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Mục tiêu

 Cung cấp một số thông tin về lâm nghiệp 
cộng đồng ở Đăk Lăk.

 Phân tích những thành công, hạn chế và 
những bài học kinh nghiệm.

 Định hướng phát triển lâm nghiệp cộng 
đồng trong thời gian đến.

 Một số kiến nghị chính sách để triển khai 
lâm nghiệp cộng đồng.
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Hiện trạng rừng (2019)

▪ Diện tích đất lâm nghiệp: 735.988,6 ha

▪ DT đất có rừng: 514.991 ha

▪ Rừng tự nhiên: 446.222,7 ha

▪ Rừng gỗ: 431.481 ha

▪ Rừng tre nứa: 4.161 ha

▪ Rừng hỗ giao: 10.161 ha

▪ Rừng trồng: 68.768,3 ha

▪ Diện tích đất chưa có rừng: 220.997,6 ha

▪ Độ che phủ rừng: 38,6%
(QĐ 526/QĐ-UBND ngày 16/3/2020)
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Các chủ thể quản lý rừng

09 đối tượng được giao quản lý rừng

 Hộ gia đình, cá nhân: 40.664,07 ha (6%)

 Cộng đồng: 12.412,67 ha (0,01%)

 UBND xã: 79.437,14 ha (11,7%)

 BQL Rừng phòng hộ: 52.591,8 ha (7,76%)

 Công ty LN: 201.395,71 ha (29,7%)

 DN tư nhân: 44.494,09 ha (6,56%)

 BQL Rừng đặc dụng: 227.894,07 ha (33,6%)

 Các đơn vị vũ trang: 14.629,10 ha (2,15%)

 Đối tượng khác: 4.129,10 (0,6%)

(Giao và khóan rừng và đất lâm nghiệp)
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Diễn biến rừng (2007 – 2017)

 DT đất lâm nghiệp giảm: 12.144,7 ha (-1,76%).

+ Đất có rừng đặc dụng giảm: 3.521,4 ha (-1,61%)

+ Đất có rừng sản xuất giảm: 104.276 ha (-33,32%)

+ Đất có rừng phòng hộ tăng: 7.786,9 ha (+12,05%)

 Trữ lượng gỗ tăng: 214.133 m3

+ TL Rừng tự nhiên giảm: (-) 1.132.034 m3

+ TL Rừng trồng tăng: (+) 5.539.937 m3

(Giai đọan 2007-2017)
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Diễn biến rừng 2018-2019

 DT rừng và đất LN: (+) 12.760 ha

 DT có rừng: (-) 1.289,5 ha

 Rừng tự nhiên: (-) 11.250,8

 Rừng trồng đã thành rừng: (+) 12.540 ha

 DT chưa có rừng: (+) 11.470,6 ha 

 Độ che phủ rừng (+) 0,14
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Hình thức giao rừng (2000 -2006)

TT Hạng mục Theo Nghị định 
163/1999/NĐ-CP

Theo Quyết định 
304/2005/QĐ-CP

1 Diện tích đã 
giao

25.075,4 ha 8.078 ha

+ Diện tích có
rừng 

17.438,5 ha 8.078 ha

+ Đất trống chưa 
có rừng

7.639,9 ha 0

2 Cộng đồng 20 cộng đồng (1.811 hộ) 02 cộng đồng (367 hộ)

3 Nhóm hộ 55 nhóm hộ (598 hộ) 29 nhóm hộ (347 hộ)

4 Hộ gia đình cá 
nhân

992 hộ 50 hộ
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Hình thức giao rừng (1999 -2010)

