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UBND XÃ HẠNH DỊCH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Bản: Pỏm Om                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN HỌP BẢN 

(Bản: Pỏm Om   Xã: Hạnh Dịch) 

 

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 2012 vào hồi…..giờ…..phút, tại bản Pỏm 

Om chúng tôi tổ chức cuộc họp bản về việc xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ 

rừng, đất rừng cộng đồng và xây dựng bản Quy chế quản lý bảo vệ rừng bản 

Pỏm Om, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 

I. Địa điểm, thành phần tham gia cuộc họp 

Tại nhà Ô. Hợi chủ tịch hội nông dân bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch, huyện 

Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 

Chủ trì cuộc họp:  Ông: Vi Văn Hoài  - Trưởng bản Pỏm Om. 

Thư ký cuộc họp: Ông: Hợi - Chủ tịch hội nông dân bản Pỏm Om.  

Thành phần tham gia:  

- Toàn thể các hộ dân (Đại diện cho 67 hộ gia đình) 

- Cán bộ thúc đẩy viên cấp xã: Ô. Văn 

- Cán bộ thúc đẩy viên cấp huyện: Ô. Việt 

- Các cán bộ viện SPERI 

- Đại diện công ty CP tư vấn nông lâm nghiệp Miền trung. 

II. Nội dung cuộc họp 

 Họp nhân dân bản Pỏm Om nhằm thông qua các vấn đề: 

- Giới thiệu chung cho người dân về Quản lý đất cộng đồng. 

Tại buổi họp thôn, Ô. Thứ cán bộ viện Speri, hướng dẫn giới thiệu tổng 

quan về QLRCĐ và giải thích về các bước, các hoạt động trong  lập kế hoạch 

QLRCĐ. Ngoài ra, còn làm  rõ về các vấn đề  liên quan đến trách nhiệm, nghĩa 

vụ và chính sách hưởng lợi của người dân trong quản lý, sử dụng rừng, đất 

rừng cộng đồng.   

- Cơ cấu tổ chức QLRCĐ thành lập ban quản lý rừng cấp thôn, nêu ra các 

nhiệm vụ và quyền hạn của ban quản lý cấp thôn. 

Thôn, bản là đơn vị thực hiện QLRCĐ như việc bảo vệ, lập kế hoạch, báo 

cáo và sử dụng tài nguyên rừng. Quá trình này cần phải có sự hướng dẫn của 

các ban, ngành chức năng và sự phối hợp của các hộ gia đình cá thể. Ở các 

thôn, bản mà tài nguyên rừng do cộng đồng dân cư cùng quản lý thì cần thiết 

phải thành lập ban QLRCĐ cấp thôn.  

Ban QLRCĐ cấp thôn là đầu mối liên lạc với cơ quan hành chính và các 

nhóm hộ hoặc cộng đồng... để có được những thông tin về việc triển khai thực 

hiện trên thực địa.  

Ban QLRCĐ cấp thôn được thành lập trên cơ sở thống nhất của người dân 

thông qua các cuộc họp thôn và được UBND xã ra quyết định thành lập. 

Nhiệm vụ của ban QLRCĐ cấp thôn như sau:  

*  Hỗ trợ các chủ rừng trong việc xây dựng các kế hoạch QLRCĐ;     

*  Trình các kế hoạch QLRCĐ 5 năm của thôn, bản lên BQLR cấp xã;   



*  Phối  hợp  với  BQLR  cấp  xã,  giám  sát  và  đánh  giá  việc  thực  hiện  

kế hoạch QLRCĐ trên địa bàn thôn, bản;   

*  Thu thập, tổng hợp và trình BQLR cấp xã các đề xuất xin khai thác lâm 

sản của cộng đồng hoặc nhóm sử dụng rừng để triển khai thực hiện;   

*  Theo  dõi,  cập  nhật  kết  quả  những  hoạt  động  đã  được  thực  hiện  

hàng quý, năm. 

- Mô tả các trạng thái rừng và mục tiêu quản lý rừng. 

Đầu  tiên  là  rà soát diện  tích các  loại  rừng khác nhau cũng như hình  thức sở 

hữu  tương  ứng  đối  với  từng  diện  tích  rừng. Đây  là  cơ  sở  để  thành  lập,  

xây dựng kế hoạch và xác định mức hưởng  lợi của người dân khi khai thác lâm 

sản. Khoanh  lô trạng thái rừng  là việc xác định ranh giới những diện tích rừng 

có cùng trạng thái và loại rừng. Mô tả đặc điểm lô rừng nhằm phân tích những 

tiềm năng và những khó khăn đối với từng  lô rừng cụ thể để xác định mục tiêu 

quản  lý và công tác chuẩn bị  cho  việc  triển  khai  các  hoạt  động  trên  hiện  

trường 

- Xây dựng thông tin và thành lập bản đồ quản lý rừng. 

