
 Thông điệp chính  

Cân đối trách nhiệm và quyền của cộng đồng địa phương: 
Hướng đi cho mục tiêu quản lý rừng bền vững

Lâm nghiệp cộng đồng đã tồn tại nhiều đời nay ở nhiều vùng khác nhau của Việt Nam 
dưới hình thức quản lý rừng truyền thống bởi các cộng đồng địa phương. Hình thức quản 
lý rừng truyền thống này đã lắng xuống trong giai đoạn hợp tác hóa và kế hoạch hóa tập 
trung (từ 1976 đến những năm 90 của thế kỷ 20). Những năm đầu của thập kỷ 90 đã đánh 
dấu sự quan tâm trở lại đối với hình thức quản lý rừng cộng đồng khi Nhà nước ban hành 
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 1991 và Luật Đất đai năm 1993, tạo ra khuôn khổ pháp 
lý cho quản lý rừng cộng đồng trong cả nước. Kể từ đó, những luật này đã được sửa đổi 
nhằm tạo thêm các điều kiện pháp lý cho sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rừng. 
Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ đổi mới, các khuôn khổ pháp lý này dường như vẫn chưa 
đủ để tạo động lực cho các cộng đồng địa phương tham gia hiệu quả trong công tác quản 
lý rừng bền vững.

Với những kinh nghiệm thực tiễn ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa 
Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Nông và Đắk Lắk, bản tin chính sách 
này chỉ ra rằng các cộng đồng địa phương đóng vai trò chủ chốt giống các chủ rừng nhà 
nước khác như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm nghiệp trong quản lý 
tài nguyên rừng. Tuy nhiên, các quyền sử dụng rừng của cộng đồng được công nhận bởi 
pháp luật hiện hành đã không đủ mạnh để các cộng đồng địa phương có thể quản lý rừng 
và phát triển sinh kế một cách bền vững.

Lương Quang Hùng và Nguyễn Quang Tân

Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà 
nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm nghiệp trong quản lý tài nguyên 
rừng. Tuy nhiên, quyền của cộng đồng địa phương đối với rừng lại rất hạn chế. Đây là một 
trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân mất đi tính tự chủ. Vì thế, các cộng đồng 
cần được trao nhiều quyền hơn để họ có thể tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý 
rừng và phát triển sinh kế bền vững. 

Giới thiệu
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Người dân địa phương đóng vai trò quan trọng trong quản lý rừng. Người dân (cả hộ gia 
đình và cộng đồng) đang quản lý khoảng 27% tổng diện tích rừng ở Việt Nam, bao gồm 
cả rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Các ví dụ từ dự án “Chương trình thí điểm lâm nghiệp 
cộng đồng” cho thấy diện tích rừng phòng hộ được giao cho các cộng đồng địa phương 
lớn hơn nhiều so với diện tích rừng sản xuất. Thậm chí ở một số tỉnh như Sơn La, Cao Bằng 
và Yên Bái, các cộng đồng địa phương chỉ được giao rừng phòng hộ với chức năng bảo 
vệ là chủ yếu (xem Hình 1).

 

Vai trò quan trọng và quản lý hiệu quả...

Hình 1. Diện tích rừng được giao cho các cộng đồng  trong khuôn 
khổ  dự án LNCĐ

Hộp 1. Công tác quản lý rừng 
cộng đồng ở thôn Bu Nor

Năm 2001, các hộ gia đình M’nông ở 
thôn Bu Nor (tỉnh Đắk Nông) đã được 
giao 1.016 ha rừng. Sau 12 năm, chính 
quyền địa phương ghi nhận người 
dân Bu Nor đã quản lý rừng tốt hơn 
nhiều so với các chủ rừng khác như 
các công ty lâm nghiệp nhà nước và 
tư nhân. Mặc dù tình trạng phá rừng 
vẫn xảy ra (chủ yếu là do người ngoài) 
trong suốt 12 năm qua nhưng tỷ lệ 
phá rừng là thấp hơn nhiều so với các 
chủ rừng khác trong khu vực. Vì vậy, 
UBND tỉnh Đắk Nông đang trong quá 
trình thu hồi 853,7 ha rừng tự nhiên 
hiện đang quản lý bởi Công ty TNHH 
Cao su Phú Riềng để giao cho cộng 
đồng thôn Bu Nor quản lý thông qua 
công văn số 5591/UBND-NN ngày 
26/12/2012.

