẫn xảy ra với các thể chế bên ngoài, hoặc 

khi nhà nước thu hồi rừng cho mục tiêu công cộng hay kinh tế. 

6.2 Các điều khoản pháp luật đề xuất và biện minh 

Dựa trên kết quả tổng quan chính sách và rà soát tài liệu đánh giá giao rừng cho cộng đồng và 

quản lý rừng cộng đồng được thảo luận ở các Phần 3, 4 và 5, các điều khoản sau được đề xuất 

đưa vào Luật BVPTR mới, kèm theo đó là phần giải thích/ biện minh cho điều khoản đề xuất. 

Một số vấn đề mang tính kỹ thuật và chi tiết hơn sẽ được tiếp tục đề xuất trong quá trình xây 

dựng văn bản dưới luật về LNCĐ, sau khi Luật BVPTR mới được thông qua: 

Nội dung 1: Khái niệm về cộng đồng (dự kiến đưa vào Điều XXX về Giải thích từ ngữ) 

Nội dung đề xuất: “Cộng đồng dân cư gồm các cá nhân, hộ gia đình 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 quyền lợi và nghĩa vụ; hoặc có cùng phong tục, tập quán; có quy ước, hương ước không 

trái với quy định của pháp luật.” 

Sử dụng cụm từ ‘cộng đồng dân cư’ thay vì ‘cộng đồng dân cư thôn’ (bỏ chữ thôn) trong toàn bộ 

nội dung Luật. 

Biện minh: Đề xuất này bỏ giới hạn cộng đồng trong cộng đồng dân cư thôn bởi việc tổng quan 

các tài liệu đánh giá hiện trường ở Phần 4 và về LNCĐ truyền thống (Phần  5) cho thấy khái 

niệm về cộng đồng khá mở với người dân địa phương. Người dân có thể quản lý rừng cộng đồng 

qua hình thức nhóm hộ (đặc biệt là dòng họ) hoặc nhóm sở thích (cùng chung quyền lợi và trách 
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nhiệm). Ngoài ra, qua 12 cuộc tham vấn cấp cộng đồng và 2 cuộc tham vấn cấp tỉnh tại Quảng 

Ngãi và Yên Bái mà nhóm chuyên gia của RECOFTC thực hiện cho thấy việc có cùng quyền lợi 

và nghĩa vụ mới là yếu tố chính quyết định sự thành công của công tác quản lý rừng cộng đồng. 

Nhiều cộng đồng ở các tỉnh miền Trung và miền Nam không nhất thiết phải có cùng phong tục, 

tập quán. Ví dụ: cộng đồng thôn Trường Lệ và thôn Khánh Giang có cả 2 dân tộc Kinh và Hre 

cùng tham gia bảo vệ 1 khu rừng.Các quy ước, hương ước của cộng đồng chỉ cần không trái với 

quy định của pháp luật là đủ, không nhất thiết phải phù hợp với quy định của pháp luật.  

 

Nội dung 2: Khái niệm về lâm nghiệp cộng đồng (dự kiến đưa vào Điều XXX về Giải thích từ 

ngữ) 

Nội dung đề xuất: “Lâm nghiệp rừng cộng đồng là hình thức các cá nhân, hộ gia đình sinh sống 

trong cùng một địa bàn cùng nhau tổ chức bảo vệ, quản lý và phát triển tài nguyên rừng tại địa 

phương cho mục đích kinh tế, sinh thái và văn hóa-xã hội chung.” 

Biện minh: Luật BVPTR 2004 đã thừa nhận việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn và các 

quyền của cộng đồng với rừng. Trên cơ sở này, TCLN đã có dự án Chương trình thí điểm 

QLRCĐ tại 10 tỉnh từ 2006-2009 (pha 1) và 2011-2013 (pha 2). Ngoài ra còn nhiều dự án/ 

chương trình thí điểm khác do các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện như đánh giá ở Phần 

4.Như chỉ ra trong Phần 3 về tổng quan chính sách, Luật BVPTR 2004 chưa có một khái niệm 

thống nhất về lâm nghiệp cộng đồng.  