- Xác định mốc ranh giới rừng, đất rừng cộng đồng được giao của thôn. 

Để quản  lý sử dụng  tốt diện  tích  rừng  thì cần phải có mốc ranh giới  rõ  

ràng  

ngoài thực địa để người dân dễ nhận biết. Vì vậy, dựa vào các ranh giới tự nhiên 

và các lô trạng thái rừng đã mô tả ở trên tiến hành xác định các mốc ranh giới 

trên thực tế  

- Thoả thuận, thông qua các nội dung có trong bản quy chế giao đất cộng 

đồng. 

Bản quy chế giao đất cộng đồng được soạn thảo sơ bộ được đem ra bàn bạc 

cùng thảo luận để cùng thống nhất các nội dung có trong quy chế để có thể dựa 

vào đó xác đinh mục đích quản lý, bảo vệ, và sử dụng đất cộng đồng phù hợp. 

III. Kết quả cuộc họp 

Sau khi tiến hành cuộc họp dân bản Pỏm Om xã hạnh dịch huyện Quế Phong 

đã đưa ra kết luận: 

- Thành lập được ban quản lý rừng cấp thôn với  

Tổ trưởng là trưởng bản 

Tổ phó là phó bản 

Thành viên là các hội trưởng các chi hội của bản Pỏm Om. 

- Thảo luận được kế hoạch bảo vệ rừng và công lao động của từng hộ dân 

trong việc bảo vệ rừng cộng đồng. 

- Đưa ra được các dự thảo về các vùng rừng theo các mục tiêu quản lý khác 

nhau. 

- Đưa ra và thống nhất các nội dung được nêu ra trong bản quy chế quản lý 

rừng cộng đồng với 100% người dân ủng hộ. 

- Đưa ra được các vùng trạng thái rừng. 

Sau cuộc họp dân và thống nhất các ý kiến thảo luận toàn thể dân bản nhất trí 

với kết quả của cuộc họp vừa diễn ra./. 



Thống nhất, cùng ký vào biên bản (Toàn bộ người dân_Các chủ hộ). Có 

danh sách và chữ ký kèm theo. 

 

 ĐẠI DIỆN BẢN PỎM OM 

Trưởng bản 

 

 



UBND Xã Hạnh Dịch         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Bản Pỏm Om                                 Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ CỘNG ĐỒNG 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ, SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CỘNG ĐỒNG  

Bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 

 

CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY CHẾ 

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 (Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 03/12/2004). 

- Nghị định số 23/2006/NĐ - CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.  

- Quyết định số 106/2006/BNN-PTNT về việc xây dựng và quản lý sử dụng 

rừng cộng đồng.  

- Quyết định số 186/2000/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế quản lý rừng 

- Nghị định số 99/2009/CP ngày 25 tháng 6 năm 2009 về việc sử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quản lý vào bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 

- Công văn số 533/UNBD-TN ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND Huyện 

Quế Phong về việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng Bản Pỏm Om. 

- Các quy định luật tục truyền thống và kinh nghiệm quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng của dân tộc Thái bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch. 

- Nội dung các cuộc họp dân, đã được biểu quyết thống nhất lần cuối ngày 24 

tháng 11 năm 2011.  

Toàn thể các hộ gia đình và người dân bản Pỏm Om nhất trí nội dung bản 

quy chế cộng đồng về quản lý bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng và đất rừng 

gồm các nội dung sau:  

A. MỤC TIÊU QUẢN LÝ 

Đất và rừng cộng đồng bản Pỏm Om được quản lý và sử dụng bền vững trên cơ 

sở tôn trọng và lồng ghép hài hòa giữa các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc Thái và chính sách của Nhà nước. Tăng cường các thiết chế 

truyền thống và các tri thức bản địa trong quản lý bền vững đất-rừng cộng đồng. 

Đảm bảo tài nguyên rừng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, tính đa 

dạng sinh học ngày càng cao. 



B. QUY ĐỊNH VÙNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG RỪNG CỘNG ĐỒNG\ 

1. Vùng rừng đầu nguồn nước (“Nhọt Huôi” và “Nhọt Nặm”), rừng thiêng 

(“Hủa Huôi” và “Pú Kè”) 

 Là những vùng rừng bảo vệ nghiêm ngặt để duy trì và phát huy các giá trị 

tâm linh và phòng hộ nguồn nước phục vụ các công trình nước sinh hoạt và canh 

tác của cộng đồng bản Pỏm Om. Cộng đồng được phép vào rừng để tổ chức các 

nghi lễ cúng thần rừng, thần đất và thần nước theo phong tục tập quán.  

Bao gồm các vùng cụ thể sau đây: 

- Vùng đầu ngọn núi thiêng “Tăng Bia”.  

Có diện tích 19,77 ha thuộc lô e khoảnh 8 tiểu khu 85 

- Vùng núi thiêng “Phả Hụng”; vùng núi thiêng “Nhói Hốc”.  

