
TRUNG TAM Vi CON NGU(11 CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI_IJ:T NAM 
V A RUNG (RECOFTC) D(}c I~p - T\f do - H~nh ph tic 

S6: 02/GM-RECOFTC Ha N(Ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 

GIAYMOI 

Tham d\f H(}i thao qu6c gia gop y d\f thao s6 5 cua Lu~t bao v~ va phat tri~n 
rirng sfra d6i V~ cong nh~n, k~ thira va phat buy tri thti'c truy~n th6ng va lu~t 

t\lc nhrr m(}t chi~n lrrgc quan ly rirng b~n vfrng. 

K , h .,. 
ID grr1: ................................................................... . 

Trung tarn vi Con ngmJi va Rung (RECOFTC), Hoi Chu rung Vi~t Narn 
(VIFORA), Trung tarn Con ngm)'i va Thien nhien (PanNature) va Trung tarn vi S\f phat 
tri~n b~n vfrng rni~n nui (CSDM) d6ng t6 chile Hoi thao qu6c gia g6p y du thao s6 5 
Clta Lu~t Bao V~ va Phat tri€n rling sua d6i v€ cong nh~n, k€ thua va phat huy tri 
thilc truy€n th6ng va lu~t tl)C nhu mot chi€n lUQ'C quan ly rUng b€n vfing. 

ThO'i gian: 8:00- 12:30 ngay 30/05/2017. 

Dja di~m: Hoi truemg 7, nha J, Khach s~n La Thanh, 218, Doi Cful, Ba 
Dinh, HaNoi. 

Thanh phftn: D~i di~n Hlnh d~o T6ng c1.1c Lam nghi~p, d~i di~n Hoi d6ng 
Dan toe Clta Qu6c hoi, Uy ban Dan toe, d~i di~n nha tai trQ' MRLG, cac chuyen gia 
nghien cilu, cac t6 chile phi chinh phu c6 lien quan; cac d~i bi€u d~i di~n cho cac 
cong d6ng dan toe thi€u s6 a cac tinh phia B~c, mi€n Trung va Tay Nguyen cling 
cac ea quan truy€n thong. 

N(}i dung va chrrong trinh lam vi~c: Chi ti€t t~i ph\1 ll)c kern theo. 

Kinh phi t6 chile Hoi thao, di l~i, an, nghi cho cac d~i bi€u tham du se do 
RECOFTC Vi~t Nam chi tra. D€ nghi quy d~i bi€u lien h~ v6'i eo Nguy€n Mai 
Phuang, s6 di~n tho~i: +84 983 317 248, email: phuong.nguyen@recoftc.org d€ 
xac nh~n tham gia, ch~m nhM la ngay 26/05/2017. 

Ban t6 chile chung tOi r~t mong duQ'c d6n ti€p quy vi d~i bi€u t~i Hoi thao, 
Sl)' CO mi;it va cac y ki€n d6ng g6p cua quy vi se g6p phful quan trong vao Sl)' thanh 
cong cua Hoi thao. 

Noi nhfin: 
- Nhu tn3n; 
-RECOFTC; 
- PanNature; 
- Luu VT. 

THAY M~T BAN TO CHUC HQI THAO 



CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

(Kèm theo Giấy mời số 02/GM-RECOFTC ngày 24 tháng 5 năm 2017) 

 

1. Bối cảnh 

Theo số liệu của Ủy ban Dân tộc, số người dân tộc thiểu số (DTTS) của 53 nhóm DTTS 

tại thời điểm 01/7/2015 là 13,334,943 người, trong đó số người dân tộc thiểu số sống ở 

vùng dân tộc là 11,959,384 người, chiếm tỉ lệ 89.68%. Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên 

đến 36,7% (xem chi tiết bảng 1). 

Mã vùng/tỉnh  Tổng số 

người 

DTTS  

 Số người 

DTTS 

sống ở 

vùng DT 

(Người)  

 Tỷ lệ 

người 

DTTS 

sống ở 

vùng DT 

(%)  

 Hộ nghèo   Hộ cận 

nghèo  

Toàn quốc 13,334,943  11,959,384  89.68  23.10  13.60  

1. Trung du và 

Miền núi phía Bắc 

6,688,854  6,389,445  95.52    24.30  15.40  

2. Đồng bằng sông 

Hồng 

316,095  226,387  71.62  9.10  11.60  

3. Bắc Trung bộ và 

Duyên hải miền 

Trung 

1,986,666  1,872,505  94.25     32.20  15.80  

4. Tây Nguyên 2,047,907  1,904,862  93.02   21.80  10.60  

5. Đông Nam Bộ 910,306  466,694  51.27  3.30  2.10  

6. Đồng bằng sông 

Cửu Long 

1,385,115  1,099,491  79.38  14.00  9.90  

Hầu hết cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng rừng núi. Rừng đối với họ ngoài giá 

trị về mặt sinh kế còn mang các giá trị văn hóa, xã hội, môi trường, tâm linh, tín ngưỡng 

và cả giá trị an ninh quốc phòng. Nếu đình chùa, miếu mạo là không gian thờ cúng của 

người Kinh thì các khu rừng tâm linh cũng có ý nghĩa tương tự đối với các cộng đồng 