Kết quả đánh giá việc thực hiện quản lý rừng cộng đồng ở Phần 4 chỉ ra rằng LNCĐ hiện được 

hiểu là diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cư thôn quản lý. Điều này có nghĩa là chỉ có 

khoảng 1,1 triệu ha (theo số liệu 2016 của Bộ NNPTNT). Tuy nhiên trên thực tế, những diện tích 

rừng (nhất là rừng tự nhiên) đã giao cho hộ gia đình (khoảng 1,4-1,5 triệu ha) hiện cũng đang 

được quản lý một cách tập thể, có nghĩa là các gia đình cùng tuần tra bảo vệ, chia sẻ lợi ích và 

chi phí với nhau. Diện tích này cũng cần được nhìn nhận là đang được quản lý theo hình thức 

cộng 

 

Nội dung 3: Khái niệm “truyền thống quản lý rừng” (dự kiến đưa vào Điều XXX về Giải thích 

từ ngữ) 

Nội dung đề xuất: “truyền thống quản lý rừng truyền thống là những thói quen, tập quán về quản 

lý rừng (bao gồm khai thác, sử dụng, phát triển, xử lý vi phạm, …) được một cộng đồng nào đó 

phát triển và thực hiện qua một thời gian dài, có thể từ đời này qua đời khác, được các thành 

viên trong cộng đồng tuân thủ thực hiện và được các cộng đồng lân cận tôn trọng” 

Biện minh: Như thảo luận ở Phần 5, quản lý rừng cộng đồng dựa trên các truyền thống hoặc tập 

quán là kết quả của một quá trình cùng nhau quản lý rừng mà cộng đồng đã trải qua. Có những 

tập quán lâu đời – do người dân cùng nhau xây dựng và áp dụng qua hàng thế hệ, cũng có những 

tập quán mới được hình thành dựa trên những thay đổi về bối cảnh kinh tế, văn hóa-xa hội và 

môi trường. Các truyền thống/ tập quán quản lý rừng này là một phần quan trọng cho sự thành 

công của quản lý rừng cộng đồng. Việc chính thức hóa khái niệm “truyền thống quản lý rừng” sẽ 

làm cho định nghĩa quản lý rừng cộng đồng rõ ràng hơn. 
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Ngoài ra, Quyết định 01/CP16 của UNFCCC tại Cancun năm 2010 yêu cầu các bên tham gia 

UNFCCC (trong đó bao gồm Việt Nam) phải đảm bảo 7 biện pháp đảm bảo an toàn khi thực thi 

các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+).Biện pháp 

đảm bảo an toàn thứ 3 yêu cầu tôn trọng và đảm bảo kiến truyền thống và quyền của người dân 

địa phương. Việc đưa vào khái niệm quản lý rừng truyền thống là một trong những bằng chứng 

cho việc Việt Nam tôn trọng và đảm bảo kiến thức truyền thống của người dân địa phương. 

 

Nội dung 4: Cộng đồng dân cư là chủ rừng  (dự kiến đưa vào Điều XXX về Chủ rừng) 

Nội dung đề xuất: bổ sung cộng đồng dân cư là chủ rừng trong danh sách các chủ rừng hiện có. 

Cụ thể là: “cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất 

để phát triển rừng hoặc công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng 

trồng.” 

Điều này cũng có nghĩa là cộng đồng dân cư sẽ có các quyền và trách nhiệm được quy định tại 

các điều khoản chung như các chủ rừng khác. 

Biện minh: Luật BVPTR 2004 đã thừa nhận việc giao rừng cho cộng đồng dân cư và các quyền 

của cộng đồng với rừng. Tuy nhiên, cộng đồng vẫn không được coi là một chủ rừng như những 

chủ rừng khác được liệt kê tại Điều 5 của Luật BVPTR 2004. Kết quả phân tích ở Phần 4 và 5 

chỉ ra rằng khi cộng đồng thiếu tính pháp lý sẽ anh hưởng tới việc thực hiện các quyền lợi và cả 

nghĩa vụ quản lý rừng của họ.Vì vậy, việc thừa nhận cộng đồng là chủ rừng như những chủ rừng 

khác là cần thiết đế khuyến khích phát triển hơn nữa quản lý rừng cộng đồng. 

