
08/06/2018

1

THÁCH THỨC TRONG GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN 
ĐẤT ĐAI VÀ THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA HỘ 
GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG BẢO VỆ VÀ 

PHỤC HỒI RỪNG Ở TÂY NGUYÊN

TS. Cao Thị Lý 
(Trường Đại học Tây Nguyên)

Hội thảo: Tham vấn dự thảo Nghị định quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Ngày 08/06/2018

Đặt vấn đề
• Mâu thuẫn, tranh chấp quyền sử dụng đất lâm nghiệp (ĐLN) là vấn 

đề “nóng” trong thời gian gần đây, có liên quan trực tiếp đến việc 
bảo vệ, phục hồi rừng tự nhiên. 

• Giải quyết mâu thuẫn đất đai gặp nhiều thách thức. Điều này diễn 
ra ở tất cả các loại rừng

• Một trong số thách thức đó là chưa thu hút được sự tham gia một 
cách tự giác, tích cực của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu 
số (DTTS) ở địa phương trong bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên

• Điều này được quan tâm nhiều đối với các khu vực có chồng lấn,  
xâm canh, lấn chiếm ĐLN ở  ven rừng đặc dụng và rừng phòng hộ; 

• Bài trình bày với mong muốn cung cấp một số bằng chứng thực tế ở 
Tây Nguyên, nhằm:
– Xác định bối cảnh cụ thể để thúc đẩy và hỗ trợ người dân, đặc biệt là 

người dân tộc thiểu số tham gia quản lý và phục hồi rừng tự nhiên
– Góp phần đề xuất đối với Dự thảo Nghị định để thúc đẩy chính sách hỗ 

trợ hộ gia đình, cộng đồng và người dân tộc thiểu số tham gia quản lý 
bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên
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Nguồn thông tin, dữ liệu

• Kế thừa kết quả nghiên cứu “Xung đột trong sử dụng 
đất lâm nghiệp giữa các chủ thể ở vùng Tây Nguyên” –
Nghiên cứu trường hợp do Tropenbos tài trợ và trường 
Đại học Tây Nguyên thực hiện (2017);

• Tham khảo kết quả thảo luận từ hội thảo “Tham vấn 
giải pháp phục hồi cảnh quan rừng tại VQG Chư Yang 
Sin”, do PanNature và QGG Chư Yang Sin tổ chức 
(18/5/2018);

• Thông tin cập nhật từ thực tế vấn đề chồng lấn, xâm 
canh, lấn chiếm ĐLN ở một số VQG, KBTTN tại Tây 
Nguyên.

Nội dung trình bày
1. Thực trạng mâu thuẫn sử dụng ĐLN ở Tây Nguyên

a. Trường hợp chồng lấn và tranh chấp ĐLN ở rừng đặc dụng tại Đắk 
Lắk

b. Trường hợp chồng lấn và tranh chấp ĐLN ở rừng phòng hộ tại Đắk 
Lắk

2. Giải quyết mâu thuẫn ĐLN ở Tây Nguyên 

3. Thách thức trong giải quyết mâu thuẫn ĐLN và thu hút người 
dân tham gia bảo vệ và phuc hồi rừng (Đặc dụng & Phòng hộ)

4. Bối cảnh cụ thể - Thúc đẩy, hỗ trợ hộ gia đình, cộng đồng, 
người DTTS tham gia quản lý và phục hồi rừng tự nhiên

5. Đề xuất đối với Dự thảo Nghị định để thúc đẩy chính sách hỗ 
trợ hộ gia đình/cộng đồng/ngườiDTTS tham gia quản lý bảo 
vệ và phục hồi rừng tư nhiên.
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Cơ cấu diện tích 03 loại rừng ở Tây Nguyên

Rừng đặc 
dụng

12%

Rừng 
phòng hộ

24%
Rừng sản 

xuất

64%

Kon Tum

Rừng đặc 
dụng

7%
Rừng phòng 

hộ

18%

Rừng sản 
xuất

75%

Gia Lai

Rừng đặc 
dụng

34%

Rừng 
phòng hộ

12%

Rừng 
sản 

xuất
54%

Đắk Lắk

Rừng đặc 
dụng

12%

Rừng 
phòng hộ

15%

Rừng sản 
xuất

73%

Đắk Nông

Rừng đặc 
dụng

14%

Rừng 
phòng hộ

29%

Rừng 
sản 

xuất
57%

Lâm Đồng

Rừng đặc 
dụng
16%

Rừng phòng hộ
20%

Rừng sản xuất
64%

5 tỉnh Tây Nguyên

Thực trạng quản lý đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên –
theo chủ quản lý

