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Danh mục các từ viết tắt 

 

BQL   Ban quản lý  

CFM   Quản lý rừng cộng đồng 

DN   Doanh nghiệp 

FAO   Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc 

FGLG   Nhóm học hỏi về quản trị rừng 

FLEGT Chương trình Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản 

HGĐ   Hộ gia đình 

ICCO:    Tổ chức liên giáo Hội vì sự hợp tác và phát triển Hà Lan. 

LNCĐ   Lâm nghiệp cộng đồng 

LSNG   Lâm sản ngoài gỗ 

NN&PTNT  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

PFES   Chi trả dịch vụ môi trường rừng 

QLBV   Quản lý bảo vệ 

QLBVR  Quản lý bảo vệ rừng 

QLRCĐ  Quản lý rừng rừng cộng đồng 

REDD+  Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng 

UBND   Ủy ban nhân dân 

UNDP   Chương trình phát triển của Liên hợp quốc 

VPA   Hiệp định đối tác tự nguyện 
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1. Bối cảnh nghiên cứu 

Quản lý rừng cộng đồng là một trong những mô hình của lâm nghiệp xã hội hay lâm nghiệp 

cộng đồng, và là mô hình đã và đang được chú trọng quan tâm trong chiến lược phát triển lâm 

nghiệp của nhiều nước trên thế giới. Trong mô hình này, người dân địa phương có trách nhiệm 

trực tiếp trong các hoạt động quản lý bảo vệ rừng và nhận được những lợi ích cho những đóng 

góp mà họ đã bỏ ra trong quá trình hoạt động (Donald và cộng sự, 1993). Ở khu vực Châu Á, do 

sự tin tưởng vào khả năng cải thiện cuộc sống và sinh kế cho khoảng 450 triệu người dân đang 

sống trong và gần rừng nên mô hình quản lý rừng cộng đồng đã thực sự thu hút được sự quan tâm 

đặc biệt (Mahaty và cộng sự, 2009). Điều đó được thể hiện thông qua các mô hình đã được triển 

khai như mô hình quản lý rừng theo nhóm hộ ở Nepal, mô hình đồng quản lý rừng ở Ấn Độ, mô 

hình quản lý rừng theo cộng đồng thôn ở Indonesia và Philippines, mô hình quản lý rừng theo 

nhóm hộ và cộng đồng thôn ở Việt Nam, v.v. Tính đến năm 2007, khoảng 18% tổng diện tích 

rừng của Châu Á đang được quản lý bởi người dân và cộng đồng địa phương (Reeb và Ramano, 

2007 được tham khảo bởi Mahaty và cộng sự, 2009). 

Ở Việt Nam, chiến lược lâm nghiệp chuyển từ quản lý tập trung của Nhà nước sang xã hội 

hóa lâm nghiệp đã được định hình và từng bước thực hiện từ những năm 1990. Đặc biệt vào 

những năm đầu 2000, cùng với sự phát triển khung thể chế về quản lý rừng cộng đồng và những 

chính sách liên quan, mô hình quản lý rừng cộng đồng đã trở thành mô hình chính thống trong 

quản lý tài nguyên rừng (Nguyễn Bá Ngãi và cộng sự, 2005; Nguyễn Quang Tân và cộng sự, 

2008). Mong đợi của chương trình và mô hình liên quan đến quản lý rừng cộng đồng là sẽ đóng 

góp một cách thiết thực hướng đến quản lý bền vững tài nguyên rừng quốc gia, đồng thời góp 

phần nâng cao sinh kế và giảm nghèo cho người dân địa phương (Bảo Huy, 2007). Nhờ đó, cơ 

hội tham gia của người dân địa phương cũng như các quyền, trách nhiệm và lợi ích trong tiến 

trình quản lý và sử dụng tài nguyên rừng đã được cân nhắc và khuyến khích. Tính đến tháng 12 

năm 2007, cả nước có 10.006 cộng đồng dân cư thôn đang quản lý và sử dụng 2.792.946,3 ha 

rừng và đất trống đồi núi trọc, trong đó 1.916.169,2 đất có rừng (Nguyễn Bá Ngãi, 2009). Quả 

thật rất nhiều mô hình về quản lý rừng cộng đồng đã được thử nghiệm và áp dụng trên phạm vi cả 

nước với mong đợi và thừa nhận có sự liên hệ giữa sự tham gia của cộng đồng và vấn đề giảm 

nghèo trong quản lý tài nguyên rừng. Tuy nhiên, trong khi các chính sách, thể chế và cách tiếp 

cận để phát triển mô hình này vẫn đang được tiếp tục phát triển và cải tiến, các khía cạnh thực 

tiễn cụ thể của việc thực hiện chính sách, việc kiểm chứng kết quả thực hiện vẫn đang cần được 

tiếp tục nghiên cứu và đánh giá (Nguyễn Bá Ngãi, 2009; Võ Đình Tuyên, 2010). 

Ở tỉnh Thừa Thiên Huế, mô hình quản lý rừng cộng đồng đã được áp dụng thử nghiệm từ 

năm 2000. Tại thời điểm đó, thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc đã được lựa 

chọn để khởi xướng mô hình này, khoảng 400 ha rừng tự nhiên đã được giao cho cộng đồng thôn. 

Tính đến tháng 3 năm 2014, có khoảng 15.616,4 ha rừng được giao cho cộng đồng (Rừng tự 

nhiên: 15.399,2 ha) và 66.830,87 ha cho hộ gia đình và nhóm hộ (Rừng tự nhiên: 10.018,7 ha) 

quản lý lâu dài với thời hạn sử dụng là 50 năm tại địa bàn 4 huyện: Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới 

và Phong Điền (Chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế, 2014). Tuy nhiên quản trị rừng cộng đồng 

như thế nào cho có hiệu quả đang là một vấn đề cần tiếp tục thử nghiệm và nghiên cứu.  
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2. Mục tiêu và giới hạn nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Nghiên cứu đóng góp vào việc cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho các cộng đồng đã 

và sẽ áp dụng mô hình quản lý rừng cộng đồng, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách có 
thêm cơ sở để củng cố, điều chỉnh chính sách và thể chế phù hợp. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Dựa trên thực tiễn quản lý rừng cộng đồng đã được đề cập ở trên, nghiên cứu này được 
triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu cụ thể là:  

(1) Hệ thống hóa các bài học kinh nghiệm liên quan đến quản trị rừng hiệu quả; 

(2) Tổng hợp và đề xuất các tiêu chí đánh giá mô hình quản trị rừng hiệu quả; 

(3) Phân tích các động lực và trở ngại liên quan đến quản trị rừng hiệu quả ở điểm nghiên cứu;  

(4) Đề xuất các định hướng xây dựng mô hình quản trị rừng cộng đồng hiệu quả. 

2.3. Giới hạn nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện trên cả lý thuyết và thực tiễn quản trị rừng của cộng đồng 

địa phương. Nghiên cứu lý thuyết và tổng quan kết quả nghiên cứu là nền tảng cung cấp các định 
hướng và tiêu chí cho việc nghiên cứu và phân tích thực tiễn quản trị rừng.  Nghiên cứu trường 

hợp mô hình quản trị rừng cộng đồng hiệu quả ở thôn 3, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế là minh chứng thực tiễn hỗ trợ những tổng kết và nhận định ở phần lý thuyết.  

3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

3.1 Khung lý luận nghiên cứu 

Căn cứ vào thực tiễn về lược sử nghiên cứu và nguồn dữ liệu của khu vực khảo sát, nghiên cứu 
này sẽ vận dụng cách đánh giá liên quan đến khung phân tích đa mục đích trong mối liên hệ với 

nhân tố bối cảnh khi phân tích hiệu quả quản trị của mô hình quản lý rừng cộng đồng. Nội dung 
và tiến trình nghiên cứu được khái quát hóa và mô tả ở sơ đồ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hệ thống hóa các tiêu chí đánh 
giá quản trị rừng hiệu quả 

Đặc điểm cộng đồng và mô hình 
RCĐ hiệu quả ở điểm nghiên cứu 

Phân tích thể chế và chính sách 
quản trị đã được áp dụng 

Xác định các yếu tố nỗi bật đem 
đến sự thành công của mô hình 

Tóm tắt bài học kinh nghiệm và 
định hướng chính sách  

Tổng quan chương trình giao 
rừng cho cộng đồng ở Nam Đông 

 

Báo cáo kết quả  

Các kết quả đã 
được tư liệu hóa 

Thảo luận với 
cộng đồng 

Phân tích 
của nhóm 
nghiên cứu 

Sơ đồ 1. Khung lý luận nghiên cứu 
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Khung phân tích này bao gồm 7 nội dung được khái quát trong 3 hợp phần như sau: (1) Hệ 

thống hóa các tiêu chí đánh giá quản trị rừng hiệu quả; Tổng quan và đặc điểm chương trình giao 

rừng cộng đồng ở huyện Nam Đông; (2) Phân tích đặc điểm và các yếu tố đem đến sự thành công 

của các mô hình quản lý rừng điển hình đã được xác định; (3) Tổng hợp bài học kinh nghiệm và 

định hướng chính sách góp phần cũng cố và định hướng xây dựng mô hình quản trị rừng cộng 

đồng hiệu quả. 

3.2. Tiến trình, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Dựa trên kết quả của các nghiên cứu đã được triển khai, đặc biệt dựa trên mục tiêu định 

hướng của nghiên cứu, tiến trình, phương pháp thu thập và phân tích số liệu được thể hiện thông 

qua sơ đồ 2 và phương pháp tiếp cận dưới đây. 

(1) Để phân tích tổng quan về chương trình giao rừng tự nhiên cho cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế và  huyện Nam Đông, các báo cáo từ các cơ quan như Chi cục Kiểm 

lâm Thừa Thiên Huế, Hạt Kiểm lâm Nam Đông và Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn của huyện được tổng hợp và phân tích. Đặc biệt thông qua báo cáo nghiên cứu 

về thể chế và thực trạng quản lý rừng cộng đồng của các nhà nghiên cứu trong và ngoài 

nước trong thời gian vừa qua, các đặc điểm và yếu tố cơ bản tác động đến định hướng 

quản trị rừng hiệu quả được tổng hợp và phân tích. 

(2) Dựa trên kết quả phân tích tài liệu thứ cấp, tham vấn ban chuyên môn lâm nghiệp của 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đông, mô hình quản trị rừng có 

hiệu quả ở thôn 3, xã Hương Lộc được xác định để thực hiện các nghiên cứu và khảo sát 

chi tiết. Thông qua 02 cuộc thảo luận nhóm với ban quản lý rừng cộng đồng và nông dân 

nòng cốt, phỏng vấn 04 người hiểu biết và 20 hộ gia đình về vấn đề liên quan đến quản trị 

rừng và thực tiễn triển khai hoạt động của mô hình này được thu thập và tổng hợp. 

(3) Từ các kết quả phân tích tổng quan và thông tin chi tiết từ mô hình quản trị rừng hiệu quả, 

các điều kiện và yếu tố dẫn đến sự thành công của mô hình được tổng hợp và phân tích. 

Nội dung phân tích và thảo luận được lồng ghép trong quá trình trình bày các kết quả và 

phát hiện của nghiên cứu. Phương pháp phân tích được áp dụng xuyên suốt trong nghiên 

cứu là lấy các nguyên lý trong các nghiên cứu lý thuyết, kết hợp với các phát hiện được 

tổng hợp qua các nghiên cứu thực tiễn đã tư liệu hóa để so sánh với thực tế mô hình đang 

được dùng để phân tích tỷ mỉ trong nghiên cứu này. Kết quả phân tích được trao đổi và 

thảo luận với cộng đồng và các bên liên quan để kiểm tra tính xác thực cũng như xác định 

các giải pháp định hướng cho quản lý rừng cộng đồng hiệu quả. 
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4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Quan điểm về quản lý và quản trị rừng cộng đồng hiệu quả 

4.1.1. Quản lý rừng cộng đồng hiệu quả 

Mô hình quản lý rừng cộng đồng là một dạng của quản lý tài nguyên dùng chung, việc quản 

lý và nghiên cứu thể chế quản lý hiệu quả thực sự là một công việc khó khăn, phức tạp và được 

sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như nhà hoạch định chính sách. Sự phức tạp bởi tính 

Phương pháp Hoạt động nghiên cứu chính 

 

Đặc điểm cộng 

đồng và mô hình 

quản lý rừng 

thực tế  

 

Phân tích đặc 
điểm và các yếu 

tố đem đến sự 

thành công  

Tóm tắt bài học 
kinh nghiệm và 

định hướng 
chính sách  

Tổng quan các 
vấn đề nghiên 

cứu  

Sơ đồ 2. Tiến trình và phương pháp nghiên cứu 

- Tổng quan giao rừng cộng đổng ở Thừa 
Thiên Huế. 

- Xác định đặc điểm quản lý rừng cộng đồng. 
- Hệ thống hóa các tiêu chí đánh giá  

- Tổng quan tài liệu 
- Họp với các bên liên quan 
- Phỏng vấn người quan trọng 
 

- Xác định đặc điểm điều kiện tự nhiên và 
kinh tế xã hội liên quan đến chủ để nghiên 
cứu 

- Xác định đặc điểm tài nguyên rừng trong 
mối quan hệ với sinh kế cộng đồng 

- Mô tả chính sách liên quan đến quản trị rừng 
khi cộng đồng nhận rừng để quản lý bảo vệ 

- Mô tả thực trạng quản trị rừng đã và đang 
được thực hiện 

- Những tác động của mô hình quản trị rừng 
cộng đồng đến sinh kế của người dân 

 

- Thu thập tài liệu thứ cấp. 

- Họp với các bên liên quan cấp 
xã. 

- Thảo luận với nhóm nòng cốt 
và người dân (2 cuộc họp, 18 
người tham gia) 

- Phỏng vấn những người hiểu 
biết (4 người). 

- Phỏng vấn hộ gia đình (20 hộ) 

- Khảo sát thực tế cộng đồng và 
rừng 

 
 

- Phân tích hiện trạng quản trị rừng dựa trên 

khung lý thuyết về quản trị rừng hiệu quả. 

- Xác định các động lực và trở ngại đem đến 

sự thành công hay thất bại của mô hình 

 

- Tổng quan tài liệu 

- Phân tích số liệu thứ cấp và sơ 

cấp 

- Thảo luận trong nhóm nghiên 

cứu 

- Tham vấn cộng đồng để thẩm 

định thông tin 

 
 

- Xác định và phân loại hệ thống các vấn đề 
phát hiện được. 

- Phân tích và sắp xếp mức độ quan trọng dựa 
trên bối cảnh thực tế. 

- Đề xuất giải pháp và hệ thống chính sách  

- Phân tích và viết báo cáo tổng 

hợp. 

