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MỞ ĐẦU 

Quản lý đất cộng đồng là một trong các biện pháp phát triển kinh tế gắn liền với 

cộng đồng thôn bản đưa lợi ích đến từng người dân, đồng thời cũng là cách mà 

nhà nước ta có thể áp dụng nhằm mục đích bảo vệ và phát triển rừng bền vững, 

kết hợp với phát triển kinh tế trong địa bàn được giao. 

Với tiêu chí trên hiện tại huyện Quế Phong có triển khai giao đất cộng đồng cho 

người dân bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch kết hợp với sự giúp đỡ của các cán bộ kỹ 

thuật Viện Speri cùng phối hợp với công ty tư vấn NLN Miền trung. 

Qua khảo sát thực tế và kết hợp với các văn bản liên quan chúng tôi đã tiến hành 

lập kế hoạch quản lý rừng, đất rừng cộng đồng 5 năm giai đoạn 2012-2017. 

Phương pháp tiến hành dựa vào sự tham gia trực tiếp của cộng đồng dân cư thôn 

trong suốt tiến trình, đồng thời để người dân có thể tiếp cận được với phương 

pháp điều tra, giám sát tài nguyên và lập kế hoạch, phương pháp đo đếm số cây 

theo tuyến điển hình và lập ô hệ thống và sử dụng mô hình rừng ổn định để so 

sánh, làm cơ sở xác định khả năng cung cấp của các lô rừng trên cơ sở dung 

lượng mẫu đạt ≥2%. Tiến trình và phương pháp lập kế hoạch quản lý rừng cộng 

đồng và xây dựng quy chế quan lý đất cộng đồng cấp thôn. 

1. Đặc điểm tình hình Bản Pỏm Om 

Bản Pỏm Om, thuộc xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Trung tâm Bản nằm gần 

trung tâm xã cachs khoảng 1,5 km về phía Tây-Bắc. Xã Hạnh Dịch nằm cách 

trung tâm huyện Quế Phong (Thị trấn Kim Sơn) 14 km về phía Đông Bắc. Có 

con đường giao thông từ ngã ba Phú Phương đi Bản Khốm chạy qua. 

Bản Pỏm Om hiện tại có 67 hộ gia đình, trong đó dân tộc thiểu số tại chỗ, dân 

tộc Thái 67 hộ, chiếm 100%. 

Toàn Bản có 329 nhân khẩu, trong đó 

nam 163 người; nữ 166 người. Số lao động chính là 171 người. 

Canh tác của người dân trong Bản chủ yếu làm ruộng nước hai vụ và các loại 

cây nông nghiệp ngắn ngày khác, ruộng lúa phân bố dọc theo các suối gần Bản 

và một ít canh tác trên các nương rẫy cũ. Đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, 

sống phụ thuộc nhiều vào rừng. Trình độ văn hóa nhìn chung còn hạn chế. 

Kết quả phân loại kinh tế hộ của Bản có 47 hộ nghèo chiếm đến 70,15%. Điều 

này cho thấy đời sống kinh tế của người dân rất khó khăn, nghèo đói. Đa số hộ 

nghèo đói có diện tích đất canh tác ít. Do vậy trong giao đất giao rừng và lập kế 

hoạch quản lý rừng cộng đồng sẽ là cơ sở để thu hút các hộ khó khăn, ít đất vào 

kinh doanh rừng và tạo ra thu nhập từ lâm nghiệp. 



Trong Bản đã có 65 hộ đã mắc điện lưới quốc gia, song chủ yếu là để sinh hoạt, 

chưa sử dụng điện phục vụ cho sản xuất. 

Hệ thống kênh mương thủy lợi trong sản xuất của Bản chưa được bê tông hoá. 

Chủ yếu dựa vào hệ thống khe suối chảy quanh bản chưa chủ động được nguồn 

nước dành cho tuơi tiêu. 

Nước sinh hoạt rất khó khăn đối với nhiều hộ, thường thiếu nước sạch để sinh 

hoạt vào mùa khô. 

2. Mục tiêu của kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 5 năm 

Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng Bản Pỏm Om được xây dựng với các mục tiêu 

sau: 

- Hỗ trợ cộng đồng quản lý bền vững 426,52 ha rừng và đất rừng tự nhiên 

- Góp phần đảm bảo rừng ổn định, bảo vệ nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất. 

- Cung cấp sản phẩm rừng ổn định và từng buớc góp phần cải thiện sinh kế của 

người dân trong Bản. 