DTTS. Để điều chỉnh các mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng cũng như 

giữa con người và rừng, các tục lệ giữ rừng, trồng cây, xây dựng hương ước làng, bản đã 

được xây dựng từ ngàn đời nay. Vì thế, các khu rừng được quản lý bởi luật tục cũng đã 

hình thành từ rất lâu trong đời sống các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.  

Việt Nam cùng với 143 quốc gia khác đã thông qua Tuyên bố chung của LHQ về quyền 

của người bản địa (UNDRIP), theo đó kêu gọi các bên ký kết tôn trọng các tri thức và 

quyền truyền thống của người dân bản địa.  

Quyết định 01/CP16 của UNFCCC tại Cancun năm 2010 mà Việt Nam có tham gia cũng 

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 tri thức truyền thống 

và quyền của các dân tộc bản địa và người dân địa phương. 



Ngoài ra, Việt Nam cũng là một trong các quốc gia đã thông qua Hướng dẫn tự nguyện 

về quản trị có trách nhiệm đối với quyền sở hữu đất đai, ngư trường và rừng trong bối 

cảnh an ninh lương thực quốc gia (VGGT), trong đó kêu gọi các quốc gia ký kết cần công 

nhận đất, ngư trường và rừng có giá trị về mặt xã hội, văn hóa, tinh thần, kinh tế, môi 

trường và chính trị đối với người dân bản địa và các cộng đồng khác có hệ thống sở hữu 

theo luật tục. 

Luật Đất đai năm 2013, mặc dù có nhiều tiến bộ khi có 4 điều (27, 110, 133, 192) quy 

định các vấn đề liên quan trực tiếp đến đồng bào DTTS. Cụm từ “dân tộc thiểu số” xuất 

hiện 7 lần trong luật này nhưng vẫn còn hạn chế khi tại điều 160 chỉ quy định “đất tín 

ngưỡng bao gồm đất có công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ” mà không 

có các khu rừng tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào DTTS. 

Cũng liên quan đến các vấn đề nêu trên, dự thảo 5 của luật BVPTR sửa đổi đã một phần 

gián tiếp công nhận các khu rừng được quản lý theo luật tục tại 3 điều: (i) điểm d, khoản 

1 của điều 5 về phân loại rừng; (ii) điểm a, khoản 1 của điều 21 về giao rừng và (iii) điểm 

a, khoản 2 của điều 66 về khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng (xem hộp 1). Tuy nhiên, 

việc đề cập đến rừng tín ngưỡng vẫn chưa thực sự rõ ràng và cũng chỉ mới giới hạn ở 

rừng đặc dụng mà không đề cập đến loại rừng này trong rừng phòng hộ, thậm chí là rừng 

sản xuất. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy các khu rừng được quản lý theo luật tục 

không chỉ có rừng tín ngưỡng mà còn có các khu rừng có chức năng phòng hộ (bảo vệ 

nguồn nước, đa dạng sinh học, chống cát bay, ngập mặn…), và kinh tế (cung cấp gỗ và 

lâm sản, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp…). Hơn nữa, cụm từ “dân tộc thiểu số” 

và “phụ nữ” không hề xuất hiện trong dự thảo này như Luật Đất đai 2013. 

  

Hộp 1. Trích các điều luật liên quan trong dự thảo 5 luật BVPTR sửa đổi. 

Điều 5. Phân loại rừng  

1. Rừng đặc dụng sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, nguồn gen sinh vật 

rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh kết hợp 

du lịch, nghỉ dưỡng, gồm:  

a) Khu bảo vệ cảnh quan gắn với bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp; bảo tồn di 

tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, tín ngưỡng;  

Điều 21. Giao rừng  

Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng sau:  

1. Rừng đặc dụng  

a) Ban quản lý, tổ chức trong nước, cộng đồng dân cư đối với khu bảo vệ cảnh quan gắn 

với bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá, danh lam 

thắng cảnh, tín ngưỡng.  