-  Tham vấn các bên liên quan 
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đa mục đích của tài nguyên và dịch vụ từ rừng, khó khăn trong việc xác định giá trị của các dịch 

vụ sinh thái và liên quan đến sự tham gia của nhiều người và các bên liên quan (Medoza và 

Prabhu, 2005). Do đó, những quyết định chiến lược về quản lý bền vững mô hình này cần thiết 

phải xem xét tất cả các quan điểm, mục tiêu và viễn cảnh của các bên liên quan (Mendoza and 

Prabhu, 2005). Các nghiên cứu thể chế quản lý hiệu quả tài nguyên dùng chung đã được thực 

hiện từ những năm 1990 bởi nhiều học giả, điển hình như Ostrom, McKean, Gardner, Walker, 

v.v. Ở Việt Nam, các đánh giá và phân tích thể chế quản lý rừng cộng đồng cũng đã xuất hiện 

đồng hành với sự hiện hữu chính thống của mô hình này. 

Trên góc độ là mô hình quản lý tài nguyên dùng chung, các nguyên lý xoay quanh vấn đề 

làm thế nào để đạt được sự quản trị tốt, quyền hưởng dụng rõ ràng và thiết thực, chia sẻ lợi ích 

công bằng đã được cân nhắc đề cập bởi nhiều nhà nghiên cứu. Các nghiên cứu của Ostrom 

(1990), McKean (1992), Ostrom và cộng sự (1994) (được tham khảo bởi McKean và Ostrom, 

1995) đã đề cập và phân tích từ vấn đề cần phải có sự rõ ràng về ranh giới vật thể cũng như pháp 

lý, đến việc xây dựng quy chế quản lý và hợp tác rõ ràng hướng đến sự phù hợp và tạo điều kiện 

tham gia của người sử dụng tài nguyên, vấn đề về giám sát và giải quyết các xung đột, cũng như 

cơ chế phân cấp trong quản lý tài nguyên, v.v. Cùng với quan điểm đó, trong tổng kết phân tích 

của Mahanty và cộng sự (2007) liên quan đến mô hình quản lý rừng cộng đồng của 3 nước Lào, 

Campuchia và Việt Nam, các điều kiện cốt lõi để có sự tham gia và chia sẻ lợi ích công bằng 

cũng đã được xác định. Nội dung chi tiết của các nguyên lý này được thể hiện ở Bảng 1. 

Bên cạnh các quan điểm của các nghiên cứu nói trên, khi đề cập đến tầm quan trọng về 

quyền, cơ hội tham gia và chia sẻ lợi ích trong mô hình quản lý tài nguyên dùng chung nói chung 

và quản lý rừng cộng đồng nói riêng, nhiều nguyên lý quan trọng cũng đã được phát hiện. Krishna 

và Lovell (1985 được tham khảo bởi Iqbal, 2007) nhận định rằng sự tham gia là thực sự cần thiết và 

là chìa khóa cho sự thành công của các chương trình, sự tham chỉ có được hay đạt sự thành công 

khi và chỉ khi cơ chế hưởng lợi của sự tham gia được xem xét thỏa đáng cho từng chương trình hay 

dự án cụ thể. Trong đó cơ hội tham gia và hưởng lợi của người dân địa phương ở mô hình quản lý 

rừng cộng đồng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nó có thể được xem như là một hàm số phụ thuộc 

vào mục tiêu và đối tượng của chương trình, đặc điểm tài nguyên, sự khác nhau về quyền lực, tiến 

trình và cấu trúc quản trị, cơ hội tiếp cận lợi ích (Mahaty và cộng sự, 2007).  

Bảng 1. Các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trong quản lý tài nguyên dùng chung 

TT Tiêu chí 

Tác giả 

Mckean 
và 

Ostrom 
(1995) 

Mahanty 
và cộng 

sự 
(2007) 

1.1 
Ranh giới phải được xác định rõ ràng. Ranh giới được thể hiện trên hai góc độ đó là ranh 
giới vật thể cũng như ranh giới về mặt pháp lý.   

1.2 

Quyền hưởng dụng và tổ chức các hoạt động của người sử dụng tài nguyên phải được đảm 
bảo và chắc chắn. Các lâm sản sẽ là nguồn tài nguyên hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của 
nhiều người bên ngoài cộng đồng. Do đó, nếu cộng đồng có những quyền hợp pháp thì đây 
sẽ là cơ hội cho họ trong việc hưởng lợi những giá trị do tài nguyên tạo ra. 
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1.3 
Quyền hưởng dụng rõ ràng là tiền đề quan trọng cho việc quản lý hiệu quả tài nguyên 
chung như rừng cộng đồng. Nó ảnh hưởng đến động lực tham gia, hành động cũng như 
hiệu quả tài nguyên và kinh tế. 

   

1.4 
Cộng đồng phải có quyền điều chỉnh những điều lệ/quy định của họ theo thời gian. Đây là 
điều kiện thật sự cần thiết để điểu chỉnh những điều lệ phù hợp với sự biến đổi sinh thái 
của tài nguyên cũng như những cơ hội mới về kinh tế. 

  

2.1 

Việc thiết lập và thống nhất thể chế quản trị nội bộ là một chìa khóa quan trọng để đạt được 
sự thành công của mô hình quản lý này. Nó bao gồm việc xây dựng cơ cấu tổ chức, cấu 
trúc ra quyết định và sự quản trị. Hoạt động quản trị nội bộ tốt là phải thể hiện được sự rõ 
ràng, sự tham gia hiệu quả, khả năng giám sát và quản lý sự thay đổi. 

   

2.2 
Thể chế cho việc quản lý một hệ thống lớn nên được phân cấp thành các cấp quản lý nhỏ 
hơn. Đây là cơ sở quan trọng để tạo nên sự độc lập tương đối của các nhóm cộng đồng sử 
dụng tài nguyên cũng như góp phần hạn chế những mâu thuẫn phát sinh. 

  

2.3 

Sự phân chia quyền ra quyết định và sử dụng không cần thiết phải là bình quân, nhưng phải 
công bằng. Bởi vì nếu một nhóm nào đó nhận ra rằng đã không có sự công bằng trong sử 
dụng, bảo vệ và quản lý tài nguyên, họ sẽ không tự nguyện tham gia vào việc ra quyết định 
cũng như đầu tư, thậm chí dẫn đến họ sẽ hình thành ý tưởng và hành động phá hoại. 

  

2.4 
Cơ chế hợp tác phải được xây dựng theo hướng cho phép sự tham gia của cá nhân/cộng 
đồng trong tiến trình ra quyết định.   

2.5 
Sự giám sát hiệu quả của người được giao nhiệm vụ cũng như hình phạt cho những người 
không tuân thủ các quy định của cộng đồng phải được thực hiện một cách nghiêm túc.   

2.6 
Cơ chế giải quyết mâu thuẫn và những quy tắc về mặt sử dụng phải rõ ràng, đơn giản và dễ 
tiếp cận. Điều này sẽ làm cho các quy tắc đi vào cuộc sống của những người sử dụng tài 
nguyên và người giám sát được dễ dàng hơn. Nó hạn chế những sai lầm và mâu thuẫn. 

  

3.1 
Quy định/điều lệ về sự tham gia và hưởng lợi phải phù hợp với điều kiện cộng đồng. Điều 
này sẽ góp phần làm tăng sự hiểu biết những quy định cho cộng đồng sử dụng tài nguyên.   

3.2 
Tiêu chí cho những thành viên phải rõ ràng. Nó sẽ giúp người sử dụng tài nguyên điều 
chỉnh và kiểm soát sự tham gia và mở rộng quy mô nhóm thành viên.     

3.3 
Nhận được quyền tham gia là vấn đề trung tâm để có được sự chia sẻ lợi ích công bằng. Do 
đó, điều quan trọng ở đây là cần có sự mềm dẻo để tạo cơ hội tham gia cho người dân. 

   

4.1 
Các bên liên quan cần hiểu rõ thực trạng và tiềm năng của tài nguyên, cũng như cần có 
cách đánh giá tài nguyên đơn giản. Điều này sẽ hỗ trợ tốt cho việc xác định tỷ lệ mà cộng 
đồng được hưởng lợi và góp phần quản lý rừng bền vững. 

   

4.2 
Hiểu rõ được những chi phí của hoạt động quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng là thật sự cần 
thiết cho việc đánh giá lợi ích thực tế. Đặc biệt là cần quan tâm đến việc nâng cao nhận 
thức về lợi ích tổng thể của tài nguyên rừng cho người dân địa phương. 

   

Ghi chú: - Những nội dung ở trên liên quan phạm trù: 1. Hành lang pháp lý và quyền hưởng dụng; 2. Xây dựng hệ 
thống quản trị; 3. Quyền và sự tham gia; 4. Hiểu biết tài nguyên và chi phí của cộng đồng  

4.1.2. Quản trị rừng cộng đồng hiệu quả 

     Quản trị rừng là sự tương tác giữa luật pháp và luật tục, luật chính thức và không 

chính thức, trong đó một xã hội sử dụng quyền lực, thể chế và tiến trình để ban hành và thực 

hiện các quyết định ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và những người sử dụng các nguồn tài 

nguyên đó, và buộc những người ra quyết định, những người thực hiện quyết định và những 

người sử dụng tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm giải trình (Patti Moore và cộng sự, 

2011). Như vậy, có 03 thành tố quan trọng cần phải quan tâm trong quản trị rừng là: luật pháp 

- luật tục, thể chế, và tiến trình. 
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Về nguyên tắc trong quản trị rừng, 09 tổ chức quốc tế từng mô tả quản trị sử dụng đến 20 

nguyên tắc khác nhau trong định nghĩa của họ. Những nguyên tắc mà 09 thể chế đó đã sử dụng và 

những nguyên tắc được phần lớn những thể chế đó chấp nhận là “trách nhiệm giải trình”, “minh 

bạch”, “sự tham gia” và “pháp quyền”. Bốn nguyên tắc dùng trong phần đánh giá này được ít 

nhất 06 tổ chức chấp nhận. 19 nguyên tắc khác chỉ được ít hơn 04 tổ chức chấp nhận. Điều này 

không có nghĩa là chúng vô giá trị, đơn giản chỉ là chúng không được đa số tán thành. 

Bảng 2. Các nguyên tắc quản trị rừng được lựa chọn bởi một số tổ chức 

TT Nguyên tắc 

Các tổ chức/thể chế 

IU
C

N
 

U
N

D
P

 

U
N

E
S

C
A

P
 

Ủ
y

 b
an

 c
h

âu
 Â

u
 

N
gâ

n
 h
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g

 p
h
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tr
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n
 C

h
âu

 P
h

i 
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 h

àn
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h
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tr
iể

n
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u

 Á
 

U
S

A
D

 

N
g

ân
 h

àn
g 

T
h

ế 

gi
ớ

i 

U
K

: 
D

F
ID

 

1 Trách nhiệm giải trình          

2 Minh bạch/công khai          

3 Có sự tham gia          

4 Pháp quyền          

5 Tính hiệu quả của chính phủ          

6 Tính hiệu quả của chính sách          

7 Hiệu quả và Hiệu suất của thể chế và tiến trình          

8 Khả năng đáp ứng          

9 Sự nhất quán          

10 Hướng tới sự đồng thuận          

11 Năng lực của Nhà nước          

12 Chống tham nhũng          

13 Kiểm soát tham nhũng          

14 Tiếp cận thông tin và tư pháp          

15 Tôn trọng quyền con người          

16 Công bằng          

17 Công bằng và bao gồm          

18 Tầm nhìn chiến lược          

19 Cam kết với lợi ích công          

(Nguồn: Patti Moore và cộng sự, 2011) 

Quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) không phải là mới tại Việt Nam. Nhiều nghiên cứu đã 

chỉ ra sự tồn tại của những hoạt động quản lý rừng truyền thống bởi những cộng đồng vùng núi 

tại nhiều nơi khác nhau trên toàn quốc. Với chính sách giao đất giao rừng từ đầu năm 1990, cùng 
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với những hỗ trợ từ các dự án phát triển trong nước và quốc tế trong khu vực lâm nghiệp, sự tham 

gia của các cộng đồng địa phương vào quản lý rừng đã ngày một tăng. Năm 2004, Luật Bảo vệ và 

Phát triển rừng được thông qua mang lại sự công nhận pháp lý về quyền với rừng của cộng đồng 

càng đem lại nhiều ưu đãi hơn cho sự phát triển của LNCĐ. Nhìn chung, chính phủ đã tạo nền 

tảng vững chắc cho sự phát triển của LNCĐ thông qua chính sách giao đất giao rừng. Việc trao 

quyền cho các cộng đồng địa phương là tiền đề quan trọng và cần thiết giúp cho cộng đồng này 

quản lý rừng bền vững, khai thác các lợi ích và tham gia vào quá trình ra quyết định một cách dân 

chủ. Tuy nhiên, chỉ trao quyền với rừng thì không đủ để LNCĐ hoạt động hiệu quả ở cấp cơ sở. 

Giao đất giao rừng chỉ dẫn tới những kết quả về môi trường, kinh tế, chính trị và văn hóa mong 

muốn chỉ khi các cộng đồng địa phương thực hiện được các quyền pháp lý trao cho họ. Ngoài ra, 

sự cần thiết ngày một gia tăng của các khung chính sách mới, như PFES và REDD+ đòi hỏi phải 

có những cách tiếp cận sáng tạo với các cộng đồng liên quan với những hình thức khác nhau của 

quản trị rừng. Tương tự, cần có những cân nhắc quan trọng đối với nhu cầu tham gia của cộng 

đồng trong quản lý các khu vực rừng phòng hộ và quá trình ra quyết định theo ý muốn dựa trên 

các nguyên tắc về quản trị rừng. Rõ ràng trong bối cảnh hiện nay, ở Việt Nam, việc thực hiện 

quản trị rừng là quan trọng và rất cần thiết.  

Theo nghiên cứu của TS. Lê Khắc Côi (2012), đã đưa ra kết quả đánh giá giám sát quản trị 

rừng, bằng cách cho điểm bởi các bên liên quan được phỏng vấn. Theo kết quả này nguyên tắc “Sự 

minh bạch” đạt 56%, là mức thấp nhất trong cả 06 nguyên tắc. Tiếp đến, tính từ điểm thấp đến cao, 

là các nguyên tắc “Trách nhiệm giải trình” và “Sự tham gia” đều ở mức 60%. Sau đó là “ Công 

bằng” và “Hiệu lực” đều đạt 63%. Cao nhất là nguyên tắc “Hiệu quả” đạt 67%. Tổng hợp kết quả 

đánh giá giám sát quản trị rừng bằng cách các bên liên quan được phỏng vấn cho điểm theo 6 

nguyên tắc, cho thấy 3 nguyên tắc cần được ưu tiên quan tâm khi tăng cường giám sát quản trị rừng 

ở Việt Nam là: (i) “Sự minh bạch”, (ii) “Trách nhiệm giải trình”, và (iii) “Sự tham gia”. 