 

Nội dung 5: Phát triển truyền thống quản lý rừng hiệu quả (dự kiến đưa vào Điều XXX về 

Nguyên tắc quản lý rừng bền vững) 

Nội dung đề xuất: Bổ sung thêm một nguyên tắc quản lý rừng bền vững “Nhà nước khuyến 

khích phát huy các truyền thống quản lý rừng của cộng đồng đã chứng tỏ tính hiệu quả và được 

các cộng đồng khác thừa nhận trong việc bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng địa phương.” 

Biện minh:Như thảo luận trong Phần 5, quản lý rừng cộng đồng dựa trên các truyền thống hoặc 

tập quán quản lý rừng mà cộng đồng đã thống nhất trải qua một quá trình cùng nhau quản lý 

rừng. Có những tập quán lâu đời – do người dân cùng nhau xây dựng và áp dụng qua hàng thế 

hệ, cũng có những tập quán mới được hình thành dựa trên những thay đổi về bối cảnh kinh tế, 

văn hóa-xa hội và môi trường. Các tập quán này đã đóng góp vào việc bảo tồn và phát triền TNR 

bền vững tại địa phương.Nhiều mâu thuẫn/ xung đột đất đai gần đây do các truyền thống/ tập 

quán tốt đẹp về quản lý tài nguyên thiên nhiên không được tôn trọng, dẫn đến việc hủy hoại tài 

nguyên rừng và gây ảnh hưởng xấu tới an ninh xã hội. 

Ngoài ra, Quyết định 01/CP16 của UNFCCC tại Cancun năm 2010 yêu cầu các bên tham gia 

UNFCCC phải đảm bảo 7 biện pháp đảm bảo an toàn khi thực thi REDD+, trong đó Biện pháp 

thứ 3 yêu cầu tôn trọng và đảm bảo kiến truyền thống và quyền của người dân địa phương.Tuyên 

bố chung của Liên Hợp Quốc về quyền của người bản địa (UNDRIP) kêu gọi các bên ký kết tôn 

trọng các kiến thức và quyền truyền thống của người dân địa phương. Việc khuyến khích phát 

huy các truyền thống quản lý rừng của cộng đồng là một trong những bằng chứng cho việc Việt 
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Nam tôn trọng các kiến thức truyền thống, tôn trọng và đảm bảo quyền truyền thống của người 

dân địa phương. 

 

Nội dung 6: Rừng sở hữu chung (dự kiến đưa vào điều XXX về sở hữu rừng) 

Nội dung đề xuất: Rừng thuộc sở hữu chung cần bao gồm (thêm):  

“Rừng tự nhiên được phục hồi do tự đầu tư xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung hoặc tự 

đầu tư làm giàu rừng bằng việc trồng rừng cây bản địa trong rừng tự nhiên.” và 

“Rừng văn hóa, tín ngưỡng, rừng được cộng đồng tự đầu tư công sức quản lý theo truyền 

thống” 

Biện minh: Như thảo luận tại Phần 5, nhiều cộng đồng dân cư đã chứng tỏ truyền thống quản lý 

rừng qua hàng thập kỷ thập chí thế kỷ nay.Người dân tự bỏ công sức và tiền của để bảo vệ các 

khu rừng ngay cạnh nơi ở của họ cho mục đích kinh tế, sinh thái và môi trường chung. Các diện 

tích này cần được xem là rừng sở hữu chung của cả cộng đồng.  

Ngoài ra, như đề cập ở trên Quyết định 01/CP16 của UNFCCC tại Cancun năm 2010 yêu cầu 

Việt Nam phải đảm bảo 7 biện pháp đảm bảo an toàn khi thực thi REDD+, trong đóbiện pháp 

đảm bảo an toàn thứ 3 yêu cầu tôn trọng và đảm bảo kiến truyền thống và quyền của người dân 

địa phương. Việc công nhận rừng văn hóa, tín ngưỡng hay rừng được cộng đồng quản lý theo 

truyền thống là rừng thuộc sở hữu chung của cộng đồng là một trong những bằng chứng cho việc 

Việt Nam tôn trọng và đảm bảo quyền truyền thống của người dân địa phương. 

