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LỜI CAM ĐOAN 
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Tác giả luận án 

 

 

 

 Trần Trung Thành 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
 

STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa 

1.  BV&PTR Bảo vệ và Phát triển rừng 

2.  CFM Quản lý rừng cộng đồng (Community Forest Managerment) 

3.  ETSP Dự án hỗ trợ phổ cập và đào tạo (Extension Training Support Project) 

4.  FSSP Chƣơng trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp (Forestry Sector Support 

Programme) 

5.  GĐGR Giao đất giao rừng 

6.  GIS Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) 

7.  GPS Hệ thống định vị toàn cầu (Global Possitioning System) 

8.  HST Hệ sinh thái 

9.  ICRAF Trung tâm quốc tế nghiên cứu nông lâm kết hợp (Internetional, 

Center for Research in Agrogorestry) 

10.  KLĐB Kiểm lâm địa bàn 

11.  LNCĐ Lâm nghiệp cộng đồng 

12.  LNXH Lâm nghiệp xã hội 

13.  LSNG Lâm sản ngoài gỗ 

14.  NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

15.  NTFPs Lâm sản ngoài gỗ (None-Timber Forest Products) 

16.  PRA Đánh giá nông thôn có sự tham gia (Participatory Rural Appraisal) 

17.  QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất 

18.  QLBVR Quản lý bảo vệ rừng 

19.  QLSDR Quản lý sử dụng rừng 

20.  QLTNR Quản lý tài nguyên rừng 

21.  RRA Đánh giá nhanh nông thôn (Papid Rural Appraisal) 

22.  TN&MT Tài nguyên và môi trƣờng 

23.  UBND Ủy ban nhân dân 

24.  VQG Vƣờn quốc gia 

25.  SWOT S - Strength (Điểm mạnh), W - Weaknesses (Điểm yếu), O - 

Opportunities (Cơ hội) và T - Threats (Thách thức) 

26.  PTD Participatory Technology Development (Phát triển Kỹ thuật Có 

sự tham gia) 
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MỞ ĐẦU 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam là đất nƣớc có rừng và đất rừng chiếm hơn 60% diện tích tự nhiên. 

Những năm gần đây, nhờ một số chính sách và chƣơng trình bảo vệ và phát triển rừng, 

diện tích che phủ rừng của Việt Nam đã tăng lên đáng kể nhƣng chất lƣợng rừng thì 

vẫn tiếp tục bị suy giảm [13]. Theo đó, đến 31/12/2020 cả nƣớc có 14.677.215 ha đất có 

rừng (bao gồm cả rừng trồng chƣa khép tán), trong đó có 10.279.185 ha rừng tự nhiên, 

4.398.030 ha rừng trồng; Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc 

là 13.919.557 ha, tỷ lệ che phủ là 42,01% (Bộ NN&PTNT, 2021) [16]. 

Thực tế cho thấy, quản lý rừng ở Việt Nam đang chuyển biến từ quản lý rừng tập 

trung sang quản lý rừng cộng đồng. Chính vì vậy, cần phải có những nghiên cứu về chính 

sách nhằm mục tiêu quản lý, bảo vệ rừng một cách bền vững dựa vào cộng đồng tại Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay. Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam đƣợc hình thành từ 

lâu đời và đang trở thành một phƣơng thức quản lý rừng có hiệu quả đƣợc nhà nƣớc quan 

tâm, khuyến khích phát triển. Rừng cộng đồng đang là một thực tiễn sinh động mang lại 

hiệu quả trong quản lý rừng và phát triển ở vùng cao (Nguyễn Bá Ngãi, 2009) [51]; Trên 

cơ sở tổng kết thực tiễn về quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) ở Việt Nam giai đoạn 1995 

– 2009, Bjoern Wode, Bảo Huy (2009) đã định nghĩa “Quản lý rừng cộng đồng là các 

hình thức quản lý rừng trong đó ngƣời dân địa phƣơng cùng nhau quản lý các nguồn tài 

nguyên rừng tự nhiên trong ranh giới cộng đồng của họ, mà ở đó quyền sử dụng lâu dài đã 

đƣợc chuyển giao sang cho những ngƣời quản lý rừng  [3] [6]. 

Hoạt động quản lý rừng cộng đồng đƣợc hiểu là một hƣớng tiếp cận mang tính 

chỉnh thể về quản lý rừng trong đó bao gồm quản lý sử dụng gỗ – lâm sản ngoài gỗ, 

trồng rừng, làm giàu rừng, nuôi dƣỡng, tái sinh rừng và bảo vệ rừng (Nguyễn Quang 

Tân, 2009) [51]. Quản lý rừng cộng đồng đã đƣợc chứng minh là một trong những 

phƣơng thức quản lý rừng hiệu quả, hài hoà giữa quyền hƣởng lợi từ rừng, tôn trọng 

giá trị truyền thống của cộng đồng địa phƣơng đi kèm với các lợi ích sinh thái, bảo tồn 

hệ sinh thái rừng. Phƣơng thức này cũng gắn liền với quá trình chuyển dịch từ phƣơng 

thức quản lý rừng tập trung từ nhà nƣớc sang quản trị rừng với sự tham gia của nhiều 

bên liên quan, trong đó đặc biệt là vai trò của cộng đồng các địa phƣơng. 

Tuy nhiên, cộng đồng quản lý rừng là một thực tiễn với nhiều hình thái và cách 

thức hoạt động khác nhau, nó đòi hỏi phải có khung pháp lý và hệ thống chính sách 

phù hợp với các cộng đồng. Việc xây dựng một khung luật pháp và chính sách tạo ra 

cơ sở pháp lý cho việc phát triển của quản lý rừng cộng đồng là cần thiết trong giai 

đoạn hiện nay. Nhiều vấn đề cần đƣợc đánh giá, xem xét, thống nhất lại, từ khái niệm 

đến đánh giá hiện trạng, những ƣu điểm, những tồn tại, cơ hội, thách thức và điều đặc 

biệt từ đó đề xuất đƣợc những cơ sở luận cứ cho chính sách Quản lý rừng cộng đồng 

đang đặt ra cho các tổ chức và nhà nghiên cứu. 
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Tỉnh Quảng Bình có 588.582 ha đất có rừng, trong đó có 469.768 ha rừng tự 

nhiên, 118.814 ha đất chƣa có rừng, tỷ lệ che phủ là 67,88% [16]. Tuy nhiên vấn đề 

quản lý rừng hiện nay đang bị ảnh hƣởng trực tiếp từ các cộng đồng dân cƣ sống gần 

rừng và trong rừng. Trong một thời gian dài phát triển lâm nghiệp trên cả nƣớc nói 

chung và tại Quảng Bình nói riêng là dựa vào lợi dụng vốn tự nhiên sẵn có của rừng 

nên đã hình thành quan điểm truyền thống cho rằng chức năng chủ yếu của lâm nghiệp 

là sản xuất gỗ để cung cấp cho xã hội, do vậy nhiệm vụ chính của lâm nghiệp đƣợc 

xem là quản lý rừng để sản xuất gỗ (Nguyễn Bá Ngãi, 2005) [49]. Tuy nhiên cùng với 

xu thế phi tập trung hoá xuất hiện bằng quá trình phân cấp quản lý tài nguyên rừng đã 

hình thành và bƣớc đầu mang lại hiệu quả (Trần Đức Viên, 1997). Thông qua đó nhiều 

thành phần kinh tế đã tham gia vào quản lý tài nguyên, đồng thời vai trò của ngƣời dân 

và cộng đồng địa phƣơng đƣợc nâng cao. 

 Trong những năm gần đây, ngành lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình đã và đang thực 

hiện chƣơng trình giao đất giao rừng có ngƣời dân tham gia quản lý và hƣởng lợi hay 

nói cách khác tăng cƣờng vai trò của cộng đồng trong quản trị rừng. Tuy nhiên, do 

những nghiên cứu về rừng tự nhiên, đặc biệt về rừng thứ sinh, rừng giao cho cộng 

đồng quản lý theo hƣớng tiếp cận quản lý rừng dựa vào cộng đồng còn ít, thiếu tính hệ 

thống cho nên thiếu các biện pháp kỹ thuật áp dụng cụ thể với từng vùng sinh thái, 

từng cộng đồng khác nhau. Để giảm bớt các yếu tố tác động đến tài nguyên rừng nói 

chung và QLRCĐ nói riêng cần có các giải pháp đồng bộ về chính sách và nguồn lực 

cho quản lý và phát triển rừng cộng đồng. Vì vậy, nhu cầu xác định một hƣớng đi và các 

giải pháp cho quản lý rừng cộng đồng trong thời gian tới nhằm phù hợp với thực tiễn địa 

phƣơng trở nên cần thiết cho tỉnh Quảng Bình nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung 

đang phát triển mô hình QLRCĐ.  

Xuất phát từ thực tế trên, việc phân tích, nghiên cứu thực trạng quản lý rừng cộng 

đồng; để góp phần vào việc quản lý, sử dụng và phát triển rừng cộng đồng, đồng thời góp 

phần hoàn thiện các tiếp cận quản lý rừng cộng đồng là vấn đề cần thiết ở Quảng Bình 

trong giai đoạn hiện nay. Để góp phần giải quyết vấn đề trên chúng tôi triển khai đề tài 

luận án “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rừng cộng đồng bền 

vững tại tỉnh Quảng Bình”. 

Luận án nghiên cứu sẽ bổ sung các dẫn liệu khoa học về thực trạng công tác 

quản lý rừng cộng đồng ở tỉnh Quảng Bình, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học 

cho chính sách quản lý rừng cộng đồng bền vững. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục tiêu chung 

Góp phần vào cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển bền vững mô hình quản lý 

rừng cộng đồng ở tỉnh Quảng Bình. 
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2.2. Mục tiêu cụ thể 

1. Đánh giá đƣợc thực trạng công tác giao rừng cộng đồng và quản lý rừng cộng 

đồng ở tỉnh Quảng Bình; 

2. Phân tích đƣợc các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả công tác quản lý rừng 

cộng đồng ở tỉnh Quảng Bình; 

3. Đề xuất đƣợc giải pháp quản lý rừng cộng đồng theo hƣớng bền vững trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

Phân tích cơ sở khoa học các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả quản lý rừng cộng 

đồng là rừng tự nhiên khi giao cho cộng đồng quản lý nhằm bảo đảm đƣợc sự phát 

triển bền vững tài nguyên rừng ở tỉnh Quảng Bình. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Xác định các giải pháp cụ thể về quản lý rừng cộng đồng nhằm áp dụng cho từng 

đối tƣợng rừng và cộng đồng phù hợp với thực tiễn các địa phƣơng nhằm nâng cao 

chất lƣợng quản lý rừng cộng đồng theo hƣớng phát triển bền vững. 

4.  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Nghiên cứu luận án đã xác định đƣợc các yếu tố xã hội và kỹ thuật có ảnh hƣởng 

đến công tác quản lý rừng cộng đồng, trong đó vai trò các yếu tố bên trong rất quan 

trọng và vai trò các yếu tố bên ngoài cộng đồng là động lực thúc đẩy công tác quản lý 

rừng cộng đồng bền vững ở tỉnh Quảng Bình. 

2. Nghiên cứu của luận án đã lựa chọn đƣợc 3 loài cây bản địa là Lim xanh 

(Erythrophleum fordi Oliv), Trám trắng (Canarium album Raeusch), và Huỷnh 

(Tarrietia javanica Blume) nhằm phục vụ cho công tác phục hồi rừng cộng đồng ở 

tỉnh Quảng Bình theo hƣớng tiếp cận giữa kiến thức hàn lâm và kiến thức bản địa. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN  

1.1.1. Quản lý rừng cộng đồng 

Thuật ngữ “cộng đồng  theo thực tế xã hội nƣớc ta có thể đƣợc định nghĩa một 

cách chung nhất là: “Cộng đồng bao gồm toàn thể những ngƣời sống thành một xã hội 

có những điểm giống nhau và có các mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau . Nhƣ vậy, 

tính chất giống nhau về một điểm hoặc một số điểm nào đó là yếu tố hình thành nên 

những quan hệ cộng đồng trong xã hội. Có nhiều loại cộng đồng khác nhau: cộng đồng 

sắc tộc, cộng đồng làng, xã (thôn, bản), cộng đồng tôn giáo... Sự gắn bó của một cộng 

đồng thƣờng thể hiện qua các lệ tục, các quy ƣớc thành văn bản hoặc không thành văn 

bản nhiều hơn là thể hiện bằng một hình thức tổ chức của một pháp nhân kinh tế 

(Nguyễn Hồng Quân và Tô Đình Mai, 2000) [55]. Về mặt pháp lý, “Cộng đồng dân cƣ 

bao gồm cộng đồng ngƣời Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản 

buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cƣ tƣơng tự và có cùng phong tục tập 

quán  (Quốc hội Việt Nam, 2017) [67]. 

Theo khoản 3, Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013 [68] thì “Cộng đồng dân cƣ 

gồm cộng đồng ngƣời Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, 

phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cƣ tƣơng tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có 

chung dòng họ . 

Nhƣ vậy về mặt pháp lý thì cộng đồng dân cƣ giữa Luật Đất đai năm 2013 và 

Luật lâm nghiệp năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) cơ bản cùng định nghĩa 

về khái niệm cộng đồng dân cƣ. 

Thuật ngữ “Quản lý rừng cộng đồng  (QLRCĐ) đã đƣợc Tổ chức Nông Lƣơng 

Thế giới (FAO) định nghĩa nhƣ sau: “QLRCĐ diễn tả hàng loạt các hoạt động gắn 

ngƣời dân với rừng, cây, các sản phẩm của rừng và việc phân chia lợi ích các sản 

phẩm này  (FAO, 1978). Theo Nguyễn Hồng Quân và Tô Đình Mai (2000) [55], 

QLRCĐ ở Việt Nam có hai nội dung phù hợp với định nghĩa trên, đó là: 

 Thứ nhất, rừng thuộc quyền sử dụng chung của cộng đồng, do các thành viên 

của cộng đồng cùng tham gia quản lý và kinh doanh. 

 Thứ hai, rừng không thuộc quyền sở hữu của cộng đồng, nhƣng các thành viên 

của cộng đồng vẫn cùng tham gia quản lý các khu rừng đó. Nhƣ vậy, các cộng đồng 

vẫn gắn bó chặt chẽ với rừng trong các vấn đề: tạo việc làm, thu hoạch sản phẩm, thu 

nhập hoặc hƣởng thụ những lợi ích không thể tính toán của rừng (nhƣ bảo vệ nguồn 

nƣớc, tín ngƣỡng, di tích ...). 
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Quản lý rừng cộng đồng là các hình thức quản lý trong đó ngƣời dân địa phƣơng 

cùng nhau quản lý các nguồn tài nguyên rừng tự nhiên và chia sẻ lợi ích trong ranh giới 

cộng đồng của họ, mà ở đó quyền sử dụng đất và rừng lâu dài đã đƣợc chuyển giao sang 

cho những ngƣời dân quản lý rừng (Bjoern Wode, Bảo Huy, 2009) [6]. 

Gần đây các thuật ngữ và rừng cộng đồng, quản lý rừng cộng đồng đƣợc bàn 

cãi nhiều trong giới khoa học cũng nhƣ trong các dự án. Cho đến nay chƣa có có một 

thống nhất nào cho các thuật ngữ này ở Việt Nam mặc dù đã có những cuộc hội thảo 

quốc gia về rừng cộng đồng.  

Theo Arnold 1992 [96], định nghĩa tổng quát về lâm nghiệp cộng đồng 

(LNCĐ), hiểu một cách chính xác và thiết thực nhất thì LNCĐ là một thuật ngữ bao 

trùm hàng loạt các hoạt động gắn kết ngƣời dân nông thôn với cây và rừng cũng nhƣ 

các sản phẩm và lợi ích thu đƣợc từ cây rừng. 

Nói cách khác, Quản lý rừng cộng đồng là việc cộng đồng dân cƣ cùng nhau 

tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển khu rừng và đất rừng nhà nƣớc giao và cộng 

đồng đƣợc quyền sử dụng rừng, hƣởng lợi và chia sẻ lợi ích từ khu rừng mình quản 

lý theo quy định của pháp luật. Cộng đồng trong quản lý rừng là nhóm ngƣời có 

mối quan hệ gắn bó với nhau trong sản xuất và đời sống. Theo đó, cộng đồng 

không chỉ là cộng đồng dân cƣ toàn thôn mà còn bao gồm cả cộng đồng sắc tộc 

trong thôn; cộng đồng các dòng họ hoặc các nhóm hộ trong thôn (Bộ Nông Nghiệp 

&PTNT, 2006) [9]. 

Hiện nay, cộng đồng quản lý rừng là một thực tiễn. Thực tiễn này đang chỉ ra 

nhiều hình thái và cách thức cộng đồng tham gia quản lý rừng, trong khi các khía cạnh 

về mặt pháp lý và chính sách về cơ chế hƣởng lợi cho đối tƣợng cộng đồng dân cƣ 

thôn quản lý rừng đáng đƣợc từng bƣớc cải thiện nhƣng vẫn còn nhiều điểm chƣa rõ 

ràng. Khuôn khổ luật pháp và chính sách của Chính phủ dần đƣợc hình thành và tạo ra 

cơ sở pháp lý quan trọng cho việc phát triển (Nguyễn Bá Ngãi, 2009) [51].  

Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 [67], với tƣ cách là văn bản pháp lý 

quy định các quan hệ liên quan đến rừng (với tƣ cách là tài sản trên đất) quy định rõ, 

Nhà nƣớc giao rừng phòng hộ, rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng cho cộng 

đồng dân cƣ thôn quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài với tƣ cách nhƣ một chủ rừng. 

Điều 29 quy định cộng đồng đƣợc giao rừng là cộng đồng dân cƣ thôn có cùng phong 

tục, tập quán, có truyền thống gắn bó với rừng trong sản xuất, đời sống, văn hóa, tín 

ngƣỡng; có khả năng quản lý rừng, có nhu cầu và đơnxin giao rừng. Việc giao rừng 

cho cộng đồng dân cƣ thôn phù hợp với quy họach, kế họach bảo vệ và phát triển rừng 

đã đƣợc phê duyệt; phù hợp với khả năng quỹ rừng của địa phƣơng. Điều 30 quy định 

cộng đồng dân cƣ thôn đƣợc giao rừng có các quyền sau đây: Đƣợc cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng ổn định, lâu dài phù hợp với thời hạn 
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giao rừng; Đƣợc khai thác, sử dụng lâm sản và các lợi ích khác của rừng vào mục đích 

công cộng và gia dụng cho thành viên trong cộng đồng, đƣợc sản xuất lâm nghiệp – 

nông nghiệp ngƣ nghiệp kết hợp; Đƣợc hƣởng thành quả lao động, kết quả đầu tƣ trên 

diện tích đƣợc giao; Đƣợc hƣớng dẫn về kỹ thuật, hỗ trợ về vốn theo chính sách của 

Nhà nƣớc để bảo vệ và phát triển rừng và đƣợc hƣởng lợi ích do các công trình công 

cộng bảo vệ và cải tạo rừng mang lại; Đƣợc bồi thƣờng thành quả lao động, kết quả 

đầu tƣ để bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Luật này và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan khi Nhà nƣớc có quyết định thu hồi rừng. 

Đến Luật lâm nghiệp 2017 [69] tại Điều 86 có quy định: Cộng đồng dân cƣ 

đƣợc giao rừng tín ngƣỡng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất có quyền sau đây: Đƣợc 

Nhà nƣớc bảo đảm kinh phí bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giao 

cho cộng đồng dân cƣ; Đƣợc hƣớng dẫn sản xuất lâm, nông, ngƣ nghiệp kết hợp, canh 

tác dƣới tán rừng, chăn thả gia súc theo Quy chế quản lý rừng; đƣợc hỗ trợ phát triển 

kinh tế rừng, hỗ trợ phục hồi rừng bằng cây lâm nghiệp bản địa; Khai thác lâm sản 

trong rừng đặc dụng là rừng tín ngƣỡng theo quy định tại Điều 52, rừng phòng hộ theo 

quy định tại Điều 55, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo quy định tại Điều 58, rừng 

sản xuất là rừng trồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này; đƣợc chia sẻ lợi ích từ 

rừng theo chính sách của Nhà nƣớc; đƣợc sở hữu cây trồng, vật nuôi và tài sản khác 

trên đất trồng rừng do chủ rừng đầu tƣ. 

Luật Đất đai 2013 công nhận cộng đồng dân cƣ thôn là một đối tƣợng đƣợc 

giao, công nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và chính cộng đồng thôn là là một nhân 

tố tích cực, quan trọng trong hệ thống quản lý rừng. 

Quản lý rừng cộng đồng là hình thức quản lý rừng hợp pháp, đƣợc quy định và 

hƣớng dẫn trong các văn bản chính sách và pháp luật về lâm nghiệp nhƣ sau: 

Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lƣợc phát triển lâm nghiệp 

Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 có quy định “…Tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng 

các mô hình quản lý rừng cộng đồng; hoàn thiện quy chế quản lý rừng và cơ chế 

hƣởng lợi cho các thành phần kinh tế...  (Điểm a, Khoản 5, Điều 1). 

Thông tƣ số 38/2007/TT-BNN Hƣớng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê 

rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cƣ thôn [11] 

Quyết định 106/2006/QĐ-BNN ngày 27/11/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT 

về ban hành Bản hƣớng dẫn QLRCĐ dân cƣ thôn. Quyết định này cũng chƣa phân 

định đƣợc rõ và cụ thể việc hƣởng lợi giữa các cộng đồng đƣợc các dự án hỗ trợ với 

các cộng đồng không đƣợc các dự án hỗ trợ, chƣa phân định rõ đƣợc việc hƣởng lợi 

giữa các cộng đồng đƣợc giao rừng đƣợc khai thác gỗ với các cộng đồng đƣợc giao 

rừng chỉ để bảo vệ…[8]. 

Ngoài ra còn nhiều tài liệu pháp lý khác ít nhiều có liên quan nhƣ:   
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Thông tƣ liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, Hƣớng dẫn một số 

nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp, áp dụng 

cho cả cộng đồng dân cƣ thôn, rừng cộng đồng [18]. 

Thông tƣ số 28/2018/TT-BNN&PTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về Quản lý rừng bền vững; 

Thông tƣ số 31/2018/TT-BNN&PTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về phân định ranh giới rừng; 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

 Như vậy về mặt pháp lý, Từ những năm 2000 của thế kỷ 20, khuôn khổ luật 

pháp về rừng cộng đồng và quản lý rừng cộng đồng dần được hình thành, ngày càng 

hoàn thiện đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng cho phát triển rừng cộng đồng. Cộng 

đồng dân cư đã dần được thừa nhận là một trong những người sử dụng đất, sở hữu 

rừng qua các quy định trong Luật đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 cho 

đến nay là Luật Lâm nghiệp 2017, và nhiều thông tư, nghị định, quy định về giao đất, 

giao rừng cho cộng đồng. 

1.1.2. Tri thức bản địa trong quản lý rừng cộng đồng 

 Quản lý rừng cộng đồng luôn gắn liền với tri thức bản địa, có nhiều khái niệm 

về tri thức bản địa: 

 Thuật ngữ “tri thức bản địa  đƣợc Robert Chambers dùng lần đầu tiên trong 

một ấn phẩm xuất bản năm 1979. Sau đó, đƣợc Brokensha và D.M.Warren sử dụng 

vào năm 1980 và tiếp tục đƣợc sử dụng, phát triển cho đến ngày nay [98]. 

 - Theo Brokensha và cộng tác viên,1980; Compton, 1989; Gupta, 1992; Niamir, 

1990; Warren, 1991, ngày nay tri thức bản địa đƣợc xem nhƣ là một trong những vấn 

đề then chốt trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và sự cân bằng trong 

phát triển [9] [98]. 

 - Theo Warren, 1991, tri thức bản địa là tri thức địa phƣơng - dạng kiến thức 

duy nhất cho một nền văn hoá hay một xã hội nhất định. Đây là kiến thức cơ bản cho 

việc ra quyết định ở mức địa phƣơng về nông nghiệp, chăm sóc sức khoẻ, chế biến 

thức ăn, giáo dục, quản lý tài nguyên thiên nhiên, và các hoạt động chủ yếu của cộng 

đồng nông thôn [119]. 

 - Theo Langil và Landon, 1998, tri thức bản địa (nói một cách rộng rãi), là tri 

thức đƣợc sử dụng bởi những ngƣời dân địa phƣơng trong cuộc sống của một môi 

trƣờng nhất định. Nhƣ vậy, tri thức bản địa có thể bao gồm môi trƣờng truyền thống, 

tri thức sinh thái, tri thức nông thôn và tri thức địa phƣơng…Tri thức bản địa là những 
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tri thức đƣợc rút ra từ môi trƣờng địa phƣơng, vì vậy nó gắn liền với nhu cầu của con 

ngƣời và điều kiện địa phƣơng [11]. 

 - Tri thức bản địa là tri thức của cộng đồng cƣ dân trong một cộng đồng nhất 

định phát triển vƣợt thời gian và liên tục phát triển (IIRR, 1999). Tri thức bản địa đƣợc 

hình thành dựa vào kinh nghiệm, thƣờng xuyên kiểm nghiệm trong quá trình sử dụng, 

thích hợp với văn hoá và môi trƣờng địa phƣơng, năng động và biến đổi [41]. 

 - Theo Ngô Đức Thịnh trong luận án tiến sĩ với đề tài về tri thức địa phƣơng về sử 

dụng và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên của ngƣời Mƣờng ở huyện Bá Thƣớc, tỉnh 

Thanh Hoá 2011, thuật ngữ tri thức truyền thống, tri thức địa phƣơng, tri thức dân gian 

hay còn gọi là “tri thức bản địa …Đó là toàn bộ những hiểu biết của cộng đồng (dân tộc, 

nhóm dân tộc, cộng đồng địa phƣơng) về tự nhiên, xã hội và bản thân con ngƣời. “Tri 

thức bản địa ấy đƣợc trao truyền cho các thế hệ kế tiếp thông qua trí nhớ, truyền miệng và 

qua thực hành xã hội. Nó giúp cho con ngƣời có đƣợc những ứng xử thích hợp với môi 

trƣờng tự nhiên, điều hoà các quan hệ xã hội, những hiểu biết cần thiết trong sản xuất, 

trong dƣỡng sinh và trị bệnh. Tri thức bản địa của mỗi cộng đồng tƣơng thích với môi 

trƣờng tự nhiên, hoàn cảnh xã hội và trình độ văn hoá nhất định  [45]. 

 - Theo định nghĩa chung của tổ chức UNESCO và về sau đƣợc các tác giả khác 

sử dụng: “thuật ngữ tri thức bản địa (indigenous knowledge) hay tri thức địa phƣơng 

(local knowledge) dùng để chỉ những thành phần tri thức hoàn thiện đƣợc duy trì, phát 

triển trong một thời gian dài với sự tƣơng tác qua lại rất gần gũi giữa con ngƣời với 

môi trƣờng tự nhiên. Đó là một phần của tổng hoà văn hoá, tập hợp những hiểu biết tri 

thức bao gồm hệ thống ngôn ngữ, cách định danh và phân loại, phƣơng thức sử dụng 

tài nguyên, các hoạt động sản xuất, các lễ nghi, giá trị tinh thần và thế giới quan ... 

Những tri thức này là cơ sở để đƣa ra những quyết định về nhiều phƣơng diện cơ bản 

của cuộc sống hàng ngày tại địa phƣơng nhƣ săn bắn, hái lƣợm, đánh cá, canh tác và 

chăn nuôi, sản xuất lƣơng thực, nƣớc, sức khoẻ và sự thích nghi với những thay đổi 

của môi trƣờng và xã hội. Hơn nữa, trái với kiến thức chính thống, những kiến thức 

không chính thống đƣợc truyền miệng từ đời này sang đời khác và rất hiếm khi đƣợc 

ghi chép lại  [12] [104] [112] [120]. 

 - Định nghĩa tri thức bản địa theo quan điểm tri thức kỹ thuật bản địa là: “Hệ thống 

tri thức bản địa là bao gồm tổ hợp tri thức, kỹ năng, công nghệ hiện tồn tại và phát triển 

trong một phạm vi nhất định mang tính đặc hữu của một dân tộc, cộng đồng địa phƣơng 

trong vùng địa lý nhất định. Hệ thống tri thức bản địa của một dân tộc đƣợc trao truyền 

trong cộng đồng trải qua thử thách thời gian và vẫn duy trì phát triển (CEFIKS)’’ [66]. 

 Tóm lại, tri thức bản địa là những nhận thức, những hiểu biết và kinh nghiệm 

thuần thục của cộng đồng cư dân địa phương về môi trường tự nhiên, môi trường xã 

hội, môi trường lao động và môi trường sinh sống. Được hình thành và phát triển 

trong một thời gian dài, được xác định chắc chắn ở một vùng, một dân tộc bản địa hay 
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ở một cộng đồng địa phương. Tri thức bản địa là công cụ hiệu quả được các cộng 

đồng áp dụng trong quản lý rừng cộng đồng. 

1.1.3. Quản lý rừng bền vững 

Quản lý rừng bền vững đã và đang trở thành một nguyên tắc đối với hoạt động 

quản lý kinh doanh rừng đồng thời cũng là một tiêu chuẩn mà quản lý kinh doanh rừng 

phải đạt tới. Quản lý rừng bền vững (QLRBV) theo nghĩa chung nhất là sự quản lý 

rừng và đất rừng nhằm phát triển và sử dụng lâu dài nguồn tài nguyên rừng. Mặc dù 

khái niệm này bắt đầu phổ biến tại Việt Nam trong những năm đầu thập niên 2000, 

nhƣng ý tƣởng chung về QLRBV đã xuất hiện từ những năm 70 dƣới nội dung bảo vệ 

và phát triển vốn rừng. 

Theo ITTO, QLRBV là quá trình quản lý những lâm phận ổn định nhằm đạt 

đƣợc một hoặc nhiều hơn những mục tiêu quản lý rừng đã đề ra một cách rõ ràng, nhƣ 

đảm bảo sản xuất liên tục những sản phẩm và dịch vụ mong muốn mà không làm giảm 

đáng kể những giá trị di truyền và năng suất tƣơng lai của rừng và không gây ra những 

tác động không mong muốn đối với môi trƣờng tự nhiên và xã hội. 

Các định nghĩa trên, nhìn chung tƣơng đối dài dòng nhƣng tựu trung lại có mấy 

vấn đề chính sau: Quản lý rừng ổn định bằng các biện pháp phù hợp nhằm đạt các mục 

tiêu đề ra (sản xuất gỗ nguyên liệu, gỗ gia dụng, lâm sản ngoài gỗ...; phòng hộ môi 

trƣờng, bảo vệ đầu nguồn, bảo vệ chống cát bay, chống sạt lở đất...; bảo tồn đa dạng 

sinh học, bảo tồn loài, bảo tồn các hệ sinh thái...). Bảo đảm sự bền vững về kinh tế, xã 

hội và môi trƣờng, cụ thể: Bền vững về kinh tế là bảo đảm kinh doanh rừng lâu dài 

liên tục với năng suất, hiệu quả ngày càng cao (không khai thác lạm vào vốn rừng; duy 

trì và phát triển diện tích, trữ lƣợng rừng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật làm tăng 

năng suất rừng). Bền vững về mặt xã hội là bảo đảm kinh doanh rừng phải tuân thủ các 

luật pháp, thực hiện tốt các nghĩa vụ đóng góp với xã hội, bảo đảm quyền hạn và 

quyền lợi cũng nhƣ mối quan hệ tốt với nhân dân, với cộng đồng địa phƣơng. Bền 

vững về môi trƣờng là bảo đảm kinh doanh rừng duy trì đƣợc khả năng phòng hộ môi 

trƣờng và duy trì đƣợc tính đa dạng sinh học của rừng, đồng thời không gây tác hại đối 

với các hệ sinh thái khác [9]. 

Nguyên tắc phát triển bền vững của chủ rừng đối với tài nguyên rừng đƣợc Luật 

bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 của Việt Nam quy định thành nguyên tắc lập quy 

hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại Điều 13 và Luật Lâm nghiệp năm 2017 

thì quy định tại Điều 10, đó là: hoạt động bảo vệ và phát triển rừng phải bảo đảm phát 

triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trƣờng, quốc phòng an ninh; phù hợp với chiến 

lƣợc phát triển kinh tế xã hội, chiến lƣợc phát triển lâm nghiệp; đúng quy hoạch, kế 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng của cả nƣớc và địa phƣơng.Trong Luật Đất đai năm 

2013 cũng quy định về đất trồng rừng đƣợc xếp trong mục đất nông nghiệp và phân 
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chia thành các loại đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng sản xuất. Nguyên 

tắc sử dụng đất, có quy định: việc sử dụng đất phải tôn trọng các nguyên tắc tiết kiệm, 

có hiệu quả, bảo vệ môi trƣờng và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của ngƣời 

sử dụng đất xung quanh [67] [69]. 

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.2.1. Thực trạng các phƣơng thức quản lý rừng ở Việt Nam 

Trong hơn 25 năm qua (từ năm 1995 – 2020), diện tích rừng tăng lên khoảng 5,3 

triệu ha, trong đó rừng tự nhiên tăng khoảng 2 triệu ha và rừng trồng tăng 3,3 triệu ha; tỷ 

lệ che phủ rừng cũng tăng đáng kể (tăng 13,81%) trong giai đoạn từ 1995 đến 2020. 

 

Hình 1.1. Diện tích rừng và độ che phủ rừng giai đoạn 1995 - 2020 

        (Nguồn: Bộ NN&PTNN, 2021) 

Tuy nhiên công tác quản lý rừng ở Việt Nam khác với các nƣớc trên thế giới, 

rừng đƣợc phân theo 3 loại rừng (bảng 1.2) và mỗi loại rừng có chủ thể và chính sách 

quản lý khác nhau, vì vậy tính phức tạp và chồng chéo dẫn đến còn nhiều điều bất cập 

trong công tác quản lý rừng giữa các bên liên quan ở Việt Nam. 

Diện tích rừng 

(triệu ha) 

Độ che phủ 

rừng (%) 
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Bảng 1.2. Diện tích các loại rừng phân theo mục đích sử dụng 

                       (ĐVT: ha) 

Loại rừng Tổng cộng 

Phân theo chức năng sử dụng 

Rừng Đặc 

dụng 

Rừng Phòng 

hộ 

Rừng Sản 

xuất 

I. RỪNG PHÂN THEO 

NGUỒN GỐC 
14.677.215 2.173.231 4.685.504 7.818.480 

1. Rừng tự nhiên 10.279.185 2.081.425 4.070.519 4.127.240 

2. Rừng trồng 4.398.030 91.805 614.985 3.691.240 

II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU 

KIỆN LẬP ĐỊA 
14.677.215 2.173.231 4.685.504 7.818.480 

1. Rừng trên núi đất 13.416.393 1.852.963 4.046.125 7.517.305 

2. Rừng trên núi đá 973.241 281.338 498.639 193.264 

3. Rừng trên đất ngập nƣớc 238.954 38.504 124.381 76.069 

4. Rừng trên cát 48.628 426 16.359 31.842 

III. RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN 

THEO LOÀI CÂY 
10.279.185 2.081.425 4.070.519 4.127.240 

1. Rừng gỗ 8.893.205 1.888.805 3.611.670 3.392.731 

2. Rừng tre nứa 238.430 28.330 65.968 144.133 

3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 1.143.192 164.182 392.669 586.342 

4. Rừng cau dừa 4.358 110 213 4.035 

           (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2021) 

Kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc tăng từ 40,84% năm 

2015 lên 41,89% năm 2019, năm 2020 đạt 42,01%, đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuy nhiên nguồn tài nguyên rừng ở 

Việt Nam phần lớn do các đơn vị nhà nƣớc quản lý đƣợc thể hiện qua bảng 1.3. 

Bảng 1.3. Diện tích rừng phân theo chủ quản lý tính đến 31/12/2020 

             (ĐVT: ha) 

Chủ rừng 

Phân theo nguồn gốc 
Tỷ lệ 

(%) Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Ban quản lý rừng đặc dụng 2.183.809 2.086.842 96.967 14,9% 

Ban quản lý rừng Phòng hộ 3.023.864 2.515.571 508.293 20,6% 

Tổ chức kinh tế 1.720.913 1.100.952 619.961 11,7% 

Lực lƣợng vũ trang 188.291 124.391 63.901 1,3% 

Tổ chức KH&CN, ĐT, GD 237.274 105.854 131.419 1,6% 

Hộ gia đình, cá nhân trong nƣớc 3.193.169 1.318.510 1.874.659 21,8% 

Cộng đồng dân cƣ 1.166.470 1.095.320 71.150 7,9% 

Doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài 22.941 8.101 14.840 0,2% 

UBND xã 2.940.484 1.923.644 1.016.840 20,0% 

Tổng 14.677.215 10.279.185 4.398.030 100% 

          (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2021) 
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Theo thống kê đến ngày 31/12/2020 thì có 9 nhóm chủ rừng chủ yếu quản lý 

và sử dụng hơn 14.677.215 ha rừng, trong đó nhóm chủ rừng là hộ gia đình, cá 

nhân trong nƣớc chiếm tỷ lệ lớn nhất 21,8% tƣơng đƣơng 3.193.169 ha rừng; tiếp 

theo là nhóm ban quản lý rừng phòng hộ với 20,6% (3.023.864 ha) và UBND xã 

20% (2.940.484 ha) [17]. Nhƣ vậy, với các chính sách mang tính đột phá nhƣ nhƣ 

chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất, chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng, thử nghiệm 

cơ chế đồng quản lý rừng; hỗ trợ đầu tƣ bảo vệ rừng tại cấp xã.... Các quyền của 

chủ rừng đã đƣợc mở rộng và đƣợc Nhà nƣớc bảo đảm thực hiện đã làm cho chủ 

rừng gắn bó hơn với rừng, yên tâm đầu tƣ, phát triển sản xuất, kinh doanh để tăng 

hiệu quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp. Tỷ lệ diện tích rừng đƣợc chuyển giao, 

đặc biệt là diện tích rừng giao cho cộng đồng tăng lên đáng kể Tuy nhiên diện tích 

rừng do UBND cấp xã quản lý vẫn còn chiếm diện tích lớn, chiếm 20% (2.940.484 

ha) tổng diện tích rừng cả nƣớc [12]. 

Trong thời gian qua, đặc biệt từ sau khi Luật bảo vệ và phát triển rừng (BV & 

PTR) năm 2004 ra đời và gần đây là Luật lâm nghiệp 2017 đã tạo ra đƣợc nền tảng 

luật định khá toàn diện cho hoạt động lâm nghiệp, đã có khá nhiều qui định luật hóa 

một số yêu cầu của kinh tế thị trƣờng, đặc biệt là các qui định liên quan đến giao rừng, 

cho thuê rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, vai trò của cộng đồng, khai thác, sử 

dụng rừng, chính sách hƣởng lợi từ rừng; đã nội luật hóa một số qui phạm, một số 

nguyên tắc của công ƣớc quốc tế liên quan đến bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi 

trƣờng mà Việt Nam đã tham gia.  

Về khía cạnh thực tiễn, các chủ trƣơng chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc đã 

tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý ngành và từng bƣớc thực hiện 

những chuyển đổi quan trọng, từ nền lâm nghiệp lấy quốc doanh làm chính sang nền 

lâm nghiệp có nhiều thành phần kinh tế tham gia, chuyển lâm nghiệp chủ yếu dựa vào 

khai thác, lợi dụng rừng tự nhiên sang bảo vệ, nuôi dƣỡng, gây trồng rừng, thực hiện 

phân cấp quản lý nhà nƣớc về lâm nghiệp và từng bƣớc thực hiện quản lý rừng theo 

nguyên tắc bền vững. Đến cuối năm 2019, tổng diện tích rừng có chứng chỉ quản lý 

rừng bền vững toàn quốc đạt 269,1 nghìn ha trên địa bàn 24 tỉnh (trong đó, diện tích 

đƣợc cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam là 10 nghìn ha). 

Diện tích đƣợc cấp mới chứng chỉ quản lý rừng bền vững trong năm 2019 là gần 43 

nghìn ha. Sản lƣợng khai thác gỗ rừng trồng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 

2,0 triệu m
3
 [12].  

 Nhìn chung bức tranh tổng thể về nguồn tài nguyên rừng và chủ thể quản lý các 

loại rừng ở Việt nam đã nêu trên cho thấy công tác quản lý rừng đang tập trung vào 

các đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp là chủ yếu, còn tỷ lệ cộng đồng tham gia quản 

lý rừng là rất thấp, vì vậy còn có một số hạn chế và thiếu sớt nhất định trong công tác 

quản lý rừng ở Việt Nam. 
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1.2.2. Quản lý rừng cộng đồng trên thế giới 

Trên thế giới, LNCĐ nổi lên từ giữa những năm 70, thế kỷ 20 và tiếp tục phát 

triển ở nhiều nƣớc. Ngày nay có thể thấy LNCĐ ở nhiều nƣớc nhƣ Nepal, Indonesia, 

Brazil, Ấn Độ và Bắc Mỹ. 

Từ năm 1992 (sau Hội nghị Thƣợng đỉnh về Môi trƣờng và phát triển tại Rio de 

Janeiro), diện tích rừng do cộng đồng và ngƣời dân bản địa quản lý đã tăng từ 21% lên 

31% ở các nƣớc đang phát triển và tăng từ 10% đến 15% trên toàn thế giới (RRI, 2012). 

Tại Nepal quản lý rừng cộng đồng đƣợc thực hiện những năm 1970. Năm 1978 

chính sách lâm nghiệp đƣợc ban hành, trong đó quy định các cộng đồng đƣợc quyền 

quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vị tí lãnh thổ của họ nhằm đáp ứng nhu 

cầu của cộng đồng. Nhóm sử dụng rừng cộng đồng (CFUGs) đƣợc lập để quản lý, bảo 

vệ và sử dụng Nepal một cách bền vững. Luật lâm nghiệp năm 1993 phân loại rừng 

gồm rừng của cộng đồng, giao khoán, của chính phủ, rừng có ý nghĩa tôn giáo và rừng 

phòng hộ. Hiện nay có khoảng 14.572 CFUG nằm rải rác trên khắp đất nƣớc chiếm 1,2 

triệu ha đất rừng (25%) [99]. 

Tại Ấn Độ vào đầu những năm 1970, chỉnh phủ ban hành nhiều chính sách 

nhằm khuyến khích phát triển trên đất lâm nghiệp. Do các chƣơng trình lâm nghiệp xã 

hội không mang lại kết quả nhƣ mong đợi, từ năm 1988, chính phủ ban hành chính 

sách mới về đồng quản lý rừng trên đất lâm nghiệp. Hiện nay đã có tới hơn 100.000 

làng bản tham gia theo chƣơng trình và quản lý khoảng 22 triệu ha rừng (khoảng 28% 

tổng diện tích rừng của Ấn Độ). Ở Ấn độ hình thức đồng quản lý đang đƣợc mở rộng 

nhanh chóng bởi cải cách thể chế trong chính sách về rừng đang đƣợc thực thi với đấu 

hiệu rõ nhất là phi tập trung hóa và dân chủ hóa quản lý nguồn tài nguyên. 

Năm 1995, chính phủ Srilanka đã đƣa ra một kế hoạch tổng quan lâm nghiệp 

mới, trong đó đề ra việc tăng cƣờng độ che phủ rừng, nâng cao mức sống, kinh tế của 

ngƣời dân địa phƣơng cũng nhƣ toàn dân tộc [95]. 

Tại Philippin việc chuyển đổi lâm nghiệp cộng đồng có thể chia làm 3 giai 

đoạn. Giai đoạn đầu tiên là khai phá (1971-1980); Giai đoạn thứ hai là củng cố và hợp 

nhất (1982-1989) và giai đoạn thứ 3 là mở rộng và thể chế hóa. Quản lý rừng trên cơ 

sở cộng đồng là thông qua hợp đồng thuê quyền sử dụng bằng việc tăng cƣờng quản 

lý, bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng. Các tổ chức của ngƣời dân đang làm việc trên 

diện tích này với quyền sử dụng an toàn trong 25 năm [104]. 

Từ những năm 1968, chính phủ Thái Lan ban hành một số chính sách khuyến 

khích ngƣời dân định canh định cƣ trên các vùng đất bị tàn phá nặng nền do đốt nƣơng 

làm rẫy và khai thác gỗ. Chính sách lâm nghiệp 1985 đã khuyến khích mọi hoạt động 

lâm nghiệp cộng đồng, nhấn mạnh các cộng đồng, tổ chức và cá nhân phải cùng nhau 

phát triển và quản lý các vùng lâm nghiệp [95]. 
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Tại Lào, sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động quản lý rừng lần đầu tiên 

đƣợc giới thiệu là vào năm 1989 khi Hội nghị lâm nghiệp quốc gia lần thức nhất tuyên 

bố định hƣớng chính sách lâm nghiệp mới hƣớng tới quản lý  rừng bền vững. Một 

công cụ chính sách quan trọng khác đã hình thành nên hoạt động quản lý nguồn tài 

nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng vào những năm 90 đó là chính sách Quy hoạch 

sử dụng đất và giao đất đã công nhận quyền sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên thiên 

nhiên của ngƣời dân địa phƣơng [95]. 

Trong lịch sử tồn tại của loài ngƣời, tài nguyên rừng đã từng đƣợc kiểm soát và 

sử dụng bởi các cộng đồng mà không có những tác động tiêu cực đáng kể vì các cộng 

đồng đã tuân thủ những quy định do họ đặt ra và nhu cầu gỗ nhỏ so với trữ lƣợng. 

(Anderson, 2006) [95]. 

Theo Donald (1996), hệ thống quản lý tài nguyên rừng công cộng (rừng bản 

địa) ở các nƣớc Châu Á bao gồm: Quản lý rừng theo phƣơng thức nƣơng rẫy bỏ hoá ở 

các quốc gia Đông Nam Á; Quản lý rừng tại môi trƣờng miền núi ở Nam Á (quản lý 

các khu rừng cổ truyền ở Nêpan, quản lý các khu rừng cấm ở gần Mount Merapi của 

Inđônêxia hay ở dãy núi Himachal Pradesh tại Ấn Độ...); Quản lý rừng trong một môi 

trƣờng bán khô hạn ở Nam Á (các kiểu quản lý tài nguyên công cộng về rừng, cây và 

đất Gauchar ở Gujurat của Ấn Độ); Quản lý rừng gắn với nguồn nƣớc của cộng đồng 

(quản lý rừng thôn bản ở vùng Ifugao, Phi-lip-pin và vùng Terai, Nêpan); và Quản lý 

các “rừng thiêng, rừng ma  tại nhiều cộng đồng ở Ấn Độ, Phi-lip-pin, Thái Lan... 

(Donald, 1996) [107].  

Quản lý rừng cộng đồng theo truyền thống là hình thức quản lý tài nguyên rừng 

có hiệu quả nhất vì toàn thể những ngƣời sử dụng tài nguyên rừng chia sẻ các quyền 

và nghĩa vụ trên toàn bộ một khu rừng và đƣa ra những quyết định tập thể để sử dụng 

tài nguyên một cách thích hợp (Ostrom, 1990; McKean, 2000). Việc phân chia tài 

nguyên rừng ra thành từng lô nhỏ và giao cho cá thể (cá nhân hoặc hộ gia đình) không 

phải luôn là một giải pháp tốt, nhất là đối với rừng tự nhiên với cấu trúc phức tạp. Đó 

là vì năng suất, chất lƣợng mỗi lô rừng nhỏ thƣờng khác nhau và rất khó dự tính; việc 

sử dụng tài nguyên rừng ở một khu vực có ảnh hƣởng trực tiếp đến khu vực liền kề. 

Hơn nữa, việc phân chia thành những lô nhỏ để giao cho cá nhân có khả năng dẫn đến 

việc tăng chi phí thực thi quyền sử dụng và sở hữu tài nguyên (McKean, 2000). Đối 

với nguồn tài nguyên dùng chung, cộng đồng có thể tự quản lý nguồn tài nguyên đó 

một cách hiệu quả và bền vững bằng những thể chế của chính họ. Phƣơng pháp quản 

lý tài nguyên dựa vào chính những ngƣời sử dụng sẽ giảm thiểu chi phí giám sát và 

thực thi luật pháp. Hơn nữa, những ngƣời sử dụng tài nguyên truyền thống chính là 

những ngƣời có kiến thức đầy đủ nhất và nhiều kinh nghiệm nhất để quản lý tài 

nguyên một cách hiệu quả (Ostrom, 1990; McKean, 2000; Gibson, McKean, and 

Ostrom, 2000; Agrawal and Ostrom, 2008), và họ có thể tự xây dựng luật lệ/quy tắc 
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quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên (Ostrom, 1990). Tuy nhiên, trong trƣờng hợp 

thể chế địa phƣơng không đƣợc thiết kế và xây dựng phù hợp, thì việc giao rừng cho 

cộng đồng quản lý  sẽ tạo ra cơ hội cho tầng lớp có quyền lực tại địa phƣơng nắm lấy 

nguồn tài nguyên rừng cho lợi ích riêng của cá nhân hoặc của nhóm. Những ngƣời có 

thế lực ở địa phƣơng có thể thông đồng với chính quyền địa phƣơng để có đƣợc những 

lợi ích cá nhân (Doornbos, Saith and White, 2000) [95]. 

Từ kết quả nghiên cứu so sánh các trƣờng hợp thành công và thất bại trong 

quản lý rừng cộng đồng ở 15 nƣớc khác nhau do Mạng lƣới quốc tế về Tài nguyên 

rừng và Thể chế thực hiện, và những nghiên cứu của Ostrom và Agrawal, McKean đã 

đề xuất các nguyên tắt để các nhà hoạch định chính sách thiết kế những thể chế thích 

hợp cho quản lý nguồn tài nguyên chung (bao gồm cả quản lý rừng cộng đồng), đó là: 

(1) nhóm/cộng đồng sử dụng tài nguyên đƣợc giao cần có một số quyền, tối thiểu cũng 

phải có quyền ngăn chặn ngƣời ngoài; (2) ranh giới rõ ràng để giảm thiểu chi phí thực 

thi luật lệ,; (3) quy chế thành viên rõ ràng để duy trì một số lƣợng ngƣời tham gia ổn 

định phù hợp với quy mô và khả năng của tài nguyên rừng; (4) nhóm/cộng đồng phải 

có quyền thay đổi quy chế theo thời gian để thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh; (5) 

quy chế cần phải rõ ràng và có khả năng thực thi; (6) có cơ chế xử lý mâu thuẫn và xử 

phạt; (7) quy chế phải công bằng (công bằng trong nội bộ cộng đồng và giữa cộng 

đồng với bên ngoài); (8) có sự hỗ trợ của chính quyền địa phƣơng và xã hội; (9) liên 

kết hình thành mạng lƣới các bên liên quan gần nhau (Ostrom, 1990; McKean, 2000; 

Agrawal and Ostrom, 2008). Tuy nhiên, các thành viên cần có một quan điểm chung 

về những giá trị của khu rừng đƣợc giao thì mới tạo ra đƣợc sự thống nhất (Gibson, 

McKean, and Ostrom, 2000), nên quy mô của một nhóm/cộng đồng quản lý tài nguyên 

rừng cần phải đủ lớn để có thể giám sát và thực thi quy chế. Nhóm/cộng đồng quá nhỏ 

thì không thể tạo ra đủ nguồn lực để thực hiện việc này, những nhóm/cộng đồng quá 

lớn thì có thể khó đạt đƣợc tính thống nhất giữa các thành viên (Agrawal, 2000). 

Ngoài ra, công khai, minh bạch và thông tin tốt cũng là một điều kiện cần để có một 

cộng đồng quản lý rừng tốt (Anderson, 2006) [9]. 

