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Rừng cộng đồng: Chính sách và thực tiễn 
Phan Đình Nhã - Viện tư vấn phát triển (CODE) 

Quản lý rừng cộng đồng đang trở thành một trong những phương thức quản lý rừng phổ biến ở 
Việt Nam và tồn tại song song với các phương thức quản lý rừng khác. Ở Việt Nam, khái niệm 
"cộng đồng" được dùng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng có thể được hiểu là (i) "Cộng 
đồng" là một tập hợp những người sống gắn bó với nhau thành một xã hội nhỏ có những điểm 
tương đồng về mặt văn hoá, kinh tế, xã hội truyền thống, phong tục tập quán, có các quan hệ 
trong sản xuất và đời sống gắn bó với nhau và thường có ranh giới không gian trong một thôn 
bản; (ii) "Cộng đồng" được dùng trong quản lý rừng chính là nói đến các nhóm người có mối 
quan hệ gắn bó với nhau trong sản xuất và đời sống. Cộng đồng là chủ thể được giao đất giao 
rừng (GĐGR) theo quy định của chính sách hiện hành là: “Cộng đồng dân cư thôn là toàn bộ 
các hộ gia đình, cá nhân sống trong cùng một thôn, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc hoặc đơn vị 
tương đương”. 

Dù được thừa nhận hay không thừa nhận thì ở Việt Nam, rừng cộng đồng vẫn tồn tại như một 
yếu tố khách quan và gắn liền với sinh kế và là nền tảng cuộc sống văn hoá xã hội của nhiều 
cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

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

• Trước 1954: Chế độ thuộc địa, phong kiến thừa nhận rừng cộng đồng truyền thống. Quản lý 
rừng cộng đồng dựa trên các hương ước và luật tục truyền thống. 

• Từ 1954 – 1975: Ở miền bắc, thực hiện chính sách cải cách ruộng đất và hợp tác hóa, tập 
trung phát triển lâm  nghiệp quốc doanh và Hợp tác xã nông - lâm nghiệp. Mặc dù không 
quan tâm lâm nghiệp hộ gia đình và lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ), nhưng về cơ bản, Nhà 
nước vẫn tôn trọng cộng đồng vùng miền núi quản lý rừng theo phong tục truyền thống, 
lâm nghiệp hộ gia đình được xác định là kinh tế phụ. Trong khi đó, ở miền nam, quản lý 
rừng cộng đồng vẫn duy trì giống thời kỳ trước năm 1954.  

• Từ 1976 – 1985: Nhà nước thực thi chính sách quản lý kinh tế tập trung và kế hoạch hóa 
cao độ lâm nghiệp quốc doanh và tập thể, do vậy rừng do cộng đồng quản lý bị thu hẹp. 
Tuy nhiên, một số nơi ở vùng miền núi vẫn tồn tại các khu rừng do cộng đồng tự công nhận 
nhưng mức độ tự quản dần bị mai một và lỏng lẻo. Quyết định 184 của Hội đồng Bộ trưởng 
năm 1982 và Chỉ thị 29 của Ban bí thư năm 1983 về giao đất giao rừng cho các thành phần 
kinh tế quốc doanh và tập thể, bắt đầu chú ý đến hợp đồng khoán rừng cho hộ gia đình.  

• Từ 1986 – 1992: Năm 1986, Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới bằng việc thừa nhận 5 
thành phần kinh tế. Năm 1988 và năm 1991 lần đầu tiên ra đời Luật đất đai và Luật Bảo vệ 
và phát triển rừng (BV&PTR) cho phép giao đất, giao rừng cho tổ chức, cá nhân và hộ gia 
đình. Lâm nghiệp hộ gia đình được thừa nhận. Chính sách về lâm nghiệp lần  đầu tiên đề 
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cập làng bản là chủ rừng hợp pháp đối với rừng truyền thống do họ quản lý: Ngày 
17/1/1992 Chủ tịch  Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra Nghị định số 
17/HTBT về việc thi hành  Luật  BV&PTR xác nhận làng, bản có rừng trước ngày ban hành 
Luật BV&PTR là chủ rừng hợp pháp.   