Theo Nguyễn Hữu Dũng (2012), về cơ bản hệ thống pháp luật về lâm nghiệp tại Việt Nam 

khá đầy đủ, là cơ sở để xử lý các mối quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng. Tuy nhiên hệ thống pháp luật về lâm nghiệp còn chồng chéo, thiếu tính nhất quán, 

đồng bộ, một số quy định thiếu tính khả thi. Những tồn tại này đã làm giảm hiệu lực và hiệu quả 

của công tác thực thi pháp luật. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo thực thi pháp luật, lực lượng kiểm 

lâm còn thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến quản trị rừng (xây dựng văn bản pháp luật, lập 

quy hoạch, kế hoạch về quản lý bảo vệ rừng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân…). Vì 

vậy, việc kiện toàn, tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm lâm góp phần đáng kể vào nâng cao 

hiệu lực và hiệu quả của quản trị rừng. 

Trong bối cảnh quản trị tài nguyên thiên nhiên, sự tham gia có nghĩa là tham gia có hiệu 

quả trong việc ban hành và thực hiện quyết định, hoặc trực tiếp, hoặc thông qua đại diện hợp 

pháp (Nguyễn Quang Tân, 2012). Sự tham gia của các thành phần khác nhau vào quá trình xây 

dựng và thực thi chính sách liên quan quản lý tài nguyên thiên nhiên (TNTN) được khung pháp 

luật quốc tế ủng hộ và được luật pháp của một số quốc gia thừa nhận. Ở Việt Nam, sự tham gia 
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của các thành phần liên quan, nhất là người dân địa phương được quy định rõ tại Pháp lệnh Dân 

chủ cơ sở (có hiệu lực từ 1/7/2007), trong đó quy định các vấn đề cụ thể mà người dân cần được 

biết, được bàn bạc và quyết định, được tham khảo ý kiến và được tham gia giám sát. 

Thông qua những phát hiện từ dự án học hỏi về quản trị rừng (FGLG) Việt Nam, Nguyễn 

Quang Tân (2012) đưa ra kết luận: việc giao quyền pháp lý đối với rừng không tự động dẫn đến 

việc người dân sẽ tham gia vào việc quản lý và bảo vệ rừng có hiệu quả. Trong khi việc thiếu 

quyền pháp lý đối với rừng có thể cản trở người dân tham gia bảo vệ rừng, phát hiện từ các thôn 

cũng chỉ ra rằng các yếu tố khác như cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng và có lợi cho người nghèo, 

trạng thái rừng được giao (giàu – nghèo - trung bình), tầm quan trọng của rừng với đời sống và 

sinh kế (khác) của địa phương và các nguồn lực hiện có của cộng đồng cũng đóng vai trò quan 

trọng. Điều này nói lên rằng ngoài việc giao rừng cho người dân địa phương, cần tổ chức các hoạt 

động nâng cao năng lực và hỗ trợ thể chế khác. Ngoài ra, rừng được giao cần có giá trị về mặt 

kinh tế cho người dân.  

Thông tin là một phần thiết yếu trong công tác quản trị và quản lý. Thông tin bao gồm: 

thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, thông tin về chiến lược quy trình nghiệp vụ, nhân sự, 

các kết quả và tác động xã hội cũng như môi trường. Mỗi nhân tố cần có các thông tin liên quan 

đến quy định về quản lý, môi trường làm việc, và hoạt động của cơ quan. Các cơ quan có nghĩa 

vụ pháp lý phải cung cấp cho công dân những thông tin có thể ảnh hưởng đến đời sống của họ. 

Trong ngành lâm nghiệp, các nghĩa vụ đó liên quan đến chứng chỉ rừng, thương mại carbon, và 

các quy định về tính pháp lý của nguồn gốc gỗ như: Lacey Act ở Mỹ và EU-FLEGT (Thực thi 

Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản) ở Châu Âu (Taplo Leppanen 2012). 

Theo Taplo Leppanen (2012), Quản trị rừng tốt phụ thuộc vào độ tin cậy và chính xác của 

thông tin. Hệ thống báo cáo trên giấy thông thường khó kiểm soát và thẩm định do thông tin 

không được kiểm chứng. Các hệ thống báo cáo được tin học hóa cung cấp các phương tiện công 

nghệ cho việc theo dõi quá trình nhập dữ liệu và cập nhật thông tin. Hơn nữa, có thể kiểm tra việc 

tổng hợp và phân tích số liệu trên các ứng dụng máy tính và các công cụ phân tích. Theo đó, các 

công nghệ hiện đại sẽ cung cấp các phương tiện hiệu quả nhằm kiểm tra độ tin cậy của dữ liệu ví 

dụ như dữ liệu liên quan đến thương mại carbon và tính pháp lý của nguồn gốc gỗ. 

Một góc nhìn xa hơn cho ngành lâm nghiệp đó là REDD+ (Giảm phát thải khí nhà kính từ 

mất rừng và suy thoái rừng) và FLEGT (Chương trình Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và 

Thương mại lâm sản), nếu được xây dựng phù hợp, có thể hỗ trợ cải thiện công tác quản trị rừng 

(Lê Khắc Côi, 2012). 

Hiện tại một loạt các quốc gia rừng nhiệt đới trong đó có Việt Nam đang tham gia vào 

Chương trình hành động REDD+ và Kế hoạch hành động FLEGT. Khi thiết kế một chiến lược 

REDD+ hoặc một hệ thống để đảm bảo tính hợp pháp của các lâm sản (cơ sở cho một Hiệp định 

VPA), người dân tham gia phải đối mặt với những thách thức thông thường: khung pháp lý và quy 

định không rõ ràng đặc biệt liên quan tới sử dụng đất và tiếp cận các nguồn lực, khó khăn trong 
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việc tham gia của một số bên liên quan phụ thuộc vào rừng, các hệ thống thông tin và cơ chế minh 

bạch kém chất lượng, tham nhũng, và hệ thống thực thi luật pháp yếu kém (Lê Khắc Côi, 2012). 

Nhìn chung, hoạt động quản trị rừng tại Việt Nam trong thời gian qua còn khá mới. Mọi 

hoạt động vẫn đang trong tiến trình học hỏi và rút kinh nghiệm nhưng đây chính là cơ hội để các 

bên liên quan khác nhau cùng tham gia vào hoạt động quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là cộng đồng 

địa phương, đối tượng trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ rừng cộng đồng. 

4.2. Bài học thực tiễn về quản lý và quản trị rừng cộng đồng có hiệu quả 

Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng nói chung và mô hình quản lý rừng cộng đồng nói 

riêng đã và đang được định hướng áp dụng bởi nhiều nước trên thế giới với những đặc trưng khác 

nhau. Do đó, việc nghiên cứu so sánh và đánh giá sự thành công hay thất bại phải dựa trên các 

điều kiện đặc trưng cụ thể của địa phương. Qua nghiên cứu tổng quan tài liệu, những vấn đề thực 

tiễn liên quan đến hiệu quả của mô hình quản lý rừng cộng đồng được tổng hợp và thể hiện ở 

Bảng 3 và thông qua một số luận điểm dưới đây. 

Bảng 3. Một số yếu tố thực tiễn liên quan đến hiệu quả của mô hình quản lý rừng cộng đồng 

TT Phạm trù 
Tác giả 

Roberts 
Nguyễn 
Bá Ngãi 

Nguyễn 
Quang Tân 

Bảo 
Huy 

Lý Hòa 
Khương 

Đào Hữu 
Đính 

Ngô Trí 
Dũng 

1.1 Địa vị pháp lý của cộng đồng        

1.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất        

1.3 Cơ chế và mô hình hưởng lợi phù hợp        

2.1 Cũng cố tổ chức cộng đồng        

2.2 Phân cấp quản lý phù hợp         

2.3 Nâng cao năng lực cộng đồng        

2.4 Giáo dục đối tượng vi phạm        

3.1 Cơ chế khuyến khích sự tham gia         

4.1 Cách đánh giá tài nguyên        

4.2 Quy hoạch phân khu tài nguyên        

4.3 Nuôi dưỡng và phát triển rừng        

4.4 Thông tin chi tiết về tài nguyên        

4.5 Ý thức về giá trị của tài nguyên         

5.1 Hỗ trợ về thể chế và kỹ thuật         

5.2 Hỗ trợ để cộng đồng phát huy nội lực        

5.3 Hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế         

5.4 Hỗ trợ xây dựng quỹ bảo vệ rừng        

5.5 Sự phối hợp của các cơ quan chức năng        

Ghi chú: - Những nội dung trên liên quan phạm trù: 1. Hành lang pháp lý và quyền hưởng dụng; 2. Xây dựng thể 
chế quản trị; 3. Quyền và sự tham gia; 4. Hiểu biết tài nguyên và chi phí của cộng đồng; 5. Những hỗ trợ 
cần thiết 

Kết quả phân tích của Roberts và Gautam (2003) khi nghiên cứu về những kinh nghiệm 

trong quản lý rừng cộng đồng của nhiều nước trên các Châu lục khác nhau (Mỹ, Canada, 
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Scotland, Nepal, Ấn Độ, Ý) đã chỉ ra rằng, sự thành công của lâm nghiệp cộng đồng phụ thuộc 

vào việc có hay không: (1) rừng cộng đồng mang lại những giá trị cho cộng đồng; (2) hướng đến 

mục tiêu của cộng đồng; (3) mang lại lợi ích cho cộng đồng. Trong đó các vấn đề liên quan đến 

sự cải cách hợp pháp, nhận thức và quan niệm của cộng đồng, công bằng, minh bạch và giải trình 

là những vấn đề cốt lõi nên được chú trọng quan tâm. Quản lý rừng có thể kết nối được với bảo 

tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở Mỹ, cải tổ hệ thống khai thác theo hướng có trách nhiệm 

với môi trường và có lợi về mặt kinh tế cho cộng đồng ở Canada, khuyến khích và tạo cơ hội 

tham gia cũng như trao quyền cho cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ, quản lý và sử dụng 

rừng ở Nepal và Ý là những ví dụ điển hình thể hiện yếu tố dẫn đến thành công của mô hình quản 

lý rừng cộng đồng. Trong khi đó, những vấn đề liên quan đến sự công bằng trong nội bộ cộng 

đồng (nhóm kém thuận lợi, vấn đề điều kiện kinh tế, vấn đề giới và địa vị xã hội) đã và sẽ dẫn 

đến những hệ quả về mặt quản lý trong mô hình quản lý rừng cộng đồng ở Nepal. Chẳng hạn như 

sự thất bại khi trao quyền tiếp cận cho tất cả mọi người, sự tranh luận về vấn đề ranh giới địa lý 

của rừng và loại hình sử dụng đất khác, sự không bằng và phân biệt đối xử liên quan đến sử dụng 

khi phân chia lợi ích, sự tham gia không công bằng của các bên liên quan trong những tiến trình 

ra quyết định quan trọng, cũng như sự không công bằng khi đóng góp sức lao động. Một khía cạnh 

khác ở Ấn Độ, những vấn đề liên quan đến sự thiếu cân nhắc trong việc cho phép người dân tham 

gia trong lập kế hoạch, cũng như việc người dân được yêu cầu chăm sóc những khu rừng mà việc 

khai thác thuộc về chính phủ là những hạn chế và thách thức của mô hình liên kết quản lý rừng. 

Ở Việt Nam, thực tiễn cũng cho thấy do tính đa dạng của các cộng đồng nên không thể có một 

mô hình lâm nghiệp cộng đồng chung mà cần có loại hình lâm nghiệp cộng đồng khác nhau, phù hợp 

với từng điều kiện cụ thể (Nguyễn Bá Ngãi và cộng sự, 2009). Theo những tổng kết và đánh giá của 

Nguyễn Bá Ngãi (2009), mặc dù các loại hình rừng cộng đồng hình thành từ các nguồn gốc khác 

nhau nhưng đều được 3 chủ thể chính quản lý là cộng đồng dân cư thôn (1), dòng tộc (2) và nhóm hộ 

hoặc nhóm sở thích (3). Trong đó, hình thức (1) và (2) thường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. Hình thức (3) thường ở những vùng có sản xuất và thị trường phát triển, những nơi 

có trình độ sản xuất của nông hộ cao và khả năng đầu tư lớn. Chính điều này đã tạo nên 2 xu hướng 

trong quản lý rừng cộng đồng, đó là đáp ứng nhu cầu sinh kế và cho sản xuất hàng hóa.  

Đứng về góc độ vĩ mô, quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam đã và đang gặp phải những vấn 

đề trở ngại làm hạn chế sự phát triển và hiệu quả của nó trong thực tiễn. Thứ nhất là địa vị pháp 

lý của cộng đồng dân cư thôn chưa thật sự rõ ràng. Địa vị pháp lý của cộng đồng chưa được thừa 

nhận theo như những tiêu chí được đề cập trong bộ Luật dân sự 2005. Do đó, khi xảy ra tranh 

chấp dân sự với chủ thể khác hoặc có vi phạm pháp luật thì cơ quan pháp luật không thể giải 

quyết được. Thứ hai là những điểm thiếu trong cơ chế chính sách. Mặc dù khung pháp lý về thực 

thi mô hình quản lý rừng cộng đồng đã được thể chế hóa, tuy nhiên những chính sách liên quan 

đến quyền hưởng lợi đặc biệt là hưởng lợi sản phẩm gỗ và khai thác gỗ thương mại vẫn còn thiếu 

sót. Những quy định về lĩnh vực này chủ yếu được vận dụng từ những quy định cho đối tượng hộ 

gia đình, cá nhân và tổ chức. Thêm vào đó, những thủ tục hành chính và tiêu chuẩn kỹ thuật còn 

chưa rõ ràng và phức tạp. Những điều này đã làm hạn chế sự tham gia của cộng đồng trong quản 



 TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ 
CHỨC XHDS TRONG TIẾN TRÌNH VPA-FLEGT 

CENTRAL VIETNAM VNGO-FLEGT NETWORK 
PARTICIPATION IN FLEGT-VPA PROCESS 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Dự án “Tăng cường sự tham gia của Mạng lưới các Tổ chức Xã hội Dân sự Việt Nam ở khu vực miền Trung 
 trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT” 

ĐC: 102 Phùng Hưng, TP. Huế, Việt Nam 
ĐT: +84 54 3516349 – Fax:  +84 54 3530000 – Email: Nhan.Truong@icco-cooperation.org 

14

lý rừng. Thứ ba là những vấn đề liên quan đến quy phạm kỹ thuật lâm sinh và kế hoạch quản lý 

rừng cộng đồng. Những kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng sẽ có sự khác biệt với kỹ 

thuật lâm sinh truyền thống. Sự khác biệt đó được thể hiện ở khai thác quy mô nhỏ, cường độ 

khai thác nhỏ, luân kỳ kinh doanh ngắn. Việc quy định về đường kính khai thác chỉ phù hợp với 

kinh doanh gỗ mà chưa đề cập đến các nhu cầu đa dạng sản phẩm từ rừng của cộng đồng, hướng 

dẫn nặng về kỹ thuật, chưa đề cập đến kết hợp kiến thức bản địa, tiêu chuẩn xác định đối tượng 

khai thác rừng cao, v.v là những yếu tố hạn chế nổi bật liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Đặc biệt là 

kế hoạch quản lý rừng cộng đồng chưa được thừa nhận và thể chế hóa như một phương án kinh 

doanh rừng hay phương án điều chế rừng cộng đồng.  

