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Không có văn bản pháp luật nói về: Rừng 

cộng đồng hoặc từ liên quan như Quản lý 

rừng cộng đồng

RỪNG CỘNG ĐỒNG?

Nhưng thực tiễn cứ diễn ra và có 
rừng gọi là Rừng của cộng đồng, có 
cách quản lý gọi là Cộng đồng QLR 
hay QLR Cộng cộng đồng (CFM)



GIỚI THIỆU CHI TRẢ DVMTR

Thực tiễn rất phong phú, tùy theo mỗi kiểu rừng, loại 

rừng;  mỗi địa phương mà có thể xác định mức độ 

tham gia của cộng đồng vào quản lý rừng với các mô 

hình cụ thể

-

VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG THAM GIA QLR



VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG THAM GIA QLR

Tiêu chí Cộng đồng quản lý rừng Hợp đồng khoán 
BVR

Hợp tác, liên 
kết

Đồng quản lý rừng 
(JFM)

HGĐ, cá nhân Nhóm hộ quản lý 
rừng

1 2 3 4 5 6 7

Đối tượng 
rừng

Của cộng đồng, được giao
hoặc truyền thống

Rừng của BQL, Cty
LN hay tổ chức NN

Của 1 bên họăc
của 2 bên

Chưa rõ Rừng của HGĐ,
cá nhân được
giao

Rừng của nhóm hộ tự
hợp tác

Cơ sơ pháp 
lý

Chủ rừng (Luật LN),
Người SD đất (Luật đất
đai)

Luật LN, NĐ 168
quy định giao
khoán; QĐ 24

Luật LN, NĐ 156
quy định hợp
tác, liên kết; QĐ
24

Chưa có Chủ rừng (Luật
LN), Người SD
đất (Luật đất
đai)

Chưa có

Mô hình tổ 
chức, quản 
lý

Có hương ước, thành lập
tổ chức QLR CĐ theo

Theo quy định
trong hợp đồng
khoán

Hợp đồng kinh
tế theo quy định
pháp luật

Hội đồng QLR,
không được pháp
luật thừa nhận

Sản xuất HGĐ
hoặc trang trại
theo quy định
của pháp luật

Tự quy định nội bộ,
không được pháp
luật thừa nhận

Khoa học, lý 
luận

Rất rõ Khá rõ Tương đối rõ Chưa rõ Rất rõ Tương đối rõ

Thế giới Rất phổ biến Rất ít hoặc không
có

Nhiều Nhiều ở Nepal, Ấn
độ

Rất phổ biến Nepal, Ấn độ với khái
niệm User’s Group

Thực tiễn ở 
Việt Nam

Gần 10.000 cộng đồng
đang QL, SD 1,16 triệu ha,
nhiều mô hình rất tốt
nhưng không có trong
RNM

Đã khoán cho
cộng đồng 97.000
ha, cho trên
112.000 HGĐ 0,6
triệu ha bảo vệ

Chưa rõ trong
thực tiễn

Có một số mô hình
thí điểm nhưng
không thành công

Khoản 1,18
triệu HGĐ là
chủ rừng được
giao 3,2 triệu
ha rừng

Nhóm hộ tự liên kết
cùng BVR của các
HGĐ trong nhóm

Nhận diện 
về hình 
thức 
(tương đối)

Quản lý rừng cộng đồng
(CFM)

Quản lý rừng dựa vào cộng đồng (CBFM)



Trường hợp 1: Rừng cộng đồng là rừng của 

cộng đồng được pháp luật thừa nhận bằng việc 

cơ quan có thẩm quyền ra quyết định quyền sử 

dụng rừng hoặc  ở mức độ cao là cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng rừng; cộng đồng là 

Chủ của khu rừng đó (Chủ rừng)

RỪNG CỘNG ĐỒNG?

Trường hợp 2: Rừng cộng đồng là rừng do cộng đồng 

tự công nhận từ lâu đời mà ở đó cộng đồng quản lý, 

khai thác, sử dụng, thực hành các hoạt động văn hóa, 

tín ngưỡng phục vụ trực tiếp cuộc sống của cộng đồng 

bằng các quy định của cộng đồng (quy ước, hương 

ước); rừng đã trở thành một bộ phân không gian sinh 

tồn của cộng đồng.



Cộng đồng dân cư được giao rừng nhưng 
không phải là Chủ rừng

• 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

Nhưng chưa thừa nhận
Cộng đồng dân cư là chủ
rừng



CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐƯỢC GIAO RỪNG VÀ 
TRỞ THÀNH  CHỦ RỪNG

Luật lâm nghiệp đã thừa nhận
cộng đồng dân cư là Chủ rừng
(Điều 8)

Luật đất đai 2013 tại Điều 3 quy
định: Cộng đồng dân cư là
Người sử dụng đất



Giao rừng và Chủ rừng

Luật Lâm nghiệp năm 2017:
cộng đồng dân cư được Nhà
nước giao rừng không thu
tiền:

Rừng đặc dụng là khu rừng
tín ngưỡng mà họ đang
quản lý và sử dụng theo
truyền thống;
(Vấn đề tại địa phương mình như thế
nào khi: rừng này đã được giao cho tổ
chức khác?



