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Trao quyền cho hộ gia đình và cộng đồng: 
Rừng cộng đồng, hợp tác quản lý bảo vệ rừng, 
và quyền hưởng dụng rừng gắn với luật tục và

tín ngưỡng ở Việt Nam
Đoàn Diễm

HỘI THẢO THAM VẤN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT LÂM NGHIỆP

Buôn Ma Thuột 8/6/2018

Hiện trạng rừng cộng đồng/rừng tín ngưỡng/đồng
quản lý rừng tại Việt Nam

• Hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016: rừng giao cho hộ gia đình 2,93 
triệu ha (1,33 triệu ha rừng TN và 1,6 triệu ha rừng trồng cho 1,5 triệu
hộ gia đình), giao cộng đồng dân cư 1,13 triệu ha (1.07 triệu ha rừng
TN và 0,06 triệu ha rừng trồng), không có số liệu về rừng tín ngưỡng và
đồng quản lý rừng; 

RỪNG CỘNG ĐỒNG: 

• Trong khi rừng tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng
dân cư được quản lý bảo vệ có hiệu quả, nhiều khu rừng giao cho cộng
đồng lại nảy sinh bất cập: chủ yếu giao rừng TN nghèo, cơ chế hưởng
lợi không hấp dẫn (tiền khoán thấp hoặc không có tiền khoán BVR, 
không có cơ hội khai thác rừng TN, không được phép khai thác RTN 
cho mục đích thương mại, chưa có cơ chế khai thác RTN do CĐ tự đầu
tư phục hồi rừng…) giao rừng xa khu dân cư, thiếu đất sản xuất nông
lâm ngư … do đó còn xảy ra tình trạng mất rừng, lấn chiếm rừng, khai
thác rừng trái pháp luật ở nhiều nơi.
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Hiện trạng rừng cộng đồng/rừng tín ngưỡng/đồng
quản lý rừng tại Việt Nam  (tiếp theo)

• Thiếu cơ sở pháp lý để giao rừng và nhân rộng: cộng đồng dân
cư chưa được công nhận là chủ rừng theo Luật BVPTR 2004, 
chưa có quy chế và chính sách hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng

• Nguyên tắc” Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục, tập
quán của cộng đồng dân cư; ưu tiên giao rừng cho đồng bào
dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có
phong tục, tập quán, văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống gắn bó
với rừng, có hương ước, quy ước phù hợp với quy định của
pháp luật” chưa được thực hiện đầy đủ; Giao rừng cho hộ đồng
bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên: chỉ có 75.770ha (chiếm 3,1%) 
và giao cho cộng đồng đồng bào dân tộc 29.926ha (chiếm 0,9% 
trong tổng diện tích rừng, đất rừng trên địa bàn).

Hiện trạng rừng cộng đồng/rừng tín ngưỡng/đồng
quản lý rừng tại Việt Nam  (tiếp theo)

• Người lãnh đạo và thành viên cộng đồng không đủ năng lực để
thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, trong khi hỗ trợ
của chính quyền địa phương còn hạn chế (quyền ngăn chặn).

• Cộng đồng chưa có đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm và 
quyền lợi đối với tài nguyên rừng của họ đặc biệt là quyền sử 
dụng và quyền quản lý trong gói quyền hưởng dụng rừng;

• Khái niệm cộng đồng dân cư (bao gồm cộng đồng người Việt
Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, 
điểm dân cư … và có cùng phong tục, tập quán) không còn phù
hợp khi các thôn, làng, buôn không đồng nhất về phong tục tập
quán do có nhiều dân tộc, dòng tộc khác nhau sinh sống, nên
cần mở rộng bao gồm cộng đồng thôn, dòng tộc, nhóm hộ có
cùng phong tục tập quán, sở thích…   
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Hiện trạng rừng cộng đồng/rừng tín ngưỡng/đồng
quản lý rừng tại Việt Nam  (tiếp theo)

• Các điểm mạnh của quản lý RCĐ chưa được quan tâm : Phát 
huy được các tập quán và bản sắc văn hoá và đời sống tâm 
linh của các DTTS;  Khai thác được các kiến thức bản địa; kết
hợp pháp luật với luật tục, hương ước, quy ước trong quản lý, 
bảo vệ rừng; Tạo lập được cơ chế tự quản trong cộng đồng 
thôn bản; Giảm thiểu được khối lượng công việc cho chính 
quyền và tổ chức lâm nghiệp; thủ tục giao đất giao rừng là 
đơn giản, nhanh gọn;Tạo điều kiện cho tích tụ rừng và đất 
lâm nghiệp... Trong khi đó chính quyền một số địa phương 
cho rằng giao rừng cho CĐ là không hiệu quả , chưa thấy 
nguyên nhân cơ bản là cơ chế hưởng lợi không hấp dẫn và
quyền hưởng dụng rừng tự nhiên rất hạn chế, nên người
bảo vệ rừng chưa thể sống được từ rừng; 

