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RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM SAU 15 NĂM (2004-2020): 

NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO GIAI ĐOẠN TỚI 

(Báo cáo tại Hội thảo Tương lai rừng cộng đồng ở Việt Nam:  

Định hình và kiến nghị chính sách ngày 09 tháng 01 năm 2020 tại Hà Nội) 

PGS. TS. Nguyễn Bá Ngãi,  

Hội chủ rừng Việt Nam 

 

1. Giới thiệu 

Rừng cộng đồng ở Việt Nam được hình thành và phát triển từ lâu, có vai trò 

lớn trong đời sống sản xuất, kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc 

sống ở vùng cao; góp phần quan trọng trong gìn giữ, bảo vệ và phát triển rừng. 

Để cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng của mình hiệu 

quả hơn, dần trở thành một phương thức quản lý rừng bền vững, Luật Bảo vệ và 

Phát triển rừng năm 2004  (Luật BV và PTR 2004) đã quy định tại Điều 29 về 

giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, Điều 30 về quyền, nghĩa vụ của cộng đồng 

dân cư thôn được giao rừng (Luật BV và PTR, 2004). Đây là mốc quan trọng cho 

quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam. Sau hơn 15 năm thực hiện Luật BV và PTR 

2004, rừng cộng đồng ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống rừng của cả 

nước. Báo cáo này tập trung thực trạng, xác định các vấn đề và kiến nghị chính 

sách cho rừng cộng đồng trong giai đoạn sau năm 2020.  

2. Thực trạng quản lý rừng cộng đồng 

a) Thừa nhận cộng đồng dân cư là một trong những Người sử dụng đất và 

Chủ rừng; thừa nhận Rừng cộng đồng 

Từ những năm 2000 của thế kỷ 20, khuôn khổ luật pháp về quản lý rừng 

cộng đồng dần được hình thành, ngày càng hoàn thiện, đã tạo ra cơ sở pháp lý 

quan trọng cho phát triển rừng cộng đồng. Khái niệm "Cộng đồng dân cư" đã 

được quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật đất đai năm 2003 là một trong những 

Người sử dụng đất, cụ thể là cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao đất hoặc 

công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp với tư cách là Người sử dụng đất (Luật 

Đất đai, 2003). Điều 54 Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp (Luật Đất đai, 

2013). Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về thi hành Luật đất đai quy định cộng đồng dân cư thôn được giao đất rừng phòng 

hộ với các quyền chung như hộ gia đình và cá nhân được giao đất lâm nghiệp 
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nhưng cộng đồng dân cư thôn không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 

tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền 

sử  đụng đất (Chính phủ, 2004). Khoản 1 Điều 45a Nghị định 01/2017/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 1 năm 2017 quy định cộng đồng dân cư đang sinh sống trong khu 

vực rừng sản xuất là rừng tự nhiên nơi chưa có tổ chức quản lý rừng mà có nhu 

cầu, khả năng bảo vệ, phát triển rừng thì được Nhà nước giao đất rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên không thu tiền sử dụng đất để bảo vệ, phát triển rừng và 

được kết hợp khai thác các lợi ích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

và phát triển rừng (Chính phủ, 2017). 

Luật BV và PTR năm 2004 quy định tại Điều 29 về giao rừng cho cộng 

đồng dân cư thôn, Điều 30 về quyền, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được 

giao rừng (Luật BV và PTR, 2004).  

Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định cộng đồng dân cư là 1 trong 7 loại 

chủ rừng được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, cụ thể là: được Nhà nước giao 

rừng không thu tiền đối với rừng đặc dụng là khu rừng tín ngưỡng mà họ đang 

quản lý và sử dụng theo truyền thống; đối với rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng 

phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển, rừng bảo vệ 

nguồn nước của cộng đồng dân cư đó; đối với rừng sản xuất (Luật Lâm nghiệp, 

2017). Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng tín 

ngưỡng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất được quy định tại Điều 86 Luật Lâm 

nghiệp 2017 về tổ chức sản xuất như 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; được khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng là rừng tín ngưỡng, 

rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng; được 

chia sẻ lợi ích từ rừng theo chính sách của Nhà nước; được sở hữu cây trồng, vật 

nuôi và tài sản khác trên đất trồng rừng do chủ rừng đầu tư; hoàn thiện, thực hiện 

hương ước, quy ước bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với quy định của Luật này 

và quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm duy trì diện tích rừng được 

giao; 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. 
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Luật lâm nghiệp đã thừa nhận rừng cộng đồng là một loại rừng của cộng 

đồng gồm rừng tín ngưỡng được Nhà nước giao (Điều 86), rừng bảo vệ nguồn 

nước của cộng đồng dân cư (điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Lâm nghiệp), rừng sản 

xuất (Điều 86) (Luật Lâm nghiệp, 2017). Như vậy thuật ngữ rừng cộng đồng được 

pháp luật thừa nhận, đó là những khu rừng của cộng đồng và cộng đồng có quyền 

sở hữu đối với rừng trồng do cộng đồng dân cư đầu tư, quyền sử dụng đối với 

rừng tự nhiên được Nhà nước giao. 