Các tỉnh Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tỷ lệ TB

Tổng

Chủ QL
100% 100% 100% 100% 100% 100%

BQL Rừng đặc dụng 12.1% 6.8% 31.6% 11.7% 15.6% 15.5%

BQL Rừng phòng hộ 16.9% 31.9% 7.7% 8.4% 40.7% 21.1%

Doanh nghiệp nhà 

nước

29.7% 17.7% 29.8% 44.0% 28.0% 29.8%

DN ngoài QD 4.3% 2.2% 7.0% 10.2% 10.4% 6.8%

DN 100% vốn nước 

ngoài

0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

Hộ gia đình, cá nhân 7.3% 0.0% 5.6% 0.2% 0.9% 2.8%

Cộng đồng 0.5% 0.4% 1.7% 1.3% 0.4% 0.9%

Đơn vị vũ trang 0.9% 1.6% 4.6% 5.1% 0.2% 2.5%

Các tổ chức khác 0.6% 0.3% 0.7% 1.1% 0.2% 0.6%

UBND xã 27.5% 39.1% 11.3% 18.1% 3.6% 19.9%

(Tổng hợp từ nguồn số liệu báo cáo của các tỉnh (2016) do CCKL vùng 4 cung cấp)
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1. Thực trạng mâu thuẫn trong sử 
dụng đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên

• Tranh chấp, mâu thuẫn trong sử dụng ĐLN xảy ra ở tất cả các tỉnh Tây 
Nguyên;

• Tranh chấp, mâu thuẫn QSD ĐLN xảy ra:
– do chồng lấn, sai sót trong quá trình quy hoạch giao rừng và  ĐLN theo tiểu 

khu (từ năm 2003 trở về trước);
– rừng và  ĐLN sau khi các tỉnh giao cho các đơn vị  chủ quản lý, tiếp tục bị lấn 

chiếm thêm bởi nhiều lý do ;

• Tình trạng phá rừng, xâm canh, lấn chiếm ĐLN dẫn đến tranh chấp đã và 
đang diễn ra ở rừng và ĐLN của tất cả các chủ thể quản lý, tất cả các loại 
rừng, đặc biệt phức tạp đối với rừng sản xuất.

• Các tỉnh “nóng”về tình trạng mâu thuẫn trong sử dụng ĐLN ở Tây Nguyên: 
Gia Lai, Đắk Lăk và Đắk Nông, có các đặc điểm chung:
– Mâu thuẫn đất đai xảy ra  ở vùng có người DTTS

– Đất đai tốt, phù hợp để phát triển các loại cây công nghiệp như cà phê, tiêu, 
cao su ,…và các loài cây có giá trị  kinh tế cao; 

– Có dân di cư tự do và  tình trạng mua bán, sang nhượng ĐLN trái phép
– Có các doanh nghiệp được giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án NLN

Khu vực đất bị chồng lấn của người dân 
thôn Ba Gok, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy 

với VQG Chư Mom Ray

Bản đồ khu vực ĐLN chồng lấn ở xã Mô Ray, huyện Sa 
Thầy, với VQG Chư Mom Ray

Tỉnh Kon Tum Tỉnh Gia Lai

Canh tác đậu phụng và trồng điều trên ĐLN 
lán chiếm ở xã Ia dom, huyện Đức Cơ

Chanh dây trồng  trên ĐLN lấn chiếm ở 
xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa
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Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Nông

Dân DCTD xâm canh ĐLN của xã Cư 
M’Lan, huyện Ea Súp

Rừng của BQL RPH Buôn Đôn bị phá 
và lấn chiếm để canh tác

Rừng của CTLN Gia Nghĩa bị chặt 
phá, lấn chiếm (ảnh Đ.Trung Kiên, 

2016)

Rừng ở huyện Đắk Glong bị chặt 
phá, lấn chiếm (nguồn: Danviet.net, 

2017)

Tỉnh Lâm Đồng

Rừng ở huyện Bảo Lâm bị lấn chiếm để lấy đất 
canh tác (nguồn: Đông Anh, 2017)

Rừng giao cho công ty Khang Thịnh 
ở huyện Bảo Lâm bị lấn chiếm để 
canh tác (nguồn: Đông Anh, 2017)

Rừng ở huyện Lạc Dương  bị chặt 
phá, lấn chiếm trồng cà phê (Nguồn: 

Báo Khoa học & Đời  sống, 2011)
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a. Trường hợp: Tranh chấp ĐLN ở rừng đặc 
dụng ở Tây Nguyên

• Hầu hết các khu RĐD ở các tỉnh 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 (VQG 
Chư Yang Sin)