• Từ 1993 – 2002: Chính sách lâm nghiệp tăng cường quá trình phi tập trung hoá trong quản 
lý rừng, quan tâm đến xã hội hóa nghề rừng, tuy nhiên chính sách đối với LNCĐ chưa rõ 
ràng. Ở một số vùng đã thực hiện nhiều mô hình quản lý rừng cộng đồng nhưng ở mức độ 
tự phát hoặc mang tính chất thí điểm. Nhiều địa phương đã vận dụng một số văn bản của 
Nhà nước và của ngành cho phát triển LNCĐ như Nghị định 01/CP năm 1995 về giáo 
khoán đất lâm nghiệp, Nghị định 29/CP năm 1998 về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, 
Quyết định 245/1998/QĐ-TTg về việc thực hiện trách nhiệm của nhà nước của các cấp về 
rừng và đất lâm nghiệp, Thông tư 56/TT năm 1999 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn xây 
dựng quy ước bảo vệ phát triển rừng trong cộng đồng, Quyết định 08/2001/QĐ-TTg  về quy 
chế quản lý 3 loại rừng, Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi và nghĩa vụ khi 
tham gia quản lý rừng.   

• Từ 2003 – nay: Chính sách lâm nghiệp đã hình thành khung pháp lý cơ bản cho lâm nghiệp 
cộng đồng. Khái niệm "Cộng đồng dân cư" đã được Luật đất đai năm 2003 định nghĩa và 
quy định là một trong những Người sử dụng đất (Điều 9). Luật BV&PTR năm 2004 có một 
mục riêng quy định về giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn; quyền và nghĩa vụ của cộng 
đồng dân cư thôn được giao rừng.  Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính  phủ quy định 
cộng đồng dân cư thôn được giao đất rừng phòng hộ với các quyền chung như hộ gia đình 
và cá nhân được giao đất lâm nghiệp nhưng cộng đồng dân cư thôn không được chuyển đổi, 
chuyển  nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, bảo lãnh, góp 
vốn bằng quyền sử  đụng đất. Luật Dân sự  năm  2005  thừa  nhận  khái  niệm  sở  hữu 
chung của cộng đồng: Cộng đồng dân cư thôn có quyền sở hữu đối với tài sản được hình 
thành theo tập quán, tài sản do các thành viên trong cộng đồng đóng góp và cùng quản lý, 
sử dụng theo thoả thuận vì lợi ích của cộng đồng.  

Như vậy đến nay Việt Nam đã có khung pháp lý và chính sách cơ bản về rừng cộng đồng, được 
thể hiện  trong  hai  bộ  luật  lớn  (Luật  Đất  đai  năm  2003  và  Luật  BV&PTR và các văn 
bản hướng dẫn. Khung pháp lý và chính sách này quy định các điều kiện cơ bản như cộng đồng 
dân cư là chủ rừng, người sử dụng rừng có tư cách pháp nhân đầy đủ hoặc không đầy đủ tuỳ 
theo từng điều kiện của mỗi cộng đồng và đối tượng rừng được giao hay nhận khoán.  
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Quy định về giao đất (luật đất đai) và giao rừng (luật bảo vệ & phát triển rừng) đối với cộng 
đồng thôn bản: 

TT Hạng mục Quy định về  đất đai Quy định về rừng 

1 Khái niệm Cộng đồng dân cư gồm cộng 
đồng người Việt Nam sinh sống 
trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, 
bản, buôn, phum, sóc và các 
điểm dân cư tương đương có 
cùng phong tục tập quán hoặc 
có chung một dòng họ. 

Cộng đồng dân cư thôn là toàn 
bộ các hộ gia đình, cá nhân 
sống trong cùng một thôn, làng, 
bản, ấp, buôn, phum, sóc hoặc 
đơn vị tương đương. 