Có tổng diện tích 78,52 ha thuộc lô f  khoảnh 14 tiểu khu 85 

- Vùng rừng thiêng “Ná Buộc”. Có tổng diện tích 5,76 ha bao gồm 2 lô b, c 

thuộc khoảnh 9 tiểu khu 85 

- Vùng rừng “Phả Khóng”. Có diện tích 19,11 ha thuộc lô g khoảnh 9 và 1 phần 

lô e khoảnh 8 tiểu khu 85. 

2. Vùng rừng khoanh nuôi, bảo vệ và phục hồi tái sinh (“Pà Liệng Ban”) 

 Là vùng rừng có thể phục hồi thành rừng giàu, có giá trị đa dạng sinh học 

cao. Cho phép nhân dân trong bản kiếm sống theo phong tục tập quán, như hái 

rau, lấy măng, lấy củi, chặt cây để xây dựng, sửa chữa nhà cửa, lấy tre làm đồ 

thủ công phục vụ gia đình và làm thành hàng hóa. 

Bao gồm các vùng cụ thể sau đây: 

- Vùng từ “Hủa Tạt” đến “Phả Ngám”.  

Bao gồm lô e và một phần lô d của khoảnh 8 có tổng diện tích là 11,15 ha. 

- Vùng chân núi (về phía Đông Nam) “Pù Huột - Vai Mừn”.  

Nằm ở phía Đông - Nam Pù Huột có diện tích 12,24 ha thuộc lô h, lô j của 

khoảnh 7  

3. Rừng thuốc nam (“Pà Hạc Mạy”) 

Là khu vực dùng để duy trì và bảo tồn nguồn tài nguyên thuốc nam cũng 

như các tri thức thuốc nam truyền thống của cộng đồng. Khu vực này chỉ được 

khai thác nguyên liệu thuốc nam theo quy định của quy chế quản lý rừng thuốc 

nam đã được Chi hội Đông y xã Hạnh Dịch (nay gọi là Hội Đông y Xã Hạnh 

Dịch) phê duyệt.  

Rừng thuốc nam được qui định thuộc sườn Tây-Nam của chân núi “Pú Huột” có 

diện tích 5,75 ha; gồm 2 khoảnh f, tiểu khu 85. 

4. Vùng chăn thả gia súc (“Tủng Liệng Quái”) 



Là các vùng được phép chăn nuôi các loại gia súc như trâu, bò, dê, lợn…. 

và gia cầm theo tập quán chăn nuôi truyền thống của cộng đồng, bao gồm các 

vùng cụ thể sau đây: 

- Vùng “Tèn Pục” - “Hủa Tạt”. Gồm các lô i, g khoảnh 8 có diện tích 5,22 ha.  

- Vùng “Huôi Đổng”. Có diện tích 10,28 ha thuộc lô h khoảnh 14. 

- Vùng “Huôi Háy”. Có tổng diện tích  12,28 ha thuộc lô i khoảnh 14; lô a,b 

khoanh 15. 

- Vùng Huôi Cươm. Có diện tích 9,42 ha thuộc các lô c khoảnh 15. 

5. Vùng canh tác sản xuất Nông - Lâm nghiệp (“Đỉn Hày”) 

Là các vùng được quy hoạch cho sản xuất nông lâm nghiệp, trồng các loại 

cây hoa màu, cây lưu niên, cây lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy 

cầm. Các hộ gia đình đã có đất canh tác trong khu vực này được tiếp tục quản lý 

và sử dụng. Nếu các gia đình này không còn  nhu cầu sử dụng thì được phép kế 

thừa cho con, cháu hoặc bàn giao cho Ban Quản lý rừng Cộng đồng. Các gia 

đình khác có nhu canh tác trong vùng này thì tự chọn khu đất phù hợp với qui 

định chọn đất truyền thống của cộng đồng và phải được phép đồng ý của Ban 

Quản lý rừng Cộng đồng về vị trí, diện tích.  

Bao gồm các vùng cụ thể sau đây: 

- Vùng “Ná Mịt”. Có diện tích 0,17ha thuộc lô o khoảnh 7. 

- Vùng “Chắm Háy”, “Huôi Háy” và “Chắm Hiếng”. Có diện tích 6.38 ha thuộc 

lô b,c,d khoảnh 14. 

- Vùng từ “Huôi Hèo” qua “Phả Khóng”, chân núi “Nhói Hốc” đến “Phả Hụng”. 

Bao gồm các lô: 17,49 ha thuộc các lô b, g, i khoảnh 8; lô b, i, j, g khoảnh 9. 

6. Vùng đất nghĩa địa (“Pà Đống”) 

Là vùng đất-rừng để mai táng người chết theo nghi lễ truyền thống của 

người Thái bản Pỏm Om. Vùng này năm trong khu vực “Ná Buộc” có diện tích 

1,78 ha thuộc lô a, khoảnh 8 - giáp và chung với nghĩa địa bản Pà Cọ.  

I. NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM   

1. Tổ chức quản lý bảo vệ và sản xuất trong rừng cộng đồng tuyệt đối phải tuân 

thủ chức năng của từng vùng đã được qui định trong bản quy hoạch. 

2. Hàng năm mỗi hộ gia đình phải đóng góp 5 ngày công lao động để tổ chức 

trồng và chăm sóc rừng, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi liên quan 

đến rừng cộng đồng. Các hộ gia đình đóng góp công theo hình thức luân phiên 

phường hội đã có của các dòng họ trong bản Pỏm Om. 

3. Được phép Khai thác gỗ, củi và các lâm sản phụ phải theo kế hoạch được 

duyệt và có giấy phép khai thác được cấp có thẩm quyền cấp phép. 



4. Khi hộ gia đình có nhu cầu sử dụng gỗ phải làm đơn gửi cho Ban Quản lý 

rừng Cộng đồng. Hộ gia đình được phép sử dụng gỗ làm nhà, chuồng trại, .. phải 

chặt cây theo đúng số cây, cấp kính và đúng lô rừng đã quy định trong kế hoạch. 

5. Tuần tra, phát hiện và tố giác các đối tượng tham gia khai thác, mua bán, vận 

chuyển trái phép lâm sản, cố ý hủy hoại tài sản rừng; Tham gia bắt giữ đối tượng 

giao cho bản, xã và các ngành xử lý. 

II. NHỮNG VIỆC KHUYẾN KHÍCH LÀM 

1. Ứng dụng  lồng ghép tri thức địa phương và khoa học kỹ thuật phù hợp trong  

chăm sóc, tu bổ và trồng rừng, cũng như các mô hình nông-lâm kết hợp để học 

tập, nhân rộng. Mọi người dân đều có quyền và trách nhiệm tham gia để ứng 

dụng quản lý, sử dụng đất rừng có hiệu quả. 

2. Khi khai thác gỗ củi cần tận dụng triệt để cành nhánh cây khô. Không được 

làm ảnh hưởng đến sinh trưởng tầng lớp cây tái sinh dưới tán rừng. 

3. Đối với các loại lâm sản ngoài gỗ như mây, lá cọ, măng tre, thuốc nam chỉ 

được khai thác chọn, không được phép khai thác kiệt để các loại cây còn lại có 

thể sinh trưởng tốt và cung cấp sản phẩm bền vững. 

4. Trồng rừng trên đất trống đồi núi trọc, tìm kiếm và phát triển các loài cây gỗ 

bản địa trong các vùng đất được quy hoạch khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng đa 

dạng các loài cây, không trồng cây độc canh.  

IV. NHỮNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC LÀM 

1. Đối với rừng đầu nguồn, rừng thiêng 

- Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, chặt phá rừng, thu hái sản phẩn rừng. Cấm 

các hành động trái pháp luật và phong tục tập quán của bản; 

- Cấm các cá nhân lấy rau, lấy măng, chặt cây, phá rừng, lấy củi, đốt rừng, bắt 

thú rừng, các loại lâm sản ngoài gỗ, cây cảnh; cấm mọi hoạt động có tác hại đến 

các sinh vật trong rừng; 

- Cấm săn bắt động vật rừng dưới mọi hình thức; 

- Nghiêm cấm đốt nương làm rẫy, phát rừng để lấy đất sản xuất hoặc mục đích 

khác; 

- Cấm đốt rừng hoặc mang lửa vào rừng trong mùa khô nóng, cấm săn bắt thú 

rừng dưới mọi hình thức. 

Quy định xử phạt: 

a) Người trong bản vi phạm lần thứ nhất thì bị phạt 100.000 đồng và tịch thu 

lâm sản (nếu có). Lần thứ hai vi phạm thì bị phạt  gấp đôi, tịch thu lâm sản (nếu 

có) và thông báo rộng rãi tên đối tượng vi phạm trong toàn cộng đồng. Lần thứ 

ba vi phạm phải nộp thêm 01 vò rượu và 01 con lợn nặng trên 10kg để làm lễ 

cúng ma. 



b) Nếu người ngoài bản vi phạm thì lần thứ nhất phạt 100.000đồng, tịch thu 

dụng cụ, sản phẩm và thông báo cho cấp có thẩm quyền giải quyết. Nếu vi phạm 

lần thứ hai thì phạt gấp đôi, tịch thu dụng cụ, sản phẩm và giao cho các cấp thẩm 

quyền giải quyết, phạt thêm 01 vò rượu và 01 con lợn nặng trên 10kg để làm lễ 

cúng ma. 

c) Nếu ai làm cháy rừng thì chịu trách nhiệm bồi hoàn theo giá trị thực tế và đề 

nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với vùng rừng bảo vệ, sử dụng, khoanh nuôi tái sinh 

- Nghiêm cấm khai thác các loại gỗ, đốt than, lấy củi khi chưa được phép;  

- Cấm săn bắt động vật rừng quý hiếm và các loài thú khác trong mùa sinh sản; 

- Cấm người ngoài bản vào khai thác, sử dụng; 

- Cấm đốt rừng và mang lửa vào rừng vào mùa khô gây cháy rừng; 

- Cấm phát rừng để lấy đất sản xuất hoặc chuyển sang mục đích khác. 

