
22-May-20

1

TRUYỀN THỐNG CỘNG ĐỒNG TRONG 

QUẢN LÝ SỬ DỤNG RỪNG Ở XÃ VÂN HỒ 

Người trình bày: Thạc sĩ Nguyễn Đức Tố Lưu

Dự án: Đánh giá khả thi xây dựng khu bảo tồn dựa vào

cộng đồng cho khu vực rừng Pa Cốp, Sơn La

Nội dung

 Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu

 Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực xã Vân Hồ

 Những mối đe dọa tới tài nguyên rừng ở khu vực

 Hiện trạng tổ chức quản lý bảo vệ rừng

 Tham vấn cộng đồng về chuyển đổi khu bảo tồn do cộng đồng

quản lý

 Đề xuất mô hình khu bảo tồn rừng do cộng đồng quản lý
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TỔNG QUAN CHUNG VỀ 

NGHIÊN CỨU VÀ KHU VỰC 

NGHIÊN CỨU

Mục đích nghiên cứu

 Đánh giá hiện trạng quản lý sử dụng rừng bởi cộng đồng cùng các

mối đe dọa tới bảo tồn đa dạng sinh học, từ đó đề xuất phương án

thúc đẩy cho việc hình thành khu bảo tồn do cộng đồng quản lý ở 

khu vực rừng tự nhiên ở xã Vân Hồ.
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Phạm vi nghiên cứu

 Đặc điểm kinh tế xã hội

 Các tổ chức, quy định và luật tục mà cộng đồng dùng quản lý rừng. 

 Các bên liên quan chính trong quản lý khu vực, vai trò và hiệu quả hoạt động của họ. 

 Quyền và trách nhiệm các nhóm khác nhau trong cộng đồng, đặc biệt đối với các nhóm

yếu thế như phụ nữ. 

 Lịch sử quan hệ giữa cộng đồng và chính quyền. 

 Các phương thức hiện tại cộng đồng quản lý áp dụng để duy trì các giá trị sinh thái và

đáp ứng nhu cầu văn hóa xã hội, kinh tế. 

 Đánh giá các đe dọa bên trong và bên ngoài đối với khu vực, kể cả đe dọa đến tính bền

vững của quản lý. 

 Xác định các nhu cầu bảo tồn và cơ hội, gồm cả nhu cầu bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái

và tầm nhìn của cộng đồng đối với tương lai của khu vực

 Đề xuất các mục tiêu quản lý rừng ở khu vực. Tham vấn ý kiến cộng đồng về hình thức

và mục tiêu quản lý cho khu vực rừng.

Địa điểm và phương pháp nghiên cứu

 Địa điểm: gồm các bản Pa Cốp, Chua Tai, Bó Nhàng 2, Hua Tạt và một

phần của bản Lũng Xá, xã Lóng Luông. Tổng diện tích tự nhiên của 5 

bản là 2.779 ha. Trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 2168,7 ha, diện

tích có rừng là 1.657,68 ha. Dải rừng rừng liền khoảnh có mức độ đa

dạng sinh học cao có diện tích khoảng 625 ha. 

 Thời gian: điều tra hiện trường từ 1-7/3/2020.

 Phương pháp nghiên cứu

 Tham vấn cấp huyện về các chủ trương, chính sách đối với rừng

Pa Cốp, tình hình QLBVR

 Phỏng vấn cán bộ xã và thôn

 Thảo luận nhóm cộng đồng

 Phỏng vấn sâu các nhóm đối tượng sử dụng rừng
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Dân số và hộ nghèo

STT Tên Bản Số hộ Số khẩu 
Tỷ lệ hộ 

nghèo 

Thành phần dân tộc 

Mông Mường Kinh 

1 Pa Cốp 125 636 36,36 612 6 18 

2 Chua Tai 65 353 28,57 345  8 

3 Hua Tạt 172 786 2,96 708 5 73 

4 Bó Nhàng 2 135 614 10,16 515 0 99 

5 Lũng Xá 104 700 14,8 690 0 10 

 