2 Hình thức giao Nhà nước giao đất rừng phòng 
hộ không thu tiền sử dụng đất 
(NĐ 181 - điều 72) 

Nhà nước giao rừng sản xuất, 
rừng phòng hộ không thu tiền 
sử dụng rừng. Diện tích rừng 
được giao nằm trong phương 
án giao rừng của UBND cấp xã 
được UBND huyện phê duyệt 
(NĐ23-điều 20) 

3 Hạn mức giao Không quy định Không quy định 

4 Thời hạn Ổn định lâu dài Rừng sản xuất: 50 năm, có gia 
hạn. Rừng phòng hộ: Ổn định 
lâu dài 

5 Tình trạng rừng  Không phân biệt (rừng giàu, 
trung bình, nghèo) 

6 Các quyền Được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Hưởng thành 
quả lao động, đầu tư trên đất. 
Hưởng các lợi ích do công trình 
của Nhà nước về bảo vệ, cải tạo 
đất nông nghiệp. Được hướng 
dẫn và giúp đỡ trong việc cải 
tạo, bồi bổ đất. Được bảo hộ khi 
bị xâm phạm đến quyền sử dụng 
đất hợp pháp của mình. 

Được khai thác, sử dụng lâm 
sản, lợi ích khác của rừng. 
Được sản xuất nông lâm ngư 
nghiệp kết hợp. Hưởng thành 
quả lao động, đầu tư trên diện 
tích rừng được giao. Được 
hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ  
vốn, lợi ích do các công trình 
công cộng bảo vệ, cải tạo rừng 
mang lại. 
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Các văn bản hướng dẫn chính về quản lý rừng cộng đồng hiện nay gồm: 

1. Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 về hướng dẫn trình tự thủ tục giao rừng, 
cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, cá nhân, hộm gia đình và cộng đồng dân cư 
thôn; 

2. Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNN-BTNMT về Hướng dẫn một số nội dung về 
giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp 

3. Thông tư 70/2007/TT-BNN ngày 1/8/2007 về hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực 
hiện Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn; 

4. Công văn số 2324/BNN-LN ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc 
hướng dẫn các chỉ tiêu kỹ thuật và thủ tục khai thác rừng cộng đồng; 

5. Công văn số 123/ BNN-LN ngày 15/01/2008 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn 
thí điểm thành lập, quản lý và sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng;  

6. Công văn số 754/CV-LNCĐ ngày 31/ 5/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về 
việc ban hành bản hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng; 

7. Công văn số 815/ CV- LNCĐ ngày 12/ 6/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về 
việc xây dựng mô hình cấu trúc rừng mong muốn cho rừng gỗ tự nhiên của cộng 
đồng; 

8. Công văn số 1326/ CV-LNCĐ ngày 07/9/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về 
việc hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng; 

9. Công văn số 1327/ CV-LNCĐ ngày 07/ 9/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về 
việc hướng dẫn điều tra rừng cộng đồng/Công văn số 141/CV-DALN ngày 05/02/ 
2008 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về việc sửa đổi, bổ xung hướng dẫn điều tra 
rừng cộng đồng; 

10. Công văn số 1703/CV-DALNCĐ ngày 14/ 11/ 2007 của Cục trưởng Cục Lâm 
nghiệp về việc hướng dẫn giám sát và đánh giá việc thực hiện quản lý rừng cộng 
đồng dân cư thôn; 

11. Công văn số 588/CV-LN-LNCĐ ngày 12/ 5/ 2008 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp 
về việc hướng dẫn cắm mốc ranh giới và làm bảng sơ đồ khu giao rừng cho cộng 
đồng thôn; 

12. Công văn số 787/CV-LNCĐ ngày 23/ 6/ 2008 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp về 
việc thí điểm áp dụng phân bố cây theo cỡ kính mong muốn để lập và tổ chức thực 
hiện kế hoạch QLRCĐ...  

