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1. Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong bảo vệ và phát triển rừng 

Là người giữ giǹ bản sắc văn hóa cho côṇg đồng tôc̣ người. Người ta có thể dê ̃dàng phân 

biêṭ các dân tôc̣ thiểu số Viêṭ nam qua trang phuc̣ của những người phu ̣nữ dân tôc̣. Người 

Mông cho rằng văn hoa thêu trên trang phuc̣ của phu ̣nữ Mông lưu giữ laị lic̣h sử di cư từ xa 

xưa đến Viêṭ Nam (!). Người phu ̣nữ Mông, Thái với các điêụ múa “Ô, nón, khăn…”; người 

phu ̣nữ Tày, Nùng với các điêụ “then, si, luon..” luôn là những người lưu giữ các bài dân ca, 

các điêụ dân vũ của dân tôc̣ mình. Ho ̣là những người giữ gìn tri thức bản điạ quí giá nhất của 

môṭ dân tôc̣ đó là tiếng nói, môṭ giá tri ̣ đăc̣ biêṭ để giao tiếp và nhâṇ biết tôc̣ người. 

Phu ̣nữ DTTS là những người truyền dâỵ TTBĐ cũng như giá tri ̣ của rừng cho côṇg 

đồng và cho con cháu. Ngay từ khi còn bé, trẻ em người dân tôc̣ đa ̃biết đươc̣ giá tri ̣ của 

rừng, tài nguyên thiên rừng qua các câu ca dao, hát ru do bà và me ̣daỵ bảo hàng ngày. Người 

Thái daỵ con về giá tri ̣ của rừng bằng các câu ca dao “sống rừng nuôi, chết rừng chôn”, “Ai 

năng ra sông thì biết nhiều loaị cá; Ai năng ra đồng thì biết nhiều giống lúa; Ai năng vào rừng 

thì biết nhiều loaị thú”; “Rau, măng, củi có ở trong rừng; Đi làm về nhớ lấy về theo” hoăc̣ là 

“Giang (bamboo) tươi chẻ làm laṭ; cây khô làm củi đun”. Lớn lên các em đươc̣ bà và me ̣đưa 

lên rừng daỵ cho cách nhâṇ biết và cách thu hái các loaị rau, măng,nấm…..Lớn thêm ít nữa 

các em đươc̣ bà và me ̣đưa lên nương và daỵ cho cách trồng, chăm sóc và thu hoac̣h các sản 

phẩm trồng trên nương. Bằng những thức ăn hàng ngày lấy từ rừng như rau, măng, nấm qua 

bàn tay chế biến tài tình của mình chi ̣ em phu ̣nữ đa ̃giáo duc̣ cho con cháu thấy nguồn lơị từ 

rừng với ho ̣như thế nào. Mỗi DTTS Viêṭ Nam đều có các làn điêụ dân ca, những bài hát như 

“Chim Khảm Khắc”theo điêụ “then” của người Tày đa ̃làm cho moị người dân thấy nỗi đau 

đớn của con chim bi ̣ mất tổ do rừng bi ̣ đốt cháy. Đề tài bảo vê ̣ rừng luôn đươc̣ các chi ̣ em 

sáng tác thành các bài hát, tiêu phẩm để biểu diêñ taị các cuôc̣ hop̣, lê ̃hôị và liên hoan giao 

lưu văn nghê ̣ở điạ phương. 

Phu ̣nữ DTTS là những người bảo vê ̣và phát triển. Phu ̣nữ là những người lưạ choṇ không 

nên chăṭ cây gì, nên trồng loaị cây gì trong rừng của mình. Người PNDT hay đi hái thuốc, lấy 

thức ăn từ rừng và đi thăm rừng nên ho ̣sớm phát hiêṇ những vấn đề có thể gây nguy haị cho 

rừng sâu haị, cháy rừng và nguy cơ cháy rừng. Trong những khu rừng thuôc̣ quyền sử duṇg 

của gia đình mình ho ̣biết từng cây gỗ quí, từng buị cây thuốc để khi cần có thể đến lấy. Khi 

đi rừng ho ̣luôn có con dao để doṇ bớt cây có haị. Ho ̣là người điều hành, nhắc nhở gia đình 

