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Đồng quản lý rừng ở Việt Nam, những cách tiếp cận và thực tiễn 

Th.S. Nguyễn Đức Tố Lưu, Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

 

Đồng quản lý được xem là một giải pháp hữu hiệu trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng ở Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ manh nha và thực hành thí điểm, các mô hình đồng quản 

lý trong rừng đã phần nào khẳng định được tính ưu việt trong việc gìn giữ, bảo vệ những khu vực 

rừng giàu tài nguyên và đa dạng sinh học, đồng thời góp phần ổn định đời sống, thu nhập cho 

người dân sống gần rừng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ chế quản lý rừng cũng 

còn tồn tại những hạn chế cần tháo gỡ, đặc biệt liên quan đến cơ sở lý thuyết, các nguyên tắc cơ 

bản, cách tiếp cận, quan điểm góc nhìn của các bên liên quan khác nhau. Bài viết thử tổng quan 

những hướng tiếp cận này thông qua một vài ví dụ thực tế đã được thực hành ở Việt Nam cho cơ 

chế đồng quản lý rừng. 

Đồng quản lý được đề cập trong các tài liệu với nhiều phương thức tiếp cận khác nhau. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam khái niệm này hiện được hiểu và được thí điểm chủ yếu theo 3 hướng: (1) 

Phối hợp quản lý trong rừng đặc dụng, (2) Quản lý rừng dựa vào cộng đồng và (3) Cơ chế chia sẻ 

các lợi ích từ rừng. 

Phối hợp quản lý rừng đặc dụng 
Trọng tâm của mô hình phối hợp quản lý rừng đặc dụng là việc thành lập và thúc đẩy hoạt 

động của Hội đồng quản lý (HĐQL) cùng với Ban quản lý (BQL) của khu bảo tồn. Hình thức 

HĐQL được quy định lần đầu tiên trong Quyết định 07/2012/QĐ-TTg năm 2012, sau đó được xác 

định cụ thể hơn dưới hình thức thí điểm trong Quyết định 126/QĐ-TTg cùng năm. Thông thường, 

HĐQL rừng được tổ chức với thành phần là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp và 

ngành như BQL khu bảo tồn, UBND cấp huyện và các xã giáp ranh khu bảo tồn, đại diện các tổ 

chức đoàn thể địa phương. HĐQL của khu bảo tồn có thể thành lập ở cấp huyện như ở Khu bảo 

tồn loài và sinh cảnh (BTL&SC) Mù Cang Chải ở Yên Bái hoặc dưới hình thức hội đồng liên xã 

ở Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch Hà Giang. 

Với hình thức HĐQL, các bên liên quan có một cơ chế trao đổi thông tin, bàn bạc những 

vấn đề quản lý trong khu bảo tồn, đồng thời xác lập các kế hoạch, hành động và huy động nguồn 

lực các bên tham gia quản lý bảo vệ rừng. Cơ chế hội đồng mang tính hành chính cao và có quyền 

ra quyết định ở mức độ nhất định đối với các vấn đề liên quan tới quản lý rừng trong khu bảo tồn. 

Một số các chính sách khác cũng hướng tới việc tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên 

quan, chủ yếu là giữa cơ quan nhà nước như giữa kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ cấp xã 

theo QĐ 39/QĐ-TTg năm 2009 của Thủ tướng chính phủ. 