Trong số các văn bản về rừng cộng đồng trên đây, chỉ có Thông tư 38/2007/TT-BNN, Thông tư 
liên tịch 07/2011 và Thông tư 70/2007/TT-BNN đã được áp dụng chính thức, các văn bản còn 
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lại vẫn đang ở dạng thí điểm. Như vậy, có thể thấy rằng sau gần 10 năm chính thức có chủ 
trương GĐGR cho cộng đồng (từ 2003) nhưng hệ thống văn bản pháp luật về rừng cộng đồng 
vẫn chưa hoàn thiện và đã có ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và hiệu quả thực hiện công tác 
GĐGR cho cộng đồng. 

II. Tình hình quản lý rừng cộng đồng  

Các chủ thể tham gia quản lý, sử dụng rừng cộng đồng gồm cộng đồng dân cư thôn, dòng tộc 
và  nhóm hộ hoặc nhóm sở thích. Rừng do cộng đồng dân cư thôn và dòng tộc quản lý thường 
ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với tập quán truyền thống, 
điều kiện sản xuất và thị trường kém phát triển, trình độ quản lý còn thấp với mục tiêu là đáp 
ứng nhu cầu sinh kế và cuộc sống văn hoá xã hội của cộng đồng. Rừng do nhóm hộ hoặc nhóm 
sở thích tự cùng nhau liên kết để quản lý thường ở các vùng sản xuất và thị trường phát triển, 
đang dần tiếp cận đến phương thức sản xuất hàng hóa. Lâm nghiệp cộng đồng được thể hiện 
dưới hai hình thức: 

- Quản lý rừng cộng đồng thôn/bản: Là hình thức mà mọi thành viên của  cộng đồng tham gia 
quản lý và ăn chia sản phẩm hoặc hưởng lợi từ những khu rừng thuộc quyền quản lý, sử dụng, 
sở hữu của cộng đồng hoặc thuộc quyền sử dụng chung của cộng đồng. Hiện nay rừng do cộng 
đồng thôn bản quản lý gồm các hình thức: (i) Rừng của thôn/bản tự quản lý theo truyền thống 
từ trước đến nay theo các luật tục truyền thống nhưng chưa được giao (đến năm 2007 còn 
khoảng 247 nghìn ha rừng truyền thống chưa được giao); (ii) Rừng đã được giao cho các cộng 
đồng quản lý (giao chính thức); (iii) Rừng trồng, rừng tự nhiên được UBND xã tạm giao cho 
cộng đồng thôn/bản quản lý. Các khu vực đất rừng do cộng đồng quản lý mặc dù có thể chưa 
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã công nhận quyền sử dụng đất, song trên 
thực tế, mặc nhiên cộng đồng đang tự tổ chức quản lý sử dụng và hưởng lợi từ rừng. Như vậy, 
thực chất “quản lý rừng cộng đồng” là cộng đồng dân cư thôn/bản quản lý rừng thuộc quyền sở 
hữu hoặc thuộc quyền sử dụng chung của cộng đồng, được hình thành thông qua tập quán quản 
lý truyền thống và chính sách giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn/bản của nhà nước.  

- Quản lý rừng dựa vào cộng đồng: Đây là hình thức cộng đồng tham gia quản lý các khu rừng 
không thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu chung của họ mà thuộc quyền quản lý, sử dụng sở 
hữu của các thành phần kinh tế khác nhưng có quan hệ trực tiếp đến đời sống, đến việc làm, thu 
hoạch sản phẩm, thu nhập hay các lợi ích khác của cộng đồng. Hình thức này có thể chia thành 
hai đối tượng: (i) Rừng của hộ gia đình, cá nhân là thành viên trong cộng đồng. Cộng đồng 
tham gia quản lý với tính chất hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ lợi ích cùng nhau trên cơ sở tự 
nguyện (tạo thêm sức mạnh để bảo vệ rừng, hỗ trợ hoặc đổi công cho nhau trong các hoạt động 
lâm nghiệp…); (ii) Rừng thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của các tổ chức nhà nước (các 
ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các lâm trường, công ty lâm nghiệp nhà nước…) và các 
tổ chức tư nhân khác. Cộng đồng tham gia các hoạt động lâm nghiệp như bảo vệ, khoanh nuôi, 
xúc tiến tái sinh, phục hồi rừng, trồng rừng với tư cách là người làm thuê thông qua các hợp 
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đồng khoán, hưởng lợi theo hợp đồng và điều kiện từng vùng (có thể được chăn thả gia súc, 
củi, lâm sản, nương rấy, gỗ làm nhà, thuỷ lợi nhỏ, nước sinh hoạt…).  