đến kì chăm sóc rừng như doṇ cỏ, chăṭ cây sâu, cây chết. Ngoài ra ho ̣còn trao đổi với nhà 

hàng xóm về tình traṇg rừng của ho ̣và bàn với nhau cách xử lí. 
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Là người biết cách sử duṇg đất rừng tốt nhất cho sinh kế bền vững. Như đa ̃nêu ở trên, là 

những người trưc̣ tiếp canh tác trên nương rẫy nên phu ̣nữ là những người biết gia đình cần 

loaị sản phẩm gì, nương rẫy của mình thích hơp̣ loaị cây nào, nên trồng xen canh cây gì để đa 

daṇg sản phẩm và ho ̣ se ̃ quyết điṇh những loaị cây se ̃ trồng trong mùa vu.̣ Người phu ̣ nữ 

Mông thường trồng bí đỏ xen canh trên nương ngô, còn chi ̣ em người Thái laị trồng ngô luân 

canh với lac̣. Ho ̣là người chăm sóc và thu hoac̣h sản phẩm của mình làm ra. Người phu ̣nữ là 

người lưạ choṇ haṭ giống và để dành haṭ giống cho mùa vu ̣sau. 

Là người bảo vê ̣đa daṇg sinh hoc̣, bảo vê ̣nguồn gien cho rừng, sông suối. Những người 

phu ̣nữ DTTS là những người thu hái sản phẩm chính từ rừng. Với quan niêṃ rừng, sông suối 

và tài nguyên thiên nhiên là của chung và không làm tổn haị, hủy diêṭ tài nguyên thiên nhiên 

ho ̣đa ̃có những cách thu hái, đánh bắt không làm tổn haị đến môi trường sinh thái. Với những 

cách thu hái chỉ được lấy măng phía mặt trời lặn và không dùng thuổng đào gốc,không đào 

lấy gốc, chỉ lấy 1/3 số măng có trong buị, dùng “Xỏn” để xúc tôm cá phu ̣nữ người Thái đã 

không bao giờ lấy hết sản phẩm rừng cho mình mà luôn để laị cho người sau. Với cách hái 

thuốc không giật từ ngọn đến gốc cây thuốc, chỉ lấy cành đã phát triển, không lấy cành non, 

chỉ chặt tỉa nhánh; cây có tinh dầu chỉ cắt khi hạt đã chin,lấy một cây phải trồng một cây khác 

chi ̣ em phu ̣nữ người Dao đa ̃bảo vê ̣nguồn gien cây thuốc maĩ không bao giờ bi ̣ mất đi do sư ̣

tâṇ thu của con người. Các cây thuốc trong rừng côṇg đồng và rừng gia đình luôn đươc̣ chi ̣ 

em chăm sóc, giữ gìn. 

Phụ nữ là những người tuyên truyền những kiến thức mới, kinh nghiêṃ bảo vê ̣và phát 

triển rừng. Phần lớn DTTS ở Viêṭ nam không có chữ viết và cho dù có chữ viết thì những 

kinh nghiêṃ và TTBĐ vâñ đươc̣ lưu truyền và chia sẻ bằng miêṇg là chính. Chi ̣ em phu ̣nữ do 

thói quen thích hiểu biết, chia vì vâỵ những ngày rỗi raĩ, ngày mưa, lê ̃hôị, đám hiếu, đám hỉ, 

những lúc làm đổi công là những cơ hôị để ho ̣chia sẻ với nhau những thông tin, kinh nghiêṃ 

chăm sóc rừng,cây trồng trên nương. Chi ̣ em các dân tôc̣ Thái, Tày, Nùng, Mường thường 

tham gia các cuôc̣ tâp̣ huấn,hôị hop̣ nên liñh hôị đươc̣ nhiều kiến thức về lâm nghiêp̣ và sau 

đó ho ̣laị chia sẻ, thảo luâṇ với nhau về những gì đa ̃hoc̣ đươc̣ và những thất baị, thành công 

khi áp duṇg những kiến thức, hoăc̣ trồng loaị cây mới nào đó. Ở Văn Chấn chi ̣ em cho rằng 

không nên trồng cây keo vì hay bi ̣ mối, gãy đổ mà nên trồng “cây mỡ, bồ đề” thì tốt hơn. Chi 

em dân tôc̣ Thái ở Quan Sơn laị thường chia sẻ với nhay về kinh nghiêṃ trồng cây tre “luồng” 

là cây trong thời gian ngắn có thể cho thu nhâp̣ mà nhờ đó ho ̣có thể trồng các loaị cây dài 

ngày trên rừng như “lim, lát”... 