Quy định xử phạt: 

a) Nếu người trong Bản vi phạm lần thứ nhất thì bị phạt 50.000 đồng và tịch thu 

sản phẩm. Nếu vi phạm lần thứ hai thì phạt 100.000 đồng và thông báo cho tất 

cả bản cùng biết. Nếu vi phạm lần thứ ba thì cấm không được vào rừng khai thác 

lâm sản trong vòng một năm.   

b) Nếu người ngoài Bản vi phạm thì lần thứ nhất phạt 100.000đồng, tịch thu 

dụng cụ, sản phẩm và thông báo cho cấp có thẩm quyền giải quyết. Nếu vi phạm 

lần thứ hai thì phạt gấp đôi, tịch thu dụng cụ, sản phẩm và giao cho các cấp thẩm 

quyền giải quyết. 

c) Nếu ai làm cháy rừng thì chịu trách nhiệm bồi hoàn theo giá trị thực tế và đề 

nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Vùng chăn nuôi 

- Cấm người bên ngoài mang gia súc vào chăn thả; 

- Cấm làm bẫy và săn bắn trong vùng rừng chăn nuôi; 

- Cấm làm hại đến gia súc trong vùng; 

-  Cá nhân, hộ gia đình nào có đất sản xuất trong vùng chăn thả thì phải làm 

hàng rào và tự chịu trách nhiệm thiệt hại do gia súc phá hoại; 

- Các cá nhân, hộ gia đình không được tự ý khoanh vùng chăn nuôi cho riêng 

mình; 

- Hộ gia đình nào mua gia súc từ bên ngoài vào thì phải qua kiểm dịch và có 

giấy chứng nhận kiểm dịch mới được thả vào vùng chăn nuôi. 



- Nếu gia súc của cá nhân,  gia đình nào có phát hiện bị bệnh, lập tức phải cách 

ly và kịp thời báo cáo cán bộ thú y xã. Nếu gia súc bị chết dịch phải chôn, huỷ 

ngay.  

Quy định xử phạt: 

a) Nếu ai làm chết gia súc của người khác thì phải bồi thường 100% giá trị gia 

súc đó cho người bị hại. 

b) Nếu ai làm bị thương gia súc thì phải bồi thường toàn bộ tiền thuốc men, tiền 

công chữa trị của gia đình và cán bộ thú y. 

c) Nếu vi phạm những điều cấm trên đây thì sẽ bị cộng đồng xử phạt lần thứ 

nhất 100.000 đồng, lần thứ hai phạt gấp đôi và lần thứ ba sẽ bị nghiêm cấm chăn 

thả gia súc, gia cầm của mình trong khu vực đất chăn nuôi trong vòng một năm.  

4. Vùng sản xuất nông - lâm nghiệp 

- Nghiêm cấm người ngoài bản vào sản xuất, canh tác trong vùng. Các hộ gia 

đình được giao đất sử dụng không được xâm lấn, tranh chấp;  

- Không được mua bán, chuyển nhượng vùng đất sản xuất của từng hộ gia đình 

trong cộng đồng; 

- Cấm chiếm dụng nhiều đất nhưng không sử dụng hết; 

- Cấm sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất độc hại trong 

khu vực đất sản xuất;  

- Không được chăn thả gia súc trong rừng mới trồng (Chưa đủ 3 năm). 

Quy định xử phạt: 

a) Nếu cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất sai mục đích, tranh chấp, gây mâu thuẫn 

trong cộng đồng thì sẽ bị ban quản lý rừng cộng đồng thu hồi phần đất đang sử 

dụng; 

b) Nếu ai vi phạm các điều cấm trên đây thì tùy theo mức độ nặng nhẹ, lần thứ 

nhất xử phạt 100.000 đồng và lần thứ hai vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi và lần thứ 

ba vi phạm sẽ bị tịch thu toàn bộ đất được giao để làm quỹ đất cộng đồng. 

5. Vùng rừng thuốc nam 

- Chỉ có hội viên của Chi hội Đông y mới được khai thác cây thuốc phục vụ mục 

đích chữa bệnh cho người dân trong cộng đồng. Nghiêm cấm mọi biện pháp 

khai thác nguyên liệu cây thuốc nam để bán. 

- Cấm khai thác gỗ, củi và săn bắt động vật rừng trong rừng thuốc nam, cấm 

chặt phá rừng và chuyển đổi đất rừng thuốc nam thành đất sản xuất và các loại 

đất khác. 