- Kết quả giao đất giao rừng cho cộng đồng: Kết quả giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư 
thôn bản đến 1/1/2012 và 1/1/2011 như sau: 

 

TT 

 

 

Hạng mục 

 

Kiếm kê đất đai 2010 
(1/1/2010) Thống kê đất đai 1/1/2011 

Giao  

sử dụng 

Giao để 

 quản lý(*) 

Giao 

 sử dụng 

Giao để 

 quản lý (*) 

I Đất lâm nghiệp 270686 504337 279551 513632 

 Rừng sản xuất 55260 186307 57304 184232 

 Rừng phòng hộ 215426 307412 222247 318314 

 Rừng đặc dụng - 10618  11086 

II Đất chưa sử dụng 45226 144968 44014 145579 

1 Đất đồi núi 43436 137162 42224 137168 

2 
Núi đá không có 
cây rừng 1790 7806 1790 8411 

 Tổng cộng 314122 641499 321775 650800 

Nguồn: Kết quả kiểm kê đất đai 2010 (1/1/2010) theo 2271/QĐ-BTNMT ngày 7/12/2011 

Kết quả thống kê đất đai đến 1/1/2011 theo 2282/QĐ-BTNMT ngày 08/12/2011 

Ghi chú: (*) Giao để quản lý: nghĩa là chưa được giao, hiện đang do UBND xã quản lý 

Như vậy, đến 1/1/2011, trong tổng số đất rừng cộng đồng đang quản lý và sử dụng (972.575 ha) 
mới chỉ có 33%  đã được giao chính thức cho cộng đồng (321775 ha, còn lại 650800 ha cộng 
đồng đang quản lý nhưng chưa được  giao (67%) 

Theo công bố diễn biến rừng đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, trong tổng số 13,51 triệu ha đất 
có rừng của cả nước, các tổ chức được giao quản lý  56,26% (BQL rừng, doanh nghiệp nhà 
nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang), hộ gia đình 25,97%, UBND xã quản lý 15,56%, diện 
tích đã giao cho cộng đồng quản lý là 298,984 nghìn ha (chiếm 2,21% tổng diện tích có rừng 
của cả nước). Thực tiễn thực hiện giao rừng cho cộng đồng từ sau Luật đất đai 2003 đến nay 
cho thấy, việc giao rừng cho cộng đồng quản lý vẫn đang ở giai đoạn mô hình là chính và chưa 
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được triển khai trên diện rộng. Nhiều cộng đồng dân tộc tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng 
nhưng chưa được tiếp cận đầy đủ quyền quản lý sử dụng rừng và các chính sách hỗ trợ của nhà 
nước khi được giao rừng.  

BQL
33,46%

Cộng đồng
2,21%

DVVT
1,96%

TCKT
6,25%

UBND xã
15,56%

Hộ
25,97%

DNNN
14,59%

 
Diện tích đất có rừng phân theo đối tượng sử dụng đến 31/12/2011 

Nguồn Quyết định  2089 /QĐ-BNN-TCLN ngày  30/ 8 /2012 

II. Tồn tại và bất cập trong quản lý sử dụng rừng của cộng đồng 

a. Vấn đề bất cấp trong chính sách quản lý rừng cộng đồng: 

(i) Tư cách pháp nhân về quyền được GĐGR chưa rõ ràng: Mặc dù Luật đất đai 2003, Luật 
BV&PTR 2004 và một số văn bản khác của Nhà nước quy định cộng đồng dân cư thôn thuộc 
đối tượng giao đất, giao rừng, có quyền quản lý và sử dụng rừng nhưng địa vị pháp lý của cộng 
đồng vẫn chưa đầy đủ và rõ ràng: 