 Một số thảo luận từ Quản lý rừng cộng đồng của các nước: Hầu hết diện tích rừng 

của các nước đang phát triển trên thế giới gắn liền với sinh kế của cộng đồng dân tộc 

thiểu số. Các cộng đồng coi rừng như một tài sản chung và cùng nhau thiết lập các luật lệ 

quản lý tài nguyên rừng với mục đích cùng nhau chia sẻ lợi ích mạng lại từ rừng cũng 

như cùng nhau bảo vệ tài nguyên rừng. Các cấp chính quyền nhìn nhận việc phát triển 

quản lý rừng cộng đồng như là một hoạt động quan trọng trong phát triển nông thôn, do 

vậy cần lồng ghép hoạt động này vào trong các kế hoạch/chiến lược phát triển kinh tế xã 

hội. Đồng thời cần có chính sách hỗ trợ cho các cộng đồng quản lý rừng, cụ thể hóa 

chính sách hưởng lợi của cộng đồng đối với từng loại rừng. Đồng quản lý rừng là một 

công cụ, một hình thức quản lý rừng đã và đang được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, 

tại những khu vực vừa cần bảo vệ các giá trị tài nguyên lâu dài cừa phải tạo cơ hội. 
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 Quản lý rừng cộng đồng khá đa dạng về hình thức quản lý với nhiều cấu trúc 

khác nhau, do đó không nên áp dụng cứng nhắc các hình thức quán lý mẫu trong quản 

lý rừng cộng đồng. Cần có sự hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng 

về quản lý (lập kế hoạch quản lý rừng, kế hoạch tài chính…) và kỹ thuật lâm sinh (gây 

trồng rừng, chăm sóc, khai thác…), thông tin thị trường lâm sản. Đồng thời cần đa 

dạng hoá nguồn lợi cho cộng đồng vì ngoài các nguồn lợi trực tiếp thì các nguồn lợi 

gián tiếp cũng cần được tính đến. 

Quản lý rừng bền vững là một xu thế, điều hợp  lý là đưa ra một hệ thống các 

tiêu chí đơn giản để đánh giá việc quản lý rừng và coi đó là công cụ để các cơ quan 

chức năng thực hiện việc giám sát đánh giá cũng như để các cộng đồng tự đánh giá và 

điều chỉnh nhằm hướng tới quản lý rừng bền vững. 

1.2.3. Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam 

Lâm nghiệp cộng đồng đang trở thành một trong những phƣơng thức quản lý rừng 

quan trọng và có hiệu quả ở Việt Nam. Hiện có nhiều phƣơng thức quản lý rừng cộng 

đồng khác nhau nhƣ: rừng và đất rừng do cộng đồng tự công nhận và quản lý từ lâu đời; 

rừng và đất rừng sử dụng vào mục đích lâm nghiệp đƣợc chính quyền địa phƣơng giao 

cho cộng đồng quản lý, sử dụng ổn định lâu dài; rừng và đất rừng sử dụng vào mục đích 

lâm nghiệp của các tổ chức nhà nƣớc khoán cho các cộng đồng khoán bảo vệ, khoanh 

nuôi và trồng mới theo hợp đồng khoán rừng; rừng và đất rừng của hộ gia đình và cá nhân 

là thành viên trong cộng đồng tự liên kết lại với nhau thành các nhóm cộng đồng (nhóm 

hộ) cùng quản lý để tạo nên sức mạnh để bảo vệ, hỗ trợ, đổi công cho nhau trong các 

hoạt động lâm nghiệp (Bộ Nông Nghiệp &PTNT, 2013) [13]. 

Mặc dù mãi đến năm 2004 Luật BVPTR mới chính thức đề cập tới việc giao 

rừng cho cộng đồng dân cƣ, các mô hình thí điểm giao rừng cho cộng đồng quản lý đã 

đƣợc thực hiện trong các dự án về lâm nghiệp xã hội (LNXH) hay quản lý tài nguyên 

(QLTN) thiên nhiên từ năm 2000 (Nguyễn Quang Tân và cộng sự. 2009b) [60 . Điển 

hình là các hoạt động của GIZ tại Sơn La, Điện Biên (thuộc dự án Phát triển LNXH 

Sông Đà) và tại Đắk Lắk và Đắk Nông (thuộc dự án Quản lý bền vững vùng Hạ lƣu 

sông Mêkông), hay của Ngân hàng Thế giới tại Thừa Thiên – Huế. Trên thực tế, 

những thí điểm này là những bằng chứng hiện trƣờng giúp cho việc vận động thành 

công đƣa giao rừng cho cộng đồng vào trong Luật BVPTR năm 2004.  

Tính đến tháng 6 năm 2001, tổng diện tích rừng và đất sử dụng vào mục đích 

lâm nghiệp do cộng đồng tự công nhận và quản lý theo truyền thống là 214.006 ha, 

bao gồm: 86.701 ha đất có rừng; 127.304 ha đất trống đồi núi trọc. Đó là những khu 

rừng thiêng, rừng ma, rừng đình, rừng thổ công, rừng mó nƣớc (giữ nguồn nƣớc phục 

vụ trực tiếp cho cộng đồng), rừng phòng hộ xóm làng (chống sạt lở, đá lăn…), những 

khu rừng cung cấp lâm sản truyền thống cho cộng đồng (săn bắn, thu hái măng, cây 

thuốc...), bãi chăn thả. Ranh giới rừng từng thôn đều đƣợc phân định rất rõ ràng trong 
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nhận thức của ngƣời dân. Một số nơi, rừng trồng của HTX, rừng tự nhiên đã giao cho 

HTX trƣớc đây sau khi chuyển đổi HTX đã giao lại cho các xã hoặc thôn quản lý. 

Hình thức này phổ biến ở cộng đồng ngƣời dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, 

nơi tính cộng đồng, hƣơng ƣớc thôn còn đƣợc duy trì. Theo Bộ Nông nghiệp&PTNT 

tính đến tháng 6 năm 2001, các cộng đồng dân cƣ thuộc 1.203 xã, 146 huyện của 24 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng đang tham gia quản lý 2.348.295 ha rừng và đất 

chƣa có rừng quy hoạch để trồng rừng, chiếm khoảng 15,5% diện tích đất lâm nghiệp 

(đất có rừng và đất chƣa có rừng) trên toàn quốc. 

Đến 31 tháng 12 năm 2007 cả nƣớc có 10.006 cộng đồng dân cƣ thôn, chủ yếu 

là các cộng đồng các đồng bào dân tộc ít ngƣời, đang quản lý và sử dụng 2.792.946,3 

ha rừng và đất trống đồi trọc (gọi chung là đất lâm nghiệp) để xây dựng và phát triển 

rừng, trong đó: 1.916.169,2 ha đất có rừng (chiếm 68,6%) và 876.777,1 ha đất trống 

đồi trọc (chiếm 31,4%). Diện tích đất lâm nghiệp do cộng đồng quản lý nêu trên chiếm 

17,20% diện tích đất quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp trên toàn quốc (16,24 triệu 

ha); diện tích đất lâm nghiệp có rừng do cộng đồng quản lý chiếm 15% tổng diện tích 

rừng của cả nƣớc. Trong diện tích đất lâm nghiệp có rừng do cộng đồng quản lý và sử 

dụng thì rừng tự nhiên chiếm tuyệt đai đa số lên đến 96%, rừng trồng chỉ chiếm có 

4%. Cộng đồng quản lý chủ yếu rừng phòng hộ, đặc dụng (71%), rừng sản xuất chỉ 

chiếm 29% (Nguyễn Bá Ngãi, 2009) [51]. 

Sau khi Luật BVPTR 2004 chính thức đƣợc đƣa vào thực tiễn, việc giao rừng 

cho cộng đồng tiếp tục đƣợc triển khai ở nhiều nơi trên toàn quốc. Điển hình trong giai 

đoạn này là Dự án thí điểm LNCĐ do Cục Lâm nghiệp thực hiện trong thời gian 2006 

tới 2009 (Pha 1) và 2012-2013 (Pha 2). Dự án đƣợc thiết lập nhƣ là một thử nghiệm 

nhằm mục tiêu xây dựng một phƣơng pháp tiếp cận toàn diện để quản lý rừng cộng 

đồng thông qua các hoạt động xây dựng và kiểm nghiệm các khung pháp lý và tổ 

chức, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho phát triển quản lý lâm nghiệp cộng 

đồng ở Việt Nam nhằm tạo cơ sở cho các chƣơng trình hỗ trợ phát triển quản lý lâm 

nghiệp cộng đồng toàn quốc sau này. Dự án đã giao tổng số 16.798 ha rừng tự nhiên 

(trong đó có 9.314 ha rừng phòng hộ và 7.484 ha rừng sản xuất) cho 64 cộng đồng ở 

38 xã thuộc 10 tỉnh trong vùng dự án (Enters & Nguyễn Quang Tân, 2009) [38].  

Ngoài ra, các hoạt động giao rừng cho cộng đồng cũng đƣợc các tổ chức song 

phƣơng/ đa phƣơng quốc tế cũng nhƣ các tổ chức phi chính phủ (NGO) triển khai ở các 

địa phƣơng, thông qua các chƣơng trình/dự án quản lý tài nguyên hoặc phát triển rừng 

qua đó diện tích rừng cộng đồng tại các địa phƣơng không ngừng dƣợc tăng lên đáng kể. 

Diện tích rừng đã giao cho các đối tƣợng đến năm 2012 là 13,862 triệu ha trong 

đó 10,423 triệu ha là rừng tự nhiên và 3,438 triệu ha là rừng trồng. Trong 13,862 triệu 

ha rừng đã giao cho các đối tƣợng, có trên 4,606 triệu ha rừng đã đƣợc giao cho các 

Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ, 1,965 triệu ha đã đƣợc giao cho các doanh 
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nghiệp nhà nƣớc và 1,81 triệu ha rừng tự nhiên và 1,58 triệu ha rừng trồng đã đƣợc 

giao cho hộ gia đình, trong khi diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cƣ thôn quản lý 

chỉ là 588.000 ha và diện tích do UBND cấp xã tạm thời quản lý hơn 2,19 triệu ha 

(Báo cáo 10 năm thực hiện Luật BV&PTR năm 2004 - 2014) [12].  

Theo số liệu này thì diện tích rừng và đất lâm nghiệp chính thức giao cho các cộng 

đồng quản lý là rất ít, tuy nhiên trên thực tế diện tích do các cộng đồng hiện đang quản lý 

là rất lớn, ƣớc tính khoảng 20% tổng diện tích đất có rừng ở Việt Nam, bao gồm các diện 

tích đã đƣợc chính thức giao cho các cộng đồng và hầu hết các diện tích tạm giao cho các 

UBND xã quản lý. Theo Nguyễn Quang Tân (2012) tổng diện tích rừng do các cộng đồng 

quản lý hiện có thể còn lớn hơn, có thể đến khoảng 30% tổng diện tích rừng.  

Theo Bộ NN&PTNT tính đến 31/12/2020 [17] thì diện tích rừng giao cho cộng 

đồng quản lý là 1.166.470 ha trong đó diện tích rừng tự nhiên là 1.095.320 ha còn rừng 

trồng là 71.150 ha. Nhƣ vậy có thể nói rằng cùng với thành phần kinh tế nhà nƣớc và hộ 

gia đình cá thể, cộng đồng là một chủ thể lớn, quan trọng đã và đang quản lý một diện tích 

rừng lớn trên toàn quốc trên thực tế mặc dù diện tích rừng chính thức cấp cho các cộng 

đồng còn rất nhỏ. 

Bảng 1.4. Diện tích rừng cộng đồng qua các năm từ 2011-2020 

            (ĐVT: ha) 

         Năm            

Diện tích 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng 298.984 588.253 524.477 458.224 1.110.409 1.128.096 1.145.601 1.156.714 1.216.982 1.166.470 

Rừng tự 

nhiên 
266.021 553.797 502.131 441.421 1.062.340 1.069.003 1.048.765 1.051.224 1.107.070 1.095.320 

Rừng trồng 32.963 34.456 22.346 16.803 48.069 59.093 96.836 105.490 109.911 71.150 

(Nguồn: Tổng cục lâm nghiệp, QĐ công bố hiện trạng rừng các năm 2011 đến 2021) 

Theo kết quả công bố hiện trạng rừng trên toàn quốc trong thời qua cho thấy 

hiện nay diện tích rừng giao cho cộng đồng đƣợc tăng lên đáng kể trong giai đoạn từ 

năm 2015 đến nay. Cụ thể năm 2011 thì diện tích rừng cộng đồng mới chỉ khoảng 

298.984 ha nhƣng đến giai đoạn năm 2015 đã tăng lên 1.110.409 ha (tăng 811.425 ha). 

Thực tiễn một số nơi đã chỉ rõ quản lý rừng với sự tham gia của các cộng đồng 

địa phƣơng sống gần rừng là mô hình quản lý rừng có tính khả thi về kinh tế - xã hội, 

phù hợp với tập quán sản xuất truyền thống của nhiều dân tộc ở Việt Nam (Trần Duy 

Rƣơng, 2006) [32]. 
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Nhìn chung giao rừng cho cộng đồng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà 

nước trong thực hiện các chính sách lâm nghiệp, góp phần xã hội hóa công tác bảo vệ 

rừng, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc miền núi xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống và 

tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Diện tích rừng cộng đồng ngày càng tăng 

lên và quản lý rừng cộng đồng trở thành một trong nhiều phương thức quản lý rừng 

được quan tâm cả về chính sách lẫn thực tiễn tại các địa phương ở nước ta. 

1.3.  CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

Ở Việt Nam, các loại rừng cộng đồng hình thành từ các nguồn gốc khác nhau, 

nhƣng đều đƣợc 3 chủ thể chính quản lý là cộng đồng dân cƣ thôn, dòng tộc và nhóm 

hộ hoặc nhóm sở thích. Đối với rừng do cộng đồng dân cƣ thôn và dòng tộc quản lý 

thƣờng 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 trƣờng kém phát triển, trình độ quản lý 

còn thấp. Rừng do nhóm hộ hoặc nhóm sở thích tự cùng nhau liên kết để quản lý 

thƣờng ở các vùng sản xuất và thị trƣờng phát triển, đang dần tiếp cận đến phƣơng 

thức sản xuất hàng hóa, trình độ sản xuất của các hộ nông dân cao, khả năng đầu tƣ 

lớn. Chính từ cơ sở này mà quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam đang dần hình thành 

theo 2 xu hƣớng phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng vùng, đó là quản lý rừng cộng 

đồng đáp ứng nhu cầu sinh kế và quản lý rừng cộng đồng cho sản xuất hàng hóa 

(Nguyễn Bá Ngãi, 2006, 2009) [50] [51] [52]. 

Nghiên cứu một số trƣờng hợp quản lý rừng cộng đồng của đồng bào dân tộc 

thiểu số, Nguyễn Bá Ngãi (2006, 2009) đã chỉ ra rằng: ở tỉnh Điện Biên tồn tại hai 

hình thức quản lý rừng cộng đồng: quản lý rừng theo nhóm hộ và theo cộng đồng. 

Nhóm hộ đƣợc UBND huyện giao đất giao rừng, có quyết định kèm theo quyền lợi 

và nghĩa vụ của nhóm hộ, trong khi đó việc quản lý rừng của cộng đồng dân cƣ 

thôn/bản đã đƣợc hình thành do truyền thống lâu đời. Các trƣờng hợp cộng đồng 

dân cƣ thôn quản lý rừng chƣa đƣợc chính quyền địa phƣơng công nhận về mặt 

pháp lý những vẫn chấp nhận khi cộng đồng triển khai các hoạt động liên quan đến 

quản lý và bảo vệ rừng (tuần tra rừng, khai thác gỗ và LSNG...). Ở tỉnh Bắc Kạn, 

các thôn Bản Sàng, To Đoóc, Nà Mực và thôn Khuổi Liềng thuộc 2 xã Lạng San và 

Văn Minh của huyện Na Rì đƣợc nhà nƣớc giao rừng với tổng diện tích là 

4.748.528m2 những ví dụ điển hình tốt về QLRCĐ. Trên những diện tích đất lâm 

nghiệp chƣa có chủ này, sau khi giao cho cộng đồng đã đƣợc quản lý bảo vệ tốt 

hơn, đã ngăn chặn và răn đe đƣợc những hành vi phá rừng làm nƣơng rẫy, khai thác 

rừng trái phép (Nguyễn Bá Ngãi, 2006, 2009) [50] [51] [52]. 

Những nghiên cứu về Quản lý rừng cộng đồng ở 3 tỉnh Bắc Kạn, Thừa Thiên 

Huế và Đắk Lắk của Dự án học hỏi quản trị rừng Việt Nam đã rút ra đƣợc bài học kinh 

nghiệm: mặc dù vẫn chƣa rõ việc có quyền hợp pháp đối với rừng có mối quan hệ gì 

với tính hiệu quả trong quản lý rừng hay không nhƣng những cộng đồng đƣợc trao 
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quyền hợp pháp (đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Sổ đỏ) có các lợi ích 

rõ ràng đối với rừng mà những cộng đồng khác không có. Quyền hợp pháp đối với 

rừng thực sự hữu ích cho cộng đồng để bảo vệ quyền lợi và nguồn vốn đầu tƣ trên diện 

tích rừng đƣợc giao khi có mâu thuẫn hoặc tranh chấp. Hơn nữa, khi Việt Nam áp 

dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng (DVMTR) trên diện rộng, Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất có thể giúp cộng đồng dân cƣ hƣởng lợi từ nguồn tiền chi trả 

dịch vụ môi trƣờng rừng và cũng có thể nhận đƣợc nguồn tiền thu đƣợc từ cơ chế 

Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) trong tƣơng lai (Nguyễn 

Quang Tân, Trần Ngọc Thanh và Hoàng Huy Tuấn, 2009) [67].  

Khi nghiên cứu tác động sinh kế và sử dụng tài nguyên của của quản lý rừng 

cộng đồng tại thôn Thuỷ Yên Thƣợng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, sau hơn 8 năm áp dụng (2000 – 2009), quản lý rừng cộng đồng tại 

Thủy Yên Thƣợng đã tác động tích cực đến đời sống, sinh kế của ngƣời dân. Thu 

nhập của các nhóm tham gia quản lý rừng tăng, bình quân đạt 22.315 nghìn đồng/hộ, 

tăng 1,96 lần so với trƣớc khi tham thực hiên quản lý rừng cồng đồng. Hỗ trợ thực  

hiện quản lý rừng cộng đồng thúc đẩy tăng thu nhập từ rừng trồng, trồng trọt, chăn 

nuôi và các ngành nghề khác. Tình trạng khai thác và sử dụng rừng tự nhiên giảm và 

thay thế vào đó là sinh kế dựa vào rừng trồng. Quản lý rừng cộng đồng không những 

tạo việc làm và tăng thu nhập trực tiếp và gián tiếp, cải thiện đời sống cho cộng đồng 

mà góp phần xã hội hóa nghề rừng, tăng cƣờng quản lý và phát triển vốn rừng theo 

hƣớng bền vững. Quản lý rừng cộng đồng thực sự có ảnh hƣởng tích cực tới sinh kế 

của ngƣời dân thôn Thuỷ Yên Thƣợng. Kết quả của nghiên cứu góp phần kh ng định 

vai trò và tiềm năng to lớn của quản lý rừng cộng đồng (Bùi Dũng Thể, Lê Thanh An 

và Hồng Bích Ngọc, 2010) [19]. 

Ở Tây Nguyên, từ năm 2002-2009 đã tiến hành thử nghiệm giao rừng tự nhiên 

cho 6 cộng đồng dân cƣ thôn/buôn ở các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai và Kon 

Tum với tổng diện tích là 7.620 ha. Nghiên cứu về cơ chế hƣởng lợi trong QLRCĐ ở 6 

thôn/buôn ở trên, Bảo Huy (2009) [3] đã chỉ ra rằng: Ngoài nguồn hƣởng lợi từ lƣợng 

tăng trƣởng về gỗ và LSNG từ rừng thì việc hƣởng lợi từ các dịch vụ môi trƣờng rừng 

cũng là một nguồn thu nhập tiềm năng trong QLRCĐ (Bảo Huy, 2009) [3]. Khi nghiên 

cứu về việc áp dụng mô hình rừng ổn định trong quản lý rừng cộng đồng đã kết luận 

rằng việc áp dụng mô hình rừng ổn định để khai thác – sử dụng bền vững gỗ củi là phù 

hợp với năng lực và sự quan tâm của các bên, trong đó đối với cộng đồng (đặc biệt là 

ngƣời đồng bào thiểu số): cách tiếp cận này giúp ngƣời dân có đƣợc sự chủ động trong 

lập kế hoạch, thực hiện quản lý rừng và thu đƣợc lợi ích thƣờng xuyên trên các trạng 

thái rừng khác nhau, đồng thời vẫn duy trì rừng ổn định. Nếu theo quy trình hiện nay 

thì cộng đồng vùng cao khó có thể tiếp cận để tổ chức khai thác – sử dụng rừng vì luân 

kỳ quá dài, thời gian chờ đợi quá lâu, cƣờng độ khai thác vƣợt quá khả năng đầu tƣ 
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của cộng đồng, không đáp ứng đƣợc nhu cầu lâm sản thƣờng xuyên và thu nhập trƣớc 

mắt (Bảo Huy, 2007) [2]. 

Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hƣởng đến Quản lý rừng cộng đồng tại rú cát 

làng Phò Trạch, Thừa Thiên Huế nhóm tác giả đã kết luận có ba nhân tố chính ảnh 

hƣởng đến việc quản lý rú cát và dẫn đến sự thay đổi phƣơng thức quản lý rú cát theo 

thời gian: (1) đặc điểm của nguồn tài nguyên rú cát, (2) sự thay đổi của môi trƣờng 

tự nhiên, đặc biệt là trong bố cảnh biến đổi khí hậu nhƣ hiện nay, và (3) chính sách 

phát triển nông thôn của nhà nƣớc. Hai bài học kinh nghiệm từ việc quản lý rừng của 

làng Phò Trạch mà các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

chuyên ngành, cũng nhƣ chính quyền địa phƣơng cần quan tâm trong tiến trình thể 

chế hóa quản lý rừng cộng đồng, đó là: (1) mối quan hệ giữa khu rừng đƣợc giao  và 

lịch sử của cộng đồng và (2) trao quyền pháp lý cho cộng đồng quản lý rừng (Hoàng 

Huy Tuấn, 2009) [42]. 

Tác giả Ngô Tùng Đức (2011) [100] khi nghiên cứu ƣớc tính lợi ích gỗ ròng đối 

với mô hình quản lý rừng cộng đồng Bằng phƣơng pháp “System Dynamics  tại miền 

Trung Việt Nam thì kết quả hoạt động của mô hình cho thấy trong điều kiện thực tế, 

rừng dự trữ nghèo sẽ mất nhiều thời gian vào khoảng 25 năm để đạt đƣợc điều kiện 

khai thác. Đặc biệt, trong điều kiện bất lợi, cộng đồng địa phƣơng sẽ không có cơ hội 

khai thác gỗ trong vòng 50 năm nếu rừng đƣợc giao là rừng có trữ lƣợng gỗ nghèo. 

Ngƣợc lại, trong điều kiện thuận lợi, rừng dự trữ nghèo sẽ chỉ mất 15 năm để đạt đƣợc 

điều kiện khai thác. Kết hợp giữa rừng dự trữ nghèo và trung bình, tổng lợi ích ròng là 

giá trị dƣơng sau 5 năm thực hiện CFM cho cả ba điều kiện và sẽ là một khoản khá lớn 

trong dài hạn. 

Đánh giá hiệu quả quản lý rừng cộng đồng tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho 

thấy Hiệu quả của việc giao rừng cho cộng đồng quản lý bảo vệ: Chất lƣợng rừng do 

cộng đồng dân cƣ thôn QLBV ngày càng đƣợc nâng cao, cơ cấu thu nhập của ngƣời 

dân thay đổi so với trƣớc khi giao rừng. Nhận thức của ngƣời dân về vai trò của rừng 

cộng đồng cũng có sự thay đổi theo hƣớng có lợi cho việc quản lý bảo vệ. Nhờ đó mà 

rừng cộng đồng hạn chế đƣợc hiện tƣợng xói mòn, lở núi, cát bay; bảo đảm đƣợc 

nguồn nƣớc cho sinh hoạt, sản xuất và hoạt động du lịch sinh thái ở các thôn. Qua việc 

giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý ở Phú Lộc cho thấy: Cộng đồng dân cƣ thôn 

quản lý bảo vệ có hiệu quả hơn so với nhóm hộ. Trong đó có thôn Thuỷ Dƣơng và 

thôn Thuỷ Yên Thƣợng đạt đƣợc hiệu quả quản lý tốt hơn các thôn khác (Lê Quang 

Vĩnh, Ngô Phƣơng Anh, 2012) [44]. 

Nghiên cứu về phân quyền trong QLRCĐ tại vùng cao Thừa Thiên Huế tác giả 

Hoàng Huy Tuấn (2015) đã kết luận rằng sau khi phân quyền, thể chế chính thức 

(quyền chính thức) trong quản lý rừng cộng đồng thay đổi đáng kể, trong khi đó thể 
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chế không chính thức (quyền không chính thức) hầu nhƣ không thay đổi. Có bốn 

nguyên chính dẫn đến các “khoảng cách/bất cập  này, đó là: (a) sự không tƣơng xứng 

giữa trao quyền và trách nhiệm trong quản lý rừng cộng đồng; (b) thiếu sự hỗ trợ từ 

bên ngoài sau khi giao rừng; (c) sự khác nhau về quan điểm trong quản lý rừng cộng 

đồng giữa thế hệ lớn tuổi và thế hệ trẻ; và (d) luật tục trong quản lý rừng. Sinh kế của 

ngƣời dân dựa vào rừng không thay đổi dƣới sự phân quyền và nó đƣợc thể hiện qua 

bốn hoạt động chính: canh tác nƣơng rẫy, khai thác gỗ, thu hái LSNG và bẫy thú rừng. 

Phần lớn các hoạt động này đều thể hiện quyền không chính thức đối với rừng và nó 

không chỉ đƣợc thực hiện ở những khu rừng đƣợc giao mà còn ở cả rừng của các 

BQLRPH (Hoàng Huy Tuấn, 2015) [38]. 

Nghiên cứu về các giải pháp nâng cao quả lý rừng cộng đồng ở Việt Nam tác 

giả Võ Đình Tuyên (2012) [92] kết luận rằng Quản lý rừng cộng đồng là một phƣơng 

thức quản lý rừng có triển vọng và có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc. Việt Nam 

có diện tích rừng và đất rừng khá lớn và 2,21% tổng diện tích đất rừng và rừng cả 

nƣớc đang đƣợc cộng đồng quản lý với vị thế chủ rừng. Trong đó rừng cộng đồng 

miền Bắc nghèo hơn rừng cộng đồng miền Trung và rừng cộng đồng của 2 miền này 

nghèo hơn vùng Tây Nguyên. Tuy vậy, hiện nay vấn đề hƣởng lợi của cộng đồng 

trong quản lý rừng cộng đồng chƣa tƣơng xứng với trách nhiệm bảo về và phát triển 

rừng mà khi nhận rừng họ đã đƣợc Nhà nƣớc giao. Đồng thời tác giả cũng xem cộng 

đồng là một chủ rừng có đủ tƣ cách pháp nhân đầy đủ trong quản lý rừng nên để quản 

lý rừng bền vững họ cũng phải tuân thủ các nguyên tắc chung về quản lý rừng. Nghiên 

cứu cũng đã  đƣa ra 10 tiêu chuẩn và 49 tiêu chí quản lý rừng bền vững trên cơ sở vận 

dụng các Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC) 

(Võ Đình Tuyên, 2012) [92]. 

Nghiên cứu về Quản trị rừng cộng đồng tại vùng núi Thừa Thiên Huế, tác giả 

Ngô Tùng Đức và cộng sự (2016) đã cho rằng 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 đƣợc tiếp tục cân nhắc thực hiện bao gồm: (1) củng cố và tạo hành lang 

pháp lý vững chắc cho cộng đồng trong quá trình thực thi hoạt động cũng nhƣ làm thế 

nào để họ hiểu rõ đƣợc quyền hƣởng dụng nên đƣợc đặt lên vị trí ƣu tiên trong quá 

trình phối hợp và hỗ trợ của cơ quan chức năng; (2) chính sách hƣởng lợi cho các cộng 

đồng nhận rừng nên đƣợc xây dựng rõ ràng theo hƣớng cân nhắc khả năng sinh lợi của 

từng trạng thái rừng và việc đầu tƣ nguồn lực của cộng đồng; (3) cộng đồng xây dựng 

hệ thống quản trị nội bộ nên theo hƣớng khuyến khích sự tham gia của các thành viên, 

tăng tính chịu trách nhiệm, rõ ràng trong thực hiện và giám sát; (4) 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; (5) thông tin về đặc điểm và giá 

trị tổng thể của tài nguyên rừng nên đƣợc cung cấp cụ thể và chi tiết cho các cộng 
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đồng nhận rừng; (6) cộng đồng nên xây dựng các mô hình sinh kế ngắn và trung hạn 

dựa vào tài nguyên rừng [47] [48]. 

 Nhận xét chung 

Qua nghiên cứu tổng quan trên thế giới và ở trong nƣớc những kết luận rút ra 

phục vụ cho nghiên cứu đó là: 

Các mô hình quản lý rừng tồn tại khách quan và hình thành trong đời sống của 

ngƣời dân vùng núi. Chính vì thế việc giao đất giao rừng là phù hợp với truyền thống 

quản lý rừng của thôn, bản. 

Vị trí pháp lý của cộng đồng ngày càng đƣợc kh ng định bên cạnh vấn đề quản 

lý rừng cộng đồng đƣợc thừa nhận nhƣ một hình thức quản lý rừng khác. 

Hiện tại có một số vấn đề lớn mà ngành lâm nghiệp cần giải quyết. Thứ nhất là 

cần xác định tính hợp pháp cũng nhƣ quyền tiếp cận của ngƣời dân vào rừng. Thứ hai, 

giải quyết mối quan hệ để ngƣời làm rừng có thể sống đƣợc bằng nghề của mình. Vì 

năng lực tự nhiên của rừng và cách nhìn nhận hạn chế hiện nay chƣa đủ để nuôi sống 

ngƣời làm rừng. Để giải quyết vấn đề này giải pháp quan trọng là về cả chính sách và 

thực tiễn. Vai trò của các cộng đồng trong quản lý rừng dần đƣợc cộng nhận về mặt 

pháp lý, nhiều văn bản pháp lý và chƣơng trình dự án về lâm nghiệp cộng đồng đã 

đƣợc ban hành và thử nghiệm với kỳ vọng đƣa quản lý rừng cộng đồng thành một hình 

thực quản lý chính ở Việt Nam nhắm cả hai mục tiêu là quản lý rừng bền vững nguồn tài 

nguyên rừng và phát triển sinh kế của các cộng dồng địa phƣơng. Tuy nhiên cần nhận 

thấy rằng diện tích rừng cộng đồng đƣợc chính thức công nhận vẫn còn quá nhỏ so với 

diện tích rừng hiện các cộng đồng đang quản lý. Hơn nữa sự hoài nghi về năng lực quản 

lý rừng của các cộng đồng của các nhà quản lý. Những điều này có thể gây cản trở và sự 

hoài nghi về việc phát triển và mở rộng diện tích rừng giao cho các cộng đồng trong 

tƣơng lai. Ngoài ra, các cộng đồng đƣợc giao những khu rừng quản lý nghèo về trữ 

lƣợng và nhu cầu sử dụng những đất trống, đất có cây bụi hoặc các khu vực rừng phục 

hồi để sản xuất lâm nghiệp nhƣ khoanh nuôi, trồng bổ sung hay phát triển lƣơng thực 

hoặc cây trồng khác có giá trị là một trong những nhu cầu khách quan. Tuy nhiên các cơ 

sở về mặt khoa học, kỹ thuật còn rất ít đƣợc ban hành, nghiên cứu. 

Quản lý rừng bền vững thành phần cây gỗ trong hệ sinh thái rừng tự nhiên đóng 

vai trò quan trọng cả về sinh thái lẫn kinh tế. Thảm thực vật thân gỗ có vai trò quyết 

định đến mối quan hệ giữa các thành phần của hệ sinh thái rừng tự nhiên và các chức 

năng cơ bản của rừng, do vậy quản lý ổn định thành phần thực vật thân gỗ là vấn đề 

mấu chốt trong quản lý rừng bền vững nói chung và quản lý rừng cộng đồng nói riêng. 

Ngoài ra, dƣới gốc độ kinh tế, gỗ luôn có giá trị cao đối với đời sống nhân dân 

cũng nhƣ trong thƣơng mại, do vậy bảo đảm sự cung cấp gỗ ổn định cũng là một khía 
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cạnh kinh tế quan trọng trong hệ thống quản lý rừng bền vững. Vì vậy cần có giải pháp 

kỹ thuật để đáp ứng cả hai yêu cầu về sinh thái và kinh tế nói trên. Đối với cộng đồng 

quản lý rừng thì giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng đơn giản là làm giàu rừng, nâng cao 

giá trị của rừng. 

Các vấn đề nói trên cần đƣợc nghiên cứu một cách tổng thể, đồng bộ và dựa 

vào thực tiễn để có thể phát triển phƣơng thức quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam 

cũng nhƣ tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Đề tài này cũng dựa vào những nhu cầu 

thực tiễn đó, trong đó tập trung vào nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển 

quản lý rừng cộng đồng theo hƣớng bền vững, nhằm quản lý bền vững nguồn tài 

nguyên thiên nhiên và cải thiện đời sống ngƣời đối với cộng đồng đã đƣợc giao đất 

giao rừng để quản lý và sử dụng. 
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CHƢƠNG 2 

PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1.  PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu  

+ Phạm vi về không gian: Diện tích rừng của tỉnh Quảng Bình tập trung chủ 

yếu tại các vùng sinh thái: Vùng sinh thái núi cao, vùng sinh thái gò đồi và trung du, 

vùng sinh thái đồng bằng và cát ven biển. Luận án nghiên cứu tập trung tại vùng sinh 

thái núi cao; Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại 8 xã (Trƣờng Sơn, Thƣợng Trạch, Trung 

Hóa, Thƣợng Hóa, Dân Hóa, Trọng Hóa, Thanh Hóa, Châu Hóa) thuộc 4 huyện miền 

núi (Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa) của tỉnh Quảng Bình, nhằm phản 

ánh hiện trạng và các loại hình quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn các huyện miền 

núi của tỉnh. Trong đó tập trung điều tra sâu tại 3 bản Cổ Tràng (xã Trƣờng Sơn, 

huyện Quảng Ninh), bản Phú Minh (xã Thƣợng Hoá, huyện Minh Hoá), Bản Cà 

Ròong 2 (xã Thƣợng Trạch, huyện Bố Trạch). 

Bảng 2.1. Các cộng đồng được giao rừng quản lý ở tỉnh Quảng Bình 

Huyện Xã Số cộng đồng đƣợc giao rừng 

Quảng Ninh Trƣờng Sơn 

Có 8 cộng đồng gồm: bản Cổ Tràng, bản Trung Sơn, bản 

Sắt, bản Khe Cát, bản Long Sơn, bản Dốc Mây, bản Pờ 

Loang, bản Dìn Dìn. 

Bố Trạch 

Thƣợng 

Trạch 

Có 12 cộng đồng gồm: bản Cà Ròong 1, bản Cà Ròong 

2, bản Nịu, bản 51, bản Ban, bản Khe bản Rung, bản 

Cooc, bản Cu Tồn, bản Chăm Pu, bản Nòong Trên, bản 

61, bản Cờ Đỏ 

Xuân Trạch Có 3 cộng đồng gồm: thôn 8, thôn 9, thôn 10 

Minh Hoá 

Trung Hóa 
Có 2 cộng đồng gồm: thôn Thanh Liêm 1, thôn Thanh 

Liêm 2 

Thƣợng Hóa Có 2 cộng đồng gồm: bản Phú Minh, bản Phú Nhiêu 

Dân Hóa 
Có 4 cộng đồng gồm: bản Ốc, bản K Đinh, bản Hà Vi, 

bản K Ooc 

Trọng Hóa 
Có 3 cộng đồng gồm: bản La Trọng 1-2, bản Ông Tú, 

Cha Cáp 

Tuyên Hoá 
Lâm Hóa Có 3 cộng đồng gồm: bản Cáo, bản Kè, bản Chuối 

Châu Hóa Có 1 cộng đồng gồm: thôn Uyên Phong 

4 huyện 8 xã Tổng cộng có 38 cộng đồng đƣợc giao rừng 
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+ Phạm vi về thời gian: Luận án đƣợc thực hiện từ tháng 11 năm 2014 đến 

tháng 11 năm 2020. Các dữ  liệu nghiên cứu đƣợc thu thập trong thời kỳ từ năm 2014 

đến 2019.  

2.1.2. Đối tƣợng nghiên cứu 

+ Đối tƣợng tài nguyên rừng: Luận án tập trung nghiên cứu các diện tích rừng 

hiện đang đƣợc giao cho cộng đồng quản lý khu vực tỉnh Quảng Bình; Đối tƣợng tƣợng 

rừng đƣợc giao là rừng sản xuất, phòng hộ hay đặc dụng, quy mô và căn cứ pháp lý giao 

rừng. Các vấn đề về biện pháp kỹ thuật lâm sinh, chính sách giao đất giao rừng liên 

quan đến nhiều yếu tố khác nhau nhƣ tự nhiên, kinh tế - xã hội ... vì vậy đề tài có thể 

xem xét các yếu tố này trong mối quan hệ biện chứng với quản lý và sử dụng rừng. 

Ngoài đối tƣợng chính là lâm sản ngoài gỗ (LSNG), đề tài còn đề cập đến đối 

tƣợng là các loài cây gỗ bản địa đƣợc trồng tại khu vực nghiên cứu là các loài Lim 

xanh (Erythrophleum fordi Oliv), Trám trắng (Canarium album Raeusch), Huỷnh 

(Tarrietia javanica Blume) từ năm thứ nhất đến năm thứ 6 đƣợc trồng tại các huyện 

Quảng Ninh, huyện Minh Hoá và Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. 

+ Đối tƣợng con ngƣời: Cộng đồng dân tộc (Cộng đồng là ngƣời Kinh, hay dân 

tộc thiểu số) trong quản lý rừng, đây là những cộng đồng sống gần và trong rừng đƣợc 

nhà nƣớc giao rừng cộng đồng; Có phong tục tập quán sản xuất và tri thức bản địa gắn 

với tài nguyên rừng; Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về lâm nghiệp ở địa phƣơng (tỉnh, 

huyện, xã) bao gồm các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và 

môi trƣờng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & MT huyện, Hạt Kiểm 

lâm, UBND xã, cán bộ địa chính, nông lâm xã… 

2.2.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung tiến hành các nội dung nghiên 

cứu chủ yếu sau:  

2.2.1. Nội dung nghiên cứu 1: Thực trạng công tác giao rừng cộng đồng tại tỉnh 

Quảng Bình 

 - Hiện trạng việc giao rừng cộng đồng: Xem xét trên cở sở các vùng sinh thái 

trên địa bàn toàn tỉnh: Diện tích, phân bố, sự hình thành và khái quát về tài nguyên; 

 - Lịch sử, nguồn gốc rừng cộng đồng và đặc điểm kinh tế xã hội của các 

cộng đồng đƣợc giao rừng. 

2.2.2. Nội dung nghiên cứu 2: Nghiên cứu về hiện trạng tài nguyên rừng cộng 

đồng giao cho các cộng đồng quản lý 

- Phân tích và đánh giá các đặc điểm của các khu rừng cộng đồng (là rừng tự 

nhiên) đƣợc giao cho cộng đồng quản lý tại khu vực nghiên cứu. 
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+ Quy mô diện tích, trữ lƣợng các lô rừng đƣợc giao; 

+ Đặc điểm các trạng thái rừng đƣợc giao; 

+ Đa dạng sinh học các loài cây gỗ tại các bản nghiên cứu; 

+ Đặc điểm tái sinh dƣới tán rừng cộng đồng. 

2.2.3. Nội dung nghiên cứu 3: Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản 

lý rừng cộng đồng 

- Cấu trúc quản lý của các mô hình quản lý rừng cộng đồng ở địa bàn nghiên cứu; 

- Phân tích cơ chế hƣởng lợi của ngƣời dân trong quá trình quản lý rừng cộng đồng; 

- Phân tích sử dụng kiến thức bản địa trong quản lý rừng cộng đồng theo hƣớng 

bền vững tại khu vực nghiên cứu; 

- Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng bên trong và bên ngoài cộng đồng có ảnh 

hƣởng đến công tác quản lý rừng cộng đồng. 

2.2.4. Nội dung nghiên cứu 4: Đề xuất giải pháp quản lý rừng cộng đồng theo 

hƣớng quản lý rừng bền vững ở tỉnh Quảng Bình 

 - Quản trị rừng cộng đồng; 

- Phục hồi rừng cộng đồng bằng các loài cây gỗ bản địa; 

- Tri thức bản địa trong quản lý rừng cộng đồng. 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Khung nghiên cứu và cách tiếp cận trong nghiên cứu 

2.3.1.1. Khung nghiên cứu 

Quản lý tài nguyên rừng cũng nhƣ tiến trình đƣa quyết định thƣờng mang tính 

chất phức tạp và gặp phải không ít khó khăn. Sự phức tạp đƣợc cấu thành bởi sự đa 

dạng trong sử dụng của những sản phẩm và dịch vụ từ rừng. Đồng thời việc đánh giá 

giá trị kinh tế của dịch vụ sinh thái và sự liên đới với các bên liên quan là những khó 

khăn chính gặp phải trong loại hình này (Ananda và Herath, 2003). Cho nên bản thân 

tài nguyên rừng, những con ngƣời liên quan cũng nhƣ những thể chế đã và đang đƣợc 

phát triển là luôn thay đổi theo thời gian.  

Quản lý rừng cộng đồng không nằm ngoài bối cảnh trên. Do đó, những quyết định 

về chiến lƣợc quản lý rừng bền vững cần phải cân nhắc và xem xét tất cả những quan 

điểm, mục tiêu cũng nhƣ viễn cảnh của các bên liên quan (Mendoza và Ravi, 2005). Để 

nghiên cứu và phân tích đƣợc bản chất cũng nhƣ những tác động của mối quan hệ này thì 

việc sử dụng khung phân tích đa nhân tố để mô tả đầy đủ cho trƣờng hợp quản lý tài 

nguyên chung này (Edwards và Steins, 1998) [103].  
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Hình 2.1. Khung phân tích quản lý rừng cộng đồng của nghiên cứu 

(Nguồn: Mô phỏng dựa vào Edwards and Steins: 1996, 1998)[102] 

Khung phân tích bao gồm 4 phạm trù chính đƣợc sử dụng để đánh giá thực 

trạng và quản lý rừng cộng đồng đó là: (i) đặc điểm hệ thống tài nguyên rừng và nhóm 

ngƣời sử dụng, (ii) những thể chế để quản lý tài nguyên rừng, (iii) chiến lƣợc và mô 

hình tác động của ngƣời sử dụng và (iv) hiệu quả mang lại từ sự tác động tổng hợp đó. 

Giữa các phạm trù có mối quan hệ nhân quả và tác động qua lại (tùy trƣờng hợp) lẫn 

nhau. Đặc điểm tài nguyên và nhóm ngƣời sử dụng có ảnh hƣởng rõ nét và trực tiếp 

đến cấu trúc thể chế quản lý (vận hành, hợp tác, luật), hai hợp phần này tác động đến 

nhận thức và chiến lƣợc hành động của cá nhân. Kết quả cuối cùng vừa là hệ quả của 

sự tƣơng tác trên đồng thời sẽ là yếu tố tác động trở lại đối với các hợp phần còn lại. 

Đồng thời một điều cần đƣợc xem xét nữa là xác định những hành động của ngƣời sử 

dụng, hình thức của sự tƣơng tác với đặc điểm bối cảnh sẽ giúp cho việc chẩn đoán và 

giải thích đƣợc kết quả chi tiết. Sự đánh giá này sẽ giúp cho việc đánh giá kết quả 

trong tƣơng lai, đƣa ra những hiểu biết về bối cảnh mà trong đó bao gồm hệ thống tài 

nguyên và việc sử dụng nó. 

2.3.1.2. Phương pháp tiếp cận 

 Luận án sử dụng 4 cách tiếp cận trong nghiên cứu: 

1) Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái (EBA - Ecosytem-Based Approach): là 

chiến lƣợc do Công ƣớc Đa dạng sinh học (CBD) đề xuất, đầu tiên là để quản lý 

tổng hợp tài nguyên đất, nƣớc và sinh vật, nhằm tăng cƣờng bảo vệ và sử dụng bền 

vững các dạng tài nguyên này một cách công bằng (MEA, 2005). Sử dụng cách tiếp 

cận này để xác định các điểm nghiên cứu mang tính đại diện cho các vùng sing thái 

nhân văn khác nhau khi giao rừng cho cộng đồng quản lý nhằm áp dụng mô hình 

trên diện rộng. 

Đặc điểm tài nguyên và 

 nhóm ngƣời sử dụng 
 

 

Cấu trúc thể chế quản lý tài nguyên 

Cách cƣ xử và hành động 

Nhậ thức và thái độ cá nhân  

Mô hình/hình thức tác động  

Hiệu quả/tác động 
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ả
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Hoạt động/     

vận hành   

Hợp tác Luật/thể chế  Đặc điểm của nhóm 

ngƣời sử dụng 

Đặc điểm tự nhiên và kỹ 

thuật của tài nguyên 
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2) Cách tiếp cận hệ thống: Cộng đồng dân cƣ đƣợc giao rừng và tham gia vào 

các hoạt động quản lý – bảo vệ và chăm sóc rừng; Cộng đồng cũng đƣợc hƣởng lợi từ 

rừng. Đây là tƣơng tác qua lại trong hệ thống kinh tế - xã hội – tự nhiên. Cộng đồng 

tham gia quản lý rừng chính là đang thực hiện các hoạt động liên quan đến mối quan hệ 

giữa con ngƣời – tự nhiên. Sử dụng cách tiếp cận này để xác định mối quan hệ giữa 

quản lý rừng với các hoạt động khác trong cộng đồng (đất đai, nông nghiệp, ngành nghề 

phụ...) nhằm xây dựng cơ chế hƣởng lợi và các chích sách cho quản lý rừng cộng đồng 

bền vững. 

3) Cách tiếp cận về phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài cộng đồng 

trong quản lý rừng cộng đồng: Nguyên tắc phát triển bền vững phải đảm bảo sử 

dụng đúng mức và ổn định các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ đƣợc môi 

trƣờng sống. Sử dụng cách tiếp cận này nhằm giải quyết các mối quan hệ bên trong 

và bên ngoài cộng đồng để hƣớng đến quản lý rừng cộng đồng bền vững.  

4) Cách tiếp cận có sự tham gia: Tiếp cận có sự tham gia đƣợc thể hiện 

thông qua các hoạt động đƣợc làm bởi ngƣời dân địa phƣơng hoặc từ cá nhân, nông 

hộ và các tổ chức địa phƣơng. Trong các hoạt động này vai trò của ngƣời dân địa 

phƣơng đƣợc đƣa lên hàng đầu, ngƣời dân là chủ thể của tất cả các hoạt động  gắn 

với kiến thức bản địa của họ. Sử dụng cách tiếp cận này để xác định vai trò các bên 

có liên quan trong QLRCĐ và tìm giải pháp phù hợp cho cộng đồng trong quản lý 

rừng cồng đồng bền vững.  

Xuất phát từ khung logich nghiên cứu và phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu trên, 

có thể tóm tắt tiến trình nghiên cứu của luận án đƣợc thể hiện qua hình 2.2. 

2.3.1.3. Khung tiến trình nghiên cứu 

Tiến trình nghiên cứu thể hiện qua 4 bƣớc: 

Bƣớc 1: Xác định vấn đề, mục tiêu và nội dung nghiên cứu; 

Bƣớc 2: Xử lý số liệu thứ cấp và khảo sát thực địa các điiểm nghiên cứu 

Bƣớc 3: Xác định các nội dung nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu; 

Bƣớc 4: Xây dựng Giải pháp và hoàn thiện kết luận nghiên cứu 
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Hình 2.2. Khung tiến trình nghiên cứu 

2.3.2. Chọn địa điểm nghiên cứu 

Nguyên tắc của chọn điểm nghiên cứu là đại diện cho khu vực nghiên cứu và là 

đặc trƣng cho các vùng sinh thái và nhân văn khác nhau của tỉnh, nghiên cứu dựa vào 

các yếu tố sau để chọn điểm: 

- Yếu tố vùng sinh thái: Tại khu vực nghiên cứu tất cả các bản đều phân bố gần 

rừng cho nên các yếu tố về địa hình và khả năng tiếp cận với rừng tƣơng đối đồng 

nhất. Tuy nhiên, địa hình tại tỉnh Quảng Bình khá phức tạp và bị chia cắt bởi các dãy 

núi nên đã tạo ra các vùng sinh thái khác nhau, vì vậy lựa chọn địa điểm nghiên cứu 

còn đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau; 

(Bước 1) 
(B
ư
ớ
c 
2
) 

(Bước 4) 

(B
ư
ớ
c 
3
) 

Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 4 Nội dung 3 

Đối chiếu từ thực tiễn 

tính phù hợp – khả thi 

của đề xuất 

Giải pháp đƣợc đề xuất 

Hoàn thiện kết luận nghiên cứu 

Xác định địa điểm, 

khu vực nghiên cứu 

Xác định mục 

tiêu nghiên cứu 

Xác định vấn đề 

nghiên cứu 

- Hiện trạng TNR 

- Điều kiện xã 

hội 

- Các khu rừng 

cộng đồng quản 

lý 

- Các vấn đề 

trong QLRCD 

 

- Cơ sở TN-KT-

XH 

- Diễn biến tài 

nguyên 

Ảnh vệ 

tinh 

Bản đồ 

HTR 

Bản đồ 3 

loại rừng 

X
Ử
 L
Ý
 S
Ố
 L
IỆ
U

 

Điều tra 

TNR 

Phỏng vấn 

cộng dồng 

Tham vấn 

chính sách K
H
Ả
O
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Á
T
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Ự
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- Yếu tố tài nguyên rừng: Có diện tích rừng giao cho cộng đồng đa dạng về các 

trạng thái rừng (rừng giàu, trung bình, nghèo); Rừng sản xuất hay rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng. 

- Yếu tố về xã hội: Những nơi nhạy cảm, nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình 

triển khai thực hiện giao đất giao rừng và quản lý rừng; 

- Yếu tố về dân tộc: Đa dạng và đặc trƣng về thành phần dân tộc, văn hóa, 

tín ngƣỡng.  

- Yếu tố chính sách giao rừng: Triển khai các chính sách về giao đất giao rừng, thực 

hiện quản lý rừng cộng đồng. 

- Yếu tố về đặc trƣng chủ thể quản lý rừng: Các chủ thể quản lý rừng là các cộng 

đồng đƣợc giao rừng. 

Kết quả khảo sát 38 cộng đồng đƣợc giao rừng tại 8 xã (Trƣờng Sơn, Thƣợng 

Trạch, Trung Hóa, Thƣợng Hóa, Dân Hóa, Trọng Hóa, Thanh Hóa, Châu Hóa) thuộc 4 

huyện miền núi (Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa) của tỉnh Quảng Bình 

qua cho điểm đánh giá các cộng đồng, tác giả lựa chọn 3 cộng đồng để nghiên cứu sâu 

đƣợc trình bày tại bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Kết quả lựa chọn địa điểm nghiên cứu 

STT Địa điểm Vùng sinh thái Dân tộc chính Ghi chú 

1 

Bản Cổ Tràng, xã 

Trƣờng Sơn huyện 

Quảng Ninh 

Vùng núi cao 

phía Nam tỉnh 

Quảng Bình 

Vân Kiều 

Nằm giáp ranh 

phía Nam VQG 

PN-KB 

2 

Bản Cà Ròng 2, xã 

Thƣợng Trạch, huyện 

Bố Trạch 

Vùng núi cao 

phía Tây tỉnh 

Quảng Bình 

Ma Coong 

Nằm trong vùng lõi 

của VQG PN-KB 

3 

Bản Phú Minh, xã 

Thƣợng Hoá, huyện 

Minh Hoá 

Vùng núi cao 

phía Bắc tỉnh 

Quảng Bình 

Sách 

Nằm giáp ranh 

phía Bắc của VQG 

PN-KB 
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Hình 2.3. Sơ đồ vị trí các bản nghiên cứu 

2.3.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 

 Để phù hợp với các nội dung nghiên cứu, luận án lựa chọn các phƣơng pháp 

nghiên cứu, tuy nhiên mỗi nội nghiên cứu sẽ có nhiều phƣơng pháp đƣợc áp dụng và 

ngƣợc lại một phƣơng pháp có thể sẽ đƣợc sử dụng cho nhiều nội dung. 