Với những hạn chế như đã đề cập ở trên, Nguyễn Bá Ngãi (2009) cũng đã đề xuất các giải 

pháp định hướng góp phần thúc đẩy quản lý rừng cộng đồng hiệu quả. Các kiến nghị về chính sách 

tập trung trên các lĩnh vực như: nên phân nhóm cộng đồng để lựa chọn loại hình áp dụng phù hợp; 

cấp quyết định giao rừng được ký bởi Ủy ban Nhân dân huyện để tạo điều kiện pháp lý cho cộng 

đồng; nhà nước cần có sự đầu tư hỗ trợ cho cộng đồng trên các diện tích rừng non, rừng phục hồi 

và rừng nghèo kiệt để tạo điều kiện cho cộng đồng thực hiện hoạt động chăm sóc và quản lý bảo vệ. 

Đồng thời nhà nước cần phải có sự hỗ trợ cho cộng đồng trong các hoạt động quản lý rừng như 

phương pháp thống kê tài nguyên rừng, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và tổ chức cộng đồng.  

Bên cạnh những điểm thành công và hạn chế ở tầm vĩ mô liên quan đến chính sách và thể 

chế, việc thực hiện và thích ứng chính sách trong thực tiễn quản lý rừng cộng đồng cũng đã thể 

hiện hết sức đa dạng. Nhiều mô hình điển hình về quản lý rừng cộng đồng thành công đã xuất 

hiện với nhiều diện mạo và đặc thù khác nhau. Những yếu tố quyết định đến sự thành công được 

thể hiện cụ thể thông qua một số trường hợp áp dụng cũng như kinh nghiệm xây dựng và triển 

khai dự án cụ thể sau đây. 

Trong báo cáo của Nguyễn Quang Tân và cộng sự (2009) liên quan đến địa vị pháp lý của 

cộng đồng, vấn đề giảm nghèo và những hỗ trợ bên ngoài cần thiết cho quản lý rừng cộng đồng 

đã nêu bật được một số vấn đề như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất quan trọng khi có 

mâu thuẫn phát sinh và người dân bảo vệ quyền của họ; những hỗ trợ về thể chế, pháp lý, kỹ 

thuật và tài chính là rất cần thiết cho cộng đồng trong quản lý rừng, đặc biệt việc hỗ trợ hướng 

đến nâng cao năng lực là quan trọng nhất. Những hỗ trợ bên ngoài nên đóng vai trò huy động nội 

lực trong cộng đồng và hỗ trợ sử dụng hiệu quả nội lực để quản lý rừng cộng đồng. 

Theo Bảo Huy (2009) khi nghiên cứu về xây dựng cơ chế hưởng lợi cho các mô hình quản 

lý rừng cộng đồng ở Tây Nguyên, việc xây dựng và áp dụng cơ chế hưởng lợi dựa trên phương 

thức mô hình rừng ổn định đã mang lại hiệu quả thu nhập cho người nghèo nhận rừng, rừng sau 

khai thác được ổn định. Báo cáo cũng khẳng định rằng cơ chế hưởng lợi này vừa đảm bảo cơ sở 

khoa học trong xác định quyền hưởng lợi công bằng, việc xác định lượng tăng trưởng đơn giản 

cũng như việc ứng dụng là phù hợp và linh hoạt. Để đảm bảo ổn định thu nhập từ rừng qua khai 

thác gỗ thì bình quân diện tích rừng được giao cho cộng đồng nên là 10 ha trên 1 hộ, với cường 

độ khai thác là 5% và luân kỳ là 10 năm. 
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Mô hình đồng quản lý rừng ngặp mặn ở xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

cũng là một mô hình thể hiện sự thành công khi trao quyền tự chủ quản lý tài nguyên cho cộng 

đồng. Qua phân tích của Lý Hòa Khương (2010), bên cạnh những nguyên lý cơ bản khi xây dựng 

thể chế quản lý tài nguyên dùng chung, việc áp dụng quy hoạch phân khu sử dụng tài nguyên 

(phân khu bảo vệ, phân khu phục hồi, phân khu bảo tồn), sử dụng thẻ khi tiếp cận và khai thác tài 

nguyên để kiểm soát và giới hạn việc khai thác quá mức hoặc bất hợp pháp của cộng đồng. Trong 

phương án quy hoạch, những quy định về chủng loại tài nguyên, số lượng và thời điểm được khai 

thác tài nguyên được đề cập chi tiết và được sự thống nhất của toàn cộng đồng. Ngoài ra, việc 

thành lập hợp tác xã quản lý và khai thác Nghêu (nguồn tài nguyên chính tạo ra thu nhập hiện tại 

cho cộng đồng) đã góp phần quản lý hiệu quả tài nguyên cũng như tạo nguồn thu nhập và chia sẻ 

lợi ích công bằng cho quản lý rừng cộng đồng ở đây.  

Mô hình quản lý rừng cộng đồng của người Thái tại bản Nhộp đã thể hiện được sự hiệu quả 

trong việc hạn chế khai thác gỗ trái phép, khai thác củi bừa bãi, đốt nương làm rẫy v.v. Những 

yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công cũng thể hiện khá đa dạng và đặc trưng. Theo 

báo cáo phân tích của Đào Hữu Bính và cộng sự (2010), việc phân công trách nhiệm cho 1 nhóm 

nhỏ, thực hiện phối hợp với các tổ chức đoàn thể, giáo dục ý thức bảo vệ rừng cho cộng đồng là 

những yếu tố đã đem đến sự thành công cho mô hình. Mỗi năm, Bản cử ra một đội  gồm 8 người 

chịu trách nhiệm bảo vệ rừng, những người này được trả lương theo ngày công 

(50.000 đồng/ngày). Đồng thời, Bản cử ra một nhóm người từ các tổ chức đoàn thể tham gia hoạt 

động kiểm tra và thu phí đối với việc lấy củi, lấy cây chuối từ rừng của Bản (10.000 – 

30.000 đồng/lần). Việc này vừa hạn chế chặt các loại cây tươi và có đường kính lớn, vừa mang 

lại thu nhập hàng tháng cho Bản. Những trường hợp người dân trong Bản tham gia khai thác gỗ 

trái phép sẽ được các tổ chức đoàn thể trong Bản đến tận nhà vận động, khuyên bảo để họ chuyển 

nghề mưu sinh. Người dân trong Bản được khuyến khích sử dụng bếp đun cải tiến để hạn chế 

việc lấy củi từ rừng. Ngoài ra việc được chi trả phí dịch vụ môi trường (135.000 đồng/ha/năm) và 

lợi thế về địa hình (đường vào rừng chỉ có 1 con đường duy nhất) cũng là những yếu tố đóng góp 

thêm lợi thế để tạo nên sự thành công của mô hình. 

Theo báo cáo và phân tích của tác giả Ngô Trí Dũng và Bùi Phước Chương (2010) trong 

quá trình thực hiện các dự án liên quan đến cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên rừng, việc 

quan tâm đến giải pháp sinh kế, xây dựng và nâng cấp năng lực tổ chức và thể chế cộng đồng, 

cung cấp thông tin chi tiết về tài nguyên rừng, nâng cao ý thức về giá trị tài nguyên của cộng 

đồng là những vấn đề then chốt để đạt được hiệu quả trong thực hiện mô hình quản lý rừng cộng 

đồng. Nếu thiếu các giải pháp sinh kế ngắn và trung hạn trong thời gian đầu khi mới nhận rừng sẽ 

làm cho cộng đồng khó khăn trong vấn đề chi trả các chi phí bảo vệ và quản lý rừng. Thiếu thông 

tin về tài nguyên và chính sách sẽ làm cho cộng đồng yếu thế trong phát huy các nguồn nội lực 

dẫn đến tổ chức lỏng lẻo, hiệu quả hoạt động thấp và chỉ tồn tại về mặt hình thức. Đặc biệt nếu 

cộng đồng không ý thức được giá trị và cơ hội sử dụng tài nguyên mà cộng đồng được giao thì dễ 

dẫn đến tạo ra tính ỷ lại của người dân, luôn trông chờ vào nguồn lực bên ngoài. Để giải quyết 

được vấn đề này, sự hợp tác và phối hợp giữa cộng đồng, cơ quan nhà nước, tổ chức nghiên cứu 

và tổ chức phát triển là hết sức cần thiết. 
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4.3. Khái quát phạm trù và tiêu chí định hướng đánh giá mô hình quản trị rừng hiệu quả 

Dựa trên lý thuyết và thực tiễn quản lý và quản trị rừng hiệu quả, những phạm trù và tiêu 

chí sau được cân nhắc lựa chọn để phân tích và thảo luận trong nghiên cứu này: 

 Các thành tố liên quan đến quản trị rừng: Phần này sẽ đề cập đến cách chính sách và quy 

định của nhà nước liên quan đến quản trị rừng ở địa phương, những bất cập giữa chính sách và 

thực tiễn, vai trò các bên liên quan cũng như những điểm thuận lợi, hạn chế và giải pháp khắc 

phục; Những điểm thuận lợi, bất cập trong quá trình thực hiện các bước liên quan đến quản trị 

rừng và những giải pháp nên cần phải được lưu ý liên quan đến tiến trình, thủ tục trong quản trị 

rừng cộng đồng. 

 Nguyên tắc và tiêu chí trong quản trị và quản lý rừng: Để đánh giá được toàn diện hiệu 

quả của quản trị và quản lý tài nguyên rừng cộng đồng, các nguyên tắc và tiêu chí được sử dụng 

trong nghiên cứu này được tổng hợp và thể hiện ở bảng 4 và 5. 

Bảng 4. Nguyên tắc đảm bảo quản trị rừng hiệu quả 

TT Tiêu chí 

Nguyên tắc cần tuân thủ 

Trách nhiệm 
giải trình 

Minh 
bạch 

Sự tham 
gia 

Pháp 
quyền 

1 Ai phải giải trình khi đưa ra quyết định giao rừng? x    

2 Ai phải giải trình khi thực hiện quyết định giao rừng? x    

3 Phương tiện và biện pháp giải trình x    

4 Thực tế vận hành như thế nào? x    

5 Khó khăn và giải pháp khắc phục  x    

6 
Thông tin và quyền tiếp cận được chia sẽ như thế 
nào? 

 x   

7 Cộng đồng hỏi và tiếp cận thông tin như thế nào?  x   

8 
Những trở ngại đang gặp phải khi cung cấp và tiếp 
cận thông tin  

 x   

9 
Cộng đồng tham gia vào những bước nào trong quá 
trình giao rừng? 

  x  

10 
Cách thức nào đã được áp dụng để huy động và 
khuyến khích sự tham gia? 

  x  

11 
Yếu tố nào đang làm cản trở sự tham gia của cộng 
đồng? 

  x  

12 Tính pháp quyền thực tế như thế nào tại địa phương?     x 

13 
Khó khăn trong đảm bảo nguyên tắc pháp quyền và 
biện pháp khắc phục?  

   x 

14 Những trở ngại trong đảm bảo pháp quyền     x 

15 Cần làm gì để thúc đẩy pháp quyền    x 
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Bảng 5. Tiêu chí đảm bảo quản lý rừng hiệu quả 

TT Tiêu chí 

Phạm trù 

Hành lang 
pháp lý và 

quyền hưởng 
dụng 

Xây dựng 
thể chế 
quản trị 

Quyền và 
sự tham 

gia 

Hiểu biết về 
tài nguyên 
và chi phí 

Những hỗ trợ 
cần thiết 

1 Địa vị pháp lý của cộng đồng x     

2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất x     

3 Cơ chế và mô hình hưởng lợi phù hợp x     

4 Cũng cố tổ chức cộng đồng  x    

5 Phân cấp quản lý phù hợp   x    

6 Nâng cao năng lực cộng đồng  x    

7 Giáo dục đối tượng vi phạm  x    

8 Cơ chế khuyến khích sự tham gia    x   

9 Cách đánh giá tài nguyên    x  

10 Quy hoạch phân khu tài nguyên    x  

11 Nuôi dưỡng và phát triển rừng    x  

12 Thông tin chi tiết về tài nguyên    x  

13 Ý thức về giá trị của tài nguyên     x  

14 Hỗ trợ về thể chế và kỹ thuật      x 

15 Hỗ trợ để cộng đồng phát huy nội lực     x 

16 Hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế      x 

17 Hỗ trợ xây dựng quỹ bảo vệ rừng     x 

18 Phối hợp của các cơ quan chức năng     x 

Như vậy, để giải quyết một vấn đề thì cần phải có những hành động. Nếu để giải quyết một 

vấn đề mà phải cần đến một quyết định có tính chiến lược thì đó chính là vấn đề thuộc quản trị, còn 

nếu chỉ cần một quyết định có tính hành động thì đó chính là vấn đề thuộc quản lý. Do đó khi xem 

xét thành tố luật pháp cần đặt nó trong mối liên hệ với nguyên tắc giải trình và minh bạch, thành tố 

thể chế trong mối liên hệ với nguyên tắc pháp quyền, thành tố tiến trình trong mối liên hệ với 

nguyên tắc sự tham gia. Ngoài ra, để củng cố thêm độ tin cậy của thông tin, các hành động thuộc 

lĩnh vực hành lang pháp lý và quyền hưởng dụng, xây dựng thể chế quản trị, quyền và sự tham gia, 

hiểu biết về tài nguyên và chi phí, những hỗ trợ cần thiết nên được xác định và tổng hợp. 