- Các điều cấm khác đã được quy định cụ thể trong quy chế quản lý rừng thuốc 

nam của Hội Đông y xã, đã được dân bản Pỏm Om thảo luận và Chi hội đông y 

xã Hạnh Dịch thông qua.  



Quy định xử phạt: 

Nếu ai vi phạm các điều cấm trên đây thì tùy theo mức độ nặng nhẹ, lần thứ nhất 

xử phạt 100.000 đồng và lần thứ hai vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi và lần thứ ba vi 

phạm sẽ bị cấm không được vào rừng thuốc nam khai thác thuốc trong vòng một 

năm. 

6. Vùng đất nghĩa địa 

- Cấm phá rừng làm nương rãy, cấm khai thác gỗ, củi và săn bắt động vật rừng 

và những tác động làm ảnh hưởng đến linh thiêng của nghĩa địa. 

- Được phép an táng người chết là người của bản Pỏm Om. Vị trí mộ táng theo 

tâm linh của người dân tộc Thái (gieo thẻ hoặc tung trứng để chọn chỗ). 

- “Đổng Nọi” - là nơi chôn nhau thai và an táng trẻ em sơ sinh, khi chết được 

cúng trứng gà; 

- “Đổng Quái” - là nơi an táng người lớn khi chết được cúng trâu, dê, bò, lợn). 

V. NHỮNG QUYỀN LỢI CỦA BẢN VÀ NGƯỜI DÂN 

1. Được hưởng thành quả do mình làm ra từ việc tổ chức trồng rừng, hưởng 

những sản phẩm trung gian qua nhận khoán bảo vệ rừng, được tự do tìm thị 

trường  tiêu thụ các sản phẩm đó. 

Được phân chia lợi ích từ quản lý rừng cộng đồng như khai thác gỗ từ rừng tự 

nhiên, rừng trồng chung, lâm sản ngoài gỗ, ... 

2. Được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước 

- Được hỗ trợ, đầu tư trồng rừng, nông-lâm kết hợp theo các chính sách của Nhà 

nước. 

- Được hỗ trợ kỹ thuật trong trồng rừng, nông lâm kết hợp, kỹ thuật lâm sinh. 

- Được nhà nước bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bồi thường thành quả lao động 

khi nhà nước thu hồi rừng và đất rừng. 

3. Được Bản xem xét để giải quyết các nhu cầu về gỗ (từ năm 2017 trở đi), lâm 

sản gia dụng dựa trên nguyên tắc tất cả các thành viên trong cộng đồng được 

hưởng quyền lợi từ rừng sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình như 

đã cam kết thực hiện, theo thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Về đối tượng: 

- Tập thể: Ưu tiên cho các công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng 

như hội họp, lễ, tết, trường học và sản xuất nông lâm nghiệp. 

- Hộ gia đình: 

+ Hộ gia đình chính sách xã hội đang gặp khó khăn về nhà ở, và đồ dùng 

thiết yếu bằng gỗ 



 + Hộ gia đình nghèo có công trong việc bảo vệ và phát triển rừng được 

nhân dân trong bản bầu chọn 

 + Những hộ gia đình nghèo và các hộ thành viên khác trong bản 

b) Về mục đích sử dụng: 

- Gỗ quan tài, 

- Gỗ phục vụ sản xuất và phúc lợi công cộng 

- Gỗ phục vụ gia dụng 

- Xây dựng quỹ của Bản 

c) Mức sử dụng gỗ của hộ gia đình hằng năm như sau: 

- 0,5 m
3
/ quan tài, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 

- 1 m
3
 đồ dùng thiết yếu trong gia đình, 

- 4 m
3
 gỗ làm nhà / hộ gia đình. 

4. Phân chia lợi ích 

- Phân chia lợi ích đối với gỗ gia dụng: Hộ gia đình khai thác gỗ làm nhà, gia 

dụng được cộng đồng bình xét hàng năm (theo tiêu chí nêu trên), và phải khai 

thác theo đúng số lượng cây, cấp kính và vị trí lô rừng theo kế hoạch. 

- Gỗ được cộng đồng tổ chức khai thác theo kế hoạch, giấy phép được phê duyệt 

và tiền thu từ việc bán gỗ sau khi trừ đi chi phí khai thác (chặt hạ, cắt khúc, công 

vệ sinh rừng, giám sát; vận xuất, vận chuyển) và thuế tài nguyên, được phân 

chia như sau: 

+ Trích 30% tổng thu nộp vào Quỹ phát triển rừng của Bản 

+ Trích 30% tổng thu dùng vào các mục đích phúc lợi tập thể 

+ Trích 40% tổng thu dùng vào việc chi trả cho công lao động đóng góp 

của các hộ.  