• 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

a. Trường hợp: Tranh chấp ĐLN ở rừng đặc 
dụng ở Tây Nguyên (tt)

• Trường hợp tại VQG Cát Tiên: người dân tộc K’Ho ở Đồng Nai Thượng canh 
tác trên diện tích khoảng 320 ha ĐLN trong vùng lõi của VQG. Đây là diện tích 
người dân đã canh tác theo truyền thống từ trước;

• Tại VQG Bi Đoup-Núi Bà: vào tháng 3/2017, có 32 người DTTS thuộc thôn 4, xã 
Đạ Long, huyện Đam Rông quay trở lại khu vực làng cũ ở tiểu khu 26, 27 thuộc 
lâm phần do trạm kiểm lâm Đạ Long quản lý, nằm trên địa giới hành chính của 
xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương để canh tác. 

– Trường hợp này xảy ra  từ năm 2013. đã  được VQG Bidoup –Núi Bà phối hợp với 
đia  phương và các cơ quan liên quan thành lập Đoàn công tác vận động, giải tỏa và 
trồng rừng Thông ba lá;

– Lần tá i lấn chiếm lại, sau khi phát hiện đoàn công tác có đến vận động, nhắc nhở và  
ngăn cản; nhưng các hộ dân không chấp hành, mà còn tiếp tục tiến sâu về vị  trí 
trước đây dựng chòi, phá hủy lán canh lửa và phá rừng thông mới trồng sau giải 
tỏa , sau đó các hộ cũng đồng ý quay về nơi cư trú, nhưng không nhận đã vi  phạm 
và  tỏ thá i  độ không hợp tác. 
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Thông tin về chồng lấn, lấn chiếm ĐLN ở các khu RĐD 
ở Đắk Lắk

(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

Hình ảnh về thực trạng chống lấn và nguy cơ lấn 
chiếm ĐLN ở VQG Chư Yang Sin

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

Nương rẫy của dân áp sát ranh 
giới VQG Chư Yang sin
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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)

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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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)

b. Một số trường hợp: Tranh chấp ĐLN ở 
rừng phòng hộ ở Tây Nguyên

Tại Gia Lai:
• RPH Đức Cơ: Diện tích RPH bị xâm lấn chủ yếu trước đây là do người DTTS tại chỗ phát rừng để 

làm rẫy, giai đoạn từ  2009 – 2011 có chủ trương chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, cùng 
với  dân di cư tự do đến địa phương, người Kinh ở những vùng khác đến thuê và sau đó mua lại 
đất đai của người dân địa phương, để canh tác trồng các loài cây ngắn ngày như bắp, đậu,…; sau 
đó trồng Cà phê, Điều, Cao su, Tiêu,…

• RPH Đắk Đoa : Diện tích đất lấn chiếm là 369.4 ha trên phạm vi rừng trồng nhưng chưa thành rừng 
của BQL RPH Đắk Đoa. Việc lấn chiếm ĐLN này bắt đầu vào những năm 2008- 2012, chủ yếu do 
người DTTS tại chỗ để trồng Bời lời, cà phê, sắn (mì).  Sau đó đất đai được sang nhượng lại cho 
người Kinh, chuyển sang tiếp tục trồng cà phê và phát triển tiêu, chanh dây…

Tại  Đắk Lắk:
• 03 ban quản lý RPH Buôn Đôn, RPH Krông Năng và RPH Núi Vọng Phu, trong đó ngoại trừ những 

diện tích rừng phân bố ở nơi có địa hình cao và phức tạp thì ít bị tác động, còn lại RPH ở những 
nơi địa hình bằng hoặc gần các khu dân cư đều bị tác động và xâm canh, lấn chiếm để lấy đất canh 
tác

Tại Lâm Đồng:
• RPH Đa Nhim, xác định “việc tranh chấp,lấn chiếm ĐLN và xung đột giữa người dân và đơn vị vẫn 

diễn ra dai dẳng, âm ỉ có lúc bùng phát mạnh, đặc biệt là việc tái lấn chiếm các diện tích đã giải 
tỏa, đơn vị tốn rất nhiều công sức, kinh phí, thời gian để giải tỏa, thu hồi đất cũng như mâu thuẫn 
giữa người dân lấn chiếm ĐLN với cán bộ BVR của đơn vị diễn ra gay gắt, phức tạp”. 

