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1.Lý do nghiên cứu 

 Việc quản lý và sử dụng tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng trên thế giới và cả ở 

Việt Nam đang là một phương thức quản lý ngày càng phổ biến, là xu thế tất yếu trong 

quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, ở hầu hết các quốc gia chúng ta mới chỉ 

quan tâm đến việc quản lý rừng còn đất rừng thì chưa được quan tâm đúng mức. Mỗi 

quốc gia, mỗi địa phương việc quản lý đất rừng dựa vào cộng đồng lại được thực hiện 

khác nhau. Chưa có nghiên cứu nào tổng kết những vấn đề lý luận cũng như thực  tiễn 

của việc quản lý đất rừng dựa vào cộng đồng. Xuất phát từ thực tế trên, tôi tiến hành tìm 

hiểu và tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác quản lý và sử dụng đất 

rừng dựa vào cộng đồng nhằm làm sáng tỏ những khái niệm, những hình thức quản lý và 

sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng trên thế giới và ở Việt nam, từ đó rút ra những bài 

học kinh nghiệm cho công tác quản lý và sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng ở Việt 

Nam. 

2. Mục tiêu 

+ Làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng.  

+ Tổng kết thực tiễn của công tác quản lý và sử dụng đất rừng dựa vào cộng 

đồng. 

+ Rút ra một số bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa 

vào cộng đồng. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Chủ yếu sử dụng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp: Tiến hành thu thập toàn 

bộ các tài liệu có liên quan từ các nguồn khác nhau:  

 + Các tài liệu có liên quan đến những vấn đề lý luận của công tác quản lý và sử 

dụng đất rừng dựa vào cộng đồng. 

+ Các văn bản pháp quy có liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất rừng dựa 

vào cộng đồng và các văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác giao đất, giao rừng 

cho cộng đồng; cho thuê đất, rừng cho cộng đồng; giao, khoán đất và rừng cho cộng 

đồng. 

 + Các tài liệu và kết quả nghiên cứu có liên quan đến việc quản lý và sử dụng 

đất rừng dựa vào cộng đồng. 
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận về quản lý và sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng 

4.1.1  Khái niệm cộng đồng 

Theo Cẩm nang ngành Lâm nghiệp (2006a), “Cộng đồng” là một tập hợp những 

người sống gắn bó với nhau thành một xã hội nhỏ có những đặc điểm tương đồng về 

mặt văn hoá, kinh tế, xã hội truyền thống, phong tục tập quán, có các quan hệ trong sản 

xuất và đời sống gắn bó với nhau và thường có ranh giới không gian trong một thôn 

bản. Theo quan niệm này, cộng đồng chính là cộng đồng dân cư thôn bản (và “thôn 

bản” được gọi chung là “thôn” để phù hợp với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 

2004).  

 Theo tác giả Dương Viết Tình, Trần Hữu Nghị (2012), hiện nay có một số loại 

hình cộng đồng sau:  

Thứ nhất, là cộng đồng các dân tộc: nước ta có 54 dân tộc, mỗi cộng đồng dân 

tộc đều có những đặc điểm riêng về mặt văn hoá, tổ chức xã hội, tiếng nói tập quán 

truyền thống và hệ thống sản xuất. 

Thứ hai, là cộng đồng làng bản: Hiện nay cả nước có khoảng 50.000 làng, bản 

tập hợp lại trong khoảng gần 9.000 xã được phân bố trên nhiều vùng sinh thái khác 

nhau. 

Thứ ba, là cộng đồng xã hội: như các hội đồng, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng 

người Việt Nam sống ở nước ngoài…. 

Điều 9, Luật Đất đai năm 2003, Điều 5, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “cộng 

đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng một địa bàn thôn, 

làng, bản, ấp, buôn, phum sóc và các điểm dân cư tương tự có cùng phong tục tập 

quán hoặc có chung dòng họ được nhà nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng 

đất”. 

4.1.2.  Khái niệm quản lý rừng cộng đồng 

Trên thế giới quản lý rừng cộng đồng thường được sử dụng rộng rãi trong lâm 

nghiệp, Theo FAO (1978), lâm nghiệp cộng đồng là tất cả các hoạt động có liên quan 

mật thiết trong các hoạt động lâm nghiệp của người dân địa phương. Còn theo Sally 
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Jeanrenaud (2001), lâm nghiệp cộng đồng được hiểu là sự tự xác định, chính thức hoặc 

không chính thức của nhóm sử dụng rừng ở nông thôn và đô thị với các giá trị về kiến 

thức và lợi ích trong quản lý rừng được chia sẻ. Những lợi ích có thể bao gồm: Quyền 

sử dụng và quyền tài sản; Sản xuất gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Bản sắc văn hoá; Vui chơi 

giải trí; Bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi sinh thái.  

Theo Cẩm nang ngành Lâm nghiệp (2006a), ở Việt Nam có 2 hình thức quản lý 

rừng dựa vào cộng đồng là: Quản lý rừng của cộng đồng và quản lý rừng không phải 

của cộng đồng. 

- Quản lý rừng của cộng đồng: Là hình thức mà mọi thành viên của cộng đồng 

tham gia quản lý và phân chia sản phẩm hoặc hưởng lợi từ những khu rừng thuộc 

quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của cộng đồng hoặc thuộc quyền sử dụng chung của 

cộng đồng. 

Rừng của cộng đồng là rừng của thôn đã được quản lý theo truyền thống trước 

đây (quản lý theo các luật tục truyền thống), rừng trồng của các hợp tác xã, rừng tự 

nhiên đã được giao cho các hợp tác xã trước đây mà sau khi chuyển đổi hoặc giải thể, 

hợp tác xã đã giao lại cho các xã hoặc các thôn quản lý. Những diện tích rừng này có 

thể Nhà nước chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã công nhận quyền 

sử dụng đất của cộng đồng, song trên thực tế, mặc nhiên cộng đồng đang tự tổ chức 

quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ những khu rừng đó. 

- Quản lý rừng không phải của cộng đồng: Đây là hình thức cộng đồng tham 

gia quản lý các khu rừng không thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu chung của họ mà 

thuộc quyền quản lý, sử dụng sở hữu của các tổ chức nhà nước hoặc các thành phần 

kinh tế khác nhưng có quan hệ trực tiếp đến đời sống, đến việc làm, thu hoạch sản 

phẩm, thu nhập hay các lợi ích khác của cộng đồng. Hình thức này có thể chia thành 

hai loại: 

 + Rừng của hộ gia đình, cá nhân là thành viên trong cộng đồng. Cộng đồng 

tham gia quản lý với tính chất hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ lợi ích cùng nhau trên 

cơ sở tự nguyện nhằm tạo thêm sức mạnh để bảo vệ rừng, hỗ trợ hoặc đổi công cho 

nhau trong các hoạt động lâm nghiệp. 
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 + Rừng thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của các tổ chức nhà nước (các 

ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các lâm trường, công ty lâm nghiệp nhà nước, 

các trạm trại…) và các tổ chức tư nhân khác. Cộng đồng tham gia các hoạt động lâm 

nghiệp như bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, phục hồi rừng, trồng rừng với tư 

cách là người tham gia (làm thuê) thông qua các hợp đồng khoán và hưởng lợi (chia sẽ 

lợi ích) theo các cam kết trong hợp đồng (Cẩm nang ngành lâm nghiệp, 2006a). 