3. Tài nguyên rừng cộng đồng và khả năng cung cấp gỗ trong 5 năm 

3.1 Phân chia lô rừng, trạng thái địa phương, xác định mục tiêu quản lý, đo 

đếm diện tích 

Có 11 thửa đất, 58 lô (Rừng và đất rừng) thuộc tiểu khu 85 đã được giao cho 

cộng đồng bản Pỏm Om, các lô đã được người dân khoanh vẽ, xác định trạng 

thái, thiết lập mục tiêu quản lý, đo đếm diện tích. Tổng diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp của 58 lô là 426,52 ha. Các lô rừng nằm trong khu vực quy hoạch rừng 

sản xuất. 

Diện tích và trạng thái rừng Bản Pỏm Om: 

Số 

TT 
Trạng thái Ký hiệu Số lô 

Diện tích 

(ha) 

1 Đất trống trảng cỏ IA 2 10,08 

2 Đất trống trảng cây bụi IB 11 101,84 

3 Đất trống có cây tái sinh IC 10 31,63 

4 Rừng gỗ phục hồi cây lá rộng thường xanh IIB 8 67,79 

5 Rừng gỗ sau khai thác kiệt IIIA1 6 36,69 

6 Rừng hỗn giao gỗ nghèo – Nứa  IIIA1+N 5 72,27 

7 Rừng hỗn giao Nứa - Gỗ N+Gỗ 3 94,38 

8 Rừng trồng có trữ lượng KeoII 2 1,1 

9 Rừng trồng chưa có trữ lượng KeoI 5 3,0 

10 Rừng trồng Mét Mét 1 0,37 

11 Đất trồng cây nông nghiệp NN 5 7,37 

 Cộng  58 426,52 

 

 

 

Đặc điểm và mục tiêu quản lý các lô rừng cộng đồng Bản Pỏm Om 



 