2.3.3.1. Thu thập, phân tích các tài liệu thứ cấp 

Phƣơng pháp này sử dụng chủ yếu cho phần tổng quan các vấn đề nghiên cứu và 

nội dung nghiên cứu 1 của luận án 

- Tài liệu tình hình chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng 

Bình và khu vực nghiên cứu. 

- Những văn bản pháp luật về chính sách của nhà nƣớc và địa phƣơng liên quan 

đến cộng đồng quản lý rừng. 

- Các tài liệu, các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nƣớc về 

quản lý rừng cộng đồng trong những năm gần đây. 

- Các tài liệu thống kê, đánh giá về tài nguyên rừng trong những năm gần đây 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Kế thừa những báo cáo về các kết quả và phƣơng pháp đã nghiên cứu trƣớc của 

các chƣơng trình, đề tài, dự án về quản lý rừng cộng đồng đã thực hiện. 

- Kế thừa số liệu, hồ sơ giao rừng cộng đồng tại các bản Cổ Tràng, Phú Minh và 

Cà Ròong 2. 
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- Số liệu, tài liệu, các báo cáo đánh giá về kết quả điều tra lập địa, trồng rừng và 

khoanh nuôi rừng của các chƣơng trình, dự án tại địa phƣơng... 

- Các bản đồ hiện trạng rừng cộng đồng đƣợc giao của các bản Cổ Tràng, 

bản Phú Minh và bản Cà Ròong 2 tại khu vực nghiên cứu. 

- Số liệu thống kê, các văn bản pháp quy, các tài liệu, báo cáo khoa học, báo cáo 

đánh giá, tổng kết của dự án nhƣ Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, các chƣơng 

trình thuộc Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển (CIRD). 

2.3.3.2. Thu thập số liệu sơ cấp 

 - Thu thập thông tin thứ cấp qua điều tra ô mẫu, phỏng vấn hộ và kế thừa số 

liệu hồ sơ giao rừng tại các bản Cổ Tràng (xã Trƣờng Sơn, huyện Quảng Ninh), bản 

Phú Minh (xã Thƣợng Hoá, huyện Minh Hoá) bản Cà Ròong 2 (xã Thƣợng Trạch, 

huyện Bố Trạch). Phƣơng pháp này chủ yếu cho nội dung nghiên cứu 2 của luận án. 

Dung lượng mẫu ô đo đếm tại bản Cổ Tràng: Tổng số ÔTC (500 m
2
) cho các 

trạng thái rừng là: 49 ÔTC, trong đó: 

+ Trạng thái rừng giàu, diện tích 90,947 ha:   29 ÔTC. 

+ Trạng thái rừng trung bình, diện tích 38,152 ha: 11 ÔTC. 

+ Trạng thái rừng nghèo, diện tích 46,804 ha:  9 ÔTC. 

Dung lượng mẫu ô đo đếm tại bản Phú Minh: Tổng số ÔTC (500 m
2
) cho các 

trạng thái rừng là: 190 ÔTC, trong đó: 

+ Trạng thái rừng giàu, diện tích 29,256 ha:  11 ÔTC. 

+ Trạng thái rừng trung bình, diện tích 420,216 ha:  126 ÔTC. 

+ Trạng thái rừng nghèo, diện tích 254,981ha:   53 ÔTC. 

Dung lượng mẫu ô đo đếm tại bản Cà Ròong 2: Tổng số ÔTC (500 m
2
) cho các 

trạng thái rừng là: 23 ÔTC, trong đó: 

+ Trạng thái rừng giàu, diện tích 32,815 ha:  07 ÔTC. 

+ Trạng thái rừng trung bình, diện tích 2,631 ha:  01 ÔTC. 

+ Trạng thái rừng nghèo, diện tích 11,523 ha:   02  ÔTC. 

+ Trạng thái rừng lồ ô, diện tích 54,842 ha:   13  ÔTC. 

  - Phƣơng pháp điều tra ô mẫu cho rừng cây gỗ bản địa chủ yếu phục vụ cho nội 

dung 4 của luận án. Thiết lập ô mẫu để điều tra, đo đếm theo dõi các chỉ tiêu sinh 

trƣởng của các loài cây bản địa trồng ở khu vực nghiên cứu, cụ thể:  
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 Lập các ô đo đếm: Mỗi loài tiến hành lập 09 ô đo đếm các chỉ tiêu sinh trƣởng 

(03 ÔTC/loài), tỷ lệ sống, đánh giá phẩm chất cây đứng với diện tích 500 m
2
. Các chỉ 

tiêu đo đếm gồm:  đƣờng kính ngang ngực (D1.3), chiều cao vút ngọn (Hvn) 

Đánh giá phẩm chất cây đứng: Cây sinh trƣởng tốt là những cây thân th ng, 

không cụt ngọn, tán lá phát triển cân đối, không bị sâu, bệnh hại. Cây sinh trƣởng xấu 

là những cây cong queo, cụt ngọn, tán lá không cân đối và bị sâu bệnh hại ở mức độ 

trung bình trở lên. Cây sinh trƣởng trung bình là cây nằm giữa hai cấp phẩm chất nêu 

trên. Tỷ lệ cây sống là số cây sống trên tổng số cây đem trồng. 

  Lập ô đo đếm để lựa chọn loài cây trồng phù hợp với các dạng lập địa: Tiến hành 

điều tra các chỉ tiêu của ba loài trên cùng một dạng lập địa B. Biện pháp kỹ thuật tác động: 

xử lý thực bì, làm đất, chăm sóc bằng cách phát dọn thực bì, dây leo, tỉa cành. 

  Lập ô đo đếm để xác định ảnh hƣởng của biện pháp xử lý thực bì đến sinh 

trƣởng cây trồng: bố trí các ô đo đếm đối với hai loài Lim xanh và Trám trắng trồng 

trên cùng điều kiện lập địa, có cùng phƣơng thức trồng và sử dụng hai biện pháp xử lý 

thực bì khác nhau là xử lý thực bì theo băng (CT1) và xử lý thực bì toàn diện (CT2). 

Xử lý thực bì theo băng: băng chặt rộng 2 m chạy dài theo đƣờng đồng mức, băng 

chừa rộng 2 m. Trên băng chặt xử lý thực bì toàn diện, xếp gọn thực bì thành từng dải 

theo đƣờng đồng mức và giữ lại cây gỗ tái sinh mục đích. 

  Lập ô đo đếm để xác định ảnh hƣởng của các dạng lập địa đến sinh trƣởng của 

cây trồng: Thí nghiệm ảnh hƣởng của các dạng lập địa đến sinh trƣởng của cây trồng: 

nghiên cứu sử dụng cây Lim xanh và Trám trắng trồng trên các dạng lập địa khác nhau 

để đánh giá ảnh hƣởng. Các loài cây đƣợc bố trí theo dõi trên các dạng lập địa B và C.  

  Điều tra cây bụi thảm tƣơi dƣới tán rừng: Trong ÔTC, chúng tôi lập năm ô dạng 

bản, đƣợc bố trí bốn ô ở bốn góc một ô ở giữa; diện tích mỗi ô dạng bản là 4m
2
 (2 x 

2m). Trong các ô dạng bản, chúng tôi tiến hành điều tra mô tả các chỉ tiêu nhƣ loài cây 

chủ yếu, chiều cao trung bình, chất lƣợng (tốt, trung bình, xấu), độ che phủ (%). 

 Điều tra đất: Trong địa điểm nghiên cứu mỗi loài cây, chúng tôi tiến hành đào 

01 phẫu diện đất điều tra mô tả theo mẫu biểu mô tả phẫu đất. Đào thêm 4-5 ô phẫu 

diện định giới xung quanh. 

Các phƣơng pháp phục cho nghiên cứu ở nội dung 3 và nội dung 4 

 - Phương pháp phát triển kỹ thuật có sự tham gia – PTD: Việc chọn loài trên 

nguyên tắc sử dụng phƣơng pháp tiếp cận PTD. Căn cứ vào thực trạng điều tra các loài 

cây đã đƣợc các hộ dân trồng tự phát trƣớc đây và các loài cây đƣợc các dự án hỗ trợ 

trồng kể từ năm 2010 đến nay và đã xác định đƣợc 15 loại cây gỗ bản địa hiện trồng trên 

địa bàn. Bằng phƣơng pháp tiếp cận Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD tại các cộng 

đồng nhằm xác định lại các loài cây hiện có và bổ sung loài mới nếu phát hiện thêm và 
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dựa trên kết quả bƣớc đầu các nhóm đã xác định đƣợc các loài cây có phân bố tự nhiên tại 

khu vực nghiên cứu; Có đặc điểm sinh thái tự nhiên phù hợp với các dạng lập địa tại khu 

vực nghiên cứu. Các loài cây đƣợc đƣa vào nghiên cứu là: Lim xanh (Erythrophleum 

fordi Oliv), Trám trắng (Canarium album Raeusch), Huỷnh (Tarrietia javanica Blume). 

- Phương pháp phỏng vấn hộ: Phƣơng pháp sử dụng bảng hỏi có s n để điều tra 

hộ gia đình tại 3 thôn bản của khu vực nghiên cứu. Số số hộ đƣợc phỏng vấn: Tổng số 

hộ phỏng vấn là 121 hộ, số mẫu phỏng vấn từ 74% đến 100% số hộ tại 3 điểm nghiên 

cứu,cụ thể: tại các bản Cổ Tràng 71/71 hộ (chiếm 100% hộ dân), bản Phú Minh: 30/33 

hộ (chiếm 91% hộ dân), bản Cà Ròong 2: 20/27 hộ (chiếm 74% hộ dân). 

- Phương pháp phỏng vấn nhóm người am hiểu/ phỏng vấn sâu: Trao đổi 

phỏng vấn ngƣời dân (hộ gia đình, già làng, trƣờng bản) và các cán bộ quản lý, chuyên 

môn của UBND xã, huyện, tỉnh thông qua các bảng hỏi đã đƣợc thiết kế sẵn, theo từng 

chuyên đề và mục tiêu đề ra. Các đối tƣợng phỏng vấn đƣợc chia ra 2 nhóm đối tƣợng 

khác nhau để tập trung nội dung thu thập thông tin nhƣ sau: 

 + Nhóm đối tượng cán bộ xã, huyện, tỉnh: Chúng tôi chủ yếu tập trung phỏng 

vấn những ngƣời quản lý ở các cấp từ tỉnh, huyện và xã về các nội dung chủ yếu sau: 

Về ban hành các văn bản của địa phƣơng liên quan đến công tác quản lý rừng cộng 

đồng. Về hƣớng dẫn, chỉ đạo, quản lý công tác giao đất giao rừng và quản lý rừng 

cộng đồng. Về tham gia thực hiện việc giao đất giao rừng. Về phối hợp trong công tác 

quản lý, xử phạt, hƣởng lợi. Cán bộ cấp xã đƣợc phỏng vấn là 9 ngƣời, các cán bộ cấp 

huyện là 9 ngƣời, kiểm lâm địa bàn 6 ngƣời; Cán bộ cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp& PTNT, 

Chi cục KL tỉnh) phỏng vấn sâu 3 ngƣời. 

 + Nhóm đối tượng người dân trong cộng đồng. Chúng tôi tiến hành điều tra 

phỏng vấn đến các hộ gia đình ở các điểm nghiên cứu, tập trung vào các nội dung sau: 

Quá trình giao rừng cho cộng đồng dân cƣ thôn bản quản lý. Quá trình bảo vệ rừng, 

tình hình sử dụng rừng, đầu tƣ phát triển rừng và hƣởng lợi từ rừng. Thu thập các 

thông tin, kiến thức bản địa về quản lý, bảo vệ rừng. 

Đối với các nội dung phỏng vấn nhƣ trên thì chúng tôi sử dụng các công cụ để 

thu thập thông tin nhƣ sau:  

Sử dụng công cụ SWOT: Tổ chức họp các nhóm dân nòng cốt, đƣa ra các nội 

dung chính để các thành viên nhóm thảo luận, thúc đẩy nhóm tổng hợp các ý kiến. Nội 

dung thảo luận: quá trình tham gia vào công tác giao rừng, các hoạt động khai thác lâm 

sản ngƣời gỗ và kinh nghiệm các kiến thức bản địa trong quản lý rừng tại các cộng 

đồng. Quá trình thực hiện luận án tác giả đã thực hiện 6 cuộc thảo luận nhóm (2 cuộc 

thảo luận nhóm/bản). 

- Sử dụng phƣơng pháp so sánh: Trên cơ sở những thông tin thu thập đƣợc, tiến 

hành so sánh, đối chứng để rút ra những kiến thức chung và kiến thức bản địa riêng của 

mỗi cộng đồng trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng. 
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2.3.3.3. Xử lý số liệu 

- Đánh giá thực trạng quản lý rừng, các yếu tố ảnh hưởng và kiến thức bản địa. 

- Sử dụng phƣơng pháp phân tích định tính, định lƣợng, phƣơng pháp điều tra 

đánh giá để tổng hợp, phân tích các kết quả hiện trƣờng. 

- Một số công cụ nhƣ: lƣợc sử sử dụng tài nguyên rừng, phân tích thuận lợi, khó 

khăn và giải pháp đƣợc áp dụng để trao đổi, thu thập và phân tích thông tin. Nội dung 

các buổi thảo luận nhóm tập trung vào việc xác định và phân tích các kiến thức bản địa 

liên quan đến vấn đề khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên rừng tại địa phƣơng. 

- Sau khi thảo luận nhóm, chúng tôi tiến hành phỏng vấn một số ngƣời dân có 

kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng (VD: ngƣời 

làm nghề thuốc, thợ săn, những ngƣời già có kinh nghiệm, trƣởng bản,...). 

- Cùng ngƣời dân trao đổi, phân tích những mặt mạnh yếu của truyền thống 

nhằm tìm ra những biện pháp phù hợp trong bảo tồn thiên nhiên, đồng thời giúp ngƣời 

dân đề xuất những chính sách phù hợp. 

- Sử dụng bộ tiêu chí của về quản trị rừng của Patti Moore và cộng sự, 2011 

trong đánh giá hiệu quả quản lý rừng thông qua thảo luận nhóm và cho điểm các chỉ 

tiêu. Điểm đánh giá đƣợc tổng hợp từ 62 chỉ báo trên 20 tiêu chí của 7 tiêu chuẩn trong 

4 trụ cột; Mỗi chỉ báo đƣợc cho điểm với thang điểm từ 0-5 điểm. 

- Từ các kết quả phân tích tổng quan và thông tin chi tiết từ mô hình rừng cộng 

đồng, các điều kiện và yếu tố dẫn đến sự thành công của mô hình đƣợc phân tích và 

đánh giá. Nội dung phân tích và thảo luận đƣợc lồng ghép trong quá trình trình bày các 

kết quả và phát hiện của nghiên cứu. Phƣơng pháp phân tích đƣợc áp dụng xuyên suốt 

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

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

đang đƣợc dùng để phân tích và đƣa ra kết luận. Bên cạnh đó, các phƣơng pháp hàm 

chứa tính định lƣợng thông qua thang đo tiêu chí và chỉ tiêu cũng đã đƣợc cân nhắc áp 

dụng khi đánh giá tính bền vững và hiệu quả của quản lý rừng cộng đồng tại khu vực. 

- Đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng giao cho cộng đồng: 

Xác định các chỉ tiêu: đƣờng kính bình quân, chiều cao bình quân, tiết diện 

ngang bình quân, trữ lƣợng bình quân cho từng lô rừng: 

+ Tính Hbq :  

 

          VNH  

 

Σ Hi 

Σni 
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Trong đó: Hi là giá trị chiều cao của các cây tham gia đo chiều caocủa các cây 

1; 5; 10; ….ni là số cây đo chiều cao ở các ô. 

+ Tính Dbq: 

Tra biểu Sổ tay điều tra rừng từ giá trị của câyg / , trong đó câyg /  đƣợc xác 

định theo công thức:  

                câyg /  

                                             

 Trong đó: gi: là g của số cây đo đƣợc ở các ô có cùng trạng thái, ni: là số cây 

đo đếm đƣợc ở các ô có cùng trạng thái 

+ Tính N 

N/ha= 20*Σni/N    Trong đó : ni là số cây trong các ô tiêu chuẩn 

N : là số lƣợng ô tiêu chuẩn trong lô rừng 

N/lô = N/ha * S          Trong đó : S là diện tích lô rừng 

+ Tính M: 

 

haM /    

 

ShaMlôM *//     

Trong đó: N là số ô tiêu chuẩn trong lô; Mô đƣợc xác định cho từng ô bằng cách 

tra biểu thể tích một nhân tố cho từng cây sau đó tổng hợp cho ô tiêu chuẩn. 

- Xác định các chỉ số đa dạng sinh học các loài cây gỗ tại các khu rừng giao cho 

cộng đồng: Nghiên cứu tính toán các chỉ số đa dạng sinh học các loài cây gỗ tại các 

khu rừng giao cho cộng đồng. Số lƣợng ÔTC đƣợc sử dụng để phân tích dữ liệu tại 

bản Cổ Tràng là 49 ÔTC, tại bản Phú Minh là 72 ÔTC, bản Cà Ròong 2 là 11 ÔTC. 

 Trong nghiên cứu, luận án sử dụng chỉ số mức độ quan trọng (Importance Value 

Index = IVI) để đánh giá mức độ quan trọng của loài. Chỉ số mức độ quan trọng đã 

đƣợc Curtis và McIntosh (1951) đề xuất và áp dụng để biểu thị cấu trúc, mối tƣơng 

quan và trật tự ƣu thế giữa các loài trong một quần thể thực vật, cho phép đánh giá 

mức độ quan trọng của loài trong quần hợp cây gỗ rừng tự nhiên.  

 

 

N 

Mô  

20 

Σ gi 

Σni 
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Trong đó, , ,  lần lƣợt là mật độ, tần số và độ ƣu thế của loài thứ i
th
; ,  

và  lần lƣợt là tổng mật độ, tổng tần số và tổng độ ƣu thế của tất cả các loài ở địa 

điểm nghiên cứu. Dữ liệu đƣợc phân tích bằng phần mềm R-3.3.2 (R Core Team, 2016). 

Luận án cũng sử dụng phƣơng pháp phân tích cụm thứ bậc (hierarchical 

clustering) để phân nhóm các loài có chung đặc điểm về tần số xuất hiện trong các ô 

tiêu chuẩn. Phƣơng pháp này cũng đƣợc áp dụng để phân nhóm các ÔTC có chung đặc 

điểm về thành phần loài và tần số xuất hiện. Trong phân tích cụm, chúng tôi sử dụng 

ma trận khoảng cách Euclidean để tính toán khoảng cách giữa các đối tƣợng và tiêu 

chí Ward để tính liên kết giữa các cụm. Nghiên cứu đã lựa chọn một chỉ số đa dạng 

sinh học phổ biến để đánh giá độ đa dạng thành phần loài cây thân gỗ ở khu vực 

nghiên cứu (Morris EK và cs., 2014; Magurran 2004). Các chỉ số đa dạng đƣợc mô tả 

ở bảng 2 và đƣợc tính toán cho từng ÔTC. Sự khác biệt về các chỉ số này giữa 3 địa 

điểm nghiên cứu đƣợc xem xét bằng kiểm định Wilcoxon cặp đôi.  

Bảng 2.3. Các chỉ số đa dang sinh học được sử dụng 

Chỉ số đa dạng Công thức tính 

Độ giàu loài (Species richness – S) Số lƣợng loài 

Độ phong phú (Abundance) Tổng số lƣợng cá thể/ha 

Chỉ số Shannon ( ) -  

Chỉ số đa dạng Simpson (D1) 
 

 (Pi là tỷ lệ của loài thứ i
th

 trong ÔTC; n là tổng số cá thể trong ÔTC) 

- Đánh giá sinh trưởng các loài cây bản địa tại khu vực nghiên cứu: Xác định các 

loại tăng trƣởng: 

+ Tăng trƣởng thƣờng xuyên hàng năm là số lƣợng biến đổi đƣợc của một nhân 

tố điều tra trong một năm: Zt = ta – ta–1, trong đó ta là nhân tố điều tra; a là năm; ta–1 là 

nhân tố điều tra tại a–1 năm. 

+ Tăng trƣởng bình quân chung là số lƣợng biến đổi đƣợc của nhân tố điều tra 

tính bình quân 1 năm trong suốt thời kỳ sinh trƣởng của cây rừng (trong a năm). 

                  a

Z

a

t nta 


                   

Kiểm tra sự thuần nhất về các chỉ tiêu sinh trƣởng (Hvn, D1.3) giữa các OTC sử 

dụng kiểm định t của student với: 
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Bậc tự do k tính theo công thức: k =  

 

Nếu |t|tính ≤ t0,05 tra bảng với bậc tự do k thì giả thuyết H0 đƣợc chấp nhận, sai 

khác là không rõ rệt. Nếu |t|tính > t05 tra bảng với bậc tự do k thì giả thuyết H0 bị bác bỏ, 

sai khác là rõ rệt. 

  Các số liệu điều tra đƣợc sử dụng bằng phƣơng pháp thống kê toán học, phân 

tích mẫu, phƣơng sai và dùng các tiêu chuẩn để phân tích, tổng hợp tài liệu và tính 

toán đảm bảo độ chính xác trong nghiên cứu khoa học và xử lý trên phần mềm Excel, 

SPSS của máy vi tính theo các tài liệu của Ngô Kim Khôi, Nguyễn Hải Tuất và 

Nguyễn Trọng Bình [46] [54]. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1.  HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC GIAO RỪNG CHO CÁC CỘNG ĐỒNG QUẢN 

LÝ Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.1.1. Hiện trạng công tác giao rừng cộng đồng ở tỉnh Quảng Bình 

Thực hiện chủ trƣơng xã hội hóa công tác quản lý rừng, tỉnh Quảng Bình đã có 

chủ trƣơng giao rừng cho cộng đồng quản lý và bảo vệ. Kết quả khảo sát và số liệu 

thống kê tính đến tháng 12/2017, tại tỉnh Quảng Bình đã giao cho 38 cộng đồng tại 8 

xã thuộc 4 huyện với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp giao cho các cộng đồng 

quản lý là 9.081,07 ha bao gồm: 7.836,16 ha đất có rừng và 1.244,91 ha đất trống (Chi 

tiết theo phụ lục 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Bản đồ phân bố rừng cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình 

Theo hình 3.1. ta thấy diện tích rừng cộng đồng phân bố chủ yếu tại các huyện 

Minh Hóa, Quảng Ninh và Bố Trạch, đây là các huyện có diện tích rừng tự nhiên do 

UBND xã và các BQLR quản lý tƣơng đối lớn, diện tích rừng giao cộng đồng còn lại 

tại huyện Tuyên Hóa chiếm tỷ lệ rất ít.  

Xét chất lƣợng rừng đƣợc giao ở các huyện đƣợc mô tả tại biểu đồ ở hình 3.2. ta 

thấy: Trong tổng số 9.081,07 ha rừng giao cho 38 cộng đồng, tổng diện tích rừng 
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nghèo chiếm 32%, còn diện tích rừng có chất lƣợng trung bình chiếm khoảng 28%, và 

tổng diện tích rừng giàu và rất giàu có thể khai thác và thu đƣợc nguồn lợi từ các sản 

phẩm gỗ là rất ít chiếm khoảng 16%. Tổng diện tích cả hai loại rừng có chất lƣợng 

trung bình, nghèo có trữ lƣợng thấp, rừng tái sinh phục hồi ít nguồn thu chiếm khoảng 

60%. Điều này cho thấy khả năng cộng đồng có thể đƣợc hƣởng lợi đáng kể từ khai 

thác tài nguyên rừng, đặc biệt là từ khai thác gỗ là khá thấp. Kết quả nghiên cứu đã 

hoàn toàn phù hợp với kết luận của Đoàn Diễm (1998) với đối tƣợng rừng cộng đồng 

khi xét trên khía cạnh lợi nhuận kinh tế là ngƣời chủ rừng đƣợc giao khó mà gắn bó 

với sản xuất lâm nghiệp lâu dài khi nguồn thu lợi từ rừng tự nhiên đƣợc giao trên thực 

tế không mang lại nguồn lợi tƣơng xứng với công quản lý bảo vệ của cả cộng đồng. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         (Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 

Hình 3.2. Tỷ lệ các loại rừng và đất rừng giao cho các cộng đồng quản lý 

Qua kết quả khảo sát về đối tƣợng đƣợc giao quản lý bảo vệ rừng cho thấy đối 

tƣợng đƣợc giao chủ rừng là ngƣời thuộc các dân tộc thiểu số Chứt thuộc nhóm Sách, 

Mày, Mã Liềng ở huyện Tuyên Hóa và Bru - Vân Kiều thuộc nhóm Vân Kiều, Trì, 

Khùa, Ma Coong cƣ trú ở các xã thuộc huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa. Do 

đặc thù của đối tƣợng chủ rừng nên tri thức bản địa của cộng đồng từng dân tộc thiểu 

số đƣợc thể hiện qua hoạt động quản lý bảo vệ rừng rất rõ nét. Hệ thống kiến thức này 

thực sự là nguồn lực quý giá cho sự phát triển của cộng đồng cũng nhƣ sự phát triển của 

toàn xã hội. Tuy nhiên trình độ dân trí thấp khiến các nhóm cộng đồng dân tộc thiếu số 

này gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận và quản lý rừng theo các quy định của Nhà 

nƣớc. Có 80% cộng đồng đƣợc giao rừng biết đƣợc quyền và nghĩa vụ của cộng đồng 

khi nhận rừng, tuy nhiên đến 87% không biết các thủ tục trình tự và các nội dung liên 

quan đến nhận đất, nhận rừng và sử dụng rừng nhƣ thế nào là phù hợp. 
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Khảo sát về các đặc điểm kinh tế xã hội của các cộng đồng đƣợc giao rừng tại 

khu vực núi cao phía Bắc tỉnh Quảng Bình tại hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa cho 

thấy: Nhóm ngƣời dân tốc thiểu số chính tại các cộng đồng đƣợc giao rừng tại huyện 

Minh Hóa là nhóm Khùa và Sách với tỷ lệ hộ nghèo từ 87% đến 100%, còn tại huyện 

Tuyên Hóa thì nhóm dân tộc Mã Liềng đƣợc giao rừng tại các bản với tỷ lệ hộ nghèo 

từ 70% đến 100%. Diện tích rừng đƣợc giao lớn nhất tại thôn Thanh Liêm 1 (xã Trung 

Hóa) với 855,6 ha, thấp nhất tại bản Chuối (xã Lâm Hóa) với diện tích 52,5 ha. Diện 

tích rừng bình quân/hộ cao nhất tại bản Phú Minh (xã Thƣợng Hóa) với 25,1 ha/hộ và 

thấp nhất tại thôn Uyên Phong (xã Châu Hóa) với diện tích 0,2 ha/hộ. 

Bảng 3.1.a. Một số đặc điểm kinh tế xã hội của các cộng đồng được giao rừng  

khu vực núi cao phía Bắc tỉnh Quảng Bình 

STT Cộng đồng 
Dân tộc 

chính 

Tỷ lệ hộ 

nghèo 

(%) 

Diện tích 

rừng giao 

(ha) 

Số 

hộ 

Diện tích 

rừng bình 

quân/hộ 

(ha) 

I Xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa 

1 Thanh Liêm 1 Kinh 90 855,6 157 5,4 

2 Thanh Liêm 2 Kinh  93 734,8 142 5,2 

II Xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa 

1 La Trọng 1-2 Khùa 100 423,8 177 2,4 

2 Ông Tú Khùa 100 74,4 23 3,2 

3 Kooc Khùa 100 115,8 40 2,9 

4 Cha Cáp Khùa 100 227,8 42 5,4 

III Xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa 

1 Hà Vi Sách 98 408,0 40 10,2 

2 K Đinh Sách 98 137,2 39 3,5 

3 Ốc Khùa 100 199,6 55 3,6 

IV Xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa 

1 Phú Minh Sách 95 803,9 32 25,1 

2 Phú Nhiêu Sách  87 206,8 168 1,2 

V Xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa 

1 Bản Cáo Mã Liềng 87 223,1 24 9,3 

2 Bản Kè Mã Liềng 100 465,0 48 9,7 

VI Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa 

1 Chuối Mã Liềng 100 52,5 27 1,9 

2 Uyên Phong Kinh 70 62,7 366 0,2 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 
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Khi khảo sát các đặc điểm của các cộng đồng đƣợc giao rừng tại khu vực núi 

cao phía Tây tỉnh Quảng Bình cho thấy rừng đƣợc giao chủ yếu tại 2 xã Thƣợng Trạch 

và Xuân Trạch thuộc huyện Bố Trạch. Nhóm dân tộc thiểu số chính đƣợc giao rừng là 

đồng bào ngƣời Ma Coong, tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực này có sự chênh lệch khá rõ, 

khi các cộng đồng giao rừng tại các thôn 8,9,10 xã Xuân Trạch có tỷ lệ hộ nghèo thấp 

từ 28 đến 51% còn các bản đƣợc giao rừng của xã Thƣợng Trạch thì tỷ lệ hộ nghèo từ 

71% đến 100%. Bản Khe Rung đƣợc giao rừng với diện tích lớn nhất là 339,3 ha 

cho12 hộ và tỷ lệ diện tích rừng đƣợc giao/hộ cũng lớn nhất với 28,3 ha/hộ. Bản Cooc 

có diện tích rừng đƣợc giao thấp nhất với 79 ha. Thôn 8 và thôn 9 là các thôn có diện 

tích rừng bình quân/ hộ thấp nhất 0,9 ha. 

Bảng 3.1.b. Một số đặc điểm kinh tế xã hội của các cộng đồng được giao rừng khu 

vực núi cao phía Tây tỉnh Quảng Bình 

STT Cộng đồng 
Dân tộc 

chính 

Tỷ lệ hộ 

nghèo (%) 

Diện tích 

rừng giao 

(ha) 

Số hộ 

Diện tích 

rừng bình 

quân/hộ (ha) 

I Xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch 

1 Cà Roong 1 Ma Coong 98 85,8 38 2,3 

2 Cà Roong 2 Ma Coong 95 174,7 27 6,5 

3 Nịu Ma Coong 90 172,4 25 6,9 

4 Bản 51 Ma Coong 71 110,3 17 6,5 

5 Ban Ma Coong 100 187,9 31 6,1 

6 Khe Rung Ma Coong 83 339,3 12 28,3 

7 Cooc Ma Coong 100 79,0 23 3,4 

8 Cu Tồn Ma Coong 100 162,9 40 4,1 

9 Chăm Pu Ma Coong 85 152,4 34 4,5 

10 Noòng Trên Ma Coong 100 88,8 11 8,1 

11 Bản 61 Ma Coong 99 74,9 37 2,0 

12 Cờ Đỏ Ma Coong 94 181,6 49 3,7 

II Xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch 

1 Thôn 8 Kinh 29 123,2 132 0,9 

2 Thôn 9 Kinh 28 131,3 148 0,9 

3 Thôn 10 Kinh 51 192,5 113 1,7 

        (Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 
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Kết quả khảo sát các cộng đồng đƣợc giao rừng tại khu vực phía Nam của tỉnh 

Quảng Bình thể hiện tại bảng 3.1.c. 

Bảng 3.1.c. Một số đặc điểm kinh tế xã hội của các cộng đồng được giao rừng khu vực 

núi cao phía Nam tỉnh Quảng Bình 

STT 
Cộng 

đồng 

Dân tộc 

chính 

Tỷ lệ hộ 

nghèo (%) 

Diện tích 

rừng giao 

(ha 

Số hộ 

Diện tích 

rừng bình 

quân/hộ (ha) 

I Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh 

1 Cổ Tràng Vân Kiều 87 207,2 71 2,9 

2 Sắt Vân Kiều 100 146,6 32 4,6 

3 Khe Cát Vân Kiều 89 90,1 86 1,0 

4 Trung Sơn Kinh 100 320,9 67 4,8 

5 Long Sơn Vân Kiều 16 545,3 144 3,8 

6 Dốc Mây Vân Kiều 100 144,5 18 8,0 

7 Pờ Loang Vân Kiều 100 204,6 22 9,3 

8 Dìn Dìn Vân Kiều 100 173,6 27 6,4 

        (Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 

Các bản đƣợc giao rừng tại khu vực núi cao phía Nam tỉnh Quảng Bình chủ yếu 

tập trung tại xã Trƣờng Sơn, huyện Quảng Ninh với các cộng đồng dân tộc Vân Kiều 

có tỷ lệ hộ nghèo cao. Diện tích rừng lớn nhất đƣợc giao tại bản Long Sơn (545,3 ha) 

và thấp nhất tại bản Khe Cát (90,1 ha). 

3.1.2. Lịch sử, loại rừng và trạng thái rừng giao cho các cộng đồng quản lý 

Diện tích rừng đƣợc giao từ năm 2012 – 2017 chủ yếu là rừng sản xuất với các 

trạng thái rừng trung bình và nghèo chiếm ƣu thế. Một số khu rừng có trạng thái rừng 

giàu và rất giàu, đây là các diện tích nằm khá sâu và xa, vùng giáp với Vƣờn quốc gia 

Phong Nha – Kẻ Bàng. Điều này cần có các kiểm chứng về sự phù hợp của các mô 

hình với thực tế địa phƣơng, đặc biệt là đối với các cộng đồng sống gần Vƣờn Quốc 

Gia; Mặt khác trong thời gian ngắn, diện tích rừng đƣợc giao khá lớn nên các vấn đề 

để đánh giá hiệu quả của Quản lý rừng và biến động của tài nguyên rừng chƣa thực 

hiện đƣợc dẫn đến các nguy cơ cao đối với sự tác động đến tài nguyên rừng khi cộng 

đồng chƣa đủ năng lực để quản lý và bảo vệ. 
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Kết quả khảo sát cho thấy diện tích rừng đƣợc giao đều thuộc loại rừng sản xuất 

nghĩa là đối tƣợng rừng giao cho cộng đồng quản lý có thể đƣợc thực hiện các hoạt 

động nhƣ nuôi dƣỡng và khai thác các loại tài nguyên dƣới tán rừng. Một số cộng 

đồng nhƣ Cổ Tràng, Sắt, 51, Khe Rung, Chăm Pu diện tích rừng có trữ lƣợng giàu 

tƣơng đối lớn. Tuy nhiên, tất cả các cộng đồng đƣợc giao rừng đều chƣa có tác động 

kỹ thuật lâm sinh nhƣ khai thác gỗ hay nuôi dƣỡng rừng mà chỉ làm theo các kiến thức 

bản địa của họ khi vào rừng lấy củi hay khai thác lâm sản phụ. 

Bảng 3.2.a. Tài nguyên rừng giao cho cộng đồng và lịch sử quản lý rừng tại vùng núi 

cao phía Bắc tỉnh Quảng Bình 

STT Thôn/bản 
Năm 

giao 

Loại 

rừng 

Trạng thái rừng 

chủ yếu 

Lịch sử quản lý rừng  

của cộng đồng 

1 Thanh Liêm 1 2012 R.S.X Rừng nghèo 

 Trƣớc 2012, do UBND xã quản lý, một 

phần diện tích đã giao cho hộ từ những 

năm 2000 sau đó các hộ thống nhất trả 

lại GCNQSDĐ để giao theo thôn 

2 Thanh Liêm 2 2013 R.S.X Rừng trung bình 

Trƣớc 2013, do UBND xã quản lý, 

một phần diện tích đã giao cho hộ từ 

những năm 2000 sau đó các hộ thống 

nhất trả lại GCNQSDĐ để giao theo 

thôn 

3 La Trọng 1-2 2013 R.S.X Rừng trung bình 

Trƣớc 2013, do UBND xã quản lý, 

trƣớc đây đã giao một phần diện 

tích cho bản 

4 Ông Tú 2014 R.S.X Rừng trung bình Trƣớc 2014, do cộng đồng tự quản lý 

5 Kooc 2014 R.S.X Rừng trung bình Trƣớc 2014, do UBND xã quản lý 

6 Cha Cáp 2016 R.S.X Rừng trung bình Trƣớc 2016, do UBND xã quản lý 

7 Hà Vi 2014 R.S.X Rừng nghèo Trƣớc 2014, do UBND xã quản lý 

8 K Đinh 2014 R.S.X Đất chƣa có rừng Trƣớc 2014, do UBND xã quản lý 

9 Ốc 2016 R.S.X Rừng trung bình Trƣớc 2016, do UBND xã quản lý 

10 Phú Minh 2012 R.S.X Rừng trung bình Trƣớc 2012, do UBND xã quản lý 

11 Phú Nhiêu 2013 R.S.X Rừng trung bình Trƣớc 2013, do UBND xã quản lý 

12 Bản Cáo 2013 R.S.X Rừng nghèo 
Một phần do UBND xã quản lý, một 

phần thu hồi từ BQLRPH Tuyên Hoá 

13 Bản Kè 2013 R.S.X Rừng nghèo 
Một phần do UBND xã quản lý, một 

phần thu hồi từ BQLRPH Tuyên Hoá 

14 Chuối 2014 R.S.X Rừng tre nứa 
Một phần do UBND xã quản lý, một 

phần thu hồi từ BQLRPH Tuyên Hoá 

15 Uyên Phong 2014 R.S.X Rừng nghèo 
Trƣớc đây giao khoán bảo vệ theo 

Nghị định 02/CP 

 (Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 
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Kết quả khảo sát tại các cộng đồng phía Bắc tỉnh Quảng Bình cho thấy lịch sử 

quản lý rừng trƣớc đây khá phức tạp. Phần lớn diện tích rừng đƣợc giao trƣớc đây 

thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, khi tiến hành thực hiện 

rừng cộng đồng thì triển khai giao cho cộng đồng. Tuy nhiên một số cộng đồng nhƣ 

bản La Trọng 1-2 diện tích rừng trƣớc đây đã giao một phần cho bản hoặc nhƣ thôn 

Thanh Liêm 1, Thanh Liêm 2 diện tích rừng trƣớc đây một số đã giao cho các hộ, khi 

thực hiện rừng cộng đồng thì ngƣời dân đã đồng thuận trả lại rừng để thực hiện rừng 

cộng đồng bởi lý do diện tích rừng trƣớc đây đã giao thì thực tế các gia đình cũng 

không nắm đƣợc diện tích, vị trí của khu rừng đƣợc giao. Tại khu vực này cũng ghi 

nhận một số cộng đồng đƣợc giao rừng từ các diện tích trƣớc đây đã giao cho Ban 

Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) của huyện Tuyên Hóa nhƣ các bản Cáo, bản Kè và 

bản Chuối. 

Trong khi đó quá trình nghiên cứu về lịch sử quản lý rừng của các cộng đồng tại 

khu vực phía Tây tỉnh Quảng Bình cho thấy phần lớn diện tích rừng trƣớc đây chủ yếu 

do UBND xã quản lý. Tại khu vực này, trƣờng hợp bản Cà Ròong 2 diện tích rừng 

trƣớc dây do bản tự quản lý theo hình thức rừng thiêng, rừng mó nƣớc. Khu vực này 

cũng có nhiều cộng đồng có diện tích rừng có trữ lƣợng giàu và rất giàu nhiều, diện 

tích rừng đƣợc giao lại tƣơng đối lớn và nằm sâu trong vùng lõi của VQG Phong Nha 

– Kẻ Bàng. 

Bảng 3.2.b. Tài nguyên rừng giao cho cộng đồng và lịch sử quản lý rừng tại vùng núi 

cao phía Tây tỉnh Quảng Bình 

STT Thôn/bản 
Năm 

giao 

Loại 

rừng 

Trạng thái 

rừng chủ 

yếu 

Lịch sử quản lý rừng của 

cộng đồng 

1 Cà Ròong 1 2014 R.S.X 
Rừng tre 

nứa 

Trƣớc 2014 do UBND xã 

quản lý 

2 Cà Ròong 2 2013 R.S.X 
Rừng tre 

nứa 

Trƣớc đây do cộng đồng bản 

tự quản lý 

3 Nịu 2013 R.S.X Rừng nghèo 
Trƣớc 2013 do UBND xã 

quản lý 

4 Bản 51 2014 R.S.X Rừng giàu 
Trƣớc 2014 do UBND xã 

quản lý 

5 Ban 2016 R.S.X 
Rừng trung 

bình 

Trƣớc 2016 do UBND xã 

quản lý 

6 Khe Rung 2014 R.S.X Rừng giàu Trƣớc 2014 do UBND xã 
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STT Thôn/bản 
Năm 

giao 

Loại 

rừng 

Trạng thái 

rừng chủ 

yếu 

Lịch sử quản lý rừng của 

cộng đồng 

quản lý 

7 Cooc 2016 R.S.X Rừng giàu 
Trƣớc 2016 do UBND xã 

quản lý 

8 Cu Tồn 2016 R.S.X Rừng nghèo 
Trƣớc 2016 do UBND xã 

quản lý 

9 Chăm Pu 2014 R.S.X Rừng giàu 
Trƣớc 2014 do UBND xã 

quản lý 

10 Noòng Trên 2016 R.S.X 
Rừng phục 

hồi 

Trƣớc 2016 do UBND xã 

quản lý 

11 Bản 61 2016 R.S.X Rừng nghèo 
Trƣớc 2016 do UBND xã 

quản lý 

12 Cờ Đỏ 2014 R.S.X Rừng giàu 
Trƣớc 2014 do UBND xã 

quản lý 

13 Thôn 8 2016 R.S.X Rừng nghèo 
Trƣớc 2016 do UBND xã 

quản lý 

14 Thôn 9 2016 R.S.X Rừng nghèo 
Trƣớc 2016 do UBND xã 

quản lý 

15 Thôn 10 2016 R.S.X Rừng nghèo 
Trƣớc 2016 do UBND xã 

quản lý 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 

 Khi khảo sát các cộng đồng khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Bình cho thấy 

rừng đƣợc giao từ năm 2012 - 2016 với các trạng thái rừng chủ yếu rừng nghèo 

hoặc rừng nghèo đang phục hồi (chiếm 70% thôn bản). Khi khảo sát lịch sử quản lý 

rừng tại các khu vực này cho thấy một phần diện tích trƣớc đây do UBND xã quản 

lý, một phần diện tích rừng do BQLRPH Ba Rền trƣớc đó quản lý đƣợc UBND tỉnh 

thu hồi và giao cho các cộng đồng quản lý. 
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Bảng 3.2.c. Tài nguyên rừng giao cho cộng đồng và lịch sử quản lý rừng tại vùng núi 

cao phía Nam tỉnh Quảng Bình 

STT Thôn/bản Năm giao 
Loại 

rừng 

Trạng thái 

rừng chủ 

yếu 

Lịch sử quản lý rừng của 

cộng đồng 

1 
Cổ Tràng 2012 R.S.X Rừng giàu 

Trƣớc 2012 do UBND xã 

quản lý 

2 
Sắt 2013 R.S.X Rừng giàu 

Trƣớc 2013 do UBND xã 

quản lý 

3 
Khe Cát 2014 R.S.X 

Rừng trung 

bình 

Trƣớc 2014 do UBND xã và 

BQLRPH Ba Rền quản lý 

4 
Trung Sơn 2014 R.S.X 

Rừng trung 

bình 

Trƣớc 2014 do BQLRPH Ba 

Rền quản lý. 

5 
Long Sơn 2014 R.S.X 

Rừng trung 

bình 

Trƣớc 2014 do BQLRPH Ba 

Rền quản lý. 

6 
Dốc Mây 2016 R.S.X 

Rừng trung 

bình 

Trƣớc 2014 do BQLRPH Ba 

Rền quản lý. 

7 
Pờ Loang 2016 R.S.X 

Rừng trung 

bình 

Trƣớc 2014 do BQLRPH Ba 

Rền quản lý. 

8 
Dìn Dìn 2016 R.S.X 

Rừng trung 

bình 

Trƣớc 2014 do BQLRPH Ba 

Rền quản lý. 

 (Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 

Nhận xét: Nghiên cứu cho thấy rừng đƣợc giao cho các cộng đồng quản lý khá 

đa dạng về nguồn gốc. Phần lớn là do UBND xã quản lý trƣớc đây, một phần nhỏ đƣợc 

cắt từ các Lâm Trƣờng, BQLRPH để giao lại cho cộng đồng theo các Quyết định của 

UBND tỉnh; một phần trƣớc đây đã thực hiện giao đất theo các chƣơng trình khác. Một 

số diện tích trƣớc đây là rừng thiêng, rừng giữ nƣớc của cộng đồng nay đƣợc nhà nƣớc 

công nhận quyền sử dụng đất. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy một số nơi nhƣ thôn Thanh Liêm 1, Thanh 

Liêm 2, bản La Trọng 1-2 các hộ gia đình trƣớc đây đã đƣợc giao đất nhận thấy cách 

quản lý theo hộ không đem lại hiệu quả, họ đã tự nguyện trả lại đất để tham gia vào 

quản lý rừng cộng đồng theo thôn, bản. Điều này cho thấy nhận thức của ngƣời dân đã 

có những thay đổi tích cực. Một phần cũng vì quá trình giao đất trƣớc đây không có sự 

tham gia, ngƣời dân nhận đất và rừng theo hình thức chỉ nhận trên giấy tờ và đất rừng 
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đƣợc giao cho các hộ cũng bằng hình thức phân đều theo luống, rãnh. Kết quả này 

cũng đƣợc Đàm Trọng Tuấn (2012) đƣa ra khi đánh giá hiệu quả của quá trình giao đất 

trƣớc đây cho rằng quy mô diện tích giao cho các hộ từ 0,5-1,5 ha, phân bố từ dƣới 

chân đồi đến vùng đỉnh; Ranh giới giữa các hộ đƣợc phân định bằng các cọc tiêu bằng 

gỗ nhỏ và không đƣợc phát đánh dấu rõ ràng nên không bền vững.  

Qua khảo sát các mô hình quản lý rừng cộng đồng tại khu vực nghiên cứu nhận 

thấy cộng đồng tham gia quản lý rừng chủ yếu là các cộng đồng cƣ trú tại vùng sâu, 

vùng xa; sản xuất chủ yếu là tự cung, tự cấp; đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 

cao trong cơ cấu dân số; Một số cộng đồng còn duy trì nhiều phong tục, tập quán của 

dân tộc mình; cuộc sống của các thành viên cộng đồng gắn bó, chƣa bị tác động nhiều 

bởi cơ chế thị trƣờng đồng thời, vai trò của già làng, trƣởng bản còn có tác dụng quan 

trọng trong việc tổ chức và chỉ đạo các công việc của cộng đồng.  

Đánh giá chung:  

Các cộng đồng quản lý rừng cộng đồng chủ yếu là người dân tộc thiếu số, cộng 

đồng thuộc thôn bản nghèo là 36/38 cộng đồng. Có 14 cộng đồng tỷ lệ hộ nghèo chiếm 

100%, chỉ 1 cộng đồng tỷ lệ hộ nghèo thấp 16%. Điều này cho thấy, khả năng tài 

chính hay huy động vào công tác quản lý rừng cộng đồng là rất khó khăn. Diện tích 

rừng bình quân/hộ gia đình của các cộng đồng là 3,5ha/hộ, cao nhất là 28,3 ha/hộ và 

thấp nhất là 0,2 ha/hộ. Rừng giao cho các cộng đồng chủ yếu là rừng nghèo hoặc 

rừng nghèo đang phục hồi. 

3.2.  HIỆN TRẠNG VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG CỘNG ĐỒNG 

3.2.1. Quy mô diện tích, trữ lƣợng các lô giao rừng tại các bản  

 Trong nghiên cứu quản lý rừng dựa vào cộng đồng, chúng ta phải hiểu đƣợc 

đặc điểm sinh thái và nhân văn của cộng đồng để xác định các giải pháp thích hợp cho 

họ trong quá trình quản lý rừng cộng đồng. Đề tài luận án đã thực hiện trƣờng hợp 

nghiên cứu tại 3 bản, điểm nghiên cứu bao gồm: Bản Cổ Tràng, bản Cà Ròong 2 và 

bản Phú Minh nhƣ đã trình bày trong phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu. Sau đây là 

một số đặc điểm xã hội của 3 bản điểm nghiên cứu 

 Bản Cổ Tràng là một trong 21 thôn bản của xã Trƣờng Sơn huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình thuộc xã đặc biệt khó khăn. Bản Cổ Tràng có ƣu thế nằm ở ngã 

ba sông Rào Tràng, nằm về phía Tây Bắc của xã Trƣờng Sơn cách trung tâm xã 2 km, 

cách thành phố Đồng Hới 65 km về hƣớng Tây. Năm 1953 do chiến tranh ác liệt, một 

bộ phận ngƣời Vân Kiều sống tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã di cƣ về hƣớng 

Bắc đến sinh sống tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Năm 1960 cả bản tiếp tục di cƣ 

lên Rào Trù, xã Ngân Thủy. Đến năm 1967 di cƣ đến vùng Đá Chát xã Trƣờng Sơn. 

Năm 1970 di cƣ đến ngã ba sông Rào Tràng và định cƣ ổn định cho đến nay, hình 
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thành nên Bản Cổ Tràng [26]. Bản Cổ Tràng có 71 hộ gia đình với 310 nhân khẩu, tất 

cả đều là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Tổng số lao động chính có 141 ngƣời, trong đó 

nam 72 ngƣời, nữ 69 ngƣời, lao động chủ yếu là sản xuất nông nghiệp truyền thống, 

phƣơng thức canh tác chủ yếu là gieo trồng một vụ lúa, ngô, đậu và chăn nuôi; lao động 

nông dân còn khá phổ biến trên địa bàn thôn.  

 Bản Cà Ròong 2 nằm tại trung tâm xã Thƣợng Trạch, cách trung tâm huyện Bố 

Trạch khoảng 80 km. Phía Bắc giáp xã Tân Trạch, Phía Nam giáp bản Bụt, Phía Đông 

giáp Bản Nịu, Phía Tây giáp Bản Cà Ròong 1. Lịch sử hình thành bản Cà Ròong 2 gắn 

liền với lịch sử của ngƣời Ma Coong tại Quảng Bình; Ngƣời Ma Coong tại Quảng 

Bình là một bộ phận của tộc ngƣời Bru Ma Coong từ Lào di cƣ sang [26 , là một nhóm 

địa phƣơng của dân tộc Bru-Vân Kiều. Theo các già làng ngƣời Ma Coong, trƣớc đây 

tổ tiên của họ không phải ở vùng này, mà ở cách đây mấy ngày đƣờng đi bộ, nơi đó có 

thể là khu vực đƣờng 9 (Quảng Trị) sát biên giới với Lào hay khu vực bên kia biên 

giới thuộc tỉnh Sanavakhet ngày nay. Qua quá trình di cƣ thì dừng chân cƣ trú chính là 

bản Cà Roòng thuộc xã Thƣợng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ngày nay. 

Tập quán sinh sống của ngƣời Ma Coong là lập làng bản và tìm đất canh tác dọc theo 

các con suối, hai bên bờ khe và triền núi thấp. Toàn bản có 27 hộ gia đình với 104 nhân 

khẩu, Nam 54 khẩu chiếm 52%, nữ 50 khẩu chiếm 48%. Tổng số lao động là: 60 ngƣời, 

trong đó: nam: 31 ngƣời, nữ: 29 ngƣời. Lao động chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, 

phƣơng thức canh tác thủ công, chủ yếu là trồng lúa nƣơng, ngô, sắn, và chăn nuôi. 

 Bản Phú Minh cách trung tâm xã Thƣợng Hoá huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng 

Bình hơn 6 km về phía Tây Bắc nằm tập trung hai bên đƣờng Hồ Chí Minh nhánh 

Đông. Bản Phú Minh đƣợc thành lập từ năm 1985 khi đó có 7 hộ dân tộc Sách, Rục và 

Arem sinh sống, tại thời điểm này ngƣời dân chƣa đƣợc phổ cập giáo dục tiểu học vì 

vậy trình độ dân trí rất thấp, hơn nữa phong tục tập quán sinh sống lạc hậu và nghèo 

nàn chủ yếu là du canh du cƣ đốt nƣơng làm rẫy, cuộc sống chủ yếu là nhờ vào rừng. 