4.2. Các loại hình quản lý sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng 

4.2.1. Đất rừng do cộng đồng tự công nhận và quản lý theo truyền thống từ nhiều đời 

nay 

Đây là các loại rừng quản lý theo truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu 

số. Tại các khu rừng này, về mặt pháp lý, các quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng chưa 

được xác lập, nhưng trên thực tế nó đang được điều tiết một cách không chính thức bởi 

các luật tục truyền thống. Trong xã hội cổ truyền của một số đồng bào dân tộc, thôn là 

đơn vị độc lập cao nhất, mỗi thôn đều có ranh giới lãnh điạ nhất định bao gồm cả đất, 

rừng, nguồn nước, suối... Trong phạm vi của thôn, bản, các nguồn tài nguyên trên 

thuộc quyền sử dụng công cộng và được điều hành bởi một bộ máy tự quản do già làng 

hoặc trưởng thôn đứng đầu. Các thành viên của làng được quyền tự do lựa chọn một 

mảnh rừng để canh tác nương rẫy. Khi phạm vi rừng bị thu hẹp, dân số tăng lên thì 

diện tích nương rẫy dần dần thuộc quyền sử dụng của dòng họ. Toàn bộ các hoạt động 

quản lý tài nguyên của cộng đồng được thực hiện thông qua các luật tục hay hương ước 

thôn. Hiệu lực của các luật tục được thực hiện thông qua sự hợp lực gắn bó với nhau 

giữa xã hội và tâm linh (Cẩm nang ngành lâm nghiệp, 2006a). 

 Theo Cẩm nang ngành lâm nghiệp (2006a), tính đến tháng 6 năm 2001, tổng 

diện tích rừng và đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp do cộng đồng tự công nhận và 

quản lý theo truyền thống là 214.006 ha, bao gồm: 86.701 ha đất có rừng; 127.304 ha 

đất trống đồi núi trọc. Đó là những khu rừng thiêng, rừng ma, rừng đình, rừng thổ 

công, rừng mó nước (giữ nguồn nước phục vụ trực tiếp cho cộng đồng), rừng phòng hộ 

xóm làng (chống sạt lở, đá lăn…), những khu rừng cung cấp lâm sản truyền thống cho 

cộng đồng (săn bắn, thu hái măng, cây thuốc...), bãi chăn thả. Ranh giới rừng từng thôn 



 6 

đều được phân định rất rõ ràng trong nhận thức của người dân. Một số nơi, rừng trồng 

của HTX, rừng tự nhiên đã giao cho HTX trước đây sau khi chuyển đổi HTX đã giao 

lại cho các xã hoặc thôn quản lý. Hình thức này phổ biến ở cộng đồng người dân tộc 

thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi tính cộng đồng, hương ước thôn còn được duy 

trì. 

4.2.2. Đất rừng sử dụng vào mục đích lâm nghiệp được chính quyền địa phương giao 

cho cộng đồng quản lý, sử dụng ổn định lâu dài 

 Theo Cẩm nang ngành lâm nghiệp (2006a), trước năm 2004, mặc dù pháp luật 

chưa quy định cộng đồng là đối tượng giao quyền sử dụng đất, nhưng đã có 18 tỉnh làm 

thí điểm giao đất, giao rừng cho cộng đồng trên cơ sở vận dụng các quy định tại Nghị 

định số 02/CP ngày 15 tháng 3 năm 1995 của Chính phủ về việc giao đất lâm nghiệp 

cho tổ chức, hộ gia đình, các nhân sử dụng ổn đinh, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp 

trước đây và sau đó được thay thế bằng Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 

11 năm 1999 của Chính phủ về giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. 

Đối với diện tích đất và rừng giao cho cộng đồng: các thành viên của cộng đồng 

cùng đầu tư, quản lý và hưởng lợi, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện và cùng có 

lợi giữa các thành viên của cộng đồng. Cộng đồng thành lập tổ, nhóm để tổ chức mọi 

hoạt động từ bảo vệ, cung cấp đầu vào, tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm và phân 

phối lợi ích cho các thành viên trong cộng đồng. Ở một số nơi, đất sử dụng vào mục 

đích lâm nghiệp được chính quyền địa phương giao cho cộng đồng đều thuộc các khu 

vực có triển khai các dự án thuộc Chương trình 327 trước đây và Chương trình 661 

hoặc ở những nơi có dự án từ nguồn tài trợ quốc tế, như Chương trình Phát triển lâm 

nghiệp Việt Nam -Thụy Điển ở các tỉnh miền núi phía Bắc, các dự án do DANIDA, 

WB tài trợ ở khu vực các tỉnh có triển khai dự án. 

 Nhìn chung, hình thức quản lý rừng cộng đồng này đã đem lại hiệu quả và được 

rất nhiều địa phương thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn vướng mắc do 

cộng đồng đã có quyết định giao đất, giao rừng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, do vậy ngoài nguồn đầu tư và hỗ trợ từ các chương trình, dự án thì 
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các quyền cơ bản của chủ rừng theo quy định của pháp luật, cộng đồng vẫn không 

được hưởng như việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng, đầu tư hỗ trợ của Nhà nước cũng 

như xử lý các hành vi xâm hại đến rừng cộng đồng là hết sức khó khăn. 

4.2.3. Đất rừng sử dụng vào mục đích lâm nghiệp do cộng đồng nhận khoán bảo vệ, 

khoanh nuôi tái sinh và trồng mới rừng của các tổ chức nhà nước 

Đây là hình thức cộng đồng nhận khoán theo quy định tại Nghị định 01/CP ngày 

4 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ các tổ chức giao khoán cho cộng đồng chủ yếu là 

lâm trường quốc doanh; ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; ban quản lý các dự 

án 327, 661 và các dự án khác. Sau khi ký hợp đồng khoán, các cộng đồng tự tổ chức 

lực lượng thực hiện các công việc đã ký kết trong hợp đồng. Quyền hưởng lợi của cộng 

đồng tuỳ thuộc vào tình trạng rừng lúc nhận khoán, thời gian và công sức đã đầu tư vào 

rừng, thông qua hình thức nhận tiền và được hưởng một phần sản phẩm khi rừng được 

phép khai thác chính, ngoài ra còn được thu hái lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm nông lâm 

kết hợp trên đất rừng nhận khoán. 

4.3. Các hình thức quản lý đất rừng dựa vào cộng đồng 

4.3.1. Tổ chức quản lý rừng theo dòng tộc (dòng họ), theo dân tộc 

 Cộng đồng tổ chức quản lý rừng và đất rừng theo dòng họ, theo dân tộc nơi có 

diện tích rừng và đất rừng nhỏ, do họ tự thừa nhận hay đã mặc nhiên công nhận từ các 

thế hệ trước. Những khu rừng này, thường nằm gần nơi cư trú của các cộng đồng với 

các tên gọi như: rừng thiêng (tôn thờ thần thánh theo tín ngưỡng), rừng ma (khu rừng 

chôn cất người chết – nghĩa địa), rừng mó nước (khu vực bảo vệ nguồn nước cung cấp 

trực tiếp cho cộng đồng), rừng gỗ gia dụng (nơi cung cấp lâm sản và lâm sản ngoài gỗ 

cho cộng đồng). 

 Việc tổ chức bảo vệ rừng gắn bó chặt chẽ với những tập quán truyền thống và 

hệ thống tư tưởng của cộng đồng, vai trò của người trưởng tộc hoặc già làng rất quan 

trọng. Hầu hết các công việc quản lý rừng của họ đều có sự phân công rõ ràng, các 

thành viên thực hiện tự giác và nghiêm túc (Cẩm nang ngành lâm nghiệp, 2006a).  