Bên cạnh một số ưu điểm, mô hình tăng cường phối hợp quản lý rừng giữa các bên liên 

quan thông qua Hội đồng hoặc qua các quy chế phối hợp có những hạn chế nhất định. Trước hết, 

nó thường trùng lặp với cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước đã có tại địa phương và nó dựa vào cơ 

cấu tổ chức đó trong các hoạt động. Cơ chế này do đó không đề cập được những quan tâm và tiếng 

nói trực tiếp của người dân ở cấp thôn bản, không huy động được nguồn lực tại chỗ của người dân 

địa phương. Việc sinh hoạt HĐQL khu bảo tồn định kỳ hay họp phối hợp giữa các bên đòi hỏi phải 

có nguồn kinh phí và nhân lực nhất định, thường không có trong ngân sách các địa phương. 
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Mô hình Hội đồng tư vấn quản lý ở Mù Cang Chải 

Tổ chức cộng đồng tham gia quản lý phát triển rừng 
Các chính sách hiện tại đã cho phép và hỗ trợ hình thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, 

chẳng hạn Quy chế quản lý rừng theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg: ”Ban quản lý khu rừng đặc 

dụng tổ chức cho cộng đồng dân cư vùng đệm tham gia các hoạt động bảo vệ, bảo tồn, sử dụng 

hợp lý lâm sản và các tài nguyên tự nhiên, các dịch vụ du lịch sinh thái để góp phần nâng cao thu 

nhập và gắn sinh kế của người dân với các hoạt động của khu rừng đặc dụng”. Ý nghĩa của quy 

định này sau đó được khẳng định lại trong Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ 

thống rừng đặc dụng. Cụ thể: Ban quản lý rừng đặc dụng có trách nhiệm “Tổ chức các biện pháp 

thu hút cộng đồng dân cư vùng đệm tham gia quản lý khu rừng đặc dụng và thực hiện dự án đầu 

tư vùng đệm”. 

Cùng với cơ chế HĐQL, một số khu bảo tồn đã áp dụng hình thức các tổ nhóm như nhóm 

sở thích phát triển sinh kế, nhóm tuần tra rừng... Theo đó, một mô hình quản lý rừng dựa vào cộng 

đồng với sự trao quyền và sự tham gia của cộng đồng đầy đủ hơn đã được thí điểm ở Khu BTTN 

Ngọc Sơn – Ngổ Luông (tỉnh Hòa Bình). Trong mô hình này, cộng đồng tự lựa chọn (thông qua 

bầu cử) ra tổ chức đại diện của mình gọi là Ban tự quản lâm nghiệp thôn (Ban TQLN). Ban TQLN 

thôn thay mặt cho cộng đồng thực hiện các hoạt động phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng và 

chính quyền xã. Thông qua Ban TQLN thôn, những hoạt động bảo vệ rừng và phát triển sinh kế 

được tiến hành với sự cộng tác và hỗ trợ chặt chẽ của các kiểm lâm địa bàn thuộc Ban quản lý khu 

bảo tồn và cán bộ lâm nghiệp xã. 

Mô hình Ban TQLN thôn cho phép huy động người dân tham gia trực tiếp vào việc quản 

lý bảo vệ rừng, đáp ứng phần nào nhu cầu về phát triển sinh kế của người dân địa phương, đồng 

thời nâng cao quyền và tiếng nói của người dân trong quản lý bảo vệ rừng… Mô hình ở Ngọc Sơn 

Ngổ Luông được thực hành tại 5 thôn bản từ năm 2010 và đến nay vẫn tiếp tục duy trì, mở rộng 

ra thêm các điểm bản khác. Điều này ít nhiều chứng tỏ tính hiệu quả và bền vững của mô hình. 

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của mô hình này là khả năng ra quyết định không cao, cần sự 

vào cuộc tích cực của ban quản lý rừng. Thêm nữa, quá trình làm việc vận động cộng đồng kéo 
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dài, liên tục trong khi năng lực của ban quản lý về công tác cộng đồng cũng như năng lực của cộng 

đồng đối với quản lý bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế.  

