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 Hiến pháp năm 2013 ra đời cùng với đó là Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi 

hành đã tạo một hành lang pháp lý vững chắc cho công tác quản lý, sử dụng đất đai. 

Những thay đổi trong Luật Đất đai năm 2013 đã khắc phục được những tồn tại, bất cập 

nảy sinh trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2003. Tuy nhiên, những quy định 

về quản lý, sử dụng đất rừng và đặc biệt, chế độ quản lý, sử dụng đất rừng giao cho cộng 

đồng trong Luật Đất đai năm 2013 vẫn như trong Luật Đất đai năm 2003. Trong khi đó, 

quản lý rừng cộng đồng đang trở thành một phương thức quản lý rừng phổ biến, một xu 

thế tất yếu trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp ở Việt Nam. Thực tế triển khai việc 

giao đất, giao rừng cho cộng đồng và thực hiện các quyền, lợi ích của cộng đồng còn rất 

nhiều vướng mắc. Nhiều người dân trong cộng đồng vẫn chưa sống được bằng nghề 

rừng, chưa làm giàu được bằng nghề rừng. Những khó khăn, tồn tại chính trong công tác 

quản lý, sử dụng đất rừng giao cho cộng đồng có thể kể đến như: 

Thứ nhất, về tư cách pháp nhân của cộng đồng 
Khi chúng ta coi “quyền sử dụng đất” là tài sản mà giao cho cộng đồng thì cộng 

đồng cũng cần được có các quyền về tài sản như những chủ thể khác. Luật Đất đai 

năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013 (Điều 5) đều có quy định giao đất cho cộng đồng 

dân cư nhưng Bộ luật Dân sự năm 2005 lại chưa thừa nhận cộng đồng dân cư là một 

chủ thể có tư cách pháp nhân. Chính vì vậy, hiện nay các cộng đồng đã được Nhà 

nước giao đất, giao rừng chỉ có vai trò trong quản lý rừng mà bị hạn chế đối với quyền 

về tài sản. Điều 181, Luật Đất đai năm 2013 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”. Điều này nói lên rằng cộng đồng 

dân cư chưa phải là một chủ thể chính thức, có đầy đủ tư cách pháp nhân như những 

chủ thể khác.  

Một lý do khác khiến hiện nay, việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng còn gặp 

khó khăn đó là tại Điều 9, Luật Đất đai năm 2003; và nay là Điều 5, Luật Đất đai năm 

2013 vẫn  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 

cộng nhận quyền sử dụng đất”. Việc coi thôn (làng) là một cộng đồng dân cư hiện nay 

cũng không còn phù hợp bởi quá trình đô thị hóa đã làm cho thôn (làng) không còn sự 

thuần nhất nữa. Trước hết là về thành phần dân cư trong các thôn (làng) hiện nay cũng 

không có sự thuần nhất, có rất nhiều thành phần dân cư sống trong một thôn (làng) do 

quá trình di cư chứ không như trước đây. Tiếp đến là sự khác nhau về nghề nghiệp, 

văn hóa, lối sống... đã khiến cho các thôn (làng) ngày nay không còn có sự thuần nhất 

nữa. Đặc biệt ở các vùng dân tộc thiểu số, đa phần các thôn (làng) đều có thành phần 

dân cư khá phức tạp, có thôn (làng) 2-3 tộc người cùng sinh sống. Như vậy, ngay trong 

một thôn (làng) cũng khó có được sự “thống nhất về phong tục tập quán”.  

Thứ hai, về quyền quản lý, sử dụng rừng và đất rừng  



2 

 

Thực tế triển khai tại các địa phương việc quản lý, sử dụng rừng và đất rừng có 

hai hình thức khác nhau đó là quyền tự nhận và quyền do Nhà nước công nhận. Đây 

cũng chính là khó khăn trong công tác quản lý:  

- Về quyền tự nhận: Trong xã hội cổ truyền của một số đồng bào dân tộc ít 

người, làng bản là đơn vị độc lập cao nhất. Mỗi làng đều có ranh giới lãnh địa nhất 

định bao gồm cả đất, rừng, nguồn nước, suối… Toàn bộ các hoạt động quản lý tài 

nguyên của cộng đồng được thực hiện bởi già làng, trưởng bản thông qua các luật tục 

hay hương ước được thực hiện một cách tự nguyện truyền từ đời này qua đời khác. 

Hiện nay, Nhà nước cũng đã thừa nhận cộng đồng thôn bản là chủ rừng đối với diện 

tích rừng làng, rừng bản nói trên. Nhưng trên thực tế, chính quyền địa phương chưa 

làm thủ tục giao quyền sử dụng lâu dài cho các cộng đồng. Việc các cộng đồng dân cư 

tự công nhận quyền sử dụng đất rừng là thiếu tính pháp lý và cộng đồng không yên 

tâm trong việc quản lý và sử dụng rừng. Khi có vấn đề liên quan đến quyền sử dụng 

đất thì không có căn cứ pháp lý để xử lý hoặc xảy ra tình trạng không quản lý bảo vệ 

được rừng do tự người dân trong cộng đồng vi phạm do cơ chế hưởng lợi không rõ 

ràng.  