• RPH Sêrêpôk quản lý, có 88 hộ dân phá rừng, lấn chiếm ĐLN để sản xuất tại TK179  nằm trên địa 
bàn xã Liêng SRônh, huyện Đam Rông, thuộc lâm phần rừng do đơn vị quản lý, gửi đơn kiến nghị 
đòi cấp GCNQSD đất.
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2. Giải quyết mâu thuẫn trong sử dụng đất 
lâm nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên

• Thực tế, tình trạng vi phạm về lấn chiếm ĐLN vẫn còn, chưa thể chấm dứt ở 
các tỉnh

• Giải quyết mâu thuẫn trong sử dụng ĐLN ở các tỉnh Tây Nguyên gặp nhiều 
khó khăn, phụ thuộc vào đặc điểm của mỗi địa phương, tuy nhiên có những 
đặc điểm chung:

– Vùng có người  DTTS sính sống;

– Vùng giáp biên, giáp ranh

– Tình trạng dân DCTD chưa được kiểm soát

• Nhiều địa phương sau khi kiểm tra, cưỡng chế, thu hồi, tình trạng phá rừng 
và lấn chiếm ĐLN có giảm; tuy nhiên, nguy cơ tái diễn vẫn còn tiềm ẩn ở 
nhiều nơi;

• Cưỡng chế, thu hồi ĐLN lấn chiếm đối với người dân chưa phải là giải pháp 
tốt; nhiều nơi cách giải quyết này càng làm mâu thuẫn trở nên gay gắt (Gia 
Lai, Đắk Nông)

2. Giải quyết mâu thuẫn trong sử dụng đất 
lâm nghiệp ở Tây Nguyên (tt)

• Kon Tum:
– Tỉnh đã có chủ trương chỉ đạo kịp thời, rà soát và ngăn ngừa;
– Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là hạn chế cưỡng chế để tránh tạo ra điểm nóng,

• Gia  Lai:
– Quyết tâm trong việc giải quyết tình trạng chồng lấn, lấn chiếm;
– Triển khai thực hiện nhiều giải pháp từ vận động, đến cưỡng chế thu hồi… Thu hồi khó khăn, 

cưỡng chế gặp phản ứng. 
– Nhiều địa phương của tỉnh vẫn còn đang lúng túng và bế tắc trong việc giải quyết

• Đắk Lăk:
– Tỉnh đã có những chủ trương, định hướng giải quyết
– Chỉ đạo  việc rà soát, kiểm tra và phối  hợp xử lý

• Đắk Nông:
– Tỉnh chỉ đạo, các cơ quan  quan tâm thanh tra, kiểm tra và phối  hợp với các cơ quan để xử  lý, 

ngăn ngừa, hạn chế, 
– Cố gắng giảm thiểu tranh chấp, xung đột trong sử dụng ĐLN, đặc biệt đối với đồng bào DTTS

• Lâm Đồng:
– Tỉnh quan tâm và  chỉ đạo 
– Đa số trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp được phát hiện và giải quyết thỏa đáng hoặc có 

hướng giải quyết.
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3. Thách thức trong giải quyết mâu thuẫn ĐLN 
Đối với cơ quan quản lý nhà nước lâm nghiệp các cấp:

• Chưa có sự thống nhất giữa ngành NNPTNT và  TNMT về quản lý ĐLN. Việc phân 
công, phân trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong quản lý nhà nước về rừng và  đất 
lâm nghiệp chưa rõ ràng; 

• Chưa giải quyết dứt điểm từng vụ việc. ĐLN bị lấn chiếm ở nhiều địa phương vẫn 
chưa thể thu hồi được; hoặc thu hồi được, nhưng sau đó vẫn bị tái lấn chiếm;

• Việc thực thi  pháp luật về đất đai đối với  người dân địa phương còn yếu kém, gây sức 
ép về vấn đề xã hội, dân tộc, an ninh trât tự đối  với chính quyền địa phương các cấp;

• Chưa có chế tà i xử lý và  giải quyết triệt để đối với  tình trạng dân di cư tự do, và  tình 
trạng mua bán, sang nhượng ĐLN trái phép;

• Sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong điều tra , xử lý …thiếu chặt chẽ, chưa 
nghiêm và chưa kịp thời dẫn đến tình trạng các đối tượng vi  phạm coi thường pháp 
luật và tiếp tục vi  phạm…;

• việc xử lý trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là cấp huyện, xã và  người đứng 
đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị , chủ rừng còn nhiều bất cập, thiếu kiên quyết;

• Cơ chế hưởng lợi từ rừng còn nhiều bất cập, chưa bảo đảm thu nhập để thu hút các 
thành phần kinh tế, tổ chức, cá  nhân tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ và phát 
triển rừng

3. Thách thức trong giải quyết mâu thuẫn ĐLN 
ở Tây Nguyên (tt)

• Đối với chủ các khu rừng đặc dụng:

– Chưa có cơ chế chia sẻ lợi ích giữa rừng đặc dụng với các cộng đồng 
DTTS tại chỗ sinh sống trong và giáp rừng ,

– Vẫn còn xảy ra xung đột, lấn chiếm, khai thác trái phép.