Sơ đồ tổ chức Ban tự quản lâm nghiệp ở Khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông 

Một khó khăn đáng kể khác là nguồn tài chính cho tuần tra cộng đồng bảo vệ rừng còn khá 

eo hẹp cho dù đã có một số chính sách hỗ trợ cho công tác này như quy định của Quyết định 

24/2012/QĐ-TTg về việc đầu tư cho cộng đồng dân cư thôn bản vùng đệm để đồng quản lý rừng 

đặc dụng với mức hỗ trợ mỗi thôn bản là 40 triệu đồng cho 1 thôn bản trong một năm. Quy định 

này tạo tiền đề tốt cho việc thu hút sự tham gia của người dân vào công tác quản lý bảo vệ rừng 

đặc dụng. Tuy nhiên, do nguồn vốn của các địa phương còn hạn chế, quy định này chưa được thực 

hiện một cách rộng rãi cho các thôn vùng đệm ở các khu bảo tồn. 

Chia sẻ lợi ích nhiều mặt của tài nguyên rừng 
Đây thường được coi là nội dung quan trọng nhất của các mô hình đồng quản lý. Theo 

Quyết định 07/2012/QĐ-TTg, nguồn lợi ích cần chia sẻ bao gồm lâm sản khai thác từ rừng, nông 

lâm sản dưới tán và đất trống, các khoản thu từ dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Năm 2012, 

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 116/QĐ-TTg cho phép thí điểm chia sẻ lợi ích trong 

rừng đặc dụng tại VQG Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) và VQG Xuân Thủy (Nam Định), sau đó mở 

rộng thí điểm ở VQG Hoàng Liên (Lào Cai). Cho dù đây là cơ chế đầu tiên thí điểm cho phép 

người dân được quyền khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng, đáp ứng phần nào nhu cầu của người 

dân địa phương đối với tài nguyên rừng nhưng việc thực hiện cơ chế này trên thực tế gặp không ít 

khó khăn. Đó là sự phức tạp trong quản lý khai thác lâm sản từ rừng đặc dụng cùng những vấn đề 

đảm bảo kỹ thuật khai thác và sử dụng lâm sản bền vững, nhất là đối với những dạng lâm sản khó 

tái tạo trong rừng. Mô hình chia sẻ lâm sản tỏ ra dễ thành công hơn đối với các khu rừng ngập 

nước khi lợi ích chính là nguồn thủy sản dưới tán rừng.  

Hình thức lợi ích thứ hai được quy định chia sẻ là dựa trên chính sách về chi trả dịch vụ 

môi trường rừng được quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP. Theo đó, các đơn vị sử dụng dịch 

vụ rừng (chủ yếu là các nhà máy thủy điện) phải chi trả một lượng kinh phí tính theo mức sử dụng 

dịch vụ (công suất điện) cho việc bảo vệ các khu rừng đầu nguồn tương ứng. Đây là một nguồn 

kinh phí đáng kể cho công tác bảo vệ rừng, được chi xuống tới tận người dân.  
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Hạn chế cơ bản của hai hình thức chia sẻ lợi ích nêu trên là mối liên hệ lỏng lẻo giữa lợi 

ích được chia sẻ với công tác quản lý bảo vệ rừng (tính hiệu quả) cũng như chi phí cho vận hành 

hệ thống chi trả tương đối cao (tính hiệu suất) và sự đảm bảo công bằng lợi ích giữa các bên liên 

quan nhiều nơi chưa thực sự thỏa đáng. Mục tiêu chính của đồng quản lý là hướng tới quản trị 

rừng tốt, hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia và huy động hiệu quả tiềm lực của người dân trong 

công tác quản lý bảo vệ rừng, do đó, cơ chế chia sẻ lợi ích đòi hỏi cần được hiểu rộng hơn thay vì 

chỉ chia sẻ các nguồn lợi từ rừng.  

Đồng quản lý, góc nhìn từ nhu cầu sinh kế người dân địa phương 
Đánh giá sinh kế của cộng đồng và tác động tới rừng bắt đầu bằng góc nhìn cụ thể của 

người dân địa phương mà trong đó xem xét lại những “định đề” thường gặp về sinh kế như: 

  “Ngăn chặn người dân khai thác rừng sẽ giải quyết được vấn đề suy thoái và mất rừng”: 

nếu nhu cầu sử dụng rừng cho sinh hoạt vẫn còn thì ngăn chỗ này, lúc này người dân sẽ 

khai thác chỗ khác lúc khác để đảm bảo cuộc sống của họ. 