• Bộ Luật dân sự 2005 quy định một tổ chức được công  nhận là một pháp nhân khi có đủ 
các điều kiện: Được cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận; có cơ cấu tổ 
chức chặt chẽ; có tài sản; tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Cộng đồng 
dân cư thôn chưa hội đủ các điều kiện trên nên chưa phải là một pháp nhân. Nếu giao 
rừng cho cộng đồng dân cư thôn, khi có xẩy 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. Đồng thời khi địa 
vị pháp nhân chưa rõ ràng thì cộng đồng sẽ gặp nhiều khó khăn các chính sách hỗ trợ 
phát triển rừng của nhà nước (như vay vốn trồng rừng…); 

• Luật đất đai 2003 và Luật BV&PTR năm 2004 quy định về việc GĐGR cho cộng đồng 
dân cư thôn/bản mang tính chất chung chung, chưa quy định rõ ràng (nêu đích danh) 
như các đối tượng khác (hộ gia đình/cá nhân, tổ chức): Trong luật đất đai, cộng đồng 
chưa có trong danh sách được giao các loại đất rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) như 
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các đối tượng khác (điều 75 đến 77). Trong luật BV&PTR, cộng đồng chưa có trong 
danh mục được coi là chủ rừng (điều 5) và chưa có trong danh mục được giao các loại 
rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất - điều 24). Các vấn đề này chỉ được thể hiện ở các 
vản bản dưới luật. 

(ii) Phân loại rừng truyền thống của cộng đồng chưa được thể hiện trong GĐGR: Rừng cộng 
đồng quản lý truyền thống gồm 3 loại tương ứng với quy hoạch 3 loại rừng của nhà nước: (i) 
Rừng tâm linh/rừng đặc dụng, (ii) Rừng bảo vệ nguồn nước/rừng phòng hộ, (iii) Rừng khai 
thác lâm sản/rừng sản xuất). Trên thực tế khi GĐGR cho cộng đồng nhiều khu vực phân loại 
rừng theo truyền thống không tương ứng phân loại rừng của nhà nước, trên hồ sơ giao rừng chỉ 
xác nhận loại rừng theo quy hoạch 3 loại rừng của nhà nước. 

(iii) Cơ chế chính sách còn thiếu: Cơ chế chính sách liên quan đến quyền  hưởng lợi rừng còn 
thiếu những quy định hiện hành về hưởng lợi, nhất là hưởng lợi gỗ trong giao rừng tự nhiên 
cho cộng đồng và khi cộng đồng quản lý và khai thác gỗ thương mại (Quyết định 
178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, Quyết định 40/2005/QĐ-BNN về quy chế khai thác 
gỗ… chưa được thay đổi cho đối tượng quản lý rừng là cộng đồng). Đối với rừng quản lý theo 
truyền thống của cộng đồng làng/bản (rừng tâm linh…), mặc dù quyền sở hữu đã được thừa 
nhận từ năm 1992 (NĐ 17/HĐBT năm 1992) nhưng vẫn chưa được khẳng định lại trong các 
văn bản sau 2003… 

b. Bất cập trong triển khai thực hiện: 

(i) Nhiều cộng đồng chưa nhận thức được quyền quản lý sử dụng rừng hoặc chưa chủ động đòi 
hỏi quyền lợi chính đáng được giao rừng. Theo quy trình quản lý rừng cộng đồng, tổ chức giao 
rừng cho cộng đồng là quá trình từ dưới lên: Từ nhu cầu của cộng đồng (có đơn xin giao rừng 
chỉ rõ địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng rừng) -> UBND xã -> UBND huyện thẩm tra xem 
xét ra quyết định giao rừng, nhưng trên thực tế hầu như làm ngược lại: Từ chủ trương của cấp 
trên (hoặc có tổ chức tác động, đề xuất) -> yêu cầu cộng đồng làm đơn và các thủ tục cần thiết 
để giao rừng. Đa số cộng đồng có nhu cầu về quản lý rừng là đồng bào dân tộc thiểu số miền 
núi trình độ học vấn hạn chế nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị thủ tục hồ sơ để 
được giao rừng và lập hồ sơ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ của nhà nước theo quy định. Do vậy khi 
cộng đồng có nhu cầu giao rừng nhưng không biết bắt đầu như thế nào nếu không có sự hỗ trợ 
của chính quyền và các tổ chức xã hội;   