Bên cạnh những điểm phù hợp nêu trên giữa pháp luật đất đai và pháp luật 

lâm nghiệp về rừng cộng đồng vẫn còn một số điểm chưa phù hợp như pháp luật 

đất đai không quy định giao cho cộng đồng dân cư đất rừng tín ngưỡng, trong khi 

pháp luật lâm nghiệp quy định giao rừng tín ngưỡng cho cộng đồng dân cư. Đây 

là vấn đề cần được nghiên cứu xem xét sửa đổi bổ sung để phù hợp giữa pháp luật 

đất đai và pháp luật lâm nghiệp về rừng cộng đồng.  

b) Giao rừng cho cộng đồng 

Đến năm 2018, diện tích rừng do cộng đồng dân cư được giao quản lý, sử 

dụng là 1.156.714 ha chiếm 8% tổng diện tích rừng của cả nước, trong đó rừng tự 

nhiên là 1.051.224 ha, rừng trồng là 105.490 ha (Bộ NN và PTNT, 2019). Trong 

diện tích rừng nêu trên, năm 2014,  đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

524.477 ha rừng, chiếm 3,67% tổng diện tích rừng của cả nước cho trên 10.000 

cộng đồng (Bộ NN và PTNT, 2014). Đây là rừng và đất lâm nghiệp sử dụng vào 

mục đích lâm nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho cộng đồng 

quản lý, sử dụng ổn định lâu dài, có quyết định hoặc giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và rừng với diện tích 524.477 ha nêu trên. Ngoài diện tích 1.156.714 ha 

nêu trên được được giao cho cộng đồng quản lý, đến năm 2009 vẫn còn khoảng 

247.000ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp do cộng đồng tự công nhận và quản 

lý từ lâu đời nhưng chưa được Nhà nước giao cho cộng đồng (Nguyễn Bá Ngãi, 

2009). Đây là những khu rừng nhỏ, phân tán mà phần lớn là các khu rừng thiêng, 

rừng ma, rừng mó nước, những khu rừng cung cấp lâm sản truyền thống cho cộng 

đồng nằm trong diện tích rừng hiện do UBND xã đang quản lý (trong số 3.094.893 

ha) hoặc trong các diện tích rừng đã giao cho các Công ty lâm nghiệp, Ban quản 

lý rừng.  

Như vậy, vấn đề lớn nhất hiện nay trong giao đất, giao rừng và quản lý rừng 

cộng đồng là chưa có số liệu thống kê đầy đủ, tách bạch giữa các đối tượng rừng 
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do cộng đồng đang quản lý (rừng đã giao cho cộng đồng nhưng chưa cấp giấy 

chúng nhận quyền sử dụng rừng, rừng đã cấp giấy chứng nhận sử dụng rừng và 

rừng do cộng đồng tự công nhận) để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận sử dụng rừng 

cho cộng đồng dân cư, xác lập quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư đối với 

rừng cộng đồng, giải quyết những tranh chấp giữa các chủ rừng.  

c) Tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và sử dụng rừng cộng đồng 

Do đặc điểm loại rừng, địa bàn sản xuất, trình độ quản lý, thị trường, việc 

tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và sử dụng rừng cộng đồng ở 2 mức độ (Nguyen 

Ba Ngai, 2005): 

-  Thứ nhất, tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và sử dụng rừng cộng đồng 

nhằm đáp ứng nhu cầu trực tiếp của cộng đồng như bảo vệ nguồn nước cho cộng 

đồng; rừng phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng và thực hành các hoạt động văn 

hóa của cộng đồng; rừng tạo nguồn sinh kế trực tiếp cho cộng đồng ở các vùng 

sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với tập quán truyền thống, 

điều kiện sản xuất và thị trường kém phát triển, trình độ quản lý còn thấp; các sản 

phẩm từ rừng chủ yếu được sử dụng cho tiêu dùng trong cộng đồng như gỗ để làm 

nhà, củi đốt, khai thác lâm sản ngoài gỗ. Các khu rừng đều được quản lý, tổ chức 

sản xuất và sử dụng theo truyền thống được quy định trong hương ước của cộng 

đồng.  

