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CHỒNG LẤN VÀ TRANH 
CHẤP ĐẤT ĐAI TRONG RỪNG 

ĐẶC DỤNG Ở ĐẮK LẮK

TS. Cao Thị Lý 
(Khoa Nông Lâm nghiệp, trường Đại học Tây Nguyên)

Hội thảo tham vấn giải pháp phục hồi cảnh 
quan rừng tại VQG  Chư Yang Sin

Ngày 18/05/2018

Mở đầu
• Chồng lấn và tranh chấp trong sử dụng đất lâm nghiệp (ĐLN) là một trong 

những vấn đề liên quan đến bảo vệ, phát triển rừng tự nhiên ở tất cả các loại 
rừng

• Chồng lấn chủ yếu  do thiếu sót trong quá trình quy hoạch ĐLN. Tranh chấp đất 
đai chủ yếu do xâm canh, lấn chiếm ĐLN của các đơn vị chủ quản lý rừng.

• Ở Tây Nguyên, tình trạng này ở rừng đặc dụng (RĐD) tuy xảy ra không gay gắt 
như ở rừng sản xuất và rừng phòng hộ, nhưng cũng đã:

– Gây ra những khó khăn, thử thách cho công tác quản lý  bảo tồn tài nguyên rừng.

– Phá vỡ cảnh quan rừng

• Với  mong muốn cung cấp một số bằng chứng thực tiễn, khách quan đóng góp:

– Đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách hướng đến giải quyết hài hòa vấn đề 
xung đột trong sử dụng ĐLN;

– Cũng như vận động các chính sách nhằm phục hồi cảnh quan rừng gắn với cải thiện 
sinh kế người dân vùng đệm các khu rừng đặc dụng;

• Bài trình bày chia sẻ một số kết quả ghi nhận từ thực tế khảo sát, cũng như cập 
nhật thông tin, dữ liệu từ các khu rừng đặc dụng ở Đắk Lắk, liên quan đến vấn 
đề chồng lấn, xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp ở các khu RĐD tại Đắk Lắk

Cơ cấu diện tích 03 loại rừng 

Rừng đặc 
dụng
34%

Rừng phòng 
hộ

12%

Rừng 
sản 
xuất
54%

Đắk Lắk

Bản đồ các khu rừng đặc dụng ở Đắk Lắk và vùng đệm 

Nguồn: Bảo Huy và cộng sự , 2013 (Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu RĐD tỉnh 
Đắk Lắk đến năm 2020)

Nguồn thông tin, dữ liệu

• Kế thừa kết quả:

– Điều tra, khảo sát đề xuất điều chỉnh quy hoạch các khu 
rừng đặc dụng tỉnh Đắk Lắk (Bảo Huy và các cộng sự, 2013)

– Trao đổi, thảo luận với nhóm cán bộ kỹ thuật, kiểm lâm 
của VQG Chư Yang Sin (Tropenbos, tháng 9/2017)

• Cập nhật thông tin từ BQL các khu rừng đặc dụng 
(tháng 5/2018), gồm:

– 02 vườn quốc gia: Chư Yang Sin, Yok Don

– 02 KBTTN: Nam Ka, Ea Sô

– 01 Khu bảo tồn cảnh quan hồ Lắk
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Thực trạng chung về chồng lấn và 
tranh chấp đất đai ở các khu RĐD 

• Hầu hết các khu RĐD ở Đắk Lắk đều có tình trạng này. Tuy nhiên, mức độ 
và phạm vi lấn chiếm, cũng như tác động, có sự khác nhau tùy đặc điểm 
của mỗi khu RĐD.

• Chồng lấn

– Một số diện tích canh tác nương rẫy của người dân các địa phương vùng đệm  canh tác 
trườc khi thành lập KBT

– Khi quy hoạch:  khoanh vẽ diện tích RĐD theo tiểu khu nên bao gồm luôn những diện 
tích này

– Đa số các khu RĐD đã giải quyết,  tiến hành cắm mốc ranh giới. Trong đó có một số khu 
đến nay vẫn chưa giải quyết được, vì chưa có sự thống nhất giữa các bên liên quan.