Khu vực có tổng 601 hộ với 3089 nhân khẩu. 95% dân số tại các bản là

người Mông sinh sống. Tỷ lệ mù chữ trong khu vực là 15%, chủ yếu tập

trung vào đối tượng người lớn tuổi và phụ nữ. Khoảng 8% các chị em

phụ nữ không biết tiếng Kinh, hoặc nói nhưng nói được rất ít.
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Thu nhập

 Khu vực này là khu vực khó khăn, tuy nhiên kinh tế
đang trên đà phát phát triển. Tại đây giao thông đi
lại tương đối thuận lợi với đường 6 đi qua, đường
giao thông vào các bản đều đã được bê tông hóa. 

 Tỷ lệ hộ nghèo cao lên tới 16,5%. Thu nhập bình
quân của các hộ là 28 triệu/năm, 

 Nguồn thu chính của người dân tại đây chủ yếu từ
làm nông nghiệp (chiếm 74% thu nhập của gia
đình) 

 Ngoài ra có đi làm thuê vào các thời vụ nông nhàn
(chiếm 19% thu nhập gia đình). 

 Hoạt động du lịch cũng mới xuất hiện trong những
năm gần đây, tập trung ở một số hộ làm dịch vụ lưu
trú ở bản Hua Tạt.

74%

19%

7%

Thu nhập hàng năm hộ gia đình

Nông nghiệp Đi làm thuê Khác

NHỮNG ĐE DỌA TỚI TÀI NGUYÊN 

RỪNG TRONG KHU VỰC
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Khai thác gỗ củi

 Với đồng bào người Mông củi là chất đốt chính trong sinh

hoạt hàng ngày. Củi được khai thác thường xuyên trong năm, 

thời điểm khai thác nhiều nhất là dịp Tết. 

 Củi được khai thác là các thân, cành cây khô. Lượng củi sử

dụng trong gia đình khoảng 3 – 5m3/hộ/năm. 

 Gỗ được sử dụng làm nhà hiện nay chủ yếu sử dụng Si đá, 

Vải rừng, Nhãn rừng và gỗ tạp do các loài gỗ quý như Trai, 

Nghiến, Thông không còn hoặc còn rất ít. 

 Trong năm 2019 có tổng cộng 8 ngôi nhà được làm mới (6 

nhà bằng gỗ và 2 nhà xây), khối lượng gỗ sử dụng cho một

ngôi nhà khoảng 10 – 15 m3. 

 Thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện các đối tượng (cả

cộng đồng bản địa và từ nơi khác đến) khai thác triệt để Bách

xanh về bán, làm cảnh.

Lâm sản ngoài gỗ

 LSNG được nhắc tới khoảng 23 loài, có nhiều loài có giá trị cao như: 

Sâm cau, Hà thủ ô đỏ, mật ong, nấm Linh chi, Sa nhân, lan Kim 

tuyến… 

 Trữ lượng bị suy giảm nghiêm trọng hoặc không còn để thu.

 Một số được dùng để bán tươi hoặc sơ chế khô để bán, chủ yếu theo

dọc quốc lộ 6. Có đến 20 loài được khai thác, thu hái để bán ra thị

trường như rau dớn, rau ngót rừng, rau sắng… các loại măng, ngọc

cẩu, phong lan, mật ong, mắc khén… 

 Có một số loài được cho vào danh sách cấm khai thác (lan Kim tuyến, 

một số loài phong lan, Thiên tuế). 

 Một số LSNG được sử dụng làm các vật dụng thủ công như mây, tre, 

giang; sử dụng làm trang phục truyền thống như củ nhuộm; sử dụng

trong nghề thủ công như vẽ sáp ong. Tuy nhiên, các sản phẩm tạo

thành chưa được phát triển thành hàng hóa phổ biến mà chỉ để trưng

bày hoặc bán với số lượng rất nhỏ và để khách du lịch trải nghiệm thực

tế (như tranh sáp ong).
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Săn bắt động vật hoang dã

 Trước đây trên địa bàn tồn tại rất nhiều các loài động

vật hoang dã (liệt kê được 25 loài). Tuy nhiên, do săn

bắt quá đà, không có kiểm soát nên hiện tại một số

loài quý hiếm đã không còn tồn tại như: Hổ, Gấu, 

Báo, Tê tê, Mèo rừng, Nai, Hoẵng, Lợn rừng, Bò tót. 