Tiểu 

khu 
Khoảnh Thửa Lô Diện tích (ha) Trạng thái Mục tiêu quản lý 

85 3 136a 
a 1,68 IA Trồng rừng SX 

b 2,08 IC Trồng rừng SX 

85 7 136b 
c 1,28 IC Trồng rừng SX 

h 3,04 IIIA1 Bảo vệ, nuôi dưỡng 

85 7 149 

e 0,55 KeoI Chăm sóc, Bảo vệ 

f 0,54 NN SX Nông lâm nghiệp 

g 1,17 NN SX Nông lâm nghiệp 

i 2,51 IC Trồng rừng SX 

l 3,86 IIB Bảo vệ, nuôi dưỡng 

85 7 151 

a 0,58 KeoI Chăm sóc, Bảo vệ 

d 1,72 IC Trồng rừng SX 

i 9,22 IIIA1 Bảo vệ, nuôi dưỡng 

k 5,70 IIB Bảo vệ, nuôi dưỡng 

85 7 168 

n 13,48 IIB Bảo vệ, nuôi dưỡng 

m 22,09 IIIA1 Bảo vệ, nuôi dưỡng 

o 0,17 NN SX Nông lâm nghiệp 

85 9 180a 

a 0,37 Mét Chăm sóc, Bảo vệ 

b 0,36 IB Trồng rừng SX 

c 3,58 IIIA1 Bảo vệ, nuôi dưỡng 

d 0,35 KeoI Chăm sóc, Bảo vệ 

e 4,17 IIIA1 Bảo vệ, nuôi dưỡng 

f 0,80 KeoII Bảo vệ, khai thác 

g 0,30 KeoII Bảo vệ, khai thác 

h 2,85 NN SX Nông lâm nghiệp 

i 9,27 IA Trồng rừng SX 

j 0,55 KeoI Chăm sóc, Bảo vệ 

k 26,30 IIIA1+N Bảo vệ, nuôi dưỡng 

l 31,88 IB Trồng rừng SX 

m 4,81 IIIA1+N Bảo vệ, nuôi dưỡng 

85 8 180b b 1,99 IB Trồng rừng SX 



Tiểu 

khu 
Khoảnh Thửa Lô Diện tích (ha) Trạng thái Mục tiêu quản lý 

e 1,27 IIB Bảo vệ, nuôi dưỡng 

h 14,30 IIIA1+N Bảo vệ, nuôi dưỡng 

k 7,51 IB Trồng rừng SX 

85 8 182a 

c 1,92 IC Trồng rừng SX 

d 14,48 IIB Trồng rừng SX 

f 0,97 KeoI Chăm sóc, Bảo vệ 

g 0,81 IA Trồng rừng SX 

i 4,41 IB Trồng rừng SX 

j 19,77 IIIA1+N Bảo vệ, nuôi dưỡng 

85 14 182b 

a 8,24 IIB Bảo vệ, nuôi dưỡng 

c 2,64 NN SX Nông lâm nghiệp 

d 1,00 IC Trồng rừng SX 

f 1,59 IB Trồng rừng SX 

h 10,28 IC Chăn nuôi gia súc 

l 8,44 IB Trồng rừng SX 

k 7,09 IIIA1+N Bảo vệ, nuôi dưỡng 

o 20,14 N+Gỗ Bảo vệ, nuôi dưỡng 

85 14 183 

b 3,12 IB Trồng rừng SX 

e 3,20 IIIA1 Bảo vệ, nuôi dưỡng 

g 10,76 IIB Bảo vệ, nuôi dưỡng 

i 6,20 IC Chăn nuôi gia súc 

n 1,39 IIB Bảo vệ, khai thác 

m 30,00 IB Trồng rừng SX 

p 50,02 N+Gỗ Bảo vệ, nuôi dưỡng 

85 15 184 

a 2,96 IC Chăn nuôi gia súc 

b 3,12 IB Chăn nuôi gia súc 

c 9,42 IB Chăn nuôi gia súc 

d 24,22 N+Gỗ Bảo vệ, nuôi dưỡng 

 

Người dân tham gia mô tả lô rừng và thảo luận mục tiêu quản lý cho từng lô. 



 

 

Mô tả trạng thái các lô rừng, đất rừng 



58 lô rừng, đất rừng được mô tả, trong đó có 6 lô ở trạng thái IIIA1; 5 lô có 

trạng thái IIIA1 + N; 8 lô có trạng thái IIB; 3 lô có trạng thái N+Gỗ; 1 lô có 

trạng thái là Mét; 7 lô trồng keo và 23 lô đất trống (IA,IB,IC) có cây tái sinh và 

5 lô đất có trạng thái NN dùng để làm Nông nghiệp. Cùng với mô tả lô, việc 

phân tích các khó khăn, cơ hội và giải pháp đã được thực hiện đối với mỗi lô 

rừng. Kết quả được trình bày ở phần phụ lục. 

3.2 Đánh giá các lô đất, rừng và khả năng tận dụng trong phát triển rừng 

cộng đồng 5 năm tới 

Trong tổng số 58 lô rừng, đất rừng giao cho cộng đồng, qua thảo luận mô tả lô 

rừng với người dân bản địa, xác định được các vùng rừng và đất rừng theo từng 

mục đích quản lý và bảo về rừng cộng đồng. Nhìn chung trên diện tích các lô đất 

được giao đều có trữ lượng  thấp không thể tiến hành khai thác trong những năm 

tới mà cần phải tiến hành khoanh nuôi bảo vệ. Trên các lô này chúng tôi đã tiến 

hành điều tra ô mẫu để xác định trữ lượng của rừng. Phương pháp điều tra rừng 

có sự tham gia của người dân đã được tiến hành, tài nguyên cây gỗ được đánh 

giá Bảng qua các ô mẫu điều tra là 500m
2
 cho từng lô, người dân được hướng 

dẫn đếm số cây theo cấp kính. Qua điều tra cụ thể chúng tôi đã có trữ lượng cụ 

thể của các lô đất, rừng trong phạm vi được giao, kết quả được nêu trong bảng 

kèm theo. 

Với các lô trạng thái IIIA1 là rừng nghèo cần phải nuôi dưỡng và bảo vệ. Có thể 

khai thác tận thu lâm sản ngoài gỗ, khai thác những cây bé hơn theo hình thức 

chọn lọc, lấy củi. Các hoạt động chính: Nuôi dưỡng rừng, bảo vệ, trồng thêm 

các cây lâm sản ngoài gỗ cây lấy gỗ mục đích làm giàu rừng. Với các loài cây 

chủ yếu là ràng ràng, dẻ, dung, chẹo phục hồi tái sinh sau khai thác nên trữ 

lượng thấp. Đây là các loài cây lâu năm nên có tốc độ tăng trưởng khá chậm. 

Tổng diện tích các lô này là 36,69 ha; tổng trữ lượng là 1974,02 m
3
; trữ lượng 

bình quân là 58,95 m
3
/ha; mức tăng trưởng về thể tích của lâm phần là 3,4%. 