Từ năm 2002 đến 2008 có 4 hộ bản khác tới nhập cƣ và số hộ là 11 hộ với 50 nhân 

khẩu. Từ năm 2008 đến 2010 do quá trình tăng dân số tự nhiên và ngƣời trong bản đến 

độ tuổi lập gia đình nên đã tách hộ, đến thời điểm này số hộ lên 27 hộ với 122 nhân 

khẩu. Từ  đầu năm 2012 đến nay do có một số hộ dân ngƣời Kinh sinh sống ở các thôn 

lân cận nhập cƣ đến bản có sự hỗ trợ của nhà nƣớc, đến thời điểm này toàn bản có 33 

hộ với 132 nhân khẩu [26]. 

Nghiên cứu hồ sơ giao rừng cho cộng đồng tại 3 bản nghiên cứu, kết quả đƣợc 

thể hiện theo bảng tổng hợp nhƣ sau: 
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Bảng 3.3. Diện tích và trữ lượng rừng giao cho cộng đồng tại các bản nghiên cứu 

Trạng thái 

Bản Cổ Tràng Bản Phú Minh Bản Cà Ròong 2 

Diện tích 

(ha) 

Trữ 

lƣợng 

(m
3
) 

Diện 

tích (ha) 

Trữ 

lƣợng 

(m
3
) 

Diện tích 

(ha) 

Trữ 

lƣợng 

(m
3
) 

Tổng  207,152 32.602 803,868 101.872 174,715 9.742 

I. Đất có rừng 175,93 
 

704,453 
 

119,49 
 

1. Rừng tự nhiên 175,93 
 

704,453 101.872 119,49 
 

- Rừng giàu 90,974 22.932 29,256 7.384 32,815 8.550 

- Rừng trung bình 38,152 6.477 420,216 72.644 2,631 486 

- Rừng nghèo 46,804 3.193 254,981 21.844 11,523 706 

- Rừng CCTL 
    

17,679 
 

- Rừng Lồ ô 
    

54,842 
 

2. Rừng trồng 
      

II. Đất chƣa có 

rừng 
31,222 

 
99,415 

 
55,225 

 

1.Đất trống, cỏ 

tranh      
24,137 

 

2. Đất trống cây bụi  0,608 
 

1,656 
 

26,194 
 

3. Đất trống có cây 

gỗ rải rác 
30,614 

 
97,759 

 
4,894 

 

      (Nguồn: Hồ sơ giao rừng các bản, 2017) 

Qua số liệu tại bảng 3.3. cho thấy tại bản Cổ Tràng diện tích đất có rừng là 

175,93 ha chiếm 84,9 % diện tích đất đƣợc giao, diện tích đất chƣa có rừng là 31,222 

ha chiếm 15,1% diện tích đất đƣợc giao. Tƣơng tự tại Phú Minh thì diện tích đất có 

rừng chiếm 87,6% diện tích đất đƣợc giao, còn lại 12,4 % đất chƣa có rừng. Tại bản 

Cà Ròong 2 thì diện tích đất có rừng là 119,49 ha chiếm 68,4% và 31,6% diện tích đất 

chƣa có rừng. Nhƣ vậy có thể thấy tại các bản đƣợc giao rừng thì diện tích đất có rừng 

chiếm tỷ lệ tƣơng đối lớn. Bên cạnh đó diện tích rừng tự nhiên có trữ lƣợng tại các bản 

đƣợc giao rừng cũng chiếm một tỷ lệ lớn. Trong đó bản Phú Minh có trữ lƣợng rừng 

đƣợc giao lớn nhất với 101.872 m
3
, đây cũng là bản có diện tích rừng lớn nhất. Bản có 
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diện tích rừng giàu lớn nhất là bản Cổ Tràng với 90,974 ha rừng giàu, chiếm 43,9% 

diện tích rừng đƣợc giao của bản, với trữ lƣợng 22.932 m
3
 chiếm 70,3% tổng trữ lƣợng 

rừng đƣợc giao (32.602 m
3
). Bản Cà Ròong 2 có diện tích rừng đƣợc giao là 174,715 

ha với trữ lƣợng rừng là 9.742 m
3
 thấp nhất trong 3 bản. Tuy nhiên đây cũng là khu 

vực có diện tích rừng tre nứa, lồ ô tƣơng đối lớn (54,842 ha) là một trong những đặc 

trƣng của tài nguyên rừng tại khu vực này. 

Bảng 3.4. Trữ lượng tài nguyên rừng cộng đồng phân theo trạng thái và cấp phẩm chất 

ĐVT: m
3
 

TT Trạng thái 
Chỉ tiêu về trữ 

lƣợng 

Tổng trữ 

lƣợng 

Phân theo phẩm chất 

A B C 

Cổ Tràng 

Tổng  32.602 15.980 11.388 5.234 

Giàu 
Tổng 22.932 11.580 7.793 3.559 

BQ/ha 252 127 86 39 

Trung bình 
Tổng 6.477 3.602 2.195 680 

BQ/ha 170 94 58 18 

Nghèo 
Tổng 3.193 798 1.400 995 

BQ/ha 68 17 30 21 

Phú Minh 

Tổng  101.872 50.573 33.478 17.821 

Giàu 
Tổng 7.384 4.061 2.585 738 

BQ/ha 252 139 88 25 

Trung bình 
Tổng 72.644 37.776 23.246 11.622 

BQ/ha 173 90 55 28 

Nghèo 
Tổng 21.844 8.736 7.647 5.461 

BQ/ha 86 34 30 22 

Cà Ròong 2 

Tổng  9.742    4.176  4.980  586  

Giàu 
 Tổng  8.550    3.978  4.101      471  

 BQ/ha  261  121  125  14  

Trung bình 
 Tổng  486  198  209     78  

 BQ/ha   185  75  80    30  

Nghèo 
 Tổng  706  -     670   37  

 BQ/ha  61  -           58  3  

      (Nguồn: Hồ sơ giao rừng các bản, 2017) 

Kết quả bảng 3.4. cho thấy tổng trữ lƣợng rừng giao cho bản Cổ Tràng là 32.602 

m
3
, trong đó: Trữ lƣợng bình quân theo trạng thái rừng: Rừng giàu: 252 m

3
/ha, Rừng 

trung bình: 170 m
3
/ha và Rừng nghèo: 68 m

3
/ha. Trữ lƣợng rừng phân theo phẩm chất: 

Phẩm chất A: 15.980 m
3
, chiếm 49,0%, phẩm chất B: 11.388 m

3
, chiếm 34,9%, Phẩm 

chất C: 5.234 m
3
, chiếm 16,1% tổng trữ lƣợng rừng.  

Kết quả nghiên cứu tại bản Phú Minh cho thấy tổng trữ lƣợng là 101.872 m
3
, trong 

đó: Rừng giàu: 252 m
3
/ha, rừng trung bình: 173 m

3
/ha, rừng nghèo: 86 m

3
/ha. Trữ lƣợng 
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rừng phân theo phẩm chất: Phẩm chất A: 50.573 m
3
, chiếm 49,6%, phẩm chất B: 33.477 

m
3
, chiếm 32,9%  và phẩm chất C: 17.822 m

3
, chiếm 17,5% tổng trữ lƣợng rừng.  

Kết quả tại bản Cà Ròong 2 cho thấy tổng trữ lƣợng rừng là 9.741,6 m
3
. Trữ 

lƣợng bình quân theo trạng thái rừng: Rừng giàu: 260,5 m
3/
/ha, rừng trung bình:184,6 

m
3/
/ha và rừng nghèo: 61,3 m

3/
/ha. Trữ lƣợng rừng phân theo phẩm chất: Phẩm chất A: 

4176,2 m
3
, chiếm 42,9%, phẩm chất B: 4979,7 m

3
, chiếm 51,1% và phẩm chất C: 586 

m
3
, chiếm 6,0% tổng trữ lƣợng rừng.  

Qua số liệu trên nhận thấy trữ lƣợng bình quân theo phẩm chất của trạng thái 

rừng giàu và rừng trung bình tại các bản có xu hƣớng giảm dần trữ lƣợng bình quân từ 

cấp phẩm chất tốt (cấp A) xuống cấp phẩm chất xấu (cấp C) điều đó phù hợp với quy 

luật tự nhiên đối với trạng thái rừng giàu ít bị hoặc bị tác động thấp nên chất lƣợng rừng 

vẫn đảm bảo. Đối với các trạng thái rừng nghèo sự phân bố trữ lƣợng theo phẩm chất 

thể hiện không rõ ràng không theo quy luật điều đó phản ánh rừng đã bị tác động mạnh 

và mức độ canh tranh đào thải chất lƣợng giữa các cấp phẩm chất vẫn đang diễn ra. 

3.2.2. Đặc điểm lâm học các trạng thái rừng cộng đồng  

3.2.2.1. Đặc điểm các trạng thái rừng cộng đồng tại bản Cổ Tràng 

a) Rừng gỗ tự nhiên 

+ Rừng giàu: Rừng giàu 90,974 ha chiếm 51,71%  diện tích rừng tự nhiên. 

Gồm các lô: a2 khoảnh 2; lô a1, c1, d2, g1, h1, i2 khoảnh 3, tiểu khu 348; lô b1, b4 

khoảnh 1 tiểu khu 349. Số ô mẫu để đo đếm của trạng thái giàu là 29 ô tƣơng đƣơng 

1,44% diện tích. Rừng giàu phân bố tập trung chủ yếu ở đỉnh dông, giao thông chƣa 

có, địa hình phức tạp cho nên rừng ít bị tác động. Thực vật rừng khá phong phú, thành 

phần loài chủ yếu gồm: Lèo heo, Táu mật, Chủa, Nang, Trƣờng, Gội,...; Một số chỉ 

tiêu đặc trƣng của rừng giàu: Mật độ tầng cây gỗ: 477 cây/ ha. Chiều cao bình quân: 

15,2 m. Đƣờng kính bình quân: 25,7 cm. Trữ lƣợng bình quân: 254 m
3
/ha

. 
Độ tàn che: 

0,6 - 0,7. Tổng tiết diện ngang/ha ( G/ha ): 27,9 m
2
.  

Khu vực giao rừng cộng đồng bản có 9 lô trạng thái rừng giàu, độ biến động về 

trữ lƣợng của trạng thái này tƣơng đối lớn. Lô có trữ lƣợng bình quân cao nhất: 351 

m
3
/ha; lô có trữ lƣợng bình quân thấp nhất: 223,74 m

3
/ha. 

+ Rừng trung bình: Rừng trung bình 38,152 ha, chiếm 21,69%  diện tích rừng 

tự nhiên. Số ô mẫu để đo đếm của trạng thái trung bình là 11 ô tƣơng đƣơng 1,59% 

diện tích. Đây là rừng đã bị tác động nhẹ hoặc rừng sau khai thác kiệt có thời gian 

phục hồi tƣơng đối dài. Phân bố chủ yếu ở sƣờn dông, đỉnh dông. Thành phần loài cây 

ƣu thế chủ yếu: Táu, Vạng, Trâm, Ngát, Nang, Bời lời, Gáo, Dẻ, Trƣờng, Lèo heo, Chân 

chim, Trám vv... Một số chỉ tiêu đặc trƣng của rừng trung bình: Mật độ tầng cây gỗ: 

417 cây/ha. Chiều cao bình quân: 11,8 m. Đƣờng kính bình quân: 23,3 cm. Trữ lƣợng 

bình quân: 169 m
3
/ha

. 
Độ tàn che: 0,6 - 0,7. Tổng tiết diện ngang/ha  (G/ha): 19,3 m

2
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Khu vực giao rừng cộng đồng thôn có 5 lô trạng thái rừng trung bình, độ biến 

động về trữ lƣợng của trạng thái này tƣơng đối lớn. Lô có trữ lƣợng bình quân cao 

nhất: 192,94 m
3
/ha; lô có trữ lƣợng bình quân thấp nhất: 138,10 m

3
/ha. 

+ Rừng nghèo: Diện tích rừng nghèo: 46,804 ha chiếm 26,6% diện tích rừng tự 

nhiên. Số ô mẫu để đo đếm của trạng thái  ngèo là 9 ô tƣơng đƣơng 0,96% diện tích.  Đây 

là rừng bị khai thác quá mức trong những năm gần đây, tầng trên còn sót lại một số cây 

cao, to nhƣng phẩm chất xấu, tầng tán bị phá vỡ, dây leo, bụi rậm phát triển mạnh, có 

những cây tiên phong ƣa sáng đời sống ngắn nhƣ; Ba soi, Vạng trứng... tái sinh trên 

những khoảng trống lớn tạo ra do quá trình khai thác tầng tán trên bị vỡ. Tổ thành chủ yếu 

là một số loài cây nhƣ: Ngát, Trƣờng, Nang, Nhọc đen, Máu chó lá to, Chân chim, Trâm, 

Ràng ràng...vv, chất lƣợng rừng xấu. Một số chỉ tiêu lâm học của trạng thái rừng nghèo:
  

Mật độ tầng cây gỗ: 288 cây/ha. Chiều cao bình quân: 13,0 m. Đƣờng kính bình quân: 

17,1 cm. Trữ lƣợng bình quân: 67 m
3
/ha

. 
Độ tàn che: 0,4 - 0,5. Tổng tiết diện ngang/ha  

(G/ha): 8,8 m
2  

 

Khu vực giao rừng cộng đồng thôn có 11 lô trạng thái rừng nghèo, độ biến động về 

trữ lƣợng của trạng thái này không lớn. Lô có trữ lƣợng bình quân cao nhất: 78,48 m
3
/ha; 

lô có trữ lƣợng bình quân thấp nhất: 47,50 m
3
/ha. 

b) Đất chƣa có rừng 

+ Đất trống có cây gỗ rải rác: Diện tích đất trống có cây gỗ rải rác: 31,222 ha 

chiếm 15,07% diện tích đất lâm nghiệp, những diện tích này do bị khai thác thác quá mức 

tầng tán bị phá vỡ hoàn toàn chỉ sót lại vài cây gỗ phẩm chất xấu, dây leo, bụi rậm phát 

triển mạnh. 

+ Đất trống có cây bụi: Diện tích đất trống có cây bụi: 0,608 ha chiếm 0,29% 

diện tích đất lâm nghiệp, những diện tích này là do ngƣời dân phá rừng làm nƣơng rẫy 

trƣớc đây bỏ hoang. 

3.2.2.2. Đặc điểm các trạng thái rừng cộng đồng bản Phú Minh 

a) Rừng gỗ tự nhiên 

+ Rừng giàu: Rừng giàu 29,256 ha, chiếm 3,6% diện tích rừng tự nhiên. Đây là 

rừng chƣa bị tác động. Phân bố chủ yếu ở sƣờn dông, đỉnh dông. Thành phần loài cây 

ƣu thế chủ yếu: Táu, Vạng, Trâm, Ngát, Nang, Bời lời, Gáo, Dẻ, Trƣờng, Lèo heo, Chân 

chim, Trám.vv... Một số chỉ tiêu đặc trƣng của rừng giàu: Mật độ tầng cây gỗ: 457 

cây/ha. Chiều cao bình quân: 19,1 m. Đƣờng kính bình quân: 24 cm. Trữ lƣợng bình 

quân: 222,5 m
3
/ha

. 
Độ tàn che: 0,7 - 0,8. Tổng tiết diện ngang/ ha  (G/ha): 22,7 m

2
 

Khu vực giao rừng cộng đồng thôn có 5 lô trạng thái rừng giàu, độ biến động về 

trữ lƣợng của trạng thái này tƣơng đối lớn. Lô có trữ lƣợng bình quân cao nhất: 261 

m
3
/ha; lô có trữ lƣợng bình quân thấp nhất: 202 m

3
/ha. 
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+ Rừng trung bình: Rừng trung bình 420,216 ha, chiếm 52,3% diện tích rừng tự 

nhiên. Đây là rừng đã bị tác động nhẹ hoặc rừng sau khai thác kiệt có thời gian phục hồi 

tƣơng đối dài. Phân bố chủ yếu ở sƣờn dông, đỉnh dông. Thành phần loài cây ƣu thế chủ 

yếu: Táu, Vạng, Trâm, Ngát, Nang, Bời lời, Gáo, Dẻ, Trƣờng, Lèo heo.vv...Một số chỉ 

tiêu đặc trƣng của rừng trung bình: Mật độ tầng cây gỗ: 434 cây/ha. Chiều cao bình 

quân: 17,1 m. Đƣờng kính bình quân: 22 cm. Trữ lƣợng bình quân: 172,4 m
3
/ha

. 
Độ 

tàn che: 0,6 - 0,75. Tổng tiết diện ngang/ ha  (G/ha): 21,4 m
2
 

Khu vực giao rừng cộng đồng thôn có 31 lô trạng thái rừng trung bình, độ biến 

động về trữ lƣợng của trạng thái này tƣơng đối lớn. Lô có trữ lƣợng bình quân cao 

nhất: 199,0 m
3
/ha; lô có trữ lƣợng bình quân thấp nhất: 138,0 m

3
/ha. 

+ Rừng nghèo: Diện tích 254,981 ha chiếm 31,7% tổng diện tích tự nhiên. Đây 

là rừng bị khai thác quá mức trong những năm gần đây, tầng trên còn sót lại một số cây 

cao, to nhƣng phẩm chất xấu, tầng tán bị phá vỡ, dây leo, bụi rậm phát triển mạnh, có 

những cây tiên phong nhƣ; Ba soi, Ba bét... tái sinh trên những khoảng trống lớn tạo ra 

do quá trình khai thác tầng tán trên bị vỡ. Tổ thành chủ yếu là một số loài cây nhƣ: Ngát, 

Trƣờng, Nang, Nhọc đen, Máu chó lá to, Chân chim, Trâm, Ràng ràng...vv, chất lƣợng 

rừng xấu. Một số chỉ tiêu lâm học của trạng thái rừng nghèo:
 
Mật độ tầng cây gỗ: 327 

cây/ha. Chiều cao bình quân: 14,1 m. Đƣờng kính bình quân: 18,53 cm. Trữ lƣợng 

bình quân: 85 m
3
/ha

.
 Độ tàn che: 0,4 - 0,55. Tổng tiết diện ngang  (G/ha): 16,45 m

2  
 

Khu vực giao rừng cộng đồng thôn có 21 lô trạng thái rừng nghèo, độ biến động 

về trữ lƣợng của trạng thái này không lớn. Lô có trữ lƣợng bình quân cao nhất: 98,86 

m
3
/ha; lô có trữ lƣợng bình quân thấp nhất: 46,47 m

3
/ha. 

b) Đất chƣa có rừng: Đất trống có cây gỗ rải rác bao gồm 15 lô, với tổng diện 

tích 97,759 ha và đất trống cây bụi có 01 lô, với diện tích 1,656 ha. 

3.2.2.3. Đặc điểm các trạng thái rừng cộng đồng bản Cà Ròong 2 

a) Rừng tự nhiên 

+ Rừng giàu: Rừng giàu 32,815 ha chiếm 18,8% diện tích khu vực giao, số ô mẫu 

để đo đếm của trạng thái này là 7 ô tƣơng đƣơng 1,1% diện tích, phân bố tập trung chủ 

yếu ở đỉnh dông, giao thông chƣa có, địa hình phức tạp cho nên rừng ít bị tác động. Thực 

vật rừng khá phong phú, thành phần loài chủ yếu gồm: Táu, Ruối, Lòng mang, Bằng 

lăng…, Một số chỉ tiêu đặc trƣng của rừng giàu: Mật độ tầng cây gỗ: 600 cây/ha. Chiều 

cao bình quân: 17,0 m. Đƣờng kính bình quân: 21,4 cm. Trữ lƣợng bình quân: 260,5 

m
3
/ha

. 
Độ tàn che: 0,8. Tổng tiết diện ngang/ha  (G/ha ): 34,1m

2
 

+ Rừng trung bình: Rừng trung bình 2,631 ha, chiếm 1,5% diện tích khu vực 

giao, số ô mẫu để đo đếm của trạng thái này là 01 ô tƣơng đƣơng 1,9% diện tích. Đây 

là loại rừng có thời gian phục hồi tƣơng đối dài sau khai thác kiệt, phân bố chủ yếu ở 
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sƣờn dông những nơi có giao thông tƣơng đối thuận lợi; Thành phần gồm những loài: 

Ruối, Táu, ...Một số chỉ tiêu đặc trƣng của rừng trung bình: Mật độ tầng cây gỗ: 560 

cây/ha. Chiều cao bình quân: 15,0 m. Đƣờng kính bình quân: 20,2 cm. Trữ lƣợng bình 

quân: 184,6 m
3
/ha

 . 
Độ tàn che: 0,6. Tổng tiết diện ngang/ha  (G/ha): 27,3 m

2
 

+ Rừng nghèo: Rừng nghèo 11,523 ha chiếm 6,6% tổng diện tích khu vực giao, 

số ô mẫu để đo đếm của trạng thái này là 02 ô tƣơng đƣơng 0,9%; Đây là kết quả của 

quá trình khai thác với cƣờng độ lớn trong những năm của thập kỷ 80 thế kỷ trƣớc và 

chiến tranh để lại, tầng trên còn sót lại một số cây cao, to nhƣng phẩm chất xấu, tầng tán 

bị phá vỡ, dây leo, bụi rậm phát triển mạnh, mật độ tái sinh trung bình, có những cây 

tiên phong ƣa sáng nhƣ; Ba soi, Vạng trứng, Thành ngạnh... tái sinh trên những khoảng 

trống lớn tạo ra do quá trình khai thác. Tổ thành chủ yếu là một số loài cây nhƣ: Bằng 

Lăng, Hu đay … Một số chỉ tiêu lâm học của trạng thái nghèo:
 
Mật độ tầng cây gỗ: 405 

cây/ha. Chiều cao bình quân:13,7 m. Đƣờng kính bình quân: 15,1 cm. Trữ lƣợng bình 

quân: 61,3 m
3
/ha

.
 Độ tàn che: 0,4. Tổng tiết diện ngang/ha (G/ha): 9,9 m

2  
 

+ Rừng nứa: 54,842 ha chiếm 31,4% tổng diện tích khu vực giao, phân bố chủ 

yếu các ven khe diện tích nhỏ không tập trung. Mật độ cây nứa: 2.128 cây/ha. Chiều 

cao bình quân: 6,5 m. Đƣờng kính bình quân: 5,6 cm 

+ Rừng chưa có trữ lượng: Rừng chƣa có trữ lƣợng 17,679 ha chiếm 10,1% tổng 

diện tích khu vực đƣợc giao. Rừng cây tiên phong phục hồi phát triển đã lớn, đƣợc đặc 

trƣng bởi tổ thành gồm những cây tiên phong hoặc có tính chất tiên phong ƣa sáng, 

mọc nhanh; thành phần loài phức tạp, đã có sự phân hoá về tầng thứ và tuổi. Tổ thành 

chủ yếu là một số loài cây nhƣ: Thành ngạnh, Bời lời, Màng Tang, Nang. 

b) Đất trống có cây mọc rải rác: Diện tích 4,894 ha chiếm 2,8%  tổng diện tích 

khu vực giao. Một số đặc trƣng cơ bản của trạng thái: Thực bì là những cây gỗ tái sinh 

thuộc các loài tiên phong ƣa sáng mọc nhanh là chủ yếu nhƣ Thành ngạnh, Thẩu tấu, 

Hoắc quang…, dây leo, bụi rậm cây tái sinh có triển vọng (H>1,5 m) đạt > 1.000 cây/ha. 

3.2.3. Đa dạng sinh học các loài cây gỗ trong rừng cộng đồng 

3.2.3.1. Đa dạng thành phần loài cây gỗ trong rừng cộng đồng 

Do đặc điểm về địa lý, kiểu địa hình, khí hậu, đất đai và các nhân tố khác đã tạo 

nên một hệ thực vật rừng trong khu vực khá đặc trƣng và phong phú, đa dạng về tổ 

thành loài, điển hình cho hệ sinh thái rừng tự nhiên. Các bản thuộc khu vực nghiên cứu 

là vùng đệm và vùng lõi của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nên số lƣợng và thành phần 

loài thực vật chịu sự ảnh hƣởng của hệ thực vật khu vực nơi đây. Theo tài liệu điều tra 

xây dựng báo cáo khả thi, luận chứng kinh tế - kỹ thuật Vƣờn Quốc gia Phong Nha – 

Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình năm 2001 và các nghiên cứu đánh giá và nghiên cứu riêng 

về hệ thực vật khu vực cho đến năm 2015 hiện đã thống kê đƣợc hệ thực vật VQG 
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Phong Nha - Kẻ Bàng tổng số có gần 3000 loài, 822 chi và 174 họ của 5 ngành thực 

vật bậc cao có mạch; Có 116 loài bị đe dọa cấp quốc gia và 84 loài bị đe dọa ở cấp 

toàn cầu và nhiều loài đặc hữu cho khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng [30]. Trong đó 

chiếm ƣu thế là ngành Mộc lan - Magnoliophyta với 145 họ (chiếm 83,33%), 747 chi 

(90,88%) và 2194 loài (91,68%), tiếp đến là ngành Dƣơng xỉ - Polypodiophyta và các 

ngành còn lại (Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pinophyta). Trong ngành Mộc lan, 

Magnoliopsida ƣu thế hơn h n Liliopsida, lớp này có 118 họ, 599 chi và 1833 loài, 

trong khi đó Liliopsida chỉ có 27 họ, 148 chi và 361 loài, đặc trƣng cho các luồng thực 

vật sau: 

- Luồng thực vật bản địa phía Bắc Việt Nam – Nam Trung Hoa, gồm các họ 

tiêu biểu họ Dẻ (Fagaceae), họ Long Não (Lauraceae), họ Ngọc Lan (Magnoliaceae), họ 

vang (Caesanpiniaceace) v.v. một số loài tiêu biểu nhƣ Gụ lau (Sindora tonkinensis), Lim 

xanh (Erythrophleum fordii), Huỷnh (Tarriettia Javanica) v.v. 

- Luồng thực vật phía Tây Bắc xuống gồm các yếu tố vùng ôn đới Vân Nam – 

Quý Châu – Himalaya, tiêu biểu là các cây: Pơ Mu (Fokienia hodginsii) thuộc họ 

Hoàng đàn (Cupressceae). Cây Thông nàng (Podocarpus imbricatus) thuộc họ Kim 

giao (Podocarpaceae ). 

- Luồng thực vật phía Nam với khu hệ thực vật Malaysia – Indonesia, tiêu biểu 

là các loài họ Dầu (Dipterocarpaceae) nhƣ Chò, Táu đá, Táu mật, Sến, Dầu rái, v.v. 

Qua khảo sát thực tế và dựa vào hồ sơ giao rừng tại các bản nghiên cứu nhận 

thấy các loài thực vật tại đây khá đa dạng. Trong đó có nhiều loài nằm trong danh lục 

sách đỏ thế giới (IUCN, 2021) ở bậc CR - rất nguy cấp nhƣ các loài nhƣ Gió bầu 

(Aquilaria crassna Pierre et Lec.), Quao (Bingonia steeospermunannamense),… loài 

ở cấp EN- nguy cấp nhƣ Táu mật (Vatica cinerea King), Táu muối (Vatica 

diospyroides Sum), Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliv),  và cấp VU- sắp nguy cấp 

nhƣ các loài Sến mật (Madhuca pasquieri (Bubard) H.J. Lam), Xoài rừng (Anacardia 

mangifera flava), Máu chó trộn (Knema mixta de Wilde) (Xem thêm phụ lục4). 

Một số loài xuất hiện ở khu vực này nhƣng hiếm thấy ở khu vực khác nhƣ 

Huỷnh (Tarrietia cochinchinensis)… Đồng thời khảo sát cũng nhận thấy có một số loài 

đã phát triển thành các quần thể nhƣ loài Táu (Vatica cinerea King) tại khu vực bản 

Phú Minh. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ cho việc lựa chọn các loài cây để 

phục hồi rừng. 

3.2.3.2. Đặc điểm cấu trúc tổ thành các loài cây gỗ 

Nghiên cứu này đã đánh giá đặc điểm cấu trúc tổ thành sinh thái của tầng cây 

thân gỗ và nhóm loài ƣu thế dựa vào chỉ số giá trị quan trọng (IVI). Theo Daniel 

Marmillod (1958), những loài cây có chỉ số IVI  5% mới thực sự có ý nghĩa về mặt 



58 

 

sinh thái trong lâm phần. Theo Thái Văn Trừng (1978), trong một lâm phần nhóm loài 

cây nào chiếm trên 50% tổng số cá thể của tầng cây cao thì nhóm loài đó đƣợc coi là 

nhóm loài ƣu thế. Chính vì vậy chúng tôi tính tổng IVI của những loài có trị số này lớn 

hơn 5%, xếp từ cao xuống thấp và dừng lại khi tổng IVI đạt 50%. Trong số 10 loài có 

chỉ số IVI cao nhất ở mỗi địa điểm nghiên cứu, không có loài nào hoàn toàn chiếm ƣu 

thế trong lâm phần (IVI < 50%; Thái Văn Trừng, 1999) và phần lớn các loài này thuộc 

nhóm cây ƣa sáng, sinh trƣởng nhanh. Kết quả này cho thấy ƣu hợp thực vật thân gỗ ở 

khu vực nghiên cứu vẫn đang trong giai đoạn phát triển của rừng phục hồi. 

Bảng 3.5. Mật độ và chỉ số giá trị quan trọng (IVI) của 10 loài ưu thế 

n: Số lượng loài 

 
Cổ Tràng (n = 73) Phú Minh (n = 94 ) Cà Ròong 2 (n = 57) 

TT Loài cây 
Mật độ 

(cây/ha) 

IVI 

(%) 
Loài cây 

Mật độ 

(cây/ha) 

IVI 

(%) 
Loài cây 

Mật độ 

(cây/ha) 

IVI 

(%) 

1 Chủa 40 26,3 Táu 59 32,2 Trâm 116 37,7 

2 Táu 42 20,5 Khổng 93 29,5 Sp 84 33,2 

3 Trƣờng 43 19,3 Lim 35 20,2 Bằng lăng 45 28,6 

4 Lim 36 17,2 Sp 28 13,1 Huỷnh 61 18,8 

5 Ngát vàng 43 16,0 Huỷnh 16 12,2 Sấu 23 10,8 

6 Huỷnh 33 11,5 Trâm trắng 23 11,3 Thị rừng 18 9,1 

7 
Ràng ràng 

xanh 
20 10,9 

Trƣờng 

sâng 
14 9,4 Lim 14 8,5 

8 Vạng trứng 20 10,1 Trƣờng vải 14 8,9 
Thành 

ngạnh 
36 7,1 

9 Trám 18 9,1 Chua lũy 13 8,5 Thầu tấu 14 7,0 

10 Xoài rừng 12 7,3 Ngát lông 16 8,1 Ruối 20 6,8 

                                      (Nguồn: Phân tích số liệu điều tra, 2017) 

Qua phân tích số liệu cho thấy ở bản Cổ Tràng 2 loài Chủa và Táu có chỉ số IVI 

cáo nhất trong 10 loài ƣu thế. Đáng chú ý, Táu là loài có mật độ và chỉ số cao tại bản 

Cổ Tràng (42 cây/ha và 20,5%) và Phú Minh (59 cây/ha và 32,2%). Tại bản Cà Ròong 

2 loài Trâm có chỉ số quan trọng nhất (116 cây/ha và 37,7%). Tại các điểm nghiên cứu 

nhận thấy số lƣợng loài tăng khi chỉ số số tầm quan trọng IVI% tăng. Điều đó chứng tỏ 

tuy mức độ ƣu thế giữa các loài trong quần xã của các trạng thái rừng tại khu vực 

nghiên cứu chƣa cao đến mức mà một hoặc hai loài chiếm giữ hầu hết giá trị IVI% có 

thể lấn át mạnh những loài còn lại nhƣng một số loài chiếm ƣu thế trong quần xã đang 
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là loài có diến thế mạnh hơn các loài khác. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu về 

các loài chiếm ƣu thế trong quần thể và xây dựng các biện pháp phục hồi rừng về sau. 

3.2.3.3. Chỉ số đa dạng sinh học 

Theo quan điểm đo đếm định lƣợng chỉ số đa dạng sinh học thì tính đa dạng là 

một phép thống kê có sự tổ hợp của cả hai yếu tố là thành phần số lƣợng loài và tính 

đồng đều phân bố hay khả năng xuất hiện của các cá thể trong mỗi loài. Có nghĩa là 

chỉ số đa dạng sinh học loài không phải chỉ phụ thuộc vào thành phần số lƣợng loài, 

mà cả số lƣợng cá thể và xác suất xuất hiện của các cá thể trong mỗi loài. Kết quả 

nghiên cứu đƣợc thể hiện ở bảng 3.6. 

 

Hình 3.3. Phân bố của các chỉ số đa dạng sinh học tại 3 địa điểm nghiên cứu 

 Ghi chú: Các chỉ số được so sánh giữa 3 địa điểm bằng phương pháp kiểm định 

Wilcoxon cặp đôi. Đối với mỗi chỉ số đa dạng sinh học, các địa điểm có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) được đánh dấu bằng những ký tự khác nhau. 
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Bảng 3.6. Các chỉ số đa dạng sinh học của cây thân gỗ theo địa điểm điều tra 

Chỉ số đa dạng sinh học 
Giá trị trung bình (độ lệch chuẩn) 

Bản Cổ Tràng Bản Phú Minh Bản Cà Ròng 2 

Độ giàu loài  15,02 (4,42) 12,43 (2,96) 10,36 (3,44) 

Chỉ số Shannon ( ) 2,48 (0,36) 2,26 (0,33) 1,95 (0,36) 

Chỉ số đa dạng Simpson (D1) 0,89 (0,06) 0,86 (0,07) 0,80 (0,08) 

Độ phong phú 627(195,62) 543 (131,15) 700 (238,75) 

        (Nguồn: Phân tích số liệu điều tra, 2017) 

Tại khu vực nghiên cứu số lƣợng loài trung bình (độ giàu loài) đƣợc ghi nhận 

trong các OTC tại bản Cổ Tràng là khoảng 15 loài, cao hơn số loài trung bình tại các 

OTC ở bản Phú Minh (12 loài) và bản Cà Ròng 2 (10 loài). 

Chỉ số Shannon ) giả định rằng các cá thể đƣợc lấy mẫu ngẫu nhiên ở một 

ƣu hợp có kích thƣớc (diện tích) rất lớn. Chỉ số này phản ánh đƣợc độ giàu và độ đồng 

đều của các loài trong ƣu hợp, thƣờng có giá trị phân bố trong khoảng 1,5 đến 3,5 và 

dễ bị ảnh hƣởng bởi cỡ mẫu. Nghiên cứu cho thấy rằng ƣu hợp thực vật thân gỗ ở bản 

Cổ Tràng (  = 2,48) và bản Phú Minh (  = 2,26) có chỉ số Shannon cao hơn so với 

bản Cà Ròng 2 (  = 1,95), điều này cho thấy đa dạng loài ở 2 địa điểm này khá cao.  

Trong nghiên cứu này, chỉ số đa dạng Simpson (D1) biểu thị cho xác suất mà 2 

cá thể đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên từ một ƣu hợp thuộc về 2 loài khác nhau. Qua chỉ số 

Simpson tại bản Cổ Tràng và bản Phú Minh có sự tƣơng đồng nhau. Điều này có thể 2 

địa điểm này có cùng điều liện lập địa, lịch sử hình thành và tác động đến tài nguyên 

rừng từ đó có sự tƣơng đồng về thành phần loài trong lâm phần. 

Để đánh giá mỗi quan hệ giữa quy mô lấy mẫu và độ giàu của loài ở khu vực 

nghiên cứu, nghiên cứu tiến hành phân tích đƣờng cong rarefaction và đƣờng cong tích 

lũy loài theo thứ tự ÔTC. Đƣờng cong rarefaction (màu tím) chỉ ra rằng khi số lƣợng các 

ÔTC điều tra tăng lên, giá trị kỳ vọng số lƣợng các loài mới đƣợc ghi nhận gia tăng 
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Hình 3.4. Mối quan hệ giữa số lượng ÔTC điều tra và số lượng loài được ghi nhận tại 

khu vực nghiên cứu 

Ghi chú: Đường nét liền là đường cong tích lũy loài, đường đứt đoạn là đường cong 

rarefaction.  

Đƣờng cong tích lũy loài theo thứ tự ÔTC ở bản Cổ Tràng (màu đỏ) có xu 

hƣớng chững lại ở ÔTC thứ 21 (62 loài), chỉ tăng thêm 10 loài từ ÔTC thứ 21 đến 

ÔTC thứ 49. Số lƣợng loài mới đƣợc đóng góp từ bản Cà Ròong 2 (màu xanh da trời) 

là 21 loài, từ bản Phú Minh (màu xanh lá cây) là 33 loài. Mặc dù có đến 132 ÔTC 

đƣợc điều tra, đƣờng cong rarefaction và đƣờng cong tích lũy loài không có xu hƣớng 

giảm, điều này cho thấy khu vực nghiên cứu có độ giàu loài cao. 

Nhận xét: Nghiên cứu đa dạng sinh học các loài cây thân gỗ ở rừng cộng đồng 

cho thấy các chỉ số đa dạng loài tương đối cao, đặc biệt tại khu vực các bản như Cổ 

Tràng và Phú Minh; các chỉ số quan trọng (IVI) tăng lên khi số lượng loài tăng lên 

cho thấy diễn thế tự nhiên tại khu vực của các loài cây ưu thế. Một số loài cây được 

xem là đặc trưng tại khu vực như Táu, Lim, Huỷnh… đây là cơ sở để xây dựng phương 

án phục hồi rừng bằng các loài cây gỗ bản địa cho rừng cộng đồng. 

3.2.4. Đặc điểm tái sinh dƣới tán rừng các điểm nghiên cứu 

Kết quả thu thập về tái sinh dƣới tán rừng tại các khu vực nghiên cứu đƣợc thể 

hiện qua bảng 3.7. 
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Bảng 3.7. Tổng hợp tình hình tái sinh trên đất có rừng 

                                                                                                  ĐVT: cây/ha 

Địa 

điểm 

Trạng 

thái 

Đặc điểm tái sinh 

Mật 

độ/ha 

Chiều cao Nguồn ngốc Phẩm chất 

Dƣới 

1,5m 

Trên 

1,5m 
Chồi Hạt Tốt TB Xấu 

Cổ 

Tràng 

Giàu 2.463 565 1.898 425 2.039 1.620 699 144 

TB 1.789 404 1.385 349 1.440 1.187 568 34 

Nghèo 2.070 492 1.578 308 1.762 1.217 771 82 

Phú 

Minh 

Giàu 5.120 3.020 2.100 608 4.512 3.278 1.644 198 

TB 4.664 2.500 2.164 1.057 3.607 2.460 1.743 461 

Nghèo 3.238 1.626 1.612 964 2.274 1.511 1.381 346 

Cà 

Ròong 2 

Giàu 2.388 1.137 1.251 460 1.928 748 1.096 544 

TB 2.500 1.150 1.350 400 2.100 200 1.700 600 

Nghèo 1.100 50 1.050 200 900 400 700 0 

(Nguồn: Hồ sơ giao rừng, 2017) 

Kết quả khảo sát cho thấy, rừng tự nhiên giao cho cộng đồng các bản nghiên 

cứu chủ yếu là rừng đang phục hồi, hoặc rừng trung bình. Tại 3 bản điều tra, các trạng 

thái rừng giàu đều có mật độ, độ tàn che cao. Mật độ cây gỗ tầng cao khoảng 457 -600 

cây/ha, với độ tàn che từ 0,6 đến 0,8. Các trạng thái rừng trung bình, rừng nghèo còn 

lại với diện tích rất lớn. Tuy nhiên, mật độ cây tái sinh tại các khu vực nghiên cứu đều 

khá cao, trung bình từ 2.388 cây/ha đến 5.120 cây/ha đối với các trạng thái rừng giàu, 

từ 1.789 cây/ha đến 4.664 cây/ha đối với rừng trung bình và từ 1.100 cây/ha đến 3.238 

cây/ha đối với rừng nghèo. Mặt khác, tỷ lệ cây tái sinh triển vọng đạt loại tốt chiếm 

hơn 60%, trong đó cao nhất ở các trạng thái rừng giàu có điểm đạt 64%. Nghiên cứu 

cũng chỉ ra rằng, thành phần loài thực vật của khu vực khá đa dạng, phong phú, với 

khoảng hơn 100 loài thực vật thân gỗ, tỷ lệ các cây có giá trị kinh tế cao, đƣờng kính 

trung bình 20cm nhiều. Phần lớn là các loài cây ƣa sáng, tỷ lệ các loài có phẩm chất 

trung bình hoặc tốt chiếm gần 80%. Điều này chứng tỏ rừng đang trong giai đoạn đầu 

của quá trình phục hồi. 
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Bên cạnh đó, nghiên cứu tổ thành loài sẽ là cơ sở quan trọng cho việc lựa chọn 

loài cây trồng phù hợp với khu vực nghiên cứu. Về tổ thành các loài cây tái sinh dƣới 

tán rừng tại các khu vực nghiên cứu: 

Bảng 3.8. Thành phần cây tái sinh dưới tán rừng tại khu vực nghiên cứu 

Điạ 

điểm 
Trạng thái Thành phần loài chủ yếu 

Cổ 

Tràng 

Giàu Gụ, Xoài, Trƣờng, Nang, Ngát, Chủa… 

Trung bình Gội, Huỷnh, Táu, Trám, Nang, Xoài, Côm, Chủa, Bời lời… 

Nghèo 
Huỷnh, Táu, Trám, Nang, Xoài, Côm, Chủa, Bời lời, Trâm, 

Lá nến… 

Phú 

Minh 

Giàu Táu, Khổng, Trƣờng, Nang, Ngát, Chủa… 

Trung bình 
Gội, Táu, Trám, Nang, Côm tầng, Chủa, Bời lời, Nhọc đen, 

Huỷnh, Thị rừng. 

Nghèo 
Táu, Trám, Nang, Xoài, Côm, Chủa, Bời lời, Trâm, Lá nến, 

Chân chim, bứa vàng… 

Cà 

Ròong 2 

Giàu Táu, Bằng Lăng, Săng Lẻ, Mắt trâu….. 

Trung bình Ruối, Táu, Huỷnh, Tập, Mắt trâu….. 

Nghèo Bằng lăng, Đa, Bời lời… 

              (Nguồn: Hồ sơ giao rừng, 2017) 

Kết quả cho thấy, ở hầu hết các trạng thái rừng đều có nhiều loài tham gia công 

thức tổ thành cây tái sinh, với hệ số nhỏ nhƣ trạng thái rừng trung bình, rừng giàu. Tại 

điểm nghiên cứu bản Cổ Tràng, Phú Minh số loài tham gia công thức tổ thành dao 

động từ 6 đến 11 loài, đa dạng hơn bản Cà Ròong 2 từ 3 đến 6 loài. Tuy nhiên, ở các 

điểm nghiên cứu đều có sự tƣơng đồng về thành phần loài. Kết quả nghiên cứu cũng 

cho thấy, không có sự khác biệt lớn về thành phần loài và hệ số tổ thành của các loài 

tham gia công thức tổ thành giữa tầng cây cao với tầng cây tái sinh. Đồng thời, có 

khoảng hơn 60% loài cây tầng cao xuất hiện ở tầng cây tái sinh. Các loài thƣờng gặp 

nhƣ: Táu, Huỷnh, Trám, Khổng.. Điều này chứng tỏ các loài trên thích nghi rất tốt với 

điều kiện lập địa khu vực nghiên cứu. 

Nhận xét: Như vậy, rừng tự nhiên giao cho các cộng đồng quản lý/rừng cộng 

đồng đang ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi, có tính đa dạng thực vật cao. 

Thành phần chủ yếu là các loài cây ưa sáng, một số loài có giá trị kinh tế cao và 
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chúng lại có khả năng sinh trưởng tốt, thích nghi cao với điều kiện lập địa và khả 

năng tái sinh tốt. Điều này có ý nghĩa rất lớn cho quá trình phục hồi vì sớm tạo lập 

hoàn cảnh rừng cũng như khả năng để lựa chọn loài cây gỗ bản địa cho việc phục hồi 

rừng như Huỷnh, Lim xanh, Táu.... trong rừng cộng đồng có tính thực tiễn cao. 

3.3.  PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG 

CỘNG ĐỒNG  

 Công tác QLRCĐ chịu ảnh hƣởng bởi nhiều yếu tố khác nhau của hệ sinh thái 

và nhân văn, các yếu tố tài nguyên rừng đã phân tích ở trên, vì vậy trong nội dung này 

sẽ tập trung phân tích các yếu tố chủ yếu về xã hội và chính sách nhƣ: cấu trúc quản lý 

rừng; cơ chế chia sẻ lợi ích và hƣởng lợi từ rừng cộng đồng; sử dụng tri thức bản địa 

trong quản lý rừng cộng đồng và vai trò yếu tố bên trong và bên ngoài cộng đồng trong 

quản lý rừng cộng đồng. 

3.3.1. Cấu trúc quản lý rừng cộng đồng  

Khi thực hiện mô hình Quản lý rừng cộng đồng, các địa phƣơng chƣa thực sự 

mạnh dạn thực hiện do lo ngại năng lực quản lý rừng của các cộng đồng, vì vậy cấu 

trúc quản lý rừng cộng đồng là một yếu tố rất quan trọng trong công tác quản lý RCĐ. 

Kết quả nghiên cứu về hình thức quản lý rừng khu vực nghiên cứu cho thấy các 

dự án, chƣơng trình chỉ xây dựng mô hình quản lý RCĐ theo hình thức toàn thôn. Kết 

quả này phù hợp với tác giả Lê Anh Tuân (2013) khi cho rằng các văn bản hiện nay 

chƣa thật sự phản ánh đƣợc sự tồn tại trên thực tế quản lý rừng cộng động ở Việt Nam. 

Tại khu vực nhiên cứu chúng tôi nhận thấy rằng ngoài sự đa dạng về nguồn gốc hình 

thành các loại hình quản lý rừng thì còn có sự đan xen và chuyển hóa giữa các dạng 

mô hình quản lý rừng với nhau. Có 5/38 cộng đồng đƣợc khảo sát có sự chuyển đổi 

giữa các hình thức quản lý rừng cộng đồng với nhau. Một số thôn bản trƣớc đây tham 

gia quản lý rừng theo hình thức bảo vệ rừng thiêng, rừng giữ nƣớc hiện nay cũng đã 

đƣợc các chƣơng trình dự án, chính quyền hỗ trợ thành lập và công nhận các BQLCD 

và các Tổ bảo vệ rừng. 

Qua trƣờng hợp nghiên cứu quản lý rừng cộng đồng tại bản Cổ Tràng, Cà 

Ròong 2 và Phú Minh, tại khu vực nghiên cứu thấy rằng cấu trúc tổ chức quản lý rừng 

cộng đồng gồm 2 bộ phận chính: (1) Bộ phận chủ thể quản lý rừng/chủ rừng và (2) Bộ 

phận nhà nƣớc quản lý rừng. Có thể nói các bộ phận cấu tạo nên bộ máy quản lý rừng 

khá tƣơng đồng với nhau giữa các bản có rừng giao cho cộng đồng. Lý do dẫn đến sự 

tƣơng đồng này xuất phát từ bộ phận quản lý Nhà nƣớc thiết lập nên hai mô hình quản 

lý rừng của các thôn bản đều là một nhóm thúc đẩy QLRCĐ của tỉnh, áp dụng một quy 

trình QLRCĐ do Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng đề xuất. Tuy nhiên, tổ chức 

hoạt động có những điểm không giống nhau. 
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Hình 3.5. Sơ đồ cấu trúc quản lý rừng cộng đồng tại khu vực nghiên cứu 

(1) Bộ phận chủ thể quản lý rừng 

(2) Bộ phận Nhà nước quản lý rừng: (2.1)(2.2) Bộ phận Nhà nước quản lý rừng bao 

gồm UBND huyện, UBND xã và các phòng ban chức năng và lực lượng Kiểm lâm, 

biên phòng. 

(3) Bộ phận hỗ trợ: trong tiến trình thực hiện QLRCĐ bao gồm các chương trình dự án. 

 (1) Bộ phận chủ thể quản lý rừng bao gồm Ban quản lý rừng thôn/bản, tổ bảo 

vệ lý rừng, các hộ gia đình trong cộng đồng.  

Ban quản lý rừng cộng đồng: Cơ cấu tổ chức của BQLRCĐ bản Cổ Tràng và 

Cà Ròong 2 khi thành lập gồm có 07 thành viên còn BQLRCĐ bản Phú Minh khi mới 

thành lập (năm 2013) gồm có 11 thành viên, sau quá trình thực hiện bản đã thống nhất 

và họp bầu kiện toàn lại 7 thành viên gồm: 01 Trƣởng ban; 01 Phó trƣởng ban (kiêm 

trƣởng ban kiểm soát các hoạt động của BQLRCĐ bản); 01 Kế toán; 01 Thủ quỹ (Do 

ban QLRCĐ bầu), còn lại là các ban viên. Các BQLRCĐ sau khi đƣợc cộng đồng họp 

và bầu ra thì đƣợc UBND xã ra quyết định công nhận. Thành phần BQLR bao gồm 

lãnh đạo thôn, bản (Trƣởng thôn/bản, Phó thôn/bản) và đại diện của các đoàn thể nhƣ 

Chi bộ thôn/bản, Đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội 

nông dân thôn. 

Nhiệm vụ Ban quản lý rừng cộng đồng bản đƣợc quy định rõ ràng trong Quy 

chế quản lý rừng cộng đồng của các bản, trong đó có ghi rõ là: Vận động ngƣời dân 

trong cộng đồng tham gia thực hiện quản lý, bảo vệ rừng; đảm bảo thực hiện tốt quy 

ƣớc bảo vệ rừng; thông báo cho ngƣời dân rõ các quyền và nghĩa vụ của họ khi tham 

gia quản lý rừng; tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể về bảo vệ, làm giàu, trồng 

rừng; quản lý quỹ bảo vệ và phát triển rừng của thôn; lập kế hoạch hoạt động cụ thể 
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hàng năm và triển khai thực hiện; đánh giá và báo cáo kết quả quản lý rừng với cấp xã 

theo quy định.  

Tổ bảo vệ rừng cộng đồng: Số lƣợng của tổ bảo vệ rừng không cố định, tuỳ 

đặc điểm của mỗi cộng đồng để phân chia số lƣợng các tổ. Trong đó trƣờng hợp 

bản Cổ Tràng và bản Cà Ròong 2 thì tất cả các hộ gia đình đều cử thành viên tham 

gia và chia làm các tổ thay nhau tuần tra rừng (bản Cổ Tràng 5 tổ, bản Cà Ròng 2 

chia 3 tổ), kinh phí tuần tra đƣợc chi trả lúc đó mỗi gia đình sẽ có đƣợc nhƣ nhau; 

Riêng bản Phú Minh thì thành viên tổ bảo vệ rừng đƣợc chọn những ngƣời có sức 

khoẻ, nhanh nhẹn từ các thành viên trong cộng đồng, có 5 tổ thay nhau tuần tra 

rừng; Tuy nhiên tại bản Cổ Tràng và bản Cà Ròong 2 khi số tiền đƣợc chi trả từ 

nguồn kinh phí tuần tra bảo vệ rừng đƣợc cộng đồng nhất trí chia đều cho các hộ 

gia đình trong bản mà không quan trọng ai là ngƣời đi tuần tra. Đây đƣợc xem là 

một trong những điểm đặc biệt của cộng đồng trong khu vực nghiên cứu; Khi họ 

hƣởng lợi ích hay các nguồn lợi về kinh phí mà nhà nƣớc, dự án hỗ trợ thì mong 

muốn của họ là tất cả các hộ gia đình đều đƣợc hƣởng lợi nhƣ nhau. Qua đó có thể 

thấy tính cộng đồng rất cao của các bản đƣợc giao rừng.  