Số loài còn tồn tại nhiều chủ yếu là các loài thú nhỏ

như: Chuột, Sóc dúi và một số loài Rắn. 

 Người săn bắt chính là dân bản sống tại địa phương, 

chủ yếu là đặt bẫy và dùng súng, nỏ bắn. Trước đây

săn bắt về dùng làm thức ăn trong gia đình và cộng

đồng, hiện nay có thú bắt được được bán ra thị

trường.

“Theo thế hệ trước truyền miệng

lại, trong cộng đồng (người

Mông) có người bắn chết một con 

Vượn sau vài tháng bị ốm và chết, 

từ đó các cụ trong làng cho rằng

một con Vượn chết thì sẽ kéo theo

1 người trong làng chết, từ đó

trong cộng đồng trên địa bàn

nghiên cứu cứ truyền từ đời này

qua đời khác và vẫn được duy trì

đến bây giờ"

Sử dụng đất
 Hiện tượng lấn chiếm, phát vén đất rừng làm nương rẫy vẫn xẩy ra và phức tạp do nhu cầu

về đất canh tác, đặc biệt là đất trồng cây ăn quả. Tuy nhiên, do diện tích lấn chiếm nhỏ nên

trong năm 2019 không có vụ vi phạm lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy bị xử lý.

 Việc tận dụng đất dưới tán rừng tự nhiên để trồng cây dược liệu không có. Một số hộ gia

đình tận dụng diện tích rừng non để trồng Sa nhân.

 Trong khu vực có 2 mỏ đá, 1 mỏ được cấp phép đang hoạt động có quy mô lớn.

Loại đất Pa Cốp Bó Nhàng 2 Hua Tạt Chua Tai 

Đất nông nghiệp 187,1 141,4 233,3 Diện tích chưa tách 

thuộc bản Pa Cốp 

Đất lúa 11,3 23 22,3ha Diện tích chưa tách 

thuộc bản Pa Cốp 

Cây ăn quả 52,4 50 62,1 17,56 ha 

Cây rau màu 13,9 32,44 24,7 3,06 ha 

Đất lâm nghiệp 615,28 60,59 293,73 Diện tích chưa tách 

thuộc bản Pa Cốp 

DT rừng tự nhiên 614 60,09 260,16 Diện tích chưa tách 

thuộc bản Pa Cốp 
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Du lịch sinh thái

Hiện tại, trên địa bàn nghiên cứu có một số đơn vị, cá nhân kinh doanh lưu trú. 

Trong đó:

 Homestay: Có 2 hộ là homestay A Chu và homestay Tráng Sếnh thuộc bản Hua 

Tạt.

 Vân Hồ Ecologde thuộc bản Hua Tạt với cơ sở là 8 căn bungalow và 3 nhà

sàn. 

Trong thời gian qua, các đơn vị kinh doanh du lịch đã xây dựng được một số tuyến

trekking, các hoạt động du lịch để phục vụ khách du lịch như:

 1) Đi quanh làng – thăm rừng nghe vượn hót – vòng đồi thông (7km); 

 2) Đi bản Lóng Luông (đi máy cầy) – suối Bon (tắm) đồi thông;

 3) Tham gia trải nghiệm vẽ sáp ong, làm giấy gió, bánh dày, xay ngô, đi xe đạp

quanh làng…

Tập tục văn hóa liên quan tới bảo vệ rừng

 Ở bản Pa Cốp có tập tục bảo vệ cây Bách xanh trên dông

núi như một cây thiêng, nên tới nay còn giữ được một số

cá thể lớn.

 Không sắn bắn Vượn do truyền khẩu sẽ có người chết nếu

bắn Vượn.