 

Nội dung 7: Loại rừng giao cho cộng đồng dân cư (dự kiến đưa vào Điều XXX về điều kiện giao 

rừng cho cộng đồng dân cư) 

Nội dung đề xuất: Loại rừng giao cho cộng đồng dân cư cần bao gồm (thêm): 

“Rừng tự nhiên (gồm rừng phòng hộ và sự sản xuất) và rừng trồng (gồm rừng phòng hộ và rừng 

sản xuất) đóng vai trò quan trọng đối với cộng đồng về mặt sinh thái (bảo vệ nguồn nước, đa 

dạng sinh học…), an ninh (chống cát bay, đai bảo vệ, xâm mặn, sạt lở…), văn hóa-tâm linh (nơi 

chôn cất tổ tiên, rừng truyền thống), và kinh tế (nguồn cung cấp lâm sản, nơi người dân thường 

xuyên canh tác trước đây)” 

Biện minh: Như thảo luận ở Phần 5, cộng đồng quản lý thành công nhiều loại rừng khác nhau: 

rừng núi đá, rừng giàu, rừng rừng ngập mặn ven biển. Quản lý rừng cộng đồng phát triển ở nơi 

mà trước đó lâm trường/ ban quản lý rừng không bảo vệ được rừng. Cộng đồng đã thành công 

trong quản lý rừng cho mục đích sinh thái (bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học, chống cát bay, 

ngập mặn…), văn hóa và tâm linh (nơi thờ cúng, chôn cất tổ tiên), và  kinh tế (cung cấp gỗ và 

lâm sản, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp…). Bên cạnh đó, nhiều mâu thuẫn/ xung đột 

đất đai gần đây do các truyền thống/ tập quán tốt đẹp về QLTNTN không được tôn trọng, dẫn 

đến việc hủy hoại tài nguyên rừng và gây ảnh hưởng xấu tới an ninh xã hội.  

Ngoài ra, như đề cập ở trên Quyết định 01/CP16 của UNFCCC tại Cancun năm 2010 yêu cầu 

Việt Nam phải đảm bảo 7 biện pháp đảm bảo an toàn khi thực thi REDD+, trong đóbiện pháp 

đảm bảo an toàn thứ 3 yêu cầu tôn trọng và đảm bảo kiến truyền thống và quyền của người dân 
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địa phương. Việc giao rừng cho cộng đồng, nhất là những khu rừng có mối liên kết lâu dài với 

người dân về mặt kinh tế, môi trường và văn hóa là một trong những bằng chứng cho việc Việt 

Nam tôn trọng và đảm bảo quyền truyền thống của người dân địa phương. 

 

Nội dung 8: Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư (dự kiến đưa vào Điều XXX về quyền và 

nghĩa vụ của cộng đồng dân cư) 

Nội dung đề xuất: Bổ sung quyền khai thác, sử dụng lâm sản cho mục đích thương mại/ tạo thu 

nhập, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng được giao, được 

bồi thường khi nhà nước thu hồi rừng. 

Bỏ hạn chế chỉ được khai thác, sử dụng lâm sản và các lợi ích khác cho mục đích gia dụng, cho 

thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sử dụng rừng được giao – trong 

khoản 2.đ, điều 30, Luật BVPTR 2004) 

Biện minh: Như thảo luận ở Phần 4 và 5, quản lý rừng cộng đồng có thể trở thành một hình thái 

quản lý rừng quan trọng đóng góp vào việc bảo tồn tài nguyên rừng, ổn định xã hội và phát triển 

kinh tế rừng. Thực tế chứng minh cộng động đã thành công trong quản lý rừng cho mục đích 

sinh thái (bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học, chống cát bay, ngập mặn…), văn hóa và tâm 

linh (nơi thờ cúng, chôn cất tổ tiên), và  kinh tế (cung cấp gỗ và lâm sản, cung cấp nước cho sản 

xuất nông nghiệp…). Tuy nhiên, quyền sử dụng hạn chế là một rào cản cho việc phát triển quản 

lý rừng cộng đồng trên toàn quốc. 