STT Tên huyện

Theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTG

Ghi chú
Diện tích (ha) Số hộ

Tổng số Có rừng
Không có

rừng
Tổng số

DT     

Thiểu số

Từ 1999 đến 2006: 25.075,40 17.438,50 7.636,90 3.338,00 2.767,00 82,8%

1 Ea Kar 952,00 701,6 250,4 84 77

2 Krông Buk 557,6 305,9 251,7 158 58

3 Ea H'Leo 8.254,10 6.175,10 2.079,00 1.061 1.051

4 Krông Bông 11.099,30 8.329,10 2.770,20 1.725 1.326

5 Lắk 4.212,40 1.926,80 2.285,60 310 255

Từ 2006 đến 2010: 1.059,70 1.059,70 0,00 638 24 3,7%

6 Cư M'gar 771,00 771,00 0 86 24

7 Krông Ana 288,7 288,7 0 552 0

Tổng cộng: 26.135,10 18.498,20 7.636,90 3.976 2.791 70,1%
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Diện tích bị phá, lấn chiếm (2017) 

STT
Loại chủ quản lý giao rừng, 

cho thuê rừng
Rừng bị phá,

lấn chiếm (ha)
Tỉ lệ
(%)

1 Ban quản lý rừng Đặc dụng 1.760/227.894 0,7

2 Ban quản lý rừng Phòng hộ 1.825/52.591 3,5

3 Doanh nghiệp nhà nước 17.069/201.395 8,5

4
Tổ chức kinh tế và Tổ chức sự
nghiệp khác 3.265,9/44.494 7,3

5 Lực lượng vũ trang 315/14.629 2,2

6 Hộ gia đình và cộng đồng 10.610/53.076 20

7 UBND xã (chưa giao) 25.458,8/79.437 32

Tổng cộng: 60.305/673.516 8,9
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Hiệu quả quản lý rừng cộng đồng

Hạng mục Buôn Hàng Năm Buôn Tul

Tổ chức, thể chế 13 33

Kỹ thuật 23 36

Kinh tế 33 20

Xã hội 34 77

Duy trì môi trường
rừng

71 77

Kết quả Trung bình 35 % (yếu, chưa đạt
yêu cầu)

50% (đạt yêu cầu)
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Những thành công

 Tạo bước chuyển biến căn bản về thay đổi 
thể chế (Luật, chính sách…): Giao rừng và 
đất LN cho các cộng đồng dân cư, DBDTTS 
được thừa nhận.

 Góp phần cải thiện sinh kế, xóa đói giảm 
nghèo

 Góp phần thực hiện dân chủ cơ sở

 Đã có một số mô hình thành công bước đầu

 Góp phần thực hiện các cam kết quốc tế
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Những hạn chế

 Chưa đạt mục tiêu ban đầu đề ra 
(cả 02 mục tiêu: rừng giao được 
QLBV tốt hơn và sinh kế người làm 
rừng được cải thiện).

 Mâu thuẫn trong quản lý sử dụng 
đất đai, rừng, cộng đồng dân tộc –
nguy cơ còn tiềm ẩn
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Thay đổi trạng thái rừng sau khi giao 
(Buôn Tul – Krông Bông)
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Thay đổi trạng thái rừng sau khi giao 
(Buôn Hằng Năm – Krông Bông)
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Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

 Có sự tồn tại giữa Luật pháp, Luật tục và thực tiễn
sử dụng rừng làm cho việc quản lý rừng dựa vào
cộng đồng gặp khó khăn, thách thức.

 Tồn tại mâu thuẫn giữa quyền hưởng dụng rừng của
cộng đồng nhận rừng và những người không thuộc
cộng đồng (sống gần rừng, cuộc sống gắn với rừng).

 Các Quyền đã giao cho cộng đồng nhưng khi có sự vi 
phạm chưa được bảo vệ (back up)

 Các nhân tố bên ngòai: di dân, nhu cầu đất đai mở
rộng SXNN, thể chế thay đổi – chưa có giải pháp giải
quyết có hiệu quả.

 Lợi ích thu được thấp, chi phí quản lý bảo vệ rừng
cao.