Là người mở rôṇg điạ bàn/phát tán các loaị cây mới/giống mới. Mỗi khi đi thăm người 

thân hoăc̣ đi chơi ở nơi khác thấy những giống cây con khác la ̣ho ̣thường xin/mua đem về để 

trồng taị vườn/rừng của mình. Chi ̣ em thường hay chia sẻ những cây/haṭ giống của mình cho 

baṇ bè để mang về trồng. Chi ̣ em phu ̣nữ ở Văn Chấn cho biết khi đươc̣ các cơ quan khuyến 

lâm giới thiêụ cây/giống mới phu ̣nữ là người hăng hái trồng thử nghiêṃ trước. Tuy nhiên ho ̣

cũng rất tinh tường để theo dõi và nhâṇ biết cây đó có thích hơp̣ không, có cho kết qủa tốt hay 

không. 

Là thầy thuốc gia điǹh luôn chăm lo sức khỏe ban đầu cho người thân, côṇg đồng bằng 

thuốc nam. Là phu ̣nữ người dân tôc̣ sống ở nông thôn ai ai cũng biết cây thuốc chữa các 

bêṇh thông thường như sốt, cảm, đau buṇg… Trong rừng và đăc̣ biêṭ là vườn của gia đình các 

cây thuốc thông duṇg như tía tô, xả, gừng.. luôn đươc̣ chi ̣ em trồng và chăm sóc để sử duṇg 
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ngaykhi cần. Những món ăn của người Thái, Dao, Mường bao giờ cũng đươc̣ kết hơp̣ hài hòa 

với các gia vi ̣ như ớt, tỏi, hành luôn đươc̣ sử duṇg làm cho bớt mùi tanh, tránh ngô ̣đôc̣ thức 

ăn. Phu ̣nữ người Dao, Mường, Tày, Nùng, Thái thường truyền daỵ các bài thuốc nam, đăc̣ 

biêṭ là những bài thuốc gia truyền cho con gái và con dâu. Ngày nay có nhiều cây thuốc hiếm 

đươc̣ chi ̣ em bảo nhau mang về trồng ở vườn/rừng của nhà. 

2. Thách thức đối với phu ̣nữ dân tôc̣ ít người trong quản lí tài nguyên rừng  

1) Quyền hưởng duṇg và sử duṇg rừng/đất rừng của người dân và phụ nữ dân tộc thiểu số 

không được đề cập đến trong Luật BVPTR sửa đổi lần thứ 5. Tất cả các qui điṇh, chính sách 

về rừng và đất rừng không đề câp̣ riêng đến quyền cho phu ̣nữ DTTS mà quyền của ho ̣chỉ 

đươc̣ nhìn nhâṇ chung trong quyền của người dân tôc̣ thiểu số. Trong khi đó ở Viêṭ Nam vâñ 

chưa có luâṭ riêng cho người dân tôc̣ thiểu số măc̣ dù những nhóm người yếu thế khác đều có 

luâṭ riêng của ho.̣ Đa số chi ̣ em phu ̣nữ DTTS chưa có tên trong giấy chứng nhâṇ quyền sử 

duṇg đất rừng do vâỵ ho ̣khó/không thể tiếp câṇ vốn vay và thiêṭ thòi khi găp̣ các vấn đề về 

đất đai nói chung và đất rừng nói riêng. Vai trò và sự tham gia của phu ̣nữ trong quản lí và 

hưởng duṇg tài nguyên rừng chưa đươc̣ nhâṇ biết và chưa đươc̣ qui điṇh trong các văn 

bản/chính sách/luâṭ, hơn nữa chi ̣ em có ít/không có hiểu biết về quyền của mình trong quản lí 

và hưởng duṇg rừng và tài nguyên rừng nên không thể đòi quyền đươc̣. 