4.4. Thực trạng và đặc điểm quản lý rừng cộng đồng ở khu vực nghiên cứu 

4.4.1. Tổng quan chương trình giao rừng tự nhiên cho cộng đồng ở Thừa Thiên Huế 

Thừa Thiên Huế có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 503.320,5 ha, trong đó diện tích đất có 

rừng là 296.075,84 ha (độ che phủ là 56,61%). Trong diện tích đất có rừng, rừng tự nhiên là 

202.551,95 ha, rừng trồng là 93.523,89 ha. Đất trống quy hoạch cho Lâm nghiệp là 21.370,69 ha. 
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Bảng 6. Diện tích rừng theo chủ quản lý tính đến tháng 3/2014 của tỉnh Thừa Thiên Huế 

Hạng mục 

Chủ quản lý 

Tổng Ban quản 

lý rừng 

Doanh 

nghiệp nhà 

nước 

Tổ chức 

kinh tế 

Đơn vị 

vũ trang 

Hộ gia 

đình/nhóm 

hộ 

Cộng 

đồng 

Tổ chức 

khác 

Chưa giao 

Rừng tự nhiên (ha) 135.470,88 14.358,90  1.357,00 10.018,70 15.399,23 2.00 25.945,24 202.551,95 

Rừng trồng (ha) 13.078,37 7.685,99 1.860,70 2.535,20 48.404,86 217,17 6.633,12 3.752,37 84.167,78 

Rừng cây đặc sản (ha)  948,80   8.407,31    9.356,11 

Tổng (ha) 148.549,25 22.993,69 1.860,70 3.892,20 66.830,87 15.616,40 6.635,12 29.697,61 296.075,84 

Tỷ lệ (%) 50,17 7,77 0,63 1,31 22,57 5,27 2,24 10,03 100 

(Nguồn: Chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế, 2014) 

Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về tiếp cận mô hình giao 

rừng tự nhiên cho cộng đồng. Tính từ thời điểm khởi xướng mô hình giao rừng cộng đồng cho 

thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc vào năm 2000 (hỗ trợ của dự án PROFOR) 

đến tháng 03 năm 2014, 82.447,3 ha rừng đã được giao cho cộng đồng, hộ gia đình và nhóm hộ 

quản lý lâu dài, trong đó diện tích rừng tự nhiên được giao cho cộng đồng là 15.399,23 ha (Chi 

cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, 2014). Phần lớn diện tích rừng được giao là những khu rừng 

phòng hộ, nghèo, xa khu dân cư, khó áp dụng biện pháp cải tạo, rừng còn rất ít cây gỗ có giá trị. 

Chương trình giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý được áp dụng chủ yếu ở 4/8 huyện 

của tỉnh. Diện tích rừng được giao trên địa bàn các huyện, hình thức giao và các tổ chức hỗ trợ 

cũng có sự khác nhau. Rừng tự nhiên được giao cho người dân địa phương dưới 3 hình thức đó là 

hộ gia đình, nhóm hộ và cộng đồng thôn. Trong đó mô hình giao rừng cho cộng đồng thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất. Những mô hình này được thực hiện dưới các phương pháp đánh giá tài nguyên để 

xây dựng cơ chế hưởng lợi khác nhau (mô hình trữ lượng rừng và mô hình rừng ổn định) và dưới 

sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức khác nhau. Các tổ chức hỗ trợ bao gồm SNV 

(Tổ chức phát triển Hà Lan), ETSP (Chương trình hỗ trợ đào tạo khuyến nông lâm cho vùng cao), 

UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc), GCP (Dự án Hành lang xanh), ICCO (Tổ chức 

liên giáo hội vì sự hợp tác và phát triển Hà Lan)…và Ngân sách nhà nước. 

4.4.2. Chương trình giao rừng tự nhiên cho cộng đồng ở huyện Nam Đông 

Huyện Nam Đông thực hiện chủ trương giao rừng tự nhiên cho cộng đồng và hộ gia đình 

quản lý từ năm 2003. Tính đến năm 2014, 10 xã có diện tích rừng tự nhiên đều đã triển khai giao 

rừng. Tổng diện tích rừng được giao là 6.756,65 ha, trong đó diện tích rừng nghèo là 4.298,36 ha 

(chiếm 64%). Thông tin chi tiết về diện tích rừng được giao tương ứng với từng xã được thể hiện 

chi tiết ở bảng 7. 
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Bảng 7. Diện  tích rừng tự nhiên được giao cho các xã ở huyện Nam Đông tính đến 2014 

TT Xã 
Diện 

tích (ha) 

Có rừng (ha) Đất 
trống 
(ha) 

Diện tích 
khe suối 

(ha) 

Nguồn, chính 
sách hỗ trợ 

giao  Tổng Giàu 
Trung 
bình 

Nghèo 

  Toàn huyện 6756.651 6521.11 487.4 1735.35 4298.36 212.5 20.341   

1 
Thượng Quảng 

863.8 863.8 0 40 823.8 0 0 
SNV, ETSP, 

NS 

2 
Thượng Long 

128.92 128.92 0 31.6 97.32 0 0 
GCP, ICCO, 

NS 

3 Hương Hữu 169.8 169.8 0 78.6 91.2 0 0   

4 Hương Giang 97.74 97.74 0 32.55 65.19 0 0 NS 

5 Thượng Nhật 987.514 949.9 164.6 425.1 360.2 34.4 3.214 TFF, NS 

6 Hương Sơn 356.448 329.1 4.3 168.5 156.3 21.8 5.548 TFF, NS 

7 Thượng Lộ 2563.893 2405.6 318.5 959 1128.1 152.6 5.693   

8 Hương Phú 610.086 597.8 0 0 597.8 3.7 5.886 NS 

9 Hương Lộc 961.6 961.6 0 0 961.6 0 0 NS 

10 Hương Hòa 16.85 16.85 0 0 16.85 0 0 NS 

Ghi chú: SNV (Stichting Nederlandse Vrywilligers): Tổ chức phát triển của Hà Lan; ETSP: Chương trình hỗ trợ 
đào tạo khuyến nông lâm cho vùng cao; GCP: Dự án Hành lang xanh; NS: Ngân sách; ICCO: Tổ chức liên giáo 
hội vì sự  hợp tác và phát triển Hà Lan; TFF: Quỹ ủy thác lâm nghiệp. 

Trong tổng diện tích rừng tự nhiên được giao, diện tích giao cho cộng đồng chiếm tỷ lệ cao 

nhất (68,6%). Diện tích rừng được giao cho các cộng đồng có sự khác nhau khá rõ giữa các xã. 

Xã có diện tích lớn nhất là xã Thượng Lộ, tiếp đến là xã Thượng Nhật, Thượng Quảng, Hương 

Sơn. Hình thức giao cho nhóm hộ tập trung chủ yếu trên 4 xã là Thượng Quảng, Thượng Lộ, 

Hương Phú và Hương Lộc. Xã Hương Lộc và Hương Phú là hai xã có hình thức giao cho hộ gia 

đình. Thông tin cụ thể về hình thức và diện tích được giao được thể hiện chi tiết ở bảng 8. 

Bảng 8. Hình thức giao và diện tích được giao tương ứng với từng xã 

STT Xã 

Cộng đồng Nhóm hộ Hộ 
 Tổng diện tích 

 (ha)   Diện tích  
(ha)  

 Số cộng 
đồng  

 Diện tích  
(ha)  

 Số 
nhóm  

 Diện tích  
(ha)  

 Số hộ  

1 Thượng Quảng 475,30 4 388,50 6     863,80 

2 Thượng Long 128,92 2         128,92 

3 Hương Hữu 169,80 3         169,80 

4 Hương Giang 97,740 2         97,74 

5 Thượng Nhật 987,514 6         987,51 

6 Hương Sơn 356,448 5         356,45 

7 Thượng Lộ 2.012,793 4 551,100 12     2.563,89 

8 Hương Phú 108,944 1 308,542 8 192,600 23 610,09 

9 Hương Lộc 282,370 2 400,730 4 278,5 58 961,60 

10 Hương Hòa 16,85 1         16,85 

Tổng cộng 4.636,68 30,00 1.648,87 30.00 471,10 81.00 6.756,65 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Nam Đông, 2015) 
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Giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý và sử dụng lâu dài là một trong những hình thức trao 

quyền hưởng dụng hợp pháp tài nguyên rừng cho cộng đồng. Đó là cơ sở quan trọng để cộng đồng có 

thể tin tưởng và vững tâm đầu tư vào quá trình quản lý và sử dụng tài nguyên rừng, cũng như bảo vệ 

hợp pháp và bền vững quyền hưởng dụng của họ khi có những biến cố xảy ra. Trong mô hình quản lý 

rừng cộng đồng ở Việt Nam nói chung và ở khu vực nghiên cứu nói riêng, cộng đồng nhận rừng được 

trao 4 quyền cơ bản trong thuyết bó quyền và phân tích bởi Schlager và Ostrom (1992), đó là quyền tiếp 

cận, khai thác, quản lý và loại trừ. Trong đó quyền khai thác các sản phẩm có giá trị như gỗ được quy 

định khắt khe và chặt chẽ hơn những loại sản phẩm khác. Quyền được chuyển đổi mục đích và hình 

thức sử dụng tài nguyên trong quyền quản lý bị giới hạn. Những quyền hưởng dụng này được quy định 

cụ thể trong các thể chế và chính sách như: Luật đất đai sửa đổi năm 2003, Luật bảo vệ và phát triển 

rừng sửa đổi năm 2004, Luật dân sự sửa đổi năm 2005, Quyết định 178/2001/QĐ-TTg, Quyết định 

186/2006/QĐ-TTg, Quyết định 106/2006/QĐ-TTg, v.v. 

4.5. Động lực và trở ngại trong quản trị rừng ở thôn 3, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông 

4.5.1. Đặc điểm khái quát về mô hình  

Thôn 3 thuộc xã Hương Lộc được giao rừng tự nhiên sản xuất để quản lý bảo vệ vào năm 

2011, với diện tích được giao là 173,016 ha (có sổ hồng). Trong 213 hộ dân trong thôn, có 29 hộ 

tự nguyện đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.  

Dưới sự hỗ trợ của Tổ chức ICCO - Hà Lan và Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, 

các hộ tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tập huấn kỹ thuật lâm sinh làm giàu 

rừng, kỹ thuật trồng và chăm sóc các loài cây bản địa, kỹ thuật tuần tra bảo vệ rừng tự nhiên, xây 

dựng kế hoạch quản lý rừng 05 năm và hàng năm, quy ước quản lý bảo vệ rừng và hỗ trợ công 

cho cộng đồng tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Nhóm hộ nhận rừng được chia thành 03 tổ để 

tuần tra định kỳ ở rừng được giao nhằm chống xâm lấn rừng và khai thác lâm sản trái phép. 

Trong quá trình quản lý và bảo vệ rừng, các hộ đã nhận được sự hỗ trợ tích cực và phối hợp hoạt 

động nhịp nhàng từ chính quyền và các ban ngành của xã và huyện Nam Đông. Cán bộ xã, Hạt kiểm 

lâm huyện Nam Đông đã tham gia xây dựng và hướng dẫn nhóm nhận rừng thôn 3 thực hiện đúng quy 

định của nhà nước về quản lý và phát triển rừng, hỗ trợ xử lý vi phạm. Mặt khác, trong các cuộc họp 

sinh hoạt định kỳ, ban địa chính sẵn sàng tham gia khi có yêu cầu. Ban địa chính xã và Hạt kiểm lâm 

tham gia hỗ trợ nhóm xử lý thực bì và trồng cây trên diện tích rừng được giao cho nhóm. 

Dưới sự hỗ trợ tích cực của các bên liên quan, sau 03 năm nhận rừng, nhóm nhận rừng đã 

có nhiều hoạt động trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả. Các hoạt động của nhóm 

được các thành viên tự giác tham gia dù chưa có lợi ích rõ ràng và trực tiếp từ rừng được giao. 

Rừng của nhóm tốt hơn sau 3 năm được giao. Ngay từ giai đoạn đầu tiên, cộng đồng đã trồng 

được 07 ha rừng keo, trồng 3.000 cây bản địa, 500 gốc tre lấy măng, 1.600 cây trầm hương, xây 

dựng một vườn ươm cộng đồng, chăm sóc 12 ha rừng tự nhiên. Trong giai đoạn 2 (năm 2014), 

nhóm tiếp tục làm giàu và chăm sóc  thành công 7 ha rừng tự nhiên, trồng 1.000 cây Kiền kiền, 

550 cây Ba kích (cây dược liệu), 6.000 gốc mây, và sẽ trồng thêm 7 ha keo trong năm 2015.  

Rừng được bảo vệ tốt hơn. Từ khi nhận rừng đến nay, chưa có hiện tượng xâm lấn đất rừng, 

chỉ có một vụ khai thác gỗ trái phép bởi 04 thành viên bên ngoài cộng đồng vào tháng 09 năm 
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2013 và đã được các thành viên của nhóm phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện và thành viên khác 

từ UBND xã xử lý triệt để. 

Bảng 9. Hoạt động cụ thể  đã thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015 

Năm Hoạt động cụ thể 

 
2014 

- Trồng được 6.000 cây Mây, giống do tỉnh cấp, công trồng được dự án hỗ trợ. 
- Trồng được 1000 cây Kiền kiền. 
- Trồng được 550 cây Ba kích, làm giàn cho cây phát triển. 

 
 

2015 

- Tiến hành phát dây leo, bụi rậm với 450 công. 
- Chăm sóc rừng Kiền kiền 270 công. 
- Trồng 3 kg hạt keo. 
- Trồng 1.000 cây bản địa và 1.000 cây Sến. 
- Chăm sóc Ba kích, chăm sóc Mây với 220 công. 
- Tập huấn về kỹ năng xử lý vi phạm lâm luật, REDD+ 

4.5.2.  Động lực và trở ngại liên quan đến các thành tố và nguyên tắc trong quản trị rừng  

 (1)  Luật pháp trong mối quan hệ với nguyên tắc giải trình và minh bạch 

 Các chính sách đã và đang được áp dụng 

Các văn bản được áp dụng trong chương trình quản trị rừng tại địa phương bao gồm: Luật 

bảo vệ và phát triển rừng 2004, Thông tư 07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT về giao đất gắn 

liền với giao rừng, Nghị định 99/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 

lý và bảo vệ rừng, Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình 

nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó các thủ tục về quyền sử dụng rừng bao gồm hồ sơ 

rừng tự nhiên giao cho cộng đồng và cá nhân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy ước quản 

lý bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch quản lý và phát  triển rừng 5 năm và hàng năm, các thủ tục 

liên quan đến thiết lập bộ máy quản lý rừng cộng đồng đã được cơ quan chính quyền địa phương 

quan tâm hỗ trợ. Thực tế về việc giải trình và sự minh bạch trong cung cấp và giải thích thông tin 

được thể hiện ở bảng 10. 

