
 

 

 

HỘI THẢO 

 

QUẢN LÝ RỪNG TRUYỀN THỐNG: BỐI CẢNH, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP 

Từ những mô hình thí điểm vào đầu những năm 2000, Nhà nước đã chính thức khẳng định vai 

trò của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ rừng trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. 

Hiện nay có hơn 1.166.470 ha rừng hiện đang do cộng đồng dân cư quản lý1. Ngoài các diện 

tích chính thức được giao, nhận khoán bảo vệ thì cộng đồng còn tham gia quản lý tài nguyên 

rừng một cách tự nguyện với những khu vực gắn với văn hóa, niềm tin, tín ngưỡng và bảo vệ 

nguồn nước của cộng đồng. Trên thực tế, những mô hình quản trị rừng thành công đều có sự 

tham gia chặt chẽ của cộng đồng địa phương. 

Nhìn chung, các chính sách và văn bản luật gần đây như Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản có 

xu hướng cởi mởi hơn trong việc thừa nhận các phương thức quản lý tài nguyên thiên nhiên của 

cộng đồng, thúc đẩy họ tham gia quản lý tài nguyên cùng với các chủ thể khác trong xã hội. 

Đặc biệt là Luật Lâm nghiệp đã xếp hạng truyền thiêng, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng 

vào rừng đặc dụng và ưu tiên giao cho cộng đồng địa phương quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế 

việc giao rừng và hỗ trợ cộng đồng quản lý rừng còn nhiều rào cản, trong đó có việc thiếu những 

hướng dẫn từ cơ quan quản lý và sự hạn chế về năng lực cộng đồng. Những rào cản này đã dẫn 

đến sự hạn chế trong việc tham gia quản lý rừng của người dân địa phương. 

Nhằm hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng, nhất là với các khu rừng truyền thống, Hội Lâm nghiệp 

tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)  tổ chức Hội Thảo  “Quản 

lý rừng truyền thống: Bối cảnh, thách thức và giải pháp” nhằm xác định những thách thức, 

chia sẻ kinh nghiệm và bài học thành công trong quản lý rừng truyền thống để thúc đẩy sự tham 

gia của cộng đồng địa phương trong quản lý tài nguyên rừng. Thông tin cụ thể như sau: 

 

Mục tiêu cụ thể: Xác định thách thức, chia sẻ kinh nghiệm và bài học trong quản lý rừng cộng 

đồng/ quản lý rừng dựa vào cộng đồng 

Thời gian: 8h30- 11h30, thứ 6 ngày 30 tháng 7 năm 2021 

Hình thức: Online (Microsoft Team) 

Địa điểm: Vp PanNature - Hà Nội 

Thành phần tham gia: 

- Hội Lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk, PanNature 

- Hội Chủ rừng Việt Nam 

- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, 

- Sở VH – TT – DL tỉnh Đắk Lắk, 

- Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh Đắk Lắk, 

Chương trình hội thảo: (kèm theo).  

                                                           
1 Quyết định số 1558/QĐ – BNN-TCLN ngày 13 tháng 4 năm 2021 về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

8h30 – 8h45 
Giới thiệu chương trình Hội thảo và 

làm quen 
HLN/ PanNature 

8h45 – 9h15 

 

Lịch sử rừng hình thành và quản lý 

rừng đồng trong bối cảnh thay đổi 

chính sách lâm nghiệp giai đoạn 

2021-2030 

Ts. Nguyễn Bá Ngãi - Hội Chủ rừng 

 

9h15 – 9h30 
Văn hóa, tri thức truyền thống gắn 

với quản lý tài nguyên thiên nhiên 
Sở VH -TT-DL tỉnh Đắk Lắk, 

9h30 – 9h45 
Thực trạng và định hướng quản lý 

rừng tại Đak Lak 
CCKL tỉnh Đắk Lắk, 

9h45 – 10h00 Giải lao  

10h00 – 10h15 Quản lý rừng truyền thống TS Trần Ngọc Thanh 

10h15-11h15 Thảo luận chung Toàn thể đại biểu 

11h15-11h30 Kết thúc Hội Thảo PanNature/  HLN 

 