 Thiếu những hỗ trợ sau khi giao rừng cho cộng đồng
(thể chế, kỹ thuật, kinh tế, phát triển sinh kế). 
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Rừng cộng đồng trong tương lai

 Quản lý rừng dựa vào cộng đồng tiếp tục là phương
thức quản lý rừng phù hợp (do tính lịch sử - văn hóa
– kinh tế - xã hội và môi trường) Tây Nguyên (Luật
LN và KH hành động của địa phương đã xác định)

 QL rừng CĐ phù hợp với mục tiêu, định hướng, chủ
trương của Nhà nước cho vùng Tây Nguyên

 Quốc hội ban hành Nghị quyết 88/NQ-QH về Đề án
phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đến 2030 tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực cho LNCĐ.

 Trung ương tiếp tục ban hành chủ trương, cơ chế, 
chính sách để giải quyết vấn đề sản xuất NN trong
đất LN ở Tây Nguyên (khỏang 300 ngàn ha).

 UBND tỉnh ban hành những kế họach hành động về
lâm nghiệp có liên quan đến LNCĐ
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Giải pháp/kiến nghị

 Tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế, chính sách theo
hướng giảm sự khác biệt giữa Luật pháp – Luật tục –
Thực tiễn sử dụng rừng Tây Nguyên.

 Công nhận quyền sử dụng rừng, đất sản xuất NN 
trên đất lâm nghiệp của các cộng đồng DTTS theo
truyền thống, lịch sử.

 Điều chỉnh, bổ sung thể chế Quỹ Dịch bảo vệ phát
triển môi trường rừng (và những Chương trình khác) 
đễ hỗ trợ LNCĐ.

 Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tây Nguyên (TW có chính sách đặc thù – cơ sở hạ
tầng giao thông, các DA hợp tác Quốc tế, ODA).

 Hỗ trợ kỹ thuật phát triển các mô hình kinh tế sinh
thái, nông lâm kết hợp (như là định hướng chủ đạo) 
cho các khu rừng cộng đồng
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Giải pháp/Kiến nghị (tt)

 Đẩy mạnh mô hình liên kết theo chuỗi ngắn, 
chuỗi giá trị đối với sản phẩm LS có nguồn gốc
LNCĐ, gắn DN chế biến gỗ, LS với cộng đồng.

 Hỗ trợ hình thành các Hội chủ rừng địa phương
để làm bà đỡ cho LNCĐ. 

 Xây dựng chính sách đặc thù để hỗ trợ Doanh
nghiệp LNCĐ, HTX Lâm nghiệp cộng đồng.

 Hình thành Nhóm công tác về LNCĐ cấp quốc
gia và địa phương (rất cần thiết hiện nay).

 TW, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất các Tổ
chức Quốc tế một DA về LNCĐ trong bối cảnh
Luật LN 2017.
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Tài liệu tham khảo chính
 UBND tỉnh Đăk Lăk (tháng 4/2016) báo cáo tham luận công tác giao 

rừng, cho thuê rừng và giao đất lâm nghiệp;
 UBND tỉnh Đăk Lăk (số 119/BC-UBND ngày 05/7/2016) Tổng kết, 

đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ;

 UBND tỉnh Đăk Lăk (số 965/QĐ-UBND ngày 22/4/2009) Phê duyệt 
Quy họach bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đăk Lăk giai đọan 2009-
2020;

 HĐND tỉnh Đăk Lăk (số 17/NQ-HĐND ngày 30/8/2011) Về phát triển 
rừng Đăk Lăk giai đọan 2011-2015;

 HĐND tỉnh Đăk Lăk (số 22/NQ-HĐND) ngày 30/8/2011) Về Quản lý, 
bảo vệ ưừng Đăk Lăk giai đọan 2011-2015;

 UBND tỉnh Đăk Lăk (2016) Báo cáo tham luận về giải pháp khôi phục 
rừng tỉnh Đăk Lăk nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đọan 2016-
2020;

 Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Lăk (số 289/BC-SNN ngày 09/10/2017) 
Việc chấp hành pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác 
QLBVR và giao đất, giao ưừng để thực hiện các dự án nông, lâm 
nghiệp.

 Quyết định 3419/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 về Kế họach thực hiện 
Đề án BV, khọi phục, phát triển rừng Tâ Nguyên
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