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TIẾP CẬN CẢNH QUAN VÀ VẤN ĐỀ PHỤC HỒI RỪNG 

Trần Nam Thắng
Tropenbos Viet Nam

Bảo tồn và phục hồi hệ thống rừng tự nhiên Việt Nam: Tầm nhìn và các giải 
pháp chính sách

Hà Nội, 23/12/2020 

Tiếp cận cảnh quan được nhiều tổ chức quan tâm, nghiên cứu và áp dụng
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Source: CDI/WUR

Tương tác và hài hòa lợi ích trong tiếp cận cảnh quan

• Tăng thu nhập

• Tăng giá trị sx nông nghiệp 

• Đa dạng nguồn thu 

• Tiết kiệm thời gian thực hiện 

• Cải thiện an ninh lương thực 

Lợi ích riêng lẻ

• Giảm suy thoái tài nguyên 

• Duy trì và nâng cao các chức năng của hệ sinh thái

• Bảo tồn đa dạng sinh học tốt hơn 

Lợi ích môi trường chung 

• Phối hợp giữa các bên tốt hơn 

• Phối hợp và lập kế hoạch tốt hơn cho chính phủ 

• Chính phủ nhận biết tốt hơn về đàm phán về các vấn để với các bên liên quan 

• Có nhiều cơ hội sản xuất, kinh doanh 

• Hiểu biết rõ ràng hơn về sự đánh đổi  (môi trường – kinh tế)

Lợi ích chung xã hội, thể chế 
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Chia sẻ mục tiêu
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Tiếp cận cảnh quan là một tiến trình

• Chuẩn bị và thực hành
• Chấp nhận sự đa dạng
• Hài hòa, thúc đẩy sự tương tác 

Vấn đề cốt lõi 

Vấn đề quản lý và phục hồi rừng đảm bảo an ninh môi trường – xã hội

- Cam kết chính trị của chính quyền các cấp
- Hạ tầng và vốn xã hội
- Quyền và trách nhiệm của người dân (đất đai, tài nguyên)
- Sự tham gia của các bên (tư nhân, nhà nước, xã hội dân sự, cộng đồng)
- Quản trị địa phương (tham gia, minh bạch, giải trình, …)
- Vấn đề giới và nhóm bất lợi
- Phát huy kỹ thuật công nghệ cao nhưng tôn trọng khác biệt, bảo vệ văn hóa truyền thống
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Một số kết quả chính

1. Hỗ trợ các bên liên quan tham gia vào tiến trình CS

➢ Hình thành mạng lưới mở (NN, TCXH, Nhà KH, DN, CĐ…). 

➢ Cung cấp thông tin, bằng chứng, tiếng nói từ cơ sở qua các nghiên cứu, đánh giá CS.

➢ Tạo diễn đàn cho các bên gặp nhau (HT các cấp, Tọa đàm…) . Kết nối với nhà HĐCS 
(lãnh đạo TCLN, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Đak Lak…) thảo luận các vđ về CS và khuyến
nghị giải pháp.
➢ Ví dụ: Quyết định 1095/QĐ-SNN thành lập tổ công tác: Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm + 

Tropenbos + Chuyên gia: về phục hồi rừng, lâm nghiệp cộng đồng, nông lâm kết hợp.

Một số kết quả chính

1. Hỗ trợ các bên liên quan tham gia vào tiến trình CS

➢ Một số tiến trình CS có sự tham gia :
✓ QĐ 3419/UBND tỉnh Đak Lak về thực hiện ĐA phục hồi rừng Tây Nguyên của tỉnh Đak Lak

✓ CS chi trả DVMTR cho các chủ rừng là CĐ

✓ CS TC đất SX của người dân

✓ Thể chế hóa các hướng dẫn về phục hồi rừng, quản lý rừng cộng đồng, NLKH…

✓ Nghiên cứu, xác định các khu vực cần phục hồi rừng

✓ Cụ thể hóa và đề xuất phương án chi tiết trong phục hồi rừng ở Đaklak
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Một số kết quả chính

1. Hỗ trợ xây dựng CS về rừng, đất đai

➢Luật Lâm nghiệp 2017
• Cộng đồng là chủ rừng

• Rừng là không gian sinh tồn của đồng bào DTTS

• Liên kết, hợp tác trong QLBVR giữa NN và người dân

➢NĐ 118 / CP và NQ 112 /QH về sắp xếp, đổi mới các NLTQD
• Rà soát, thu hồi, giao lại đất đai cho chính quyền địa phương để giao lại cho người dân

• Ưu tiên GĐGR cho đồng bào tại chỗ, đồng bào DTTS.