(2) Bộ phận Nhà nƣớc quản lý rừng: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường - Phòng Nông nghiệp: Các nhiệm vụ cơ bản 

đƣợc quy định là tham mƣu quy hoạch, kế hoạch thiết lập công tác giao đất giao rừng; 

hƣớng dẫn cán bộ chuyên môn của UBND xã về nghiệp vụ xây dựng các kế hoạch 

quản lý rừng; thẩm định các phƣơng án giao rừng, quản lý rừng; giám sát việc tổ chức 

thực hiện. Trong thực tế phòng Tài nguyên và Môi trƣờng các huyện có số lƣợng cán 

bộ rất hạn chế, khi triển khai thực hiện thì có sự tham gia của cán bộ địa chính xã đồng 

thời có sự tham gia của Trung tâm đăng ký đất đai của UBND huyện (hiện nay đã 

chuyển về trực thuộc Sở TNMT). 

Hạt kiểm lâm huyện: Là cơ quan chuyên ngành trực thuộc Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh, thực hiện nhiệm vụ tham mƣu UBND huyện và Chi cục kiểm lâm tỉnh quản lý 

Nhà nƣớc về bảo vệ rừng theo Nghị định 01/2019/NDD-CP ngày 01/01/2019 của Thủ 

tƣớng chính phủ. Theo Quyết định 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về nhiệm vụ công chức kiểm lâm địa bàn xã, 

trong đó có một số nhiệm vụ liên quan đến quản lý rừng cộng đồng. 

Thực tế tại xã Trƣờng Sơn thì lực lƣợng bảo vệ rừng có sự tham gia của Trạm 

kiểm lâm Trƣờng Sơn (thuộc Hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh), Trạm bảo vệ rừng của 

Lâm trƣờng Trƣờng Sơn (Công ty LCN Long Đại), Đồn biên phòng. Tại bản Phú 

Minh đặc thù bản nằm gần đƣờng Hồ Chí Minh về nên ngoài trạm kiểm lâm thuộc Hạt 

kiểm lâm huyện thì còn có các lực lƣợng khác cùng tham gia tuần tra giám sát lâm sản 

trên địa bàn nhƣ chốt kiểm tra tuần tra lâm sản của Hạt kiểm lâm Vƣờn QG PN-KB, 
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đồn biên phòng. Còn tại bản Cà Ròong 2 thì điều kiện đặc thù nằm sâu trong vùng lõi 

của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nên ngoài các lực lƣợng nhƣ kiểm lâm địa bàn, đồn 

biên phòng còn có Trạm kiểm lâm 39 thuộc Hạt kiểm lâm Vƣờn QG PN-KB. 

Một vấn đề khó khăn là sự thay đổi liên tục của kiểm lâm địa bàn tại các xã 

cũng đã làm ảnh hƣởng đến quá trình quản lý rừng cộng đồng tại các bản nghiên cứu. 

Khi các cán bộ đƣợc tham gia các lớp đào tạo, tập huấn của các dự án về các quá trình 

giao rừng, thực hiện, theo dõi, giám sát, hỗ trợ cộng đồng trong triển khai quản lý rừng 

đƣợc luân chuyển, các cán bộ mới đến không nắm rõ hoặc tốn thêm thời gian công sức 

để nắm lại thông tin. 

UBND xã: Theo Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về thực hiện chức năng quản lý Nhà nƣớc về rừng và đất lâm nghiệp 

tại điều 6 về trách nhiệm quản lý Nhà nƣớc về rừng, đất lâm nghiệp của UBND cấp xã, 

phƣờng, thị trấn trực thuộc huyện. 

Tại khu vực nghiên cứu các xã có diện tích tự nhiên tƣơng đối lớn, lại là các xã 

miền núi có diện tích rừng và đất lâm nghiệp rất lớn, có nhiều tổ chức, cộng đồng, hộ 

gia đình tham gia quản lý rừng, trồng rừng trên địa bàn, nhiệm vụ đặt ra đối với quản 

lý rừng và đất lâm nghiệp cấp xã khá nhiều. Tuy nhiên ở các xã nghiên cứu chƣa có 

cán bộ chuyên trách lâm nghiệp mà các hoạt động chủ yếu tập trung cho cán bộ địa 

chính (kiêm nhiệm) và kiểm lâm địa bàn. Nhƣ vậy khi quá trình triển khai các hoạt 

động về lâm nghiệp đặc biệt với chủ trƣơng giao rừng nhƣ hiện nay các xã gặp rất 

nhiều khó khăn trong việc tổ chức giao rừng; hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình quản lý 

rừng, kiểm tra giám sát các hoạt động của chủ rừng.  

Một số cán bộ huyện, xã tham gia trong các đợt thiết lập quản lý rừng cộng 

đồng chỉ làm theo các dự án tài trợ thử nghiệm. Giữa các cơ quan liên quan quản lý 

rừng cộng đồng chƣa có quy định phối hợp nhiệm vụ, có khi làm việc chồng chéo 

nhiệm vụ của nhau, có khi bỏ ngỏ những chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. Khi dự 

án kết thúc thì sự chuyển giao, phối hợp giữa các bên liên quan từ cấp tỉnh đến 

huyện gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó Quản lý rừng cộng đồng đòi hỏi sự 

tham gia hiệu quả của các thành phần khác nhau, đặc biệt là ngƣời dân địa phƣơng 

– nhiều ngƣời trong số họ có năng lực/trình độ hạn chế, thậm chí không thể giao 

tiếp bằng tiếng Việt. Hiện nay ở Việt Nam còn thiếu một đội ngũ cán bộ (địa 

phƣơng) có kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng một cách hiệu quả. Các 

cán bộ lâm nghiệp địa bàn chỉ tập trung vào ‘chỉ đạo’ và ‘hƣớng dẫn’ ngƣời dân 

chứ chƣa thực sự có kỹ năng cần thiết để khuyến khích sự tham gia tích cực của 

ngƣời dân nhằm đƣa ngƣời dân lên vị trí trung tâm của các hoạt động lâm nghiệp 

địa phƣơng (Nguyễn Bá Ngãi, 2009) [51].  
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(3) Bộ phận hỗ trợ trong tiến trình thực hiện quản lý rừng cộng đồng 

Qua sơ đồ quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình nhận thấy rằng, các 

nhóm đối tƣợng có liên quan mật thiết tới tiến trình cũng nhƣ kết quả của quản lý rừng 

đó là nhóm hỗ trợ từ các chƣơng trình dự án lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (Dự án Khu 

vực Phong Nha – Kẻ Bàng, trung tâm CIRD); Bên cạnh đó là lực lƣợng kiểm lâm, 

biên phòng thƣờng xuyên hỗ trợ và hƣớng dẫn cộng đồng trong việc quản lý bảo vệ 

rừng cũng nhƣ thực hiện các nghĩa vụ khác của chủ rừng. 

Nhận xét: Kết quả phân tích ở trên chỉ ra rằng, cấu trúc/hình thức quản lý 

rừng cộng đồng ở Quảng Bình là mang tính giai đoạn và thể hiện quá trình phát triển 

và thích ứng trong quản lý rừng cộng đồng. Vì thế sẽ không có hình thức quản lý rừng 

cộng đồng nào là thích hợp nhất và tốt nhất để có thể áp dụng chung cho hệ thống 

quản lý rừng cộng đồng toàn tỉnh; mà chỉ có cấu trúc/hình thức phù hợp với điều kiện 

địa phương trong một giai đoạn nhất định. Kết quả này cũng đƣợc Nguyễn Bá Ngãi và 

cộng sự (2009) phân tích và cho rằng Cấu trúc quản lý rừng cộng đồng không theo một 

hình dạng/khuôn mẫu cố định mà nó là kết quả của tiến trình thích ứng tại địa phƣơng 

ở Việt Nam. Vì vậy khung pháp lý về lâm nghiệp cộng đồng cần thừa nhận tính hiệu 

quả của sự đa dạng trong cấu trúc quản lý rừng cộng đồng trong quá trình phát triển 

các dự án và chƣơng trình lâm nghiệp. 

3.3.2. Cơ chế chia sẻ lợi ích và hƣởng lợi từ quản lý rừng cộng đồng 

 Cơ chế hƣởng lợi từ công tác quản lý rừng cộng đồng là một trong những yếu tố 

tích cực và hiệu quả cho công tác quản lý rừng cộng đồng, sau đây là một số yếu tố 

liên quan đến cơ chế hƣởng lợi đã có tác động đến công tác QLRCĐ. 

3.3.2.1. Quyền hưởng lợi và cơ chế hưởng lợi theo chính sách hiện hành  

Luật Lâm nghiệp năm 2017 đã bổ sung cộng đồng dân cƣ là chủ rừng, theo đó, 

chủ rừng bao gồm: Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ; Tổ chức 

kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác 

đƣợc thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; Đơn vị thuộc lực lƣợng vũ 

trang nhân dân đƣợc giao rừng; Tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục 

nghề nghiệp về lâm nghiệp; Hộ gia đình, cá nhân trong nƣớc; Cộng đồng dân cƣ; 

Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc Nhà nƣớc cho thuê đất để trồng rừng 

sản xuất. Cụ thể, Luật Lâm nghiệp 2017 đã kh ng định “Nhà nước bảo đảm cho đồng 

bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng được giao rừng 

gắn với giao đất để sản xuất  (Khoản 6 – Điều 4). 

Một trong những điểm mới nổi bật của Luật Lâm nghiệp 2017 là Nhà nƣớc 

công nhận quyền sở hữu của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ đối 

với rừng sản xuất là rừng trồng do họ tự đầu tƣ hoặc nhận chuyển nhƣợng, tặng, cho, 
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thừa kế rừng từ chủ rừng khác theo quy định của pháp luật (khoản 2, Điều 7). Điều này 

cũng có nghĩa là hộ gia đình và cộng đồng sở hữu rừng trồng có đầy đủ các quyền chiếm 

hữu (1), quyền sử dụng (2) và quyền định đoạt (3) đối với rừng trồng do họ tự đầu tƣ. 

Bên cạnh đó, Điều 86 Luật Lâm nghiệp cũng quy định cộng đồng dân cƣ đƣợc 

giao rừng là rừng tín ngƣỡng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất với các quyền sử dụng rừng 

cụ thể. Tuy nhiên, “quyền sử dụng  rừng tự nhiên trong Luật Lâm nghiệp rộng hơn nhiều 

so với “quyền sử dụng , “quyền hƣởng dụng  (4) đƣợc quy định tại Luật Dân sự 2015 và 

đã tiệm cận định nghĩa của FAO về “quyền hƣởng dụng rừng . Theo FAO (2011), quyền 

hƣởng dụng rừng tự nhiên đƣợc hiểu là một tập hợp các quyền nhƣ: quyền tiếp cận, quyền 

sử dụng, quyền quản lý, quyền ngăn chặn và một số quyền chuyển nhƣợng hạn chế (cho 

thuê môi trƣờng rừng, thừa kế…). Riêng đối với rừng tự nhiên, FAO cũng quy định cộng 

đồng dân cƣ không có quyền chuyển nhƣợng rừng và nội dung này cũng tƣơng đồng với 

điểm c, d, đ, khoản 2, Điều 86 của Luật Lâm nghiệp, cụ thể: cộng đồng dân cƣ phải bảo 

đảm duy trì diện tích rừng đƣợc giao; không đƣợc phân chia rừng cho các thành viên 

trong cộng đồng dân cƣ; không đƣợc chuyển nhƣợng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng 

rừng; thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng. 

Việc Luật Lâm nghiệp 2017 quy định giao rừng và đất lâm nghiệp cho các cộng 

đồng dân cƣ, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng là một bƣớc 

chuyển biến căn bản trong chính sách quản lý, bảo vệ rừng, góp phần thúc đẩy các mô 

hình quản lý rừng cộng đồng đã và đang đƣợc thừa nhận ở nhiều địa phƣơng hiện nay. 

Mô hình này đƣợc xem là giải pháp phù hợp về mặt chính sách vì vừa thúc đẩy quản 

lý, sử dụng tài nguyên rừng bền vững, vừa hỗ trợ cải thiện sinh kế cho ngƣời dân ở 

khu vực nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, đồng thời còn bổ 

sung cho các hình thức quản lý bảo vệ rừng hiện có đối với rừng tự nhiên mà cho đến 

nay chƣa đƣợc thực hiện với hiệu quả mong muốn. Đây cũng là lý do chính khiến mô 

hình quản lý rừng cộng đồng ngày càng nhận đƣợc nhiều sự ủng hộ. 

Mặt khác, đối với các hộ gia đình và cộng đồng dân cƣ miền núi, quyền sử dụng 

rừng và đất lâm nghiệp ảnh hƣởng rất lớn đến sinh kế của họ, tuy nhiên, quyền hƣởng 

hoa lợi từ rừng đƣợc giao trên thực tế lại rất hạn chế. Cho đến nay, ngƣời dân chƣa thể 

khai thác rừng tự nhiên vì rừng giao cho các hộ và cộng đồng đa phần là rừng nghèo, 

rừng mới phục hồi. Thủ tục khai thác gỗ từ rừng tự nhiên lại khá phức tạp và quy định 

không đƣợc khai thác gỗ vì mục đích thƣơng mại gây khó khăn cho các hộ gia đình và 

cộng đồng mong muốn có thu nhập chính đáng từ khai thác gỗ rừng tự nhiên. Thêm 

vào đó, việc đóng cửa khai thác rừng tự nhiên không có thời hạn rõ ràng khiến các 

cộng đồng và hộ gia đình e ngại khi đƣợc giao rừng tự nhiên. Hiện cộng đồng và hộ 

gia đình chỉ có nguồn thu nhập chính từ rừng tự nhiên là tiền khoán bảo vệ rừng hoặc 

ừ quỹ hỗ trợ quản lý rừng của các chƣơng trình dự án; Tuy nhiên, nguồn kinh phí này 

khá thấp và còn gặp rất nhiều vấn đề trong quản lý và sử dụng quỹ. 
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3.3.2.2. Quy định về chia s  lợi ích c a cộng đồng 

Các lợi ích ở đây đƣợc hiểu là quyền hƣởng lợi của cộng đồng, hộ gia đình,cá 

nhân khi tham gia quản lý rừng. Lợi ích trong quản lý rừng bao gồm lợi ích về kinh tế 

hay còn gọi là lợi ích vật chất trực tiếp từ các sản phẩm của rừng nhƣ lợi ích về gỗ, 

củi, các lâm sản ngoài gỗ, cung cấp nguồn nƣớc. Lợi ích về môi trƣờng nhƣ khả năng 

phòng hộ, điều hoà khí hậu...là lợi ích gián tiếp, trong nghiên cứu này chỉ đề cập về lợi 

ích kinh tế.  

 Lợi ích từ rừng là một động lực hết sức quan trọng để ngƣời dân tích cực tham 

gia nhận rừng, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, theo các thảo luận ở trên thì cho đến thời điểm 

nghiên cứu chƣa có một quy định cụ thể về quyền hƣởng lợi của cộng đồng trong quản 

lý rừng tự nhiên. Mặc dù Nhà nƣớc đã có chính sách giao rừng cho cộng đồng quản lý 

thể hiện trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các văn bản dƣới luật khác.  

Nhận thức đƣợc vấn đề đó, quá trình triển khai thực hiện nhóm thúc đẩy (Dự án 

Khu vực Phong Nha Kẻ Bàng, Ban thực thi LNCD tỉnh) đã nghiên cứu, tham khảo các 

đổi mới về chính sách quản lý rừng tự nhiên, đặc biệt là chính sách giao đất, giao rừng 

gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trong 

quản lý rừng, tạo ra động lực thúc đẩy đông đảo các lực lƣợng quần chúng nhân dân 

tham gia quản lý rừng; tạo điều kiện cho nhân dân gần rừng có thu nhập từ nghề rừng, 

cuộc sống gắn bó với quản lý bảo vệ rừng. Trong đó đặt lợi ích của mỗi gia đình trong 

cộng đồng trên nguyên tắc mọi ngƣời cùng hƣởng lợi nhƣ nhau. 

Cũng nhƣ hầu hết các cộng đồng nhận rừng tại tỉnh Quảng Bình, cộng đồng dân 

cƣ ở các thôn bản nghiên cứu sau khi nhận rừng đã cùng với các bên liên quan xây 

dựng quy ƣớc bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng. Trong các quy ƣớc đó có các điều 

khoản quy định về quyền hƣởng lợi của ngƣời dân đối với tài nguyên rừng trên khu 

vực mình nhận quản lý. 

Căn cứ để phân chia lợi ích ở quản lý rừng cộng đồng dựa trên cơ sở pháp lý 

của nhà nƣớc, đồng thời việc kết hợp với luật tục, hƣơng ƣớc của cộng đồng cũng 

đƣợc thảo luận nhằm đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn của địa phƣơng. Theo Quy 

chế quản lý rừng cộng đồng, Quy ƣớc QLBV và PTRCĐ và kế hoạch quản lý rừng 5 

năm tại các bản đã đƣợc chính quyền địa phƣơng phê duyệt thì cơ chế hƣởng lợi và cơ 

chế chia sẻ lợi ích từ rừng cộng đồng bao gồm hƣởng lợi từ gỗ (bao gồm cả mục đích 

gia dụng và mục đích thƣơng mại), hƣởng lợi từ LSNG, và hƣởng lợi từ tuần tra bảo 

vệ rừng. Ghi nhận các quy định về hƣởng lợi tại các bản nhƣ sau: 
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Bảng 3.9. Quy định về hưởng lợi từ rừng cộng đồng theo Quy ước BV&PTRCĐ 

Nội dung Bản Cổ Tràng Bản Phú Minh Bản Cà Ròong 2 

Đối với tuần 

tra bảo vệ 

rừng 

03 Tổ bảo vệ rừng luân 

phiên nhau tuần tra rừng, 

mỗi ngày công sẽ đƣợc hỗ 

trợ 100.000 đồng từ Quỹ 

QLBVR 

05 Tổ bảo vệ rừng luân 

phiên nhau tuần tra 

rừng, mỗi ngày công sẽ 

đƣợc hỗ trợ 120.000 

đồng từ Quỹ QLBVR 

04 Tổ bảo vệ rừng luân 

phiên nhau tuần tra 

rừng, mỗi ngày công sẽ 

đƣợc hỗ trợ 100.000 

đồng từ Quỹ QLBVR 

Đối với lâm 

sản ngoài gỗ 

Đƣợc sử dụng phục vụ đời 

sống gia đình theo Quy 

ƣớc BV&PTR của bản đã 

đƣợc cấp trên phê duyệt. 

Đƣợc sử dụng phục vụ 

đời sống gia đình, nếu 

mục đích kinh doanh 

thì phải đƣợc BQLRCĐ 

phê duyệt. 

Các cá nhân, hộ gia 

đình, đơn vị… muốn 

khai thác lâm sản phụ 

phải xin phép Ban quản 

lý rừng cộng đồng. 

Đối với gỗ 

gia dụng 

Hàng năm, Ban QLRCĐ 

bản Cổ Tràng tổ chức họp 

bàn để lập kế hoạch và 

bình chọn hộ đƣợc phép 

làm nhà trong năm. Đối 

với loại hình gia dụng 

khác nhƣ làm bếp, chuồng 

trại, hàng rào...vv, các hộ 

đƣợc phép khai thác sử 

dụng gỗ ở các lô theo kế 

hoạch đƣợc cấp trên phê 

duyệt. 

Khi đƣợc phép của cấp 

có thẩm quyền, báo cáo 

Ban quản lý rừng cộng 

đồng và chỉ khai thác 

trong phạm vi diện tích 

rừng cộng, phải đảm 

bảo đúng chủng loại và 

số lƣợng đã đƣợc phê 

duyệt. Ban quản lý có 

trách nhiệm kiểm tra 

giám sát việc khai thác. 

Hàng năm, Ban QLRCĐ 

bản Cà Ròong 2 tổ chức 

họp bàn để lập kế hoạch 

và bình chọn hộ đƣợc 

phép làm nhà trong năm. 

Đối với loại hình gia 

dụng khác nhƣ làm bếp, 

chuồng trại, hang 

dào...vv, các hộ đƣợc 

phép khai thác sử dụng 

gỗ ở các lô theo kế hoạch 

đƣợc cấp trên phê duyệt. 

Đối với khai 

thác gỗ 

thương mại 

BQLRCĐ chịu trách 

nhiệm tổ chức khai thác, 

bán đấu giá và nộp thuế tài 

nguyên rừng theo quy định 

của Nhà nƣớc. Sau khi trừ 

thuế và chi phí khai thác, 

cộng đồng thôn sẽ đóng 

góp 5% lệ phí cho UBND 

xã và để gây quỹ hoạt 

động và hỗ trợ cộng đồng 

trong quản lý rừng; 95% 

còn lại thuộc về lợi ích của 

cộng đồng, sẽ đƣợc 

BQLRCĐ điều tiết và 

phân chia tùy thuộc vào 

quyết định của cộng đồng 

Không có quy định áp 

dụng 

Việc khai thác gỗ và 

các loại lâm sản khác 

với mục đích kinh 

doanh phải tuân thủ 

theo kế hoạch của thôn. 

BQRCĐ thôn xây dựng 

kế hoạch quản lý rừng 

5 năm và kế hoạch 

quản lý rừng hàng năm. 

      (Nguồn: Quy ước QLRCĐ các bản) 
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Mặc dù đã có cơ chế chia sẻ lợi ích từ cây gỗ, nhƣng từ khi giao rừng cho đến 

nay, các bản đƣợc giao rừng chƣa tiến hành khai thác gỗ từ rừng cộng đồng đƣợc giao 

do chính sách nhà nƣớc cấm khai thác gỗ từ rừng tự nhiên. Mặt khác, thủ tục hƣởng 

lợi liên quan đến tài nguyên là cây gỗ khá phức tạp về thủ tục hành chính, vì vậy cộng 

đồng khó tiếp cận để thực hiện quyền hƣởng lợi của hộ. 

3.3.2.3. Thực tế hưởng lợi từ rừng cộng đồng  

a) Hưởng lợi từ tài nguyên rừng  

Ngƣời dân tại các bản nghiên cứu sống gần rừng và trong rừng nên đời sống của 

họ gắn liền với tài nguyên rừng. Qua điều tra cho thấy, khai thác lâm sản để phục vụ 

cuộc sống là hoạt động sinh kế rất phổ biến của ngƣời dân các bản. Trên địa bàn nghiên 

cứu hiện nay thì có khoảng 99% gia đình có khai thác các sản phẩm tự nhiên từ rừng. 

Các loại lâm sản đƣợc khai thác từ rừng chủ yếu là gỗ, củi, mật ong, mây, đót, lá nón, 

rau rừng, động vật rừng,... Trong đó gỗ và động vật rừng đƣợc xem là những sản phẩm 

phi pháp. Mây, Lá nón, Đót, Mật ong, Nấm, Cá, Ốc, Rau rừng... là những lâm sản đƣợc 

khai thác phổ biến có vai trò rất quan trọng đối với đời sống ngƣời dân nơi đây. 

Bảng 3.10. Tầm quan trọng của các sản phẩm  từ rừng 

Sản phẩm 
Mục đích 

 sử dụng 

Thời gian 

thu hái 

Mức độ 

quan 

trọng 

Khoảng 

cách từ 

nhà 

Mức độ 

sẵn có 

Gỗ Bán/sử dụng Cả năm 10 8 7 

Củi Sử dụng Cả năm 8 1 6 

Giang, Lồ ô Sử dụng Tháng 9-10 6 5 3 

Măng Bán/sử dụng Tháng 7-12 10 3 6 

Lá cọ Sử dụng Cả năm 5 1 5 

Nấm lim xanh Bán Tháng 12 3 3 6 

Mật ong Bán/sử dụng Tháng 3-5 10 6 7 

Chuối rừng Sử dụng Tháng 4-8 4 1 10 

Mây rừng Bán/sử dụng Cả năm 5 8 4 

Cây thuốc Bán/sử dụng Cả năm 6 1 6 

Lá nón Bán Tháng 3-5 4 6 3 

(Nguồn: Theo số liệu điều tra, 2016) 

(Ghi chú: Mức độ quan trọng: 10 – Quan trọng nhất, 1 – Ít quan trọng nhất 

Khoảng cách từ nhà: 10 – Xa nhà nhất, 1 – Gần nhà nhất 

Mức độ sẵn có: 10 – Nhiều nhất, 1 – Ít nhất) 
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Các sản phẩm này thƣờng đƣợc khai thác và sử dụng cho các mục đích sinh 

hoạt trong gia đình và bán cho các thƣơng lái vận chuyển về xuôi tiêu thụ. Một số 

LSNG hiện đang đóng góp vào nguồn thu nhập chính của hộ gia đình ở các bản đó là: 

Mây, Măng rừng, Lá nón, Đót, Mật ong...Tuy nhiên, mức thu nhập của đồng bào từ 

các sản phẩm này thấp. Qua điều tra, ƣớc tính mức khai thác sử dụng một số lâm sản 

ngoài gỗ của các cộng đồng tại điểm nghiên cứu nhƣ sau. 

Bảng 3.11. Mức độ khai thác sử dụng tài nguyên rừng tại các bản nghiên cứu 

Hoạt động 

khai thác 

Bản Cổ Tràng Bản Phú Minh Bản Cà Ròong 2 

Số hộ 

tham 

gia 

Số lần 

khai 

thác 

TB/năm

/hộ 

Khối 

lƣợng 

khai 

thác 

TB/lần/

năm/hộ 

(kg) 

Số hộ 

tham 

gia 

Số lần 

khai 

thác 

TB/năm

/hộ 

Khối 

lƣợng 

khai 

thác 

TB/lần/

năm/hộ 

(kg) 

Số hộ 

tham 

gia 

Số lần 

khai 

thác 

TB/nă

m/hộ 

Khối 

lƣợng 

khai 

thác 

TB/lần

/năm/

hộ 

(kg) 

Củi 71 12,5 87,5 30 9,75 97,5 20 18 108,0 

Giang, Lồ ô 22 2 8,0 15 1 9,0 15 4,0 36,0 

Măng 66 1,5 4,5 21 2,5 12,5 16 5 25,0 

Lá cọ 16 0,5 5 11 0,2 4 5 0,75 4 

Nấm lim 

xanh 
32 0,8 0,3 21 1,8 0,9 2 0,5 0,1 

Mật ong 14 0,75 2,3 8 1,3 6,7 4 1,25 3,8 

Rau chuối 12 4,2 8,3 9 3,8 11,3 5 7,1 17,0 

Mây rừng 21 1 3 11 1,7 10 3 2,3 7 

Cây thuốc 19 1,3 2,7 19 3,0 12,0 3 2,0 6,0 

Lá nón 47 0,7 2,0 21 1,7 6,7 5 1,3 4,0 

 (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 

Hiện nay trên địa bàn nghiên cứu, có trên 70% số hộ đồng bào còn sinh sống ở 

những vùng gần rừng tự nhiên còn có khả năng khai thác lâm sản ngoài gỗ. Đối với 

những hộ còn lại, lâm sản ngoài gỗ chiếm 20 - 30% trong cơ cấu thu nhập của hộ gia 

đình. Lý do là thị trƣờng cho những lâm sản này hiện chƣa phát triển, hơn nữa vì 

ngƣời dân ở đây cũng chƣa có thói quen khai thác cho mục đích thƣơng mại. Mặc 

khác, do các khu rừng lân cận mà họ đƣợc phép khai thác và sử dụng là rừng phục hồi, 

nghèo nên nguồn lâm sản cũng đã bị cạn kiệt dần, muốn khai thác phải đi xa, nên 

ngƣời dân cũng không đủ điều kiện về nhân lực. Thêm vào đó, theo quy định của 
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VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, ngƣời dân tại các bản vùng lõi nhƣ Cà Ròong 2 cũng 

không đƣợc phép khai thác lâm sản gỗ cho mục đích kinh tế. 

b) Cơ cấu thu nhập c a các cộng đồng trong quản lý rừng cộng đồng 

Để phân tích vai trò của rừng cộng đồng đến đời sống của ngƣời dân chúng tôi 

xác định cơ cấu thu nhập của cộng đồng  sau khi nhận quản lý bảo vệ rừng nhằm thấy 

rõ tầm ảnh hƣởng của tài nguyên rừng đến đời sống cũng nhƣ sinh kế của ngƣời dân 

tại địa bàn nghiên cứu.  

 

Hình 3.6. Cơ cấu thu nhập các bản được giao rừng cộng đồng 

(Nguồn: Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng) 

Qua biểu đồ cơ cấu thu nhập hộ gia đình tại các bản nghiên cứu cho thấy vai trò 

của rừng cộng đồng trong sinh kế hộ gia đình khá quan trọng. Trong đó nguồn thu từ 

Quản lý rừng cộng đồng thông qua quỹ hỗ trợ chủ yếu chỉ mới dành cho các hoạt động 

tuần tra bảo vệ rừng và một số ít cho hoạt động mua sắm công cụ dụng cụ tuần tra. Tại 

bản Phú Minh tỷ lệ thu nhập từ QLRCĐ cao nhất (chiếm 39%), thấp nhất tại bản Cổ 

Tràng (chỉ chiếm 7%) trong cơ cấu thu nhập. Qua kết qua điều tra cũng cho thấy vai 

trò của LSNG cũng có ý nghĩa quan trọng trong cơ cấu thu nhập của các hộ gia đình, 

tuy nhiên, nhƣ đã phân tích ở trên thì giá trị kinh tế mang lại cho hộ gia đình tƣơng đối 
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thấp. Một nguồn tài nguyên khác cũng có giá trị quan trọng là tài nguyên gỗ nhƣng 

hiện tại chƣa đƣợc khai thác thƣơng mại nên khả năng đóng góp vào nguồn thu của hộ 

gia đình cũng thấp. 

 Nhận xét: Nghiên cứu sự hưởng lợi tại các bản nhận thấy vai trò của tài nguyên 

rừng cộng đồng trong đó LSNG đã có đóng góp nhất định trong sinh kế của các hộ gia 

đình, tuy nhiên sự hưởng lợi từ gỗ ở rừng tự nhiên thì cộng đồng chưa tiếp cận được, 

do đó hướng phục hồi rừng cộng đồng bằng cây gỗ bản địa đã được người dân quan 

tâm nhằm hưởng lợi. Ngoài ra hoạt động Quản lý rừng cộng đồng từ quỹ QLRCĐ 

cũng phần nào đem lại nguôn thu đáng kể trong cơ cấu nhập của các hộ gia đình. 

3.3.2.4. Hưởng lợi  từ các hoạt động hỗ trợ c a Dự án  

 Hỗ trợ hƣởng lợi từ các hoạt động của dựa án là hộ trợ từ bên ngoài cộng trong, 

nó có tác động rất hiệu quả trong quản lý rừng cộng đồng, bởi vì 70% thôn bản đƣợc 

giao rừng cộng đồng là thôn bản nghèo đã đề cập ở nội dung 3.1. Vì vậy năng lực tài 

chính không có và nhận thức kỹ thuật cũng nhƣ quản lý rừng cộng đồng rất hạn chế, 

các hỗ trợ từ dự án đƣợc thể hiện nhƣ sau 

a) Hỗ trợ tài chính thông qua Quỹ phát triển rừng thôn bản 

Tại các bản nghiên cứu, Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng hỗ trợ cộng 

đồng quản lý rừng thông qua một tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

PTNT huyện với mức 1.200.000 VNĐ/1ha/6 năm để phục vụ cho các hoạt động tuần 

tra bảo vệ rừng, mua sắm dụng cụ thiết bị tuần tra và hỗ trợ hoạt động của BQL rừng 

cộng đồng. Dự kiến sau 6 năm đƣợc Dự án tài trợ, Quỹ phát triển rừng thôn bản sẽ 

đƣợc tiếp tục nhƣ một quỹ quay vòng với nguồn vốn đƣợc bổ sung từ các cơ chế chia 

sẻ lợi ích. 

Bảng 3.12. Tổng hợp số tiền được hưởng từ hỗ trợ theo tài khoản Quản lý rừng cộng đồng 

đến 31/12/2018 

Tên cộng đồng 
Ngày mở 

TKTG 

Tổng số tiền tiền 

gửi cộng đồng  

Số tiền đã rút 

(VNĐ) 

Số tiền còn lại 

(VNĐ) 

Cổ Tràng 27/03/2014 248.640.000  82.880.000  165.760.000  

Phú Minh 27/03/2014 964.642.000  401.935.000  562.707.000  

Bản Cà Ròong 2 29/07/2014 209.658.000  69.886.000  139.772.000  

Tổng  1.422.940.000 554.701.000 868.239.000 

(Nguồn: Số liệu Dự án KVPNKB, 2018) 
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Nhƣ vậy, thực tế tại 03 cộng đồng đã đƣợc hỗ trợ tài khoản quản lý rừng cộng 

đồng từ Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng là 1.422.940.000 đồng; trong đó đã rút 

và chi tiêu là 554.701.000 đồng, số tiền còn lại trong tài khoản là 868.239.000 đồng. 

Về việc quản lý, sử dụng tài khoản tiền gửi, đến nay hầu hết các thôn bản đƣợc GĐGR 

đã chủ động trong việc thu chi, các nội dung chi đƣợc thực hiện trên cơ sở kế hoạch 

quản lý rừng hàng năm, đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với quy chế chi tiêu do 

cộng đồng xây dựng. Tuy nhiên các cộng đồng thôn bản vẫn còn gặp rất nhiều khó 

khăn trong việc lập hồ sơ sổ sách theo dõi, báo cáo tài chính theo quy định. 

b) Hỗ trợ nâng cao năng lực về kỹ thuật trong quản lý rừng cộng đồng 

  Một trong những lợi ích khi tham gia các Dự án là ngƣời dân, cán bên liên quan 

đƣợc đào tạo và tập huấn các nội dung có liên quan, từ đó năng lực của họ đƣợc nâng 

lên. Thông qua các hoạt động tập huấn, đào tạo theo các chƣơng trình của Dự án, 

ngƣời dân đã đƣợc tập huấn kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực trong nhiều bƣớc triển 

khai thực hiện Quản lý rừng cộng đồng. 

Bảng 3.13. Các nội dung tập huấn đào tạo trong QLCRĐ đã được tiến hành giai đoạn 

từ năm 2012-2017 

Nội dung tập huấn, đào tạo 

Số lƣợt ngƣời tham gia 

Bản Cổ 

Tràng 

Bản Phú 

Minh 

Bản Cà 

Ròong 2 

Tập huấn hƣớng dẫn lập kế QLRCĐ 23 32 15 

Tập huấn điều tra rừng có sự tham gia 34 35 24 

Tập huấn hƣớng dẫn xây dựng Quy ƣớc bảo 

vệ và phát triển rừng 
22 26 18 

Xây dựng Quy chế QLRCĐ 24 32 18 

Quy chế quản lý Quỹ phát triển rừng 15 17 15 

Tập huấn lập kế hoạch quản lý rừng 5 năm và 

hàng năm 
24 30 20 

Tập huấn Tuần tra bảo vệ rừng 25 36 31 

Truyền thông về QLRCĐ  230 121 112 

Tham quan học tập kinh nghiệm về QLRCĐ 25 32 20 

Tổng 422 361 273 

(Nguồn: Dự án Khu vực PN-KB, 2017) 

 Qua kết quả khảo sát cho thấy có rất nhiều nội dung mà cộng đồng đƣợc tập huấn 

và đào tạo, trong đó tại bản Cổ Tràng có hơn 422 lƣợt ngƣời đƣợc tham gia đào tạo, 

bản Phú Minh có 361 lƣợt ngƣời, và Cà Ròng 2 có hơn 273 lƣợt ngƣời đƣợc đào tạo; 
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Ngoài ra còn có các cán bộ liên quan của các ban ngành cấp huyện, xã và các bên liên 

quan cũng đƣợc tham gia. Vì vậy, Từ khi các mô hình quản lý rừng cộng đồng tại các 

bản đi vào hoạt động đã nâng cao năng lực của các bên liên quan trong việc thực hiện 

quản lý rừng. Phân tích về năng lực của các bên liên quan đến thực hiện quản lý rừng 

cộng đồng đƣợc thể hiện ở bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Năng lực thực hiện Quản lý rừng cộng đồng của các bên tham gia 

TT 
Hoạt động 

quản lý rừng 
Các bên liên quan 

Năng lực thực hiện QLRCĐ 

Trƣớc khi  

thực hiện  

Sau khi  

thực hiện  

1 

Xây dựng và 

thực hiện qui 

ƣớc  

- Ban QLDA các cấp 

- Ban ngành huyện/xã 

- Ban QLRCĐ bản 

- Tổ QLBVR 

- Thành viên cộng đồng 

++ 

+ 

+ 

- 

- 

+++  

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

2 

Xác định vị trí, 

ranh giới khu 

rừng cộng 

đồng 

- Ban QLDA các cấp 

- Ban ngành huyện/xã 

- Ban QLRCĐ bản 

- Tổ QLBVR 

- Thành viên cộng đồng 

+ + + 

+ ++ 

+ + 

+ + 

+ 

+++ 

+++ 

+++  

+++ 

+++  

3 
Khai thác 

LSNG 

- Ban QLDA các cấp 

- Ban ngành huyện/xã 

- Ban QLRCĐ bản 

- Tổ QLBVR 

- Thành viên cộng đồng 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

4 

Tổ chức phân 

chia lợi ích từ 

rừng 

- Ban QLDA các cấp 

- Ban ngành huyện/xã 

- Ban QLRCĐ bản 

- Tổ QLBVR 

- Thành viên cộng đồng 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

6 
Tổ chức bảo 

vệ rừng 

- Ban QLDA các cấp 

- Ban ngành huyện/xã 

- Ban QLRCĐ bản 

- Tổ QLBVR 

- Thành viên cộng đồng 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

                          (Nguồn: Số liệu điều tra năm, 2018) 

Ghi chú: Hiểu nhiều (+++) ; hiểu trung bình (++); hiểu ít (+) và không hiểu (-) 

Dựa trên kết quả phỏng vấn các thành viên liên quan trong quá trình triển khai 

về quản lý rừng cộng đồng của dự án cho thấy năng lực thực hiện quản lý rừng cộng 

đồng đến nay tăng lên đáng kể. Điều này thể hiện qua việc các cộng đồng hiện nay 

về thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đều khá đầy đủ và đứng yêu cầu. Các nội dung 
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nhƣ Kế hoạch quản lý rừng 5 năm và hàng năm; quy chế quản lý rừng cộng đồng, 

Quy ƣớc bảo vệ phát triển rừng, Quy chế quản lý quỹ… của các bản đều đƣợc xây 

dựng và phê duyệt. Khi mới có mô hình dự án việc nắm bắt khu vực quản lý rừng 

cộng đồng còn mơ hồ chƣa xác định rõ ranh giới để quản lý, nhờ tham gia vào các 

hoạt động của dự án nên việc xác định khu vực quản lý một cách đơn giản và chính 

xác hơn khi ngƣời dân đƣợc tham gia điều tra đánh giá trữ lƣợng rừng, lập hồ sơ giao 

rừng. Một tác động không nhỏ của Quản lý rừng cộng đồng mang lại đó là nhận thức 

của ngƣời dân về vai trò của rừng cộng đồng, nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm 

của họ đối với tài nguyên rừng cộng đồng nói riêng và tài nguyên rừng nói chung. 

Nhận xét: Sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của dự án khu vực Phong Nha - Kẻ 

Bàng đã có tác dụng khuyến khích nhiều người dân trong cộng đồng tham gia vào 

công tác quản lý bảo vệ rừng cộng đồng, bởi vì nó đã góp một phần đáng kể về tăng 

thu nhập cho các hộ dân khi tham gia QLRCĐ, bởi vì họ được hưởng lợi từ LSNG, củi 

và gỗ làm nhà, quan tài... trong rừng cộng đồng nên mọi thành viên trong cộng đồng 

đều nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong QLBVR cộng đồng. 

3.3.3. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài cộng đồng đến 

công tác quản lý rừng cộng đồng  

Khung phân tích sự ảnh hƣởng của các nhân tố đến thể chế quản lý rừng cộng 

đồng bao gồm những nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài tác động đến thể chế 

trong quản lý rừng kiểu cộng đồng.  

Các yếu tố bên trong (Đặc điểm nguồn tài nguyên rừng và cộng đồng): Nhóm 

nội tại bao gồm các đặc điểm tài nguyên và cộng đồng, với kết quả phân tích và dẫn 

chứng trên đây thì có thể kh ng định rằng hiện trạng tài nguyên của khu vực nghiên 

cứu phù hợp với tiến trình giao đất giao rừng cho cộng đồng quản lý, cùng với đó yếu 

tố dân tộc với truyền thống và kiến thức bản địa rất thuận lợi cho hoạt động này. Có 

82% hộ đƣợc phỏng vấn có nhu cầu, mong muốn đƣợc nhận rừng, số còn lại 18% băn 

khoăn về khả năng để bảo vệ rừng, sử dụng rừng khi đƣợc nhà nƣớc giao. 

 Các yếu tố bên ngoài (chính sách của địa phương và hỗ trợ của dự án): Khi 

xác định các nhân tố bên ngoài ảnh hƣởng đến QLRCĐ tại khu vực nghiên cứu, chúng 

tôi nhận thấy có ba yếu tố quyết định lớn nhất đó là các chính sách của địa phƣơng, cụ 

thể là các đề án chuyển đổi lâm trƣờng, ban quản lý rừng cũng nhƣ các quyết định thu 

hồi đất của các đơn vị này để tạm giao về cho UBND xã. Đây là tiền đề cũng nhƣ 

nguồn đầu vào quan trọng cho quá trình triển khai giao đất, giao rừng tiếp theo cho 

cộng đồng. Ngoài ra là sự hỗ trợ của các chƣơng trình, dự án trên địa bàn đã hỗ trợ cho 

quá trình ngƣời dân đƣợc nhận đất, nhận rừng nhƣ Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ 

Bàng. Tuy nhiên kết quả khảo sát 38/38 cộng đồng cũng nhận thấy rằng nếu thiếu các 

hỗ trợ kỹ thuật, tài chính từ bên ngoài (dự án) thì QLRCĐ khó có thể thành công. 
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3.3.3.1. Đặc điểm c a nguồn tài nguyên 

Nhân tố này có ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng quản lý, hƣởng lợi của ngƣời 

dân. Trong số các đặc điểm của nguồn tài nguyên rừng thì khả năng tiếp cận với rừng, 

nguồn tài nguyên cây gỗ và nguồn tài nguyên LSNG là những yếu tố ảnh hƣởng rất 

lớn đến công tác quản lý rừng cộng đồng. Ảnh hƣởng này diễn ra theo hai chiều 

hƣớng: dễ quản lý và khó quản lý. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hƣởng của đặc điểm 

nguồn tài nguyên đến QLRCĐ đƣợc thể hiện qua bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Ảnh hưởng của đặc điểm nguồn tài nguyên rừng đến việc quản lý rừng 

cộng đồng 

Đặc điểm 

Mức độ đánh giá 

Lý giải (Tại sao?) Cổ 

Tràng 

Phú 

Minh 

Cà 

Ròong 2 

Khoảng cách từ nhà 

đến rừng 

3 

 83%* 

3 

87% 

2 

85% 

Ảnh hƣởng nhiều đến việc tuần tra bảo 

vệ rừng do rừng đƣợc giao ở xa nhà, 

thời gian tuần tra tăng lên, khi có việc 

thì cần nhiều thời gian hơn để tiếp cận 

Khả năng tiếp cận 

với rừng (dễ hay khó 

vào rừng) 

3 

100% 

3 

95% 

2 

92% 

Càng dễ vào rừng thì số ngƣời tác 

động vào rừng càng nhiều, nên càng 

khó quản lý 

Nguồn tài nguyên gỗ 

(nhiều, trung bình, ít) 

3 

97% 

3 

100% 

3 

95% 

- Hiện nay rừng đƣợc giao bao gồm cả 

rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo, 

đất trống chƣa có rừng nên ảnh hƣởng 

rất lớn đến việc quản lý rừng. 

- Rừng ít cây gỗ nên việc quản lý dễ, vì 

ít ngƣời vào chặt gỗ. Nếu gỗ càng nhiều 

thì càng khó quản lý, vì càng nhiều 

ngƣời muốn vào lấy gỗ, trong khi đó 

thôn chƣa có thẩm quyền để xử phạt, 

nhà nƣớc không cho phép khai thác gỗ 

(kể cả việc sử dụng gỗ để làm nhà). 

Nguồn tài nguyên 

LSNG, củi (nhiều, 

trung bình, ít) 

2 

97% 

1 

95% 

1 

86% 

Nguồn tài nguyên này đƣợc xem nhƣ 

tiếp cận tự do, nên ngƣời trong cộng 

đồng đƣợc vào lấy tự do, chỉ ngăn 

chặn ngƣời bên ngoài vào lấy. 

Ghi chú: 3/83%: ảnh hưởng nhiều/tỷ lệ % số hộ được hỏi đồng ý; 2: ảnh hưởng vừa 

phải; 1: ảnh hưởng ít; 0: không ảnh hưởng 

Tài nguyên rừng là yếu tố tự nhiên biểu thị mức độ giàu nghèo của rừng khi 

giao cho cộng đồng quản lý. Các chỉ tiêu cụ thể của nó là trữ lƣợng rừng, các loài cây 

gỗ có giá trị, nguồn LSNG hiện có và khả năng tái sinh, phát triển của rừng. Nếu một 
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khu rừng giao cho cộng đồng đảm bảo có trữ lƣợng lớn, có nhiều loài cây gỗ có giá trị, 

LSNG còn nhiều và khả năng phát triển tốt thì đó là nguồn động lực lớn cho cộng 

đồng tham gia nhận quản lý và bảo vệ rừng. Bởi nó vừa dễ quản lý bảo đảm cho rừng 

nhanh phát triển vừa nhanh mang lại lợi ích cho ngƣời dân, nhƣng cũng có nhiều 

ngƣời ngoài vào rừng đó khai thác gỗ gây khó khăn cho việc quản lý. Ngƣợc lại, nếu 

giao cho cộng đồng một khu rừng nghèo kiệt, khó có khả năng phục hồi thì cộng đồng 

rất khó khăn trong công tác quản lý, phục hồi rừng và thời gian hƣởng lợi từ gỗ sẽ rất 

lâu, thậm chí nguồn LSNG sẽ ngày càng ít đi. Tại các điểm nghiên cứu thì đa số diện 

tích rừng giao cho cộng đồng đều thuộc loại có trữ lƣợng gỗ tƣơng đối lớn, nguồn 

LSNG còn tƣơng đối nhiều nên ngƣời dân cần nhiều thời gian và công sức để tập trung 

quản lý, việc này cũng gây ra áp lực tƣơng đối lớn đến cộng đồng trong việc quản lý 

rừng. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhân tố bên trong khi quyết định 

đến ảnh hƣởng đến sự thành công của quá trình quản lý rừng. 

3.3.3.2. Vai trò c a các bên liên quan trong quản lý rừng cộng đồng 

Quản lý rừng cộng đồng là một hoạt động rất quan trọng, để thực hiện các hoạt 

động một cách có hiệu quả và bền vững đòi hỏi phải có sự phối hợp của các bên liên 

quan. Trong quản lý tài nguyên rừng nói chung và quản lý tài nguyên rừng cộng đồng 

nói riêng cần sự phối hợp của nhiều bên liên quan tham gia, không thể một chủ thể nào 

độc lập giải quyết mọi vấn đề mà không cần sự hỗ trợ, hợp tác của các bên liên quan. 

Các bên liên quan đến việc quản lý rừng cộng đồng có thể đƣợc phân thành 2 nhóm 

chính: “Ngƣời bên trong  và “Ngƣời bên ngoài . Nghiên cứu này quan niệm “Ngƣời 

bên trong  là những ngƣời sinh sống trong cộng đồng hoặc có mối quan hệ phụ thuộc 

vào cộng đồng; và “Ngƣời bên ngoài  là những ngƣời có liên hệ với cộng đồng trong 

một thời gian nhất định, nhƣng không đƣợc cộng đồng công nhận là thành viên của họ. 

“Ngƣời bên trong  bao gồm: Trƣởng bản, BQLRCĐ, Tổ bảo vệ rừng; và “Ngƣời bên 

ngoài  là UBND xã và Hạt Kiểm lâm, phòng NN&PTNT huyện, Phòng TN&MT 

huyện, UBND huyện... 

Trong phạm vi nghiên cứu này sẽ tập trung đánh giá rõ hơn về vai trò của các 

thành viên trong Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hỗ trợ và các bên liên quan đến 

quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn. Vai trò của các bên liên quan đƣợc phân 

tích/đánh giá thông qua một số hoạt động chính liên quan đến quản lý rừng cộng đồng 

nhƣ: Xây dựng, chỉnh sửa và đôn đốc thực hiện quy ƣớc bảo vệ rừng của thôn; Phân 

công việc tuần tra rừng; Khai thác LSNG; Khai thác gỗ (nếu có); Thu hái LSNG; Canh 

tác nƣơng rẫy; Phân chia lợi ích từ rừng; Phân chia lợi ích từ công tuần tra BVR; Giải 

quyết mâu thuẫn; Xử phạt vi phạm; Cung cấp thông tin... 
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Bảng 3.16. Vai trò của các bên liên quan trong các hoạt động quản lý rừng cộng đồng 

Hoạt động 
Trƣởng 

bản 

BQL

RCĐ 

Tổ 

BVR 

UBND 

xã 

Hạt 

KL 

Điều hành các hoạt động liên quan 

đến rừng cộng đồng 

3 

100%* 

3 

100% 

3 

90% 

0 

93% 

0 

97% 

Xây dựng, chỉnh sửa và đôn đốc thực 

hiện quy ƣớc BVR của thôn 

3 

100% 

2 

87% 

2 

83% 

3 

100% 

2 

67% 

Phân công việc tuần tra rừng 
3 

97% 

3 

100% 

2 

90% 

0 

100% 

0 

100% 

Khai thác LSNG 
3 

67% 

0 

100% 

0 

100% 

0 

100% 

2 

100% 

Khai thác gỗ (nếu có) 
3 

100% 

0 

93% 

0 

97% 

3 

100% 

3 

100% 

Phân chia lợi ích từ rừng 
3 

100% 

2 

87% 

2 

100% 

0 

100% 

0 

100% 

Phân chia lợi ích từ tuần tra BVR 
2 

100% 

3 

87% 

2 

100% 

1 

100% 

0 

100% 

Giải quyết mâu thuẫn 
3 

100% 

2 

97% 

2 

97% 

3 

100% 

1 

100% 

Xử phạt vi phạm 
3 

100% 
0 0 

3 

100% 

3 

100% 

Cung cấp thông tin 
3 

100% 

3 

97% 

0 

97% 

3 

100% 

0 

100% 

Ghi chú: 3/100*: Rất quan trọng/Tỷ lệ % số hộ được hỏi đồng ý;  

              2: Quan trọng; 1: Ít quan trọng; 0: Không có vai trò. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: vai trò của Trƣởng bản đƣợc đánh giá rất 

cao. Trƣởng bản đóng vai trò quyết định trong hầu hết các hoạt động đã nêu ở trên, 

ngay cả việc khi cộng đồng hoặc hộ gia đình muốn khai thác gỗ thì chỉ làm đơn gửi lên 

Trƣởng bản, sau đó Trƣởng bản sẽ báo với UBND xã và những thủ tục còn lại sẽ do 

UBND xã đảm nhiệm, khi nào có sự chấp nhận của UBND huyện thì họ sẽ khai thác. 

Đối với LSNG thì ngƣời dân cho rằng mọi ngƣời đều có quyền thu hái, nên không cần 

xin phép ai, nếu có thì chỉ cần báo với Trƣởng bản là đƣợc. 
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Đối với “Ngƣời bên ngoài , thì ngƣời dân đánh giá cao vai trò của UBND xã 

hơn cả vai trò của Hạt kiểm lâm trong các hoạt động liên quan đến rừng cộng đồng. 

Họ cho rằng UBND xã (trong đó có cả kiểm lâm địa bàn) và Trƣởng bản phải là những 

ngƣời đại diện, là cầu nối trung gian giữa họ và các cơ quan chức năng khác và chính 

quyền cấp trên, nên làm những việc gì liên quan đến rừng cộng đồng họ chỉ cần báo 

cho các đại diện của họ là đủ.   

Để hiểu rõ thêm về vai trò của các bên liên quan chúng tôi đi vào phân tích sự 

ảnh hƣởng và mức độ ảnh hƣởng của các đơn vị trên với bảng ma trận phân tích. 

