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Nội dung

 Đặc trưng cộng đồng miền núi trong quản lý sử dụng tài nguyên

 Cộng đồng truyền thống trong vai trò chủ thể quản lý tài nguyên

 Phong tục tập quán cộng đồng trong quản lý sử dụng tài nguyên

 Tham vấn và tìm kiếm đồng thuận của cộng đồng trong các

chương trình phát triển

 Những kiến nghị cấp chính sách và cơ sở
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sản xuất
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Xác định

chủ thể

TẬP QUÁN

Kinh tế thị
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Cơ sở hạ tầng

và khoa học

công nghệ

Biến đổi khí hậu

và dịch bệnh
Chính sách
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BỐI CẢNH

Tham vấn Tham vấn

Tham vấn

Tham vấn

Phân loại

tài nguyên

Sinh hoạt

văn hóa

Quyết định

chuyển đổi

Giao đất

giao rừng

THỂ CHẾ

Lịch sử hình thành

CỘNG ĐỒNG

Chủ thể quyền lực

Phân tích cộng đồng miền núi trong quản lý tài nguyên Hai loại hình phát triển chế độ xã hội cộng

đồng trong lịch sử

Hình thức công xã nguyên thủy Hình thức phong kiến chúa đất

Thể chế tự quản cộng đồng cao Phân hóa giai cấp

Các dân tộc Tây Nguyên: Ê Đê, Ba Na, 

M’nông,…

La Hủ, Cống, Si La, Mảng, Xinh Mun…

Thái, Mường, Tày, Nùng và Mông ở miền 

núi phía Bắc, Chăm, Hoa và Khơ-me ở miền 

Nam

Vùng Tây Nguyên, một số ít khu vực miền

núi phía Bắc

Vùng miền núi phía Bắc và đồng bằng Nam 

Bộ, Nam Trung Bộ

Quan hệ láng giềng (cộng cư) Quan hệ huyết thống (dòng tộc)

Hai loại hình tổ chức cộng đồng hiện nay

Cộng đồng truyền thống Cộng đồng mới hình thành

Hình thành lâu đời, mang tính chất bản

địa cao

Mới hình thành trong khoảng 150 năm

trở lại, do di cư, khai hoang

Thuần nhất về dân tộc Thuần nhất hoặc pha trộn về dân tộc

Vai trò của các già làng, người có uy tín, 

thầy cúng với áp dụng của luật tục còn

cao

Vai trò chủ đạo của trưởng thôn và đại

diện đoàn thể vận dụng luật pháp

Còn duy trì được truyền thống và phong

tục

Gắn kết cộng đồng theo nơi ở, dân tộc, 

dòng họ

Thừa nhận chủ thể cộng đồng truyền

thống đối với đất đai

➢ Nghị quyết 10-NQ/TW năm 1988 (Khoán 10): giao đất nông nghiệp
cho hộ gia đình.

➢ Luật Đất đai 2003, Luật BVPTR 2004: lần đầu tiên thừa nhận cộng
đồng dân cư thôn bản là một trong những chủ rừng (được giao rừng).

➢ Luật đất đai 2013: có chính sách về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng 
cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản 
sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng và có chính sách tạo 
điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp. 

➢ Luật Lâm nghiệp 2017 nêu nguyên tắc tôn trọng không gian sinh 
tồn, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư; ưu tiên giao rừng cho 
đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có 
phong tục, tập quán, văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống gắn bó với 
rừng, có hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật.
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Giao rừng cho cộng đồng

 Đến năm 2018, diện tích rừng do cộng đồng dân cư được 
giao quản lý, sử dụng là 1.156.714 ha chiếm 8% tổng diện 
tích rừng của cả nước.

 Chủ yếu cộng đồng được giao các diện tích là rừng sản
xuất, thường là rừng nghèo kiệt, cho dù là rừng tự nhiên. 
Tức là giao với mục đích để khai thác sử dụng rừng, hơn là
bảo vệ rừng.

 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định Rừng tín ngưỡng thuộc
rừng đặc dụng và Rừng bảo vệ nguồn nước thuộc rừng
phòng hộ, là 2 loại rừng giao cho cộng đồng gắn với truyền
thống và phong tục. Tuy nhiên trên thực tế lại khó xác định
và thực hiện việc giao này.

Tổ chức quản lý bảo vệ rừng ở cộng đồng

 Cộng đồng thực hiện tổ chức bảo vệ rừng trong các trường hợp:

✓ Trong rừng cộng đồng (cộng đồng là chủ rừng).

✓ Khoán bảo vệ rừng giữa chủ rừng và nhóm hộ trong cộng đồng (chủ 

rừng không phải là cộng đồng).