4.3.2. Tổ chức quản lý rừng theo thôn, làng, buôn, bản, ấp (gọi chung là thôn) 
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 Theo Cẩm nang ngành Lâm nghiệp (2006a), đây là hình thức tổ chức quản lý 

rừng cộng đồng chủ yếu hiện nay. Hình thức tổ chức này dựa trên cơ sở vị trí địa lý và 

khu vực người dân sinh sống. Phần lớn các thôn đều xây dựng quy ước/hương ước 

quản lý và bảo vệ rừng cộng đồng, tổ chức lực lượng tuần tra rừng chuyên trách hoặc 

phân công luân phiên các hộ gia đình trong thôn. Trưởng thôn điều hành các công việc 

chung liên quan đến bảo vệ rừng cộng đồng. Ở một số địa phương, đây là các loại rừng 

và đất rừng của làng xã được quản lý từ lâu đời, rừng trồng của các hợp tác xã, rừng tự 

nhiên đã được giao cho các hợp tác xã trước đây sau khi chuyển đổi hợp tác xã đã giao 

lại cho thôn quản lý. 

4.3.3. Quản lý theo nhóm hộ/nhóm sở thích  

Hình thức này được thực hiện ở một số nơi. Nhóm hộ có thể hình thành từ một 

số hộ gia đình cư trú liền nhau trong phạm vi một thôn, một xóm hoặc gồm một số hộ 

gia đình có quan hệ huyết thống hoặc họ hàng; cũng có trường hợp là những cá nhân 

cùng lứa tuổi, cùng có mong muốn được tham gia quản lý rừng. Nhóm hộ này tự phân 

công để bảo vệ rừng, có thể cả nhóm cùng tham gia tuần tra rừng hàng ngày, hàng tuần 

hoặc luân phiên nhau; một số hộ có rừng gần nhau liên kết bảo vệ rừng (Cẩm nang 

ngành lâm nghiệp, 2006a).  

 Theo tác giả Nguyễn Bá Ngãi (2006) ở miền núi phía Bắc có một số hình thức 

quản lý rừng cộng đồng sau: 

Bảng 1. Một số hình thức quản lý rừng cộng đồng của một số cộng đồng 

đồng bào dân tộc ít ngƣời vùng núi phía Bắc 

STT Địa điểm Hình thức 

quản lý 

Nguồn gốc 

hình thành 

Hiện trạng 

và quy mô 

Mục đích quản 

lý, sử dụng 

1 Bản Huổi Cáy, xã 

Mùn Chung, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên - Cộng 

đồng đồng bào 

Cộng đồng 

quản lý theo 

truyền thống 

Bản tự công 

nhận từ lâu 

đời 

Rừng tự 

nhiên 81ha 

Bảo vệ nguồn 

nước, lấy gỗ làm 

nhà, các lâm sản 

khác tiêu dùng 

hàng ngày 
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H’Mông 

2 Thôn Cài, xã Vũ 

Lâm, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hoà Bình 

– Cộng đồng đồng 

bào Mường 

Nhóm hộ 

gia đình 

Xã hợp 

đồng sử 

dụng rừng 

Rừng tự 

nhiên, rừng 

trồng, 31ha 

Phủ xanh đât 

trống, lấy gỗ, tre 

nứa bán ra thị 

trường 

3 Thôn Páng, xã Phú 

Thanh, huyện Quan 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá – Cộng đồng 

đồng bào Thái 

 

Cộng đồng 

quản lý 

Giao và hợp 

đồng khoán 

bảo vệ với 

khu bảo tồn 

Pù Hu. 

Rừng tự 

nhiên, 

200ha, trong 

đó giao: 

102ha, hợp 

đồng khoán: 

98ha 

Bảo vệ nguồn 

nước, lấy gỗ làm 

nhà, các lâm sản 

khác tiêu dùng 

hàng ngày, thu 

nhập từ khoán 

bảo vệ. 

4 Thôn Páng, xã Phú 

Thanh, huyện Quan 

Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá – Cộng đồng 

đồng bào Thái 

Nhóm hộ tự 

liên kết 

quản lý 

Giao cho hộ 

quản lý và 

sử dụng, các 

hộ tự liên 

kết. 

120ha do 10 

nhóm hộ tự 

liên kết 

quản lý. 

Trồng rừng sản 

xuất cung cấp 

Luồng cho thị 

trường. 

(Nguồn: Nguyễn Bá Ngãi, 2006) 

4.4 Quản lý và sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng ở một số nước trên thế giới 

4.4.1. Ở Philippin 

Trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Philippines là một trong những ít 

quốc gia đi đầu trong phát triển chính sách và tiên phong để tiến đến mục tiêu quản lý 

rừng bền vững thông qua lâm nghiệp cộng đồng. Việc tiếp cận và hưởng lợi từ quản lý 

rừng được dân chủ hoá bằng cách chuyển quyền và trách nhiệm quản lý nhất định cho 

các cộng đồng rừng. Nền tảng của quản lý rừng bền vững là một chính sách luật định 

được quy định ổn định và rõ ràng. Các “quyền mềm” trong một số quy định về sử dụng 

đất mà không được luật hoá đã không cung cấp đủ động lực để khuyến khích cộng 

đồng đầu tư về nhân lực và tài chính vào quản lý và phát triển rừng. Những quyền này 
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rất dễ bị thay đổi và dễ dàng dẫn đến bất lợi về kinh tế, xã hội và môi trường. Hơn nữa, 

việc luật hóa chính sách đối với lâm nghiệp cộng đồng cần được "cho phép" hơn là 

"thực thi". Cần đủ linh hoạt áp dụng tại các địa phương có điều kiện khác nhau, thuận 

lợi hơn là hạn chế, và đủ đơn giản cho cộng đồng hiểu và thực thi. Bắt đầu từ truyền 

thống pháp lý hoặc chức năng lập chính sách mà cơ quan lâm nghiệp có được trong 

nhiều thế kỷ nhưng cần hỗ trợ nhiều hơn và thuận lợi hơn để hỗ trợ cộng đồng cải thiện 

sinh kế của họ và tình trạng của rừng. Để đạt được điều này đòi hỏi phân cấp trách 

nhiệm không chỉ cho chính quyền mà còn cho các cộng đồng địa phương. Thay đổi 

những quy định lỗi thời của chính sách và thủ tục (Lucrecio L. Rebugio Antonio P. 

Carandang et al., 2008).  

4.4.2. Ở Indonesia 

 Theo Yanti Kusumanto and Martua T. Sirait, có thể thấy rằng vào trước những 

năm 70 việc quản lý tài nguyên rừng của Indonesia được đánh dấu bằng sự bùng nổ 

của việc khai thác gỗ thương mại. Những khu rừng rộng lớn, chủ yếu là trên các hòn 

đảo bắt đầu được cho các tập đoàn trong và ngoài nước thuê để khai thác gỗ, sử dụng 

trồng rừng với quy mô lớn nhằm mục đích thu được lợi nhuận tối đa. Từ 152 triệu ha 

rừng có trữ lượng cao của  Indonesia đã có vào năm 1950 giảm xuống dưới 95 triệu ha 

trong những năm 90.   

 Sau Hội nghị Lâm nghiệp thế giới tổ chức tại Jakarta vào năm 1978, nơi các 

thành viên chỉ trích và ngăn chặn khai thác thương mại và đề cao việc bảo tồn rừng thì 

Chính phủ Indonesia mới nỗ lực tăng cường hợp tác với các cộng đồng trong hoạt động 

quản lý rừng. Có rất nhiều các chương trình, dự án đã được thực hiện nhằm mục tiêu 

quản lý và sử dụng đất rừng hiệu quả dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên, việc bảo vệ và 

phát triển rừng cộng đồng ở Indonesia vẫn còn gặp rất nhiều những tồn tại, bất cập cần 

phải khắc phục như:  

+ Chưa có quy định rõ ràng liên quan đến quyền kiểm soát, quyền sở hữu đất và 

tài sản trên đất. Căn cứ nào để nhà nước kiểm soát đất và các nguồn lực: Trên nguyên 

tắc kết nối không thể tách rời giữa đất rừng và tài nguyên rừng hay dựa trên nguyên tắc 

tách ngang giữa đất và rừng tài nguyên? Luật Nông nghiệp Indonesia thừa nhận cả hai 
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nguyên tắc, trong khi Luật Lâm nghiệp thì không hướng dẫn rõ ràng 2 nguyên tắc này. 