• Xâm canh, lấn chiếm

– Đây là tình trạng chung ở tất cả các khu RĐD;

– Người dân lấn chiếm, cơi nới thêm diện tích rẫy và lấn chiếm vào rừng của VQG/KBTTN

– BQL các khu RĐD tổ chức tuần tra, kiểm tra thường xuyên – Phát hiện và báo cáo kịp 
thời để ngăn chặn, xử lý

Thực trạng chồng lấn và tranh chấp đất 
đai tại các VQG, KBTTN ở Đắk Lắk

• VQG Chư Yang Sin

• VQG Yok Don

• KBTTN Ea Sô

• KBTTN Nam Ka

• Khu rừng đặc dụng (Khu bảo vệ cảnh quan) Hồ 
Lắk

Thông tin chung về các khu rừng đặc dụng 
ở Đắk Lắk

STT Khu rừng đặc dụng Tổng diện 
tích (ha)

Diện tích 
vùng đệm 

(ha)

Số lượng các địa 
phương vùng đệm

Số hộ/ 
Số khẩu

1 VQG Chư Yang Sin 59,481.91 194,014 14 xã, 04 huyện 
thuộc 2 tỉnh

21,755/
82,490

2 VQG Yok Don 115,545.0 7 xã, 3 huyện, thuộc 
2 tỉnh

3 KBTTN Ea Sô 26,848.2 99,666 09 xã, 05 huyện 
thuộc 3 tỉnh

11,283/ 
51,233

4 KBTTN Nam Ka 20,575.4 
(20.469.3)

45,471 09 xã, 03 huyện, 
thuộc 02 tỉnh

10,979/ 
46,897

5 Khu rừng đặc dụng 
(Khu bảo vệ cảnh 
quan) Hồ Lăk

10,333.6 
(+ Hồ Lăk = 
11,025.00)

55,303 6 xã, 1 thị trấn,3 
huyện, tỉnh Đắk Lắk

10.759/ 
48.831

Nguồn: Bảo Huy và cộng sự , 2013 (Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu RĐD tỉnh 
Đắk Lắk đến năm 2020 ; VQG Yok Don (2013, 2018) 

Thông tin về chồng lấn, lấn chiếm ĐLN ở các khu RĐD
(Nguồn: Các BQL RĐD cung cấp, 2018)

Rừng đặc 
dụng

Chồng
lấn (ha)

Xâm canh/ lấn 
chiếm (ha)

Địa điểm Ghi chú

Cũ Mới

VQG Chư Yang 
Sin

128.07 - - TK 1187 (Khuê Ngọc 
Điền), 1179 (Hòa Lễ),
1188 (Cư Pui), 1222, 1216 
(Yang Mao)

DT rẫy có trước
khi thành lập 
VQG

VQG Yok Don - 8.2 8.158 TK: 507,503, 470,434, 458 
(cũ); TK 442,458 (mới)

Cũ: 2012; mới: 
2012 - 2017

KBTTN Ea Sô - 5.337 19.78 TK: 632 (Ea Dar & Ea Sô) Cũ: trước 1999;  
mới: 1999 - 2018

KBTTN Nam Ka Không có thông tin và dữ liệu cập nhật năm 2018

Khu rừng đặc 
dụng (Khu bảo 
vệ cảnh quan) 
Hồ Lăk

Không có thông tin và dữ liệu cập nhật năm 2018

Vườn quốc gia Chư Yang Sin
• Tình trạng chồng lấn:

– Diện tích 128.07 ha,
– Đâ là đất nương rẫy của dân các 

xã Khuê Ngọc Điền, Hòa Lễ, Cư 
Pui, Yang Mao

– Canh tác từ trước khi thành lập 
VQG

• Nguyên nhân:
– Khoanh vẽ diện tích theo ranh giới 

tiểu khu khi quy hoạch VQG;

• Hiện trạng: Chưa được giải 
quyết , giữ nguyên hiện trạng

• Giải pháp khắc phục:
– Tăng cường tuần tra, kiểm tra
– Không cho phép lấn chiếm, mở 

rộng

Vườn quốc gia Chư Yang Sin
Tình trạng xâm canh, lấn chiếm:

• Theo thông tin cung cấp của VQG: hiện nay không có xảy ra

• Theo khảo sát điều chỉnh quy hoạch năm 2013, nguy cơ: 
– xác định 225.4 ha đất canh tác của người DTTSTC ở buôn Đắk Tuôr 

liền kề với rừng ở TK1188 

– Cần bóc tách giao về địa phương cấp QSD cho dân, xác định mốc 
ranh giới

– Nếu không giải quyết sớm: nguy cơ lấn chiếm sẽ xảy ra

– Khó khăn cho công tác quản lý và bảo tồn

Nương rẫy truyền thống đề nghị trả về cho cộng đồng dân tộc bản 
địa M’Nông ở xã Cư Pui (Buôn Dak Tour) 

Nương rẫy của dân áp sát ranh 
giới VQG Chư Yang sin
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Vườn quốc gia Yok Don

Chồng lấn ĐLN:

• Hiện nay không còn 
tình trạng chồng lấn 
ĐLN

• Đã được giải quyết: rà 
soát diện tích 2012, 
cắm mốc năm 2013

• Các hộ dân biết ranh 
giới đất rẫy của mình

• Ngăn chặn và hạn chế 
được tình trạng cơi 
nới, lấn chiếm

Vườn quốc gia Yok Don

Lấn chiếm ĐLN:

• Năm 2012: 
– Diện tích lấn chiếm:8.2ha, tại các tiểu khu 507,503,472, 

434,458 (khu vực trạm KL số 02,03,06 và Drăng Phôk quản lý

– VQG đã rà soát, xây dựng phương án xử lý, thu hồi, di dời, 
giải tỏa và phục hồi rừng trên diện tích bị phá

– Tuy nhiên, việc xử lý chưa dứt điểm 

• Đến tháng 5/2018
– Diện tích lấn chiếm: 8.158 ha, tại 02 tiểu khu 442 và 458 

(Buôn Drăng Phôk, xã Krông Na)

– Hiện nay là “điểm nóng” 

– VQG báo cáo UBND huyện, các ban ngành liên quan đang 
phối hợp điều tra, xử lý

Một số hình ảnh về tình trạng lấn chiếm ĐLN ở 
tiểu khu 442 và 458-VQG Yok Don 

(Nguồn: Phòng KH&HTQT, Vườn quốc gia Yok Don,2018)
Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Tình trạng chồng lấn ĐLN
• Diện tích đất nương rẫy của người dân các 

địa phương canh tác trước khi thành lập 
KBTTN Ea Sô (1999): 5.33 ha;

• Gồm 12 hộ, người Ê Đê 
• Khi thành lập KBT, chỉ di dời nơi ở, đất canh 

tác chưa thể di dời vì chưa có quỹ đất để 
bố trí cho các hộ này canh tác

• Cách giải quyết:
– UBND huyện Ea Kar tạm thời cho phép 12 hộ 

dân Ê Đê được tiếp tục canh tác trên 5.33 ha
– Không được lấn chiếm thêm và không được 

trồng cây lâu năm
– Khi huyện bố trí được đất canh tác sẽ dời 12 

hộ này ra khỏi DT KBT.

• Thực trạng:
– 12 hộ không xây dựng bất kỳ công trình nào
– Các hộ có lấn chiếm thêm (DT tăng 12.3 ha)

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô
Tình trạng lấn chiếm ĐLN

• Diện tích lấn chiếm thêm của 12 hộ có đất canh tác trước 1999: 12.3 ha 

• Từ 1999 –nay: Dân DCTD lấn chiếm thêm 7.48 ha

• Nguyên nhân: 
– DTTS tại chỗ cơi nới thêm diện tích rẫy đã có, trồng cà phê và cây ngắn ngày;

– dân DCTD không được bố trí quỹ đất canh tác, lấn chiếm để trồng cây ngắn ngày;

• Hiện trạng: 
– Dân chủ yếu canh tác cây ngắn ngày;

– Không xây dựng công trình

• Cách giải quyết:
– BQL KBTTN Ea Sô đã kiểm kê, điều tra và xác minh diện tích; đã báo cáo với xã, huyện và 

Sở NN&PTNT (tháng 4/2018);

– Đồng thời đã xây dựng phương án xử lý vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất rừng, thu hồi di 
dời, giải tỏa và phục hồi lại rừng (tháng 4/2018);

– Đề nghị cụ thể: 

• Di dời, giải tỏa diện tích lấn chiếm (Cưỡng chế giải tỏa) 