✓ Bảo vệ rừng theo cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các 

rừng không do cộng đồng quản lý.

 Hình thức tổ chức của tổ bảo vệ rừng ở thôn bản là chia thành

các nhóm, thường theo nơi ở, hoặc theo vị trí rừng được giao

khoán bảo vệ.

 Vai trò của các thể chế truyền thống (già làng, người có uy tín) 

và phụ nữ không được đề cập đến.

 Hình thức sử dụng kinh phí thường là mang tính chất cộng đồng.

Phong tục tập quán trong khai thác sử

dụng lâm sản

 Tập quán khai thác lâm sản từ rừng tự nhiên bị hạn chế bởi pháp

luật, nhưng thường lại được tôn trọng bởi các chủ rừng địa

phương, đối với việc khai thác phục vụ nhu cầu gia đình.

 Thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích ở 3 khu rừng đặc dụng (Quyết 

định 126/QĐ-TTg) trong những năm 2012 đến 2015 theo cơ chế

hội đồng quản lý không được nhân rộng hay thể chế hóa.

 Khai thác lâm sản với mục đích thương mại không còn mang

tính phong tục truyền thống mà gây ra những bất công bằng giữa

các nhóm trong cộng đồng (theo di cư – bản địa, giàu nghèo, nam

nữ), hoặc xung đột với bên ngoài cộng đồng (với chủ rừng, kiểm

lâm, đại lý tiêu thụ lâm sản)

Phong tục tập quán trong sử dụng đất

rừng

 Trồng rừng sản xuất trong rừng cộng đồng: khó khăn trong quy định
về khai thác sản phẩm.

 Tập quán du canh, luân canh nương rẫy trong rừng không được
chính quyền ủng hộ.

 Áp dụng kiến thức bản địa về cây trồng vật nuôi gặp khó khăn
trong bối cảnh mới của cơ cấu cây trồng và sản xuất hàng hóa

 Áp lực của các cây trồng mới mang tính chất công nghiệp hàng hóa
lên đất rừng.

 Nông lâm kết hợp dưới tán rừng được khuyến khích trong các chiến
lược lâm nghiệp.

 Phục hồi rừng bởi cộng đồng bước đầu đã có những sáng kiến thực
hiện.

Sinh hoạt văn hóa liên quan đến rừng

 Luật Lâm nghiệp đã tôn trọng văn hóa cộng đồng khi đưa ra 2 
loại rừng truyền thống là rừng tín ngưỡng và rừng bảo vệ nguồn
nước.

 Những khó khăn đối với xác định và quản lý rừng tín ngưỡng
và rừng bảo vệ nguồn nước:

❖ Tiêu chí xác định khó đánh giá được trên thực tế (thực tế là các tiêu chí đánh
giá mang tính chất phi lâm nghiệp)

❖ Diện tích nhỏ lẻ, không đồng nhất và thiếu dữ liệu thống kê.

❖ Chồng lấn và không rõ ràng về ranh giới và chủ thể quản lý của rừng 
truyền thống.

❖ Tồn tại những vướng mắc về pháp lý cho việc giao đất, giao rừng cho cộng 
đồng.

❖ Chưa có mô hình nào cho việc hòa hợp giữa thể chế quản lý hành chính và 
tổ chức quản lý rừng theo truyền thống.

Tham vấn cộng đồng trong các chương

trình lâm nghiệp và phát triển

➢ FPIC ở Lâm Đồng được thí điểm và đưa ra hướng dẫn đối với chương
trình REDD+.

➢ Tham vấn cộng đồng trong các chương trình lâm nghiệp như quy
hoạch khu bảo tồn, chi trả DVMTR và khoán BVR còn chưa được thực
hiện thật sự theo nguyên tắc sớm, dân chủ (tự do), thông tin đầy đủ và
đồng thuận.

➢ Tham vấn cộng đồng trong các chương trình phát triển, kế hoạch
hang năm của xã, chuyển đổi nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử
dụng đất nhìn chung được thực hiện với nhiều thiếu sót và bất cập, thiếu
sự tham gia rộng rãi của người dân.

➢ Vai trò của các thể chế truyền thống (già làng, người có uy tín, trưởng
họ tộc, thầy cúng) chưa được tính đến trong các quá trình tham vấn.

➢ Sự tham gia của nữ giới trong tham vấn cộng đồng còn hạn chế, bị hòa
lẫn/lấn át bới đối tượng tham vấn nam giới.
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Những bối cảnh tác động đến thay đổi phong

tục tập quán cộng đồng miền núi

Phong
tục tập
quán

Áp lực
quá trình
phát triển

Cơ sở hạ
tầng

Chuỗi giá
trị nông

sản

Tiến bộ
KHKT

Biến đổi
khí hậu

Công
nghệ

thông tin

Covid-19

Kiến nghị ở cấp chính sách

Lồng ghép thể chế và phong tục truyền thống trong lâm nghiệp:

➢ Xây dựng hệ thống chính sách hiện thực hóa hình thức sở hữu

cộng đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

➢ Tính đa dạng và đặc thù của từng nhóm dân tộc cần được xem 

xét và hỗ trợ.