Ví dụ: khu vực rừng được giao cho các đồn điền công nghiệp quy mô lớn (HTI) theo 

nguyên tắc tách biệt giữa rừng và tài nguyên trên đất, trong khi các chương trình lâm 

nghiệp cộng đồng (HKM) thì lại có sự kết nối không thể tách rời giữa đất rừng và tài 

nguyên rừng.  

 + Xung đột hoặc chồng chéo của các cơ quan 

 + Phân cấp trong quản lý tài nguyên rừng, nhất là đối với rừng cộng đồng…. 

4.4.3. Ở Ấn Độ 

Theo các tác giả Priya Shyamsundar and Rucha Ghate1 (2011), Ở các nước 

đang phát triển, ước tính có khoảng 22% rừng thuộc sở hữu của cộng đồng và các 

nhóm người dân bản địa. Nghiên cứu của Priya Shyamsundar và Rucha Ghate (2011) 

cho thấy, việc quản lý rừng dựa vào cộng đồng có thể làm giảm mất rừng và cộng đồng 

địa phương được hưởng lợi nhiều hơn từ rừng.  

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: Ấn Độ quản lý rừng dựa vào cộng đồng đã thành 

công trong điều tiết các nguồn lợi từ rừng và cho thấy rừng thuộc quyền quản lý cộng 

đồng không bị suy thoái hơn rừng do nhà nước quản lý hoặc ít nhất là như các bộ phận 

rừng của nhà nước.  

Nhìn chung, tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng quản lý không phải là 

thuốc chữa bách bệnh cho quản lý rừng ở các nước đang phát triển. Nó cũng không 

phải là một giải pháp đồng nhất. Thay vào đó, lâm nghiệp cộng đồng nên được triển 

khai bằng nhiều hình thức. Vấn đề phân cấp quản lý là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến 

sự thất bại trong quản lý rừng cộng đồng. Nhiều chính quyền địa phương chưa được 

thực sự phân cấp quản lý trong việc quản lý rừng cộng đồng. Nhiều cộng đồng địa 

phương đã bị ảo giác về sức mạnh trong quyền quản lý rừng cộng đồng. Ví dụ, cộng 

đồng ở nhiều nơi có trách nhiệm bảo vệ rừng, nhưng không quyền xử phạt, không được 

sử dụng các khoản thu từ rừng. Ngoài ra, các cộng đồng còn thường xuyên xảy ra xung 

đột do chưa phân định rõ ranh giới.  
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Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các nhà hoạch định chính sách cần tập trung vào 

việc cải thiện quyền sử hữu rừng, tăng cường giám sát tại địa phương để hạn chế những 

bất đồng liên cộng đồng và việc phân cấp quản lý rừng cộng đồng.  

4.4.4. Ở Châu Âu 

 Theo Sally Jeanrenaud (2001), ở châu Âu quyền sử hữu rừng được chia thành 2 

loại lớn là sở hữu rừng tư nhân và sở hữu rừng cộng đồng. Sở hữu tư nhân lớn hơn 

70% ở Bồ Đào Nha, Pháp, Thụy Điển và Thụy Sĩ,  còn ở Đức và Hy Lạp hầu hết rừng 

thuộc sở hữu công cộng (82% diện tích rừng ở Hy Lạp thuộc quyền sở hữu cộng đồng).  

 Quản lý rừng cộng đồng ở các quốc gia châu Âu đã đem lại hiệu quả rất lớn về 

mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Rất nhiều mô hình rừng cộng đồng được áp dụng, 

tuy nhiên không có mô hình mẫu chuẩn nào được áp dụng.  

 Quản lý rừng cộng đồng ở châu Âu cũng gặp phải một số thách thức lớn đó là: 

Các chính sách quản lý rừng cộng đồng, cách tiếp cận cộng đồng; Hỗ trợ tài chính đối 

với rừng cộng đồng; Mối liên kết giữa các cộng đồng; Vai trò của địa phương và cộng 

đồng các dân tộc trong việc quản lý rừng bền vững.  

4.5. Chính sách quản lý và sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng ở Việt Nam 

4.5.1. Chính sách quản lý đất rừng cộng đồng qua các thời kỳ 

- Trước 1954: Thừa nhận sự tồn tại của rừng cộng đồng. Chế độ thuộc địa, 

phong kiến thừa nhận rừng cộng đồng truyền thống. Quản lý rừng cộng đồng dựa trên 

các hương ước và luật tục truyền thống (Nguyễn Bá Ngãi, 2009). 

- Từ 1954 – 1975: Không quan tâm đến rừng cộng đồng nhưng tôn trọng cộng 

đồng đang quản lý những khu rừng theo truyền thống. Ở miền Bắc, thực hiện chính 

sách cải cách ruộng đất và hợp tác hóa, tập trung phát triển lâm nghiệp quốc doanh và 

hợp tác xã nông - lâm nghiệp. Mặc dù không quan tâm lâm nghiệp hộ gia đình và lâm 

nghiệp cộng đồng, nhưng về cơ bản, Nhà nước vẫn tôn trọng cộng đồng vùng miền núi 

quản lý rừng theo phong tục truyền thống, lâm nghiệp hộ gia đình được xác định là 

kinh tế phụ. Trong khi đó, ở miền Nam, quản lý rừng cộng đồng vẫn duy trì giống thời 

kỳ trước năm 1954 (Nguyễn Bá Ngãi, 2009).  
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- Từ 1976 – 1985: Tập trung và kế hoạch hóa cao độ lâm nghiệp quốc doanh và 

tập thể, rừng do cộng đồng quản lý bị thu hẹp. Nhà nước thực thi chính sách quản lý 

kinh tế tập trung và kế hoạch hóa cao độ lâm nghiệp quốc doanh và tập thể, do vậy 

rừng do cộng đồng quản lý bị thu hẹp. Tuy nhiên, một số nơi ở vùng miền núi vẫn tồn 

tại các khu rừng do cộng đồng tự công nhận nhưng mức độ tự quản dần bị mai một và 

lỏng lẻo. Quyết định 184 của Hội đồng Bộ trưởng năm 1982 và Chỉ thị 29 của Ban Bí 

thư năm 1983 về giao đất giao rừng cho các thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể, 

bắt đầu chú ý đến hợp đồng khoán rừng cho hộ gia đình (Nguyễn Bá Ngãi, 2009).  

- Từ 1986 – 1992:  Lần đầu tiên đề cập làng bản là chủ rừng hợp pháp đối với 

rừng truyền thống của làng bản. Năm 1986, Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới 

bằng việc thừa nhận 5 thành phần kinh tế. Năm 1987 và năm 1991 lần đầu tiên ra đời 

Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng cho phép giao đất, giao rừng cho tổ chức, 

cá nhân và hộ gia đình. Lâm nghiệp hộ gia đình được thừa nhận. Chính sách về lâm 

nghiệp lần đầu tiên đề cập làng bản là chủ rừng hợp pháp đối với rừng truyền thống do 

họ quản lý: Ngày 17/01/1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính 

phủ) ra Nghị định số 17/HTBT về việc thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng xác 

nhận làng, bản có rừng trước ngày ban hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng là chủ rừng 

hợp pháp (Nguyễn Bá Ngãi, 2009).  