• BQL KBTTN Ea Sô áp dụng các biện pháp KTLS để phục hồi rừng

Một số hình ảnh về tình trạng lấn chiếm ĐLN ở 
tiểu khu 632- KBTTN Ea Sô

(Nguồn: Phòng pháp chế, Hạt Kiểm lâm KBTTN Ea Sô,2018)
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Khu rừng đặc dụng Hồ Lắk
• Không có thông tin 

và dữ liệu cập nhật 
năm 2018

• Dựa vào dữ liệu điều 
tra, khảo sát đề xuất 
điều chỉnh quy 
hoạch khu RĐD Hồ 
Lăk (Bảo Huy và cộng 
sự, 2013)

Khu rừng đặc dụng Hồ Lắk
• Các chương trình vùng đệm 

chưa được đầu tư đầy đủ, các 
hoạt động còn rời rạc, chưa hệ 
thống để cải thiện sinh kế, giảm 
áp lực đến rừng KBT;

• Canh tác nương rẫy: 
– Với chu kỳ sử dụng đất rẫy bình 

quân là 10 năm, ước tính hàng 
năm có đến 789 ha đất rừng bị 
chặt phá để làm nương rẫy trong 
vùng đệm và khu bảo tồn.

– Canh tác nương rẫy là áp lực lớn 
đến KBT Hồ Lăk

• Đất nương rẫy của người dân áp 
sát diện tích vườn=>
– Nguy cơ về lấn chiếm ĐLN ở khu 

RĐD Hồ Lắk là rất cao
– Đây là khó khăn và thử thách lớn 

đối với BQL

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka

• Không có thông tin và 
dữ liệu cập nhật năm 
2018

• Dựa vào dữ liệu điều 
tra, khảo sát đề xuất 
điều chỉnh quy hoạch 
khu BTTN Nam Ka (Bảo 
Huy và cộng sự, 2013)

Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Ka
• Áp lực của cộng đồng vùng đệm 9 

xã, 3 huyện thuộc Đắk Lắk, Đắk Nông 
lên KBT:
– Đa số là người DTTS tại chỗ, khó khăn; 
– Có buôn Lách Ló nằm trong vùng lõi 

KBT
– Tác động: săn bắt ĐVHD, khai thác gỗ, 

LSNG, phát rừng làm rẫy…
– Việc phá rừng lấy đất canh tác gây áp 

lực lớn đến tài nguyên rừng bảo tồn ở 
Nam Ka

• Với chu kỳ sử dụng đất rẫy bình 
quân là 10 năm, ước tính hàng năm 
có đến 1.201 ha đất rừng bị chặt phá 
để làm nương rẫy trong vùng đệm 
hoặc xâm lấn vào khu bảo tồn.

• Giống RĐD Hồ Lắk
– Nguy cơ về lấn chiếm ĐLN ở khu BTTN 

Nam Ka là rất cao
– Đây là khó khăn và thử thách lớn đối 

với BQL

Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Ka
• Áp lực đất đai: một phần diện tích của khu bảo tồn là đất đai canh tác rẫy cũ của cộng 

đồng bản địa, vì vậy ngay trong phân khu BTNN vẫn duy trì canh tác nương rẫy và nhiều 
nương rẫy cũ được sử dụng canh tác lại

• Các cộng động địa phương đang canh tác trong phân khu này là buôn Cà Te thuộc xã Đăk 
Nuê;  buôn Lách Ló thuộc xã Nam Ka; Buôn Tung 3 thuộc xã Buôn Triết

• Diện tích đấy rẫy canh tác trong phân khu BVNN, tập trung:
– ven suối, 3 hồ tự nhiên, 

– giáp đường giao thông, khu dân cư của các buôn, xã nói trên; 

– tập trung ở các tiểu khu 1292, 1295, 1305, 1306, 1310. 

– Riêng buôn Lách Ló đã được quy hoạch và giao đất lấy ra từ khu bảo tồn, tuy nhiên áp lực lên đất đai 
trong vùng lõi vẫn còn.

• Đề xuất điều chỉnh quy hoạch:
– Một số diện tích ruộng, rẫy cũ của cộng đồng bản địa có trước đây ven sông suối,…cần chuyển sang 

phân khu phục hồi sinh thái , khuyến khích cộng đồng áp dụng các biện pháp canh tác bền vững hoặc 
phục hồi lại rừng

– Các diện tích xâm canh xung quanh khu dân cư, xâm phạm vào phân khu nghiêm ngặt, trên đất dốc; 
cần chuyển sang phân khu phục hồi sinh thái để phục hồi rừng hoặc hỗ trợ cộng đồng áp dụng NLKH

– Biện pháp trên các đất đai xâm canh này là cần thu hút sự tham gia có trách nhiệm của cộng đồng để 
hạn chế mở rộng, đồng thời thúc đẩy phục hồi rừng, ít nhất là áp dụng nông lâm kết hợp.

