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Mô hình khu bảo tồn do cộng đồng quản lý: 
Kinh nghiệm quốc tế và Cơ hội chính sách ở Việt Nam

Hoàng Xuân Thuỷ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Giới thiệu

• Những giá trị đa dạng sinh học trên trái đất hầu
hết được các Chính phủ quản lý thông qua việc
thành lập các khu bảo vệ (rừng đặc dụng, khu bảo
tồn nước nội địa, khu bảo tồn biển)

• Tổng số: 238.563 khu bảo vệ

• Diện tích khu bảo vệ trên đất liền: trên 20 triệu 
ki-lô-mét vuông tương ứng với khoảng 14,9% 
diện tích đất liền bề mặt trái đất.

• Các khu bảo biển có diện tích vào khoảng 6 
triệu ki-lô-mét vuông, chiếm khoảng 7,3% diện 
tích đại dương trên thế giới.

• Bên cạnh đó còn có loại hình khu bảo vệ “cổ 
xưa” cũng đóng góp rất lớn trong công tác 
bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì những giá trị 
văn hoá truyền thống: Khu bảo tồn do cộng 
đồng quản lý

“Có lẽ sự phát triển thú vị nhất của công tác bảo
tồn trong thế kỷ 21 đó là sự công nhận toàn cầu
đối với khu bảo tồn do cộng đồng quản lý”

Ashish Kothari – Đồng Chủ tịch liên uỷ ban định hướng chiến lược về quản trị, công
bằng và sinh kế trong các khu bảo vệ IUCN
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Năng lực/quyền lực truyền thống để ra quyết định và thực hiện các

quyết định đó
2

3
Quyết định và thực hành phục vụ cho bảo tồn thiên nhiên (bao gồm

sử dụng bền vững, phục hồi, xu hướng tích cực)

Thế nào là khu bảo tồn do cộng đồng quản lý?

Khu Bảo tồn cộng đồng
quản lý …“là một hệ
sinh thái tự nhiên hoặc
đã bị thay đổi một
phần, trong đó chứa
đụng các giá trị về đa
dạng sinh học, dịch vụ
hệ sinh thái và văn hoá
địa phương, được
người bản địa và cộng
đồng địa phương tự
nguyện bảo tồn bằng
luật tục hoặc bằng các
giải pháp quản lý hiệu
quả” (IUCN, 2004).

3 đặc trưng của KBT do cộng đồng quản lý:

1Cộng đồng
Khu vực/lãnh thổ

tự nhiên

Mối quan hệ chặt chẽ: văn

hoá, tín ngưỡng và sinh kế

Khu bảo tồn cộng đồng quản lý là một dạng tài sản chung - đất, nước, và
tài nguyên thiên nhiên - được quản trị và quản lý tập thể bởi cộng đồng. 
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Thế nào là khu bảo tồn do cộng đồng quản lý? (tiếp…)

Kiểu loại khu bảo tồn do cộng đồng quản lý

• Khu bảo tồn do cộng đồng quản lý chuẩn: mang đầy đủ các đặc tính. 

• Khu bảo tồn do cộng đồng quản lý gián đoạn: không có đủ các đặc tính 
nữa (công đồng không có quyền quản lý hay không được thừa nhận 
trong hệ thống pháp luật).

• Khu bảo tồn cộng đồng kỳ vọng: khu có tiềm năng phát triển để mang 
đủ 3 đặc tính và cộng đồng truyền thống đang sẵn sàng để thực hiện 
điều đó.

Khu bảo tồn

KBT do cộng đồng quản lý có phải là khu bảo vệ? 

Một khu có thể được coi là khu bảo tồn khi mang các đặc

trưng sau đây:

- là một khu vực địa lý cụ thể hoặc có ranh giới rõ ràng;

- mục tiêu chính là để đạt được miêu bảo tồn, nhưng

cũng bao gồm các giá trị kèm theo khác;

- được giao nhiệm vụ và quản lý bởi công cụ pháp lý

hoặc các biện pháp hiệu quả khác;

- tồn tại một chủ thể quản trị; và

- có một tổ chức hoặc cá nhân cụ thể có quyền quản trị.