Sau năm năm, trữ lượng bình quân của lâm phân rừng nghèo đạt 69,68 m
3
/ha 

(Trữ lượng còn quá thấp). Vì vậy, trong vòng 5 năm tới sẽ không thể tiến hành 

khai thác mà chỉ có thể khai thác tận thu các sản phẩm như LSNG, củi, cây 

thuốc…. 

Với các vùng rừng này cần phải nuôi dưỡng bảo vệ, đặc biệt là ở các vùng rừng 

thiêng, rừng đầu nguồn nước. Hàng năm nên tiến hành các biện pháp kỹ thuật 

lâm sinh như tỉa cành, chặt nuôi dưỡng, luỗng phát dây leo, bụi rậm… nhằm 

thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của các cây gỗ mục đích. 

Với các lô rừng có trạng thái IIIA1+N là rừng nghèo sau khai thác có sự hỗn 

giao giữa tre nứa và cây gỗ. Sau khi điều tra khảo sát nhận thấy trữ lượng gỗ của 

các lô có trạng thái này cũng thấp cần có các biện pháp bảo vệ phát triển rừng. 

Tổng diện tích các lô này là 72,27 ha; tổng trữ lượng là 4139,83 m
3
; trữ lượng 

bình quân là 58,76 m
3
/ha mức tăng trưởng về thể tích của lâm phần là 3,4%. Sau 

năm năm, trữ lượng bình quân của lâm phân rừng hỗn giao nghèo - Nứa mới chỉ 

đạt 69,45 m
3
/ha (Trữ lượng còn quá thấp). Vì vậy, trong vòng 5 năm tới sẽ 

không đạt được trữ lượng để tiến hành khai thác.  



 Qua điều tra cũng thấy các khóm tre nứa hỗn giao trong vùng hầu hết đã bị 

khuy nên không thể tiến hành khai thác. Mà có thể khai thác măng vào mùa 

măng phục vụ đáp ứng nhu cầu lương thực của các người dân trong bản. 

Với các vùng rừng có trạng thái N+Gỗ là rừng có sự hỗn giao giữa tre nứa với 

các loài cây gỗ. Theo điều tra, các cây gỗ ở đây là cây tái sinh có trữ lượng 

không cao. Tổng diện tích các lô này là 94,38 ha; tổng trữ lượng là 1324,66 m
3
; 

trữ lượng bình quân là 13,87 m
3
/ha mức tăng trưởng về thể tích của lâm phần là 

2,8%. Vì vậy, trong vòng 5 năm tới sẽ đạt được trữ lượng là 3665,324m
3
. Nên 

không thể tiến hành khai thác mà chỉ có thể tận thu các lâm sản ngoài gỗ, củi 

(cây chết, cành gãy…), khai thác măng. 

Với các lô rừng có trạng thái IIB là rừng phục hồi có sự tái sinh của các cây gỗ 

lá rộng thường xanh. Tổng diện tích các lô này là 67,79 ha; tổng trữ lượng là 

5.741,36 m
3
; trữ lượng bình quân là 84 m

3
/ha mức tăng trưởng về thể tích của 

lâm phần là 2,8%. Vì vậy, trong vòng 5 năm tới sẽ đạt được trữ lượng bình quân 

của lâm phần rừng phục hồi này là 96,44m
3
/ha. Nên không thể tiến hành khai 

thác mà có thể tận dụng khai thác củi, lâm sản ngoài gỗ, chăn thả trâu bò gia 

súc… 

Lô có trạng thái Mét là lô có loài cây chủ yếu là mét qua điều tra mét ở đây còn 

nhỏ các khóm, bụi không lớn trữ lượng không cao. Với tổng diện tích chỉ có 

0,37 ha. Đây không thể xem là nguồn cung cấp để có thể đủ đáp ứng nhu cầu 

của người dân. Nên có thể để lại đến lúc có thể khai thác thì tiến hành khai thác 

đáp ứng một phần nào nhu cầu của người dân trong bản. 

Các lô có trạng thái là KeoI, KeoII là các lô có trồng keo được 1-2 năm tuổi với 

tổng diện tích 4,1 ha keo được trồng với mật độ 1600 cây/ha. Nhưng theo khảo 

sát, keo không được chăm sóc hầu hết là để tự nhiên nên tốc độ tăng trưởng 

chậm. Trong các năm tới cần thiết phải chăm sóc keo để có thể đạt được sản 

lượng cao nhất. Mỗi năm cần tiến hành các biện pháp lâm sinh như tỉa cành, tỉa 

thưa (nếu cần)… mục đích thúc đẩy sự tăng trưởng nhằm tiến sớm hơn đến 

thành thục kinh tế để có thể khai thác trong vong 5-6 năm tới.  