– DT khoảng 106 ha, nằm trên một đồi độc lập thuộc phân khu HCDV. Đây là đất rẫy truyền thống và 
xâm canh. Nên chuyển trả về địa phương để giao đất cho cộng đồng vùng đệm canh tác.

Một số hình ảnh về nguy cơ lấn chiếm ĐLN 
ở khu BTTN Nam Ka
(Nguồn: Bảo Huy và cộng sự, 2013)

Phân khu BVNN: Phía bắc khu bảo tồn (xã Bình Hòa 
huyện Krông ANa) – Canh tác ruộng ven suối và rẫy 

từ suối lên

Phân khu BVNN: Đường vào hồ Ea Tyr – Canh 
tác ruộng và rẫy trên dất dốc ven suối truyền 

thống

Phân khu BVNN: Canh tác buôn 
Lách Ló vẫn ở ngoài vùng quy 

hoạch cho buôn

Phân khu BVNN: Giáp với Hồ buôn Triết 
– Xâm canh do có nguồn nước tưới

Phân khu DVHC  ở TK 1310  - Trên 
đồi độc lập, đất dốc canh tác truyền 
thống của cộng đồng bản địa  (Ảnh 

vệ tinh)
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Kết luận 
• Tình trạng chồng lấn ĐLN: do khoanh vẽ bản đồ quy hoach KBT theo tiểu khu xảy 

ra ở tất cả các khu RĐD ở Đắk Lắk:
– Đến nay, hầu hết BQL các khu RĐD đã rà soát, cắm mốc,…

– Riêng VQG Chư Yang Sin, chưa giải quyết được; vì chưa có sự thống nhất giữa các bên liên 
quan;

– Điều này có ảnh hưởng đến công tác bảo tồn của đơn vị vì nguy cơ người dân cơi nới, lấn 
chiếm từ diện tích hiện có là rất cao

• Mặc dù công tác quản lý có chặt chẻ hơn các loại RPH, RSX; công tác tuần tra 
thường xuyên, nhưng hầu hết các khu RĐD ở Đắk Lắk đều vẫn còn tình trạng xâm 
canh, lấn chiếm ĐLN:
– Lấn chiếm thêm: cơi nới từ đất rẫy hiện có (DTTS tại chỗ);

– Phá rừng làm rẫy mới (DCTD + DTTSTC)

• Nguyên nhân lấn chiếm ĐLN:
– Tình trạng DCTD, không có đất canh tác

– DTTS tại chỗ tách  hộ, sang nhượng mua bán đất đai trái phép=> thiếu đất canh tác;

– Một số trường hợp trước đây  vi phạm, chưa giải quyết dứt điểm;  chính hộ dân đó và nhiều 
người khác tiếp tục làm theo;

– Thông tin không chính thống và chưa đầy đủ về các chính sách hỗ trợ  của địa phương (trường 
hợp buôn Đrăng Phôk,vùng đệm VQG Yok Don)

Kết luận 
• Tác động:

– Gây áp lực và khó khăn cho công tác BVR, quản lý rừng bền vững ở các BQL;

– Phá vỡ quy hoạch và cảnh quan rừng có tính đặc thù ở mỗi KBT;

• Khó khăn, thách thức:
– Đa số đối tượng dân vi phạm là người DTTS (tại chỗ + DCTD);

– Đất canh tác nương rẫy của dân ở vùng đệm ở tất cả các khu RĐD trong tỉnh đều 
áp sát ranh giới các KBT;

– Nhiều KBT giải tỏa, thu hồi , dân lại tái lấn chiếm (Ea Sô); nhiều hộ dời cột mốc 
(Yok Don);

– Chính sách thu hồi đất lấn chiếm trồng rừng;

– Các chương trình vùng đệm còn thiếu tính hệ thống, chưa thường xuyên;

• Cách giải quyết hiện tại của các BQL RĐD:
– Tăng cường công tác tuyên truyền + tuần tra, kiểm soát