5. Ban Quản lý Rừng cộng đồng và Tổ bảo vệ rừng được hưởng thù lao hàng 

tháng được trích trong quỹ phát triển rừng. Mức được hưởng do hội nghị toàn 

Bản quyết định. 

6. Những hộ gia đình thực hiện các việc khuyến khích làm, được Nhà nước hỗ 

trợ theo chính sách và được Bản tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất và tinh thần. 

Mức cụ thể do ban quản lý Bản và Ban quản lý rừng cộng đồng thống nhất. 

Đồng thời Bản kêu gọi sự giúp đỡ của chính quyền và ban ngành các cấp cho 

những hộ gia đình đó. 

VI. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG 

CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG CỘNG ĐỒNG 

1. Thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng 



Ban quản lý rừng cộng đồng được Bản bầu ra gồm 13 thành viên. Ban 

quản lý có thể được bầu lại hàng năm hoặc 2 năm 1 lần. Trong trường hợp đặc 

biệt Ban quản lý có thể được bầu bổ sung hoặc bầu lại khi không được cộng 

đồng chấp nhận.  

Thành phần Ban quản lý rừng cộng đồng, bao gồm: 

Thành phần cố định 

- Bí thư chi bộ Bản 

- Trưởng Bản 

- Công an viên Bản  

- Đại diện các dòng Họ trong Bản  

- Đại diện Chi hội Đông y  

Thành phần do dân bản bầu bổ sung 

- Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong bản 

- Các cá nhân có hộ khẩu thường trú tại bản  

- Các thành viên được bầu trong Ban Quản lý Rừng Cộng đồng chịu trách nhiệm 

bầu 01Trưởng ban, 2 Phó ban và 1 Thủ quỹ.  

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Quản lý rừng Cộng đồng 

- Là đại diện của cộng đồng để trao đổi và thương thảo với các đối tác, cơ quan, 

tổ chức, cá nhân khác liên quan tới công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.   

- Lập và triển khai kế hoạch quản lý rừng cộng đồng hàng năm và 5 năm’.  

- Tổ chức lấy ý kiến của mọi thành phần trong bản để xây dựng, phổ biến và 

triển khai thực hiện qui chế cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng  

- Tổ chức và phân công hoạt động các Nhóm, Tổ quản lý, bảo vệ rừng.  

- Xử lý vi phạm quy ước, các vụ vi phạm lớn vượt ngoài phạm vi quy ước 

chuyển lên UBND xã giải quyết.  

- Được quyền lập Quỹ Phát triển rừng Cộng đồng từ nguồn thu dịch vụ khai 

thác, tiền bán lâm sản được Nhà nước cho phép, nguồn đóng góp của nhân dân, 

tiền thưởng, tiền do ngân sách Nhà nước… Việc trích lập và chi nguồn quỹ Phát 

triển rừng Cộng đồng này phải có sự kiểm tra giám sát của UBND xã.  

- Được quyền xét duyệt các đối tượng hộ gia đình khai thác, sử dụng lâm sản 

dựa vào mức độ thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của từng hộ gia đình trong 

việc bảo vệ và phát triển rừng. 

- Lập hồ sơ và yêu cầu người vi phạm phải đền bù bằng công lao động và giá trị 

thiệt hại cho người bị hại theo mức độ thiệt hại.  



- Tổ chức cuộc họp định kỳ 1 tháng 1 lần hoặc đột xuất để đánh giá tình hình, 

phê bình, kiểm điểm những đối tượng, gia đình vi phạm quy chế. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn của người dân 

- Tham gia vào các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng: Lập, triển khai và 

giám sát việc thực hiện kế hoạch, qui chế cộng đồng theo sự phân công, tư vấn 

của Ban Quản lý rừng Cộng đồng.  

- Tham gia vào các tổ tuần tra bảo vệ rừng.  

- Ngăn chặn và báo cho Ban Quản lý rừng Cộng đồng khi có người mang 

phương tiện săn bắt và khai thác gỗ, lâm sản vào rừng cộng đồng. 

- Khi phát hiện người vi phạm quy ước thì giữ tang vật và người vi phạm, 

và báo cho Ban Quản lý Rừng Cộng đồng để lập biên bản, xử lý. 

VII. QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN RỪNG CỘNG ĐỒNG 

1. Sử dụng Quỹ Phát triển rừng Cộng đồng 

Quỹ được sử dụng phục vụ mục đích quản lý-bảo vệ và phát triển rừng 

cộng đồng, gồm các nội dung sau:  

- Hỗ trợ tiền công cho thành viên Ban Quản lý rừng Cộng đồng, gồm: Trưởng 

ban, Phó trưởng Ban và các thành viên hộ gia đình tham gia các hoạt động quản 

lý bảo vệ rừng như: Khai thác, vệ sinh rừng, giám sát, tuần tra bảo vệ rừng, quản 

lý. Trong đó, tiền công của Trưởng ban gấp 1.3 lần so với mức hỗ trợ các hộ gia 

đình, của Phó Ban là 1.1. lần so với mức hỗ trợ các hộ gia đình. 