2) Những giá trị cơ bản, luật tục và tri thức bản địa của người dân bao gồm sự tôn trọng thiên 

nhiên và hệ sinh thái, mối quan hệ hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với 

thiên nhiên đã từng bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng. Phụ nữ dân tộc 

thiểu số, chủ nhân của các giá trị cơ bản, luật tục và tri thức bản địa đang dần bị mất dần và và 

chưa được công nhận này, cũng bị đang bị mất đi vai trò quan trọng của họ trong quản lý và 

bảo vệ rừng.  

3) Mặc dù chính phủ đã ra một số chính sách về giao rừng và quản lí rừng cho cộng đồng và 

hộ gia đình, diện tích rừng được giao cho sở hữu và nhận khoán bảo vệ chưa đủ để đảm bảo 

cho sinh kế bền vững, tạo thu nhập cho người dân và phụ nữ dân tộc thiểu số nên chưa 

khuyến khích được bảo vệ rừng. Chính quyền cũng chưa có chính sách khích lệ cộng đồng 

quản lý và khai thác rừng dựa trên tri thức và luật tục truyền thống, thay vào đó, họ thường bị 

áp đặt các phương pháp không phù hợp với phong tục tập quán và kiến thức của cộng đồng.  

3. Góp ý cho Luật BVPTR sửa đổi và quản lý rừng bền vững 

1) Trong định nghĩa cũng như các điều khoản cần đề cập cụ thể đến “người dân tộc thiểu 

số và phụ nữ” thành những mục riêng chứ không thể chỉ bao gồm trong “cộng đồng 

dân cư”. Trong các điều khoản có liên quan đến người DTTS và phụ nữ như các quyền 

của chủ rừng là cá nhân và cộng đồng cần đưa thêm vào một số điều khoản riêng liên 

quan tới quyền hưởng lợi, quản lí rừng tập thể của người dân và phụ nữ dân tộc thiểu 

số, bảo đảm quyền hưởng lơị từ rừng của ho ̣từ đó thúc đẩy bảo vệ và phát triển rừng 

hiệu quả 

2) Cần thiết phải công nhận quản lý rừng truyền thống như là một phương pháp để 

khuyến khích phát triển rừng bền vững. Việc quản lý rừng theo truyền thống đang tồn 

tại và tồn tại theo hướng tích cực, giúp quản lý những diện tích rừng hiện có cả về mặt 

sinh thái, kinh tế và xã hội, văn hóa của cộng đồng địa phương.  
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3) Cần thiết tạo các cơ sở, chính sách pháp lý đầu tư và giao quyền cho các cộng đồng 

dân cư chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý rừng. Quyền sở hữu đất và rừng chung 

cho cộng đồng cần được công nhận và tôn trọng truyền thống của người dân đó là sở 

hữu tập thể, cộng đồng. 

4) Cần bổ sung hoặc sửa đổi tăng quyền cho cộng đồng bao gồm quyền khai thác sử 

dụng lâm sản với mục đích thương mại, tạo thu nhập hoặc cho thuê, thế chấp bảo lãnh 

vốn bằng giá trị quyền sử dụng được giao, được bồi thường khi nhà nước thu hồi rừng. 

5) Ưu tiên giao rừng sản xuất, rừng phòng hộ phân tán cho cộng đồng người dân và phụ 

nữ dân tộc thiểu số. Khi giao rừng, chủ rừng, đặc biệt là người DTTS và phụ nữ phải 

được đào tạo tổng hợp có đủ kiến thức và kỹ năng làm chủ rừng theo quy định.  

6) Trong Luật BVPTR sửa đổi cần công nhận và đưa tri thức bản địa, luật tục và thực 

hành truyền thống của người DTTS liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng vào trong 

các quy hoạch, quản lí và sử dụng rừng. 

7) Trong luật BVPTR sửa đổi cần công nhận và qui định sự tham gia của người dân bản 

địa, đặc biệt là phụ nữ trong việc gìn giữ tri thức bản địa, luật tục và thực hành truyền 

thống trong quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. 

 