Ở nhiều nơi, các cộng đồng địa phương 
không những đóng vai trò quan trọng 
mà còn quản lý rừng có hiệu quả hơn 
so với các chủ rừng nhà nước khác như 
Ban quản lý rừng phòng hộ và Công 
ty lâm nghiệp. Ví dụ, chính quyền địa 
phương đã ghi nhận công tác quản lý 
rừng của cộng đồng địa phương thôn 
Bu Nor ở tỉnh Đăk Nông là hiệu quả hơn 
so với hai công ty lâm nghiệp trên cùng 
địa bàn (Hộp 1). Để ghi nhận kết quả 
quản lý hiệu quả này, UBND tỉnh Đắk 
Nông đã thu hồi 853,7 ha rừng tự nhiên 
của Công ty TNHH Cao su Phú Riềng để 
tiếp tục giao cho người dân thôn Bu 
Nor quản lý. Tương tự như vậy, các thôn 
T’Ly của tỉnh Đắk Lắk, Thủy Yên Thượng 
và Phò Trạch của tỉnh Thừa Thiên Huế, 
bản Thẩm và Lay của tỉnh Sơn La cũng 
có kết quả quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn 
các chủ rừng nhà nước rất nhiều.
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Nhưng quyền với rừng hạn chế, thậm chí là không có...

Trong khi các cộng đồng địa phương đóng vai trò quan trọng và quản lý rừng có hiệu 
quả hơn các chủ rừng khác thì quyền sử dụng rừng của họ lại rất hạn chế. Các cộng đồng 
dân cư được công nhận là người sử dụng rừng trong luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 
(LBVPTR) (Điều 30, khoản 1) nhưng họ không được công nhận là chủ rừng theo Điều 5 
của LBVPTR. Do đó, quyền sử dụng rừng của cộng đồng dân cư (theo quy định tại khoản 
1, Điều 30, LBVPTR 2004) ít hơn nhiều hơn so với các chủ rừng được công nhận về mặt 
pháp lý (được quy định tại các điều từ 59 đến điều 78, LBVPTR 2004). Đáng chú ý, các cộng 
đồng dân cư không được cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn kinh doanh bằng giá trị 
quyền sử dụng rừng được giao.

Một quyền hạn chế khác là quyền khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Đối với rừng phòng 
hộ, người dân địa phương không được phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng 
tự nhiên và chỉ được chặt chọn cây trồng chính khi đạt tiêu chuẩn khai thác với cường độ 
khai thác không quá 30% trữ lượng trong rừng phòng hộ là rừng trồng do người dân tự 
đầu tư (khoản 3 điều 15, Quyết định 17/2015/QĐ-TTg). Đối với rừng sản xuất, hộ gia đình, 
cá nhân, cộng đồng dân cư thôn chỉ được phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ cho 
nhu cầu gia dụng nhưng không được phép cho mục đích thương mại (khoản 5 điều 39, 
Quyết định 186/2006/QĐ-TTg).

Điều quan trọng nhất là mặc dù có khoảng 27% tổng diện tích rừng ở Việt Nam đang được 
quản lý bởi người dân nhưng nhiều cộng đồng sống trong và xung quanh rừng chưa được 
giao rừng. Trong số khoảng hơn 18.000 cộng đồng thôn bản sống trong hoặc quanh rừng 
thì mới chỉ có khoảng 10.000 cộng đồng có quyền pháp lý đối với rừng. Điều đó có nghĩa 
là gần một nửa số lượng các cộng đồng địa phương chưa có (quyền pháp lý với) rừng, mặc 
dù họ vẫn đang sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng ở các mức độ khác nhau.