• Đối với chủ rừng phòng hộ

– Với cơ chế quản lý ít nghiêm ngặt hơn rừng đặc dụng, 

– Đất rừng phòng hộ nhiều nơi chồng lấn với đất đai canh tác truyền thống 
lâu dài, khó tách bạch do đó có tình trạng lấn chiếm  mở  rộng .

– Mâu thuẫn kéo dài, khó giải quyết

Cưỡng chế thu hồi để trồng cây lâm nghiệp, nhưng đa phần gặp phản ứng, 
chống đối hoặc  trồng không hiệu quả!
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4. Bối cảnh cụ thể - Thúc đẩy và hỗ trợ người 
dân tham gia quản lý và phục hồi rừng tự nhiên 

• Đối với cơ quan quản lý nhà nước lâm nghiệp các cấp:

– Các chính sách hỗ trợ và hệ thống pháp lý với nhiều quy định liên quan 
mạnh hơn, giúp xác định, giải quyết vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn

– Luật lâm nghiệp mới thu hút nhiều hơn người dân địa phương, cộng 
đồng trong quản lý, bảo vệ, hưởng dụng từ cả ba loại rừng đặc dụng, 
phòng hộ, sản xuất, là cơ hội để tháo gỡ các mẫu thuẫn trong sử dụng 
đất lâm nghiệp ở nhiều chủ rừng, địa phương.

• Đối với chủ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ:

– Luật lâm nghiệp 2017 cho phép rừng đặc dụng, rừng phòng hộ chia sẻ 
quyền hưởng dụng với người dân, thu hút họ tham gia bảo tồn và  rừng.

5. Đề xuất đối với Dự thảo Nghị định

Để thúc đẩy chính sách hỗ trợ cho người dân (hộ gia đình và 
cộng đồng), đặc biệt là người DTTS tham gia quản lý bảo vệ và 
phục hồi rừng tự nhiên, cần thiết:

• Cần có chính sách rõ ràng và quyết đoán hơn trong vấn đề 
quản lý di dân, chiếm dụng  ĐLN, mua ban sang nhượng trái 
phép.

• Cần có luật, chính sách quản lý đất đai riêng cho người DTTS 
tai chỗ ở Tây Nguyên, tránh áp lực từ bên ngoài và giúp họ 
phát triển bền vững, tránh tác động lớn của thị trường đất 
đai;

• Rà soát và thu hồi ĐLN đối với rừng đặc dụng và phòng hộ bị 
lấn chiếm cho mục tiêu phục hồi rừng
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5.Đề xuất đối với Dự thảo Nghị định

Đối với rừng đặc dụng: 

• Rà soát  cấp GCN QSD đất cho cộng đồng ở nơi đã sinh sống và  canh tác cố định lâu 
đời  ,  để hộ canh tác và  hưởng lợi 100%  (nhằm đảm bảo đất canh tác cho kinh tế hộ)

• Những diện tích xâm canh, lấn chiếm thêm, sau này: Vận động, đồng thời hỗ trợ để 

dân cùng tham gia phát triển các mô hình NLKH nhằm phục hồi lại cảnh quan rừng 

cho mục đích bảo tồn (thống  nhất tỷ lệ hưởng lợi giữa hộ dân và  BQL, đảm bảo 

khuyến khích các hộ dân tham gia bảo vệ và phục hồi rừng)

• Trường hợp  người DTTS tại chỗ đã được bố trí định cư ở nơi khác, đòi về canh tác 

trên diện tích rẫy cũ:  cần phải vận động và ngăn chặn; tránh giải quyết vì sẽ tạo tiền lệ 

không tốt cho nhiều người khác,nhiều khu RĐDkhác

Đối vói rừng phòng hộ: 

• rà  soát ranh giới, cấp GCNQSD đất cho các bên sử dụng lâu dài và  cố định ở những 
khu vực canh tác truyền thống của hộ; (nhằm đảm bảo đất canh tác cho kinh tế hộ);

• Các diện tích khoán quản lý bảo vệ và  khuyến khích phát triển NLKH ở những diên  
tích lẫn chiếm thêm sau này, hưởng lợi theo quy định ở những nơi ít xung yếu. 

• Khoán trồng, làm giàu rừng RPH với  loài cây phù hơp, xúc tiến tái s inh tự nhiên và  
hưởng lợi  theo PFES ở những khu vực xung yếu

Xin cảm ơn!


