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1. Bối cảnh: Giao đất giao rừng cho Hộ, 
Cộng đồng theo Luật Lâm nghiệp 2017

2. Xu hướng khu vực Châu Á về giao quyền 
hưởng dụng đất rừng truyền thống và phát 
triển Doanh nghiệp lâm nghiệp cộng đồng 
(Community Forestry Enterprise)

3. Bài học giao đất giao rừng cho Hộ, Cộng 
đồng (Thất bại - Thành công,)

4. Giải pháp cho giao đất giao rừng cho hộ, 
cộng đồng và sau giao để quản lý rừng bền 
vững và phát triển sinh kế

5. Các điểm nhấn mạnh cho Nghị định
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Bài trình bày dựa trên cơ sở

Tổng quan tài liệu 
cập nhật

Quan điểm tư vấn

Tài liệu tham khảo
• Tổng cục Lâm nghiệp, 2018. Báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền 
vững vùng Tây Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

• FAO, 2017. Creating an enabling environment for the development of small scale forest enterprises (SSFE) in 
Asia. Regional Expert Meeting, Colombo, Sri Lanka 19-21 October 2017.

• Bao Huy, 2017. Report on Assessment for Developing Bu Nor Community Forest Enterprise (CFE). Rainforest 
Alliance.

• MRLG (Mekong Region Land Governance), 2017. A report outlining main outcomes from the workshop. 
Mekong Region Customary Tenure Workshop, 7-9 March 2017, Nay Pyi Taw, Myanmar.

• Hodgdon, B.D.; Chapela, F.; Bray, D.B., 2013. Mexican Community Forestry. Enterprises and Associations as 
Response to Barriers. RECOFTC, Rainforest Alliance. 

• Sikor, T., Griten, D., Atkinson, J., Huy, B., Dahal, G.R., Duangsathaporn, K., Hurahura, F., Phavilay, K., Maryudi, 
A., Pulhin, J., Ramirez, M.A., Win, S., Toh, S., Vaz, J., Sokchea, T., Marona, S., Yaqiao, Z., 2013: Community 
Forestry in Asia and the Pacific. Pathway to inclusive development. RECOFTC, Thailand. 

• Bảo Huy, 2012. Đánh giá quản lý rừng cộng đồng ở Tây Nguyên giai đoạn 2000 – 2012. Rừng và Môi trường 
47(2012): 19-29

• Wode, B., Huy, B., 2009. Nghiên cứu thực trạng lâm nghiệp cộng đồng Việt Nam. GIZ, GFA.
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1. Bối cảnh: Giao đất giao rừng cho Hộ, Cộng đồng theo Luật 
Lâm nghiệp 2017

Luật Lâm nghiệp và 
Giao đất Giao rừng cho 
Hộ, Cộng đồng

Rõ ràng với cộng đồng, hộ: 

• Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư

• Giao rừng cho hộ, cộng đồng theo 3 loại rừng:

 Rừng đặc dụng: Giao cho cộng đồng khu 

rừng tín ngưỡng 

 Rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Hộ; Cộng 

đồng

• Quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

• Quyền sử dụng rừng tự nhiên (Cộng đồng bình 

đẳng)

• Được nhà nước đầu tư bảo vệ, phục hồi rừng tự 

nhiên là rừng đặc dụng và phòng hộ

Chưa rõ, cần có trong Nghị định: 

• Nhà nước không đầu tư cho cộng đồng 

quản lý rừng nghèo kiệt là rừng sản xuất? 

Đóng cửa rừng tự nhiên, Bảo vệ, Phục hồi 

như thế nào?

• Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên thực hiện theo Luật và Quy 

chế quản lý rừng (Khó cho cộng đồng)

1. Bối cảnh: Giao đất giao rừng cho Hộ, Cộng đồng theo Luật 
Lâm nghiệp 2017

• Tình hình giao đất giao rừng cho hộ - cộng đồng ở Tây Nguyên 
sau hơn 15 năm

• Tỷ lệ diện tích rừng giao cho hộ, cộng đồng rất thấp

• Cộng đồng tham gia chủ yếu làm thuê (Bảo vệ rừng)

• Được đầu tư và hưởng lợi từ tự nhiên hầu như chưa có 

• Kết quả:

• Rừng và đất rừng giao chưa thực sự đóng góp vào sinh kế

• Rừng đã giao vẫn mất và suy thoái
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Tỷ lệ rừng theo chủ quản lý (Tổng cục Lâm nghiệp, 2018)

2. Xu thế về giao quyền hưởng dụng đất – rừng truyền 
thống và phát triển doanh nghiệp lâm nghiệp cộng đồng

• FAO, 2017, Colombo, Sri Lanka, 2017: Cần tạo ra môi trường để phát triển doanh 

nghiệp lâm nghiệp nhỏ (SSFE) ở Châu Á.

• Dự án sông Mê Kong (2017): 

• Cần thừa nhận và bảo vệ quyền hưởng dụng đất – rừng truyền thống

• Thiếu sự thừa nhận này đã ảnh hưởng tiêu cực đến người dân sống phụ thuộc

vào rừng

• Liên minh rừng mưa (Rainforest Alliance) đã có những thành công trong phát 

triển doanh nghiệp lâm nghiệp cộng đồng (CEF) ở các nước nhiệt đới đang phát 

triển.
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2. Xu thế về giao quyền hưởng dụng đất – rừng truyền 
thống và phát triển doanh nghiệp lâm nghiệp cộng đồng (tt)

• Xu thế quản lý rừng tự nhiên sản xuất ở Việt Nam:

Chủ thể là ai?: Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, UBND xã, Cộng đồng, 

Hộ gia đình?. Vai trò của cộng đồng cần được xem trọng hơn

Rừng tự nhiên sản xuất cần được quản lý tập trung, gắn quyền hưởng dụng

truyền thống của cộng đồng

Nâng cấp từ quản lý rừng cộng đồng truyền thống lên Doanh nghiệp lâm 

nghiệp quy mô nhỏ/Doanh nghiệp lâm nghiệp cộng đồng (SSFE, CFE) theo

hướng quản lý rừng đa chức năng, đa sản phẩm

3. Bài học giao đất giao rừng cho hộ - cộng đồng ở Tây 
Nguyên sau hơn 15 năm (Thất bại – Thành công)

Quản lý rừng cộng đồng thử 
nghiệm bởi các dự án quốc 

tế: SDC/Helvetas/TNU, 
GIZ, JICA, WWF, SNV, 

UN-REDD+, ……

Chương trình lâm nghiệp 
cộng đồng quốc gia (10 tỉnh 

40 xã) có 2 pha

Chương trình Giao đất giao 
rừng cho đồng bào Tây 

Nguyên theo QĐ 304/2005
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Những thất bại trong giao đất giao rừng 
cho hộ, cộng đồng và nguyên nhân

Thất bại/Thử thách! Trong giao đất giao rừng cho Hộ, 
Cộng đồng ở Tây nguyên
Nguyên nhân

Thất bại/Thử thách Nguyên nhân

Rừng vẫn mất Giao rừng tự nhiên cho hộ

Lâm nghiệp chưa tạo ra sinh kế bền vững cho người dân Rừng nghèo không có chính sách đầu tư cho bảo vệ, 

phục hồi

Tranh chấp đất đai Giao rừng không đúng nhu cầu, vị trí truyền thống của 

cộng đồng

Cơ chế hưởng lợi gỗ không rõ ràng, thủ tục phức tạp

Không có định hướng phát triển lâm nghiệp cộng đồng 

Không hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng

Cần đánh giá thất bại khách quan dựa vào nguyên nhân – Không phải người dân không có nhu cầu và 

năng lực quản lý rừng
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Những thành công trong giao đất giao 
rừng cho hộ, cộng đồng và nguyên nhân

Thành công/Bài học! Trong giao đất giao rừng cho Hộ, 
Cộng đồng ở Tây nguyên
Nguyên nhân