Hiện trạng rừng cộng đồng/rừng tín ngưỡng/đồng
quản lý rừng tại Việt Nam  (tiếp theo)

ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG (liên kết quản lý rừng) 

• Đồng quản lý được đề cập trong các tài liệu với nhiều phương
thức tiếp cận khác nhau và được thí điểm theo 3 hướng: 

• Phối hợp quản lý rừng đặc dụng: thành lập và vận hành Hội
đồng quản lý (HĐQL) theo Quyết định 126/QĐ-TTg; Nhược
điểm: trùng lặp với cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước đã có; cồng
kềnh, thiếu sự tham gia của người dân địa phương; đòi hỏi phải
có nguồn kinh phí và nhân lực;

• Quản lý rừng dựa vào CĐ thông qua khoán bảo vệ rừng với CĐ  
(nhóm tuần tra BVR, ban tự quản LN thôn); Khó khăn: thiếu kinh
phí BVR, đầu tư vùng đệm (QĐ 24/2012/QĐ-TTg)…   

• Cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng: thí điểm người dân được quyền
khai thác LS,TS trong rừng ĐD; chia sẻ lợi ích dựa trên CS chi trả
DVMTR; Khó khăn: lợi ích, hiệu quả và chi phí vận hành
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Mô hình liên kết quản lý rừng (đồng quản lý rừng) 

Hoàn toàn do tổ chức Phân quyền kiểm soát giữa cơ quan Hoàn toàn do (các) bên
nhà nước kiểm soát NN và (các) bên tham gia khác tham gia khác kiểm soát

=======================================================

Liên kết quản lý rừng

Tham vấn về Thống nhất về Thương thảo & xây Chia sẻ quyền Trao quyền và

các hoạt động các hoạt động dựng thỏa thuận và nghĩa vụ nghĩa vụ

Không có sự can thiệp Không có sự can thiệp

hoặc đóng góp của hoặc đóng góp của

các bên tham gia khác tổ chúc nhà nước

Kỳ vọng tăng của các bên tham gia khác

Đóng góp, cam kết và trách nhiệm giải trình tăng của các bên tham gia khác

Quyền của hộ gia đình và cộng đồng trong các quy định
rừng cộng đồng, rừng tín ngưỡng, và hợp tác quản lý

rừng trong Luật Lâm nghiệp 2017

• Quyền sở hữu đối với rừng trồng là rừng sản xuất do hộ gia
đình và cá nhân tự đầu tư là khá đầy đủ

• Quyền hưởng dụng rừng tư nhiên được giao cho hộ gia đình
với các quyền tiếp cận (giao rừng phòng hộ và rừng sản xuất
không thu tiền sử dụng rừng); quyền sử dụng rừng phòng hộ và
sản xuất (kinh phí BVRPH , DVMTR, khai thác RPH, RSX, sản xuất
NLN kết hợp, hưởng LS tăng thêm do tự đầu tư vào RTN); quyền
quản lý (tham gia hạn chế trong giao đất, đóng, mở khai thác 
rừng tự nhiên, xây dựng KH giao rừng, kiểm kê, thống kê rừng, 
cấp phép khai thác); quyền ngăn chặn (Nhà nước bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) , 
quyền chuyển nhượng rất hạn chế(Được chuyển đổi diện tích 
rừng PH và rừng SX là rừng TN, cá nhân được để lại quyền sử 
dụng rừng cho người thừa kế)
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Quyền của hộ gia đình và cộng đồng trong các quy định rừng
cộng đồng, rừng tín ngưỡng, và hợp tác quản lý rừng trong Luật

Lâm nghiệp 2017(tiếp theo)

Quyền hưởng dụng của cộng đồng dân cư được giao rừng tín
ngưỡng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất theo Luật Lâm nghiệp:
• Quyền tiếp cận:Được giao các khu rừng tín ngưỡng mà các cộng

đồng đang quản lý và sử dụng theo truyền thống; Được giao
rừng PH, SX không thu tiền sử dụng rừng;