Thực tế ở rất nhiều địa phương, cộng đồng chỉ được giao những khu rừng nghèo đã bị khai thác 

cạn kiện. Để đầu tư sức lao động dài hạn vào rừng cộng đồng trước khi những lợi ích vật chất có 

thể được khai thác, người dân cần được thế chấp, cho thuê, hoặc góp vốn kinh doanh từ rừng 

được giao. Một khi không có các quyền đó, người dân đã không thể huy động được vốn để đầu 

tư vào rừng và do đó không thể nhìn thấy bất kỳ phương án kinh tế khả thi nào để duy trì khu 

rừng cộng đồng của họ. Tình trạng này, cùng với việc quyền khai thác bị hạn chế, đã làm người 

dân mất đi động lực bảo vệ rừng. Vì thế, họ đã bỏ bê việc quản lý khu rừng của họ hoặc quyết 

định trả lại rừng được giao cho nhà nước. Trong một số trường hợp, người dân thậm chí trở 

thành những người khai thác trộm ngay trong khu rừng mà họ đang quản lý. 

 

Nội dung 9: căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng (dự kiến bổ sung 

vào Điều XXX về Căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng) 

Nội dung đề xuất: Bổ sung “nhu cầu và khả năng của cộng đồng dân cư” 

Biện minh: Nếu pháp luật đã công nhận cộng đồng dân cư có thể được giao  rừng (và cho thuê 

rừng) như thảo luận trong các nội dung từ 1 tới 8 thì căn cứ để giao rừng (và cho thuê rừng) cần 

bao gồm cả nhu cầu và khả năng của cộng đồng dân cư. Ngoài ra, điều này cũng phản ánh việc 

giao rừng cho cộng đồng không phải mang tính áp đặt từ bên ngoài. 

 

Nội dung 10: cơ quan đầu mối về lâm nghiệp cộng đồng ở các cấp (dự kiến bổ sung vào Điều 

XXX về Nhiệm vụ của Kiểm lâm) 
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Nội dung đề xuất: Bổ sung “Cơ quan kiểm lâm các cấp là cơ quan đầu mối về lâm nghiệp cộng 

đồng, kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ các cộng đồng địa phương trong 

việc bảo vệ và phát triển khu rừng cộng đồng được giao.” 

Biện minh: Như thảo luận ở Phần 3 và 4, mặc dù Cục Kiểm lâm mới được giao nhiệm vụ là cơ 

quan đầu mối về LNCĐ nhưng trách nhiệm này chưa được quy định cho các đơn vị kiểm lâm ở 

các cấp khác nhau và kiểm lâm viên địa bàn (những người tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng). 

Việc quy định rõ ràng trách nhiệm này trong Luật BVPTR sẽ giúp cơ cấu thực thi, hỗ trợ LNCĐ 

tại hiện trường rõ ràng hơn. 
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Phụ lục 2: Danh mục các văn bản pháp luật có liên quan 

Danh mục các văn bản pháp luật liên quan tới giao rừng cho cộng đồng 

Số hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 

Loại 

văn bản 

Tên văn bản Điều khoản liên quan 

Văn bản của Quốc hội/ Chính Phủ 

13/2003/QH1
1  

26/11/200
3 

Luật Luật đất đai Điều 9, 66 

 29/2004/QH
11 

03/12/200
4 

Luật Luật bảo về và phát triển rừng Điều 22, 23 (điều kiện 
giao đất, giao rừng), 
29, 

45/2013/QH1
3 

29/11/201
3 

Luật Luật đất đai Điều 7, 8, 59, 125, 
136, 188 

Văn bản chính phủ   

181/2004/NĐ
-CP 

29/10/200
4 

Nghị 
định 

Về thi hành luật Đất đai Điêu 30,33, 72 

1174/QĐ-
TTg 

07/11/200
5 

Quyết 
định 

QĐ phê duyệt Đề án thí điểm giao 
rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ và 
cộng đồng trong buôn làng là đồng 
bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh 
Tây Nguyên 

Điều 1 (1, 2) 

304/2005/QĐ
-TTg 

23/11/200
5 

Quyết 
định 

Thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ 
rừng cho hộ gia đình và cộng đồng 
trong buôn, làng là đồng bào dân tộc 
thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây 
Nguyên 