  Hình 1. Họp và thảo thuận nhóm với cộng đồng quản lý rừng ở thôn 3, xã Hương Lộc 
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Bảng 10. Thực tế trách nhiệm giải trình và minh bạch trong quản trị rừng ở Thôn 3 

Số 
TT Tiêu chí 

Số hộ 
trả lời 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Nắm được ranh giới rừng 19 95 

2 Được phổ biến luật QLBVR 19 95 

3 Nghe về phương án QLBVR của thôn 19 95 

4 Người dân tham gia xây dựng phương án 18 90 

5 Người dân tham gia thống nhất văn bản 18 90 

6 Thống nhất văn bản thông qua họp thôn 17 85 

7 Được phổ biến quy ước 18 90 

8 Phổ biến các văn bản thông qua họp thôn 13 65 

9 Được chia sẻ kế hoạch 5 năm và hàng năm 13 65 

10 Được chia sẻ biện pháp lâm sinh và mục tiêu quản lý rừng 17 85 

11 Được chia sẻ cách thức phân chia lâm sản 13 65 

12 Được chia sẻ vấn đề hưởng lợi từ rừng 16 80 

13 Được chia sẻ cách thức bố trí bảo vệ 19 95 

14 Được phổ biến thông tin về chia sẻ lợi ích từ gỗ trong lần 
khai thác đầu tiên 

7 
35 

15 Được phổ biến thông tin về lượng gỗ khai thác 7 35 

16 Được biết đối tượng được ưu tiên 4 20 

 Ghi chú: Trách nhiệm giải trình: từ tiêu chí 1 – 6; Sự minh bạch: từ tiêu chí 7 – 16 

 (Nguồn: Kết quả phỏng vấn 20 hộ gia đình, 2015) 

Về cơ bản, các thông tin chính sách về các nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cộng 

đồng khi nhận rừng được cơ quan có thẩm quyền phổ biến thông qua các cuộc họp ở xã và thôn. 

Trước khi nhận rừng, 4-5 cuộc họp ở cấp cộng đồng đã được triển khai với sự tham gia giải trình 

của UBND huyện và xã, Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Lâm nghiệp 

thuộc phòng NN&PTNT của huyện. Trong các cuộc họp này, người dân được chia sẻ thông tin, 

chất vấn thông tin và tham gia đưa ra các quyết định.  

Thông tin về quyền hưởng dụng lâm sản gỗ và lâm sản ngoài gỗ từ rừng được giao là một 

trong những vấn đề được người dân quan tâm. Người dân đã nắm bắt được rằng trong quá trình 

sử dụng rừng họ được khai thác lâm sản ngoài gỗ, đối với gỗ sẽ được hưởng phần tăng thêm theo 

quy định; Người dân phải có nghĩa vụ tham gia công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Quy định 

về nghĩa vụ của cộng đồng khi nhận và quản lý bảo vệ rừng cũng đã được đề cập. Cộng đồng 

phải quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng được nhận, phải có kế hoạch cụ thể từng năm. Tuy 

nhiên, người dân vẫn chưa được chia sẻ rõ ràng và hiểu cặn kẽ cơ chế chia sẻ lợi ích về gỗ, lượng 

gỗ được phép khai thác cũng như các chính sách ưu tiên, điều đó được thể hiện chi tiết ở bảng 10. 

 Người chịu trách nhiệm giải trình khi đưa ra quyết định liên quan giao rừng cộng đồng  

UBND huyện chịu trách nhiệm giải trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sử dụng rừng cho người dân. Hạt Kiểm lâm huyện và cán bộ lâm nghiệp xã phụ trách việc 

giải trình các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Trên thực tế, nhiều người trong cộng đồng 
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không nắm rõ các quy định của pháp luật, do tâm lý ngại khi tiếp xúc với cơ quan chức năng nên 

việc đưa ra các ý kiến trao đổi và chất vấn vẫn chưa thực sự sôi nổi. 

 Người chịu trách nhiệm khi thực hiện quyết định đến giao rừng cộng đồng 

Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm giải trình trực tiếp thông qua tiếp xúc cử tri và tiếp 

dân. Về nguyên lý, các vấn đề về đất đai thì người dân được giải trình bởi UBND xã, Ban quản lý 

rừng cộng đồng chịu trách nhiệm giải trình cho các cơ quan chức năng về các hoạt động và việc 

làm của mình, và các cơ quan chức năng giải trình về các chính sách áp dụng đối với rừng cộng 

đồng. Tuy nhiên cho đến nay từ phía cộng đồng chưa có yêu cầu giải trình nào kể từ khi giao, và 

nhận rừng. 

Các thông tin được chia sẻ đến cộng đồng chủ yếu thông qua các cuộc họp cộng đồng và hệ 

thống loa phóng thanh của xã. Ngoài ra những thông tin về pháp luật và chính sách lâm nghiệp 

còn được chia sẻ đến cộng đồng thông qua các văn bản được gửi đến cộng đồng và lãnh đạo thôn. 

Khi có đơn trình, thời gian giải quyết của UBND xã là không quá 5 ngày. Tiến trình này 

bao gồm xác minh lại đơn và tham khảo ý kiến của cấp trên, Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn. Các trường hợp vượt quá thẩm quyền, UBND xã sẽ hướng dẫn cho 

người viết đơn đến UBND huyện. 

Khi cộng đồng cần hỏi và tiếp cận thông tin, họ sẽ được giải đáp rõ ràng mọi vấn đề thông 

qua liên hệ trực tiếp cán bộ lâm nghiệp hoặc bộ phận liên quan. Một số người đến trực tiếp phòng 

giao dịch một cửa của UBND xã và nhờ cán bộ địa chính, phụ trách nông nghiệp giúp đỡ. Các 

thông tin quan trọng sẽ được cung cấp và phản hồi bằng văn bản. 

 Những điểm bất cập 

Thẩm quyền của xã và cộng đồng bị giới hạn khi xử lý các trường hợp vi phạm. Trong khi 

đó, sự phối hợp giữa cơ quan chưa thực sự đồng bộ, nhiều trường hợp cộng đồng không được 

chia sẻ thông tin về cách xử lý của cơ quan các cấp khi có vụ việc xảy ra. 

Rừng được giao cho cộng đồng là rừng nghèo, khả năng cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ 

hạn chế. Lợi ích từ phần tài nguyên rừng tăng thêm mà cộng đồng được hưởng sẻ gặp phải khó 

khăn vì khi giao rừng công tác kiểm kê rừng chưa được thực hiện đúng nghĩa. Hiện tại chưa có 

chính sách thu hút cộng đồng tham gia tích cực vào công tác đo đạc, xác định trữ lượng, chưa có 

chi trả dịch vụ môi trường, chưa có hưởng lợi chính đáng từ công tác quản lý bảo vệ diện tích 

rừng được giao.   

Tuy các văn bản đã ban hành tương đối đầy đủ nhưng mức độ hiểu biết của chính quyền địa 

phương về các điều khoản cũng khá hạn chế và phụ thuộc chủ yếu vào Hạt Kiểm lâm. Các hiểu 

biết giảm dần từ cấp xã cho tới thôn, đặc biệt những người tham gia vào quản lý bảo vệ rừng hiểu 

biết rất ít những quy định nào của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng. Do vậy việc phổ biến tuy 

nhiều nhưng chưa thật sự mang lại hiệu quả. Các thành viên trong ban quản lý bảo vệ rừng mới 

chỉ nắm được rằng nếu chặt gỗ, đốt rừng, chăn thả gia súc sẽ vi phạm pháp luật. 
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(2) Thể chế trong mối liên hệ với nguyên tắc pháp quyền 

Quản lý rừng cộng đồng nói chung và mô hình quản lý rừng cộng đồng ở thôn 3, xã 

Hương Lộc nói riêng có sự  tham gia và phối hợp của các bên liên quan. Trách nhiệm và quyền 

lợi của các bên liên quan của mô hình rừng cộng đồng thôn 3 được thể hiện cụ thể ở bảng 11. 

Bảng 11. Trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan trong mô hình quản lý rừng 
cộng đồng thôn 3, xã Hương Lộc 

TT 
Bên liên 

quan 
Trách nhiệm Quyền lợi 

1 Chính 

quyền 

huyện 

- Ban hành quyết định giao đất giao rừng, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, hồ sơ 

giao rừng, hỗ trợ lực lượng xử lý các trường hợp vi 

phạm. 

- Tạo mọi điều kiện để giúp cộng đồng nhận rừng. 

- Giúp cộng đồng xây dựng phương án trong kế hoạch 5 

năm, quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng được giao. 

- Giúp đỡ trong việc hỗ trợ kỹ thuật trồng các loại cây nếu 

cộng đồng có nhu cầu. 

- Tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng thông qua 

các lớp học, hội thảo, kết hợp với dự án tạo ra sự giúp đỡ 

từ bên ngoài, giúp đỡ trong việc lập kê hoạch quản lý bảo 

vệ cho rừng cộng đồng. 

Không rõ 

 

2 Chính 

quyền xã 

- Tổ chức triển khai tuyên truyền các quy định của pháp 

luật, hỗ trợ thúc đẩy các kế hoạch của chủ rừng đã xây 

dựng nên, quản lý giám sát các chủ rừng về sử dụng 

rừng, ban hành các quy định và phương án phòng chống 

cháy rừng và gửi lên UBND huyện duyệt; xử lý các vi 

phạm trong thẩm quyền, hoàn tất hồ sơ giao đất giao 

rừng, đề nghị UBND huyện giao rừng cho người dân. 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và Kiểm lâm vườn 

Quốc gia Bạch Mã xử lý vi phạm, tịch thu tang vật. 

- Hỗ trợ và thúc đẩy các chủ rừng thực hiện các kế hoạch, 

bắt giữ người vi phạm, lập các biên bản vi phạm. 

- Bảo vệ cho các hộ trong cộng đồng về các việc liên quan 

trộm cắp lâm sản, các xâm phạm rừng. 

- Khi xử lý các vi phạm, 

UBND xã để lại vật chứng 

cho chủ rừng, các phương tiện 

như máy cưa sẽ đưa vào công 

quỹ. 

- Hàng năm ngân sách huyện 

công bố có khoản dự phòng 

sử dụng phòng cháy chữa 

cháy rừng, mua sắm các 

phương tiện bảo vệ rừng. 

- Ban phòng cháy chữa cháy 

rừng khi làm nhiệm vụ được 

hỗ trợ công tác phí. 

- Nguồn ngân sách phân bổ 

hàng năm và nguồn thu từ 

người dân. Ví dụ: 1 ha keo 

thu 20.000đ/năm, cao su 

15.000đ/năm. Xã thu và giữ 

50%, 50% sử dụng cho tuần 

tra phòng cháy và chữa cháy 

rừng. 

3 Cán bộ 

thôn 

- Phối hợp cán bộ xã tổ chức các cuộc họp cộng đồng để 

tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng. 

- Giúp các chủ rừng xử lý các trường hợp vi phạm, huy động 

lực lượng tham gia vào phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Được hưởng phụ cấp của nhà 

nước. 
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4 Cộng 

đồng  

- Quản lý bảo vệ các diện tích được giao. 

- Tổ chức các cuộc họp các thành viên triển khai các hoạt 

động theo quy chế, kế hoạch. 

- Báo cáo với chính quyền địa phương về các hoạt động 

của mình theo định kỳ. 

- Phát hiện và thu giữ tang vật các trường hợp vi phạm. 

- Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phối 

hợp với chính quyền phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Tuần tra bảo vệ rừng, chăm sóc rừng, làm giàu rừng. 

- Thông báo với những người trong cộng đồng về công tác 

bảo vệ rừng. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các vụ việc 

đã xảy ra như làm rẫy và đốt rẫy trái phép, khai thác lâm 

sản trái phép, tổ chức trồng các mô hình làm giàu rừng.  

- Hưởng lợi từ trữ lượng rừng 

tăng thêm theo quy định của 

nhà nước. 

- Được khai thác các lâm sản 

ngoài gỗ theo quy định. 

- Phát triển các mô hình Nông 

lâm kết hợp trong rừng được 

giao để cải thiện sinh kế và 

làm giàu rừng. 

- Các chính sách hưởng lợi khác 

được phát sinh trong quá trình 

quản lý bảo vệ rừng như chi trả 

dịch vụ môi trường…  

5 Người 

dân bên 

ngoài 

- Không vào rừng không thuộc thẩm quyền của mình để 

khai thác và thu hái lâm sản. 

- Tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Tham gia phát hiện các hành vi vi phạm. 

- Không xâm hại đến rừng. 

- Không có quyền lợi gì 

 

6 Dự án tại 

địa 

phương 

(ICCO) 

- Hỗ trợ đầu tư cây giống, công tác tập huấn, giúp cộng 

đồng làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. 

- Hỗ trợ cộng đồng làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. 

 

 Những thuận lợi, hạn chế hiện tại liên quan đến thể chế  

Thuận lợi: Người dân nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền khi nhận rừng và tham 

gia quản lý bảo vệ rừng; Sự hỗ trợ và đầu tư từ bên ngoài vào các mô hình rừng cộng đồng thông qua 

các dự án, các chính sách hỗ trợ như Qũy phát triển rừng của tỉnh; Những người tham gia rừng cộng 

đồng là những người thấy được tiềm năng và cơ hội của rừng cộng đồng nên tham gia tích cực và 

thường xuyên các lớp tập huấn, tham gia tuần tra bảo vệ và chăm sóc rừng; Sự phối hợp nhiệt tình 

giữa các bên liên quan như các phòng chức năng của huyện, cơ quan công an và người dân. 

Hạn chế: Sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn còn ít; Các vụ cháy rừng thường xảy ra vào thời 

điểm người dân ở nhà ít, việc huy động người dân chưa thực sự kịp thời do không có lực lượng trực 

sẵn; Khi các bên tiến hành xử lý các vụ việc vi phạm, cách giải quyết cũng như kết quả giải quyết 

chưa được trao đổi và thông tin cho nhau; Tính chủ động của cộng đồng và người dân chưa cao trong 

đầu tư và phát triển các mô hình làm giàu rừng và nâng cao sinh kế dựa vào nội lực của cộng đồng. 

(3) Tiến trình trong mối liên hệ với sự tham gia 

 Tiến trình giao rừng cộng đồng 

Rừng được giao cho cộng đồng theo tiến trình chung của huyện bao gồm 7 bước (Nghị 

định 07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT). Dựa trên cơ sở tiến trình giao đất giao rừng, xã có 

văn bản chỉ đạo cho thôn thông báo chủ trương giao rừng tự nhiên cho nhóm hộ hoặc cộng đồng. 
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Thôn trưởng và cán bộ nông lâm nghiệp xã được giao nhiệm vụ tổ chức họp dân để triển khai 

chính sách. UBND xã đưa thông báo cho thôn về việc tiến hành đăng ký nhận rừng tự nhiên để 

quản lý bảo vệ. Thôn tiến hành họp và triển khai các thủ tục đăng ký . 