“Khu bảo vệ là một khu vực địa lý được thừa nhận, dành 
riêng và quản lý bằng các công cụ pháp lý và phương tiện 
hiệu quả khác để đạt được mục tiêu bảo tồn thiên nhiên 
cùng với các giá trị dịch vụ hệ sinh thái và văn hoá đi kèm 
một cách lâu dài” (IUCN 2008)

Khu bảo vệ (theo định 

nghĩa của quốc tế và 

quốc gia) 

Khu bảo tồn do 

cộng đồng quản lý

Khu bảo vệ: được quản lý bằng công cụ pháp lý
(do nhà nước thành lập)

Khu bảo tổn: được quản lý bằng công cụ pháp lý
hoặc luật tục (do cộng đồng quản lý có thể được
nhà nước công nhận hoặc không)KBT do cộng đồng quản lý mang đầy đủ đặc trưng! 
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209.000 Khu bảo tồn - 15.4 % diện tích đất liền toàn thế giới

Nguồn: Protected Planet Report, IUCN, 2014 

82%

5%

1% - 2090 khu tại 17 quốc gia 

11%Quản lý nhà nước

Quản lý tư nhân 

Đồng quản lý

Quản lý bởi cộng 
đồng
Không có thông tin

Kinh nghiệm xây dựng KBT do cộng đồng quản lý
ở một số quốc gia trên thế giới

Thừa nhận trong hệ thống khu bảo
tồn quốc gia: Úc, Namibia, Benin

Bên ngoài các khu rừng đặc dụng: 
Nepal, Mexico, Ấn Độ

Nằm trong các khu rừng đặc dụng: 
Philippines, Indonesia, Ấn Độ

Kinh nghiệm xây dựng KBT do cộng đồng quản lý
ở một số quốc gia trên thế giới
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ICCAs in trong chính sách bảo tồn quốc tế
• Được IUCN nhấn mạnh từ 2003 
• Khuyến nghị từ Đại hội các vườn quốc gia thế giới

của IUCN (2003, 2004)
• Thoả thuận và kế hoạch hành đồng Durban (2003)
• Cam kết Sydney (2014)
• Nghị quyết đại hội bảo tồn thế giới IUCN 2004, 

2008, 2012, 2016
• Số ấn phẩm Thực hành tốt các khu bảo vệ của Uỷ

ban Vườn Quốc gia thế giới IUCN/WCPA (2000, 
2004, 2013)

“Thừa nhận, tăng cường, bảo vệ và ủng hộ các khu bảo
tồn do cộng đồng quản lý - ICCAs”
Thoả thuận Durban. Đại hội Durban về Vườn quốc gia
thế giới của IUCN, Nam Phi, 2003.

Khung luật pháp, chính sách và hướng dẫn quốc tế

• Các quyết định của hội nghị thành viên
(COP) 2004-2012

• Chương trình làm việc về các khu bảo vệ
• Kế hoạch chiến lược về Đa dạng sinh học

2011-2020 (Các mục tiêu Aichi)
• Kế hoạch hành động về sử dung bền vững

đa dạng sinh học theo phương thức truyền
thống

• Tài liệu kỹ thuật CBD số 64/2012

ICCAs và Công ước đa dạng sinh học
(CBD)
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Công ước đa dạng sinh học (CBD): 

Điều 8 i) “Tuân theo quy định của luật pháp quốc gia của Bên ký 
kết tôn trọng, giữ gìn và duy trì các kiến thức, sáng kiến 
và kinh nghiệm của các cộng đồng bản địa và địa 
phương...”

10 c) Bảo vệ và khuyến khích sử dụng các tài nguyên sinh học phù 
hợp với tập quan văn hoá cổ truyền mà việc sử dụng đó là tương 
tự với các yêu cầu về bảo toàn hoặc sử dụng lâu bền. 