Các lô có trạng thái NN là các lô được dân tự khai phá để dùng sản xuất nông 

nghiệp trước khi có chính sách giao đất cộng đồng. Có 5 lô với tổng diện tích 

7,37 ha đã được sử dụng làm nông nghiệp, vì vậy trong các năm tới cần có kế 

hoạch sử dụng cụ thể tránh tình trạng lãng phí đất. Bao giờ không dùng đến nữa 

cần bàn giao lại cho cộng đồng để cộng đồng có kế hoạch sử dụng cụ thể có lợi 

ích cho toàn thể cộng đồng và phù hợp với mục đích của chính sách giao đất 

cộng đồng.  

Các lô có trạng thái là IA, IB, IC là các lô đất trống với lượng cây tái sinh ít. Có 

tổng diện tích là 143,55 ha. Đây là diện tích lớn có thể sử dụng để khai thác sản 

xuất áp dụng các mô hình trang trại, nông lâm kết hợp để phát triển kinh tế. Tại 

đây có thể trồng cây lâm nghiệp làm nông nghiệp đào ao thả cá… 

4.  Nhu cầu gỗ của cộng đồng bản Pỏm Om 5 năm và cân đối cung cầu 



Kết quả đánh giá nhu cầu sử dụng gỗ trong cộng đồng, cho thấy người dân có 

các nhu cầu gỗ cho làm nhà, bếp, chòi chứa lúa, chuồng trại, nhà mồ, hòm, ...   

Nhóm nông dân đại diện cùng nhóm cán bộ kỹ thuật thúc đẩy đã thảo luận, 

phỏng vấn trên một số hộ dân và xác định nhu cầu sử dụng lâm sản cho gia dụng 

của thôn trong 5 năm. 

Kết quả khảo sát, xác định được nhu cầu sử dụng của người dân toàn Bản trong 

1 năm là gỗ: 90m
3
, tre nứa: 1.5000 cây, củi:150 Ster. 

5. Kế hoạch quản lý rừng, đất rừng cộng đồng Bản Pỏm Om, 5 năm giai 

đoạn 2012 – 2017 

Kế hoạch quản lý rừng 5 năm của cộng đồng được xây dựng dựa trên cơ sở kết 

quả thảo luận trước đó, bao gồm:   

−  Mục tiêu quản lý các lô rừng, trong đó có phân tích những vấn đề/ khó khăn, 

thuận lợi/ cơ hội, giải pháp cụ thể đối với từng lô.  

−  Sơ đồ so sánh số cây theo cây kính màu của từng lô rừng với mô hình rừng ổn 

định để xác định khả năng cung cấp gỗ trong 5 năm đến và phân tích các giải 

pháp cho từng lô.  

−  Kết quả đánh giá nhu cầu gỗ của cộng đồng và cân đối cung – cầu lâm sản 

của thôn trong 5 năm. 

Kế hoạch được xây dựng theo các giải pháp:  

i)  Bảo vệ rừng  

ii)  Phát triển rừng: Bao gồm trồng mới  

iii) Khai thác sử dụng rừng: Bao gồm khai thác gỗ gia dụng và khai thác gỗ 

thương mại, tận thu các sản phẩm từ rừng ( LSNG, thuốc) 

Kế hoạch tổng thể: 

TT Nội dung Số lượng 
Thời gian thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

1 
Thành lập tổ tuần tra bảo vệ 

rừng 
10 người 2012 

Ban 

QLRCĐ 

2 Bảo vệ rừng 272,60 ha 2012-2017 Cả bản 

- Rừng tự nhiên 271,13 ha   

- Rừng trồng 1,47 ha   

3 Trồng mới rừng keo 111,57 ha 2012-2017 Cả bản 

5 Chăm sóc rừng mới trồng trồng 111,57 ha Thường xuyên Cả bản 

6 Khai thác tận thu LSNG (măng)  Theo mùa Dân 

7 Khai thác cây thuốc nam  Theo mùa Dân 

8 Sản xuất nông lâm nghiệp 7,37 ha  Toàn bản 

9 Chăn nuôi 19,44 ha   

5.1. Kế hoạch bảo vệ rừng 

Kế hoạch bảo vệ rừng tập trung vào việc tổ chức và triển khai cộng đồng bảo vệ 

25 lô rừng hiện có, xây dựng các bảng biển, quy ước bảo vệ và phát triển rừng 

cộng đồng 



- Đối tượng: Rừng tự nhiên và rừng trồng có trữ lượng. 