- Từ 1993 – 2002: Tăng cường quá trình phi tập trung hoá trong quản lý rừng, 

quan tâm đến xã hội hóa nghề rừng nhưng chính sách đối với lâm nghiệp cộng đồng 

chưa rõ ràng. Chính sách lâm nghiệp tăng cường quá trình phi tập trung hoá trong 

quản lý rừng, quan tâm đến xã hội hóa nghề rừng, tuy nhiên chính sách đối với lâm 

nghiệp cộng đồng chưa rõ ràng. Ở một số vùng đã thực hiện nhiều mô hình quản lý 

rừng cộng đồng nhưng ở mức độ tự phát hoặc mang tính chất thí điểm. Nhiều địa 

phương đã vận dụng một số văn bản của Nhà nước và của ngành cho phát triển lâm 

nghiệp cộng đồng như Nghị định 01/CP năm 1995 về giáo khoán đất lâm nghiệp, Nghị 

định 29/CP năm 1998 về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, Quyết định 245/1998/QĐ-

TTg về việc thực hiện trách nhiệm của Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm 

nghiệp, Thông tư 56/TT năm 1999 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn xây dựng quy 
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ước bảo vệ phát triển rừng trong cộng đồng, Quyết định 08/2001/QĐ-TTg về quy chế 

quản lý 3 loại rừng, Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi và nghĩa vụ khi 

tham gia quản lý rừng (Nguyễn Bá Ngãi, 2009). 

- Từ 2003 – nay: Hình thành khung pháp lý cơ bản cho lâm nghiệp cộng đồng. 

Chính sách lâm nghiệp đã hình thành khung pháp lý cơ bản cho lâm nghiệp cộng đồng. 

Khái niệm "Cộng đồng dân cư" đã được Luật Đất đai năm 2003 định nghĩa và quy định 

là một trong những người sử dụng đất (Điều 9). Luật Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 

năm 2004 có một mục riêng quy định về giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn; quyền 

và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng. Nghị định 181/2004/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định cộng đồng dân cư thôn được giao đất rừng phòng hộ với các 

quyền chung như hộ gia đình và cá nhân được giao đất lâm nghiệp nhưng cộng đồng 

dân cư thôn không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng 

đất; không được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử đụng đất. Bộn luật Dân sự 

năm 2005 thừa nhận khái niệm sở hữu chung của cộng đồng: Cộng đồng dân cư thôn 

có quyền sở hữu đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành 

viên trong cộng đồng đóng góp và cùng quản lý, sử dụng theo thoả thuận vì lợi ích của 

cộng đồng.  

 Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014 một lần nữa khẳng 

định cộng đồng dân cư là một chủ thể, Khoản 3, Điều 5, quy định: Cộng đồng dân cư 

gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, 

phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có 

chung dòng họ; Khoản 3, Điều 7, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Người đại diện 

cho cộng đồng dân cư là trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố hoặc 

người được cộng đồng dân cư thỏa thuận cử ra đối với việc sử dụng đất đã giao, công 

nhận cho cộng đồng dân cư”. Khoản 3, Điều 131 quy định: “Đất nông nghiệp do cộng 

đồng dân cư sử dụng được quy định như sau: Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao 

đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập 

quán của các dân tộc; Cộng đồng dân cư được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử 

dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, được sử dụng đất kết hợp với mục đích 
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sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuy sản, không được sử dụng chuyển sang mục 

đích khác”. Tuy nhiên, Điều 181, vẫn quy định: “cộng đồng dân cư sử dụng đất 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” (Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, 

2014). 

4.5.2. Chính sách giao đất giao rừng cho cộng đồng 

4.5.2.1. Chính sách giao đất, đất giao rừng 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006), để bảo vệ và phát triển 

rừng, ngay từ những năm còn trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, Đảng và Nhà nước 

đã chủ trương giao đất, giao rừng cho hợp tác xã, các đơn vị kinh tế và khoán cho gia 

đình xã viên trồng, bảo vệ rừng. Năm 1983, Ban Bí thư (khoá V) đã có Chỉ thị 29-

CT/TW ngày 12/11/1983 về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng. Chỉ thị đã nhấn mạnh 

phải làm cho mỗi khu đất, mỗi cánh rừng, mỗi quả đồi đều có người làm chủ. 

Theo Dương Viết Tình, Trần Hữu Nghị (2012), Chính sách Đổi mới năm 1986 

là một bước ngoặt cho sự chuyển đổi thể chế quản lý rừng của Nhà nước sang cơ chế 

quản lý có sự tham gia của người dân dưới chính sách phân quyền cho các thành phần 

ở địa phương bao gồm hộ gia đình, nhóm hộ và cộng đồng thôn bản. Chính sách giao 

đất, giao rừng được bắt đầu từ những năm cuối của thập niên 80 thế kỷ XX, đất trống 

và rừng nghèo được giao cho hộ gia đình, trong khi đó trách nhiệm của lâm trường 

quốc doanh vẫn quản lý rừng tự nhiên. Khởi đầu cho chính sách phân quyền trong quản 

lý rừng là Luật Đất đai năm 1993 và Nghị định số 02/CP năm 1994 của Chính phủ về 

giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục 

đích lâm nghiệp đã cho ra khung pháp lý về quyền sử dụng rừng và đất rừng.... 

Giao đất lâm nghiệp được triển khai rộng khắp theo Nghị định số 02/CP năm 

1994 ở các địa phương. Từ bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả giao đất giao 

rừng, Nghị định số 163/1999/NĐ-CP được ban hành. Hai nghị định này được coi là “cơ 

sở pháp lý đầu tiên” hay bước đầu tiên trong việc giao đất rừng đến các tổ chức địa 

phương, hộ gia đình hoặc các cá nhân để bảo vệ, cải tạo, làm giàu, phát triển và trồng 

rừng. Nhằm tạo sự liên kết với các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp, mà đặc 
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biệt là mối quan hệ giữa hệ thống lâm trường và người dân sống gần rừng, Nghị định 

số 01/CP năm 1995 đã tạo hành lang pháp lý cho việc giao, khoán quản lý bảo vệ rừng 

đến hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng (Dương Viết Tình, Trần Hữu Nghị, 2012).  

Giai đoạn tiếp theo của chính sách giao đất, giao rừng là Nhà nước đã ban hành 

nhiều chính sách, nghị định nhằm xúc tiến thực hiện giao, cho thuê, khoán rừng và đất 

lâm nghiệp cho nhiều đối tượng thông qua Luật Đất đai năm 2003, Luật Bảo vệ và Phát 

triển rừng năm 2004 và Chiến lược Phát triển lâm nghiệp đến năm 2020. Kèm theo đó 

là rất nhiều văn bản pháp quy dưới luật hướng dẫn thực hiện chính sách giao, cho thuê, 

khoán rừng và đất lâm nghiệp như Nghị định số 181/2003/NĐ-CP về thực thi Luật Đất 

đai năm 2003; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP về thực thi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 

năm 2004; Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính Phủ về việc giao 

khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong 

các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh; Thông tư số 62/2000/TTLT-

BNN-TCĐC ngày 06/06/2000 thông tư liên tịch của Bộ nông nghiệp phát triển nông 

thôn và Tổng cụ địa hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp.... Việc đẩy mạnh vấn đề giao đất giao rừng cho cá nhân, 

hộ gia đình, cộng đồng dân cư và các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là bằng 

chứng rõ ràng thể hiện quan điểm của Nhà nước về vấn đề phân quyền trong quản lý 

tài nguyên rừng (Dương Viết Tình, Trần Hữu Nghị, 2012).  