➢ Chú ý các đặc trưng văn hóa và lịch sử của mỗi vùng miền.

➢ Thể chế cộng đồng và luật tục truyền thống cần được tính đến 

và được lồng ghép.

➢ Cần có sự phối hợp giữa ngành nông nghiệp và ngành văn hóa 

ở các cấp chính quyền trong việc hình thành nhận thức và kế 

hoạch phát triển đối với các cộng đồng.

Kiến nghị ở cấp chính sách

Tăng cường thực chất hướng tới cộng đồng trong tham vấn

và đồng thuận:

➢ Thật sự tuân thủ các quy trình theo hướng cộng đồng 

➢ Nâng cao năng lực thực hành cho các cán bộ ở cấp cơ sở 

trong công tác công đồng.

➢ Việc truyền đạt, phổ biến các chính sách và chương trình 

phát triển cần thật sự căn cứ vào năng lực tiếp nhận của 

người dân 

➢ Cần có chính sách và kế hoạch điều tiết ảnh hưởng xấu của 

cơ chế thị trường lên các cộng đồng truyền thống

Kiến nghị ở cấp cơ sở

Yếu tố truyền thống trong chủ thể quản lý tài nguyên:

➢ Chú ý đến đặc điểm vùng miền và dân tộc, lịch sử của các cộng 

đồng

➢ Xác định phạm vi rừng tín ngưỡng dựa trên thực hành tín 

ngưỡng của cộng đồng. Rừng tín ngưỡng được giao cho cộng 

đồng quản lý cần tổ chức quản lý theo thể chế truyền thống 

về tín ngưỡng và luật tục.

➢ Xác định phạm vi rừng bảo vệ nguồn nước dựa vào quy định và 

thực hành luật tục. 

➢ Việc chia nhóm quản lý trong các tổ quản lý bảo vệ rừng cấp 

thôn cần tính tới cơ cấu tổ chức truyền thống của thôn, trong 

đó bao gồm các dòng họ, các cụm dân cư, các nhóm lợi ích khác 

nhau trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên… 

Kiến nghị ở cấp cơ sở

Yếu tố phong tục tập quán trong quản lý sử dụng tài nguyên:

➢ Tiến hành các nghiên cứu về phong tục, tập quán và văn hóa truyền 

thống của cộng đồng 

➢ Thừa nhận và lồng ghép các luật tục truyền thống tốt của đồng bào 

trong việc xây dựng chính sách các cấp cũng như các quy chế, hương 

ước hiện nay liên quan đến cộng đồng. 

➢ Khôi phục, bảo tồn những sinh hoạt văn hóa như các lễ hội... có tính 

chất gắn kết cộng đồng và giáo dục bảo vệ thiên nhiên. 

➢ Nâng cao sự tham gia của nữ giới vào trong các thể chế và quá trình 

quản lý tài nguyên thiên nhiên ở cộng đồng

➢ Phát triển các chuỗi giá trị nông sản mang tính đặc sản địa phương, 

có chất lượng theo hướng thân thiện với môi trường hay sản phẩm an 

toàn, hữu cơ.

Kiến nghị ở cấp cơ sở

Tham vấn và đồng thuận ở cộng đồng:

➢ Tăng cường tham vấn lấy ý kiến người dân những vấn đề liên 
quan trực tiếp đến họ, cụ thể trong quá trình lập kế hoạch kinh tế xã 
hội hàng năm cấp xã, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch lâm
nghiệp địa phương, bảo vệ và phát triển rừng.

➢ Quá trình tham vấn cộng đồng cần đưa những người có uy tín/già 
làng, các trưởng họ, các tổ trưởng của các cụm dân cư tham gia.

➢ Mở rộng các kênh thông tin hiệu quả, tính đến năng lực của người 
dân ở cấp cộng đồng, như sử dụng ngôn ngữ dân tộc, thông tin bằng 
hình ảnh, video, thông tin qua các phương tiện kỹ thuật số.

➢ Trong quá trình tham vấn, cần lưu ý và tôn trọng các phong tục, 
tập quán và văn hóa truyền thống của các cộng đồng. Vận dụng, 
lồng ghép tính cộng đồng và truyền thống trong quá trình tham vấn.
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Trân trọng cảm ơn!

Xin lắng nghe các góp ý