Điều 3,4 

23/2006/NĐ-
CP 

03/03/200
6 

Nghị 
định 

Về thi hành luật Bảo vệ và phát triển 
rừng 

 Điều 19, 20, 43, 45, 
51 

100/2007/QĐ
-TTg 

06/07/200
7 

Quyết 
định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 
tháng 07 năm 1998 về mục tiêu, 
nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực 
hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 

Mục I-Điều 3, Mục 2 

1504/QĐ-
TTG 

16/08/201
0 

Quyết 
định 

Về việc sửa đổi một số nội dung tại 
Điều 3 Quyết định số 166/QĐ-TTg 
ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành chính 
sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối 
với hộ gia đình, cộng đồng dân cư 
thôn và các tổ chức tham gia Dự án 
Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời 
sống vùng Tây Nguyên 

Điều 1 

Cấp bộ         

17/2006/TT-
BNN 

14/03/200
6 

Thông 
tư 

Hướng dẫn thực hiện quyết định số 
304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 
năm 2005 của thủ tướng chính phủ 

Mục II (1, 2, 3) 

106/2006/QĐ
-BNN 

27/11/200
6 

Quyết 
định 

V/v Ban hành Bản Hướng dẫn quản 
lý rừng cộng đồng dân cư thôn 

Điều 4, 5, 16, 17 



44 
 

434 /QĐ-
QLR 

11/4/2007 Quyết 
định 

Ban hành Hướng dẫn xây dựng quy 
hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp 
xã và Hướngdẫn giao rừng gắn với 
giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng 
dân cư thôn 

Bản số 2: Hướng dẫn 
giao rừng gắn vớigiao 
đất lâm nghiệp cho 
cộng đồng dân cư thôn 

38/2007/TT-
BNN 

25/04/200
7 

Thông 
tư 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao 
rừng, cho thuê rừng, thu hổi rừng cho 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng 
đồng dân cư thôn 

Mục I (3, 4), Mục II 
(1) 

03/2012/TTL
T-BKHĐT-
BNNPTNT-
BTC 

06/05/201
2 

Thông 
tư liên 
tịch 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 
147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 
66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ 

Điều 1, 9, 10, 11, 21 

 

Danh mục các văn bản pháp luật liên quan tới quản lý rừng cộng đồng 

Số hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 

Loại 

văn bản 

Tên văn bản Nội dung chính (Điều 

khoản liên quan) 

Văn bản của Quốc hội/ Chính Phủ 

13/2003/QH
11  

26/11/200
3 

Luật Luật đất đai Điều 9,10, 33, 36, 43 
(thu hồi RPH), 48, 105-
107, 117 

 29/2004/QH
11 

03/12/200
4 

Luật Luật bảo về và phát triển rừng Điều 3, 30, (36, 37-
trách nhiệm BVR của 
chủ rừng, 43-phòng 
cháy chữa cháy, 43-
phòng trừ sâu bệnh hại), 
(47??-với rừng phòng 
hộ) 

45/2013/QH
13 

29/11/201
3 

Luật Luật đất đai Điều 5,7, 8, 54, 75, 76, 
90, 166-171, 181 

Văn bản của Chính Phủ 

08/2001/QĐ-
TTg 

11/01/200
1 

Quyết 
định  

Về việc ban hành Quy chế quản lý 
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng 
sản xuất là rừng tự nhiên 

Điều 28, 31, 32, 36, 37 

181/2004/N
Đ-CP 

29/10/200
4 

Nghị 
định 

Về thi hành luật Đất đai Điều 2, 3,, 18, 39 

1174/QĐ-
TTg 

07/11/200
5 

Quyết 
định 

QĐ phê duyệt Đề án thí điểm giao 
rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ và 
cộng đồng trong buôn làng là đồng 
bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh 
Tây Nguyên 

Điều 1, (1, 4, 5, 6) 

304/2005/Q
Đ-TTg 

23/11/200
5 

Quyết 
định 

Thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ 
rừng cho hộ gia đình và cộng đồng 
trong buôn, làng là đồng bào dân tộc 
thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây 
Nguyên 