- Thứ hai, tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất lâm nghiệp, chế biến lâm sản 

để sản xuất hàng hóa ở các vùng sản xuất và thị trường phát triển, trình độ sản 

xuất của các hộ nông dân cao, khả năng đầu tư lớn; các hình thức tổ chức sản xuất 

lâm nghiệp đa dạng và phong phú; ở nhưng nơi có trình độ sản xuất và lực lượng 

sản xuất cao hơn thì thành lập tổ chức kinh tế có pháp nhân để sản xuất, kinh 

doanh rừng cộng đồng, có thể là hợp tác xã của cộng đồng, doanh nghiệp cộng 

đồng cho quản lý rừng và chế biến lâm sản ... hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 

và Luật Hợp tác xã. Trong trường hợp này, cộng đồng dân cư thôn sẽ tiến tới thực 

sự là chủ thể đầy đủ trong quản lý, tổ chức sản xuất và sử dụng rừng  

Trên thực tiễn ở nhiều vùng trong cả nước đã và đang có các mô hình tổ 

quản lý, tổ chức sản xuất và sử dụng rừng cộng đồng có hiệu quả là những ví dụ 

sinh động cho một phương thức quản lý rừng có vai trò, vị trí quan trọng trong 

hệ thống quản lý rừng và tổ chức sản xuất lâm nghiệp ở nước ta. Từ năm 2000 

đến 2009 đã tổ chức 3 Hội thảo quốc gia về lâm nghiệp cộng đồng, trong đó có 
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nhiều nghiên cứu, đánh giá và đưa ra bài học kinh nghiệm cho phát triển rừng 

cộng đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có những nghiên cứu, điều tra, khảo sát toàn 

diện và đầy đủ về lâm nghiệp cộng đồng nói chung và rừng cộng đồng nói riêng, 

chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu có về rừng cộng đồng. Đây cũng là một trong 

những hạn chế khi tổ chức thực hiện quản lý rừng ở Việt Nam. 

3. Một số kiến nghị chính sách 

Để rừng cộng đồng được quản lý tốt, phát huy hiệu quả của rừng, sau đây là 

một số kiến nghị chính sách: 

- Một là, bổ sung vào Luật đất đai đang sửa đổi đất rừng tín ngưỡng nằm 

trong đất rừng đặc dụng và đất rừng tín ngưỡng được giao cho cộng đồng dân 

cư;  

- Hai là, tổ chức thống kê, kiểm kê, điều tra, đánh giá hiện trạng rừng cộng 

đồng trên phạm vi toàn quốc để xây dựng cơ sở dữ liệu rừng cộng đồng trong hệ 

thống FORMIS có khả năng cập nhật diễn biến rừng cộng đồng;  

- Ba là, rà soát lại toàn bộ diên tích rừng cộng đồng đã cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng rừng cho cộng đồng để thừa nhận tính hợp pháp để cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng;  

- Bốn là, rà soát lại toàn bộ diện tích rừng đã giao cho cộng đồng nhưng chưa 

cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng rừng để tiến hành làm các thủ tục đồng thời 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng rừng; 

- Năm là, rà lại toàn bộ diện tích rừng do cộng đồng tự công nhận và hiện 

đang sử dụng, đối với: 

+ Diện tích rừng nằm trong diện tích hiện đang được giao cho UBND xã quản 

lý thì tiến hành giao cho cộng đồng và làm các thủ tục đồng thời cấp quyền sử 

dụng đất và sử dụng rừng.  

+ Diện tích rừng hiện đã giao các Công ty lâm nghiệp, Các Ban quản lý rừng 

thì tiến hành theo các phương án: làm các thủ tục trả lại địa phương để địa 

phương giao cho cộng đồng dân cư hoặc thực hiện liên kết bảo vệ rừng, đồng 

quản lý rừng để đảm bảo quyền chủ rừng của các Công ty lâm nghiệp, Ban quản 
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lý rừng và quyền tiếp cận rừng như quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Lâm 

nghiệp1.  
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1 Khoản 6 Điều 4 Luật Lâm nghiệp quy định: Nhà nước bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân 

cư sinh sống phụ thuộc vào rừng được giao rừng gắn với giao đất để sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; 
được hợp tác, liên kết bảo vệ và phát triển rừng với chủ rừng, chia sẻ lợi ích từ rừng; được thực hành văn hóa, 
tín ngưỡng gắn với rừng theo quy định của Chính phủ. 
 