Mục tiêu Aichi: 

Mục tiêu Aichi 11: đến năm 2020, ít nhất 17% diện tích trên 
cạn và vùng nước nội địa và 10% diện tích ven biển và mặt 
biển, … được bảo tồn thông qua việc quản lý hiệu quả, công 
bằng và hệ thống kết nối tốt các khu bảo vệ và bằng các 
biện pháp bảo tồn phân định khu vực hiệu quả khác...”

Mục tiêu Aichi 18: Đến năm 2020, kiến thức bản địa, sáng 
kiến và các thực hành của người bản địa và cộng đồng 
địa phương phù hợp với công tác bảo tồn, sử dụng bền vững 
ĐDSH, và các luật tục sử dụng nguồn tài nguyên ĐDSH 
của họ được tôn trọng, là đối tượng đưa vào hệ thống 
pháp luật của các quốc gia và các ràng buộc quốc tế

Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và
chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ
việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công
ước Đa dạng sinh học (Nghị quyết 17/NQ-CP 
ngày 17/03/2014).

Điều 8:

• Các quốc gia thành viên phải thực hiện các
biện pháp để đảm bảo rằng các cộng đồng
phải được thông báo và đồng thuận trước về
các hoạt động liên quan đến họ, và được chi 
sẻ lợi ích một cách công bằng, thừa nhận các
luật tục trong việc sử dụng và trao đổi kiến
thức và tài nguyên.

Chính sách IUCN kêu gọi các thành viên
“thừa nhận và ủng hộ ICCA trong
trường hợp chúng nằm trên diện tích
các loại hình khu bảo tồn khác” – bao 
gồm cả các khu Ramsar, Di sản thiên
nhiên Thế giới, và các khu rung đặc
dụng.

Đại hội Vườn quốc gia Thế giới của
IUCN 2012. Nghị quyết 5.094 Tôn
trọng, thừa nhận và ủng hộ Khu bảo
tồn do cộng đồng quản lý

ICCA chồng lấn với diện tích các loại hình khu bảo tồn khác

Chính sách mới – Tháng 9 năm 2016
Nghị quyết Đại hội bảo tồn thế giới số 29: Thừa nhận và ủng hộ ICCA 
trong trường hợp chúng nằm trên diện tích các loại hình khu bảo tồn
khác (Đại hộ bảo tồn thế giới IUCN 2016, Honolulu, Hawai’i, Hoa Kỳ)

“Tỏ mối quan tâm rằng các khu bảo tồn của chính phủ thành lập và khu
bảo tồn tư nhân thường chồng lấn với KBT do cộng đồng quản lý mà
không thừa nhận và tôn trọng chúng;”

Thúc giục có sự thừa nhận và tôn trọng thích đáng cho các khu ICCA bị
chồng lấn, và thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến chúng, như
chính sách khác của IUCN, CBD, và Tuyên bố của LHQ về quyền của người
bản địa.
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Khung chính sách pháp lý, chính sách cho thuc đẩy KBT 
do công đồng quản lý ở Việt Nam

Định hướng, chính lược:

• Tăng cường quản lý sử dụng bền
vững tài nguyên thiên nhiên

• Nâng cao diện tích hệ sinh thái tự
nhiên

• Xã hội hoá công tác quản lý tài
nguyên thiên nhiên

• Đảm bảo công bằng trong khai tác, 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên

• Lồng ghép phong tục, luật tục tốt
trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