Điều 1, 5,6,7 

100/2007/Q
Đ-TTg 

06/07/200
7 

Quyết 
định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 

Mục I, II, III 
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tháng 07 năm 1998 về mục tiêu, 
nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực 
hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 

09/2006/NĐ-
CP 

06/01/200
6 

Nghị 
định 

Quy định về phòng cháy và chữa 
cháy rừng 

 

23/2006/NĐ-
CP 

03/03/200
6 

Nghị 
định 

Về thi hành luật Bảo vệ và phát triển 
rừng 

Điều 2, 23, 25, 27, 39, 
40, 50, 55 

186/2006/Q
Đ-TTg 

14/08/200
6 

Quyết 
định 

Về việc ban hành Quy chế quản lý 
rừng 

Điều 29, 30, 33, 35, 36, 
38, 39, 40, 42, 43 

18/2007/QĐ-
TTg 

05/02/200
7 

Quyết 
định 

Phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm 
nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-
2020 

 Điều 1 (3, 5, 6) 

147/2007/Q
Đ-TTg 

10/09/200
7 

Quyết 
định 

Một số chính sách phát triển rừng sản 
xuất giai đoạn 2007 - 2015 

Điều 1, 3, 5,6,14, 15 

166/2007/Q
Đ-TTg  

30/10/200
7 

Quyết 
định 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ 
đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia 
đình, cộng đồng dân cư thôn và các 
tổ chức tham gia dự án “Phát triển 
lâm nghiệp để cải thiện đời sống 
vùng Tây Nguyên” 

Điều 1, 3, 4, 5 

05/2008/NĐ-
CP 

14/01/200
8 

Nghị 
định 

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Điều 2, 12, 13 

380/QĐ-TTg 10/04/200
8 

Quyết 
định 

Chính sách thí điểm chi trả DVMTR Điều 10, 11, 13 16 
(15_cho bên phải chi 
trả) 

1504/QĐ-
TTG 

16/08/201
0 

Quyết 
định 

Về việc sửa đổi một số nội dung tại 
Điều 3 Quyết định số 166/QĐ-TTg 
ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành chính 
sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối 
với hộ gia đình, cộng đồng dân cư 
thôn và các tổ chức tham gia Dự án 
Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời 
sống vùng Tây Nguyên 

Điều 1 

99/2010/NĐ-
CP 

24/09/201
0 

Nghị 
định 

Về chính sách chi trả dịch vụ môi 
trường rừng 

Điều 2,8, 15, 16, 20 

2284/QĐ-
TTg 

13/12/201
0 

  Phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị 
định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 9 năm 2010 của Chính Phủ về 
chính sách chi trả dịch vụ môi trường 
rừng" 

Mục I 

34/2011/QĐ-
TTg 

24/06/201
1 

Quyết 
định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 
chế quản lý rừng ban hành kèm theo 
Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg 
ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ 

Điều 1 (mục 2) 

66/2011/QĐ-
TTG 

12/09/201
1 

Quyết 
định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số 
chính sách phát triển rừng sản xuất 

Điều 1 (1) 
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giai đoạn 2007-2015 

07/2012/QĐ-
TTG 

02/08/201
2 

Quyết 
định 

Ban hành một số chính sách tăng 
cường công tác bảo vệ rừng 

Điều 4, 5 

Cấp bộ 

40/2005/QĐ-
BNN 

07/07/200
5 

Quyết 
định 

Về việc ban hành Quy chế về khai 
thác gỗ và lâm sản khác 

Điều 18, 19, 26, 34, 36, 
38 

17/2006/TT-
BNN 

14/03/200
6 

Thông 
tư 

Hướng dẫn thực hiện quyết định số 
304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 
năm 2005 của thủ tướng chính phủ 

Mục III (1, 2) 

106/2006/Q
Đ-BNN 

27/11/200
6 

Quyết 
định 

V/v Ban hành Bản Hướng dẫn quản 
lý rừng cộng đồng dân cư thôn 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

38/2007/TT-
BNN 

25/04/200
7 

Thông 
tư 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao 
rừng, cho thuê rừng, thu hổi rừng cho 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng 
đồng dân cư thôn 