• Quyền sử dụng: Được công nhận quyền sử dụng rừng tín
ngưỡng; được bảo đảm kinh phí BVPTR đặc dụng, phòng hộ
được giao; Được khai thác tận thu LS trong rừng đặc dụng là
rừng tín ngưỡng; Được cung ứng DVMTR và hưởng lợi từ
DVMTR; Được khai thác LS trong RPH, RSX và được chia sẻ lợi 
ích từ rừng theo chính sách của NN; Được hưởng LS tăng thêm 
từ rừng do tự đầu tư vào RTN là RPH và RSX; Được hướng dẫn 
sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp, canh tác dưới tán 
rừng, chăn thả gia súc theo Quy chế quản lý rừng; được hỗ trợ 
phát triển kinh tế rừng, hỗ trợ phục hồi rừng bằng cây lâm 
nghiệp bản địa.

•

•

•

Quyền của hộ gia đình và cộng đồng trong các quy định
rừng cộng đồng, rừng tín ngưỡng, và hợp tác quản lý

rừng trong Luật Lâm nghiệp 2017
Quyền hưởng dụng của cộng đồng dân cư được giao rừng tín
ngưỡng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất (tiếp theo)
• Quyền quản lý: tham gia hạn chế trong giao,cho thuê, chuyển

loại rừng , chuyển đổi mục đích sử dụng rừng , thu hồi rừng,  
đóng, mở khai thác rừng tự nhiên, xây dựng quy hoạch sử dụng
rừng và đất, kiểm kê, thống kê rừng, cấp phép khai thác…

• Quyền ngăn chặn: Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của cộng đồng dân cư, nhưng không nêu cụ thể bảo vệ như thê
nào, ví dụ khi họ không có đủ năng lực để tự bảo vệ…

• Quyền chuyển nhượng: Không được phân chia rừng cho các 
thành viên trong cộng đồng dân cư; Không được chuyển nhượng, 
cho thuê, tặng cho quyền sử dụng rừng; thế chấp, góp vốn bằng 
giá trị quyền sử dụng rừng.Việc không cho phép chuyển đổi rừng
là chưa hợp lý vì hiện tại rừng giao cho cộng đồng thường xa các
khu dân cư, khó quản lý bảo vệ; 
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Gói các quyền hưởng dụng rừng

Tiếp cận

Sử dụng

Quản lý

Ngăn chặn

Chuyển nhượng
(Alienation

Nhà nước Tập thể Hộ,cá nhân

Đối tượng có các quyền hưởng dụng

Tài sản 

công

Tài 

sản 

chung
Tài 

sản tư

Một số góp ý cho Dự thảo Nghị định, liên quan đến
các quyền cho hộ gia đình và cộng đồng

GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG,CHUYỂN LOẠI RỪNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH 
SỬ DỤNG RỪNG, THU HỒI RỪNG

• Nguyên tắc công khai minh bạch, có sự tham gia của người dân và
trách nhiệm giải trình trong giao rừng, chuyển mục đích sử dụng
rừng … chưa có quy định hoặc quy định sơ sài: chỉ có sự tham gia
của chủ rừng ở giai đoạn kiểm tra thực địa và bàn giao rừng; công
khai trên thông tin đại chúng; không có sự tham gia của người đại
diện của họ trong giai đoạn chuẩn bị, thẩm định, xét duyệt…

• Nguyên tắc ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong giao
rừng, tôn trọng phong tục, tập quán,văn hóa, tín ngưỡng, truyền
thống gắn bó với rừng của cộng đồng dân cư DTTS chưa được đề
cập rõ ràng trong Dự thảo;  

• Căn cứ giao rừng, cho thuê rừng… liên quan đến năng lực quản lý
rừng bền vững của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng cần có quy
định cụ thể vì năng lực hiện tại của họ là khó xác định (thí dụ: có quy
ước BVPT rừng đối với CĐ, có kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo vệ
rừng đối với hộ GĐ);
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Một số góp ý cho Dự thảo Nghị định, liên quan đến
các quyền cho hộ gia đình và cộng đồng (tiếp theo) 

• Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng (Điều 37) cần có sự tham
gia của UBND cấp xã và đại diện cộng đồng dân cư thôn có liên
quan;

• Trình tự, thủ tục giao rừng lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, 
CĐ thiếu sự tham gia của cộng đồng dân cư và các chủ rừng so 
với TT 38/2007: Đề nghi sử dụng các Bước 1 (Chuẩn bị), Bước
2(Tiếp nhận và xét duyệt đơn ở cấp xã: họp thôn; kiểm tra
thực địa; xác nhận và chuyển đơn) theo TT 38