Giao rừng và Chủ rừng

Luật Lâm nghiệp năm 2017:
cộng đồng dân cư là chủ rừng
được Nhà nước giao rừng
không thu tiền:

• 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;

• Rừng sản xuất



KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ THỐNG NHẤT VỀ GIAO ĐẤT, 
GIAO RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

• Giao đất rừng phòng hộ và giao rừng phòng hộ;

• Giao đất rừng tự nhiên sản xuất và giao rừng tự nhiên sản
xuất

• Đều quy định rõ về cộng đồng dân cư sử dụng đất rừng và
rừng nêu trên không được chuyển đổi, chuyển nhượng,
cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế
chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.



KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ THỐNG NHẤT VỀ GIAO ĐẤT, 
GIAO RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

• Trình tự, thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư 
đã được đồng bộ với giao đất rừng cho cộng đồng 
dân cư. Những điểm này được quy định rất cụ thể 
tại Điều 36, Nghị định 156/2018/NĐ-CP:

• Đồng bộ hóa giữa giao đất và giao rừng (mẫu 03, mẫu
06 Phụ lục II, NĐ 156)



VẤN ĐỀ 
Sự chưa phù hợp giữa Luật Đất đai với Luật Lâm 

nghiệp

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
quy định giao rừng tín ngưỡng cho cộng đồng dân
cư.



VẤN ĐỀ

Cộng đồng dân cư: không là một pháp nhân

Quyền chủ rừng của cộng đồng dân cư rất hạn chế

Rừng truyền thống của cộng đồng chưa được pháp
luật thừa nhận như rừng tín ngưỡng nằm trong các
khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ của các chủ rừng
khác



Rừng được thống kê do cộng đồng quản 
lý và  rừng đã giao cho cộng đồng

2020: 1.216.982 ha (1.107.070ha RTN, 109.911 ha RT) được 
thống kê là rừng do cộng đồng quản lý

Câu hỏi 1: Trong số 1.216.982 ha nêu trên có bao
nhiêu ha rừng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
rừng?

2014: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 524.477 
ha rừng, cho trên 10.000 cộng đồng.



Rừng được thống kê do cộng đồng quản 
lý và  rừng đã giao cho cộng đồng

2020: 1.216.982 ha (1.107.070ha RTN, 109.911 ha RT) được thống kê là rừng do 

cộng đồng quản lý

Câu hỏi 2: Ngoài diện tích rừng nêu trên còn bao nhiêu ha rừng do cộng đồng tự

công nhận? 2009: khoảng 247.000 ha.

Câu hỏi 3: Trong số diện tích rừng mà cộng đồng tự công nhận thì có bao nhiêu 

ha hiện đang nằm trong các diện tích rừng đã giao cho chủ rừng khác hoặc 

nằm trong diện tích rừng hiện chưa có chủ và được UBND xã đang quản lý?



CƠ HỘI

- Hoàn thành giao đất giao rừng (2021-2030) cho các 

chủ rừng thực sự bao gồm cả cộng đồng dân cư (điểm b, 

khoản 1, mục III, Chiến lược Lâm nghiệp)

- Gần 1 triệu ha rừng do cộng đồng đang quản lý

- 2.940.484 ha rừng chưa giao do UBND xã quản lý

- Luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật



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 RCĐ trên phạm vi toàn quốc để xây dựng cơ
sở dữ liệu RCĐ trong hệ thống FORMIS có khả năng cập
nhật diễn biến RCĐ



KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

• Ba là, rà soát lại toàn bộ diên tích rừng dang được
thống kê do cộng đồng quản lý để thừa nhận tính hợp
pháp cho cấp giấy chứng nhận QSD đất cho cộng đồng.

• Bốn là, rà soát lại toàn bộ diện tích rừng đã có quyết
định cho cộng đồng quản lý nhưng chưa cấp giấy chứng
nhận QSD rừng để tiến hành làm các thủ tục đồng thời
cấp giấy chứng nhận QSD đất và QSD rừng;



KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

• 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 UBND xã
quản lý thì tiến hành giao cho cộng đồng và làm các thủ tục đồng
thời cấp QSD đất và QSD rừng.

Diện tích rừng hiện đã giao các Cty lâm nghiệp, các BQL 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 Cty lâm nghiệp, BQL rừng và quyền tiếp cận rừng như quy
định tại khoản 6 Điều 4 Luật Lâm nghiệp



TRÂN TRỌNG CẢM 
ƠN!


