
   
 

Hội thảo quốc gia góp ý dự thảo số 5 của Luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi về công nhận, 
kế thừa và phát huy tri thức truyền thống và luật tục như một chiến lược quản lý rừng bền vững 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRI THỨC BẢN ĐỊA, LUẬT TỤC, CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ 
RỪNG TRONG LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

(Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt Nam – Vài nét khai mạc Hội thảo ngày 
30/5/2017 góp ý dự thảo luật BV&PTR sửa đổi) 

 
Kính thưa quý vị đại biểu, 
Xin được cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị đã có mặt và tham 

dự hội thảo góp ý dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi về kế thừa và phát huy 
các tri thức truyền thống và luật tục trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do 
Recoftc, PanNature, CSDM và Hội Chủ rừng Việt Nam đồng tổ chức hôm nay tại Hà 
Nội. 

Thưa các quý vị 
- Phần lớn các cộng đồng người dân tộc thiểu số thường sinh sống ở những khu 

vực còn các hoàn cảnh thiên nhiên hoang dã, các khu vực còn có rừng, ở vùng núi hay 
vùng sâu, vùng xa. 

Các cộng đồng này thường đã gắn bó với rừng từ hàng ngàn đời nay và để tồn 
tại họ đã có những cách ứng xử thích hợp với rừng, có các quy ước bảo vệ và sử dụng 
rừng lâu dài, bởi rừng cũng là điều kiện sinh sống và là nguồn sống của chính họ.  

Hái lượm là phương thức sinh tồn của các cộng đồng này trải qua một thời kỳ 
rất dài và đó cũng là một trong những yếu tố của sự chậm phát triển của các cộng đồng 
dân tộc thiểu số này. Tuy nhiên cùng với phương thức sinh tồn và cách ứng xử khôn 
ngoan với rừng, rừng cũng luôn được tồn tại và phát triển cùng với các cộng đồng dân 
cư này. 

Các cộng đồng dân tộc thiểu số cũng thường là các cộng đồng người bản địa 
đối với đa số diện tích rừng ở nước ta. 

- Rừng và các cộng đồng dân tộc thiểu số thường là ở những vùng sâu vùng xa, 
tuy vậy cũng không thể không bị chi phối bởi lịch sử phát triển của một đất nước và 
của xã hội,; khi mà đất và rừng cũng trải qua rất nhiều các cách thức và chế độ chiếm 
hữu khác nhau, trong đó có cả những thời kỳ mà nhiều khu rừng cũng phải chịu cảnh 
tranh giành chiếm hữu giữa các cộng đồng, giữa các thế lực khác nhau. 

 Cơ chế chiếm hữu rừng ở nước ta trải qua thời kỳ dài nhất là trong chế độ 
phong kiến, khi rừng về danh nghĩa là thuộc về vua chúa, rừng là của các tộc trưởng.. 
cho đến khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời thì rừng được xác định là của 
toàn dân. 

Tuy nhiên, dù là với chế độ chiếm hữu nào, dù rừng có là của ai thì rừng vẫn 
luôn gắn bó với những người sinh sống gần rừng, thậm chí là sống dựa vào rừng; Sự 
tồn tại và phát triển của rừng do đó cũng luôn phụ thuộc vào cách ứng xử với rừng của 
các cộng đồng dân tộc sinh sống tại đó, phụ thuộc vào các tri thức truyền thống và luật 
tục của chính các cộng đồng. 
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- Trong nhiều năm qua, từ một nền lâm nghiệp nhà nước, cùng với đổi mới, 
chúng ta đã chuyển dần sang lâm nghiệp xã hội; Hàng triệu hộ gia đình, hàng vạn các 
cộng đồng dân cư thôn đã được nhận rừng hay nhận đất để phát triển rừng và họ đã là 
các chủ rừng theo quy định của pháp luật. Từ một ngành lâm nghiệp lấy việc khai thác 
rừng làm chính, chúng ta đã chuyển sang quản lý rừng bền vững, phát triển mạnh rừng 
trồng. 

Với những cố gắng lớn lao, chúng ta đã từng bước làm tăng độ che phủ của 
rừng vốn đã giảm xuống rất thấp trong những năm 90, sản lượng gỗ khai thác nói 
chung và sản lượng chế biến gỗ xuất khẩu đã gia tăng đáng kể, nhu cầu gỗ và lâm sản 
trong nước cơ bản được đáp ứng. 

Tuy nhiên, rừng và tài nguyên rừng, nhất là rừng tự nhiên ở nhiều nơi vẫn bị 
mất đi; người dân miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần rừng vẫn 
còn rất nhiều khó khăn, các CTLN, các Ban quản lý rừng còn rất nhiều khó khăn. 

Nhiều nơi, người dân vẫn chưa gắn bó với rừng, chưa thật sự cộng tác và tham 
gia cùng các cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp trong bảo vệ rừng, nếu không nói là 
đứng ngoài các hoạt động quản lý bảo vệ rừng. 