- Về quyền do Nhà nước công nhận: Trong quá trình thực hiện các chính sách 

đất đai, Nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng đối với những diện 

tích được giao theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng đã nảy 

sinh những bất cập thể hiện ở những quy định giao rừng cho cộng đồng chưa hợp lý:  

+ Trước hết là quy định giao đất, giao rừng cho cộng đồng: Theo quy định tại 

Điều 135, Luật Đất đai năm 2013 thì cộng đồng không được giao đất rừng sản xuất 

như các chủ sử dụng đất khác mà chỉ được giao đất gắn với việc giao rừng phòng hộ 

theo quy định tại Khoản 5, Điều 136, Luật Đất đai năm 2013. Cộng đồng dân cư cũng 

không được quy định trong diện nhận khoán từ các tổ chức đối với diện tích rừng đặc 

dụng (theo Điều 137, Luật Đất đai năm 2013), nhưng Điều 20, Nghị định 

23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 

lại quy định Nhà nước giao rừng sản xuất, rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng, 

diện tích rừng được giao nằm trong phương án giao rừng của UBND cấp xã đã được 

UBND huyện phê duyệt.  

+ Bên cạnh đó, trên thực tế hiện nay có nhiều cộng đồng đã nhận khoán các 

diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên hoặc các diện tích rừng phòng hộ trong các 

vùng đệm từ các tổ chức và việc quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả rất cao. Nhưng lại 

không được hướng dẫn thực hiện trong luật nên các chủ sử dụng đất khi khoán lại cho 

các cộng đồng cũng rất lúng túng trong cơ chế khoán và đặc biệt là các cơ chế hưởng 

lợi của cộng đồng. Chính vì thế, các cộng đồng nhận khoán chăm sóc, bảo vệ cũng rất 

thiệt thòi, không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ như các chủ sử dụng đất khác. 

+ Thứ đến, theo quy định tại Khoản 5, Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 thì 

cộng đồng đang sử dụng đất mà 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. 

Tuy nhiên, ở rất nhiều địa phương hiện nay, Nhà nước chỉ cấp Quyết định giao rừng 

cho cộng đồng mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cộng đồng 

không được hưởng các quyền như các chủ rừng khác.  

Thứ ba, về việc phân loại rừng 
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Hiện nay, phân loại rừng truyền thống của cộng đồng chưa được thể hiện trong 

giao đất giao rừng: Rừng cộng đồng quản lý truyền thống gồm 3 loại tương ứng với 

quy hoạch 3 loại rừng của Nhà nước: rừng tâm linh/rừng đặc dụng, rừng bảo vệ nguồn 

nước/rừng phòng hộ, rừng khai thác lâm sản/rừng sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế 

khi giao đất giao rừng cho cộng đồng nhiều khu vực phân loại rừng theo truyền thống 

của cộng đồng không tương ứng với 3 loại rừng của Nhà nước, trên hồ sơ giao đất, 

giao rừng chỉ xác nhận loại rừng theo quy hoạch 3 loại rừng của Nhà nước. Điều này 

gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý.  

Thứ tư, về xác định ranh giới, mốc giới trong giao đất, giao rừng 

Trong quá trình triển khai giao đất, giao rừng tại một số nơi, rừng quản lý 

truyền thống của cộng đồng bị chồng lấn, chồng chéo trong đất rừng của các chủ thể 

quản lý khác (Ban quản lý rừng phòng hộ/đặc dụng, lâm trường, công ty…) nhưng 

chưa được rà soát để tách ra trong quá trình giao đất giao rừng cho các chủ rừng; 

không gắn giao đất với giao rừng; hay chỉ giao trên hồ sơ mà không phân định được 

ranh giới trên thực tế.  

Thứ năm, về quỹ đất để giao cho cộng đồng 

Cùng với quá trình phát triển đất nước, đã thu hồi đất sản xuất của cộng đồng 

để xây dựng các công trình xây dựng, bên cạnh đó việc thành lập và mở rộng các 

nông, lâm trường cũng làm cho diện tích đất của cộng đồng bị thu hẹp. Việc cộng 

đồng không có đất để sản xuất đã gây khó khăn rất lớn cho người dân, đặc biệt là 

người dân sống dựa vào rừng. Điều 27, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước 

có chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp ở nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp”. Trong khi đó, chúng ta lại không 

còn quỹ đất để có thể giao lại cho cộng đồng. Đây chính là điều rất khó khăn trong 

việc thực hiện các chính sách khuyến khích sản xuất của Nhà nước để người dân có 

thể yên tâm sản xuất.  