4.5.2.2. Chính sách giao đất cho cộng đồng 

Luật Đất đai năm 2003, là văn bản pháp lý quan trọng quy định các quan hệ liên 

quan đến đất đã quy định cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao đất hoặc công 

nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp với tư cách là người sử dụng đất. Khoản 3, Điều 

9, quy định: “Cộng đồng dân cư sinh sống trong cùng một địa bàn thôn…. được Nhà 

nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất”. Khoản 7, Điều 33 quy định: “Nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư sử dụng đất nông 

nghiệp”. Khoản 2, Điều 66 quy định: “Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng 

có thời hạn ổn định lâu dài”. 
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Luật Đất đai năm 2003 còn quy định rõ, UBND cấp huyện quyết định giao đất, 

cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng. Cộng đồng dân 

cư thôn được giao đất nông nghiệp, được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư 

trên đất; được Nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp; 

được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp 

của mình. Văn bản này còn quy định, cộng đồng dân cư được giao đất nông nghiệp có 

trách nhiệm bảo vệ diện tích được giao, được sử dụng đất kết hợp với mục đích sản 

xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục 

đích khác, không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng quyền sử dụng đất, 

không được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

Điều này một lần nữa được khẳng định trong Luật Đất đai năm 2013. Khoản 5, 

Điều 100, quy định: “Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất và đất đó không có tranh 

chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho 

cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất”.  

4.5.2.3. Chính sách giao rừng cho cộng đồng 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, là văn bản pháp lý quy định các quan 

hệ liên quan đến rừng (với tư cách là tài sản trên đất) quy định rõ: Nhà nước giao rừng 

phòng hộ, rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng cho cộng đồng dân cư thôn quản 

lý, sử dụng ổn định, lâu dài với tư cách như một chủ rừng. Điều 29, quy định:  “Cộng 

đồng được giao rừng là cộng đồng dân cư thôn có cùng phong tục, tập quán, có truyền 

thống gắn bó với rừng trong sản xuất, đời sống, văn hóa, tín ngưỡng; có khả năng quản 

lý rừng, có nhu cầu và đơn xin giao rừng. Việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn 

phù hợp với quy họach, kế họach bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt; phù hợp 

với khả năng quỹ rừng của địa phương”. Điều 29 còn quy định rõ: “Những khu rừng 

được giao cho cộng đồng dân cư là những khu rừng hiện cộng đồng dân cư thôn đang 

quản lý, sử dụng có hiệu quả; những khu rừng giữ nguồn nước phục vụ trực tiếp cho 

cộng đồng, phục vụ lợi ích chung khác của cộng đồng mà không thể giao cho tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân; những khu rừng giáp ranh giữa các thôn, xã, huyện không thể 
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giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà cần giao cho cộng đồng để phục vụ lợi 

ích của cộng đồng”. 

Điều 30 quy định cộng đồng dân cư thôn được giao rừng có các quyền sau đây: 

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng ổn 

định, lâu dài phù hợp với thời hạn giao rừng; 

- Được khai thác, sử dụng lâm sản và các lợi ích khác của rừng vào mục đích 

công cộng và gia dụng cho thành viên trong cộng đồng, được sản xuất lâm nghiệp - 

nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp; 

- Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên diện tích được giao; 

- Được hướng dẫn về kỹ thuật, hỗ trợ về vốn theo chính sách của Nhà nước để 

bảo vệ và phát triển rừng và được hưởng lợi ích do các công trình công cộng bảo vệ và 

cải tạo rừng mang lại; 

- Được bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư để bảo vệ và phát triển 

rừng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi 

Nhà nước có quyết định thu hồi rừng. 

Điều 30 còn quy định cộng đồng dân cư thôn được giao rừng có nghĩa vụ sau 

đây: 

- Xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với quy định của pháp 

luật, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

- Tổ chức bảo vệ và phát triển rừng, định kỳ báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền về diễn biến tài nguyên rừng và các họat động liên quan đến khu rừng theo 

hướng dẫn của ủy ban nhân dân xã; 

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 

luật; 

- Giao lại rừng khi Nhà nước có quyết định thu hồi rừng hoặc khi hết thời hạn 

sử dụng rừng; 

- Không được phân chia rừng cho các thành viên trong thôn, không được 

chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng , cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn kinh doanh 

bằng giá trị quyền sử dụng rừng được giao. 
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Như vậy, theo tinh thần Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, cộng đồng 

dân cư thôn là chủ rừng, được Nhà nước bảo hộ lợi ích hợp pháp trong quá trình bảo vệ 

và phát triển rừng. Tuy nhiên, cộng đồng chỉ là chủ thể quản lý rừng hạn chế (đặc thù) 

vì không được hưởng toàn bộ những quyền như các chủ rừng khác.  

4.5.2.4. Chính sách giao khoán đất, rừng 

Ngày 04/01/1995 Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/CP về giao khoán đất 

lâm nghiệp. Văn bản này đã tạo khuôn khổ pháp lý cho các tổ chức được Nhà nước 

giao đất có quyền giao khoán đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; quy định thời 

gian giao khoán đất lâm nghiệp đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là 50 năm, rừng 

sản xuất theo chu kỳ kinh doanh. Cũng theo văn bản này, người chịu trách nhiệm pháp 

lý trước Nhà nước đối với diện tích đất được giao vẫn là các tổ chức Nhà nước (bên 

giao khoán), còn người nhận khoán (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) chỉ chịu trách nhiệm 

quản lý rừng và đất theo hợp đồng ký kết với bên giao khoán. Như vậy đối với việc 

nhận khoán bảo vệ rừng thì khái niệm về "tổ chức" có thể được mở rộng hơn và cộng 

đồng dân cư thôn được nhận khoán bảo vệ rừng. Cộng đồng dân cư tham gia nhận 

khoán rừng với tư cách như một hộ nhận khoán (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, 2006).  

4.6 Các công trình nghiên cứu về quản lý và sử dụng đất rừng dựa vào cộng 

4.6.1. Về chính sách giao đất, giao rừng  

 - Theo tác giả Ngô Quang Vĩnh, Ngô Thị Phương Anh và cộng sự (2012), rừng 

đã được giao cho cộng đồng quản lý với hai hình thức: Cộng đồng thôn và nhóm hộ. 

Việc giao rừng cho cộng đồng quản lý có hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy 

nhiên, mô hình rừng giao cho cộng đồng thôn quản lý thì có hiệu quả hơn mô hình giao 

cho nhóm hộ. Nghiên cứu này của các tác giả đi sâu vào phân tích chính sách hưởng 

lợi từ việc quản lý và sử dụng rừng là chủ yếu. Qua nghiên cứu cũng cho thấy chính 

sách giao đất giao rừng, các thủ tục pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất của cộng 

đồng còn nhiều bất cập cần phải nghiên cứu. 

- Chính sách giao đất, giao rừng đã có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người 

dân. Góp phần thay đổi nhận thức, lối sống của người dân địa phương tạo điều kiện 
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cho người dân được tiếp cận với nhiều nguồn tri thức mới, nhiều hoạt động sinh kế 

mới, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhờ vậy chất lượng lao động ngày 

được nâng cao, góp phần cải thiện đời sống hộ gia đình. Tuy nhiên bên cạnh đó, trong 

quá trình triển khai, Chính sách đã bộc lộ một số khiếm khuyết gây ảnh hưởng tiêu cực 

đến đời sống của người dân địa phương. Việc triển khai Chính sách đã làm gia tăng 

hiện tượng bất bình đẳng trong cộng đồng (Nguyễn Thị Mỹ Vân, 2013).  

- Tại Hội thảo khoa học “Vai trò của giao đất giao rừng trong tái cơ cấu ngành 

lâm nghiệp” do hai tổ chức Forest Trends và Tropenbos International phối hợp với 

Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (SFMI) tổ chức 16/4/2014, tại Hà Nội 

các nhà khoa học đã đưa ra kết luận “Đổi mới”, “tái cơ cấu” và “nâng cao hiệu quả 

hoạt động” nên được thực hiện theo cách tạo ra sự dịch chuyển trong phương thức 

quản lý, chuyển đổi từ hình thức quản lý lâm nghiệp trọng tâm là Nhà nước sang hình 

thức quản lý với hộ gia đình và cộng đồng làm trung tâm. Để thực hiện điều này đòi 

hỏi cần phải có những tư duy và bước đi mới, đặc biệt trong việc tiếp tục đẩy mạnh 

phân quyền trong sử dụng và quản lý tài nguyên rừng cho hộ và cộng đồng, nâng cao 

tiếp cận đất đai và tài nguyên rừng cho hộ và cộng đồng. Khi lợi ích lâu dài từ rừng của 

các hộ và cộng đồng được đảm bảo, giao đất, giao rừng sẽ có cơ hội cải thiện sinh kế 

cho người dân và cộng đồng và trực tiếp góp phần nâng cao độ che phủ và chất lượng 

rừng. 