Thành công/Bài học Nguyên nhân

Một số nơi rừng được quản lý bảo vệ khá tốt Rừng giao cho nhóm hộ, cộng đồng

Tạo ra thu nhập từ gỗ thương mại (Bu Nor, Đăk Nông; 

Buôn Tul, Đăk Lăk)

Khu vực giao phù hợp với rừng truyền thống

Nâng cao năng lực quản lý rừng cộng đồng ở 5 tỉnh 

Tây Nguyên

Có sự hỗ trợ nâng cao năng lực từ bên ngoài: Kiểm kê 

rừng, lập kế hoạch, quy ước, kỹ thuật lâm sinh đơn 

giản

Gắn kết bảo vệ, kinh doanh rừng với PES, REDD+ Có chính sách địa phương về hưởng lợi gỗ

Các tài liệu, hướng dẫn khá đầy đủ Định hướng phát triển lâm nghiệp cộng đồng

Một số nơi có khả năng nâng cấp mức quản lý rừng: 

CFE
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Mất rừng khu vực giáp với rừng cộng đồngRừng cộng đồng

DI SẢN CỦA LÂM NGHIỆP CỘNG 
ĐỒNG BỊ LÃNG QUÊN
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Tiến trình quản lý rừng cộng đồng đã được tổng kết

Quy    ch s    ng đât 

lâm nghi p    gia  đ t giao 

r ng    s  tham gia

L p k     ch    n    r ng 

c ng đ ng 5 năm

Xây d ng Quy   c   o v  

      t tri n r ng c ng 

đ ng

Th c hi n k     ch    n 

   r ng c ng đ ng

Chia    l i  ch, xây d ng 

    r ng c ng đ ng

Quy h  ch khu 

vực rừng cộng 

đồng

C m m c rừng 

cộng đồng

Điều tra t i nguyên 

rừng c  sự tham 

gia

Điều tra t i nguyên 

rừng c  sự tham 

gia

Đánh giá nhu c u 

lâm   n

So  ánh cung c u 

thông qua mô h nh 

rừng  n định

Xây dựng công 

khai  v   th ng 

nhất thực hi n 

trong cộng đồng

T  nh l p Ban    n    

r ng c ng đ ng

Công đông b nh 

ch n

L p kế h  ch:

- Khai thác

-   m gi u rừng

-  hát triển LSNG. 

…...

 p   ng các    

thu t lâm sinh:

- Khai thác ch n

-   a thưa

-   m gi u rừng ...

Theo lu t thuế

Theo Quy ước

Loài, cấp kính 
màu, công dụng
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Phương pháp lập mô hình
rừng ổn định để hướng dẫn 
khai thác gỗ bền vững

Điề  tra tr ng t  i 

r ng tr ng  ìn  - 

giàu:

Sô = 500 – 1000m2

Điề  tra tăng tr ởng 

đ ờng k n  5 năm:

- Đẻ  vát 

S  li u c   ẵn

-  hỏng vấn nông  ân

Mô  ìn  r ng mẫ 

Mô phỏng phân b  N/D   ng gi m the  h m 

Mayer với cự ly cỡ  ính phù hợp với tăng trưởng 

đường  ính 5 năm

Mô  ìn  r ng ổn địn  t e  tr ng t  i r ng (Đơn gi n  ố     k n )
- N/D   ng gi m b   đ m rừng  n đinh

- C  t ng G phù hợp, ph  biến với năng  uất, tr ng thái

- Gộp các cỡ  ính để c  ít    cấp  ính:  ừ 3 – 5 cấp, cự ly cỡ  ính = 10cm

Ki   r ng:
 hường xanh

Nửa r ng lá

R ng lá - Khộp

Gỗ –  re nứa

….