Nghị quyết TW 9, Khóa XI (2014) - kế thừa và phát triển thành tựu của Nghị quyết TW 5, 
Khóa VIII (1998). 
Nghị quyết số 24/NQ/TW (2013) nghị quyết hội nghị lần 7 BCH TW Đảng khoá XI về chủ
động ứng phó với biến đối khí hậu, tăng cường quản lý TNTN và BVMT
Quyết định số 1216/QD-TTg, 05/09/2012 của Thủ tướng Phính phủ về việc Phê duyệt 
Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định số 1393/QD-TTg, 25/09/2012 của Thủ thướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược 
quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến 2030
Quyết định số 1570 /QĐ-TTg ngày 06/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và bảo vệ môi trường biển đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 phê duyệt Chiến lược quản lý rừng đặc dụng, 
KBT biển và KBT vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 về việc Phê duyệt chiến lược phát 
triển ngành thủy sản
Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 
giai đoạn 2006 – 2020
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6 
tháng 5 năm 2009).
Luật Di sản văn hóa 2013 (hợp nhất Luật di sản văn hóa 2001 và 2009).

Khung chính sách pháp lý, chính sách cho thuc đẩy KBT 
do công đồng quản lý ở Việt Nam

Quyền sở hữu và tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng

• Tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý
(Hiến pháp 2013)

• Được giao quyền sử dụng đất (luật đất đai 2013)

• Cộng đồng được giao rừng tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước, khai thác nguồn lợi và dịch vụ môi
trường rừng (Luật lâm nghiệp 2017)

• Tổ chức cộng đồng được tham gia đồng quản lý nguồn lời thuỷ sản (Luật thuỷ sản 2017)

• Cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn có quyền khai thác hợp pháp nguồn lợi hợp pháp trong
khu bảo tồn (Luật Đa dạng sinh học 2008)

• Được ưu tiên lợi ích trong viêc khai thác, sử dung tài nguyên vùng bờ và được đảm bảo tiếp cận đối với
biển (Luật tài nguyên môi trường và hải đảo 2015)
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Khung chính sách pháp lý, chính sách cho thuc đẩy KBT 
do công đồng quản lý ở Việt Nam

Quyền về tri thức và văn hoá truyền thống

• Được đảm bảo việc giữ gìn tiếng nói chữ viết, bản sắc dân tộc, phát huy những phong tục, tập quán truyền thống và văn hoá
tốt đẹp của mỗi dân tộc (Hiến pháp 2013)

• Được thực hành văn hoá, tín ngưỡng gắn với rung (Luật lâm nghiệp 2017)

• Được nhà nước công nhận và bảo vệ các hình thức sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng đồng đối với di sản văn hoá (Luật
di sản văn hoá 2013) 

• Được đảm bảo quyền chia sẻ lợi ích trong tiếp cận nguồn gen và bản quyền tri thức truyền thống (Luật Đa dạng sinh học
2008)

Khung chính sách pháp lý, chính sách cho thuc đẩy KBT 
do công đồng quản lý ở Việt Nam

Quyền về tri thức và văn hoá truyền thống

• Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; gắn 
kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái (Nghị quyết Trung ương 9, Khóa XI, 
2014) 

• Phát huy những giá trị tốt đẹp về đạo đức của tôn giáo, tín ngưỡng (Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 
2020 – QĐ 581/QĐ-TTg năm 2009)
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Khung chính sách pháp lý, chính sách cho thuc đẩy KBT 
do công đồng quản lý ở Việt Nam

Luật Đa dạng sinh học 2008

• Vườn quốc gia

• Khu dự trữ thiên nhiên

• Khu bảo tồn loài – sinh cảnh

• Khu bảo vệ cảnh quan

Hệ thống phân loại khu bảo vệ và rung đặc dung ở Việt Nam

Luật lâm nghiệp 2017

• Vườn quốc gia

• Khu dự trữ thiên nhiên

• Khu bảo tồn loài – sinh cảnh

• Khu bảo vệ cảnh quan

• Khu rừng thực nghiệm khoa học; vườn thực vật
quốc gia; rừng giống quốc gia

Tiêu chí phân loại chung: 
- Hệ sinh thái đặc trung, loài đặc hữu
- Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục, giải trí, nghỉ dưỡng

Các giá trị đi kèm khác (giá trị văn hoá, tín ngưỡng và sinh kế ủa cộng đồng) theo định nghĩa cập nhật của IUCN???

Xin trân trọng cảm ơn! 