Điều 66. Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng  

2. Đối với khu rừng bảo vệ cảnh quan  

a) Đối với rừng tín ngưỡng được tận thu cây gỗ đã chết, cây gãy đổ, thực vật rừng, lâm 

sản ngoài gỗ; khai thác gỗ phục vụ mục đích tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

 

Với các lý do nêu trên, Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC), Hội Chủ rừng 

Việt Nam (VIFORA), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Trung tâm vì 

sự phát triển bền vững miền núi (CSDM) đồng tổ chức hội thảo nhằm thảo luận và kiến 



nghị chính sách các vấn đề liên quan đến công nhận, kế thừa và phát huy tri thức truyền 

thống và luật tục của cộng đồng người dân và phụ nữ DTTS như một chiến lược quản lý 

rừng bền vững. 

Kết quả góp ý cho dự thảo 5 Luật BVPTR sửa đổi tại Hội thảo này sẽ được gửi cho các 

đại biểu quốc hội trước khi dự thảo này được (i) thảo luận ở tổ tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khoá XIV vào chiều thứ tư, ngày 07/06/2017 và (ii) thảo luận ở hội trường vào sáng thứ 

hai, ngày 19/06/2017. 

2. Mục tiêu 

 Chia sẻ và thảo luận các vấn đề liên quan đến tri thức truyền thống, luật tục và kinh 

nghiệm thực tiễn của cộng đồng người dân và phụ nữ DTTS trong quản lý, bảo vệ 

rừng. 

 Kiến nghị và đóng góp cho các quy định về công nhận, kế thừa và phát huy tri thức 

truyền thống, luật tục của cộng đồng người dân và phụ nữ DTTS trong quản lý, bảo 

vệ rừng trong dự thảo 5 của Luật BVPTR sửa đổi. 

3. Nội dung 

 Vai trò và sự tham gia của cộng đồng người dân và phụ nữ DTTS trong quản lý rừng, 

bảo vệ rừng; 

 Tôn trọng tri thức truyền thống, luật tục của cộng đồng người dân và phụ nữ DTTS 

trong quản lý rừng, bảo vệ rừng đối với các nghĩa vụ quốc tế có liên quan mà Việt 

Nam đã tham gia: (i) Tuyên bố chung của LHQ về quyền của người bản địa 

(UNDRIP), (ii) quyết định 01/CP16 của UNFCCC tại Cancun, (iii) Hướng dẫn tự 

nguyện về quản trị có trách nhiệm đối với quyền sở hữu đất đai, ngư trường và rừng 

trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia (VGGT); 

 Các giải pháp - sáng kiến quản trị mới với sự tham gia của cộng đồng như khu bảo 

tồn dựa cộng đồng (Indigenous and Community Conserved Areas); 

 Kiến nghị chính sách trong việc công nhận, kế thừa và phát huy tri thức truyền thống 

và luật tục, kết hợp sử dụng có hiệu quả công cụ pháp luật với luật tục của cộng đồng 

người dân và phụ nữ DTTS như một chiến lược quản lý rừng bền vững. 

4. Chương trình hội thảo 

 Thời gian Hoạt động Người phụ trách 

08:00 - 08:30 Đăng ký đại biểu RECOFTC 

08:30 - 08:45 Khai mạc 

Giới thiệu chương trình và đại biểu 

VIFORA 

RECOFTC 

08:45 - 09:00 Vai trò và sự tham gia của cộng đồng 

người dân và phụ nữ DTTS trong quản lý 

rừng, bảo vệ rừng; 

CSDM 

09:00 - 09:15 Tôn trọng tri thức truyền thống, luật tục 

của cộng đồng người dân và phụ nữ DTTS 

trong quản lý rừng, bảo vệ rừng đối với 

các nghĩa vụ quốc tế có liên quan. 

RECOFTC 

09:15 - 09:30 Các giải pháp - sáng kiến quản trị mới với 

sự tham gia của cộng đồng như khu bảo 

PanNature 



tồn dựa cộng đồng  

09:30 - 09:45 Kiến nghị chính sách trong việc công 

nhận, kế thừa và phát huy tri thức truyền 

thống và luật tục của cộng đồng người dân 

và phụ nữ DTTS trong dự thảo 5 luật 

BVPTR 

VIFORA/ RECOFTC/  

PanNature/ CSDM 

09:45 - 10:00 Giải lao  

10:00 - 11:30 Thảo luận nhóm về các kiến nghị chính 

sách có liên quan 

VIFORA/ RECOFTC/  

PanNature/ CSDM 

11:30 - 12:00 Trình bày kết quả thảo luận nhóm VIFORA/ RECOFTC/  

PanNature/ CSDM 

12:00 - 13:00 Bế mạc hội thảo/ Ăn trưa VIFORA/ RECOFTC/  

PanNature/ CSDM 

13:00 - 16:30 Ban tổ chức tổng hợp, soạn thảo biên bản 

góp ý dự thảo Luật BVPTR sửa đổi  

VIFORA/ RECOFTC/  

PanNature/ CSDM 

 

 