 “Người dân tộc miền núi sống phụ thuộc vào rừng”: phụ thuộc vào rừng là phụ thuộc như 

thế nào? Có nhất thiết phải là người dân được sở hữu rừng không? 

 “Cải thiện sinh kế sẽ làm giảm tác động đến rừng của người dân địa phương”: không có 

gì đảm bảo điều này là đúng. 

Do đó, muốn làm giảm áp lực của người dân lên tài nguyên rừng cần nhìn nhận nguyên 

nhân của các áp lực đó từ con mắt sinh kế của người dân, đáp ứng những nhu cầu sống của người 

dân bằng những phương thức không hoặc ít tác động đến tài nguyên rừng. Như vậy sẽ giải quyết 

được tận gốc của vấn đề và theo đuổi được cả 2 mục tiêu đối lập nhau: nâng cao sinh kế và bảo 

tồn rừng. 

Nguyên tắc trong chia sẻ lợi ích: 

 Hiệu quả (Effectiveness): mục tiêu bảo tồn và phát triển sinh kế. 

 Hiệu suất (Efficiency): giữa chi phí vận hành và lợi ích mang lại. 

 Công bằng (Equity): quyền và trách nhiệm các bên tham gia. 

 Bền vững (Sustainability): duy trì và phát triển được tài nguyên. 

Các lợi ích của tài nguyên rừng 

 Lợi ích về lâm sản, gỗ và ngoài gỗ  

 Lợi ích từ sử dụng đất rừng (trồng và phục hồi rừng, 

canh tác dưới tán, chăn thả).  

 Lợi ích từ các dịch vụ sinh thái rừng (DLST, PFES, 

REDD+)  

 Lợi ích trên các giá trị văn hóa, tâm linh.  
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Bảng so sánh tác động của các loại hình sinh kế đến tài nguyên rừng 

Loại hình sinh kế Tác động đến tài nguyên rừng 

Khai thác rừng (săn bắt 

hái lượm) 

Tác động trực tiếp, dẫn đến suy thoái và mất rừng 

Nông nghiệp (trồng 

trọt, chăn nuôi) 

Tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu sống thay cho lâm 

sản. Nhờ đó giảm trực tiếp áp lực khai thác lâm sản. 

Tác động đến sử dụng đất rừng. 

Thủ công nghiệp, chế 

biến hàng hóa 

Tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm nông lâm nghiệp. 

Tác động gián tiếp đến khai thác rừng nếu nguyên liệu 

được khai thác từ rừng. 

Dịch vụ Tạo thu nhập mà không, hoặc tác động tối thiểu đến 

rừng. Nhiều trường hợp giúp bảo vệ rừng. 

Có thể thấy, dịch chuyển cơ cấu sinh kế của cộng đồng/người dân từ khai thác hái lượm từ 

rừng sang sản xuất nông nghiệp, nghề thủ công và dịch vụ, tăng giá trị gia tăng là phương thức cơ 

bản để cải thiện sinh kế cộng đồng một cách bền vững và thân thiện với môi trường (hạn chế tác 

động tới tài nguyên rừng). 

Khung phân tích sinh kế gắn với tác động đến rừng ở Hương Nguyên 

  

Quan điểm này đã được dùng để xây dựng khung phân tích đánh giá áp dụng tại xã Hương 

Nguyên, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy Cách tiếp cận quản 



6 

 

lý đồng hợp tác thích ứng (ACMA) thông qua tăng cường năng lực và sự tham gia của các tổ chức 

xã hội dân sự và cộng đồng địa phương trong tiến trình thực hiện REDD+ tại Việt Nam” (do 

ANSAB tài trợ). 