Bảng 3.17. Ma trận phân tích ảnh hưởng của các bên liên quan đến Quản lý rừng 

cộng đồng tại khu vực nghiên cứu 

Quản lý 

RCĐ 

Ảnh hƣởng tốt (+) Ảnh hƣởng xấu (-) 

Các bên liên quan 
Mức 

độ 
Các bên liên quan Mức độ 

Ảnh hƣởng 

trực tiếp 

- Ban QLRCĐ 

- Tổ BVR 

- Ngƣời dân trong bản 

- Các đoàn thể trong bản 

+ + + 

+ + + 

+ + 

+ 

- Ngƣời ngoài bản 

- Ngƣời dân trong bản 

- Ban QLRCĐ 

- Tổ BVR  

- Các đoàn thể trong bản    

- - - 

- - 

- - 

- - 

- 

Ảnh hƣởng 

gián tiếp 

- Dự án KV PNKB 

- UBND huyện/xã 

- Phòng NN&PTNT 

- Phòng TN&MT 

- Hạt Kiểm lâm 

- UBND tỉnh (Ban thực 

thi LNCĐ tỉnh) 

+ ++ 

+ + 

+ + 

+ 

+  

+  

 

- UBND huyện/xã 

- Phòng NN&PTNT 

- Phòng TN&MT 

- Hạt Kiểm lâm 

- UBND tỉnh (Ban thực thi 

LNCĐ tỉnh) 

- - 

- - 

-  

-  

-  

 

Ghi chú: Nhiều (+++) (---); Trung bình (++) (--); Ít (+) (-) 

 Qua bảng 3.17. cho thấy Ban QLRCĐ, tổ BVR là đơn vị có ảnh hƣởng trực tiếp 

đến quản lý RCĐ nhƣng vừa có ảnh hƣởng tốt vừa có ảnh hƣởng xấu. 

 Ảnh hƣởng trực tiếp - tốt đƣợc thể hiện khi tổ Ban QLRCĐ, tổ BVR và các đoàn 

thể trong thôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm, vai trò của mình trong quản lý bảo vệ rừng 

nhƣ tuần tra bảo vệ, tham gia các hoạt động phát triển rừng nhằm hạn chế tối đa những tác 

hại xấu đến tài nguyên rừng. Tuy nhiên, bên cạnh đó có ảnh hƣởng không tốt khi các đơn 

vị này lơ là trong quản lý dẫn đến gây tổn hại cho tài nguyên rừng. Trong đó, ngƣời ngoài 

thôn có ảnh hƣởng xấu với mức độ cao nhất, đây là đối tƣợng thƣờng gây các hoạt động 

ảnh hƣởng xấu đến RCĐ nhƣ khai thác rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng...và những 
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ngƣời dân trong thôn cũng trực tiếp ảnh hƣởng xấu đến QLRCĐ khi họ không tham gia 

các hoạt động tuần tra bảo vệ và phát triển rừng, thay vào đó lại tiến hành khai thác rừng 

bừa bãi, chăn thả gia súc không đúng quy định... 

 Các cơ quan còn lại nhƣ Dự án Khu vực PN-KB, UBND huyện/xã, phòng 

NN&PTNT, phòng TN&MT, Hạt Kiểm lâm, UBND tỉnh có ảnh hƣởng gián tiếp - tốt 

đến quá trình quản lý bảo vệ rừng thông qua việc chỉ đạo, giám sát, tích cực đầu tƣ, quan 

tâm đến kế hoạch quản lý bảo vệ rừng. Tuy vậy là UBND tỉnh/huyện cũng có ảnh 

hƣởng gián tiếp - xấu đến việc quản lý bảo vệ rừng thông qua việc ra quyết định, văn 

bản chỉ đạo chậm không kịp thời và thiếu đầu tƣ kinh phí, hƣớng dẫn kỹ thuật cho cộng 

đồng làm ảnh hƣởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng. Đặc biệt các ban 

ngành chƣa phối hợp chặt chẽ với cộng đồng trong công tác quản lý rừng cộng đồng. 

Nhƣ vậy, mỗi cơ quan đơn vị sẽ có những tác động trực tiếp, gián tiếp, tốt, xấu 

khác nhau đến việc quản lý bảo vệ tài nguyên rừng nếu biết khắc phục những hạn chế 

thì sẽ tăng cƣờng đƣợc hiệu quả trong quản lý rừng cộng đồng. 

3.3.3.3. Sự phối hợp giữa các bên liên quan trong quản lý rừng cộng đồng 

 Hiệu quả từ công tác quản lý rừng cộng đồng nói chung và bảo vệ rừng nói 

riêng phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp giữa các bên liên quan, nếu sự kết hợp này chặt 

chẽ thì hiệu quả thu đƣợc sẽ rất lớn. Tuy nhiên theo khảo sát cho thấy ban đầu sự kết 

hợp giữa các bên liên quan này không đƣợc nhƣ trong các kế hoạch triển khai Quản lý 

rừng tại địa phƣơng. Cụ thể nhƣ với chức năng tham mƣu UBND cấp huyện về Lâm 

nghiệp trong đó có giao rừng tự nhiên thì cần có cơ chế phối hợp giữa Hạt kiểm lâm, 

Phòng NN & PTNT, Phòng TN & MT. Ví dụ chỉ trong vấn đề giao và quản lý rừng 

cộng đồng nhƣng đƣợc giao cho cả 3 cơ quan, Phòng NN & PTNT chịu trách nhiệm 

về phát triển rừng, Hạt kiểm lâm chịu trách nhiệm về quản lý bảo vệ rừng, còn Phòng 

TN & MT chịu trách nhiệm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng rừng 

cho cộng đồng. Đặc biệt quá trình tuần tra bảo vệ rừng tại khu vực có nhiều đặc thù: 

trình độ của cộng đồng, các bản nằm khu vực vùng đệm hoặc vùng lõi của VQG PN-

KB, địa điểm rừng nằm ở khu vực biên giới... nên có rất nhiều lực lƣợng tham gia 

công tác bản vệ rừng nhƣ biên phòng, kiểm lâm VQG, Hạt kiểm lâm huyện, Trạm 

QLBVR của các Lâm trƣờng. Trƣớc bối cảnh đó, Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ 

Bàng đã cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh thúc đẩy để các bên tham gia có ký kết Quy chế 

phối hợp bảo vệ rừng giữa các lực lƣợng nòng cốt gồm: Hạt kiểm lâm huyện, Đồn biên 

phòng, Ban QLRCDĐ bản, UBND xã, cụ thể: 
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Bảng 3.18. Các bên tham gia ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ rừng cộng đồng 

Cộng đồng Các bên tham gia ký Quy chế phối hợp Bên phê duyệt 

Cổ Tràng 

Ban QLRCĐ bản Cổ Tràng, Trạm kiểm lâm Trƣờng 

Sơn (HKL Quảng Ninh), Đội phòng chống tội phạm 

đồn biên phòng Làng Mô, Công an xã Trƣờng Sơn, 

BCH Quân sự xã Trƣờng Sơn 

UBND xã 

Trƣờng Sơn 

Phú Minh 

Ban QLRCĐ bản Phú Minh, Trạm kiểm lâm 

Thƣợng Hóa (HKL Minh Hóa), Đồn biên phòng 

Thƣợng Hóa, Công an xã Thƣợng Hóa, BCH Quân 

sự xã Thƣợng Hóa 

UBND xã 

Thƣợng Hóa 

Cà Ròong 2 

Ban QLRCĐ bản Cà Ròong 2, Trạm kiểm lâm Xuân 

Sơn (HKL Bố Trạch), Đồn biên phòng Cồn Roàng, 

Công an xã Thƣợng Trạch, BCH Quân sự xã 

Thƣợng Trạch 

UBND xã 

Thƣợng Trạch 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 

Theo quy định trong Quy chế thì các bên tham gia sẽ tổ chức họp 3 tháng/lần để 

đánh giá và triển khai công việc. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các ban ngành trong 

công tác bảo vệ và phát triển rừng trên thực tế là chƣa thƣờng xuyên, liên tục. Trong 

các cơ quan ban ngành trên thì chỉ có lực lƣợng kiểm lâm là trực tiếp tham gia với 

cộng đồng trong quản lý bảo vệ. Tuy nhiên do lực lƣợng còn mỏng nên sự kết hợp này 

chƣa thƣờng xuyên, liên tục, chỉ thỉnh thoảng đi tuần tra rừng cùng với cộng đồng, và 

trƣờng hợp vi phạm đƣợc cộng đồng báo, cần xử lý thì Hạt kiểm lâm mới tham gia, 

giải quyết. Hiện tại chƣa có đánh giá, kiểm kê rừng sau thời gian dài quản lý bảo vệ, 

nên cũng không có cơ quan nào xác định đƣợc kết quả của việc quản lý bảo vệ rừng 

trong những năm qua. 

Nhận xét chung: Nghiên cứu về các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng 

đến Quản lý rừng cộng đồng cho thấy về các yếu tố nội (đặc điểm tài nguyên và cộng 

đồng) là yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất, trong đặc điểm tài nguyên rừng quan 

trọng nhất là trữ lượng tài nguyên rừng (LSNG), do gỗ rừng tự nhiên khó được khai 

thác, vì vậy gỗ từ rừng trồng cây bản địa là hướng ưu tiên của cộng đồng trong phục 

hồi rừng cộng đồng. Ngoài ra các yếu tố dân tộc và kiến thức bản địa là động lực cơ 

bản cho quản lý rừng cộng đồng bền vững. Nghiên cứu yếu tố bên ngoài thì sự ảnh 

hưởng của chính sách địa phương và Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng (hỗ trợ về 

tài chính và kỹ thuật) sẽ là ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện thành công mô hình 

Quản lý rừng cộng đồng. 

3.3.4. Vai trò của tri thức bản địa trong quản lý rừng cộng đồng  

Hiện nay, ở miền núi Quảng Bình có 2 tộc ngƣời thiểu số cƣ trú là tộc ngƣời 

Chứt bao gồm các nhóm Sách, Mày, Rục, Arem và Mã Liềng với 4.901 ngƣời, chiếm 
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26% dân số các tộc ngƣời thiểu số trong tỉnh; tộc ngƣời Bru-Vân Kiều gồm các nhóm: 

Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Coong có dân số 13.550 ngƣời, chiếm 73%. Ngoài ra còn 

các dân tộc thiểu số khác nhƣ: Thổ, Thái, Mƣờng, Pa Cô Lào chiếm khoảng 0,9%. Bên 

cạnh đó, ở miền núi tỉnh Quảng Bình còn có số lƣợng lớn ngƣời Kinh cùng cƣ trú [1 . 

Tuy nhiên, xét trên phƣơng diện phạm vi nghiên cứu, luận án chỉ đề cập đến hai tộc 

ngƣời thiểu số: Chứt (bản Phú Minh) và Bru-Vân Kiều (bản Cổ Tràng và Cà Ròong 2).  

3.3.4.1. Tri thức bản địa trong quản lý cây gỗ ở rừng tự nhiên  

Ngƣời dân ở cộng đồng hiểu rất rõ về rừng, không chỉ về đặc điểm của cây gỗ 

khai thác ở kích thƣớc nào là tốt nhất để sử dụng mà họ còn hiểu biết về môi trƣờng 

sống của loài đó. Qua điều tra tại địa bàn nghiên cứu chúng tôi thu đã tìm hiểu đƣợc 

một số loài cây gỗ rừng đƣợc ngƣời dân sử dụng thƣờng xuyên hoặc ƣa thích: 

Bảng 3.19. Kinh nghiệm về một số loài cây gỗ người dân thường khai thác 

STT 
Tên địa 

phƣơng 

Hiểu biết về đặc điểm của cây gỗ 

khi khai thác 

Hiểu biết về môi trƣờng 

sống của cây gỗ 

1 Cây Táu 
Cây gỗ, cao 30 - 35m, đƣờng kính 

40 cm - 1m. Thân tròn, th ng. 

Thấy mọc nhiều trong khu 

vực, thƣờng nằm gần đỉnh, 

dông núi. 

2 Cây Lim 

Cao khoảng 20 – 25m, đƣờng kính 

50 – 60cm, thân tròn th ng, không 

bạnh vè. 

Sống ở vùng đất ẩm, sâu 

trong rừng. 

3 Cây Huỷnh Cây gỗ cao 15 – 30m, thân th ng. 
Có khi mọc rải rác, có khi 

mọc thành vùng. 

4 Cây Giổi 
Cây gỗ cao 20-25m, lá nhỏ, gỗ có 

vân màu hơi đỏ. 

Sống ở vùng sâu trong 

rừng, vùng núi đất. 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 

Qua kết quả điều tra cho thấy, ngoài gỗ làm nhà thì còn có các loại gỗ dùng cho 

vật dụng gia đình và một số chuồng trại chăn nuôi nhƣng số lƣợng không nhiều. Nhà ở 

của đồng bào theo truyền thống là nhà sàn, chủng loại là các loài cây bản địa có sẵn 

trong địa phƣơng. Nhu cầu về sử dụng gỗ của cộng đồng chủ yếu là các loài gỗ sẵn có 

và chắc, bền trong mọi khí hậu và thời tiết. Một số loài cây gỗ bản địa nhƣ Lim, 

Huỷnh thƣờng đƣợc bà con lựa chọn để làm nhà với tỷ lệ cao từ 20-48%.  
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Bảng 3.20. Tỷ lệ loại gỗ chủ yếu được lựa chọn vào các mục đích sử dụng của cộng đồng 

Loài 

cây/Mục 

đích sử 

dụng 

Tỷ lệ tại bản  

Cổ Tràng 

Tỷ lệ tại bản  

Phú Minh 

Tỷ lệ tại bản  

Cà Ròong 2 

Làm 

nhà 

Làm 

vật 

dụng 

gia 

đình 

Làm 

chuồng 

trại 

Làm 

nhà 

Làm 

vật 

dụng 

gia 

đình 

Làm 

chuồng 

trại 

Làm 

nhà 

Làm 

vật 

dụng 

gia 

đình 

Làm 

chuồng 

trại 

Lim 40% 18% 4% 32% 21% 6% 48% 13% 23% 

Táu 15% 4% 42% 13% 4% 35% 12% 9% 34% 

Gõ 10% 9% 4% 18% 21% 7% 11% 34% 6% 

Chua 8% 22% 4% 10% 16% 9% 8% 10% 3% 

Huỷnh 20% 35% 5% 20% 23% 12% 24% 21% 2% 

Loài khác 7% 12% 40% 7% 15% 31% 7% 13% 38% 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 

Hƣơng ƣớc ở bản Cà Ròong 2 quy định, ngƣời Ma Coong thƣờng vào rừng lấy 

gỗ làm nhà và chỉ lấy vừa đủ số lƣợng và đúng loại gỗ đã đăng ký ban đầu với già làng 

của bản đó. Lấy gỗ làm nhà xong phải ở, nếu di chuyển chỗ ở thì khiêng nhà đi theo, 

để đến chỗ ở mới không phải khai thác những cây gỗ khác [26]. 

3.3.4.2. Tri thức bản địa trong sử dụng tài nguyên lâm sản ngoài gỗ ở rừng cộng đồng  

Lâm sản ngoài gỗ trong rừng cộng đồng khá đa dạng và có giá trị rất lớn đối với 

đời sống các cộng đồng. Kết quả phỏng vấn các nhóm nông dân tại các bản đã phát 

hiện hơn 10 nhóm loại lâm sản ngoài gỗ, trong đó có 01 nhóm là động vật (động vật 

rừng và cá sông), còn lại 01 nhóm là các lâm sản ngoài gỗ thuộc nhóm thực vật. Công 

dụng lâm sản ngoài gỗ cũng rất đa dạng, bao gồm dùng để ăn, để làm thuốc, để bán, để 

làm công cụ lao động, làm nhà,.... Điều này cho thấy vai trò quan trọng của LSNG 

rừng cộng đồng đối với đời sống của ngƣời dân ở cộng đồng.  

Kết quả phỏng vấn cho thấy việc khai thác, sử dụng các sản phẩm từ rừng của 

đồng bào tại bản Cổ Tràng, Phú Minh và Cà Ròong 2 có những nét giống nhau. Các 

sản phẩm lâm sản ngoài gỗ nhƣ củi, tre nứa, các loài cây dƣợc liệu, măng, rau dùng 

hàng ngày hoặc một số ít đƣợc đem bán. 
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Bảng 3.21. Một số loài lâm sản ngoài gỗ được khai thác, sử dụng thường xuyên 

TT 
Tên 

LSNG 

Công dụng,  

giá trị 

Bộ phận  

sử dụng 

Đặc điểm 

của môi trƣờng sống 

1 Củi Dùng trong gia đình Thân, cành Các vùng ven rừng, nƣơng rẫy 

2 
Mây 

rừng 

Bán, dùng đan các đồ 

đạc trong gia đình 
Thân 

Thƣờng mọc ở sƣờn đồi và ven 

khe suối, đất có độ mùn cao. 

3 Lá nón 
Bán (20.000-

22.000đ/kg) 
Lá 

Mọc dƣới tán rừng già, đất màu 

đỏ. 

4 Cây cọ Ăn, lợp nhà Quả, Lá 
Mọc ở rừng già hoặc các rừng 

trên cao. 

5 Lồ ô Làm nhà, hàng rào Thân già 
Mọc ở rừng tái sinh, ven khe 

suối, đất sau nƣơng rẫy 

6 Măng Ăn  Thân non 
Mọc nhiều ở rừng tái sinh sau n. 

rẫy. 

7 Mật ong 
Ăn, bán (300.000-

500.000đ/lít) 
Mật 

Tổ ong thƣờng trên cây cao rừng 

RTN. 

8 Rau dớn Ăn Lá non Mọc ở ven suối 

9 Môn vót Ăn Lá, thân 
Mọc ở ven suối, lòng khe cạn, 

nơi ẩm thấp. 

10 

Nấm 

Lim 

xanh 

Bán (500.000- 

1.000.000đ/kg) 

Thân 

(Quả thể) 

Mọc ở thân hoặc rễ mục cây Lim 

xanh.  

11 Đót Sử dụng, bán 
Thân có 

bông non 

Thƣờng mọc xen lẫnhay ven 

rừng tái sinh, rừng nghèo, đất 

trống, ven đƣờng đi. 

12 
Chuối 

rừng 
Sử dụng, bán 

Hoa, Quả, 

Thân 

Mọc các khu vực rừng tái sinh 

trên đất trống. 

       (Nguồn: Điều tra khảo sát, 2017) 

Qua bảng trên cho thấy có 12 loại LSNG thƣờng đƣợc ngƣời dân cộng đồng sử 

dụng và bán để tạo thu nhập. Tuy nhiên điều quan tâm ở đây là kinh nghiệm khai thác 

của LSNG qua tri thức bản địa để có nguồn thu hái lâu dài nhƣ họ hiểu về đặc điểm tái 

sinh, thời điểm khai thác cũng nhƣ những hiểu biết về môi trƣờng sống của những loài 
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lâm sản ngoài gỗ mà họ sử dụng. Khi hái măng, ngƣời ta thƣờng chú ý tới khoảng cách 

giữa những cây măng để hái sao cho đảm bảo khoảng cách cho măng phát triển tốt 

nhất. Do nguồn măng vừa sử dụng vừa bán nên ngày càng cạn kiệt, vì vậy tại bản Cổ 

Tràng và Bản Phú Minh hiện đã có các chƣơng trình hỗ trợ bà con trồng măng để cải 

thiện sinh kế, điều này không chỉ giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng cộng đồng mà 

còn là giải pháp khá phù hợp với các cộng đồng nơi đây. Kinh nghiệm của ngƣời dân 

biết phân loại nguồn tài nguyên đƣợc khai thác ví dụ nhóm cây mây gồm có mây tắt, 

mây nƣớc, mây đắng, mây rạ, mây son hay nhóm các loài mật ong có các loại mật ong 

đất, ong vàng, ong ruồi… Loại kiến thức này có thể sẽ hữu dụng trong công tác chọn 

giống và phát triển những LSNG có tiềm năng giá trị kinh tế cao, phục vụ cho đời 

sống của ngƣời dân và phù hợp với điều kiện lập địa tại khu vực. 

Bảng 3.22. Tập quán khai thác cây rau rừng của cộng đồng khu vực nghiên cứu 

Đặc điểm khai thác 
Số loài 

chủ yếu 
Các loài điển hình 

Nơi thu hái 

Ven khe suối 5 
Môn rừng, rau dớn, rau càng cua, lá lốt, đọt 

trơng, ... 

Trên rẫy 7 
Rau tàu bay, rau má, lá chua, lá sắn, Chuối 

rừng, môn rừng, măng rừng 

Trong rừng 7 
Măng rừng, đọt cây chim chim, cọ, đoác, lá 

bứa, củ mài, sắn dây... 

Mùa thu hái 
Quanh năm 19 Lá lốt, rau dớn, môn rừng, chuối rừng... 

Theo mùa 12 Măng rừng, rau tàu bay, đọt trơng... 

Lƣợng thu 

hái hàng 

ngày 

< 1 kg 15 Lá lốt, rau rớn... 

1 – 2kg 12 
Chuối rừng, rau tàu bay, rau má, đọt chân 

chim, đoác... 

>  2kg 5 Măng rừng, môn rừng... 

(Nguồn: Theo số liệu điều tra, 2017) 

Số liệu bảng trên cho thấy ngƣời dân biết nơi thu hái, mùa vụ thu hái và số lƣợng 

thu hái hàng ngày về các loại rau, củ làm thức ăn và một số loại cây, củ làm thuốc chữa 

bệnh, điều này cho thấy họ biết khai thác theo hƣớng bền vững để sử dụng lâu dài.  

3.3.4.3. Quy ước và luật tục trong quản lý rừng cộng đồng  

  Tri thức bản địa trong quản lý bảo vệ tài nguyên rừng thể hiện trong các quy 

ƣớc, luật tục của cộng đồng, bởi vì họ xem rừng có vai trò quan trọng trong đời sống 

của họ và xem rừng nhƣ là một tài sản của cộng đồng, vì vậy đã hình thành các hƣơng 

ƣớc, luật tục của các cộng đồng nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên rừng cộng đồng. 
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Bảng 3.23. Tri thức bản địa được quy định trong hương ước, luật tục của cộng đồng 

Nội dung quy ƣớc Bản Cổ Tràng Bản Phú Minh Bản Cà Ròong 2 

Rừng đầu nguồn Có Không Có 

Rừng ma Có Có Có 

Cấm khai thác cây gỗ bừa bãi Có Có Có 

Cấm săn bắt bằng bẫy treo Có Không Có 

Cấm rà cá bằng mìn, chất nổ Có Có Có 

Số lƣợng gỗ đƣợc khai thác Có Có Có 

Thời gian khai thác LSNG Có Không Có 

Vị trí khai thác LSNG Có Có Có 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2017) 

Các cộng đồng có quy ƣớc riêng trong việc quản lý rừng và sử dụng rừng. Trƣớc 

hết là việc quản lý rừng đầu nguồn tại bản Cổ Tràng: Đây là những cánh rừng lớn có 

nhiều loài gỗ và có trữ lƣợng nƣớc lớn cung cấp nƣớc quanh năm cho dân làng và đổ vào 

sông Rào Tràng chảy qua khu vực. Chính vì thế bản cấm mọi ngƣời chặt phá rừng để làm 

rẫy, mặc dù đây là loại rừng có chất đất tốt, độ mùn cao thuận lợi cho cây trồng nông 

nghiệp phát triển. Ngoài ra, bản còn quy định chỉ đƣợc khai thác ở khu rừng khác để phục 

vụ cho các mục đích nhƣ làm nhà cửa, vật dụng trong nhà. Tuyệt đối không đƣợc chặt gỗ 

tại vùng đầu nguồn để bán hay làm việc khác. Theo quy ƣớc, dân làng phải có trách nhiệm 

chung trong việc bảo vệ rừng, nếu nhƣ có ngƣời ngoài làng vào rừng chặt trộm gỗ, ngƣời 

dân phát hiện đƣợc phải báo với già làng, trƣởng bản thu lại số gỗ đã chặt cùng với những 

phƣơng tiện khai thác. Các quy ƣớc này đƣợc viết thành văn bản và đƣợc sử dụng trong 

các buổi sinh hoạt của bản hoặc khi xử lý các vụ vi phạm quy ƣớc của bản. Đây cũng là 

cơ sở tham khảo để nhóm thúc đẩy của Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng xây dựng 

quy ƣớc quản lý bảo vệ rừng cộng đồng. 

Trong Quy ƣớc bảo vệ và phát triển rừng cũng có nhiều nội dung quy định về cách 

thức khai thác để nhằm đảm bảo bảo tồn tài nguyên, ví dụ “Khai thác lâm sản phụ: Các cá 

nhân, hộ gia đình, đơn vị… muốn khai thác lâm sản phụ phải xin phép Ban quản lý rừng 

cộng đồng. Cụ thể tuân thủ các quy định sau: 

Khai thác song mây: Chỉ khai thác những sợi mây đã già có chiều dài từ 5m trở 

lên, chặt cách gốc một gang tay (khoảng 20 cm); chặt tỉa, chừa lại những sợi còn non; 

hạn chế làm hƣ hại những thực vật bên cạnh.  
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Thu hái quả: Các hộ trong thôn đều đƣợc thu hái quả trong khu vực rừng cộng 

đồng. Nhƣng không gây ảnh hƣởng đến cây rừng.  

Khai thác lá nón: Chỉ khai thác những vùng Quy hoạch và đƣợc Ban quản lý 

RCĐ thôn cho phép. Khai thác cây dƣợc liệu (sa nhân, lan đá, v.v...): Phải xin phép Ban 

QLRCĐ thôn. Khai thác cây Giang: Chỉ chặt tỉa những cây đã trƣởng thành.  

Khai thác củi: Các hộ trong thôn đều đƣợc khai thác củi phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt hàng ngày của gia đình, nhƣng phải tuân thủ những quy định sau: Chỉ thu nhặt 

cành khô. Chỉ tận dụng những cây chết tự nhiên. Nghiêm cấm khai thác những cây đang 

sống, chặt giấu cây trong rừng để làm củi. 

Lấy mật ong: Việc khai thác mật ong trong rừng cộng đồng là nguồn lợi của cƣ 

dân trong thôn. Ban quản lý rừng cộng đồng lập kế hoạch khai thác và sử dụng. Đảm 

bảo tuyệt đối về công tác phòng chống chữa cháy rừng.  

           (Nguồn: Trích Quy ước Quản lý rừng cộng đồng bản Cà Ròong 2) 

3.3.4.4. Tri thức bản địa về bảo tồn trong quản lý rừng cộng đồng  

a) Đối với lâm sản ngoài gỗ và cây thuốc 

Việc thu hái các loài cây thuốc chủ yếu theo nhu cầu của thị trƣờng để bán lấy 

tiền, một số ít còn lại phục vụ nhu cầu chữa bệnh trên địa bàn. Đây là nguyên nhân cơ 

bản làm cho nguồn thuốc tự nhiên trên địa bàn ngày càng suy kiệt nghiêm trọng, 

nếu chúng ta không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời thì thế hệ sau sẽ 

không còn đƣợc sử dụng các loài thuốc quý giá này. 

 

Hình 3.7. Ý thức về bảo tồn trong khai thác sử dụng tài nguyên LSNG tại khu vực 

nghiên cứu 
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Qua hình 3.7. cho thấy tại các khu vực nghiên cứu cho thấy ngƣời dân đã bắt 

đầu có ý thức trong việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên LSNG và cây thuốc. Tỷ 

lệ các hộ gia đình có thu hái hạn chế, tiết kiệm chiếm từ 22% (tại Cổ Tràng) và 31% 

(tại Cà Ròong 2) và thu hái đồng thời tạo điều kiện phục hồi chiếm từ 16% (tại Cổ 

Tràng) đến 23% (tại Cà Ròong 2) cho thấy một số ngƣời dân có ý thức trong việc sử 

dụng hạn chế và bền vững tài nguyên. Một số hộ gia đình tại bản Cổ Tràng (10%) và 

Phú Minh (12%) qua phỏng vấn cho thấy đã có ý thức đem một số loài cây về gây 

trồng và sử dụng trong gia đình. Tuy nhiên, ngƣời dân thu hái theo nhu cầu sử dụng 

của gia đình và thị trƣờng chiếm trên  41% các hộ gia đình đƣợc hỏi (tại bản Cà Ròong 

2) và 52%  (tại bản Cổ Tràng). Điều này có thể đƣợc giải thích là vì điều kiện sống còn 

quá khó khăn, ngƣời dân chỉ tập trung vào cái ăn trƣớc mắt và đặc biệt dễ bị tƣ thƣơng 

lợi dụng khi đƣa giá trị kinh tế lên cao khiến ngƣời dân ồ ạt khai thác với số lƣợng lớn. 

Vì vậy, Nhà nƣớc cần quan tâm có các chính sách, dự án, chƣơng trình để vận động, 

tuyên truyền cấp kinh phí để đồng bào có ý thức hơn trong khai thác các loài cây 

thuốc, bảo vệ và lƣu giữ các loài cây thuốc quý cho đời sau. 

b) Đối với tài nguyên là cây gỗ 

Vai trò của tài nguyên rừng là cây gỗ đối với đời sống của cộng đồng đƣợc 

kh ng định qua việc sử dụng các loài cây trong sử dụng để phục vụ đời sống và mang 

lại lợi ích kinh tế qua việc khai thác bán cho thƣơng lái. Khi giá trị của các loại gỗ quý 

càng lớn, khai thác ngày càng cạn kiệt thì việc gây trồng một số loài cây từ rừng có giá 

trị kinh tế cao nhƣ Sƣa, Trám… đang dần trở nên phổ biến trong các cộng đồng sống 

gần rừng. Qua khảo sát thì cộng đồng có nhận thức về việc khai thác cây gỗ cho mục 

đích khá cao. 

 

Hình 3.8. Ý thức về bảo tồn trong khai thác sử dụng tài nguyên cây gỗ tại khu vực 

nghiên cứu 
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Qua hình 3.8. cho thấy ngƣời dân sử dụng tài nguyên rừng là cây gỗ theo nhu 

cầu sử dụng của gia đình chiếm tỷ lệ khá lớn, hơn 62% hộ gia đình đƣợc hỏi tại bản Cà 

Ròong 2 cho biết họ sẽ chỉ khai thác gỗ theo mục đích của gia đình, cộng đồng. Các 

bản Cổ Tràng và Phú Minh thì tỷ lệ các hộ gia đình cho biết họ có nhu cầu khai thác 

cho mục đích sử dụng và bán ít hơn, tuy nhiên tỷ lệ hộ gia đình có nhu cầu đƣợc trồng 

rừng cây gỗ bản địa lại chiếm tỷ lệ lớn, cụ thể là 37 % hộ ở Cổ Tràng và 27% hộ ở bản 

Phú Minh, thực tế thì tại hai bản này ngƣời dân đã tự gây trồng tại vƣờn nhà, tuy nhiên 

với diện tích nhỏ và mang tính chất thử nghiệm. Một số loài cây đƣợc cộng đồng lựa 

chọn trong quá trình đánh giá nhu cầu về trồng rừng, phục hồi rừng bằng cây gỗ bản 

địa tại các bản nghiên cứu đƣợc thể hiện ở bảng 3.24. 

Bảng 3.24. Lựa chọn các loài cây bản địa cho việc phục hồi rừng tại các bản  

STT Các loài cây 

Lý do lựa chọn 

Bản Cổ Tràng Bản Phú Minh Bản Cà Ròong 2 

1 Gõ* (1), (2) (1), (2) (1), (2) 

2 Huỷnh*** (1), (2), (3) (1), (2), (3) (1), (2), (3) 

3 Táu* (1), (2) (1), (2) (1), (2) 

4 Lim xanh*** (1), (2), (3) (1), (2), (3) (1), (2), (3) 

5 Giổi*  (1), (2) (1), (2) (1), (2) 

6 Trám*** (1), (2), (3)  (2), (3)  (2), (3) 

7 Sao đen** (1), (3) (1), (3) (1), (3) 

8 Vối thuốc** (3) (1), (3) (3) 

9 Dẻ bốp** (1), (3) (3) (3) 

10 Bời lời** (2), (3) (2), (3) (2), (3) 

Ghi chú: *Các loài cây có tại rừng cộng đồng và trong khu vực, ** Các loài cây 

không có có trong khu vực, *** loài cây có trong khu vực và được hỗ trợ trồng; Lý do 

lựa chọn: (1) Do nhu cầu, (2) Do hiểu biết và (3) Do có hỗ trợ  

Qua bảng trên cho thấy nhu cầu của ngƣời dân về trồng rừng cây gỗ bản địa là 

khá cao, ngƣời dân lựa chọn các loài cây mà bởi các lý do (1) nhu cầu hiện tại của 

cộng đồng cần để sử dụng (2) Những hiểu biết về đặc điểm sống và tái sinh của các 
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loài cây này mà họ đã gặp trong rừng hoặc đã sử dụng và (3) Những hỗ trợ từ bên 

ngoài để giúp họ tiếp cận với cây giống trồng rừng.  

Kết quả bảng trên cho thấy những loài cây có nhu cầu, có hiểu biết về loài cây 

đƣợc lựa chọn khá nhiều nhƣ Huỷnh, Lim xanh và Trám. Tuy nhiên, nếu các loài cây 

đó là cây bản địa và có thêm sự hỗ trợ về nguồn giống, kỹ thuật từ bên ngoài thì đƣợc 

các cộng đồng đánh giá và lựa chọn cao nhất. 

Nhìn chung các cộng đồng đang quản lý rừng cộng đồng phần lớn là động bào 

dân tộc vì vậy họ có nhiều kinh nghiệm bản địa trong quản lý rừng như kỹ thuật và thời vụ 

khai thác, xây dựng các hương ước, quy định về chia sẽ lợi ích, sử dụng cây gỗ trong quá 

trình quản lý rừng cộng đồng. Tuy nhiên điểm hạn chế của cộng đồng là thiếu hiểu biết về 

xây dựng kế hoạch sử dụng tài nguyên (LSNG) nhằm cân bằng lợi ích cho các hộ trong 

cộng đồng và bảo đảm sự bền vũng của nguồn tài nguyên rừng cộng đồng. 

3.4.  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG 

3.4.1. Quản trị rừng cộng đồng 

3.4.1.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong quản lý rừng 
cộng đồng  

Để thấy đƣợc những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thánh thức trong quản lý rừng 

cộng đồng tại các bản nghiên cứu, chúng tôi tiến hành sử dụng công cụ SWOT để 

phân tích và kết quả thể hiện tại bảng 3.25. 

Bảng 3.25. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong Quản lý rừng 

cộng đồng tại các bản nghiên cứu 

Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) 

- Rừng gắn bó với đời sống của ngƣời 

dân từ lâu đời, họ hiểu rõ về rừng, kể cả 

những nơi thƣờng bị khai thác do đó dễ 

kiểm soát rừng hơn. 

- Cộng đồng nhận thức đƣợc vai trò về 

rừng, do đó ý thức về QLBVR cao. 

-  Có kiến thức bản địa về bảo vệ rừng 

trong khai thác lâm sản. 

- Có các phong tục, tập quán, quy ƣớc 

của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ 

rừng từ lâu đời. 

- Sự quan tâm, vào cuộc của các sở ban 

ngành từ tỉnh - huyện - xã. 

- Sự hỗ trợ của Chƣơng trình dự án tác 

động lớn đến sự thành công của Quản lý 

rừng cộng đồng tại khu vực. 

- Trình độ tổ chức quản lý của cộng đồng 

chƣa cao, kinh nghiệm QLBVR còn hạn chế. 

- Đời sống của ngƣời dân còn khó khăn, đồng 

thời cộng đồng chủ yếu là ngƣời dân tộc thiểu 

số nên việc nắm bắt kỹ thuật QLBV và phát 

triển rừng còn hạn chế.  

- Ngƣời dân chƣa thực sự thấy đƣợc quyền 

làm chủ của mình đối với rừng, cũng nhƣ 

quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với 

rừng. 

- Sự phối hợp giữa cộng đồng và cơ quan 

chức năng chƣa chặt chẽ.  

- Kinh phí bảo vệ rừng eo hẹp, sau khi Dự án 

kết thúc thì khả năng tạo quay vòng của quỹ 

QLBVR không thực hiện đƣợc.  
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- Diện tích rừng tự nhiên rộng, phân bố ở đồi 

cao, độ dốc lớn, lại hiểm trở, có biên giới tiếp 

giáp với nhiều xã. 

Cơ hội  (O) Thách thức (T) 

- Nhà nƣớc ban hành và sửa đổi nhiều chủ 

trƣơng, chính sách giao rừng cho cộng 

đồng, tạo cơ sở pháp lý cho việc QLRCĐ 

- Chƣơng trình dự án về QLRCĐ ngày 

càng nhiều. 

- Tất cả các cộng đồng đƣợc giao rừng 

có hồ sơ pháp lý đầy đủ nhƣ giấy 

CNQSDĐ; đã xây dựng đƣợc Quy chế 

QLRCĐ, Quy ƣớc QL&BVPTRCĐ, 

Quy chế Quản lý Quỹ... tạo nên tiềm 

năng cho việc tiếp cận các nguồn quỹ hỗ 

trợ khác. 

- Các khu rừng đƣợc giao cho cộng đồng 

thƣờng là rừng có trữ lƣợng, một số có khả 

năng khai thác nên tạo áp lực trong QLBVR. 

- Phần lớn diện tích rừng có ranh giới tiếp 

giáp với xã khác, gần đƣờng giao thông.  

- Chƣa có văn bản pháp lý cụ thể của nhà 

nƣớc về trách nhiệm và quyền lợi trong 

QLBVRCĐ. 

- Diện tích rừng tự nhiên rộng, địa hình hiểm 

trở, phức tạp nên cộng đồng khó QLBVR. 

a)  Điểm mạnh và cơ hội: 

- Thứ nhất: Cộng đồng đƣợc giao rừng có cuộc sống gắn bó với rừng lâu đời, có 

kinh nghiệm và tích lũy đƣợc nhiều tri thức bản địa trong thu hái lâm sản, củi và thậm 

chí là khai thác gỗ và có nguyện vọng nhận rừng (80% hộ có nhu cầu) và họ nắm đối 

tƣợng nào thƣờng khai thác gỗ trái phép.  

- Thứ hai: Họ hiểu đƣợc vai trò của rừng đa ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống 

của họ, đặc biệt là chức năng phòng hộ về môi trƣờng chống lại hạn hán, mƣa bảo. 

- Thứ ba: Sự quan tâm của các Sở ban ngành của tỉnh, huyện đã ban hành các 

chính sách liên quan, các văn bản hƣớng dẫn QLRCĐ rất cụ thể và dễ hiểu nhƣ hƣớng 

dẫn thủ tục giao rừng, hƣớng dẫn xây dựng quy ƣớc QLBVR cộng đồng...và các văn 

bản ngày càng đƣợc cập nhật và sửa đổi phù hợp với thực tiễn của địa phƣơng.  

- Thứ tƣ: Sự hổ trợ từ các chƣơng trình dự án, đặc biệt dự án Khu vực PN-KB, 

các dự án không chỉ hỗ trợ vốn, cây giống mà còn hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện cho 

cộng đồng QLBVR cộng đồng tốt hơn. Hầu nhƣ các cộng đồng nhận QLBVR đều đƣợc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), đây là một trong những căn cứ 

pháp lý vững chắc cho cộng đồng khi thực hiện quản lý rừng cộng đồng. 

b) Điểm yếu và thách thức:  

Thứ nhất: Diện tích rừng tự nhiên rộng, độ dốc lớn, lại hiểm trở, có biên giới 

tiếp giáp với nhiều xã và chủ rừng khác, vì vậy việc tuần tra, bảo vệ rừng rất khó khăn 

nhất là vào mùa mƣa.  

Thứ hai: Vấn đề kinh phí quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng còn ít, nguồn quỹ hỗ 

trợ của Dự án sau khi kết thúc thì sự quay vòng của quỹ không thực hiện đƣợc vì 
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không thể tạo ra đƣợc nguồn thu, lúc này việc trả công cho tổ BVR, chi phí duy trì 

hoạt động của ban QLRCĐ có khó khăn.  

Thứ ba: Đời sống ngƣời dân còn khó khăn, đặc biệt các hộ đồng bào dân tộc 

dẫn đến nhiều hộ gia đình còn khai thác gỗ, củi trái phép, hơn nữa do trì độ thấp nên 

việc nắm bắt kỹ thuật QLBVR cộng đồng còn hạn chế.  

Thứ tƣ: Sự phối hợp giữa chính quyền xã, hạt kiểm lâm với cộng đồng trong 

QLBVR chƣa chặt chẽ, các cấp chính quyền thƣờng bỏ mặc cộng đồng QLBVR sau 

khi đã giao rừng cho cộng đồng.  

3.4.1.2. Đánh giá hiệu quả quản lý rừng cộng đông 

Áp dụng bộ tiêu chí về quản trị rừng của Patti Moore và cộng sự, 2011 thể hiện 

ở bảng 3.26. 

Bảng 3.26. Các tiêu chí cần thiết trong quản trị rừng hiệu quả 
 

TT Trụ cột quản trị Tiêu chuẩn Tiêu chí 

1 

Chính sách, khuôn 

khổ thể chế và quy 

định của pháp luật 

Hành lang pháp lý và 

quyền hƣởng dụng 

1.1. Địa vị pháp lý của cộng đồng 

1.2. Chứng nhận quyền sử dụng đất 

1.3. Cơ chế và mô hình hƣởng lợi phù hợp 

2 
Lập kế hoạch và ra 

quyết định 

Quyền tham gia 

2.1. Sự tham gia 

2.2. Cơ chế khuyến khích sự tham gia 

2.3. Cách giám sát, đánh giá sự tham gia 

Xây dựng thể chế 

quản trị 

2.4. Củng cố tổ chức và bộ máy quản lý 

RCĐ 

2.5. Phân cấp quản lý phù hợp 

3 
Thực hiện, thực thi 

và sự tuân thủ 

Tuyên truyền, năng 

lực xử lý vi phạm 

3.1. Nâng cao năng lực, nhận thức của 
cộng đồng 

3.2. Giáo dục đối tƣợng vi phạm 

Hiểu biết tài nguyên 

và chi phí 

3.3. Cách đánh giá tài nguyên rõ ràng 

3.4. Quy hoạch phân khu tài nguyên 

3.5. Nuôi dƣỡng và phát triển rừng 

3.6. Thông tin chi tiết về tài nguyên rừng 

3.7. Ý thức về giá trị của tài nguyên 

4 
Những hỗ trợ cần 

thiết 

Các hỗ trợ nâng cao 

năng lực 

4.1. Hỗ trợ về thể chế và kỹ thuật 

4.2. Hỗ trợ để cộng đồng phát huy nội lực 

Các hỗ trợ về sinh kế 

và hỗ trợ của các cơ 

quan chức năng 

4.3. Hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế 

4.4. Hỗ trợ xây dựng quỹ bảo vệ rừng 

4.5. Sự phối hợp của cơ quan chức năng 

Kết quả phân tích về những kinh nghiệm trong QLRCĐ của nhiều nƣớc trên thế 

giới đã chỉ ra rằng, sự thành công của quản lý rừng cộng đồng phụ thuộc vào việc có 

hay không: Rừng cộng đồng mang lại những giá trị cho cộng đồng; Hƣớng đến mục 

tiêu của cộng đồng; Mang lại lợi ích cho cộng đồng. Trong đó, cải cách hợp pháp, 
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nhận thức, quan niệm của cộng đồng, công bằng, minh bạch và giải trình là những vấn 

đề cốt lõi cần đƣợc quan tâm trong đánh giá hiệu quả quản lý rừng cộng đồng [131 . 

Trên cơ sở các tiêu chí và các chỉ số đã đƣợc xác định và thực tế về quản trị rừng 

cộng đồng ở khu vực nghiên cứu. Hoạt động đánh giá hiện trạng quản trị rừng ở các bản đã 

đƣợc thảo luận và xác định cụ thể cùng các nhóm nòng cốt. Với các chỉ báo đƣợc cho thang 

điểm từ 0-5 điểm, tùy theo điều kiện thực tế tại các bản. Kết quả thể hiện qua bảng 3.27. 

Bảng 3.27. Hiện trạng quản trị rừng ở khu vực nghiên cứu 

Tiêu chí 

Đánh giá hiện trạng  

quản trị rừng 

Cổ 

Tràng 

Phú 

Minh 
Cà Ròong 2 

1.1. Địa vị pháp lý của cộng đồng 10 10 10 

1.2. Chứng nhận quyền sử dụng đất 5 5 5 

1.3. Cơ chế và mô hình hƣởng lợi phù hợp 15 15 13 

2.1. Sự tham gia 10 10 8 

2.2. Cơ chế khuyến khích sự tham gia 8 5 7 

2.3. Cách giám sát, đánh giá sự tham gia 7 6 3 

2.4. Củng cố tổ chức và bộ máy quản lý RCD 28 26 21 

2.5. Phân cấp quản lý phù hợp 9 9 7 

3.1. Nâng cao năng lực, nhận thức của cộng 

đồng 
19 15 14 

3.2. Giáo dục đối tƣợng vi phạm 12 12 11 

3.3. Cách đánh giá tài nguyên rõ ràng 13 13 13 

3.4. Quy hoạch phân khu tài nguyên 3 3 3 

3.5. Nuôi dƣỡng và phát triển rừng 8 8 7 

3.6. Thông tin chi tiết về tài nguyên rừng 7 7 6 

3.7. Ý thức về giá trị của tài nguyên 4 4 4 

4.1. Hỗ trợ về thể chế và kỹ thuật 13 13 13 

4.2. Hỗ trợ để cộng đồng phát huy nội lực 10 9 9 

4.3. Hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế 7 7 6 

4.4. Hỗ trợ xây dựng quỹ bảo vệ rừng 10 10 10 

4.5. Sự phối hợp của cơ quan chức năng 10 10 10 

Tổng điểm đánh giá 208 197 180 

(Điểm đánh giá được tổng hợp từ 62 chỉ báo trên 20 tiêu chí của 7 tiêu chuẩn trong 4 

trụ cột được trình bày ở trên; Mỗi chỉ báo được cho điểm với thang điểm từ 0-5 điểm – 

Xem thêm phụ lục 5) 
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Các cộng đồng có sự chênh lệch nhau trong xếp hạng tổng điểm. Cộng đồng có 

mức điểm cao nhất là bản Cổ Tràng (208 điểm), tiếp đến bản Phù Minh (197 điểm) và 

thấp nhất là bản Cà Ròong 2 (180 điểm). Kết quả khi phân tích cho thấy rất khó để xác 

định nhân tố nào quan trọng nhất cho từng trƣờng hợp tại các bản nhƣng một vài nhân tố 

nổi bật khi tất cả các trƣờng hợp đƣợc tổng hợp, xem xét, tập trung chủ yếu trên các 

phƣơng diện: (1) Hành lang pháp lý và quyền hƣởng dụng, (2) Quyền tham gia, (3) Xây 

dựng thể chế quản trị, (4) Tuyên truyền, năng lực và xử lý vi phạm, (5) Hiểu biết tài 

nguyên và chi phí, (6) Các hỗ trợ nâng cao năng lực, và (7) Các hỗ trợ về sinh kế và hỗ trợ 

của các cơ quan chức năng. Các kết quả này cũng đã đƣợc kh ng định trong các nghiên 

cứu tại khu vực Miền Trung trƣớc đó [101  [102]. Kết quả phân tích ở bảng trên cho 

thấy các trụ cột QLRCĐ có ý nghĩa quyết định đến hiện trạng QLRCĐ tại khu vực 

nghiên cứu là: (a) Lập kế hoạch và ra quyết định; (b) Thực hiện, Thực thi và sự tuân 

thủ và (c) Những hỗ trợ cần thiết của các bên liên quan cho cộng đồng.  

Như vậy với các cộng đồng có các chỉ số có mức điểm thấp (Cà Ròong 2), cần 

tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao các chỉ số và mảng này để từ đó 

nâng cao hiệu quả QLRCĐ. Vì vậy, Nhà nước cần có thêm nguồn kinh phí khác hỗ trợ 

thông qua lồng ghép các chương trình dự án hiện có nhằm tăng thu nhập cho người 

dân. Các thôn bản có chỉ số mức điểm cao như Cổ Tràng và Phú Minh nên khuyến 

khích ngoài tuần tra bảo vệ rừng và tích cực trồng rừng, phục hồi rừng và làm giàu 

rừng và một số hoạt động phi nông nghiệp khác nhằm tăng thêm thu nhập.  

3.4.1.3. Các bài học trong quản lý rừng cộng đồng 

   Kết quả nghiên cứu về Quản lý rừng cộng đồng tại khu vực nghiên cứu, 

chúng tôi đƣa ra một số bài học nhƣ sau: 

- Cần làm tốt công tác tuyên truyền chủ trƣơng chính sách của Nhà nƣớc bằng 

những hình thức đa dạng thích hợp để ngƣời dân thấy rõ mục đích yêu cầu của công 

tác quản lý bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng/quản lý rừng cộng đồng sẽ góp phần nâng 

cao đời sống ngƣời dân và tài nguyên rừng đƣợc quản lý tốt hơn. 

- Công tác giao rừng cho cộng đồng quản lý phải gắn hƣởng lợi trực tiếp sản 

phẩm từ rừng và chỉ nên triển khai thực hiện ở các cộng đồng thật sự có nhu cầu nhận 

rừng và đất rừng để quản lý bảo vệ. 

- Đảm bảo sự cân bằng giữa bảo vệ rừng và sinh kế ngƣời dân bằng biện pháp 

không cho khai thác gỗ từ rừng tự nhiên, cho phép tận dụng củi, khai thác LSNG 

nhƣng vẫn đảm bảo khả năng tái sinh và không gây tác động xấu đến cây gỗ. 

- Trong xác định cơ chế hƣởng lợi: hƣởng lợi từ rừng tự nhiên sau khi giao cho 

cộng đồng là một vấn đề quan trọng trong thúc đẩy, kích thích sự tham gia quản lý và 

bảo vệ rừng của ngƣời nhận rừng. 

- Quy mô giao phải phù hợp với năng lực quản lý, nguồn lao động để bảo vệ và 

kinh doanh của các cộng đồng và không vƣợt quá quy định hiện hành. 
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- Trên thực tế tại các cộng đồng nhận rừng chỉ quan tâm đến lợi ích từ gỗ và 

lâm sản ngoài gỗ sau khi giao, trong khi đó một diện tích đất rừng là đất trống, thảm 

cỏ cây bụi cần đƣợc quan tâm sử dụng để phục hồi rừng. Vì vậy cần phải xây dựng cơ 

chế quản lý đất rừng phù hợp, để một mặt ngƣời dân có thể vừa quản lý bảo vệ rừng, 

mặt khác coi đó là tƣ liệu sản xuất để phát triển rừng (khuyến khích trồng cây gỗ bản 

địa) nhằm phục vụ lợi ích của đời sống cộng đồng. 

- Khi nghiên cứu quản lý rừng cộng đồng, cần quan tâm đến cách tiếp cận phân 

tích một cách hài hòa mối quan hệ các yếu tố ảnh hƣởng thông qua phân tích vai trò 

các yếu tố bên trong (điều kiện sinh thái và con ngƣời) và các yếu tố bên ngoài (chính 

sách tác động và sự hỗ trợ), nếu thiếu một trong 2 nhóm yếu tố trên thì quá trình thực 

hiện mô hình quản lý rừng cộng đồng khó thành công hoặc thiếu bền vững. 

3.4.1.4. Giải pháp về tổ chức quản lý rừng cộng đồng 

Nghiên cứu cần thiết xây dựng những mô hình trình diễn về kinh doanh rừng có 

hiệu quả cao. Nội dung của việc xây dựng mô hình trình diễn phải bao gồm trồng mới 

hoặc trồng thêm những loài có giá trị kinh tế cao, trong đó có cả cây gỗ và cây lâm sản 

ngoài gỗ có thể thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của ngƣời dân về sản phẩm rừng nâng 

cao sinh kế của cộng đồng, nhờ đó giảm đƣợc áp lực vào rừng. Việc sử dụng rừng và 

hƣởng lợi từ rừng nên đƣợc hiểu theo hƣớng cộng đồng có thể đầu tƣ vào rừng nhƣ 

trồng bổ sung, phục hồi rừng và hƣởng lợi trên những thành quả đó. 