Trong những nguyên nhân sâu xa của tình trạng này, phải chăng là từ trong 
định hướng phát triển và từ trong luật BV&PTR, chúng ta đã chưa quan tâm thỏa đáng 
đến vai trò và yếu tố của các cộng đồng dân tộc thiểu số trong quản lý bảo vệ rừng mà 
vốn dĩ đã là yếu tố rất quan trọng với rừng từ hàng ngàn đời nay. 

- Trong luật BV&PTR 2004 và cả trong dự thảo luật sửa đổi đang trình quốc 
hội, với nhận thức rừng là tài nguyên, là của chung của toàn dân do nhà nước thống 
nhất quản lý, chúng ta thường chỉ thiết kế các quy định về vai trò của Nhà nước và của 
các chủ rừng, những ngưòi trực tiếp quản lý rừng. Trong khi rừng thì luôn gắn bó với 
các cộng đồng sinh sống trong và gần rừng, nhưng trong các quy định của luật thì các 
cộng đồng này gần như đứng ngoài quá trình quản lý bảo vệ rừng.  

Chúng ta cũng sẽ rất khó hình dung, tự mỗi chủ rừng là từng hộ gia đình, cá 
nhân, thậm chí là một Ban quản lý rừng nhà nước, một doanh nghiệp lâm nghiệp làm 
sao có thể bảo vệ được rừng của mình nếu không có sự chung tay bảo vệ rừng của cả 
cộng đồng xã hội, đặc biệt là cộng đồng dân cư địa phương nơi có rừng. 

Quá trình xã hội hóa nghề rừng, quá trình giao đất giao rừng vừa qua, các cộng 
đồng dân cư, cộng đồng dân tộc thiểu số gần như ít được quan tâm, hoặc chỉ được 
quan tâm với một vai trò rất hẹp khi mà họ là chủ rừng, được giao rừng. Các cộng 
đồng hầu như chỉ được quan tâm đến việc được giao những khu rừng có tính chất tâm 
linh và quản lý chung theo truyền thống mà vốn dĩ cũng đã bị xáo trộn rất nhiều trong 
quá trình phát triển sau khi giành được chính quyền. 

Về vấn đề này, ở đây chúng tôi đang muốn nhắc tới một số các quy định về tổ 
chức quản lý rừng, về giao đất giao rừng trong luật BV&PTR 2004 và dự thảo luật sửa 
đổi gần đây (đó là điều 4/2 về đảm bảo các lợi ích trong nguyên tắc hoạt động lâm 
nghiệp, điều 7 về các hình thức sở hữu rừng, điều 26 về nguyên tắc tổ chức quản lý 
rừng và các điều quy định khác có liên quan).  

- Chúng ta còn quá ít những tổng kết và nghiên cứu về các cộng đồng dân cư 
nói chung, các cộng đồng dân tộc thiểu số nói riêng đối với rừng, về các tập tục, các tri 
thức truyền thống của họ trong việc quản lý, sử dụng rừng.  
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Có thể kể ra nhiều các tri thức bản địa, các tập tục có ích đối với rừng, như 
người dân khai thác gỗ gia dụng hay lấy củi trong rừng nhưng luôn ý thức được chặt 
cây nào, cây nào chừa; khai thác sử dụng các loại lâm sản dưới tán rừng, hoa quả, tre 
măng, chim thú theo mùa vụ; tôn trọng nhau trong việc bảo vệ và sử dụng rừng giữa 
các cộng đồng dân cư và trong việc phát hiện cây gỗ có thể chặt để làm nhà đã được 
đánh dấu (có thể rất đơn sơ) hoặc triệt để không đụng chạm vào những khu rừng 
thiêng, rừng ma; có những cách thức huy động cộng đồng trong quản lý bảo vệ rừng 
hoặc những cách thức xử lý các vi phạm luật tục của cộng đồng.. 

Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi và dân tộc thời gian 
qua, nhất là từ chính sách phát triển kinh tế mới và quá trình di cư tự do, các cộng 
đồng dân tộc thiểu số ở miền núi cũng đã có những biến động, việc quản lý các khu 
rừng theo truyền thống cũng đã bị xáo trộn, nhiều tập tục quản lý sử dụng rừng bị mai 
một.  

Nhiều các cách thức canh tác, các phương thức sản xuất đã không còn phù hợp 
như việc sử dụng đất rừng làm nương rẫy; Vấn đề mật độ dân cư đã trở nên quá dầy 
đặc trong các vùng có rừng; các kết cấu cộng đồng đã trở nên lỏng lẻo hơn (không còn 
đủ sức để cùng nhau giữ lấy những khu rừng cần phải bảo vệ).. là những vấn đề đặt ra 
cần được giải quyết cùng với sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng.. 

Hội thảo mà RecofTC, Pannature, CSDM và Hội Chủ rừng Việt Nam đồng tổ 
chức hôm nay là một cơ hội rất tốt để chúng ta có những nhận thức đầy đủ hơn về các 
cộng đồng dân cư, trong đó có các dân tộc thiểu số và rừng. 