Theo sơ đồ trên, phân tích các nhu cầu sinh sống của cộng đồng là bước thiết yếu nhằm 

xác định được nhu cầu cần thiết đảm bảo cuộc sống người dân hàng ngày được bảo đảm thông qua 

các hoạt động sinh kế của cộng đồng, từ đó đánh giá các tác động của hoạt động sinh kế tới tài 

nguyên rừng và ghi nhận những khó khăn, xác định các cơ hội cho cải thiện sinh kế một cách bền 

vững và thân thiện với môi trường. 

Việc lựa chọn các sinh kế phù hợp thân thiện với môi trường rừng và giới trên cơ sở phân 

tích cơ cấu sinh kế cộng đồng cho phép: 

 Đảm bảo các can thiệp về sinh kế có tác động trực tiếp tới giảm suy thoái và mất rừng trong 

khu vực dựa trên đánh giá tác động của các sinh kế. 

 Không phải “đánh đổi” giữa sinh kế và bảo vệ rừng vì hướng đến sử dụng tài nguyên rừng 

một cách hiệu quả, không tiêu hoại tài nguyên. 

 Không làm chuyển vùng phát thải do nhu cầu sống (gỗ, củi) đã được cải thiện nhờ thực 

hành sinh kế phù hợp. 

 Có tính khả thi cao vì gắn cụ thể với những nguồn vốn, năng lực và cơ hội của cộng đồng. 

 Có thể đánh giá tác động bằng những chỉ số cụ thể về mức độ đảm bảo sinh kế cộng đồng. 

 Phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa do phân tích từ góc nhìn của người dân địa 

phương. 

 Có tính bền vững vì can thiệp vào căn nguyên của vấn đề (đảm bảo nhu cầu sống của người 

dân). 

Khái luận về đồng quản lý 
Về mục tiêu của đồng quản lý 

 Huy động tốt nguồn lực của các bên tham gia hướng tới quản lý bảo vệ rừng. 

 Hài hòa lợi ích giữa bảo vệ rừng và phát triển đời sống người dân địa phương. 

 Giải quyết các xung đột thông qua đàm phán, tìm giải pháp phù hợp nhất cho các bên. 

 Nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với nguồn tài nguyên rừng. 

 Chia sẻ công bằng các lợi ích từ rừng cho các bên tham gia. 

Bài học kinh nghiệm về đồng quản lý rừng 

 Đồng quản lý không chỉ là chia sẻ lợi ích đối với lâm sản. Các lợi ích của tài nguyên rộng 

hơn, với nhiều chức năng khác nhau, bao gồm giá trị về sử dụng đất và giá trị môi trường 

của rừng. 

 Đồng quản lý không chỉ là quản lý có sự tham gia của cộng đồng. Đối tượng của đồng quản 

lý bao gồm tất cả các bên liên quan có quan tâm và lợi ích đối với tài nguyên. 

 Đồng quản lý là nói tới vấn đề quản trị chia sẻ, xử lý các quan hệ giữa quyền lợi và trách 

nhiệm của các bên hướng tới sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả nhất, thông 

qua quá trình trao đổi đàm phán, tìm giải pháp phù hợp. 
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Sơ đồ mô hình chung về đồng quản lý rừng ở cấp cơ sở 

 Đồng quản lý là một quá trình nhận thức, thay đổi thái độ hành vi của các bên, tìm kiếm 

thử nghiệm giải pháp. 

 Đồng quản lý hướng tới những xếp đặt về thể chế (các quy tắc ứng xử giữa các bên) chứ 

không phải thành lập các tổ chức. 

 Đồng quản lý không phải là một mô hình khuôn mẫu, áp dụng cho mọi nơi mọi lúc, mà là 

phương pháp tiếp cận cần được vận dụng theo thực tế tại từng địa phương. 

 Thay đổi thái độ, nhận thức và quan hệ giữa các bên liên quan trong quản lý bảo vệ rừng.  

 

 