Điề  tra trên     tr ng 

t  i r ng: Non, Nghèo

Sô = 500m2

Xây   ng mô  ìn  r ng ổn địn  t e  tr ng t  i

- Đồng   ng với mô h nh rừng mẫu

-  rên cơ  ở G ph  biến của tr ng thái

Vùng sinh thái

N    ầ  gỗ  ủi  ủa   ng 

đ ng

K   năng   ng     gỗ 

t ông   a Mô  ìn  r ng 

ổn địn 

Bảo vệ rừng

Khoanh nuôi xúc 
tiến tái sinh Phát triển rừng: Trồng 

rừng, Làm giàu, NLKH, 
LSNG, … 

Sử dụng rừng

K           n    r ng   ng đ ng 5 năm
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7 tiêu chí  chọn cây chặt đơn giản để khai 
thác rừng bền vững:
Hai điển hình ở Bunor (Đăk Nông và Buôn 
Tul (Dăk Lăk)

• Loài cây phổ biến

• Cây cạnh tranh tán, thành thục, xấu

• Bảo đảm cự ly 2 cây chặt

• Độ tàn che còn lại >0.5

• Nơi có tái sinh

• Không quá dốc

• Không gần suối

KHAI THÁC GỖ THƯƠNG MẠI RỪNG CỘNG ĐỒNG BỀN 
VỮNG ĐÃ ĐƯỢC THỬ NGHIỆM TRÊN 7 NĂM ở Bu Nor 
(Đăk Nông), Buôn Tul (Đăk Lăk)
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Quyền hưởng lợi và phân 

chia lợi ích trong cộng 

đồng trong khai thác gỗ 

với mục đích thương mại

Mô  ìn  r ng ổn địn      ơ  ở đ  

x   địn   ố  ây k ai t     ền  ững 

t e   ỡ k n  

Số  ây đ      é  k ai t    t e  

 ỡ k n 

Tổng t   n    t    n gỗ

T    t i 

nguyên

P ần   i      ủa 

  ng đ ng

Điều ph i v  đ u tư l i 

ch  phát triển rừng đ i 

với rừng nghè  v  đất 

tr ng

Cộng đồng được hưởng ph n tăng 

trưởng    cây trên cơ  ở     ánh với 

mô h nh rừng  n định

2/3  Qu  phát triển rừng 

cộng đồng

1/3 còn l i phân chia ch  các 

hộ gia đ nh

UBND xã

 ùy the  nh m gỗ, kích 

thước gỗ 

10% 90%

T   n     a  k i tr  t    t i 

nguyên và chi phí khai thác

Chi phí cho 

khai thác: C ặt 

cây, ké  gỗ,    

 in  r ng, giám 

sát

Cộng đồng “Giám sát 
carbon rừng có sự 
tham gia” (Lâm Đồng, 
UN-REDD, SNV-
REDD)
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THAY ĐỔI NĂNG  ỰC QUẢN  Ý RỪNG CỦA CỘNG ĐỒNG
Bu N r, Đă  Nông  au hơn 10 năm

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Xác định vùng rừng cộng 
đồng

Xây  ựng quy ước

Xây  ựng  ế h  ch qu n 
lý rừng

   chức khai thác gỗ

   chức hợp đồng khai 
thác, bán gỗ

   chức gi i pháp lâm 
sinh

   chức b o v  rừng

   chức thực hi n quy 
ước

   chức phân chia lợi ích 
từ rừng

Gi i quyết tranh chấp -
hòa gi i

Năm 2000

Năm 2012

Các hướng dẫn cho LNCĐ có giá trị
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4. Giải pháp cho 
giao đất giao rừng 
và sau giao cho hộ, 
cộng đồng để quản 
lý rừng bền vững và 
phát triển sinh kế

Chính sách về quyền 
hưởng lợi: Lâm 

nghiệp có thể đóng 
góp vào phát triển 
kinh tế cộng đồng?