- Diện tích: toàn bộ diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng hiện tại có 272,6 ha. 

- Biện pháp bảo vệ:  

+ Ban quản lý RCĐ cấp thôn tiến hành thành lập đội tuần tra, bảo vệ rừng.  

+ Tiến hành bảo vệ tại các vùng rừng thiêng, rừng đầu nguồn. Mỗi tháng đội 

tuần tra, bảo vệ rừng tổ chức tuần tra 2 lần trong các lô dưới sự phân công của 

ban quản lý rừng cộng đồng. Không để xảy ra các hoạt động chặt phá rừng, phá 

rừng làm nương rẫy, cháy rừng,…. 

+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho mọi người dân hiểu rõ những việc 

được làm và không được làm trong khu vực bảo vệ.   

 - Kế hoạch bảo vệ rừng qua các năm trong giai đoạn 2012-2017 

STT Năm thực hiện Diện tích Mô tả hoạt động 

1 2012 272,60 Tổ chức tuần tra bảo vệ 2 lần/ tháng 

2 2013 272,60 Tổ chức tuần tra bảo vệ 2 lần/ tháng 

3 2014 275,60 Tổ chức tuần tra bảo vệ 2 lần/ tháng 

4 2015 284,87 Tổ chức tuần tra bảo vệ 2 lần/ tháng 

5 2016 311,14 Tổ chức tuần tra bảo vệ 2 lần/ tháng 

6 2017 343,02 Tổ chức tuần tra bảo vệ 2 lần/ tháng 

Những diện tích rừng mới trồng, sau 3 năm chăm sóc chuyển sang bảo vệ rừng; 

diện tích rừng mới trồng hiện tại (3,0 ha) sau 2 năm (Vào năm 2014) được đưa 

vào bảo vệ rừng. 

5.2. Trồng rừng 

- Đối tượng đất trồng rừng:  

Tại các lô có trạng thái IA, IB, IC tiến hành trồng mới rừng keo lá tràm, đây là 

loài có tốc độ sinh trưởng nhanh kỹ thuật trồng và chăm sóc đơn giản, giá trị 

kinh tế cao. Vì do chưa có điều kiện tự làm vườn ươm giống cây keo lá tràm tại 

địa bàn (Mặt bằng, kỹ thuật) nên đề nghị có thể đặt mua giống cây từ nơi khác 

về. Đến lúc đủ điều kiện cần xây dựng vườn ươm giống để có thể chủ động 

được nguồn giống tại chỗ.  

- Diện tích trồng rừng (cho toàn giai đoạn 5 năm): 111,57 ha. 

- Loài cây trồng: Keo Lá tràm. 

+ Cây giống có nguồn gốc từ Nghệ An và được ươm tại Quế Phong và các 

huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

+ Tuổi đem trồng 3-4 tháng, chiều cao 35-40 cm, đường kính cổ rễ lớn 

hơn 0,35- 0,4 cm. 

- Xử lý thực bì: Phát trắng thực bì,  phát dọn sạch vén về 2 phía. 



- Làm đất: Cục bộ theo hố, kích thước 40cmx40cmx40cm, cuốc hố trước 

1 tháng; tiến hành lấp hố, theo nguyên tắc đất mặt lấp trước sau đó lấp đất dưới 

đáy hố sau, bón phân trước khi đem trồng. 

- Kỹ thuật trồng rừng:  

+ Trồng cục bộ theo hố, mỗi hố trồng 1 cây, trước khi đem trồng cây con 

phải được vận chuyển đến vườn ươm dã chiến, để chăm sóc cho cây bình phục 

mới đem trồng. 

+ Mật độ trồng 1.660cây/ha, cự ly cây cách cây 2,0m hàng cách hàng 

3,0m. 

+ Kỹ thuật trồng, dùng tay hoặc dao xé bầu, sau đó đặt ngay ngắn vào 

giữa hố dùng tay lấp đất ngập bầu, đắp hình mâm xôi tránh cây ngập nước. 

+ Thời vụ trồng từ tháng 2 đến tháng 3 vào vụ Xuân và từ tháng 7 đến 

tháng 8 vào vụ Thu. 

+ Chăm sóc và trồng dặm cây con, sau trồng rừng 1 năm. 

+ Thường xuyên tuần tra bảo vệ ngăn chặn người và gia súc phá hoại, 

nghiêm cấm đốt lửa trong rừng. 