• Giao rừng, cho thuê rừng lần đầu cho tổ chức cần họp dân để
công khai dự án đầu tư, địa điểm khu rừng xin giao, cho thuê
và bổ xung tài liệu kèm theo đề nghị giao đất, giao rừng, cho
thuê rừng: có biên bản họp dân có liên quan và có báo cáo
đánh giá tác động môi trường và xã hội kèm theo

• Bổ xung: công khai danh sách các hộ được giao, không thuê tư
vấn đánh giá rừng; Khi bàn giao cần đóng mốc ranh giới;  

Một số góp ý cho Dự thảo Nghị định, liên quan đến
các quyền cho hộ gia đình và cộng đồng (tiếp theo)

• Phương án chuyển loại rừng: Cần lấy ý kiến của cộng đồng dân
cư có liên quan và có biên bản họp dân để bảo đảm có sự đồng
thuận của đa số người dân sống trong địa bàn; và công khai
phương án chuyển loại rừng được phê duyệt;

• Trình tự, thủ tục cho phép chủ trương chuyển mục đích sử
dụng rừng: bổ xung biên bản họp dân và ý kiến của các chủ
rừng có liên quan;  trách nhiệm giải trình cuả UBND các cấp đối
với các ý kiến của người dân; dự án đầu tư phải bao gồm báo
cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

• Quyết định thu hồi rừng chỉ nên được ban hành, sau khi việc
bồi thường thiệt hại cho các chủ rừng bị thu hồi đã được thực
hiện hoặc ý kiến của các chủ rừng được xem xét đầy đủ và
được thông báo cho họ trong trường hợp họ không đồng tình
việc thu hồi rừng;  
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Một số góp ý cho Dự thảo Nghị định, liên quan đến
các quyền cho hộ gia đình và cộng đồng (tiếp theo)

QUYỀN SỞ HỮU RỪNG TRỒNG VÀ QUYỀN HƯỞNG DỤNG RỪNG TN

• Quyền sở hữu đối với rừng trồng sản xuẩt do các hộ GĐ, cá
nhân tự đầu tư là đầy đủ;

• Quyền hưởng dụng rừng TN đối với hộ gia đình và cộng đồng
còn bất cập nhất là quyền sử dụng và quyền quản lý rừng;

• Quyền sử dụng rừng tự nhiên bao gồm quyền khai thác gỗ và
LSNG cũng như các dịch vụ môi trường rừng đã được đề cập
trong Luật LN , tuy nhiên quyền khai thác gỗ cho đến nay vẫn
chưa được thực hiên do rừng được giao là rừng nghèo, do 
chưa xác định được giá trị tăng thêm của rừng, do lệnh cấm
khai thác rừng tự nhiên, do thủ tục xin phép khai thác phức
tạp, do không được phép khai thác gỗ thương mại; mức
khoán BVR và chi trả dịch vụ môi trường rừng thấp… Nhìn
chung cộng đồng , hộ gia đình được giao hoặc khoán rừng
chưa thể sống được từ rừng;   

Một số góp ý cho Dự thảo Nghị định, liên quan đến
các quyền cho hộ gia đình và cộng đồng (tiếp theo)

• Quyền quản lý rừng như giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại
rừng, chuyển muc đích sử dụng rừng , thu hồi rừng… chủ yếu
do các cơ quan nhà nước thực hiện thiếu sự tham gia của cộng
đồng dân cư và các chủ rừng trong các khâu chuẩn bị, thẩm
định và phê duyệt và chưa phù hợp với nguyên tắc “ phải bảo
đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của người dân
(khoản 7 Điều 14 Luật LN)

• Nguyên tắc tại khoản 8 Điều 14 đã nhấn mạnh ưu tiên giao
rừng cho đồng bào DTTS cần nêu rõ ưu tiên giao rừng và đất
sản xuất NN  cho các hộ DTTS thiếu đất sản xuất nông lâm
nghiệp và ưu tiên giao rừng TN bao gồm rừng tự nhiên giầu và
trung bình gần khu dân cư cho CĐ có phong tục, tập quán, văn
hóa, tín ngưỡng, truyền thống gắn bó với rừng; được thiết lập
khu rừng tín ngưỡng và bảo vệ nguồn nước thôn bản để duy trì
và phục hồi phong tục tập quán bảo vệ rừng truyền thống;…
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Một số góp ý cho Dự thảo Nghị định, liên quan đến
các quyền cho hộ gia đình và cộng đồng (tiếp theo)

• Sự kết hợp giữa luật tục, phong tục và pháp luật của Nhà nước
trong cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một đòi hỏi
hết sức khách quan nhất là trong điều kiện các DTTS vốn phát
triển không đồng đều, mang tính đặc thù và đa dạng cao.