Mục I (2, 3) 

2324/BNN-
LN 

21/ 8/ 
2007 

Công 
văn 

Hướng dẫn các chỉ tiêu kỹ thuật và 
thủ tục khai thác rừng cộng đồng 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

123/BNN-
LN 

15/01/200
8 

Công 
văn 

Hướng dẫn thí điểm thành lập, quản 
lý và sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng cộng đồng 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

87/2009/TT-
BNNPTNT 

31/12/200
9 

Thông 
tư 

Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ 
rừng tự nhiên 

Điều 1, 5, 6 

35/2011/TT-
BNNPTNT 

20/05/201
1 

Thông 
tư 

Hướng dẫn thực hiện  khai thác, tận 
thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ 

Điều 1, 3, 4, 16, 17, 21, 
24 

07/2011/TTL
T-
BNNPTNT-
BTNMT 

29/11/201
1 

Thông 
tư 

Hướng dẫn một số nội dung về giao 
rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, 
thuê đất lâm nghiệp 

Điều 2, 4, 5 

03/2012/TTL
T-BKHĐT-
BNNPTNT-
BTC 

06/05/201
2 

Thông 
tư liên 
tịch 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 
147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 
66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ 

Điều 1, 9, 10, 11, 21 

62/2012/TTL
T-
BNNPTNT-
BTC 

06/11/201
2 

Thông 
tư 

Hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng 
tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Điều 3, 5 

Tổng Cục Lâm nghiệp 

 434/QĐ-
QLR  

 11/ 4/ 
2007  

Quyết 
định  

Ban hành bản hướng dẫn xây dựng 
quy chế bảo vệ và phát triển rừng cấp 
xã và hướng dẫn giao rừng và đất 
lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư 
thôn. 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

 550/ QĐ-
QLR  

 08/ 5/ 
2007  

Quyết 
định  

ban hành bản hướng dẫn xây dựng 
quy ước BV&PTR công đồng dân cư 
thôn 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

 754/CV-
LNCĐ  

 31/ 5/ 
2007  

Công 
văn  

ban hành bản hướng dẫn kỹ thuật lâm 
sinh áp dụng cho rừng cộng đồng 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 
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 815/ CV- 
LNCĐ  

 12/ 6/ 
2007  

Công 
văn  

xây dựng mô hình cấu trúc rừng 
mong muốn cho rừng gỗ tự nhiên của 
cộng đồng. 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

 1326/ CV-
LNCĐ  

 07/ 9/ 
2007  

Công 
văn  

hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng 
cộng đồng 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

 1327/ CV-
LNCĐ  

 07/ 9/ 
2007  

Công 
văn  

hướng dẫn điều tra rừng cộng đồng. Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

 1703/CV-
DALNCĐ  

 14/ 11/ 
2007  

Công 
văn  

hướng dẫn giám sát và đánh giá việc 
thực hiện quản lý rừng cộng đồng 
dân cư thôn. 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

 141/CV-
DALN  

 05/ 02/ 
2008  

Công 
văn  

sửa đổi, bổ xung hướng dẫn điều tra 
rừng cộng đồng. 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

 588/CV-LN-
LNCĐ  

 12/ 5/ 
2008  

Công 
văn  

hướng dẫn cắm mốc ranh giới và làm 
bảng sơ đồ khu giao rừng cho cộng 
đồng thôn. 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

 787/CV-
LNCĐ  

 23/ 6/ 
2008  

Công 
văn  

thí điểm áp dụng phân bố cây theo cỡ 
kính mong muốn để lập và tổ chức 
thực hiện kế hoạch QLRCĐ. 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

 1155/ĐC-
LNCĐ  

 22/ 8/ 
2008  

Công 
văn  

Đính chính công văn số 787/CV-
LNCĐ. 

Toàn bộ (áp dụng cho 
dự án thí điểm LNCĐ) 

01/QĐ-
TCLN-VP 

6/1/2016 Quyết 
định 

Giao Cục Kiểm Lâm là cơ quan chịu 
trách nhiệm đầu mối về LNCĐ. 

Toàn bộ 

 

 