Danh sách đăng ký được thông báo công khai và thống nhất lần cuối. Các hộ đăng ký được 

thông báo và hướng dẫn bầu ban quản lý có sự tham gia của UBND xã. Xã ra quyết định thành 

lập ban quản lý rừng của nhóm hộ hoặc của cộng đồng. Sau khi có ban quản lý, UBND xã chỉ 

đạo họp nhóm hoặc cộng đồng để xây dựng quy ước quản lý vảo vệ rừng. Bản dự thảo quy ước 

được trình cho xã xem xét, sau đó xã trình UBND huyện phê duyệt.  

Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký, Phòng TN&MT huyện, Hạt Kiểm lâm tiến hành đo 

đạc và xác định trữ lượng rừng để xây dựng hồ sơ rừng với sự tham gia của người dân. Trước khi 

giao rừng, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tập huấn về pháp 

luật lâm nghiệp, luật đất đai, môi trường, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng …cho 

các chủ rừng. Sau khi giao rừng 3 năm, việc đo đạc tiếp tục được tiến hành để tách diện tích đất 

trống và đồi trọc với rừng tự nhiên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ rừng. 

Bảng 12. Sự tham gia và tính pháp quyền trong quản trị rừng ở Thôn 3 

Số 
TT 

Tiêu chí Số hộ 
trả lời 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Các quy định đưa ra phù hợp với cộng đồng    14 70 
2 Người dân ra quyết định 12 60 
3 Tham gia họp vì quyền lợi người dân 19 95 
4 Tham gia họp vì muốn tiếp nhận thông tin mới 12 60 
5 Tham gia họp vì muốn chia sẻ và trao đổi ý kiến 10 50 
6 Khó khăn về thời gian khi tham gia tuần tra 7 35 
7 Khó khăn về kinh phí khi tham gia tuần tra 14 70 
8 Trưởng thôn thể hiện rõ vai trò 7 35 
9 Cơ quan chức năng giúp đỡ nhiệt tình 18 90 

10 Các hộ tham gia nhiệt tình công tác QLBV rừng 14 70 
11 Hộ nắm rõ các quy định về QLBV, khai thác 7 35 
12 Xử lý người vi phạm theo pháp luật 4 20 
13 Xử lý vi phạm theo đúng quy định 3 15 

 Ghi chú: Sự tham gia: từ tiêu chí 1 – 10; Tính pháp quyền: từ tiêu chí 11 – 13 

 (Nguồn: Kết quả phỏng vấn 20 hộ gia đình, 2015) 

Sự tham gia thể hiện qua các hoạt động như: tham gia trong quá trình họp dân để chọn danh 

sách thành viên, xác định ranh giới, họp lập kế hoạch xây dựng, bầu ban nhân sự, kế hoạch quản 

lý bảo vệ, kế hoạch 5 năm và hàng năm, đo đạc trữ lượng rừng, tập huấn luật đất đai, luật quản lý 

bảo vệ rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Sau khi có quyết định giao rừng, người dân 

trực tiếp tham gia nhận rừng tại hiện trường, đóng các biển báo để xác định ranh giới và tham gia 

vào công tác xây dựng các mô hình làm giàu rừng. Trong đó: 

Cách thức đã được áp dụng để huy động và khuyến khích sự tham gia của người dân và 

cộng đồng là thông báo cụ thể rõ ràng qua cán bộ thôn đồng thời nói qua loa phát thanh của địa 

phương để vận động người dân tham gia nhận rừng. 
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Yếu tố làm cản trở sự tham gia của cộng đồng trong quá trình giao rừng và quản lý bảo vệ 

rừng sau khi giao là nhiều hộ muốn tham gia quản lý bảo vệ rừng cộng đồng nhưng lực lượng lao 

động không có hoặc là con cái họ không muốn tiếp tục tham gia. Bên cạnh đó nhiều hộ thấy 

không có nguồn thu nên họ không tham gia. Nhiều người dân khi viết đơn xin gia nhập cộng 

đồng quản lý bảo vệ rừng không nắm được thời hạn xét duyệt hồ sơ. Các cơ quan chức năng và 

chính quyền địa phương làm thay người dân các thủ tục, kế hoạch do vậy việc khuyến khích 

người dân tham gia chủ động rất thấp. 

 Thành lập ban quản lý  rừng, xây dựng quy ước, xây dựng kế hoạch 

Thành lập ban quản lý rừng bằng cách họp cộng đồng và bầu ra ban quản lý rừng cộng 

đồng, danh sách được gửi lên UBND xã sau đó xã và huyện có quyết định bổ nhiệm. Dựa trên kế 

hoạch 5 năm, hàng năm UBND xã chỉ đạo người dân xây dựng các phương án thực hiện, giám sát 

rà soát và bổ sung cho phù hợp. Ban quản lý rừng cùng với sự hỗ trợ của Dự án ICCO chuẩn bị 

bản dự thảo quy ước quản lý bảo vệ rừng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, tổ chức họp lấy ý kiến 

cộng đồng đồng thời mời các cơ quan có liên quan về tham gia ý kiến. Các ý kiến được thống 

nhất theo nguyên tắc lấy theo tỉ lệ số đông và góp ý từ chính quyền địa phương và các cơ quan 

chức năng. Các bản dự thảo và kế hoạch được trình lên UBND xã và huyện. Kế hoạch 5 năm do 

UBND huyện duyệt, xã sẽ phê duyệt kế hoạch hàng năm của cộng đồng. 

 Quy trình về khai thác và sử dụng các sản phẩm từ tài nguyên rừng 

Hiện tại rừng chưa được khai thác do chưa đủ trữ lượng, các loại lâm sản ngoài gỗ 

(LSNG) có trữ lượng thấp nên cũng khai thác rất ít. Sau 5 năm, nếu rừng được quản lý và bảo 

vệ tốt và trữ lượng vượt quy định thì cộng đồng làm tờ trình trình UBND xã và huyện để xin 

phép được khai thác một phần lượng tăng thêm này. Nếu các cá nhân trong cộng đồng muốn 

khai thác gỗ phục vụ cho mục đích làm nhà thì tiến hành viết đơn xin chính quyền địa 

phương, sau đó các bên liên quan sẽ đi xác minh cây sẽ chặt và mục đích sử dụng. Nếu được 

duyệt thì hộ có thể tiến hành khai thác và sử dụng. Khi có quyết định cho phép khai thác và 

sử dụng, kiểm lâm địa bàn sẽ chịu trách nhiệm cùng với người dân tiến hành bài cây. Đối với 

khai thác lâm sản ngoài gỗ như măng, mây thì không cần phải làm đơn xin phép, chỉ cần 

thông qua ban quản lý bảo vệ rừng. 

 Quy trình về khen thưởng và xử phạt 

Khi phát hiện các trường hợp người ngoài địa phương vi phạm, người dân trình báo vụ việc 

với cơ quan chức năng, các cơ quan này sẽ tiến hành phối hợp bắt giữ và xử lý các đối tượng vi 

phạm. Tuy nhiên khi xử lý các đối tượng vi phạm thì cộng đồng cũng như UBND xã chưa được 

thông báo trở lại về kết quả xử lý.  

Đối với các hộ dân trong thôn thì áp dụng theo quy ước quản lý bảo vệ rừng như kiểm điểm 

trước thôn và dân nhưng không phạt hành chính. Trong quy ước thôn văn hóa, nếu có trường hợp 

vi phạm thôn chỉ đạo viết bản tự kiểm điểm trước thôn. 
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 Tiến trình phổ cập luật bảo vệ và phát triển rừng 

UBND xã tổ chức họp triển khai qua hình thức họp dân, đăng phát thanh văn bản liên quan, 

mời chủ rừng tới và triển khai phổ biến quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương và các 

chủ rừng, các quyền về rừng, tuần tra bảo vệ rừng, lâm sản ngoài gỗ. Ngoài ra, chương trình quản 

trị rừng đã được lồng ghéo trong thôn văn hóa. Chính quyền xã thúc đẩy tiến trình thực thi và 

đóng góp ý kiến cho cộng đồng thực hiện tốt hơn công tác quản lý bảo vệ rừng. 

 Những điểm thuận lợi và bất cập trong quá trình thực hiện  

Thuận lợi: Người dân trong cộng đồng nhiệt tình tham gia và đóng góp ý kiến bên cạnh sự 

hỗ trợ và đồng hành của chính quyền địa phương; Rừng cộng đồng gắn liền với quyền lợi của của 

cộng đồng và có ranh giới rõ ràng. 

Khó khăn: Từ khi cộng đồng nhận rừng cho đến nay thì quyền lợi cho người dân vẫn chưa 

có nhiều, do đó công tác tuần tra bảo vệ chưa thực sự được tốt, vẫn còn trường hợp người trong 

cộng đồng lén lút vi phạm; Điều kiện thực tế khác với các quy định của pháp luật nên nhiều 

trường hợp không thể áp dụng; Sự đồng thuận của các thành viên trong cộng đồng không được 

nhất quán, lúc cao lúc thấp; Cách xử lý trong thực tế còn mang nặng tình cảm. 

 Những giải pháp cần được quan tâm 

Giải pháp tổng hợp nên phối hợp thực hiện, trong đó bao gồm: nâng cao hiểu biết cho 

người dân về giá trị của rừng trước khi giao; khi giao phải chỉ rõ ràng ranh giới cho người dân; 

Trong quá trình làm công tác chuẩn bị lập hồ sơ giao rừng cần khuyến khích và tạo điều kiện 

tham gia cho người dân tham gia vào tất cả các bước;  Tôn trọng ý kiến người dân đưa ra, nhất là 

về nguồn gốc lịch sử; Các cơ quan chính quyền cần quan tâm nhiều hơn đối với cộng đồng nhận 

rừng, giúp cộng đồng giải quyết nhanh các thủ tục pháp lý trong quá trình quản lý bảo vệ rừng. 

(4)  Các yếu tố hỗ trợ quản lý rừng hiệu quả 

Qua việc phân tích thực tiễn mô hình quản lý rừng ở cộng đồng thôn 3, xã Hương Lộc, tiến 

trình thay đổi nhận thức của cộng đồng, tiến trình chuyển giao quyền quản lý và sử dụng tài 

nguyên của cơ quan chức năng, những kinh nghiệm của cộng đồng trong việc thiết lập và vận 

hành cơ chế quản trị nội bộ và những hỗ trợ hiệu quả của các bên liên quan đã được thể hiện. 

Những yếu tố tích cực đưa đến sự thành công mô hình được thể hiện cụ thể ở bảng 13 và 14. 

Trong đó, các yếu tố liên quan đến xây dựng và vận hành thể chế quản trị nội bộ, sự hỗ trợ và tư 

vấn về chính sách, kỹ thuật và tài chính của các cơ quan chức năng đóng vai trò khá quan trọng 

bên cạnh việc chủ động phát huy nội lực của cộng đồng.  
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Bảng 13. Khái quát các yếu tố hỗ trợ sự thành công của mô hình quản lý rừng ở thôn 3, xã 
Hương Lộc 

TT Phạm trù Mô tả cụ thể 

1 
Địa vị pháp lý của cộng 
đồng 

Được công nhận, nhưng trong luật dân sự chưa xem là một chủ thể. Cộng đồng có 
mô hình bảo vệ rừng tốt nên đang được sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của các bên 
liên quan 

2 Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất 

Đã được cấp 

3 Cơ chế và mô hình 
hưởng lợi phù hợp 

Phù hợp về hưởng lợi trước mắt nhưng sau này thì chưa rõ 

4 Cũng cố tổ chức cộng 
đồng 

Người dân tự bầu ban quản lý và chấp hành, khi họ không hài lòng thì sẽ đề xuất 
phương án để điều chỉnh phù hợp.  

5 Phân cấp quản lý phù 
hợp  

Chỉ đạo từ huyện, đến xã, đến thôn rồi đến cộng đồng. Trong cộng đồng có phân 
chia trưởng ban, phó ban, thư ký, tổ trưởng. Tuy nhiên người người dân được giao 
về nhiệm vụ chứ chưa cung cấp cho họ công cụ quản lý hữu ích. 

6 Nâng cao năng lực cộng 
đồng 

Cộng đồng được tập huấn xây dựng mô hình và luật pháp nhiều lần. Thông qua các 
tập huấn, tham quan các mô hình của các đơn vị khác, cộng đồng được học hỏi và 
chia sẻ kinh nghiệm.  

7 Giáo dục đối tượng vi 
phạm 

Ít xảy ra trong địa phương. Trong quy ước thôn văn hóa thì kiểm điểm trước dân, 
nếu nặng thì thông báo trên hệ thống phát thanh. 

8 Cơ chế khuyến khích sự 
tham gia  

Vận động người dân với phương châm “thấy được, hiểu được giá trị của rừng”. Tạo 
mọi điều kiện tối đa cho sự tham gia của các thành viên trong rừng cộng đồng. 

9 Cách đánh giá tài 
nguyên 

Áp dụng theo tiến trình của pháp luật: xác định trạng thái (thuê tư vấn, vừa có sự 
tham gia của người dân) 

10 Quy hoạch phân khu tài 
nguyên 

Có quy hoạch 3 loại rừng. Rừng cộng đồng đã chia ra 4 khu riêng biệt để xây dựng 
và phát triển các mô hình trồng rừng khác nhau như mây, kiền, lồ ô, keo. 

11 Nuôi dưỡng và phát 
triển rừng 

Thực hiện các mô hình làm giàu rừng, các dự án làm giàu rừng. Hàng năm phát dây 
leo bụi rậm, làm cỏ rừng, chăm sóc các mô hình rừng. 

12 Thông tin chi tiết về tài 
nguyên 

 Cộng đồng vẫn chưa có thông tin chi tiết về tài nguyên rừng được giao. 

13 Ý thức về giá trị của tài 
nguyên  

Càng ngày người dân càng quan tâm hơn đến tài nguyên rừng. Các hộ dân nhận 
thức được giá trị của rừng, sự phong phú của các loài cây gỗ, càng bảo vệ tốt thì 
rừng càng phong phú. 

14 Hỗ trợ về thể chế và kỹ 
thuật  

Chính quyền và cơ quan lâm nghiệp địa phương đã hỗ trợ hết sức các văn bản về 
pháp luật, tạo điều kiện để người dân được nhận rừng, làm cầu nối cho người dân 
với các dự án. Các dự án hỗ trợ trồng các loài cây, hướng dẫn cụ thể kỹ thuật trồng. 