• Cần khuyến khích, tạo điều kiện để cộng đồng vận dụng luật
tục, hương ước, quy ước truyền thống không trái pháp luật
trong bảo vệ rừng, đặc biệt với các cộng đồng DTTS mà ở đó
tính cộng đồng và tính tự quản là nguyên tắc vận hành cơ bản
của họ. 

• Cộng đồng dân cư đã được công nhận chính thức trong Luật LN 
là chủ rừng. Tuy nhiên, Quy chế quản lý rừng cộng đồng và các
chính sách hỗ trợ cần thiết cho cộng đồng vẫn chưa được ban 
hành, nên chính quyền địa phương khó có thể tổ chức thực
hiện và nhân rộng; 

Một số góp ý cho Dự thảo Nghị định, liên quan đến
các quyền cho hộ gia đình và cộng đồng (tiếp theo)

• Đồng quản lý rừng là một phương thức quản lý có hiệu quả, 
trong đó chủ rừng nhà nước (thay vì chỉ khoán BVR như hiện
tại) sẽ chia sẻ quyền, lợi ích và nghĩa vụ quản lý, bảo vệ, phát
triển và sử dụng rừng với cộng đồng dân cư và chính quyền
địa phương (xã, thôn) ở các mức độ khác nhau, tùy theo năng
lực của mỗi bên, nhưng không làm mất vai trò chủ đạo của
chủ rừng nhà nước. Luật LN chỉ nêu “khuyến khích liên kết
quản lý rừng” nhưng thiếu các quy định cụ thể để tổ chức thực
hiện;

• Quyền ngăn chặn còn chưa được đề cập rõ ràng trong Luật LN. 
Luật chỉ quy định “Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoạt động
lâm nghiệp” nhưng chưa có quy định cụ thể sẽ hỗ trợ họ như
thế nào, đặc biệt khi họ không đủ năng lực ngăn chặn phá
rừng, lấn chiếm rừng…
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Một số góp ý cho Dự thảo Nghị định, liên quan đến
các quyền cho hộ gia đình và cộng đồng (tiếp theo)

• Hiện chưa có giải pháp tạo sinh kế và việc làm bền vững cho 25 
triệu người dân đang sinh sống trong khu vực miền núi 
Giao rừng gắn với giao đất để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
kết hợp (30% DT rừng và đất trồng rừng), quy hoạch dân cư, 
tạo việc làm mới, chia sẻ lợi ích từ rừng bao gồm cả cho phép
hộ gia đình và cộng đồng khai thác lâm sản cho cả mục đích gia
dụng và thương mại kể cả trong giai đoạn đóng cửa khai thác 
rừng TN, có các chính sách hỗ trợ thiết thực trong thời gian họ
chưa có thu nhập từ rừng… là việc làm cấp bách. 

• Sửa đổi các chính sách hiện hành về vay vốn tín dụng ưu đãi, 
thuận tiện cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn đầu 
tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn và sản xuất nông lâm ngư kết
hợp theo chu kỳ kinh doanh.

Một số góp ý cho Dự thảo Nghị định, liên quan đến các
quyền cho hộ gia đình và cộng đồng (tiếp theo)

• Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chế biến gỗ liên 
kết với các hộ GĐ và công ty LN để trồng rừng gỗ lớn và thương 
mại gỗ hợp pháp có sự bảo đảm pháp lý của Nhà nước. Ví dụ: 
cho doanh nghiệp chế biến gỗ vay vốn ưu đãi để cho các hộ 
trồng rừng vay lại, giảm thuế cho doanh nghiệp và người trồng 
rừng gỗ lớn, hỗ trợ khuyến lâm, đường lâm nghiệp, chứng chỉ 
rừng...  

• Trong khi nguồn vốn đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, cần tập 
trung vốn đầu tư cho KHCN để chọn, tạo, nhân giống cây trồng
và xây dựng công nghệ phù hợp nhằm phục vụ cho trồng rừng 
gỗ lớn có năng suất và chất lượng cao;
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Xin cám ơn