Kế hoạch trồng rừng cho các năm trong giai đoạn 2012-2017: 

Khoảnh Lô 

Diện 

tích 

(ha) 

Năm trồng 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 
a 1,68 1,68           

b 2,08 2,08           

Cộng Khoảnh 3  3,76 3,76           

7 

c 1,28 1,28           

d 1,72 1,72           

i 2,51 2,51           

Cộng Khoảnh 7  5,51 5,51           

8 

b 1,99   1,99         

c 1,92   1,92         

g 0,81   0,81         

i 4,41   4,41         

k 7,51   7,51         

Cộng Khoảnh 8  16,64   16,64         

9 

b 0,36   0,36         

i 9,27   9,27         

l 31,88     31,88       

Cộng Khoảnh 9 41,51   9,63 31,88       

14 

b 3,12       3,12     

d 1,00       1,00     

f 1,59       1,59     

l 8,44       8,44     



Khoảnh Lô 

Diện 

tích 

(ha) 

Năm trồng 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

m 30,00         15,00 15,00 

Cộng Khoảnh 14  44,15       14,15 30,00   

Tổng cộng  111,57 9,27 26,27 31,88 14,15 15,00 15,00 

 Năm đầu tiên (2012) là năm khởi động, nên mới chỉ bố trí trồng thí điểm 

với diện tích ít, tập trung gần đường, gần Bản để dễ thực hiện; từ năm thứ hai và 

năm thứ 3, bố trí diện tích đưa vào trồng tương đối nhiều hơn, địa điểm dễ thực 

hiện với cự ly không quá xa; các năm còn lại, bố trí diện tích đưa vào trồng 

tương đối giảm, do điều kiện địa hình (Vùng sâu, xa), đi lại khó khăn gây ảnh 

hưởng tới việc vận chuyển cây, phân bón và cự ly đi làm. 

5.3. Kế hoạch sản xuất Nông – Lâm nghiệp 

- Đối tượng: Tiến hành sản xuất Nông lâm nghiệp ở các lô đất hiện tại đang 

trồng các loài cây nông nghiệp ngắn ngày như lúa rẫy, hoa màu... tại đây, có thể 

áp dụng các mô hình trang trại, nông lâm kết hợp để phát triển kinh tế.  - 

Diện tích thực hiện: 7,37 ha. 

- Tiến độ thực hiện: Thực hiện trên các năm. 

- Giải pháp thực hiện: Những diện tích này hiện nay đang được các hộ gia đình 

quản lý, sử dụng (Bột phát, không theo quy hoạch); Tuy nhiên, với sự gắn bó 

bao đời nay của người dân, những diện tích này vẫn được giao lại cho Họ để sản 

xuất, kinh doanh; nhưng nếu như các hộ gia đình trên không tiếp tục sản xuất 

trên diện tích đó (Từ 1 năm trở lên) phải giao lại  cho tập thể Cộng đồng để 

Cộng đồng có kế hoạch sử dụng. 

5.4. Kế hoạch chăn nuôi 

- Đối tượng: Là vùng đất tương đối bằng phẳng, thuộc trạng thái đất trống (IC) 

có cây tái sinh, vùng xa dân cư. 

- Diện tích: 31,98 ha. 

- Tiến độ thực hiện: Tất cả các năm. 

- Giải pháp thực hiện: Toàn bộ Trâu, bò của Bản sẽ được tập trung vào khu vực 

này để chăn, thả. Nghiêm cấm mọi hoạt động như chặt phá cây non (Cây tái 

sinh) hoặc gây tổn hại đến cây rừng, lâm sản ngoài gỗ tại khu vực này cũng 

được tuyên truyền, phổ biến và quán triệt. Với mục tiêu vừa chăn thả vừa 

khoanh nuôi tái sinh tự nhiên. 

 

 

6. Giải pháp thực hiện 

Để thực hiện kế hoạch quản lý rừng và đất rừng cộng đồng có hiệu quả cao, cần 

thực hiện một số giải pháp sau: 



Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của kế hoạch quản lý rừng  

STT Hoạt động 
Trách nhiệm 

Hộ gia đình Ban QLRCĐ 

1 Bảo vệ rừng 

-Khi lên rẫy kết hợp với  

điều tra rừng. 

-Tích cực tham gia BVR 

cùng BQL rừng cộng đồng.  

-Khi đốt nương không  để 

cháy lan vào rừng.  

-Phải chú ý khi có người lạ 

vào rừng. 

- Tuyên truyền bảo vệ, 

phòng chống cháy rừng.  

- Huy động thành viên 

tuần tra theo định kỳ.  