15 Hỗ trợ để cộng đồng 
phát huy nội lực 

Khuyến khích động viên, gợi ý cho họ về cách thức tiến hành, các giải pháp. Các dự 
án hỗ trợ trồng các loài cây, hướng dẫn cụ thể kỹ thuật trồng. 

16 Hỗ trợ xây dựng mô 
hình sinh kế  

Tranh thủ các hỗ trợ của các dự án, của Phòng Nông nghiệp và Phát tiển Nông thôn. 
Các mô hình hỗ trợ từ dự án ICCO. 

17 Hỗ trợ xây dựng quỹ bảo 
vệ rừng 

Người dân tự tiết kiệm các chi phí để xây dựng quỹ bảo vệ và phát triển rừng chứ 
không có sẵn 

18 
Sự phối hợp của các cơ 
quan chức năng 

Khi có vụ việc cần giải quyết thì UBND xã chịu trách nhiệm kết nối các cơ quan 
chức năng. Đặc biệt giữa Hạt Kiểm lâm, Vườn quốc gia Bạch Mã và cộng đồng 
luôn phối hợp cùng nhau để giúp cộng đồng nhận rừng có thể quản lý bảo vệ tốt 
nhất. Hạt Kiểm lâm tích cực hỗ trợ để vận đồng và xin giống cho cộng đồng. 
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Bảng 14. Kết quả phỏng vấn hộ về thực trạng quản lý rừng ở Thôn 3, xã Hương Lộc 

Số 
TT Tiêu chí 

Số hộ 
trả lời 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Được hỗ trợ về thể chế và kỹ thuật 19 95 

2 Được hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế  11 55 

3 Được hỗ trợ xây dựng quỹ bảo vệ rừng 11 55 

4 Cơ quan chức năng phối hợp tốt với cộng đồng 14 70 

5 Hiện trạng rừng tốt hơn 17 85 

6 Hộ hiện có khai thác lâm sản  8 40 

7 Rừng của thôn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về lâm sản 20 100 

8 Rừng có góp phần cải thiện sinh kế hộ 12 60 

9 Hộ tin tưởng vào lợi ích lâu dài của rừng 17 85 

10 Tiếp tục tham gia quản lý rừng cộng đồng 14 70 

  (Nguồn: Kết quả phỏng vấn 20 hộ gia đình, 2015) 

Với những nỗ lực của cộng đồng cùng với sự hỗ trợ về chính sách, kỹ thuật và tài chính của 

chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, rừng cộng đồng của thôn 3 đã được quản lý và 

bảo vệ tốt. Tài nguyên rừng được cải thiện thông qua các hoạt động làm giàu rừng bằng cây bản 

địa và các loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng, đặc biệt là hoạt động 

tuần tra bảo vệ rừng và nâng cao nhận thức của người dân. Với kết quả đó, cộng đồng và người 

dân thôn 3 tin tưởng vào công việc mà họ đang làm và giá trị tài nguyên rừng có thể đem lại cho 

họ trong tương lai. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Với mong đợi đưa ra được định hướng xây dựng mô hình quản trị rừng hiệu quả, nghiên 

cứu đã áp dụng cách tiếp cận nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn trong thu thập và phân tích 

thông tin. Kết quả nghiên cứu được thể hiện qua các luận điểm dưới đây: 

Mặc dù đều dựa trên nền tảng khung pháp lý và chính sách chung của quản trị và quản lý 

rừng cộng đồng, tiến trình thực hiện, kết quả đạt được cũng như những thuận lợi và khó khăn của 

thực tiễn triển khai của các mô hình rừng cộng đồng thể hiện đa dạng và phong phú. Nhiều nhân 

tố trên phương diện thúc đẩy và hạn chế sự thành công của mô hình quản lý rừng cộng đồng 

đã được phát hiện. Mặc dù rất khó để xác định nhân tố nào là nhân tố quan trọng nhất cho 

từng trường hợp, nhưng một vài nhân tố nổi bật lên khi tất cả các trường hợp được tổng hợp 

xem xét. Các nhân tố đó tập trung chủ yếu trên các phương diện: hành lang pháp lý và quyền 

hưởng dụng; xây dựng thể chế quản trị nội bộ; quyền và cơ hội tham gia; hiểu biết tài nguyên 

và chi phí của cộng đồng; và những hỗ trợ cần thiết từ các cơ quan chức năng. Các nhân tố 

này được xem xét trong bối cảnh luật pháp và luật tục, thể chế và tiến trình trong mối quan hệ 

với nguyên tắc giải trình, minh bạch, sự tham gia và pháp quyền sẽ là nền tảng định hướng 

cho việc xem xét có hay không sự hiệu quả trong quản trị rừng cộng đồng. 
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Mô hình quản trị rừng cộng đồng ở thôn 3, xã Hương Lộc đã thể hiện được sự ưu việt 

trong giải trình và sự minh bạch khi triển khai các chủ trương và chính sách liên quan đến 

quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan trong thể chế quản trị. Người dân đã 

được khuyến khích và tạo cơ hội tham gia ở phần lớn các bước trước, trong và sau khi giao 

rừng. Người dân đã có cơ hội đưa ra ý kiến thảo luận và thống nhất quyết định liên quan đến 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chính quyền địa phương và các bên liên quan đã thể hiện 

vai trò thúc đẩy hỗ trợ người dân trên phương diện chính sách và kỹ thuật, đặc biệt sự hỗ trợ 

kỹ thuật và tài chính hết sức quan trọng của Dự án ICCO trong làm giàu rừng và xây dựng mô 

hình sinh kế. Tuy nhiên rừng được giao là rừng nghèo, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về giá trị tài nguyên rừng chưa nhiều, công tác đo đạc và xác định thực trạng tài nguyên 

rừng chưa được thực hiện đúng mức, các thông tin về quyền hưởng lợi và cơ chế chia sẻ lợi 

ích chưa được chia sẻ rõ ràng, cộng đồng hiểu biết chưa tốt về chính sách do thụ động trong 

nghiên cứu, tính pháp quyền chưa được sử dụng triệt để khi xử lý các vụ vi phạm…là những 

yếu tố cơ bản cản trở và hạn chế hiệu quả của mô hình này.  

Để phát huy hiệu quả và tính bền vững của các mô hình quản lý rừng cộng đồng trên 

địa bàn nghiên cứu, những vấn đề thực tiễn cụ thể cần được cân nhắc thực hiện được thể hiện 

thông qua một số luận điểm dưới đây: 

Thứ nhất là củng cố và tạo hành lang pháp lý vững chắc cho cộng đồng trong quá trình 

thực thi hoạt động cũng như làm thế nào để họ hiểu rõ được quyền hưởng dụng nên được đặt lên 

vị trí ưu tiên trong quá trình phối hợp và hỗ trợ của cơ quan chức năng. Các bên liên quan cần 

ban hành và chuyển giao các quyết định và tài liệu pháp lý cho cộng đồng ngay ở thời điểm mà 

họ nhận rừng để quản lý và sử dụng. Các tài liệu được biên soạn đơn giản và được cung cấp đến 

tận tay mỗi thành viên trong cộng đồng. Đồng thời tăng cường triển khai các hoạt động tọa đàm 

và đối thoại chính sách để tăng sự hiểu biết, vận dụng đúng và đồng bộ cho cộng đồng. 

Thứ hai là chính sách hưởng lợi cho các cộng đồng nhận rừng nên được xây dựng rõ ràng 

theo hướng cân nhắc khả năng sinh lợi của từng trạng thái rừng và việc đầu tư nguồn lực của 

cộng đồng. Trong đó, những vấn đề cần được quan tâm là: xây dựng cách đánh giá đơn giản và 

chi tiết về tài nguyên, điều chỉnh điều kiện khai thác để rút ngắn thời điểm có thể hưởng lợi cho 

cộng đồng, ước lượng chi phí nguồn lực của cộng đồng, hỗ trợ tài chính hoặc các hình thức lợi 

ích vật chất khác cho cộng đồng trong những trường hợp cần thiết (rừng nghèo, rừng có chất 

lượng cây gỗ thấp, cộng đồng có kinh tế thấp). Đặc biệt, chính sách tạm ứng tài nguyên nên được 

cân nhắc và áp dụng kịp thời cho các cộng đồng mà rừng của người dân có trữ lượng và chất 

lượng đảm bảo điều kiện khai thác. 

Thứ ba là các cộng đồng xây dựng hệ thống quản trị nội bộ nên theo hướng khuyến khích 

sự tham gia của các thành viên, tăng tính chịu trách nhiệm, rõ ràng trong thực hiện và giám sát. 

Nó bao gồm việc thiết lập cơ cấu tổ chức, lựa chọn đối tượng tham gia và xây dựng quy chế vận 

hành. Xây dựng cơ cấu tổ chức và lựa chọn người tham gia nên theo hướng quy mô nhỏ, gắn kết 

vai trò chính quyền và đoàn thể. Quy chế vận hành nên được chỉnh sửa trong quá trình thực hiện 
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để cũng cố và tăng cường khả năng áp dụng. Đồng thời trang bị thêm năng lực quản trị và giải 

quyết xung đột cho cộng đồng nên được thực hiện cả trước và sau khi giao rừng. 

Thứ tư là các cộng đồng nên xem việc tuyên truyền nâng cao nhận thức quản lý bảo vệ rừng 

cho các thành viên là hoạt động quan trọng bên cạnh việc tuần tra bảo vệ rừng. Hoạt động tuyên 

truyền nên được thực hiện lồng ghép giữa hình thức chính thống thông qua họp cộng đồng (cộng 

đồng tổ chức hoặc có sự phối hợp với cơ quan chức năng) và các hình thức không chính thống như 

sinh hoạt cộng đồng, gia đình và văn hóa. Đặc biệt việc giáo dục và giám sát các đối tượng vi phạm 

trong cộng đồng nên được thực hiện nghiêm túc như các quy ước đã được thống nhất.  

Thứ năm là thông tin về đặc điểm và giá trị tổng thể của tài nguyên rừng nên được cung cấp 

cụ thể và chi tiết cho các cộng đồng nhận rừng. Hoạt động này không nên chỉ dừng lại ở việc cung 

cấp đặc điểm về trạng thái và trữ lượng gỗ của phần rừng mà cộng đồng đã nhận, nó bao gồm cả 

việc định hướng cho cộng đồng xác định và phát triển các giá trị khác của tài nguyên rừng, trang bị 

các tài liệu và kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển tài nguyên rừng. 

Thứ sáu là cộng đồng nên xây dựng các mô hình sinh kế ngắn và trung hạn dựa vào tài 

nguyên rừng. Hoạt động này khó để thực hiện nếu như không có sự tư vấn và hỗ trợ của các bên 

liên quan ở giai đoạn đầu. Sự hỗ trợ của các bên liên quan trong việc xác định mô hình, tập huấn 

kỹ thuật và hỗ trợ một phần nguồn lực về tài chính là thực sự cần thiết để khơi dậy và phát huy 

nội lực của cộng đồng. Đặc biệt, để các mô hình sinh kế này phát huy hiệu quả và bền vững, cộng 

đồng cần xây dựng cơ chế quản lý và chia sẻ lợi ích theo hướng khoán cho thành viên trong cộng 

đồng cụ thể, đồng thời với việc xây dựng cơ chế trích nộp và sử dụng nguồn quỹ.  

Để thực hiện được những điều đó, sự hỗ trợ, tư vấn và hợp tác của các bên liên quan 

trên các phương diện chính sách, kỹ thuật và tài chính theo phương thức đồng quản lý là hết 

sức cần thiết bên cạnh sự tâm huyết, chủ động và năng lực của cộng đồng. Sự hỗ trợ nên được 

thực hiện trong giai đoạn đầu khi cộng đồng được giao rừng và nên được xem như là trách 

nhiệm và công việc của các cơ quan có liên quan, đồng thời nên phát huy theo hướng nâng 

cao năng lực và phát huy nội lực của cộng đồng. Mô hình quản lý rừng cộng đồng sẽ không 

phát huy được hiệu quả nếu phương thức “đẩy trách nhiệm của nhà nước sang trách nhiệm 

của cộng đồng” trong quản lý tài nguyên rừng vẫn còn tồn tại. 
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	Trên góc độ là mô hình quản lý tài nguyên dùng chung, các nguyên lý xoay quanh vấn đề làm thế nào để đạt được sự quản trị tốt, quyền hưởng dụng rõ ràng và thiết thực, chia sẻ lợi ích công bằng đã được cân nhắc đề cập bởi nhiều nhà nghiên cứu. Các nghiên cứu của Ostrom (1990), McKean (1992), Ostrom và cộng sự (1994) (được tham khảo bởi McKean và Ostrom, 1995) đã đề cập và phân tích từ vấn đề cần phải có sự rõ ràng về ranh giới vật thể cũng như pháp lý, đến việc xây dựng quy chế quản lý và hợp tác rõ ràng hướng đến sự phù hợp và tạo điều kiện tham gia của người sử dụng tài nguyên, vấn đề về giám sát và giải quyết các xung đột, cũng như cơ chế phân cấp trong quản lý tài nguyên, v.v. Cùng với quan điểm đó, trong tổng kết phân tích của Mahanty và cộng sự (2007) liên quan đến mô hình quản lý rừng cộng đồng của 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam, các điều kiện cốt lõi để có sự tham gia và chia sẻ lợi ích công bằng cũng đã được xác định. Nội dung chi tiết của các nguyên lý này được thể hiện ở Bảng 1.
	Bên cạnh các quan điểm của các nghiên cứu nói trên, khi đề cập đến tầm quan trọng về quyền, cơ hội tham gia và chia sẻ lợi ích trong mô hình quản lý tài nguyên dùng chung nói chung và quản lý rừng cộng đồng nói riêng, nhiều nguyên lý quan trọng cũng đã được phát hiện. Krishna và Lovell (1985 được tham khảo bởi Iqbal, 2007) nhận định rằng sự tham gia là thực sự cần thiết và là chìa khóa cho sự thành công của các chương trình, sự tham chỉ có được hay đạt sự thành công khi và chỉ khi cơ chế hưởng lợi của sự tham gia được xem xét thỏa đáng cho từng chương trình hay dự án cụ thể. Trong đó cơ hội tham gia và hưởng lợi của người dân địa phương ở mô hình quản lý rừng cộng đồng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nó có thể được xem như là một hàm số phụ thuộc vào mục tiêu và đối tượng của chương trình, đặc điểm tài nguyên, sự khác nhau về quyền lực, tiến trình và cấu trúc quản trị, cơ hội tiếp cận lợi ích (Mahaty và cộng sự, 2007). 
	Bảng 1. Các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trong quản lý tài nguyên dùng chung