 Cúng rừng: theo quan niệm người dân, thần rừng, thần

cây, thần suối là những vị thần xua đuổi thú dữ, cho gỗ

làm nhà, cho nguồn nước uống. Tuy nhiên, thời gian gần

đây lễ cúng rừng không còn được tổ chức quy mô mà

hoặc có khi không thực hiện.

 Công tác quản lý bảo vệ rừng được quy định trong hương

ước của bản.
Một ban thờ trong lễ cúng của

người Mông
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Đánh giá chung các mối đe dọa tới rừng

STT Tên bản 
Khai 

thác gỗ 

Phát rừng 

làm nương 

Khai thác 

củi và 

LSNG 

Săn 

bắn 

Cháy 

rừng 

Tổng 

điểm 

1 Pa Cốp 3 3 3 2 0 11 

2 Hua Tạt 3 1 3 2 3 12 

3 Chua Tai 2 2 3 2 0 9 

4 Lũng Xá 2 2 3 2 0 9 

5 Bó Nhàng 2 1 1 2 2 1 7 

 

HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN 

LÝ BẢO VỆ RỪNG
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Các bên liên quan trong QLBVR

 

Các bên liên quan trong quản lý rừng ở thôn Pa Cốp.

Quyền quyết định và mối quan tâm của các bên liên quan trong QLBVR tại

bản Hua Tạt.

Chính quyền xã và kiểm lâm địa bàn đều quan tâm đến việc bảo

vệ khu vực rừng này và có quan hệ tốt với người dân. Không có

những mâu thuẫn, căng thẳng nào giữa người dân và lực lượng

chức năng trong các bản này. 
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Tổ chức QLBVR ở bản

Nội dung Bó Nhàng 2 Hua Tạt Pa Cốp Chua Tai 

Tổ chức đối với 

rừng cộng đồng 

Diện tích khoảng 

1,65 ha và được 

giao cho Đoàn 

thanh niên quản 

lý, chưa được chi 

trả DVMTR. 

Có ban quản lý 

rừng của bản. 

Có ban quản 

lý rừng. 

Tiền 

DVMTR chi 

30% cho tuần 

tra rừng, 70% 

cho hoạt động 

cộng đồng  

Có ban quản lý 

rừng. 

Tiền DVMTR 

chi 70% cho 

tuần tra rừng, 

30% cho hoạt 

động cộng đồng 

  

Không có rừng 

cộng đồng.  

Tổ chức đối với 

rừng nhóm hộ 

4 tổ. 

Tiền DVMTR chủ 

yếu chia cho các 

hộ tham gia 

14 nhóm 

Hiện nay tiền 

DVMTR chi 

50% cho tuần 

tra, 50% chia 

cho các hộ 

tham gia 

3 nhóm  

Trưởng bản nhận 

chung cho cả 

nhóm hộ, gộp 

với của rừng 

cộng đồng 

Ban quản lý 

rừng. 

Chi trả DVMTR 

cho tuần tra bảo 

vệ rừng và các 

hoạt động cộng 

đồng 
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Tham vấn về hình thức giao rừng

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bó Nhàng 2

Hua Tạt

Pa Cốp

Giao cho cộng đồng bản Giao cho nhóm hộ Không có ý kiến

Tham vấn nhóm cộng đồng về hình thức

giao rừng ở xã Vân Hồ.

0

17%

0

67%

8%

8%

Hộ Nhóm Doanh nghiệp Ban quản lý bản Kiểm lâm BQL xã

Tỷ lệ các ý kiến về đối tượng giao rừng

từ phỏng vấn sâu.

Tham vấn về chuyển đổi loại rừng

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bó Nhàng 2

Hua Tạt

Pa Cốp

Đồng ý Không đồng ý Không biết

Ý kiến của cộng đồng cho việc chuyển đổi rừng sang rừng cấm.
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ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG 

CƯỜNG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

Đề xuất giải pháp QLBVR

 Thay đổi tập tục sử dụng củi kích thước lớn cho nấu ăn và sưởi bằng các nguồn
nguyên liệu thay thế khác (than, điện, ga) và nâng cao hiệu quả sử dụng chất
đốt.