Trong bối cảnh luật BV&PTR đang sửa đổi hiện nay, tuy có hơi muộn, nhưng 
chúng tôi cho rằng những nhận thức về vấn đề này sẽ rất có ích cho các nhà soạn thảo, 
cho cơ quan quyết định là Quốc hội xem xét, đưa vào luật những nhận thức rõ ràng 
hơn về vấn đề này. 

- Nhận thức được về tầm quan trọng của cộng đồng dân tộc thiểu số đối với 
rừng đã là một việc có ý nghĩa lớn, tuy nhiên quan trọng hơn là xác lập được những 
nội dung quy định trong luật BV&PTR, một vấn đề không hề đơn giản. 

Chúng ta khó có được một thiết kế hệ thống sở hữu rừng khác với những gì đã 
có. Ở nhiều nước trên thế giới họ thiết lập quyền sở hữu rừng cho cộng đồng dân tộc 
sở tại; nhưng với điều kiện về lịch sử và địa lý như nước ta, tôi nghĩ điều đó là không 
khả thi và thực tế cũng không cần đến điều này. 

Trong những năm qua, học tập kinh nghiệm ở các nước, chúng ta cũng đã manh 
nha thí điểm việc chia sẻ lợi ích từ rừng và đồng quản lý rừng với cộng đồng. Chúng 
tôi thiết nghĩ trong các quy định của luật BV&PTR có thể tiếp cận theo hướng này 
trong việc đảm bảo lợi ích của cộng đồng dân tộc thiểu số đối với rừng.  

Phải chăng chúng ta cần khảng định rõ ràng hơn về vai trò của các cộng đồng 
dân cư nơi có rừng trong quản lý bảo vệ rừng, nhất là về khía cạnh họ là một cộng 
đồng có lợi ích chung từ rừng, tham gia quản lý và bảo vệ rừng, dù rừng đó có là của 
ai, cũng như với khía cạnh là chủ những khu rừng cộng đồng được giao của từng cộng 
đồng. 

Để cộng đồng tham gia thiết thực vào việc bảo vệ rừng, ngoài việc tuyên truyền 
về luật, tuyên truyền về nhận thức các lợi ích chung của rừng đối với từng cộng đồng, 
chúng ta rất cần có những quy định rõ ràng về chia sẻ lợi ích từ rừng cho các cộng 
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đồng, công khai minh bạch các hoạt động quản lý bảo vệ rừng của nhà nước, tiến tới 
thiết lập các cơ chế đồng quản lý rừng...  

Một vài gợi ý để hội thảo chúng ta thảo luận. 
Xin cảm ơn. 
Ghi chú: Trích từ dự thảo 5: 
 
- Điều 4: nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp: 
“2. Bảo đảm hài hoà giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của chủ rừng, tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp; giữa lợi ích kinh tế với phòng hộ, bảo 
vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên; giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.”  

(Ở đây không hề nhắc đến lợi ích từ rừng của các cộng đồng dân cư địa phương 
sinh sống gần rừng) 

- Điều 7. Các hình thức sở hữu rừng  
1. Rừng sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu  
a) Rừng tự nhiên. 
b) Rừng trồng do Nhà nước đầu tư.  
2. Rừng sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 
Rừng trồng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đầu tư; nhận 

chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế rừng từ chủ rừng khác theo quy đinh của pháp 
luật. 

(Ở đây không hề nhắc đến sở hữu rừng tự nhiên đối với các cộng đồng, các hộ 
gia đình, cá nhân; không nhắc đến vai trò của các cộng đồng trong quản lý rừng thuộc 
sở hữu nhà nước và các sở hữu khác) 

- Điều 19. Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục 
đích sử dụng rừng 

1. Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng phải 
tuân thủ quy định của luật này; phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp 
luật khác liên quan. 

2. Thời hạn, hạn mức giao rừng, cho thuê rừng phù hợp với thời hạn, hạn mức 
giao đất, cho thuê đất. 

(Trong luật có điều về giao rừng.. của nhà nước nhưng không có quy định về 
vai trò của các cộng đồng dân cư đối với rừng) 

- Điều 26. Nguyên tắc tổ chức quản lý rừng  
1. Nhà nước giao, cho thuê rừng, tổ chức quản lý, bảo vệ rừng; đảm bảo diện 

tích rừng có chủ thực sự. 
2. Chủ rừng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng bền vững đúng 

quy chế quản lý đối với từng loại rừng. 
(Trong nguyên tắc tổ chức quản lý rừng hầu như không có vai trò của các cộng 

đồng dân cư sinh sống gần rừng hoặc đã và đang sử dụng rừng như một truyền thống, 
một tập tục). 

- Điều 50. Nghĩa vụ bảo vệ rừng của toàn dân 
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1. Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có trách 
nhiệm bảo vệ rừng, thực hiện các quy định về bảo vệ rừng theo quy định của Luật này, 
pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, pháp 
luật về thú y và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm thông báo 
kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ rừng về cháy rừng, sinh vật 
gây hại rừng và hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng; chấp hành sự huy 
động nhân lực, phương tiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra cháy 
rừng. 

(Cộng đồng có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ rừng, nhưng lợi ích của họ từ 
rừng thì không rõ ràng) 

 