Thứ sáu, về tổ chức quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng 

Đối với diện tích đất và rừng giao cho cộng đồng thì 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, tiêu thụ sản phẩm 

và phân phối lợi ích cho các thành viên trong cộng đồng. Nhưng phần lớn cộng đồng 

lại chỉ được giao quản lý, bảo vệ nuôi dưỡng những khu rừng phục hồi sau nương rẫy 

hoặc sau khai thác kiệt. Một số cộng đồng được giao đất trống đồi trọc để trồng rừng 

hoặc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, hiếm có trường hợp cộng đồng được giao những 

diện tích rừng giàu để quản lý, bảo vệ và sử dụng ổn định lâu dài. Đa phần các diện 

tích được giao cho cộng đồng đều thuộc các chương trình, dự án của Nhà nước (như 

Chương trình 327, Chương trình 661, Chương trình Trồng mới 5 triệu ha rừng, 

Chương trình Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam-Thụy Điển ở các tỉnh miền núi phía 

Bắc và các dự án do DANIDA, WB tài trợ...). Vấn đề đặt ra là khi các chương trình, 

dự án kết thúc, nguồn đầu tư không còn thì dẫn đến tình trạng cộng đồng lại bỏ mặc, 

không bảo vệ rừng; hay tình trạng cộng đồng chỉ thực hiện tận thu từ rừng mà không 

tiến hành chăm sóc, bảo vệ nữa; hay có những hành vi vi phạm Luật Đất đai.  

Để giúp người nông dân, đặc biệt là những người nông dân ở những vùng sâu, 

vùng xa, những người nông dân sống dựa vào nghề rừng có thể ổn định cuộc sống và 
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có thể làm giàu được trên chính mảnh đất quê hương mình, xin đề xuất một số giải 

pháp sau:  

1) Cần có quy định cụ thể, chi tiết hơn về khái niệm “cộng đồng dân cư”. Có 

thể xác định “cộng đồng dân cư” là trong phạm vi thôn (làng) có sự đồng thuận của 

các thành phần dân cư trong thôn (làng) – không kể đến sự khác nhau giữa thành phần 

dân tộc, tôn giáo, tính ngưỡng, phong tục tập quán. Điều này có thể được thống nhất 

bằng các quy ước, hương ước của thôn (làng) để phù hợp với tình hình thực tế.  

2) Sớm có cơ chế rõ ràng cho việc công nhận quyền sử dụng đất, sử dụng rừng 

cho cộng đồng. Cần công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và tài sản trên đất cho cộng đồng đối với những diện tích rừng gắn với phong 

tục tập quán, với tín ngưỡng của cộng đồng. Cần có những quy định rõ ràng quyền và 

nghĩa vụ của cộng đồng trong việc quản lý và sử dụng đất và rừng được giao. 

3) Thống kê, kiểm kê các loại rừng, có sự thống nhất giữa phân loại rừng truyền 

thống của cộng đồng với quy hoạch 3 loại rừng theo quy định của Nhà nước để thuận 

tiện trong công tác quản lý. Rà soát, phân định rõ ràng các diện tích của các chủ sử 

dụng đất. Tiến hành xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đo đạc xây dựng bản 

đồ địa chính đối với các loại đất đặc biệt là đất nông nghiệp để làm căn cứ thực hiện 

việc giao đất theo quy định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

4) Thực hiện rà soát những diện tích rừng và đất rừng có thể giao cho cộng 

đồng, quy định cụ thể quyền toàn phần hoặc quyền một phần đối với những diện tích 

rừng và đất rừng giao cho cộng đồng để để cộng đồng có thể trở thành một chủ sử 

dụng đất thực sự. 

5) Tiến hành kiểm tra, rà soát những diện tích đã giao quyền sử dụng rừng cho 

cộng đồng nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các diện tích này để người dân có căn cứ được hưởng những lợi ích chính đáng từ diện 

tích được giao. Đối với những diện tích chưa đủ điều kiện, hoặc không đủ điều kiện 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần hướng dẫn cho cộng đồng hoặc có 

hướng xử lý để cộng đồng có được các quyền lợi chính đáng từ diện tích đất được 

giao. 

6) Ban hành chính sách thích hợp để giải quyết tình trạng có rất nhiều nông, 

lâm trường sử dụng đất không hiệu quả hoặc thực hiện giao khoán đất cho người ngoài 

cộng đồng, trong khi cộng đồng địa phương thì đang rất thiếu đất sản xuất. Để tạo quỹ 

đất giao cho cộng đồng Nhà nước cần đưa ra các chính sách, thực hiện rà soát lại hoạt 

động của các nông, lâm trường. Đồng thời, thu hồi các diện tích đất sử dụng không 

hiệu quả, bỏ hoang hóa để giao lại cho cộng đồng, hay thực hiện khoán lại đất sản xuất 

cho cộng đồng địa phương.  

 7) Để công tác quản lý, sử dụng đất rừng giao cho cộng đồng được hiệu quả, tại 

mỗi địa phương cần có những chính sách cụ thể, phù hợp với truyền thống, với phong 

tục tập quán của địa phương mình. Song song với đó, cần hướng dẫn người dân xây 

dựng các quy ước, hương ước trên cơ sở pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phân 

chia lợi ích từ rừng. Ngoài ra, cũng cần huy động tối đa sự tham gia của người dân 

cộng đồng trong việc quản lý, sử dụng đất rừng nhằm mục tiêu xã hội hóa nghề rừng, 

làm cho người dân sống và làm giàu được bằng nghề rừng. 
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