4.6.2. Về vấn đề hưởng lợi từ giao đất, giao rừng cho cộng đồng 

 Đã có rất nhiều những nghiên cứu, hội thảo và tài liệu tổng kết các hình thức 

hưởng lợi và vấn đề hưởng lợi của người dân từ diện tích rừng được giao. 

 + Theo tác giả Ngô Quang Vĩnh, Ngô Thị Phương Anh và cộng sự (2012),  các 

khu rừng tự nhiên giao cho cộng đồng hầu hết là rừng nghèo, mặc dù cơ chế hưởng lợi 

từ rừng của cộng đồng đã có tác dụng khuyến khích người dân tham gia, tuy vậy thủ 

tục khai thác phức tạp khó để cộng đồng thực hiện. Sự hỗ trợ của các dự án đã phần 

nào làm động lực thúc đẩy, nhưng thời gian hỗ trợ ngắn; sự phối hợp giữa các bên liên 

quan với cộng đồng trong quá trình quản lý bảo vệ rừng chưa được chặt chẽ. 
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+ Theo các tác giả Nguyễn Bá Ngãi, Phạm Đức Tuấn, Vũ Văn Triệu, và Nguyễn 

Quang Tân, trong Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về quản lý rừng cộng đồng Việt Nam tại 

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2009 thì  vấn đề  “hưởng lợi rừng trong quản lý rừng cộng 

đồng”  đã trở thành một vấn đề “nóng” trong hội thảo và cũng là vấn đề đòi hỏi phải có 

những đột phá về nhận thức, xây dựng cơ chế chính sách và quản lý. Những kinh 

nghiệm từ thí điểm hưởng lợi rừng do cộng đồng quản lý ở một số nơi ở Tây Nguyên 

cần được nghiên cứu và điều chỉnh trong chính sách hưởng lợi rừng. Hai định hướng 

hưởng lợi rừng trong quản lý rừng cộng đồng cần được quan tâm và nghiên cứu để mở 

rộng và thể chế hoá, đó là: Thứ nhất, thừa nhận và thể chế hoá khai thác thương mại và 

cơ chế hưởng lợi sản phẩm rừng thương mại từ rừng cộng đồng; Thứ hai, dần tiến tới 

cơ chế hưởng lợi rừng từ dịch vụ môi trường. 

+ Cũng trong kỷ yếu Hội thảo quốc gia về quản lý rừng cộng đồng Việt Nam tại 

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2009, từ quá trình 6 năm nghiên cứu, thử nghiệm quản lý 

rừng cộng đồng ở Tây Nguyên của tác giả Bảo Huy cho thấy: Quản lý rừng cộng đồng 

là phương thức quản lý rừng thích hợp với cộng đồng dân tộc thiểu số ở gần rừng. Qua 

đó, tác giả khẳng định, cộng đồng có thể hưởng lợi từ 3 nguồn sau: Cộng đồng hưởng 

lợi từ gỗ thương mại, cộng đồng hưởng lợi lâm sản ngoài gỗ và cộng đồng hưởng lợi 

các dịch vụ môi trường rừng. 

Để có thể nhân rộng, phát triển phương thức quản lý rừng cộng đồng và cơ chế 

hưởng lợi, cần có: Quy hoạch và giao rừng cho cộng đồng thôn buôn ổn định lâu dài; 

Cần có một hệ thống thủ tục hành chính và cơ quan chuyên trách về quản lý rừng cộng 

đồng; Xem xét và thể chế hóa cơ chế hưởng lợi đã thử nghiệm. 

4.6.3. Về kết quả của việc quản lý và sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng 

- Theo tác giả Ngô Quang Vĩnh, Ngô Thị Phương Anh và cộng sự (2012), Chất 

lượng rừng do cộng đồng dân cư thôn QLBV ngày càng được nâng cao, cơ cấu thu 

nhập của người dân thay đổi so với trước khi giao rừng. Nhận thức của người dân về 

vai trò của rừng cộng đồng cũng có sự thay đổi có lợi cho việc quản lý bảo vệ. Nhờ đó 

mà rừng cộng đồng hạn chế được hiện tượng xói mòn, lở núi, cát bay; bảo đảm được 

nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất và hoạt động du lịch sinh thái ở các thôn. 



 22 

- Theo tác giả Ngô Quang Vĩnh, Ngô Thị Phương Anh và cộng sự (2012): Qua 

nghiên cứu tại Thôn Phú Lộc – Thừa Thiên Huế thì: Cộng đồng dân cư thôn quản lý 

bảo vệ có hiệu quả hơn so với nhóm hộ. 

- Theo Võ Đình Tuyên (2012), hiệu quả quản lý rừng cộng đồng thể hiện khá rõ 

nét ở các cộng đồng vùng cao nơi sản xuất hàng hoá và thị trường chưa phát triển nơi 

còn đang tồn tại nhiều phương thức sử dụng rừng với mục đích chung. Điểm này thể 

hiện khá rõ mô hình quản lý rừng cộng đồng ở Bản Lằn (Sơn La). Trong trường hợp 

này quản lý rừng mang lại hiệu quả trên các mặt xã hội và hiệu quả về môi trường hơn 

là hiệu quả kinh tế. Trong khi đó, khi sản xuất hàng hoá phát triển việc quản lý rừng 

cộng đồng chuyển sang một hình thức mới đó là tạo thành xu hướng cộng đồng nhóm 

hộ trong quản lý rừng. Trong trường hợp này hiệu quả quản lý rừng cộng đồng nhấn 

mạnh đến hiệu quả kinh tế. Từ đây dễ nhận thấy rằng hình thành hai loại hình quản lý 

rừng cộng đồng đó là lâm nghiệp cộng đồng đáp ứng nhu cầu sinh kế của địa phương 

và lâm nghiệp cộng đồng tiếp cận với sản xuất hàng hoá ở các vùng sản xuất và thị 

trường. Kết quả đã nghiên cứu và thống kê thấy rằng thực tế cho thấy người dân chưa 

quan tâm nhiều đến tỷ lệ hưởng lợi từ sản phẩm khai thác, chính vì thời gian chờ đợi 

quá dài mà thay vào đó là quan tâm đến diện tích đất có thể sản xuất nông nghiệp và 

mức đầu tư trồng rừng. Nguồn thu từ sản xuất lâm nghiệp không cao, hiệu quả sinh thái 

của rừng tự nhiên cao nhưng chưa có giá, hiệu quả sinh thái rừng trồng thấp phần lớn 

xói mòn vượt quá mức cho phép, hiệu quả xã hội rừng tự nhiên, rừng trồng thấp … tất 

cả đều dẫn người dân chưa thực sự cuốn hút vào quản lý bảo vệ phát triển rừng, xã hội 

đánh giá chưa cao ngành lâm nghiệp.  

Thực tế cho thấy rừng giao cho cộng đồng được quản lý tốt hơn, người dân có 

niềm vui và ý thức được rừng là tài sản của mình.  Người dân đã quan tâm đầu tư vào 

các khu rừng của mình, một số khu rừng giao cho cộng đồng đầu tư chăm sóc, làm giàu 

rừng, áp dụng kiến thức bản địa để kinh doanh. Ở thôn Phú Lợi (tỉnh Đăk Nông), hoạt 

động sau giao đất giao rừng cho cộng đồng đã tổ chức phân công bảo vệ rừng đặc biệt 

là hoạt động kinh doanh rừng với sự tham gia trực tiếp của cộng đồng tạo ra thu nhập 

từ rừng thông qua công tác lâm sinh như tỉa thưa. 