 Ngăn chặn quyết liệt đối với việc khai thác các cây gỗ lớn, gỗ quý trong rừng.

 Giám sát chặt chẽ và xử lý việc phát lấn rừng làm nương rẫy.

 Kiểm soát việc sắn bắn bằng cách vận động nộp và thu giữ súng săn, bẫy.

 Phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt đối với các khu vực có đàn Vượn và
cây Bách xanh.

 Tuyên truyền về bảo vệ rừng và đa dạng sinh học rộng rãi trong cộng đồng
thông qua các già làng, trưởng bản, thầy cúng trong làng.

 Khoanh nuôi, trồng phục hồi những diện tích rừng trống sau nương rẫy trong
khu vực.
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Đặc điểm phù hợp của rừng Vân Hồ với Khu

bảo tồn do cộng đồng quản lý

 Cộng đồng người dân có tập quán lâu đời đối với rừng và đang sử
dụng tài tích cực nguồn tài nguyên này, có mong muốn đối với
quản lý rừng.

 Cộng đồng hiện đã có hình thức tổ chức tại bản cho quản lý bảo
vệ rừng là ban quản lý rừng của bản và các nhóm hộ được giao
rừng.

 Khu vực có tính đa dạng sinh học cao, nhiều loài nguy cấp quý
hiếm bị đe dọa, mà nổi bật là Vượn đen má trắng và Bách xanh. 
Cộng đồng đã có những tập tục nhằm bảo vệ 2 loài có giá trị này
một cách hiệu quả.

Những vấn đề cần giải quyết

 Nhu cầu nâng mức quản lý bảo vệ cho dải rừng Vân Hồ thành

rừng đặc dụng để bảo tồn các loài động thực vật tại đây. Trong đó

liên quan đến việc khoanh vùng và xác định khu rừng cấm (rừng

bảo tồn).

 Nhu cầu thể chế hóa việc quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng. 

Hiện tại đối với khu rừng bảo tồn có giá trị, đang được giao cho

các nhóm hộ nhưng tổ chức quản lý chung bởi ban quản lý của

bản.

 Củng cố và tăng cường những thể chế tốt hướng tới bảo vệ rừng

và đa dạng sinh học trong khu vực.
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Đề xuất mô hình tổ chức quản lý

 Khoanh vùng xác định diện tích rừng tự nhiên liền dải có giá trị đa dạng
sinh học cao, hiện đang là rừng phòng hộ để quy hoạch thành loại rừng
đặc dụng. 

 Thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng ở cấp xã, đứng đầu là lãnh đạo
phụ trách nông lâm nghiệp của xã Vân Hồ cùng với một số cán bộ
chuyên môn ở xã và đại diện các bản có rừng.

 Ban quản lý rừng đặc dụng Vân Hồ thành lập nhằm tạo ra cơ chế điều
phối hoạt động bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong phạm vi 
các thôn có rừng đặc dụng, là đầu mối để phối hợp với đơn vị chức
năng (Hạt kiểm lâm) và các xã giáp ranh. 

 Các nhóm hộ hiện tại được duy trì nhưng việc quản lý các nhóm này
được tiến hành thông qua ban quản lý rừng ở mỗi bản.

Mô hình tổ chức đề xuất khu bảo tồn do cộng đồng

quản lý ở Vân Hồ

Ban quản lý RDD Vân 
Hồ

BQL Bản 
Chua Tai

Tổ BVR 
Chua Tai

BQL Bản 
Hua Tạt

Tổ BVR 
cộng đồng

Nhóm hộ 1

Nhóm hộ 2

BQL Bản Bó 
Nhàng 2

Tổ BVR Bó 
Nhàng 2

BQL Bản Pa 
Cốp

Tổ BVR cộng 
đồng

Nhóm hộ 1

Nhóm hộ 2

Nhóm hộ 3

UBND xã 
Vân Hồ