• Nghiên cứu và đề xuất giải pháp liên quan đến diện tích đất chồng lấn

Một số kết quả chính

1. Hỗ trợ xây dựng CS rừng, đất đai

➢QĐ 297/QĐ-TTg và QĐ 3419/UBND tỉnh Đak Lak về Đề án BV, KP & PTRBV Tây
Nguyên

• Xử lý dứt điểm việc tranh chấp, lấn chiếm, chồng lấn đất rừng (282.896 ha)

• Đẩy mạnh QLRCĐ, canh tác nương rẫy theo hướng NLKH

• GĐGR cho cộng đồng, nhất là ở DT do UBND xã đang quản lý

➢Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
• Rà soát QHSD đất và GĐGR

• Rà soát Tập trung, tích tụ đất đai

• Khuyến nghị điều chỉnh, bổ sung 15 điều trong Luật Đất đai 2013
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Một số kết quả chính

5. Hỗ trợ xây dựng hướng dẫn kỹ thuật

➢Thể chế hóa các hướng dẫn về lâm nghiệp
• Hướng dẫn Phục hồi rừng

• Hướng dẫn lâm nghiệp cộng đồng

• Hướng dẫn nông lâm kết

Tổ công tác + Chuyên gia phối hợp xây dựng, Sở NN phê duyệt và ban 
hành để triển khai và thực hiện. 

Một số kết quả chính

3. Khuyến khích các thực hành tốt về PHR

Thực hành trồng cây bản địa PHR
• Các NC về i) Xung đột về quyền SD đất giữa các chủ thể, ii) Thực trạng và giải pháp phục hồi cảnh

quan rừng

• Các HT cấp tỉnh, huyên, tập huấn kỹ thuật về cơ hội phục hồi CQR
• 25 hộ ở Hòa Lễ, Hòa Phong trồng 24.000 cây BĐ / 44 ha.  Và 25 hộ ở vùng đệm VQG CYS trồng 16.000 cây / 22 ha

• Phổ biến, nhân rộng ở Nhóm Thiện nguyện Trái tim Xanh trồng 149.000 cây BĐ ở huyện KB theo kỹ thuật MH ở vùng
đệm VQG CYS.
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Một số kết quả chính

3. Khuyến khích các thực hành tốt về PHR, SKBV

➢ Thực hành NLKH, CSA
• Các NC về i) NLKH trên nền cà phê, ii) Hiệu quả các MH NLKH cho phụ nữ và thanh niên, 

Sản xuất CS Cà phê.

• Các HT cấp tỉnh, huyên, tập huấn kỹ thuật về NLKH, cà phê thông minh thích ứng BĐKH

• Phổ biến, nhân rộng các mô hình thành công.

Một số kết quả chính

4. Xây dựng các mô hình trong thực tế

➢ Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá xác định các
khu vực rừng cần phục hồi, sẽ tiến hành xây
dựng các mô hình với các chủ rừng lớn (VQG 
Chư yang Sin, KBT Nam Kar, KBT Hồ Lắc…) và
các cộng đồng người dân được giao rừng tự
nhiên ở hai huyện Krong Bong, Lak.

➢ Xây dựng các mô hình Nông Lâm kết hợp, 
tăng số lượng cây thân gỗ trên diện tích trồng
thuần café ở hai huyện Krong Bong, Lak

➢Chuyển đổi các diện tích café trồng ở các khu
vực không phù hợp sang mô hình NLKH và
trồng rừng.

➢Tăng cường sự tham gia và phối kết hợp của
hội phụ nữ và đoàn thanh niên cấp cơ sở trong
hoạt động phục hồi rừng.
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Mooi plaatje

Trân trọng cảm ơn