(ii) Một số nơi, rừng quản lý truyền thống của cộng đồng bị chồng lấn, chồng chéo trong đất 
rừng của các chủ thể quản lý khác (BQL rừng phòng hộ/đặc dụng, lâm trường, công ty…) 
nhưng chưa được rà soát để tách ra trong quá trình giao đất giao rừng cho các chủ rừng; 

(iii) Các địa phương chưa chủ động và quan tâm đến GĐGR cho cộng đồng.  Theo quy định, 
chi phí GĐGR cho cộng đồng thuộc ngân sách nhà nước nhưng các tỉnh miền núi thường là 
những tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách hạn chế. Do vậy việc bố trí ngân sách để GĐGR cho 
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cộng đồng nhiều nơi chưa quan tâm mà chỉ dựa vào sự hỗ trợ của các chương trình dự án làm 
thí điểm…    

(iv) Một số nơi tổ chức GĐGR cho cộng đồng nhưng không bảo vệ được rừng. Nguyên nhân 
là: 

• Giao theo phong trào, chưa chú trọng đến nhu cầu và tập quán của cộng đồng (đất 
rừng giao không phải rừng quản lý truyền thống) như trường hợp ở huyện Đông 
Giang (Quảng Nam) giao hơn 16 nghìn ha cho 35 thôn/bản nhưng không phải rừng 
quản lý truyền thống của cộng đồng 

• Không được hưởng lợi từ rừng được giao nên người dân ít quan tâm bảo vệ và phát 
triển rừng 

• Chưa có hỗ trợ, hướng dẫn sau GĐGR… 

III. Kiến nghị 

1. Trong quá trình rà soát thu hồi đất đai theo Nghị định 200/2004/NĐ-CP và trước khi giao đất 
giao rừng cho các chủ rừng khác, cần rà soát nhu cầu sử dụng đất rừng của cộng đồng và bóc 
tách diện tích rừng quản lý truyền thống của cộng đồng (rừng tâm linh, rừng bảo vệ nguồn 
nước…) để giao lại cho cộng đồng. 

2.  Cần có chính sách, cơ chế hưởng lợi phù hợp đối với rừng giao cho cộng đồng thôn bản: 
Đối với rừng quản lý truyền thống từ lâu đời (rừng tâm linh):  Cần khẳng định lại quyền sở hữu 
rừng của cộng đồng như NĐ 17/HĐBT năm 1992. 

Đối với các loại rừng khác giao cho cộng đồng: Có chính sách hỗ trợ, hướng dẫn quản lý sử 
dụng, khai thác lâm sản sau GĐGR. Chính sách hưởng lợi đảm bảo cho người dân tham gia 
bảo vệ rừng sống được từ rừng... 

3. Các địa phương cần xác định GĐGR cho cộng đồng thôn/bản là vấn đề ưu tiên bố trí kinh 
phí và thực sự quan tâm triển khai để đảm bảo quyền lợi, bảo vệ phát triển văn hoá truyền 
thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với các tỉnh khó khăn, nhà nước cần xem xét hỗ trợ 
một phần kinh phí cho địa phương. 

4. Trong điều kiện hiện nay, việc giao rừng cho cộng đồng quản lý rất cần được sự hỗ trợ của 
các tổ chức xã hội để giúp các cộng đồng thôn bản có điều kiện tiếp cận quyền sử dụng và 
hưởng lợi từ rừng cộng đồng và góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho các bên liên quan 
điều chỉnh chính sách phù hợp và có giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả với điều kiện của 
cộng đồng dân tộc vì sự phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng miền núi. 