Tăng cƣờng sự tham gia của ngƣời dân trong xây dựng kế hoạch, quy hoạch sử 

dụng đất rừng, bảo vệ các nguồn lợi của rừng...là hết sức cần thiết. 

Hỗ trợ cộng đồng lập và thực hiện kế hoạch quản lý rừng 5 năm, hàng năm và 

quy ƣớc bảo vệ và phát triển rừng: Kinh doanh rừng đòi hỏi phải có tổ chức và kế 

hoạch, trong khi đó đây là vấn đề quá mới mẻ với ngƣời dân. Sau quá trình chuyển 

giao của các Chƣơng trình, dự án thì ngƣời dân còn khá bối rối trong việc tiếp tục thực 

hiện các kế hoạch đã xây dựng. Cần ứng dụng phƣơng pháp tiếp cận lập kế hoạch quản 

lý rừng cộng đồng đã đƣợc thử nghiệm và đề xuất từ nhiều dự án trong cả nƣớc. 

Hỗ trợ cộng đồng về kỹ thuật cũng nhƣ cây giống để trồng bổ sung trên các 

diện tích đất trống nhằm tăng thu nhập từ rừng cộng đồng. Hiện nay tại các thôn, cộng 

đồng đều có đề xuất đƣợc trồng rừng bổ sung các loài cây có giá trị kinh tế, cây bản 

địa vào các diện tích trống của rừng cộng đồng. Do đó đề nghị các cấp chính quyền có 

chính sách hỗ trợ vốn, cây giống và quan trọng nhất là kỹ thuật để ngƣời dân thực hiện 

phát triển rừng hiệu quả hơn. 

Các quy ƣớc bảo vệ rừng thôn bản, Quy chế Quản rừng cộng đồng đã đƣợc xây 

dựng nhƣng quá trình thực hiện còn nhiều bất cập, cần thiết phải điều chỉnh bổ sung để 

phù hợp với tình hình mới; Các Quy ƣớc và Quy chế phải đƣợc xây dựng trên cơ sở 

ngƣời dân trong thôn bản tự xây dựng lên và tự giác chấp hành. Tạo ra sự phối hợp 
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chặt chẽ giữa các lực lƣợng kiểm lâm, và lực lƣợng quản lý bảo vệ rừng trên cùng một 

địa bàn. Từ đó cộng đồng đƣợc hỗ trợ thêm về công tác bảo vệ rừng. 

3.4.1.5. Giải pháp hỗ trợ về nâng cao năng lực cho các cộng đồng trong quản lý 
rừng công đồng bền vững  

Nhằm có thể nâng cao năng lực của các cộng đồng đƣợc giao rừng sử dụng và 

quản lý rừng bền vững cần thiết phải tiến hành tập huấn, hƣớng dẫn các kỹ thuật chăm 

sóc, nuôi dƣỡng rừng, tuần tra bảo vệ rừng; Bên cạnh đó tuyên truyền giáo dục để 

nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế, sinh thái của rừng, khích lệ ngƣời dân tích cực 

tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Hệ thống và phổ biến kiến thức bản địa liên quan 

đến bảo vệ và phát triển rừng cần phải đƣợc gìn giữ và phổ biến sâu rộng trong cộng 

đồng các dân tộc.  

Tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế, sinh thái và xã 

hội của rừng, động viên khích lệ ngƣời dân tham gia quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn 

triệt để việc khai thác rừng trái phép, tranh thủ ngƣời có uy tín trên từng bản để tuyên 

truyền vận động có hiệu quả. 

Phổ biến kinh nghiệm sử dụng cây thuốc trong cộng đồng để họ đƣợc biết, cần 

hỗ trợ vốn cho một số ngƣời có hiểu biết về cây thuốc để họ mang những loài cây này 

về trồng ở vƣờn nhà, từ đódễ dàng truyền kinh nghiệm này lại cho thế hệ sau, vừa duy 

trì đƣợc loài cây này, vì các cây thuốc trên địa bàn có xu hƣớng bị khai thác kiệt quệ 

dẫn đến tuyệt chủng. 

Thƣờng xuyên cập nhật các thông tin và các cách thức sử dụng tài chính của 

cộng đồng trong việc quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ từ các chƣơng trình, dự án. 

3.4.2. Phục hồi rừng cộng đồng bằng các loài cây gỗ bản địa 

 Nhƣ phần trên đã trình bày, để mô hình quản lý rừng cộng đồng phát triển bền 

vững, các giải pháp cần quan tâm là nguồn tài nguyên phải bền vững thông qua quá 

trình phục hồi rừng cộng đồng. 

3.4.2.1.  Lựa chọn cây gỗ bản địa   

  Bằng phƣơng pháp tiếp cận phát triển kỷ thuật có sự tham gia – PTD. Kết quả 

thảo luận nhóm về tỷ lệ các hộ dân chọn loài cây gỗ bản địa phục vụ cho công tác phục 

hồi rừng cộng đồng đƣợc thể hiện qua bảng 3.28. 
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Bảng 3.28. Tỷ lệ hộ chọn các loài cây gỗ bản địa tại các bản nghiên cứu  

                ĐVT: (% hộ) 

STT Loài cây 
Bản Cổ 

Tràng 
Phú Minh 

Bản Cà 

Ròong 2 
Bình quân 

1 Gõ 70% 65% 50% 62% 

2 Huỷnh 86% 45% 85% 72% 

3 Táu 45% 72% 56% 58% 

4 Lim xanh 85% 75% 67% 76% 

5 Giổi 32% 47% 22% 34% 

6 Trám 78% 64% 88% 77% 

7 Sao đen 45% 32% 28% 35% 

8 Vối thuốc 42% 22% 23% 29% 

9 Dẻ bốp 21% 36% 42% 33% 

10 Bời lời 32% 29% 22% 28% 

(Nguồn: Kết quả thảo luận nhóm, 2016) 

Theo kết quả thảo luận tại các cộng đồng thì tỷ lệ ngƣời dân lựa chọn các loài 

cây bản địa cho công tác phục hồi rừng chiếm tỷ lệ lớn. Một số loài cây đƣợc đông đảo 

ngƣời dân lựa chọn nhƣ Trám 77%,  Lim xanh 76%, Huỷnh 72%, Gõ 62%. 

Theo mục tiêu chiến lƣợc tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, tỉnh Quảng Bình nằm 

trong vùng kinh tế - sinh thái Bắc Trung Bộ với định hƣớng xây dựng vùng nguyên 

liệu gỗ lớn thứ hai của cả nƣớc cung cấp nguyên liệu gỗ cho công nghiệp giấy và ván 

nhân tạo ở các khu vực gần nhà máy, xây dựng vùng nguyên liệu gỗ lớn ở các khu vực 

xa hơn cho các nhà máy chế biến đồ mộc trong và ngoài vùng; xây dựng, củng cố hệ 

thống rừng phòng hộ đầu nguồn của dãy Trƣờng Sơn, phòng hộ ven biển chống cát 

bay, chắn sóng và chống sạt lở bờ biển [74]. Một số diện tích trồng rừng bản địa và 

khoanh nuôi tái sinh rừng đƣợc thể hiện ở bảng 3.29. 
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Bảng 3.29. Diện tích trồng rừng cây bản địa và khoanh nuôi tái sinh rừng tính đến năm 2016 

STT 
Địa điểm 

(huyện/xã) 

Hộ 

tham 

gia 

Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Dạng lập địa (ha) 

Khoanh nuôi tái sinh Trồng mới 

Tổng A1 A2 Tổng B C D 

I Quảng Ninh 330 681,12 666,92 620,34 46,58 14,20 
  

14,20 

1 Trƣờng Sơn 330 681,12 666,92 620,34 46,58 14,20 
  

14,20 

II Minh Hóa 1.129 1.786,29 1.065,58 746,03 319,56 720,70 712,92 5,19 2,59 

2 Hóa Sơn 148 229,93 129,11 109,75 19,36 100,82 93,04 5,19 2,59 

3 Trọng Hóa 348 494,29 251,42 126,97 124,45 242,87 242,87 
  

4 Trung Hóa 123 228,79 221,84 208,72 13,12 6,95 6,95 
  

5 Thƣợng Hóa 29 62,37 61,19 61,19 0,00 1,18 1,18 
  

6 Dân Hóa 481 770,91 402,03 239,40 162,62 368,89 368,89 
  

III Bố Trạch 743 1.069,98 770,46 539,88 230,59 299,52 241,46 5,62 52,44 

7 Xuân Trạch 221 410,03 301,64 227,30 74,34 108,39 52,50 3,45 52,44 

8 Hƣng Trạch 157 263,77 206,89 111,43 95,46 56,89 54,72 2,17 
 

9 Sơn Trạch 220 242,66 108,42 47,64 60,79 134,24 134,24 
  

10 
Thƣợng 

Trạch 
145 153,51 153,51 153,51 

     

Tổng cộng 2.202 3.537 2.503 1.906 597 1.034 954 11 69 

(Nguồn: Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, 2016) 

Qua số liệu bảng 3.29. cho thấy tổng diện tích trồng và khoanh nuôi tái sinh 

trên địa bàn các huyện Quảng Ninh, Minh Hóa và Bố Trạch đạt 3.537 ha, trong đó 

khoanh nuôi đạt 2.503 ha và trồng mới đạt 1.034 ha với sự tham gia của 2.202 hộ gia 

đình. Các loài cây trồng chủ yếu là Lim xanh, Trám trắng, Huỷnh, Keo lá tràm.  

Nhƣ vậy, diện tích bƣớc đầu đạt đƣợc có thể làm tiền đề cho việc chuyển dịch 

cơ cấu cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cần phải có 

những nghiên cứu cụ thể về sự thích nghi với vùng sinh thái, sinh trƣởng phát triển của 

cây trồng và hiệu quả của các mô hình làm cơ sở cho việc phát triển trên diện rộng. 
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Mặt khác, từ khi chính quyền giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn 

định vào mục đích lâm nghiệp thực hiện dự án trồng rừng, phục hồi rừng cho tới nay, 

chƣa có một nghiên cứu nào về tác động, ảnh hƣởng của công tác trồng rừng, khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh rừng trên địa bàn. 

3.4.2.2. Đánh giá tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng các loài cây trồng 

a) Tỷ lệ sống cây trồng qua các năm 

Tỷ lệ sống là một trong những chỉ tiêu để đánh giá khả năng thích nghi của các 

loài cây với điều kiện lập địa; Nghiên cứu tập trung vào dạng lập địa B vì đây là dạng 

lập địa chủ yếu ở khu vực nghiên cứu; Qua theo dõi tại các ô đo đếm hàng năm và kết 

quả thống kê qua các năm đƣợc thể hiện tại bảng 3.30. 

Bảng 3.30. Diễn biến tỷ lệ sống của các loài cây trồng trên cùng dạng lập địa B 

Loài cây 

Tỷ lệ sống qua các năm (%) 

Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 Tuổi 4 Tuổi 5 Tuổi 6 

Lim xanh 96,2 94,3 92,3 88,2 84,1 83,2 

Trám trắng 98,2 96,4 94,2 88,3 86,3 84,3 

Huỷnh 95,3 91,4 87,8 84,7 83,5 82,3 

(Nguồn: Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, số liệu điều tra 2016) 

Qua số liệu tại bảng 3.30. cho thấy, tỷ lệ sống của các loài cây thay đổi theo thời 

gian và có sự khác nhau giữa các loài cây. Ở năm thứ nhất, tỷ lệ sống cao nhất dao động 

từ 95,3 - 98,2% và tỷ lệ này vẫn giữ ở mức cao trong hai năm tiếp theo bởi đƣợc trồng 

dặm và chăm sóc tốt. Trong các năm tiếp theo, tỷ lệ sống giảm xuống những vẫn đạt từ 

82,3-84,3% ở năm thứ sáu; Loài Trám trắng có tỷ lệ sống cao nhất và thấp nhất là Huỷnh. 

Đối với cây Lim xanh, tỷ lệ sống rất cao ở năm thứ nhất (96,2%) và có xu 

hƣớng giảm dần, đặc biệt có sự giảm khá mạnh (4,1%) ở năm thứ ba sang năm thứ tƣ. 

Đến năm thứ sáu thì tỷ lệ sống của cây Lim xanh là 83,2%. 

Tƣơng tự nhƣ loài Lim xanh, loài Trám trắng cỏ tỷ lệ sống cao ở năm thứ nhất 

(98,2%) và giảm mạnh ở năm thứ ba sang năm thứ tƣ (5,9%) từ 94,2% xuống còn 

88,3%. Đến năm thứ sáu thì tỷ lệ sống của cây Trám trắng ổn định ở mức 84,3%. 

Loài Huỷnh có tỷ lệ sống ban đầu thấp hơn so với loài Lim xanh và Trám trắng 

(95,3%). Tỷ lệ sống của cây Huỷnh có xu hƣớng giảm khá mạnh từ năm thứ nhất đến 

năm thứ tƣ (mỗi năm giảm khoảng 3%). Đến năm thứ năm và thứ sáu tỷ lệ sống ổn 

định hơn; năm thứ 6 là 82,3%. 
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b) Đánh giá khả năng sinh trưởng  

Sinh trƣởng là một biểu hiện quan trọng của động thái rừng, nó ảnh hƣởng 

quyết định đến mục tiêu kinh doanh của sản xuất lâm nghiệp. Kết quả đánh giá sinh 

trƣởng đƣờng kính ngang ngực, chiều cao vút ngọn của các loài cây bản địa điều tra từ 

tuổi một đến tuổi sáu đƣợc tổng hợp ở bảng 3.31. 

Bảng 3.31. Sinh trưởng D1.3,Hvn của các loài cây trồng qua 6 năm 

Loài cây 

Đƣờng kính ngang ngực (D1,3m) Chiều cao vút ngọn (Hvn) 

D 1.3 

(cm) 

∆D1.3 

(cm/năm) 

SD1.3 

(%) 
Sig05 

H vn 

(m) 

∆Hvn 

(m/năm) 

SHvn 

(%) 
Sig05 

Lim xanh 8,73 1,46 20,92 0,000 4,71 0,79 19,38 0,000 

Trám 

trắng 
11,68 1,95 15,49 0,000 4,91 0,82 16,98 0,000 

Huỷnh 10,04 1,67 22,5 0,000 4,58 0,76 19,49 0,000 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 

Qua bảng 3.31. cho thấy loài có sinh trƣởng đƣờng kính nhanh nhất là Trám 

trắng với lƣợng tăng trƣởng là 11,68 cm và loài sinh trƣởng thấp nhất là Lim xanh đạt  

8,73 cm. Lƣợng tăng trƣởng bình quân tới tuổi 6 về đƣờng kính của các loài cây đƣợc 

điều tra cho thấy dao động từ 1,46 đến 1,95 cm/năm, trong đó đạt giá trị lớn nhất ở loài 

Trám trắng (1,95 cm/năm) và thấp nhất là Lim xanh (1,46 cm/năm). 

Hệ số biến động về sinh trƣởng đƣờng kính và chiều cao giữa các loài cây trong 

các ô đo đếm là khá thấp đối với đƣờng kính (15,49–22,5%) và chiều cao (16,98–

19,49%). Điều này cho thấy các cây trong từng ô đo đếm và các loài cây với nhau có 

sự chênh lệch không quá lớn. Trám trắng là loài có độ phân hóa về cả đƣờng kính và 

chiều cao thấp nhất, tức là sinh trƣởng đồng đều nhất. 

Sinh trƣởng chiều cao vút ngọn của các loài dao động từ 4,58 đến 4,91 m, trong 

đó đạt sinh trƣởng cao nhất là loài Trám trắng (4,91 m), tiếp theo là loài Lim xanh 

(4,71 m) và thấp nhất là loài Huỷnh (4,58 m). Lƣợng tăng trƣởng bình quân về chiều 

cao của các loài dao động từ 0,76 đến 0,82 m/năm. 

Kết quả phân tích phƣơng sai một nhân tố cho thấy các giá trị Sig. tính toán đều 

bằng 0 đối với chiều cao và đƣờng kính, chứng tỏ giữa các ô đo đếm có sự sai khác rõ 

rệt về sinh trƣởng của các loài cây trồng. Kiểm định Ducan cho thấy loài Trám trắng 

cho sinh trƣởng tốt nhất. 
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c) Đánh giá chất lượng rừng 

Chất lƣợng rừng trồng đƣợc đánh giá thông qua phân loại phẩm chất cây rừng: 

Tỷ lệ phần trăm số lƣợng cây tốt, cây trung bình và cây xấu. Cây rừng sinh trƣởng tốt 

hay xấu là kết quả tác động tổng hợp của nhiều yếu tố nhƣ khí hậu, điều kiện lập địa, 

loài cây trồng, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh. Đánh giá chất lƣợng rừng trồng nhằm 

đánh giá khả năng chống chịu và sự thích ứng của loài cây đối với điều kiện nơi trồng.  

Bảng 3.32. Chất lượng cây trồng trong cùng điều kiện lập địa B 

Loài cây 
Chất lƣợng cây trồng (%) 

Tỷ lệ khép tán 

(%) 
Tốt Trung bình Xấu 

Lim xanh 42,6 37,8 19,6 82,3 

Trám trắng 57,1 34,1 8,8 78,4 

Huỷnh 47,2 36,1 16,7 73,7 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 

Số liệu điều tra tại bảng 3.32. cho thấy đến tuổi sáu các loại cây trồng trong 

cùng điều kiện lập địa đều sinh trƣởng tốt; tỷ lệ cây có phẩm chất tốt dao động trong 

khoảng 42,6–57,1%; tỷ lệ cây có phẩm chất trung bình dao động từ 34,1 đến 37,8%; 

cây có phẩm chất xấu chiếm tỷ lệ khá thấp (8,8–19,6%). Trong ba loài thì Trám trắng 

có chất lƣợng cây tốt cao nhất (57%) và thấp nhất loài Lim xanh (42,6%). Tỷ lệ khép 

tán (là số cá thể cây rừng có giao tán trên số lƣợng cây đƣợc trồng) của Lim xanh là 

cao nhất (82,3%) và thấp nhất là Huỷnh (73,7%).  

Nhƣ vậy, qua các kết quả đánh giá về tỷ lệ sống và các chỉ tiêu sinh trƣởng, chất 

lƣợng của các cây trong ô đo đếm có thể thấy bƣớc đầu các loài cây bản địa đƣợc đƣa 

vào thử nghiệm đều thích hợp với điều kiện và dạng lập địa tại khu vực nghiên cứu. 

3.4.2.3. Ảnh hưởng c a các biện pháp xử lý thực bì đến khả năng sinh trưởng 

Biện pháp xử lý thực bì có tác động rất lớn đến tỷ lệ sống, sinh trƣởng và phát 

triển của các loài cây trồng rừng và phục hồi rừng. Đối với các loài cây ƣa sáng mọc 

nhanh ngay từ khi còn nhỏ, biện pháp xử lý thực bì toàn diện mang lại hiệu quả cao 

trong việc tạo ra không gian dinh dƣỡng về ánh sáng, hạn chế sự cạnh tranh về không 

gian của cây trồng khác với cây trồng chính (Phạm Xuân Hoàn, Phạm Xuân Toại, 

2013). Tuy nhiên, đối với các loài cây bản địa, đặc biệt cây bản địa cần có sự che bóng 

ở giai đoạn đầu thì thực bì có vai trò quan trọng trong việc che bóng, giảm sự thoát hơi 

nƣớc và tạo hoàn cảnh rừng cho cây trồng phát triển. 
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a) Ảnh hưởng c a biện pháp xử lý thực bì tới tỷ lệ sống 

Ảnh hƣởng của các biện pháp xử lý thực bì tới tỷ lệ sống của các loài Lim xanh 

và Trám trắng tại khu vực nghiên cứu sau sáu năm trồng đƣợc tổng hợp tại bảng 3.33. 

Bảng 3.33. Tỷ lệ sống các loài cây trồng các biện pháp xử lý thực bì khác nhau 

Loài 
Công 

thức 

Tỷ lệ sống (%) 

Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 Tuổi 4 Tuổi 5 Tuổi 6 

Lim 

xanh 

CT1 97,2 95,3 95,3 88,2 86,1 82,3 

CT2 94,2 91,3 88,2 86,1 83,1 79,2 

Trám 

trắng 

CT1 98,6 97,2 95,4 86,4 84,5 83,2 

CT2 95,4 93,2 90,4 84,4 80,5 78,3 

(CT1: Công thức xử lý thực bì theo băng; CT2: Công thức xử lý thực bì toàn diện) 

Qua số liệu tại bảng 3.33. cho thấy, tỷ lệ sống của các loài Lim xanh và Trám 

trắng trong các công thức xử lý thực bì đều có sự biến động theo thời gian. Loài Lim 

xanh ở tuổi một biến động từ 94,2 đến 97,2% và đến tuổi sáu thì chỉ còn 79,2–82,3%; 

Trám trắng ở tuổi một dao động từ 95,4 đến 98,6% và đến tuổi sáu tỷ lệ này còn 78,3–

83,2%. Số liệu thống kê tại các ô đo đếm của công thức xử lý thực bì theo băng (CT1) 

và công thức xử lý thực bì toàn diện (CT2) cho thấy cây Lim xanh thích hợp với CT1 

hơn, bởi vì cây Lim xanh ƣa bóng trong giai đoạn đầu, cần có sự che chắn trong thời 

gian đầu sau khi trồng. Tƣơng tự đối với cây Trám trắng, công thức xử lý thực bì theo 

băng cho tỷ lệ sống cao hơn so với công thức xử lý thực bì toàn diện. 

b) Ảnh hưởng của biện pháp xử lý thực bì đến khả năng sinh trưởng của cây trồng 

Kết quả đánh giá ảnh hƣởng của biện pháp xử lý thực bì đến sinh trƣởng chiều 

cao và đƣờng kính cây đƣợc thể hiện ở bảng 3.34. 

Bảng 3.34. Sinh trưởng đường kính, chiều cao của các loài cây trồng trong các biện 

pháp xử lý thực bì 

Loài 

cây 

Công 

thức 

Sinh trƣởng đƣờng kính Sinh trƣởng chiều cao 

D 1.3 

(cm) 

∆D1.3 

(cm/năm) 

SD1.3 

(%) 
H vn (m) 

∆Hvn 

(m/năm) 

SHvn 

(%) 

Lim 

xanh 

CT1 8,71 1,45 20,99 4,76 0,79 19,64 

CT2 7,4 1,23 21,07 3,57 0,59 27,66 

Trám 

trắng 

CT1 11,68 1,94 15,47 4,81 0,8 16,27 

CT2 10,5 1,75 18,41 4,5 0,75 18,27 

(CT1: Công thức xử lý thực bì theo băng; CT2: Công thức xử lý thực bì toàn diện) 

         (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 
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Qua số liệu tại bảng 3.34. cho thấy biện pháp xử lý thự bì có ảnh hƣởng rõ rệt 

tới sinh trƣởng chiều cao và đƣờng kính ngang ngực của các loài Lim xanh và Trám 

trắng trong các công thức xử lý thực bì, cụ thể: 

Đƣờng kính ngang ngực của Lim xanh và Trám trắng trong công thức xử lý 

thực bì theo băng là 8,71 và 11,68 cm, cao hơn h n so với công thức xử lý thực bì toàn 

diện (7,4 và 10,5 cm). Lƣợng tăng trƣởng bình quân về đƣờng kính của Lim xanh 

trong CT1 là 1,45 cm và Trám trắng là 1,94 cm còn ở CT2 là 1,23 và 1,75 cm. Hệ số 

biến động sinh trƣởng đƣờng kính của Lim xanh và Trám trắng trong CT1 và CT2 cho 

thấy các loài Lim xanh và Trám trắng trong công thức xử lý thực bì theo băng sinh 

trƣởng đồng đều hơn công thức xử lý thực bì toàn diện. 

Chiều cao vút ngọn của Lim xanh trong CT1 lớn hơn h n so với ở CT2. Tăng 

trƣởng bình quân về chiều cao ở Lim xanh trong CT1 cao hơn so với ở CT2. Tuy 

nhiên, đối với Trám trắng thì sinh trƣởng chiều cao ở CT1 nhỏ hơn ở CT2 và lƣợng 

tăng trƣởng bình quân ở CT1 thấp hơn ở CT2. Hệ số biến động sinh trƣởng chiều cao 

vút ngọn của Lim xanh có sự biến động lớn hơn ở Trám trắng nên có thể thấy Lim 

xanh sinh trƣởng đồng đều hơn Trám trắng. 

Sử dụng tiêu chuẩn student để so sánh giữa hai công thức và kiểm tra sự sai 

khác của phƣơng sai bằng chuẩn Fisher cho thấy p = 0,54 > 0,05 nên có thể kết luận 

phƣơng sai hai mẫu bằng nhau; giá trị |tStat| = 11,1 > tCritical two-tail  = 1,97, cho thấy hai 

mẫu có sự sai khác. Nhƣ vậy, sinh trƣởng chiều cao của Lim xanh ở CT1 cao hơn h n 

ở CT2; tƣơng tự ở Trám trắng giá trị |tStat| = 3,48 > tCritical two-tail  = 1,97, nên hai mẫu có 

sự sai khác, sinh trƣởng chiều cao ở CT1 lớn hơn ở CT2. 

Quan sát thực tế hiện trƣờng cho thấy đối với loài Lim xanh ở phƣơng pháp xử 

lý thực bì toàn diện, cây phân cành khá sớm, tỷ lệ khép tán sớm hơn ở phƣơng pháp xử 

lý thực bì theo băng. Điều này sẽ ảnh hƣởng đến tỷ lệ lợi dụng gỗ về lâu dài đối với 

mục đích kinh doanh rừng gỗ lớn. Kết quả này khá phù hợp với các nghiên cứu về ảnh 

hƣởng của lớp cây bụi thảm tƣơi đối với sinh trƣởng của Lim xanh tại Hƣơng Sơn (Hà 

Tĩnh) cho thấy nơi có độ tàn che cao (80-90%) sinh trƣởng đƣờng kính cổ rễ và chiều 

cao đạt cao giá trị cao nhất, ở nơi có độ tàn che thấp dƣới 70% thì sinh trƣởng thấp 

hơn h n [63 . Điều này cho thấy đối với giai đoạn đầu tính chịu bóng của Lim xanh 

còn rất cao; mặt khác khi vƣợt qua đƣợc chiều cao bình quân của cây bụi, thảm tƣơi 

thì cần hạn chế việc loại bỏ lớp cây bụi để duy trì độ ẩm và tạo hình cho thân cây. 
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Bảng 3.35. Ảnh hưởng của biện pháp xử lý thực bì đến chất lượng cây trồng 

Loài cây 
Công 

thức 

Chất lƣợng cây trồng (%) Tỷ lệ 

khép tán 

(%) Tốt Trung bình Xấu 

Lim xanh 

CT1 41,2 37,5 21,3 82 

CT2 35,2 24,5 40,3 85 

Trám trắng 

CT1 54,1 33,1 12,8 78 

CT2 50,1 35,1 14,8 72 

(CT1: Công thức xử lý thực bì theo băng; CT2: Công thức xử lý thực bì toàn diện) 

         (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Lim xanh trong công thức xử lý thực bì theo băng 

có chất lƣợng cây tốt và cây trung bình cao hơn ở công thức xử lý thực bì toàn diện 

(Bảng 7). Kết quả này cũng tƣơng tự đối với loài Trám trắng. Tuy nhiên, sự chênh lệch 

giữa tỷ lệ cây tốt (35,2–41,2%) và cây xấu (21,3–40,3%) ở Lim xanh cao hơn ở Trám 

trắng (50,1–54,1% và 12,8–14,8%). Tỷ lệ khép tán của Lim xanh ở CT1 (82%), thấp 

hơn ở CT2 (85%). Trám trắng có tỷ lệ khép tán ở CT1 (78%) cao hơn ở CT2 (72%). 

Nhƣ vậy, loài Lim xanh và loài Trám trắng tại các công thức xử lý thực bì khác 

nhau chịu tác động của các loài cây bản địa tại khu vực nghiên cứu tới sinh trƣởng. 

Công thức xử lý thực bì phù hợp là xử lý thực bì theo băng. Tùy vào từng thời điểm để 

có thể có các biện pháp tác động tới thực bì khác nhau nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất. 

Qua kết quả trên cũng có thể thấy rằng lớp phủ thực bì không những có ý nghĩa trong 

giai đoạn đầu nhằm tạo tiểu khí hậu rừng, cải thiện tính chất đất rừng, hạn chế cỏ dại, 

tạo bóng, v.v. mà còn có ý nghĩa trong giai đoạn sinh trƣởng về sau của cây bản địa 

trƣớc khi chúng khép tán hoặc trƣớc khi chúng ƣa sáng hoàn toàn. 

3.4.2.4. Ảnh hưởng c a các dạng lập địa đến các loài cây 

Trong thực tiễn sản xuất lâm nghiệp hiện nay, đất quy hoạch cho trồng rừng sản 

xuất không phải là những lập địa tốt nhất xét về cả điều kiện tự nhiên và điều kiện 

thảm thực vật (Phạm Xuân Hoàn và cộng sự, 2011). Tại khu vực nghiên cứu đất dành 

cho trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh phần lớn trƣớc đó là đất rừng tự nhiên nhƣng 

sau đó bị mất đi do nhiều nguyên nhân khác nhau. Với đặc điểm địa hình phức tạp, bị 

chia cắt bởi các dãy núi, bên cạnh đó lại chịu ảnh hƣởng của các tiểu khí hậu vùng 

khác nhau nên thảm thực bì cũng thay đổi và có sự khác biệt tùy theo khu vực. 
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a) Ảnh hưởng c a các dạng lập địa tới tỷ lệ sống 

Kết quả nghiên diễn biến tỷ lệ sống của hai loài Lim xanh và Trám trắng trên 

các dạng lập địa tại khu vực nghiên cứu thể hiện tại bảng 3.36. 

Bảng 3.36. Tỷ lệ sống các loài cây trồng theo các dạng lập địa khác nhau 

Loài 
Công 

thức 

Tỷ lệ sống (%) 

Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 Tuổi 4 Tuổi 5 Tuổi 6 

Lim 

xanh 

LĐ B 96,2 94,3 92,3 88,2 84,1 83,2 

LĐ C 91,4 90,3 87,2 84,1 82,1 77,2 

Trám 

trắng 

LĐ B 98,2 96,4 94,2 88,3 86,3 84,3 

LĐ C 94,2 92,3 90,4 86,4 84,2 80,2 

(LĐB: lập địa B, LĐC: Lập địa C)(Nguồn: Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng) 

Qua bảng 3.36. kết quả tỷ lệ sống các loài cây ở các dạng lập địa qua các năm 

tuổi thấy rằng tỷ lệ sống tại nhóm dạng lập địa B của hai loài Lim xanh (96,2%) và 

Trám trắng (98,2%) cao hơn ở nhóm dạng lập địa C với các tỷ lệ 91,4% và 94,2%. Tỷ 

lệ sống giảm dần theo thời gian và đến tuổi 6 biến động từ 77,2-83,2% ở Lim xanh và 

80,2-84,25 ở Trám trắng. 

b) Ảnh hưởng c a các dạng lập địa đến khả năng sinh trưởng  

Kết quả nghiên cứu sinh trƣởng đƣờng kính và chiều cao của hai loài Lim xanh 

và Trám trắng trồng trên các dạng lập địa khác nhau thể hiện ở bảng 3.37. 

Bảng 3.37.  Sinh trưởng đường kính, chiều cao của các loài cây trồng tại các dạng lập địa 

Loài 

cây 
Lập địa 

Sinh trƣởng đƣờng kính Sinh trƣởng chiều cao 

D 1.3 

(cm) 

∆D1.3 

(cm/năm) 
SD1.3 (%) 

H vn 

(m) 

∆Hvn 

(m/năm) 
SHvn (%) 

Lim 

xanh 

LĐB 8,95 1,49 20,15 4,74 0,79 20,38 

LĐC 7,23 1,2 21,59 3,61 0,6 26,22 

Trám 

trắng 

LĐB 11,2 1,87 16,14 4,78 0,79 18,53 

LĐC 10,44 1,74 18,55 4,49 0,75 17,58 

(LĐB: lập địa B, LĐC: Lập địa C) (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 

Qua kết quả tại bảng 3.37. cho thấy rằng sinh trƣởng về đƣờng kính của cây 

Lim xanh trên nhóm dạng lập địa B qua các chỉ tiêu đƣờng kính bình quân là 8,95 cm; 

lƣợng tăng trƣởng đƣờng kính là 1,49 cm/năm, tốt hơn h n ở nhóm dạng lập địa C với 

các chỉ tiêu tƣơng ứng là 7,23 cm và 1,2 cm/năm (Bảng 3.37). Tƣơng tự, chỉ tiêu chiều 
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cao bình quân (4,74 m), lƣợng tăng trƣởng chiều cao bình quân (0,79 m/năm) cũng cao 

hơn tại nhóm dạng lập địa C, tƣơng ứng là 3,61 m và 0,6 m/năm. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sinh trƣởng đƣờng kính của Trám trắng trong 

điều kiện lập địa B là 11,2cm và 1,87cm/năm cao hơn tại điều kiện lập địa C (10,44cm 

và 1,74cm/năm). Sinh trƣởng chiều cao của Trám trắng trong điều kiện lập địa B với 

các chỉ tiêu chiều cao bình quân 4,78m và lƣợng tăng trƣởng bình quân 0,79 m/năm 

cao hơn trong điều kiện lập địa C là 4,49m và 0,75m/năm. 

Sử dụng các tiêu chuẩn t đánh giá cho thấy các giá |tStat|= 4,23, 1 > tCritical two-tail = 

2,16, nên có thể kết luận có sự sai khác về sinh trƣởng của các loài cây trên các nhóm 

dạng lập địa khác nhau. 

Kết quả đánh giá ảnh hƣởng của các nhóm dạng lập địa tới chất lƣợng cây trồng 

đƣợc thể hiện tại bảng 3.38. 

Bảng 3.38. Ảnh hưởng của các nhóm dạng lập địa đến chất lượng cây trồng 

Loài cây 
Công 

thức 

Chất lƣợng cây trồng (%) Tỷ lệ khép 

tán (%) Tốt Trung bình Xấu 

Lim xanh 
LĐ B 43,2 36,6 20,2 84 

LĐ C 32,2 32,5 35,3 86 

Trám trắng 
LĐ B 56,1 32,1 11,8 83 

LĐ C 53,1 34,3 12,6 81 

(LĐB: lập địa B, LĐC: Lập địa C) (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 

Qua bảng 3.38. cho thấy rằng chất lƣợng cây trồng trên các nhóm dạng lập địa 

có sự khác nhau, ở lập địa B cả hai loài Lim xanh và Trám trắng có tỷ lệ cây tốt 

(43,2% và 56,1%) cao hơn ở lập địa C (32,2 và 53,1%). So sánh giữa Lim xanh và 

Trám trắng cho thấy Lim xanh có tỷ lệ cây xấu tại các dạng lập địa B (20,2%) và C 

(35,3%) đều cao hơn Trám trắng tại lập địa B (11,8%) và lập địa C (12,6%). Tuy nhiên 

sự chênh lệch nhau giữa các tỷ lệ của loài Trám tráng ở các nhóm lập địa là không lớn. 

Khép tán cây rừng là một bƣớc ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành 

rừng, nó có thể tăng sức đề kháng với các nhân tố môi trƣờng bất lợi, giảm bớt đƣợc 

sự cạnh tranh cỏ dại, giữ đƣợc tính ổn định quần xã thực vật, tăng cƣờng tác dụng bảo 

vệ đất rừng. Trong quá trình trồng rừng, chăm sóc rừng nếu rừng khép tán sớm hoặc 

không khép tán trong thời kỳ dài về cơ bản sẽ làm mất đi khả năng hình thành rừng, 

nên phải tăng mật độ trồng rừng ở mức độ cần thiết để xúc tiến hình thành rừng và 

khép tán sớm (Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan, 2005). Tỷ lệ khép tán của hai loài 

Lim xanh và Trám trắng đều đạt mức cao, dao động từ 84-86% đối với Lim xanh và 

81-83% đối với Trám trắng. 
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Nhƣ vậy, tỷ lệ sống và các chỉ tiêu sinh trƣởng của hai loài Lim xanh và Trám 

trắng tại các dạng lập địa khác nhau có sự sai khác. Cây Lim xanh và cây Trám trắng 

thích hợp hơn với dạng lập địa B. 

3.4.2.5. Tương quan giữa chiều cao (Hvn) với đường kính (D1.3) c a các loài cây 

bản địa nghiên cứu 

Nghiên cứu tƣơng quan giữa chiều cao vút ngọn và đƣờng kính ngang ngực 

nhằm xác định đƣợc sự tƣơng quan. Tƣơng quan giữa Hvn/D1.3 biểu hiện sức sinh 

trƣởng của lâm phần, tƣơng quan càng chặt thì sinh trƣởng của lâm phần càng mạnh, 

ngƣợc lại tƣơng quan lỏng nghĩa là sinh trƣởng của lâm phần kém. Qua các kết quả 

nghiên cứu trên sử dụng các số liệu sinh trƣởng của các loài cây tại dạng lập địa B để 

xây dựng phƣơng trình. Kiểm tra mức độ quan hệ thông qua hệ số xác định (R), chúng 

tôi sử dụng phần mềm SPSS, thăm dò các dạng phƣơng trình hồi quy và chọn  hàm 

Power (có hệ số R2 đạt giá trị lớn nhất) để biểu thị cho mối quan hệ Hvn-D1.3 nhƣ sau: 

H = aD
b
, kết quả ghi ở bảng 3.39.   

Bảng 3.39. Tương quan Hvn-D1.3 và phương trình hồi quy của các loài cây 

Loài cây R FR a b Phƣơng trình hồi quy 

Lim xanh 0,549 68,442 1,612 0,491 H=1,612D
0,491 

Trám trắng 0,652 117,062 0,830 0,693 H=0,830D
0,693

 

Huỷnh 0,720 170,952 1,148 0,598 H=1,148D
0,598

 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 

Từ bảng 3.39. cho thấy Hệ số tƣơng quan Hvn/D1.3 của Lim xanh, Trám Trắng 

và Huỷnh ở khu vực nghiên cứu đều là tƣơng đối chặt, các cá thể trong lâm phần có 

sinh trƣởng chiều cao vút ngọn và đƣờng kính ngang ngực đều đƣợc phát triển cân đối 

nhau. Trong đó Trám trắng có mối quan hệ đƣờng kính chiều cao chặt chẽ nhất. 

Các kết quả tƣơng quan chiều cao và đƣờng kính thể hiện qua các biểu đồ: 

 

Hình 3.9. Biểu đồ tương quan H/D Lim xanh 
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Hình 3.10. Biểu đồ tương quan H/D Trám Trắng 

 

Hình 3.11. Biểu đồ tương quan H/D Huỷnh 

3.4.2.6. Đánh giá tình hình thảm thực vật dưới tán rừng trồng cây bản địa 

Lớp cây bụi thảm tƣơi dƣới tán rừng cho biết mức độ ảnh hƣởng của nó đến quá 

trình sinh trƣởng của các loài cây trong khu vực. Cây bụi thảm tƣơi là thành phần quan 

trọng tham gia vào quần xã thực vật rừng, là nơi trú ngụ của chim chóc, các loài côn 

trùng có ích, có khả năng bảo vệ và làm giàu đất, làm giàu nguồn nƣớc và hạn chế sự 

phát triển của cỏ dại, v.v., thông qua việc trả lại cành khô, lá rụng phân giải làm cho 

đất tơi xốp, tăng độ phì cho đất. Bên cạnh đó, cây bụi thảm tƣơi cũng có những mặt 

tiêu cực nhƣ cạnh tranh dinh dƣỡng, ánh sáng và nƣớc, gây ảnh hƣởng đến sinh trƣởng 

và phát triển cây rừng.     

Kết quả điều tra đánh giá tình hình cây bụi thảm tƣơi dƣới tán rừng tại dạng lập 

địa C đƣợc tổng hợp tại bảng 3.40. 
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Bảng 3.40. Kết quả điều tra cây bụi, thảm tươi dưới tán rừng trồng dạng lập địa C  

Loài Loài cây chủ yếu 
Độ tàn che 

(%) 
Chất lƣợng HTB (m) 

Lim xanh 

Cỏ tranh, Mua, Sim, 

Sầm sì, Ba bét, Trinh 

nữ, Cỏ xƣớc... 

70,60 Trung bình 1,13 

Trám trắng 

Thẩu tấu, Cỏ tranh, Bồ 

cu vẽ, Bục bục, Cựa gà, 

Củ cam, Cỏ xƣớc… 

60,30 Trung bình 0,98 

Huỷnh 
Cỏ lào, Dƣơng xỉ, Mẫu 

đơn, Ba gạc, Chủ ké … 
75,57 Trung bình 1,32 

        (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 

Tỷ lệ che phủ của thảm tƣơi là mức độ che kín của tán cây bụi, thảm tƣơi theo 

phƣơng th ng đứng trên một đơn vị diện tích rừng đƣợc biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. 

Kết quả điều tra đánh giá tình hình cây bụi thảm tƣơi dƣới tán rừng tại dạng lập địa C, 

công thức xử lý thực bì theo băng (CT2) đƣợc tổng hợp tại bảng 3.40. 

Số liệu trong bảng 3.40. cho thấy: Thành phần cây bụi, thảm tƣơi ở đây kém 

đa dạng, chủ yếu là: Cỏ tranh, Mua, Sim, Trinh Nữ, Thẩu tấu… Chiều cao bình 

quân lớp cây bụi thảm tƣơi của mô hình rừng trồng tuổi sáu từ 0,98 đến 1,32m, với 

độ che phủ từ 60,3 đến 75,57%. Qua điều tra quan sát thực tế cho thấy lớp cây bụi 

thảm tƣơi tại khu vực nghiên cứu khá rậm rạp, có nơi chiều cao lớp cây bụi thảm 

tƣơi tới 2m, điều này đã kìm hãm sinh trƣởng của cây bản địa đặc biệt là loài Lim 

xanh trong giai đoạn đầu. 

Nhìn chung, tầng cây bụi thảm tƣơi có chiều cao trung bình nhỏ hơn chiều cao 

tầng cây bản địa, với độ tàn che >50% nên không có cạnh tranh về ánh sáng với tầng 

cây bản địa ở tuổi sáu mà chỉ cạnh tranh về dinh dƣỡng, nƣớc, khoáng có tác dụng 

chống xói mòn, bảo vệ đất. Vì vậy khi tiến hành chăm sóc tầng cây bản địa nhất thiết 

phải phát dọn dây leo, bụi rậm để giảm sự cạnh tranh đó tạo không gian dinh dƣỡng tốt 

nhất cho cây bản địa phát triển. 

3.4.2.7. Đặc điểm đất đai dưới tán rừng trồng cây bản địa c a khu vực nghiên cứu 

Đất là lớp ngoài cùng của vỏ trái đất, nơi sinh sống của hệ thực vật, vi sinh vật và 

động vật trong đất, nó là sản phẩm phong hoá triệt để nhất của nền vật chất (đá mẹ, 

khoáng chất và quá trình hình thành). Đất là yếu tố quan trọng nhất  trong quá trình xác 

định, đánh giá và định giới dạng lập địa. Mỗi loại đất khác nhau kéo theo hàng loạt các 

yếu tố khác thay đổi ví dụ nhƣ: Hàm lƣợng chất dinh dƣỡng, độ dày tầng đất, mức độ xói 
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mòn và hệ thực vật sống trên đó. Loại đất khác nhau còn liên quan đến chế độ làm đất, kỹ 

thuật gieo trồng khác nhau đối với từng loại cây (Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan, 

2005). Nghiên cứu một số đặc điểm của đất tại khu vực trồng các loại cây này để có 

những thông tin ban đầu về nhu cầu dinh dƣỡng của cây, từ đó nghiên cứu ảnh hƣởng của 

đất đến các loài cây trồng trong khu vực. Các phẫu diện đất cũng nhƣ quan sát đƣợc bố trí 

ở từng vùng trồng đại diện cho các loài cây và cùng một nhóm dạng lập địa C, làm cơ sở 

cho theo dõi đánh giá đặc điểm lý hóa tính của đất cũng nhƣ theo dõi biến động độ phì 

đất, so sánh biến đổi đất dƣới các loại rừng. Chúng tôi tiến hành điều tra trên 3 ô phẫu 

diện chính (4-5 ô phẫu diện định giới quanh các ô chính) đại diện khu vực trồng các loài 

cây và các ô đối chứng với điều kiện lập địa tƣơng tự, nằm ngoài vùng trồng rừng để đối 

chứng. Kết quả điều tra đƣợc tổng hợp tại bảng 3.41. 

Bảng 3.41. Kết quả điều tra phẫu diện đất dưới tán rừng cây bản địa lập địa C 

Loài cây 
Phẫu 

diện 

Độ sâu 

tầng đất 

(cm) 

Độ ẩm Độ chặt 

Thành phần cấp hạt (%) 

Cát 

thô 

Cát 

mịn 
Thịt Sét 

Lim xanh 
OPDL 60 Hơi ẩm Hơi chặt 6,6 17,3 8,4 67,7 

OĐC 45 Khô Xốp 3,2 12,3 5,7 78,8 

Trám 

trắng 

OPDL 78 Ẩm Hơi chặt 7,5 4,2 16,6 71,7 

OĐC 60 Mát Xốp 4,8 9,3 14,4 71,5 

Huỷnh 
OPDL 65 Hơi ẩm Hơi chặt 5,2 13,7 14,1 77 

OĐC 58 Khô Hơi xốp 5,6 16,2 12,7 65,5 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 

Qua kết quả mô tả phẫu diện đất khu vực nghiên cứu cho thấy về độ dầy tầng 

đất không có gì biến động lớn ở cả ba loại rừng phẫu diện đều có độ dày tầng đất từ 60 

– 78cm; So sánh với độ dày các ô đối chứng có độ dày từ 45-60cm, cho thấy độ dày 

tầng đất dƣới tán rừng cao hơn. Độ ẩm của đất chủ yếu là ẩm và hơi ẩm so với ngoài 

rừng là khô và mát. Độ chặt cũng biến động theo chiều sâu phẫu diện ở tầng A khu 

vực nào có nhiều thực bì, xói mòn mặt yếu thì đất xốp, càng xuống sâu đất càng chặt 

và rất chặt. Tỷ lệ đá lẫn và kết von rất ít. Thành phần cấp hạt ở các ô phẫu diện không 

có sự biến động lớn với tỷ lệ sét từ 67,7-77% ở dƣới tán rừng và từ 65,5-78,8% ở 

ngoài rừng. Nhƣ vậy, qua kết quả nghiên cứu về đất chúng tôi nhận thấy loại đất ở đây 

không có gì khác nhau nhiều, chủ yếu là đất xám Ferarit phát triển trên phiến thạch sét 

tầng dầy, các chỉ số đều cho thấy dƣới tán rừng đất đƣợc cải thiện tốt hơn ngoài rừng. 

Nhận xét: Qua kết quả nghiên cứu các chỉ tiêu khi gây trồng các loài cây bản 

địa tại khu vực nghiên cứu, chúng tôi có một số kết luận: Tỷ lệ sống của các loài đạt 
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khá cao, trên 82%, loài có sinh trƣởng đƣờng kính nhanh nhất là Trám trắng với lƣợng 

tăng trƣởng là 11,68cm và loài sinh trƣởng thấp nhất là Lim xanh đạt 8,73cm; Lƣợng 

tăng trƣởng bình quân tới tuổi 6 về đƣờng kính của các loài cây dao động từ 1,46-

1,95cm/năm; Trong đó đạt giá trị lớn nhất ở loài Trám trắng là 1,95 cm/năm và thấp 

nhất là Lim xanh đạt 1,46 cm/năm.  

Biện pháp xử lý thực bì có ảnh hƣởng rõ rệt tới sinh trƣởng chiều cao và đƣờng 

kính ngang ngực của các loài Lim xanh và Trám trắng. Công thức xử lý thực bì phù 

hợp là xử lý thực bì theo băng. Tùy vào từng thời điểm để có thể có các biện pháp tác 

động tới thực bì khác nhau nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất. Tỷ lệ sống và các chỉ tiêu 

sinh trƣởng của hai loài Lim xanh và Trám trắng tại các dạng lập địa khác nhau cho 

thấy đối với các dạng lập địa khác nhau thì chất lƣợng cây trồng có sự sai khác nhau. 

Cây Lim xanh và cây Trám trắng thích hợp hơn với dạng lập địa B. 

Các hệ số tƣơng quan Hvn/D1.3 của các loài cây nghiên cứu là tƣơng đối chặt 

chẽ, các cá thể trong lâm phần có sinh trƣởng chiều cao và đƣờng kính cân đối nhau. 

Cây bụi thảm tƣơi dƣới tán rừng kém đa dạng và đất dƣới tán rừng có cải thiện về tính 

chất lý tính. 

3.4.3. Tri thức bản địa trong Quản lý rừng cộng đồng 

3.4.3.1. Sự cần thiết vận dụng tri thức bản địa trong Quản lý rừng cộng đồng 

Việc sử dụng tri thức bản địa trong quản lý rừng cộng đồng có những ƣu điểm 

nhƣ: phù hợp với phong tục tập quán, phù hợp với điều kiện địa phƣơng, đã đƣợc thử 

nghiệm qua thời gian, có tính đa dạng cao, dễ sử dụng và là cơ sở để giải quyết các 

vấn đề chiến lƣợc cho cộng đồng, đặc biệt là ngƣời nghèo (kiến thức bản địa đều phù 

hợp về mặt xã hội và có tính bền vững, ít rủi ro với ngƣời dân). 

Từ thực tế nghiên cứu, có thể thấy rằng, việc áp dụng kiến thức bản địa vào quản 

lý tài nguyên rừng cộng đồng có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Thuận lợi là 

mọi ngƣời dân trong cộng đồng đều cho rằng cơ chế quản lý rừng của cộng đồng hiện có 

rất hiệu quả và họ đều mong muốn đƣợc tham gia quản lý bảo vệ rừng, đƣợc trả tiền cho 

công tác bảo vệ với điều kiện các khu rừng phải ở kề cận thôn bản. Nếu cơ chế quản lý 

dựa vào cộng đồng này có cơ hội đƣợc phát huy thì nó sẽ góp phần không nhỏ đối với 

công tác bảo tồn và quản lý rừng cộng đồng. 

Những khó khăn là do nguồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ ngày càng khan hiếm, 

tài nguyên gỗ thì không đƣợc khai thác, áp lực bảo vệ tài nguyên lớn; Ngoài ra việc 

ngƣời dân mất dần thói quen thực hành các kiến thức bản địa có giá trị và cũng mất cơ 

hội truyền đạt lại cho thế hệ con cháu nên có nguy cơ các kiến thức này sẽ dần bị mai 

một. Mặt khác, do điều kiện kinh tế khó khăn và thiếu sự hỗ trợ của bên ngoài nên việc 

phát triển lâm sản ngoài gỗ với việc áp dụng kiến thức bản địa của ngƣời dân địa 
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phƣơng cũng sẽ gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra cơ hội và khả năng tiếp cận thị trƣờng của 

ngƣời dân cho những sản phẩm truyền thống từ lâm sản ngoài gỗ bị hạn chế đã khiến 

cho các kiến thức bản địa không còn đƣợc ngƣời dân đề cao, và vì vậy những sản phẩm 

có chất lƣợng và kỹ thuật cao đã không còn nhiều, không đƣợc phát huy và chú trọng sử 

dụng để nâng cao đời sống cho chính họ. 

3.4.3.2. Vận dụng tri thức bản địa cho công tác bảo tồn tài nguyên rừng cộng đồng 

Rừng và cuộc sống của ngƣời dân có mối quan hệ tƣơng tác với nhau. Việc khai 

thác vƣợt quá khả năng hồi phục của rừng dẫn đến suy giảm tài nguyên rừng có những 

ảnh hƣởng tiêu cực đến sinh kế của ngƣời dân. Để tìm ra những giải pháp thích hợp 

nhằm cải thiện công tác quản lý rừng cộng đồng bền vững, cần phải nghiên cứu mối 

quan hệ giữa sinh kế ngƣời dân và bảo tồn tài nguyên rừng. Trong đó ý thức của ngƣời 

dân đối với tài nguyên rừng đƣợc xem là vấn đề đầu tiên. Do vậy, việc trao quyền sử 

dụng và quản lý rừng cho ngƣời dân cũng đã làm tăng sự tham gia của ngƣời dân vào 

quá trình ra các quyết định có liên quan đến đời sống, sinh kế của họ. Sự tham gia của 

ngƣời dân trong quản lý rừng cộng đông là cần thiết bởi hai lý do có tính nguyên tắc. 