- Có chấm công các thành 

viên tham gia bảo vệ 

rừng.  

- Phải chú ý khi có người 

lạ vào rừng. 

2 Phát triển rừng 

- Bảo vệ rừng trồng.  

- Các hộ gia  đình tự bỏ 

công trồng rừng, làm giàu 

rừng  

- Các hộ gia  đình có trách 

nhiệm chăm sóc rừng 

trồng, rừng làm giàu 

- Huy  động các hộ trồng 

và làm giàu rừng.  

- Liên hệ UBND xã tìm 

nguồn giống.  

- Có số ghi chép số lượng 

trồng của các hộ. 

3 
Khai thác sử 

dụng rừng 

- Các hộ gia  đình cùng 

tham gia  đi chọn cây.  

- Làm đơn xin khai thác gỗ 

làm nhà  

- Tự khai thác đối với gỗ 

gia dụng.  

- Cử người tham gia vào 

bài cây, vệ 

sinh rừng 

Cử người chọn cây khai 

thác  

- Xác minh đơn xin khai 

thác gỗ gia dụng của các 

hộ trước khi chuyển lên 

UBND xã.  

- Điều phối, giám sát  

đánh giá và báo cáo tiến 

trình sử dụng rừng. 

4 
Phân chia lợi 

ích 

- Tham gia đầy đủ  các 

cuộc họp của 

cộng đồng.  

- Khai thác gỗ gia dụng  

đúng số 

lượng và qui cách.  

- Chấp hành sự phân chia 

lợi ích theo 

quy ước. 

- Phối hợp với xã tổ chức  

đấu giá gỗ công khai.  

- Tổ chức giám sát khai 

thác gỗ gia dụng và 

thương mại.  

- Quản lý kinh phí, quỹ 

phát triển rừng cộng đồng  

- Xác minh nhu cầu gỗ gia 

dụng trong buôn và lập 

thủ tục đầy đủ.  

- Phân chia lợi ích theo 

quy ước.   

 Quyền lợi, chia sẻ lợi ích  

Hiện tại, các lô rừng được giao chưa thể khai thác lấy gỗ mà chỉ có thể tiến hành 

khai thác tận thu lấy củi và các LSNG cũng như măng. Tất cả các hộ dân sinh 

sống tại Bản Pỏm Om cần tuân thủ và thực hiện nghiêm quy chế quản lý rừng 



cộng đồng đã được xây dựng, thông qua và phê duyệt của các cấp có thẩm 

quyền 

 

 

KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 

 

 Kết Luận 

Trên đây là bản kế hoạch 5 năm tới áp dụng cho phần giao đất cộng đồng bản 

Pỏm Om, xã Hạnh Dịch, Huyện Quế Phong. 

Kế hoạch quản lý rừng, đất rừng 5 năm của bản Pỏm Om được xây dựng trên cơ 

sở đánh giá tài nguyên rừng và nhu cầu cộng đồng, kết quả cho thấy rừng chưa 

đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về gỗ sử dụng trong đời sống của cộng đồng và 

khai thác cho mục đích thương mại để tạo thu nhập cho hộ gia đình và xây dựng 

quỹ phát triển quản lý rừng cộng đồng. Nhưng, với diện tích đất trống khá lớn 

có thể lợi dụng vào đó để phát triển kinh tế trong tương lai với các kế hoạch 

trồng rừng và phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế trang trại hay nông lâm kết 

hợp. Rừng được lập kế hoạch quản lý bền vững trong 5 năm, thu hút sự tham gia 

của người dân bản Pỏm Om vào bảo vệ rừng, phát triển rừng và khai thác sử 

dụng bền vững các lô rừng được giao.  

 Đồng thời với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan 

chức năng có liên quan, cộng đồng có khả năng tổ chức bảo vệ và phát triển 

rừng trong 5 năm đến theo kế hoạch đã lập. 

 Kiến nghị  

 Các bước tiếp theo cần làm để hỗ trợ cộng đồng thực hiện kế hoạch và 

phân chia lợi ích là:  

 -  UBND huyện phê duyệt Quy ước bảo vệ và phát triển rừng cho cộng 

đồng và phê duyệt kế hoạch quản lý rừng, đất rừng cộng đồng 5 năm, giai đoạn 

2012-2017.  

 -  Tổ chức cộng đồng thực hiện Quy ước và kế hoạch quản lý rừng cộng 

đồng./. 

 

      ĐẠI DIỆN BQL-RCĐ BẢN PỎM OM 

         Trưởng Ban 
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