Và tác động của những rào cản pháp lý này...
Khi chưa có đủ quyền và thậm chí không có quyền pháp lý đối với rừng, nhiều cộng đồng 
địa phương đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn và nhiều người trong số họ đã mất 
động lực để quản lý rừng một cách bền vững. Tình hình này càng trở nên xấu đi khi các 
cộng đồng địa phương sống trong hoặc xung quanh các khu rừng là những người nghèo 
khó và nhiều người trong số họ sống phụ thuộc vào rừng.

Một minh chứng khác trong Hộp 2 cho thấy, để đầu tư sức lao động dài hạn vào rừng 
cộng đồng trước khi những lợi ích vật chất có thể được khai thác, người dân cần được thế 
chấp, cho thuê, hoặc góp vốn kinh doanh từ rừng được giao. Một khi không có các quyền 
đó, người dân đã không thể huy động được vốn để đầu tư vào rừng và do đó không thể 
nhìn thấy bất kỳ phương án kinh tế khả thi nào để duy trì khu rừng cộng đồng của họ. 
Tình trạng này, cùng với việc quyền khai thác bị hạn chế, đã làm người dân mất đi động 
lực bảo về rừng. Vì thế, họ đã quyết định trả lại rừng được giao cho nhà nước. 
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Một nghiên cứu gần đây của Liên minh đất rừng (FORLAND) cũng đưa ra các trường hợp 
tương tự. Việc không nhận được các lợi ích từ rừng sau khi giao đã dẫn đến việc người 
dân ở các địa phương khác nhau trên toàn quốc đã bỏ bê việc quản lý khu rừng của họ, 
thậm chí trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho chính quyền địa 
phương. Trong nhiều trường hợp, người dân thậm chí trở thành những người khai thác 
trộm ngay trong khu rừng mà họ đang quản lý (xem Hộp 3).

Mở rộng quyền và lợi ích hợp lý sẽ tăng cường hiệu quả 
quản lý rừng
Các minh chứng trên thế giới chỉ ra rằng khi được trao các quyền và quyền lợi đầy đủ, 
người dân địa phương có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài nguyên 
rừng nhắm đến các lợi ích môi trường, xã hội và kinh tế một cách bền vững. Ở Việt 
Nam, các trường hợp ở thôn Bu Nor ở Đắk Nông, T’Ly ở Đắk Lắk, Thủy Yên Thượng và 
Phò Trạch ở Thừa Thiên Huế, Thẩm và Lay ở Sơn La cũng đưa ra các bằng chứng quan 
trọng cho điều này. 

Hộp 3: Mất mối quan tâm đối với rừng
Những phát hiện từ khảo sát gần đây về tác động của việc giao đất giao rừng 
cho thấy người dân địa phương đã bày tỏ sự thất vọng, bỏ bê việc tuần tra 
rừng và thậm chí có xu hướng trả lại rừng được giao cho nhà nước.

Một trong số những nguyên nhân chính là người dân địa phương không có 
được bất cứ lợi ích nào từ rừng được giao. Nhìn chung, người dân địa phương 
không được hưởng lợi từ rừng kể từ khi được giao rừng trong khi vẫn phải 
đảm đương trách nhiệm tuần tra rừng của cộng đồng. Với việc hướng dẫn 
thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ không rõ ràng buộc 
người dân phải bỏ các loại gỗ được phép tận thu mục ruỗng trong rừng của 
họ. Đồng thời, khai thác gỗ thương mại cũng không được phép do sự chống 
chéo về chính sách. Điều quan trọng nhất là người dân địa phương tham gia 
trong việc phát hiện và bắt giữ những người vi phạm đã không được chia sẻ 
tiền xử phạt của các vụ việc đó. 