– Nếu có xảy ra lấn chiếm: Điều tra, đo đếm, báo cáo…Xây dựng phương án xử lý…

– Một số trường hợp: 
• Đề xuất thu hồi các diện tích lấn chiếm để phục hồi rừng (Ea Sô);

• Bóc tách các  diện tích rẫy  xâm canh trước khi QHKBT trả về cho địa phương, cấp QSD đất 
cho DTTS tại chỗ (Nam Ka,  Chư  Yang sin)

KHUYẾN NGHỊ

Để giải quyết tranh chấp ĐLN ở các khu rừng đặc dụng tại Đắk Lắk
• Trước mắt :

– Cần phải thực thi, áp dụng luật pháp hiện hành để ngăn chặn và xử lý vi 
phạm; giải quyết trước các trường hợp chiếm dụng ĐLN (nếu có);

– Chú trọng giải quyết và kiểm soát tình trạng dân di cư tự do và tình trạng 
mua, sang nhượng đất đai trái phép ở địa phương; đặc biệt là trong vùng 
canh tác của đồng bào thiểu số tại chổ.

• Về lâu dài:
– Điều tra, khảo  sát để khẳng định thực trạng “Thiếu đất sản  xuất” của 

người DTTS tại chỗ ở các địa phương vùng đệm các KBT

– Cần thiết có những chương trình khảo sát, đánh giá đầy đủ, cụ thể đối 
với từng KBT về thực trạng đất xâm canh, lấn chiếm, nguyên nhân; đánh 
giá hiệu quả của những can thiệp hiện hành

– Từ đó đề xuất giải pháp xử lý, phục hồi rừng trên quan điểm phục hồi 
cảnh quan hợp lý, hài hòa với đảm bảo sinh kế cho người dân địa 
phương (theo đặc thù sinh thái, nhân văn của từng KBT)

– Góp ý và đề xuất điều chỉnh chính sách, chế tài, cơ chế phù hợp nhằm hỗ 
trợ giải quyết vấn đề tranh chấp quyền ĐLN ở các khu rừng đặc dụng.

Tài liệu, nguồn thông tin tham khảo
• KBTTN Ea Sô (Tháng 5/2018). Báo cáo về việc thực hiện kiểm kê, điều tra, xác minh 

diện tích bị các hộ dân lấn chiếm đất rừng trái phép tại tiểu khu 632-thuộc khu 
BTTN Ea Sô. Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk

• KBTTN Ea Sô (Tháng 4/2018). Phương án xử lý vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất 
rừng, thu hồi di dời, giải tỏa và phục hồi lại rừng. Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk.

• Bảo Huy và cộng sự (2013), Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc 
gia Chư Yang Sin đến năm 2020. Sở NN&PTNT, tỉnh Đắk Lắk.

• Bảo Huy và cộng sự (2013), Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn 
thiên nhiên Ea Sô đến năm 2020. Sở NN&PTNT, tỉnh Đắk Lắk.

• Bảo Huy và cộng sự (2013), Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu rừng 
bảo vệ cảnh quan Hồ Lắk đến năm 2020. Sở NN&PTNT, tỉnh Đắk Lắk.

• Bảo Huy và cộng sự (2013), Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu dự trữ 
thiên nhiên Nam Ka đến năm 2020. Sở NN&PTNT, tỉnh Đắk Lắk.

• Bảo Huy và cộng sự (2013), Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc 
dụng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020. Sở NN&PTNT, tỉnh Đắk Lắk.

• Cao Thị Lý, Võ Hùng, Nguyễn Công Tài Anh, Hoàng Trọng Khánh,Phạm Đoàn Phú 
Quốc, Hồ Đình Bảo (2017), Nghiên cứu xung đột trong sử dụng đất lâm nghiệp 
giữa các chủ thể vùng Tây Nguyên. Nghiên cứu trường hợp,  Tropenbos, Hà Nội.

• Phiếu thu thập thông tin và một số hình ảnh liên quan do phòng Khoa học và HTQT 
của các BQL rừng đặc dụng, gồm: VQG Chư Yang Sin, VQG Yok Don, KBTTN Ea Sô, 
KBTTN  Nam Ka, Khu rừng bảo vệ cảnh quan Hồ Lắk cung cấp

Xin cảm ơn!