- Làm các công trình, biển báo quản lý bảo vệ rừng.  

- Mua đồng phục, vật tư cho công tác tuần tra bảo vệ rừng.  

- Mua cây giống phục vụ trồng rừng và làm giàu rừng.  

- Mua sắm thiết bị, dụng cụ sản xuất lâm nghiệp.  

- Chi cho các hoạt động khác phục vụ quản lý bảo vệ rừng cộng đồng; 

- Chi cho khen thưởng. 

2. Quản lý Quỹ phát triển rừng cộng đồng 

- Mở tài khoản ở ngân hàng với tên là Ban Quản lý rừng Cộng đồng bản Pỏm 

Om. Trưởng ban Ban Quản lý rừng Cộng đồng làm chủ tài khoản. Tài khoản có 

hai chữ ký, một của Trưởng ban và một của thủ quỹ Bản.  

- Việc rút tiền để sử dụng phải thông qua họp cộng đồng và phải có kế hoạch. 

- Trưởng Ban và Thủ quĩ Ban Quản lý rừng Cộng đồng chịu trách nhiệm về việc 

thu - chi một cách minh bạch, công khai và hiệu quả.  

- Các khoản thu chi phải được ghi chép đầy đủ và có phiếu thu chi hợp lệ. 



- Định kỳ sáu tháng họp dân một lần để thông báo công khai tài chính có sự 

giám sát của UBND xã. 

VIII. KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT 

1. Khen thưởng 

- Những hộ làm tốt việc quản lý bảo vệ rừng được cộng đồng khen thưởng. Mức 

khen thưởng do cộng đồng quyết định. 

- Những người phát hiện những vụ vi phạm có bồi thường thì được hưởng.  

30% giá trị tiền bồi thường, những vụ vi phạm phát hiện không có bồi thường 

được ghi nhận và bình xét khen thưởng hàng năm. 

Hộ gia đình thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và hương ước của Bản, ngoài sự 

biểu dương của Bản, còn được đề nghị Nhà nước khen thưởng thành tích, được 

ưu tiên giải quyết các nhu cầu về gỗ và lâm sản. 

2. Xử lý vi phạm 

Hộ gia đình, cá nhân vi phạm Quy ước, ngoài bị xử lý theo quy định của 

pháp luật, còn bị xử lý theo các hình thức sau: 

- Phải đóng góp 5 công lao động để phục vụ chăm sóc bảo vệ rừng của Bản; 

Người trong cộng đồng vi phạm thì tiền bồi thường được trừ vào tiền hưởng lợi 

của hộ đó. Nếu người ngoài bản thì chuyển lên xã giải quyết. Cây gỗ bị chặt hạ 

được cộng đồng quản lý và sử dụng. 

- Vi phạm săn bắt động vật rừng: Tịch thu tang vật (thú, dụng cụ săn bắt) và 

chuyển lên UBND xã và kiểm lâm để xử lý. 

- Vi phạm làm cháy rừng: Nếu làm cháy rừng trồng số lượng ít thì phải trồng lại, 

nếu số lượng nhiều thì chuyển lên xã xử lý theo pháp luật. 

- Nếu để gia súc phá hoại cây trồng thì thương thảo và bồi thường thỏa đáng 

trong cộng đồng. 

- Không được hưởng quyền lợi về khai thác gỗ, lâm sản để sử dụng trong thời 

hạn bị xử lý. 

- Kiểm điểm trước dân. Nếu vi phạm nhiều lần, hoặc tái phạm thì Bản xem xét 

có thể không cho tham gia vào các họat động truyền thống của Bản. 

3. Thủ tục bồi thường, khen thưởng 

- Thủ tục bồi thường: Lập biên bản, lập phiếu thu (nếu có tiền bồi thường), khi 

lập biên bản phải có Ban quản lý rừng cộng đồng và người làm chứng. Sau đó, 

chuyển tiền bồi thường vào Quỹ phát triển rừng cộng đồng, hoặc chuyển tang 

vật cho UBND xã. 

- Thủ tục khen thưởng: 

+ Khen thưởng phát hiện vi phạm: Có giấy xác nhận phát hiện vi phạm do 

Ban Quản lý rừng Cộng đồng lập, định kỳ chi trả tiền khen thưởng 6 tháng 1 lần. 



 + Khen thưởng tham gia tốt việc quản lý bảo vệ rừng cộng đồng: Ban 

Quản lý rừng Cộng đồng hàng năm họp Bản để bình xét khen thưởng những cá 

nhân, hộ gia đình làm tốt việc quản lý bảo vệ rừng. Tiền khen thưởng được trích 

từ quỹ phát triển rừng cộng đồng. 

Nội dung Quy ước bảo vệ và phát triển rừng này đã được cộng đồng họp nhất trí 

thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2011. 
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