Hộp 2. Mất động lực trong quản lý rừng ở Phú Lợi

Thôn Phú Lợi ở Đắk Nông có 240 hộ với 1.108 khẩu, chủ yếu là dân tộc M’Nông. 
Năm 2008, cộng đồng thôn được giao 1,500.5ha rừng tự nhiên để quản lý 
(137,9 ha đất trống, 567,4 ha rừng phục hồi và 795,2 ha rừng hỗn giao gỗ và 
tre nứa). Sau khi phải đối mặt với nhiều khó khăn, kể cả việc không có quyền 
cho thuê, thế chấp, góp vốn kinh doanh từ quyền sử dụng rừng được giao để 
đầu tư trên diện tích 137,9 ha đất trống, người dân đã mất động lực giữ rừng 
và quyết định trả lại toàn bộ điện tích rừng được giao cho chính quyền địa 
phương vào năm 2015, sau 7 năm đầu tư công sức để quản lý rừng.
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Một ví dụ khác từ thôn Phú Mỹ, tỉnh Bình Định cho thấy người dân trong thôn đã được 
nhà nước giao 364,2 ha rừng tự nhiên vào năm 2009 và họ đã thành lập Ban quản 
lý rừng cộng đồng (BQLRCĐ) ngay sau đó. Kể từ khi được giao rừng, các thành viên 
BQLRCĐ đã có nhiều nỗ lực tuần tra để hạn chế tình trạng khai thác gỗ trái phép xảy ra 
trong rừng của họ. Tháng 2 năm 2011, thôn Phú Mỹ đã được phép khai thác thí điểm 
15m3 gỗ trong rừng cộng đồng cho mục đích thương mại. Điều này đã tạo ra một động 
lực quan trọng cho người dân trong việc tham gia quản lý rừng. Kết quả số vụ vi phạm 
đã giảm từ 8 vụ vào năm 2010 đến không có vụ nào kể từ năm 2011 cho đến nay. Với 
thành tích xuất sắc đó, mô hình lâm nghiệp cộng đồng Phú Mỹ đã được trao tặng giải 
thưởng Bông lúa vàng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào năm 2015.

Đề xuất chính sách
Các vấn đề thảo luận ở trên cho thấy các cộng đồng địa phương đóng vai trò quan 
trọng trong quản lý rừng cũng như có tiềm năng bảo vệ rừng ở cơ sở hướng đến các lợi 
ích môi trường, xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, quyền sử dụng rừng hạn chế đã không tạo 
ra động lực để họ làm tốt vai trò của mình. Để các cộng đồng địa phương tham gia một 
cách tích cực trong quản lý rừng bền vững, ba khuyến nghị sau cần được cân nhắc. 

    Thứ nhất, các cộng đồng địa phương cần được công nhận như một chủ rừng 
hợp pháp trong LBVPTR. Điều này sẽ cho phép họ được đối xử bình đẳng như các chủ 
rừng khác như các công ty lâm nghiệp và hộ gia đình.

    Thứ hai, tập hợp các quyền của họ đối với rừng cần được mở rộng. Cụ thể hơn, 
họ cần có quyền khai thác đầy đủ như những người sử dụng rừng khác, bao gồm cả 
khai thác lâm sản không những cho nhu cầu gia dụng mà còn cho mục đích thương 
mại nếu họ muốn phát triển các doanh nghiệp lâm nghiệp cộng đồng. Cộng đồng 
cũng cần được trao quyền cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn kinh doanh bằng giá 
trị quyền sử dụng rừng được giao. 

    Thứ ba, ở những nơi các cộng đồng địa phương chưa được giao rừng, nhà nước 
nên tiến hành giao rừng cho dân. Các khu rừng được giao cho cộng đồng có thể lấy từ 
diện tích rừng hiện thuộc trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân (UBND) xã. Điều 
này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho UBND các xã vốn không có nguồn lực để quản lý 
rừng và đồng thời trao cơ hội cho các cộng đồng địa phương quản lý tài nguyên rừng 
và phát triển sinh kế một cách bền vững.

Hiện nay, Chính phủ đang trong quá trình xem xét và sửa đổi luật Bảo vệ và Phát triển 
rừng năm 2004. Toàn bộ mục 3 của luật này về rừng cộng đồng cần được xem xét, đánh 
giá và sửa đổi theo cách thức trao cho các cộng đồng địa phương các quyền rộng hơn 
đối với rừng của họ, đặc biệt là điều 5 và 30. Hơn nữa, các quy định về quản lý rừng 
phòng hộ (quyết định 17/2015 / QĐ -TTg) cũng cần được sửa đổi để tạo ra nhiều cơ chế 
khuyến khích hơn cho người dân địa phương, để quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam 
trở thành một mô hình bền vững.
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