Tác giả cũng khẳng định mô hình rừng cộng đồng đã tạo ra công ăn việc làm 

cho người dân thông qua các hoạt động tuần tra, bảo vệ sinh rừng. Bình quân 1 năm cả 
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bản sử dụng 1/4 quỹ thời gian của năm để thực hiện các hoạt động này. Xoá đói giảm 

nghèo, nâng cao thu nhập: tuy kinh tế thị trường chưa thực sự phát triển song cũng đã 

có sự trao đổi các sản phẩm khai thác từ rừng. Cho nên mô hình rừng cộng đồng đã 

đóng góp vào cơ cấu thu nhập, xoá đói giảm nghèo tại địa phương. 

- Theo Nguyễn Bá Ngãi (2009), Tính đến 31 tháng 12 năm 2007 cả nước có 

10.006 cộng đồng dân cư thôn, chủ yếu là các cộng đồng các đồng bào dân tộc ít 

người, đang quản lý và sử dụng 2.792.946,3 ha rừng và đất trống đồi trọc (gọi chung là 

đất lâm nghiệp) để xây dựng và phát triển rừng, trong đó: 1.916.169,2 ha đất có rừng 

(chiếm 68,6%) và 876.777,1 ha đất trống đồi trọc (chiếm 31,4%). Diện tích đất lâm 

nghiệp do cộng đồng quản lý nêu trên chiếm 17,20% diện tích đất quy hoạch cho mục 

đích lâm nghiệp trên toàn quốc (16,24 triệu ha); diện tích đất lâm nghiệp có rừng do 

cộng đồng quản lý chiếm 15% tổng diện tích rừng của cả nước (12.873.815 ha). Trong 

diện tích đất lâm nghiệp có rừng do cộng đồng quản lý và sử dụng thì rừng tự nhiên 

chiếm tuyệt đai đa số lên đến 96%, rừng trồng chỉ chiếm có 4%. Cộng đồng quản lý 

chủ yếu rừng phòng hộ, đặc dụng (71%), rừng sản xuất chỉ chiếm 29%. Cộng đồng 

quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp với 3 hình thức sau:  

- Thứ nhất, sử dụng vào mục đích lâm nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền giao cho cộng đồng quản lý, sử dụng ổn định lâu dài (có quyết định hoặc giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và rừng, sau đây gọi tắt là giao) với diện tích 

1.643.251,2 ha tương đương 58,8% diện tích đất lâm nghiệp do cộng đồng quản lý và 

sử dụng. 

- Thứ hai, do cộng đồng tự công nhận và quản lý từ lâu đời nhưng chưa được 

Nhà nước giao (chưa có bất kỳ một loại giấy tờ hợp pháp nào, gọi tắt là chưa giao) với 

diện tích 247.029,5 ha tương đương 8,9%. Đó là các khu rừng thiêng, rừng ma, rừng 

mó nước, những khu rừng cung cấp lâm sản truyền thống cho cộng đồng. 

- Thứ ba, đất rừng sử dụng vào mục đích lâm nghiệp của các tổ chức nhà nước 

(Lâm trường, Ban quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ…) được các cộng đồng 

nhận khoán bảo vệ, khoanh nuôi và trồng mới theo hợp đồng khoán rừng lâu năm, 50 

năm, gọi tắt là nhận khoán với diện tích 902.662,7 ha tương đương 32,3%. 

Nếu xét về vùng địa lý, vùng Tây Bắc có tỷ lệ cao nhất với 1.893.300,9 ha, 

chiếm 67,8% so với tổng diện tích đất lâm nghiệp do cộng đồng quản lý trên cả nước. 
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Tiếp đến là các vùng Đông Bắc 760.131,1 ha, vùng Tây Nguyên 62.422,3 ha và Bắc 

Trung Bộ 58.541,7 ha. Các vùng còn lại diện tích đất lâm nghiệp giao cho cộng đồng 

chiếm một tỷ lệ nhỏ. Một số tỉnh không có diện tích rừng và đất rừng giao cho cộng 

đồng quản lý bảo vệ (Nguyễn Bá Ngãi, 2009). 

- Theo Quyết định số 1467/QĐ-BTNMT, ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc phê 

duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2013, tính đến ngày 1 tháng 1 

năm 2014 cả nước có hơn 15,8 triệu ha đất lâm nghiệp được chia làm 3 loại: Đất rừng 

sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng. Trong đó, diện tích đất đã giao cho 

các đối tượng sử dụng là trên 12,5 triệu ha (chiếm 79,5 %) còn lại trên 3,2 triệu ha 

(chiếm 20,5%) hiện chưa được giao mà được đang được quản lý bởi các cộng đồng dân 

cư và UBND các xã. 

 Phần diện tích trên 12,5 triệu ha đã được giao cho các đối tượng gồm:  

 + Hộ gia đình, cá nhân. 

+ Tổ chức trong nước: UBND xã; tổ chức kinh tế; cơ quan, đơn vị của nhà 

nước; tổ chức khác.  

+ Tổ chức nước ngoài (NN), cá nhân nước ngoài (NN): Nhà đầu tư liên doanh 

và nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài. 

+ Cộng đồng dân cư. 

Tỷ lệ diện tích đất lâm nghiệp được giao cho các đối tượng sử dụng được thể 

hiện qua biểu đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 1. Biểu đồ tỷ lệ diện tích đất rừng đƣợc giao cho các đối tƣợng sử dụng 



 25 

Như vậy, hiện nay diện tích đất lâm nghiệp đã được giao cho cộng đồng dân cư 

quản lý và sử dụng chiếm khoảng 2,1% (khoảng 268.376 ha) trong đó chỉ bao gồm 

rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Còn đối với trên 3 triệu ha đất lâm nghiệp hiện chưa 

được giao sử dụng thì cộng đồng dân cư đang được tạm giao để quản lý trên 447.111 

ha (chiếm 13,7% tổng diện tích đất chưa giao). 

4.7.  Bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý và sử dụng đất rừng dựa vào cộng 

đồng 

 Từ những kinh nghiệm của thế giới và các nghiên cứu cụ thể ở Việt Nam, có thể 

rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng. 

- Quản lý rừng cộng đồng đang trở thành một trong những phương thức quản lý 

rừng phổ biến ở Việt Nam.  

- Yếu tố quyết định sự thành công của hệ thống quản lý, sử dụng đất rừng dựa 

vào cộng đồng là Nhà nước cần thừa nhận quyền sử dụng đất lâu dài của cộng đồng; 

cộng đồng cần có các hình thức tổ chức quản lý rừng thích hợp với điều kiện đặc thù; 

cộng đồng được tổ chức chặt chẽ và có cơ chế phân chia quyền lợi về các sản phẩm thu 

được từ rừng trên cơ sở bình đẳng giữa các thành viên trong cộng đồng. 

 - Cần phải có sự quản lý, giám sát chặt chẽ, thường xuyên đối với các cộng 

đồng sau khi đã được giao đất, giao rừng. 

- Khi đã giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý sử dụng thì có thể quy định 

cụ thể và mở rộng thêm các quyền và lợi ích của cộng đồng khi nhận đất, nhận rừng.   

- Cần có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về trình tự, thủ tục giao đất, giao rừng, cho 

thuê đất hoặc khoán đất rừng cho cộng đồng quản lý và sử dụng. 

- Việc giao đất, giao rừng cần phải thực hiện giao trên thực địa gắn với bản đồ, 

xác định ranh giới rõ ràng, tránh chồng lấn. 
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