Có chi trả dịch vụ quản lý rừng cho cộng đồng: Bảo vệ, phục hồi rừng:

• Dịch vụ quản lý bảo vệ rừng với rừng nghèo kiệt (Nơi không trong lưu vực thủy điện)

• Đầu tư phục hồi rừng, Nông Lâm kết hợp

Cơ chế riêng về khai thác lâm sản

Hình thành CFE

Định hướng về phục 
hồi các hệ sinh thái 
rừng tự nhiên suy 

thoái

Làm giàu rừng (Phù hợp với đóng cửa rừng tự nhiên)

Khoanh nuôi xúc tiến  tái sinh tự nhiên

Định hướng phát 
triển sinh kế

Nông lâm kết hợp trên đất lâm nghiệp

Đa sản phẩm (Phù hợp với đóng cửa rừng tự nhiên)

Đa chức năng: Sản xuất gắn với bảo vệ hệ sinh thái rừng, REDD+, PES

Loại rừng giao: Ưu 
tiên các loại rừng sau 
giao cho cộng đồng

Rừng đầu nguồn, thiêng, văn hóa truyền thống

Rừng quản lý truyền thống của cộng đồng (trong chu kỳ nương rẫy, thu hái thực 
phẩm, dược liệu, …)

Rừng UBND xã

Đối tượng chủ rừng
Đất lâm nghiệp để trồng rừng, NLKH: Giao cho hộ

Rừng tự nhiên: Giao cho nhóm hộ, cộng đồng – Hình thành Ban, Doanh nghiệp

Đánh giá khả năng chuyển từng LNCĐ 
sang Doanh nghiệp LNCĐ (CFE) 
(TNU/Rainforest Alliance)
Trường hợp Bon Bu Nor, Đăk Nông
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Phát triển quản lý rừng cộng đồng: Thách thức và Cơ hội

CỘNG ĐỒNG 

ĐỊA PHƯƠNG 

QUẢN LÝ 

RỪNG TRUYỀN 

THỐNG, CFM

THỬ THÁCH
DOANH 

NGHIỆP RỪNG 

CỘNG ĐỒNG

CFE, SSFE
CƠ HỘI

Không được 

phép khai 

thác gỗ 

thương mại

Rừng tự 

nhiên nghèo 

kiệt

Thiếu/Yếu về 

tư cách pháp 

nhân để kinh 

doanh rừng

Thiếu nguồn 

lực: Nhân 

lực, tài chính 

Vẫn còn nhiều 

cộng đồng có 

truyền thống 

gắn với rừng ở 

Tây Nguyên 

Chi trả dich vụ quản 

lý rừng:  Bảo vệ 

rừng, PES, REDD+, 

phục hồi rừng

Diện tích rừng 

có thể giao cho 

cộng đồng từ 

UBND xã, Cty 

LN

Đa dạng hóa 

sản phẩm 

rừng

Luật  lâm 

nghiệp thuận 

lợi cho CFE, 

SSFE

Có khả năng 

phục hồi rừng 

tự nhiên

5. Các 
điểm nhấn 
mạnh cho 
Nghị định

1. Giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý; giao đất cho hộ trồng 
rừng, NLKH

2. Rừng, lâm nghiệp phải đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh 
tế, văn hóa của cộng đồng bản địa ở Tây Nguyên

• Rừng ở nơi truyền thống văn hóa, nơi gắn với sinh kế được giao cho 
cộng đồng

• Có chi trả dịch vụ quản lý rừng cho cộng đồng: Bảo vệ, phục hồi 
rừng

• Cơ chế hưởng lợi lâm sản đơn giản rõ ràng

• Phát triển phương thức quản lý rừng rừng cộng đồng theo hướng 
CFE

3. Bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên suy thoái dựa vào 
cộng đồng: Làm giàu rừng, xúc tiến tái sinh tự nhiên là khả thi đối với 
rừng nghèo kiệt

4. Thông tư, Hướng dẫn riêng liên quan đến người dân, cộng đồng: 

• Thủ tục giao đất giao rừng

• Khai thác lâm sản

• Chi trả dịch vụ quản lý rừng: Bảo vệ, phục hồi rừng, NLKH

• Hình thành CFE
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HỘI THẢO 
THAM VẤN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT LÂM NGHIỆP
Tp. Buôn Ma Thuột, ngày 08/06/2018

GIAO RỪNG GẮN VỚI GIAO ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, 
CỘNG ĐỒNG Ở TÂY NGUYÊN

Bảo Huy