Thứ nhất là nếu thiếu điều này thì sự bền vững lâu dài của nhiều hệ sinh thái sẽ bị đe 

doạ. Thứ hai là ngƣời dân địa phƣơng và bản địa có quyền đƣợc hƣởng lợi nhờ sử 

dụng bền vững đa dạng sinh học cho sinh kế, nghỉ dƣỡng, các nhu cầu văn hoá xã hội 

và các lý do tâm linh của họ. 

Qua sơ đồ quản lý rừng cộng đồng tại khu vực nghiên cứu (hình 3.5.) nhận thấy 

rằng, các nhóm đối tƣợng có liên quan mật thiết tới tiến trình cũng nhƣ kết quả của 

quản lý rừng đó là nhóm hỗ trợ từ các chƣơng trình dự án lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Bên cạnh đó là lực lƣợng kiểm lâm, biên phòng thƣờng xuyên hỗ trợ và hƣớng dẫn 

cộng đồng trong việc quản lý bảo vệ rừng cũng nhƣ thực hiện các nghĩa vụ khác của 

chủ rừng. Các ảnh hƣởng của các bên liên quan đều góp phần tác động tới công tác 

quản lý bảo vệ rừng nói chung và quá trình ra quyết định trong khai thác sử dụng rừng 

nói riêng. Tuy nhiên, các tác động của yếu tố bên ngoài chủ yếu là hƣớng đến mục 

đích bảo tồn và quản lý bền vững tài nguyên mà ít quan tâm tới các tác động cũng nhƣ 

hiệu quả của việc sử dụng tri thức bản địa trong đảm bảo đời sống cộng đồng và cải 

thiện sinh kế. Ngƣời dân ít có cơ hội đƣợc tiếp cận tài nguyên theo các phƣơng thức 

truyền thống mà chủ yếu phải theo các quy định của Pháp luật (Trần Trung Thành, 

2016). Chính vì vậy, hƣớng tiếp cận bảo tồn tài nguyên bằng các tri thức bản địa thông 

qua trao quyền cho ngƣời cộng đồng đƣợc giao rừng là một hƣớng phát triển mới phù 

hợp trong bối cảnh hiện nay tại khu vực nghiên cứu. 
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Hình 3.12. Các hoạt động nông lâm nghiệp truyền thống có thể được xem xét từ cả 2 

khía cạnh nông nghiệp và văn hóa con người. Việc tổng hợp các quan điểm trên có thể 

dẫn đến các cách tiếp cận về mặt lý thuyết và phương pháp hướng về bảo tồn môi 

trường, văn hóa và đa dạng nguồn gen được tìm thấy trong các hệ thống nông nghiệp 

truyền thống. Trong quá trình tiếp cận này cần chú trọng tới vấn đề trao quyền cho 

người dân trong các quyết định của mình. 

 (Mô phỏng dựa theo Richard B.Primack, 1995)[102] 

Theo quy định của pháp luật, ngƣời dân bản Cổ Tràng và bản Cà Ròong 2 có 

bốn quyền chính thức đối với rừng đƣợc giao, đó là quyền tiếp cận, khai thác, quản lý 

và quyền ngăn chặn. Các quyền trên đƣợc quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác 

nhau và nó đƣợc phép thực hiện thông qua các hoạt động cụ thể, đồng thời cũng bị 

ràng buộc bởi một số điều kiện nhất định. Hay nói một cách khác, thông qua phân 

quyền, nhà nƣớc đã đồng thời trao quyền và giao trách nhiệm (nghĩa vụ) cho ngƣời 

nhận rừng đối với diện tích rừng đƣợc giao. Trái lại, UBND các cấp và các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc chuyên ngành phải chuyển giao một số quyền nhất định, cụ thể là họ 

không còn quyền khai thác đối với rừng đƣợc giao (Hoàng Huy Tuấn, 2015). 

LÂM NGHIỆP TRUYỀN THỐNG 

Phân loại các hệ thống canh 

tác 

Kiến thức các cộng đồng 

Kiến thức về các phƣơng 

thức sử dụng 

Kiến thức về các chu trình tự 

nhiên 

 
Kiến thức về sự thích nghi 

của các loài 

Các nhà 

sinh thái 

học 

nhân 

văn 

Chiến lƣợc đa dạng 

Kỹ thuật quản lý tài nguyên 

truyền thống 

Tuyển chọn và gây trồng các 

loài cây bản địa 

Quản lý và xây dựng hệ 

thống mùa vụ ở địa phƣơng 

 
Sử dụng các loài cây trồng 

và cây phi nông nghiệp 

Các nhà 

sinh 

thái học 

lâm 

nghiệp 

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

Bảo tồn nguồn gen của cây bản địa 

Bảo tồn sinh thái nông - lâm nghiệp 

truyền thống 

T
ra

o
 

q
u

y
ền

 

Ít bị phụ thuộc vào 

yếu tố bên ngoài 

(phân bón, thuốc 

trừ sâu…) 

Ít rủi ro hơn cho 

nông dân 
Khả năng bền vững 

và an toàn lƣơng 

thực đƣợc nâng cao 

Khả năng thích 

nghi với môi 

trƣờng đƣợc cải 

thiện 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

KẾT LUẬN 

1. Về thực trang công tác giao rừng cộng đồng ở tỉnh Quảng Bình cho thấy tỉnh 

đã giao cho 38 cộng đồng quản lý, trong đó có 14 cộng đồng có tỷ lệ hộ nghèo 100%, 

với tổng diện tích rừng là 9.081,07 ha bao gồm: 7.836,16 ha đất có rừng và 1.244,91 

ha đất chƣa có rừng. 

2. Hiện trạng tài nguyên rừng giao cho các cộng đồng quản lý đang ở giai đoạn 

đầu của quá trình phục hồi, có tính đa dạng thực vật cao và có nhiều loài nằm trong 

danh lục sách đỏ thế giới. Thành phần chủ yếu là các loài cây ƣa sáng, một số loài có 

giá trị kinh tế cao, chỉ số quan trọng (IVI) của một số loài cao và chúng lại có khả 

năng sinh trƣởng tốt, thích nghi cao với điều kiện lập địa và khả năng tái sinh tốt. Điều 

này có ý nghĩa rất lớn cho quá trình phục hồi vì sớm tạo lập hoàn cảnh rừng cũng nhƣ 

khả năng để lựa chọn loài cây gỗ bản địa cho việc phục hồi rừng nhƣ Huỷnh, Lim 

xanh, Táu trong quá trinh quản lý rừng cộng đồng. 

 3. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý rừng cộng đồng cần kết hợp 

hài hòa các yếu tố sinh thái nhƣ đặc điểm tài nguyên rừng và các yếu tố xã hội nhƣ cấu 

trúc quản lý, cơ chế chia sẻ lợi ích, sử dụng kiến thức bản địa trong quản lý và vai trò 

yếu tố bên trong, bên ngoài cộng đồng trong quản lý rừng cộng đồng. 

Áp dụng kiến thức bản địa trong quản lý rừng cộng đồng, nhìn chung các cộng 

đồng đang quản lý rừng cộng đồng phần lớn là đồng bào dân tộc vì vậy họ có nhiều 

kinh nghiệm bản địa trong quản lý rừng nhƣ kỹ thuật và thời vụ khai thác, xây dƣng 

các hƣơng ƣớc, quy định về chia sẽ lợi ích, sử dụng cây gỗ trong quá trình quản lý 

rừng cộng đồng. Tuy nhiên điểm hạn chế của cộng đồng là thiếu hiểu biết về xây dựng 

kế hoạch sử dụng tài nguyên (LSNG) nhằm cân bằng lợi ích cho các hộ trong cộng 

đồng và bảo đảm sự bền vững của nguồn tài nguyên rừng cộng đồng. 

Nghiên cứu về các yếu tố bên trong và bên ngoài cộng đồng ảnh hƣởng đến công 

tác quản lý rừng cộng đồng cho thấy về các yếu tố nội tại (đặc điểm tài nguyên và 

cộng đồng) là yếu tố ảnh hƣởng quan trọng nhất, trong đặc điểm tài nguyên rừng quan 

trọng nhất là trữ lƣợng tài nguyên rừng (LSNG), do gỗ rừng tự nhiên khó đƣợc khai 

thác, vì vậy gỗ từ rừng trồng cây bản địa là hƣớng ƣu tiên của cộng đồng trong phục 

hồi rừng cộng đồng. Ngoài ra các yếu tố dân tộc và kiến thức bản địa là động lực cơ 

bản cho quản lý rừng cộng đồng bền vững. Nghiên cứu yếu tố bên ngoài thì sự ảnh 

hƣởng của địa phƣơng và sự hỗ trợ từ các dự án về tài chính và kỹ thuật sẽ là ảnh 

hƣởng lớn đến việc thực hiện thành công mô hình Quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh 

Quảng Bình. 
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4. Đề xuất một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng bền vững nhƣ sau: 

Phục hồi rừng cây gỗ bản địa: Sự nỗ lực của các cộng đồng trong công tác bảo vệ 

rừng và phục hồi rừng là rất quan trọng, trong đó giải pháp phục hồi rừng cộng đồng 

bằng cây gỗ bản địa là một lựa chọn đƣợc ƣu tiên trong quản lý rừng cộng đồng bền 

vững, vì cây gỗ bản địa vừa mang lại giá trị kinh tế vừa bảo vệ tốt môi trƣờng. Kết quả 

lựa chọn và trồng thử nghiệm 3 loài cây gỗ bản địa là Lim xanh, Huỷnh, Trám trắng là 

phù hợp với điều kiện và dạng lập địa; với chất lƣợng cây tốt Trám trắng 57%, Huỷnh 

47% và Lim xanh 42,6% và với diện tích đã trồng phục hồi là 3.537 ha ở rừng cộng 

đồng tỉnh Quảng Bình. 

Hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của dự án: Sự hỗ trợ từ bên ngoài về tài chính và 

kỹ thuật là động lực có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ nhiều ngƣời dân trong cộng 

đồng tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng cộng đồng, bời vì nó đã góp một phần 

tăng thu nhập cho các hộ dân, bời vì họ đƣợc hƣởng lợi từ LSNG, củi và gỗ làm nhà... 

mà còn nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật và ý thức trách nhiệm của họ trong công 

tác quản lý rừng cộng đồng. 

KIẾN NGHỊ 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của đề tài, kết hợp với thực tiễn khu vực nghiên 

cứu chúng tôi mạnh dạn đƣa ra một số kiến nghị sau: 

Khi xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng bền vững cần có cách tiếp cận 

mang tính hệ thống và tổng hợp giữa các yếu tố sinh thái/kỹ thuật và các yếu tố xã hội 

trong cộng đồng, hay nói cách khác, là sự kết hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài 

cộng đồng trong quá trình quản lý rừng cộng đồng. 

Để quản lý rừng cộng đồng có hiệu quả cần có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố bên 

trong (đặc điểm nguồn tài nguyên, con ngƣời cộng đồng) và yếu tố bên ngoài (chính 

sách địa phƣơng, hộ trợ kỹ thuật, tài chính), trong thực tế hiện nây, nếu quản lý rừng 

cộng đồng mà cộng đồng tự vận động sẽ không thành công và nguồn tài nguyên rừng 

sẽ suy giảm. 

Cần tiếp tục nghiên cứu sinh trƣởng của các loài cây bản địa trong những năm 

tiếp theo để có thể kh ng định kết quả nghiên cứu của đề tài, rút ra những kinh nghiệm 

quý báu về gây trồng rừng cho các loài cây gỗ bản địa, phục vụ cho phát triển rừng 

cộng đồng bền vững. 
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PHỤ LỤC 



Phụ lục 1a: Diện tích rừng và đất rừng được giao cho các cộng đồng tại huyện 

Minh Hóa tỉnh Quảng Bình (ĐVT: ha) 

STT Thôn 

Diện tích 

theo 

GCNQSĐ 

(ha) 

Trong đó 

Giàu Trung bình  Nghèo  
Phục hồi, 

Tre nứa  

Đất 

chưa có 

rừng 

1 Thanh Liêm 1 855,576 68,794 74,041 647,051   65,69 

2 Thanh Liêm 2 734,8 178,68 367,97 149,23   38,92 

3 La Trọng 1-2 423,75 92,42 141,91 94,78 86,65 7,99 

4 Ông Tú 74,427 0 53,115 12,891   8,421 

5 Kooc 115,775 0 73,691 13,638   28,446 

6 Cha Cáp 227,801 52,053 53,215 79,21   43,323 

7 Hà Vi 408,041 20,103 153,743 229,595   4,6 

8 K Đinh 137,196   8,17 24,952   104,074 

9 Ốc 199,621   76,849 58,894   63,878 

10 Phú Minh 803,868 29,256 420,216 254,981   99,415 

11 Phú Nhiêu 206,82 21,82 125,85 59,15     

 



 

Phụ lục 1b: Diện tích rừng và đất rừng được giao cho các cộng đồng tại huyện Bố 

Trạch tỉnh Quảng Bình (ĐVT: ha) 

STT Thôn 

Diện tích 

theo 

GCNQSĐ 

(ha) 

Trong đó 

Giàu  Trung bình  Nghèo  
Phục hồi, 

Tre nứa  

Đất 

chưa có 

rừng 

1 Cà Roong 1 85,811 16,435 11,685 4,184 30,982 22,525 

2 Cà Roong 2 174,715 32,815 2,631 11,523 72,521 55,225 

3 Nịu 172,389 40,823 28,534 38,615 7,424 56,993 

4 Bản 51 110,299 61,626 29,893 1,513 2,472 14,795 

5 Ban 187,931 2,273 24,555 50,676 82,161 28,266 

6 Khe Rung 339,347 153,681 57,783 16,468 83,393 28,022 

7 Cooc 79,024 27,904 12,809 12,003 17,19 9,118 

8 Cu Tồn 162,908 28,14 1,767 48,174 0 84,827 

9 Chăm Pu 152,35 69,866 37,249 18,249   26,986 

10 Noòng Trên 88,849 0 8,629 15,732 64,488 0 

11 Bản 61 74,888 17,83 23,284 25,413   8,361 

12 Cờ Đỏ 181,635 92,922 36,27   28,599 23,844 

13 Thôn 8 123,242     76,396 39,347 7,499 

14 Thôn 9 131,303   16,76 76,433 38,11   

15 Thôn 10 192,502   2,995 165,622 23,885   

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1c: Diện tích rừng và đất rừng được giao cho các cộng đồng tại huyện 

Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình (ĐVT: ha) 

STT Thôn 

Diện tích 

theo 

GCNQSĐ 

(ha) 

Trong đó 

Giàu  Trung bình  Nghèo  
Phục hồi, 

Tre nứa  

Đất 

chưa có 

rừng 

1 Cổ Tràng 207,152 90,974 38,152 46,804   31,222 

2 Sắt 146,63 95,432 8 18,905 24,293   

3 Khe Cát 90,051   43,94 15,046 15,139 15,926 

4 Trung Sơn 320,943 69,857 144,718 69,869   36,499 

5 Long Sơn 545,304 122,852 126,927 208,343 42,323 44,859 

6 Dốc Mây 144,48   97,05 12,152 0 35,278 

7 Pờ Loang 204,63 62,002 86,912 51,88   3,836 

8 Dìn Dìn 173,63 17,045 141,453 15,132     

Phụ lục 1d: Diện tích rừng và đất rừng được giao cho các cộng đồng tại huyện 

Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình (ĐVT: ha) 

STT Thôn 

Diện tích 

theo 

GCNQSĐ 

(ha) 

Trong đó 

Giàu  Trung bình  Nghèo  
Phục hồi, 

Tre nứa  

Đất 

chưa có 

rừng 

1 Bản Cáo 223,11     96,210 60,580 66,320 

2 Bản Kè 465,02     177,850 142,380 144,790 

3 Uyên Phong 52,51   9,150   29,970 13,390 

4 Chuối 62,74   3,780   37,390 21,570 



 

Phụ lục 2: Một số hình ảnh nghiên cứu   

Hình 1: Thảo luận nhóm tại bản Cổ Tràng Hình 2: Thảo luận nhóm tại bản Phú Minh 

Hình 3: Thảo luận nhóm tại bản Cà Ròong 2 Hình 4: Phụ nữ tham gia vào hoạt động 

rừng cộng đồng 

Hình 5: Thảo luận cùng cán bộ tại xã 

Trường Sơn  

Hình 6: Thảo luận cùng cán bộ tại xã 

Thượng Trạch 



 

Hình 7: Điều tra tại rừng Lim xanh lập địa B Hình 8: Điều tra tại rừng Huỷnh lập địa B 

 

Hình 9: Điều tra rừng có sự tham gia Hình 10: Giao rừng trên thực địa và cắm 

mốc ranh giới rừng cộng đồng 

Hình 11: Trao Quyết định giao rừng và đất 

lâm nghiệm tại bản Phú Minh  

Hình 12: Trao Quyết định giao rừng và đất 

lâm nghiệm tại bản Cổ  



Hình 13: Một góc rừng tại bản Cổ Tràng  Hình 14: Điều tra tại rừng Trám 6 năm tuổi  

Hình 15: Người dân bên vườn ươm cây bản địa  Hình 16: Một góc RCĐ tại bản Phú Minh  

Hình 18: Các bên liên quan cùng phối hợp 

tuần tra rừng tại bản Cổ Tràng  

Hình 17: Thảo luận cùng các bên tham gia về 

lụa chọn loài cây trồng   



Hình 19: Điều tra rừng cây Lim xanh CT1  Hình 20: Cây gỗ tại RCĐ bản Phú Minh  

Hình 21: Mặt cắt cây Lim xanh tuổi 6 Hình 22: Lễ ký Quy chế phối hợp bảo vệ RCĐ 

tại xã Thượng Trạch  

Hình 24: Họp thôn về QLRCĐ tại bản Cổ Tràng  Hình 23: Thảo luận nhóm tại bản Phú Minh 



 

Phụ lục 3a: Số liệu xử lý loài Lim xanh dạng lập địa B và dạng lập địa C  

D1.3 

  Mean 8,950625 

Standard Error 0,142586719 

Median 9 

Mode 10 

Standard Deviation 1,803595182 

Sample Variance 3,252955582 

Kurtosis 0,171761335 

Skewness -0,026659443 

Range 9,7 

Minimum 4,3 

Maximum 14 

Sum 1432,1 

Count 160 

Confidence Level(95,0%) 0,281608225 

 

Hvn 

  Mean 3,613664596 

Standard Error 0,074665387 

Median 3,5 

Mode 4 

Standard Deviation 0,947397547 

Sample Variance 0,897562112 

Kurtosis 0,64434619 

Skewness 0,608745781 

Range 5 

Minimum 2 

Maximum 7 

Sum 581,8 

Count 161 

Confidence Level(95,0%) 0,147456786 

 

 

 

 

 

 

Hvn 

  Mean 4,745625 

Standard Error 0,076488617 

Median 4,6 

Mode 4,5 

Standard Deviation 0,967512981 

Sample Variance 0,936081368 

Kurtosis -0,246483081 

Skewness 0,277435239 

Range 4,6 

Minimum 2,6 

Maximum 7,2 

Sum 759,3 

Count 160 

Confidence Level(95,0%) 0,151064726 

D1.3 

  
 Mean 7,227472807 

Standard Error 0,122978525 

Median 7,2 

Mode 6,2 

Standard Deviation 1,560422548 

Sample Variance 2,434918528 

Kurtosis 0,174104505 

Skewness 0,180135624 

Range 8,732365674 

Minimum 3 

Maximum 11,73236567 

Sum 1163,623122 

Count 161 

Confidence Level(95,0%) 0,242870476 



 

Phụ lục 3b: Số liệu xử lý loài Trám trắng dạng lập địa B và dạng lập địa C  

D1.3 

  Mean 11,21875 

Standard Error 0,143162252 

Median 11,4 

Mode 10,8 

Standard Deviation 1,810875166 

Sample Variance 3,279268868 

Kurtosis -0,607187562 

Skewness -0,314888142 

Range 7,4 

Minimum 7,2 

Maximum 14,6 

Sum 1795 

Count 160 

Confidence Level(95,0%) 0,282744906 

 

 

Hvn 

  
Mean 4,492546584 

Standard Error 0,062252945 

Median 4,5 

Mode 4 

Standard Deviation 0,789901323 

Sample Variance 0,623944099 

Kurtosis -0,519068618 

Skewness -0,024496112 

Range 3,5 

Minimum 3 

Maximum 6,5 

Sum 723,3 

Count 161 

Confidence Level(95.0%) 0,122943436 

 

 

Hvn 

  Mean 4,7828125 

Standard Error 0,070067138 

Median 4,75 

Mode 5 

Standard Deviation 0,886286984 

Sample Variance 0,785504619 

Kurtosis -0,435750311 

Skewness 0,119567511 

Range 4,35 

Minimum 2,65 

Maximum 7 

Sum 765,25 

Count 160 

Confidence Level(95.0%) 0,13838233 

D1.3 

  
 Mean 10,44037267 

Standard Error 0,152638235 

Median 10,4 

Mode 10,1 

Standard Deviation 1,936762081 

Sample Variance 3,75104736 

Kurtosis -0,825119448 

Skewness -0,125902409 

Range 8,6 

Minimum 6,4 

Maximum 15 

Sum 1680,9 

Count 161 

Confidence Level(95,0%) 0,301445489 



 

Phụ lục 3c: Số liệu xử lý tương quan H/D các loài Trám trắng  

Hvn 

  Mean 4,59125 

Standard Error 0,062585712 

Median 4,5 

Mode 4,5 

Standard Deviation 0,791653591 

Sample Variance 0,626715409 

Kurtosis -0,280266506 

Skewness 0,321690965 

Range 4 

Minimum 3 

Maximum 7 

Sum 734,6 

Count 160 

Confidence Level(95,0%) 0,123606541 

 

SUMMARY OUTPUT 

Regression Statistics 

Multiple R 0,652369 

R Square 0,425585 
Adjusted R 
Square 0,421949 

Standard Error 0,131539 

Observations 160 

ANOVA 
     

  df SS MS F 
Significance 

F 

Regression 1 2,025463 2,025463 117,0624 9,177E-21 

Residual 158 2,733783 0,017302 
  Total 159 4,759247       

 

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 

Intercept -0,18593 0,157033 -1,184 0,238193 -0,4960795 0,124228 -0,496079522 0,1242278 

X Variable 1 0,693368 0,064085 10,81954 9,18E-21 0,566795 0,819942 0,566794996 0,819942 

LnH=-0.18593+0.693368LnD 
  n=160 160 

 
a 0,8303351 

R 0,652369 
  

H=0.83D^0.693 

R^2 0,425585 
   F 117,0624 
   

D1.3 

  
 Mean 11,678125 

Standard Error 0,143031729 

Median 11,7 

Mode 11,4 

Standard Deviation 1,80922416 

Sample Variance 3,27329206 

Kurtosis -0,693003355 

Skewness -0,339301695 

Range 7,3 

Minimum 7,8 

Maximum 15,1 

Sum 1868,5 

Count 160 

Confidence Level(95,0%) 0,282487117 



 

Phụ lục 3d: Số liệu xử lý tương quan H/D loài Lim xanh 

D1.3 

  Mean 8,73 

Standard Error 0,144443195 

Median 8,75 

Mode 9 

Standard Deviation 1,82707795 

Sample Variance 3,338213836 

Kurtosis -0,010624837 

Skewness 0,042433005 

Range 9,5 

Minimum 4,3 

Maximum 13,8 

Sum 1396,8 

Count 160 

Confidence Level(95,0%) 0,285274757 

 

SUMMARY OUTPUT 

Regression Statistics 

Multiple R 0,549774 

R Square 0,302252 

Adjusted R Square 0,297836 

Standard Error 0,165106 

Observations 160 

ANOVA 
     

  df SS MS F 
Significance 

F 

Regression 1 1,865749 1,865749 68,44275 5,1E-14 

Residual 158 4,307078 0,02726 
  Total 159 6,172827       

 

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,477948 0,127952 3,735364 0,000261 0,22523 0,730665 0,22523 0,730665 

LnD 0,49124 0,059379 8,273014 5,1E-14 0,373962 0,608518 0,373962 0,608518 

Ln(H)=0,477948+0,49124LnD a 1,612762 

   
H=1,6127616D^0,49124 

R=0,549774 R^2 0,302252 
  Fr=68,44275 

    
 

Hvn 

  Mean 4,71125 

Standard Error 0,072195944 

Median 4,6 

Mode 4,5 

Standard Deviation 0,913214483 

Sample Variance 0,833960692 

Kurtosis -0,132611911 

Skewness 0,275723217 

Range 4,6 

Minimum 2,6 

Maximum 7,2 

Sum 753,8 

Count 160 

Confidence Level(95,0%) 0,142586713 



 

Phụ lục 3e: Số liệu xử lý tương quan H/D loài Huỷnh 

D1.3 (cm) 

  Mean 10,0399465 

Standard Error 0,178617062 

Median 10 

Mode 12 

Standard Deviation 2,259346978 

Sample Variance 5,104648765 

Kurtosis 
-

0,557953678 

Skewness 
-

0,027287332 

Range 10,9 

Minimum 4,2 

Maximum 15,1 

Sum 1606,39144 

Count 160 
Confidence 
Level(95,0%) 0,352768014 

 

 

ANOVA 
       df SS MS F Significance F 

Regression 1 3,272148 3,272148 170,9523 6,05E-27 

Residual 158 3,024232 0,019141 
  Total 159 6,296379       

LnH=0.138196+0.598367LnD 
  

N 160 
  R 0,720893 
 

H=1.148D^0.598 

R^2 0,519687 
  a 1,148201 
  

 

Hvn (m) 

  Mean 4,578728 

Standard Error 0,070545496 

Median 4,5 

Mode 5 

Standard Deviation 0,89233778 

Sample Variance 0,796266714 

Kurtosis 0,037957184 

Skewness 0,254771088 

Range 4,7 

Minimum 2,5 

Maximum 7,2 

Sum 732,59648 

Count 160 
Confidence 
Level(95,0%) 0,139327084 

SUMMARY OUTPUT 

Regression Statistics 

Multiple R 0,720893 

R Square 0,519687 

Adjusted R Square 0,516647 

Standard Error 0,13835 

Observations 160 

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 

Intercept 0,138196 0,104889 1,317551 0,189561 -0,06897 0,345361762 -0,06897 0,345362 

X Variable 1 0,598367 0,045765 13,07487 6,05E-27 0,507977 0,688756004 0,507977 0,688756 



Phụ lục 3f: Số liệu xử lý các công thức xử lý thực bì đối với loài Lim xanh 

D1.3 

Mean 7,425769512 

Standard Error 0,123737687 

Median 7,4 

Mode 6,4 

Standard Deviation 1,565171699 

Sample Variance 2,449762447 

Kurtosis 0,15633844 

Skewness 0,182910074 

Range 8,732365674 

Minimum 3,2 

Maximum 11,93236567 

Sum 1188,123122 

Count 160 

Confidence Level(95,0%) 0,24438146 

Hvn 

  Mean 3,568322981 

Standard Error 0,077796829 

Median 3,5 

Mode 4 

Standard Deviation 0,987131093 

Sample Variance 0,974427795 

Kurtosis 0,619183551 

Skewness 0,445201336 

Range 5,5 

Minimum 1,5 

Maximum 7 

Sum 574,5 

Count 161 

Confidence Level(95,0%) 0,153641076 
 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 
   Hvn-CT1 Hvn-CT2 

Mean 4,759627329 3,568322981 

Variance 0,86979736 0,974427795 

Observations 161 161 

Pooled Variance 0,922112578 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 320 
 t Stat 11,13085933 
 P(T<=t) one-tail 7,59776E-25 
 t Critical one-tail 1,649629305 
 P(T<=t) two-tail 1,51955E-24 
 t Critical two-tail 1,967404907   

D1.3 

Mean 8,7175 

Standard Error 0,144665495 

Median 8,7 

Mode 9 

Standard Deviation 1,829889848 

Sample Variance 3,348496855 

Kurtosis 0,173722802 

Skewness 0,105583797 

Range 9,7 

Minimum 4,3 

Maximum 14 

Sum 1394,8 

Count 160 

Confidence Level(95,0%) 0,285713799 

Hvn 

  Mean 4,76125 

Standard Error 0,073944286 

Median 4,6 

Mode 4,5 

Standard Deviation 0,935329458 

Sample Variance 0,874841195 

Kurtosis -0,218406139 

Skewness 0,224643147 

Range 4,6 

Minimum 2,6 

Maximum 7,2 

Sum 761,8 

Count 160 

Confidence Level(95,0%) 0,146039683 



Phụ lục 3g: Số liệu xử lý các công thức xử lý thực bì đối với loài Trám trắng 

D1.3 

  Mean 10,52422 

Standard Error 0,15271 

Median 10,5 

Mode 10,2 

Standard Deviation 1,937678 

Sample Variance 3,754597 

Kurtosis -0,79776 

Skewness -0,13737 

Range 8,6 

Minimum 6,5 

Maximum 15,1 

Sum 1694,4 

Count 161 

Confidence Level(95,0%) 0,301588 

Hvn 

  Mean 4,503727 

Standard Error 0,064863 

Median 4,5 

Mode 4 

Standard Deviation 0,823019 

Sample Variance 0,677361 

Kurtosis -0,14128 

Skewness 0,042097 

Range 4,5 

Minimum 2,5 

Maximum 7 

Sum 725,1 

Count 161 

Confidence Level(95.0%) 0,128098 

 
 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 
 

     D1.3_CT1 D1.3_CT2 

Mean 11,68125 10,54409938 

Variance 3,267444969 3,71723059 

Observations 160 161 

Pooled Variance 3,493042772 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 319 
 t Stat 5,450501384 
 

D1.3 

  Mean 11,68125 

Standard Error 0,142903922 

Median 11,7 

Mode 11,4 

Standard Deviation 1,807607526 

Sample Variance 3,267444969 

Kurtosis -0,683161523 

Skewness -0,344037902 

Range 7,3 

Minimum 7,8 

Maximum 15,1 

Sum 1869 

Count 160 
Confidence 
Level(95.0%) 0,282234701 

Hvn 

  Mean 4,81625 

Standard Error 0,061970318 

Median 5 

Mode 5 

Standard Deviation 0,783869414 

Sample Variance 0,614451258 

Kurtosis 0,496990271 

Skewness 0,403154358 

Range 4 

Minimum 3 

Maximum 7 

Sum 770,6 

Count 160 
Confidence 
Level(95.0%) 0,122391142 



P(T<=t) one-tail 5,03422E-08 
 t Critical one-tail 1,64964432 
 P(T<=t) two-tail 1,00684E-07 
 t Critical two-tail 1,96742832   

   t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 
 

     Hvn_CT1 Hvn_CT2 

Mean 4,81625 4,503726708 

Variance 0,614451258 0,677361025 

Observations 160 161 

Pooled Variance 0,646004746 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 319 
 t Stat 3,483252433 
 P(T<=t) one-tail 0,000282271 
 t Critical one-tail 1,64964432 
 P(T<=t) two-tail 0,000564541 
 t Critical two-tail 1,96742832   

 

 

 

 

 



Phụ lục 4. Một số loài thực vật tại các khu rừng giao cho cộng đồng 

T T Tên Latinh Tên tiếng Việt 

Phân bố Tình trạng bảo tồn 

Cổ Tràng 
Phú 

Minh 

Cà 

Ròong 2 

IUCN 

(2021) 
SĐVN 

1 Aquilaria crassna Pierre et Lec. Gió + + + CR E 

2 Dalbergia tonkinensis Prain. Mạ sưa Bắc bộ +    V 

3 Dipterocarpus turbinatus Gaertn Dầu rái  + +   

4 Vatica diospyroides Sum Táu muối  + + EN  

5 Vatica cinerea King. Táu mật + + + EN  

6 Erythrophleum Fordii Oliv. Lim xanh + + + EN  

7 Enicosanthelum Plagioneurum (Diel) Ban. Nhọc trái khớp lá 

thuôn  
+   VU R 

8 Dolichandrone spathacea (L. f.) K. Schum Quao + + + LC K 

9 Tarrietia javanica Blume Huỷnh, huyện + + +  V 

10 Madhuca Pasquieri (Bubard) H.J. Lam. Sến hải nam + + + VU  

11 Alseodaphne hainanensis Merr Vạng trắng Hải nam +  + EN  

12 Cratoxylum formosum (Jack.) Benth. Et 

Hook.f. ex Dyer 

Thành ngạnh 
  + LC  

13 Knema mixta de Wilde. Máu chó + + + VU  

14 Sindora siamensis Miq. Gõ mật + + + LC EN 

15 Alangium ridleyi King Nang + + +   

16 Anacardia mangifera flava Xoài rừng + + + VU  

17 Canarium album (Lour.) Trám trắng + + +   

18 Bischofia javanica Blume Nhội + +  LC  
 

(Ghi chú: danh lục sách đỏ thế giới (IUCN, 2021) ở bậc CR - rất nguy cấp, cấp EN- nguy cấp, cấp VU- sắp nguy cấp; SĐVN: 

Sách đỏ Việt Nam 2007) 



 

Phụ lục 5. Bảng đánh giá hiện trạng quản trị rừng tại khu vực nghiên cứu  

Trụ cột Tiêu chuẩn Tiêu chí Chỉ báo 
Mức độ đánh giá 

Cổ Tràng Phú Minh Cà Ròong 2 

Chính 

sách, 

khuôn khổ 

thể chế và 

quy định 

của pháp 

luật 

Hành lang 

pháp lý và 

quyền 

hưởng dụng 

1.1. Địa vị pháp lý 

của cộng đồng rõ 

ràng 

1. Cộng đồng được thừa nhận về mặt 

pháp lý 
5 5 5 

2. Cộng đồng có đầy đủ hồ sơ giao rừng 5 5 5 

1.2. Chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

3. Cộng đồng có giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (rừng) 
5 5 5 

1.3. Cơ chế và mô 

hình hưởng lợi phù 

hợp 

4. Tài nguyên của rừng được giao giàu 

và phong phú 
3 4 2 

5. Quyền sử dụng tài nguyên rừng của 

cộng đồng rõ ràng 
3 2 2 

6. Quy định về chia sẻ lợi ích trong 

cộng đồng rõ ràng 
5 5 5 

7. Sự công bằng giữa các thành viên 

cộng đồng trong quy định về chia sẻ lợi 

ích 

4 4 4 

Lập kế 

hoạch và 

ra quyết 

định 

Quyền tham 

gia 

2.1. Sự tham gia 

8. Người dân được tham gia vào các 

hoạt động lập kế hoạch của cộng đồng 
4 4 4 

9. Người dân tham gia chủ động và tự 

nguyện 
3 3 2 

10. Người tham gia hiểu được trách 

nhiệm và quyền lợi 
3 3 2 

2.2. Cơ chế khuyến 

khích sự tham gia 

11. Người tham gia tự nguyện đóng góp 

lao động và vật chất vì lợi ích chung của 

cộng đồng 

3 2 3 



12. Có Chính sách khen thưởng đối với 

những người tham gia tích cực 
5 3 4 

2.3. Cách giám sát 

sự tham gia 

13. Ghi nhận sự tham gia và đóng góp 

(sổ sách, theo dõi) 
4 4 2 

14. Tổ chức tổng kết và đánh giá sự 

tham gia thường xuyên 
3 2 1 

Xây dựng 

thể chế 

quản trị 

2.4. Củng cố tổ 

chức và bộ máy 

quản lý RCĐ 

15. Cơ cấu tổ chức ban quản lý và tổ 

bảo vệ rừng 
5 5 5 

16. Xác định vai trò và trách nhiệm rõ 

ràng của các thành viên 
3 3 2 

17. Sự tham gia của chính quyền và 

đoàn thể vào bộ máy 
4 3 2 

18. Ban quản lý thực hiện tốt vai trò và 

trách nhiệm 
3 3 2 

19. Quy ước quản lý bảo vệ rừng phù 

hợp với luật pháp và tập quán của địa 

phương 

5 4 5 

20. Có quy định và thực hiện điều chỉnh 

quy ước quản lý bảo vệ rừng 
4 3 3 

21. Tổ chức họp định kỳ hàng tháng để 

tổng kết và lập kế hoạch hoạt động 
2 2 1 

22. Xác định rõ ràng vai trò trách nhiệm 

của từng bộ phận tương ứng với từng 

hoạt động 

2 3 1 

2.5. Phân cấp quản 

lý phù hợp 

23. Phân chia khu vực tuần tra rõ ràng 

cho các tổ tuần tra 
3 2 2 

24. Xây dựng lịch tuần tra cụ thể cho 

từng tổ tuần tra 
3 4 2 



25. Cộng đồng và các tổ thực hiện đúng 

kế hoạch đề ra 
3 3 3 

Thực hiện, 

Thực thi 

và sự tuân 

thủ 

Tuyên 

truyền, năng 

lực và xử lý 

vi phạm 

3.1. Nâng cao năng 

lực cộng đồng 

26. Tuyên truyền nâng cao nhận thức 

được tiến hành thường xuyên 
3 2 1 

27. Mức độ tham gia của người dân 

trong các buổi tuyên truyền 
3 2 3 

28. Cách thức và nội dung tuyên truyền 

đơn giản, phù hợp 
4 3 3 

29. Hình thức tuyên truyền phong phú 3 2 2 

30. Khả năng tiếp cận của cộng đồng 

với các hoạt động tuyên truyền 
2 2 2 

31. Mức độ chủ động tìm hiểu của 

người dân về quy ước quản lý bảo vệ 

rừng 

2 2 2 

32. Mức độ hiểu biết của người dân về 

các chính sách và quy ước liên quan đến 

quản lý rừng cộng động 

2 2 1 

3.2. Giáo dục đối 

tượng vi phạm 

33. Phát hiện và ngăn chặn đối tượng vi 

phạm 
4 4 3 

34. Tìm hiểu được nguyên nhân và 

động cơ vi phạm 
3 3 3 

35. Có hình thức xử phạt, giáo dục đối 

tượng vi phạm phù hợp 
3 3 3 

36. Có sự giám sát đối tượng vị phạm 2 2 2 

Hiểu biết tài 

nguyên và 

chi phí 

3.3. Cách đánh giá 

tài nguyên rõ ràng 

37. Có đánh giá cụ thể về thực trạng các 

loài cây và trữ lượng gỗ của rừng 
4 4 4 

38. Có đánh giá cụ thể về tài nguyên 

lâm sản ngoài gỗ của rừng 
4 4 4 



39. Cộng đồng có bản đồ tài nguyên 

rừng 
5 5 5 

3.4. Quy hoạch 

phân khu tài 

nguyên 

40. Có quy hoạch và kế hoạch phát triển 

rừng 
3 3 3 

3.5. Nuôi dư ng và 

phát triển rừng 

41. Có thực hiện các hoạt động vệ sinh 

rừng, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh 

rừng 

4 4 3 

42. Trồng thêm cây gỗ và lâm sản ngoài 

gỗ vào trong rừng 
2 2 2 

43. Cộng động chủ động huy động 

nguồn lực đóng góp để thực hiện hoạt 

động nuôi dư ng, phát triển rừng 

2 2 2 

3.6. Thông tin chi 

tiết về tài nguyên 

rừng 

44. Người dân nắm được thông tin cụ 

thể về tài nguyên rừng được giao 
3 3 2 

45. Người dân hiểu tài nguyên rừng 

không chỉ là gỗ mà còn có lâm sản 

ngoài gỗ, môi trường sinh thái 

4 4 4 

3.7. Ý thức về giá 

trị của tài nguyên 

46. Người dân nhận thức được quản lý 

bảo vệ rừng không những cho họ mà 

còn cho con cháu của mình 

4 4 4 

Những hỗ 

trợ cần 

thiết 

Các hỗ trợ 

nâng cao 

năng lực 

4.1. Hỗ trợ về thể 

chế và kỹ thuật 

47. Cộng đồng được tập huấn về quản 

lý bảo vệ rừng 
5 5 5 

48. Cộng đồng được cung cấp tài liệu 

hướng dẫn về xử lý các vụ vi phạm 
4 4 4 

49. Cộng động được cung cấp tài liệu 

hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh 
4 4 4 



4.2. Hỗ trợ để cộng 

đồng phát huy nội 

lực 

50. Có chính sách và định hướng cộng 

đồng tự nguyện đóng góp nhân lực, 

kinh phí và vật chất 

3 3 3 

51. Có hoạt động khơi dậy tinh thần 

đoàn kết và giúp đ  lẫn nhau 
3 2 4 

52. Khuyến khích cộng đồng sáng tạo 

trong tổ chức và triển khai hoạt động 
2 2 1 

53. Xây dựng định hướng phát triển và 

hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp 
2 2 1 

Các hỗ trợ 

về sinh kế 

và hỗ trợ 

của các cơ 

quan chức 

năng 

4.3. Hỗ trợ xây 

dựng mô hình sinh 

kế 

54. Xây dựng mô hình phát triển sinh kế 

ở trong rừng được giao 
2 2 1 

55. Xây dựng cơ chế hỗ trợ, vận hành 

và quản lý nguồn vốn và mô hình hỗ trợ 
1 1 1 

56. Hỗ trợ tài chính và vật chất 4 4 4 

4.4. Hỗ trợ xây 

dựng quỹ bảo vệ 

rừng 

57. Hỗ trợ kinh phí cho quỹ bảo vệ rừng 5 5 5 

58. Cho khai thác tạm ứng gỗ từ rừng 

được giao 
0 0 0 

59. Xây dựng cơ chế sử dụng quỹ phát 

triển rừng công đồng 
5 5 5 

4.5. Sự phối hợp 

của cơ quan chức 

năng 

60. Mức độ hỗ trợ của Chính quyền địa 

phương 
4 4 5 

61. Hỗ trợ tích cực của Hạt kiểm lâm 3 3 3 

62. Các tổ chức chính trị xã hội cùng 

tham gia và phối hợp với cộng đồng 

trong triển khai các hoạt động 

3 3 2 



 

Phụ lục 6: Sơ đồ lát cắt rừng cộng đồng bản Cổ Tràng 

 

 

 

(1) 

(6) 

(2) 

(7) 

(5) 

(3) 

(4) 

(8) 

Ghi chú: 

(1): Bản Cổ Tràng 

(2): Vùng trồng hoa màu (đậu, ngô…) 

(3): Sông Cổ Tràng 

(4) Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây 

(5): Rừng trồng keo 

(6): Rừng cộng đồng bản Cổ Tràng 

(7): Rừng cộng đồng bản Sắt 

(8): Ranh giới RCĐ các bản 



 

Phụ lục 7: Sơ đồ lát cắt rừng cộng đồng bản Phú Minh 

 

 

Ghi chú: 

(1): Bản Phú Minh 

(2): Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây 

(3): Rừng trồng keo 

(4) Vùng trồng hoa màu (đậu, ngô…) 

(5): Rừng cộng đồng bản Phú Minh 

(6): Ranh giới RCĐ và VQG PN-KB 

(7): Chốt QLBVR của VQG PN-KB 

(8): Vườn QGPN-KB 

 

 

(1) 

(5) 

(3) 

(8) 

(2) 

(4) 

(6) 

(7) 



 

Phụ lục 8: Sơ đồ lát cắt rừng cộng đồng bản cà Ròong 2 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1): Bản Cà Ròong 2 

(2): Đường giao thông 

(3): Vùng trồng lúa nương 

(4): Sông Cà Ròng 

(5): Rừng cộng đồng bản Cà Ròong 2 

(6): Ranh giới RCĐ và VQG PN-KB 

(7): Vườn QG PN-KB 

(3) 

(5

) 

(2) 

(7) 

(4) (1) 

(6) 
 



Phụ lục 9: Mẫu phiếu điều tra hộ gia đình 

PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH 

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

Họ và tên chủ hộ: ………………………………………………………………….… 

Tuối: ……………Dân tộc:…………………..…Nam (nữ): .................................... 

Địa chỉ: Thôn……………..…… Xã ……………….Huyện ….. - Tỉnh ……… 

Số nhân khẩu trong gia đình: …......…… người: Nam: …..... người; Nữ: ...…. người 

Có bao nhiêu người trong các độ tuổi dưới đây. 

 1-15 tuổi 16 – 54 tuổi Trên 55 tuổi 

Nam    

Nữ    

1. Gia đình thuộc loại hộ nào?   

 Nghèo  Cận nghèo  Trên nghèo 

II. Các hoạt động của người dân liên quan đến tài nguyên rừng. 

1. Gia đình có thường xuyên khai thác các sản phẩm từ rừng tự nhiên không? 

Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Không   

- Nếu trả lời có, thì gia đình ông bà thường khai thác những sản phẩm nào sau đây? 

 

 Động vật hoang dã  Gỗ  Củi  

 Cây cảnh  Đá cảnh  Song mây 

 Lá nón  Mật ong rừng  Đánh bắt cá, tôm 

 Khác 1:………………  Khác 2:……………..  Khác 3:……………. 

- Mục đích khai thác tài nguyên của hộ gia đình là? 

Động vật hoang dã: 

 Để dùng 

 Để bán 

Gỗ: 

 Để dùng 

 Để bán 

Củi: 

 Để dùng 

 Để bán 

Cây cảnh: 

 Để dùng 

 Để bán 

Đá cảnh: 

 Để dùng 

 Để bán 

Song mây: 

 Để dùng 

 Để bán 

Lá nón: 

 Để dùng 

 Để bán 

Mật ong rừng: 

 Để dùng 

 Để bán 

Đánh bắt cá, tôm: 

 Để dùng 

 Để bán 

Khác 1:…………… 

 Để dùng 

 Để bán 

Khác 2:…………… 

 Để dùng 

 Để bán 

Khác 3:……………. 

 Để dùng 

 Để bán 

2. Trong gia đình ai là người thường khai thác các sản phẩm từ rừng? 

………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………….......... 

Mã số phiếu điều tra:…………. 

Mã số hộ……….................….. 

 



III. Sự tham gia vào tiến trình giao rừng và lập kế hoạch quản lý, quy ước bảo 

vệ rừng. 

1. Gia đình bác (anh/chị) có tham gia các cuộc họp thôn bàn về giao rừng cho 

cộng đồng không? 

Không  Vì sao?............................................................................... 

Có  Bao nhiêu lần? 

1 Lần   2 Lần   3 Lần trở lên  

2. Trong qua trình họp thôn bác (anh/ chị) có tham gia ý kiến đóng góp không? 

Không    Có   

*Bác thường góp ý kiến của mình theo hình thức 

nào?............................................................................. 

3. Trong cuộc họp thôn bác (anh/chị) thấy có những ai tham gia? 

Trưởng thôn     Người dân trong thôn   Kiểm lâm  

Cán bộ xã  

Khác................................................................................................................... 

4. Trong quá trình khảo sát phạm vi ranh giới, trữ lượng, chủng loại gỗ trước khi 

giao rừng gia đình bác (anh/chị) có tham gia không? 

Có      Không   Không biết  

* Gồm những ai tham gia?................................................................................... 

5. Thôn mình có tổ chức các cuộc họp bàn về kế hoạch quản lý rừng sau khi nhận 

rừng không? 

Có    Không   Không biết  

Tại sao không (không biết)?.................................................................................... 

* Những ai tham gia vào các buổi họp thôn bàn về kế hoạch quản lý rừng? 

- Tất cả người dân trong thôn           - Cán bộ thôn, Xã  

- Tổ quản lý bảo vệ rừng của thôn  - Cán bộ Huyện, kiểm lâm  

* Trong số những người tham gia ai có vai trò quyết định đến việc quản lý 

rừng?................................................................................................................. 

6. Trong các cuộc họp thôn bàn về việc quản lý rừng sau khi được giao bác và bà 

con có đóng góp ý kiến gì không? 

Có   Không   Không tham gia họp    



7. Bác (anh/chị) có tham gia trong việc lập quy ước bảo vệ rừng của thôn không? 

Có    Không   

*Gồm những ai tham gia:............................................................................ 

IV. Tình hình quản lý bào vệ và phát triển rừng sau khi giao cho cộng đồng 

1. Đi bộ từ nhà của ông (bà) đến rừng của thôn mất bao lâu? 

Dưới 15 phút    15 – 30 phút     30 phút đến 1giờ       Trên 1 giờ  

2. Gia đình đã tham gia vào việc quản lý, bảo vệ rừng của cộng đồng thôn như 

thế nào? 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

3. Tình hình khai thác rừng trái phép hàng năm ở khu rừng 

 Có khai thác    Không khai thác      Không biết   

Nếu có thì khai thác vào thời gian nào, cụ thể? …………………………………... 

Người ở đâu thường vi phạm?................................................................................... 

4. Bác (anh/chị) đánh giá vai trò của cộng đồng thôn trong việc quản lý, bảo vệ 

rừng hiện nay như thế nào? 

Quan trọng    Quan trọng ít     Không quan trọng   

5. Theo bác (anh/chị) xã có nên giao rừng cho cộng đồng thôn quản lý không? 

Có   Không    Không  biết  

Lí do cụ thể………………………………………………………………….. 

6. Gia đình bác (anh/chị) đi tuần tra rừng bao nhiêu lần trong 1 năm? 

Không đi  1 Lần  2 Lần  3 Lân trở lên    

* Việc tuần tra rừng của thôn được phân công như thế nào, những ai tham gia? 

.............................................................................................................................. 

7. Khi bắt gặp trường hợp vi phạm đến rừng của thôn bác thường làm gì? 

Bắt giữ  Báo cho kiểm lâm   Báo cho tổ bảo vệ  

Báo cho thôn  Không quan tâm  

8. Từ khi nhận rừng bác (anh/chị) thấy số vụ chặt phá rừng (khai thác gỗ, phát 

rừng làm nương....) thay đổi như thế nào so với trước khi nhận rừng không? 

.......................................................................................................................... 



12. Bác (anh/chị) thấy trong quá trình quản lý rừng thôn mình có gặp những khó 

khăn gì không? (Hưởng lợi không công bằng, quản lý gặp khó 

khăn.).............................................................................................................................. 

13. Bác (anh/chị) thấy trong thời gian nhận rừng thôn mình đã làm gì để phát 

triển rừng được giao? (Trồng bỗ sung cây bản địa, phát triển lâm sản ngoài gỗ; 

chăm sóc, nuôi dưỡng và làm giàu rừng...) 

Các hoạt đông Thời gian thực hiện Người thực hiện Kết quả 

    

    

    

14. Theo Bác những nội dung (kế hoạch, quy ước...) mà thôn đề ra để áp dụng 

vào quản lý và phát triển rừng của thôn có phù hợp không? 

Có   Không   

Tại sao?.................................................................................................................... 

Người dân thực hiện kế hoạch đó như thế nào?...................................................... 

Nếu được góp ý bác (anh/ chị) nghĩ nên bỗ sung nhũng gì?................................ 

15. Từ khi giao rừng đến nay những đối tượng sau đây làm gì trong quá trình 

quản lý rừng? 

               Thành phần 

Hoạt động 

Trưởng 

thôn 

TổQLBVR Hộ gia 

đình 

Cán bộ 

xã 

Kiểm lâm 

Xác định ranh giới khu rừng      

Tuần tra bảo vệ rừng      

Xây dựng kế hoạch QLBVR      

Xây dựng quy ước bảo vệ rừng      

Xử phạt vi phạm      

Cung cấp thông tin về QLBVR      

V. Hiệu quả của việc giao rừng thông qua một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi 

trường. 

1. Từ khi nhận rừng thu nhập của giao đình bác (anh/chị) có thay đổi gì so với 

trước khi nhận không? 

Không          Có  



* Thay đổi như thế nào?...................................................................................... 

* Theo bác (anh/chị) vì sao có sự thay đổi đó?...................................................... 

2. Bác (anh/chị) thấy ở thôn mình người dân đã được hưởng lợi những gì từ rừng 

sau khi nhận quản lý bảo vệ?...................................................................... 

* Người dân được khai thác các sản phẩm gì từ rừng? 

Không được khai thác   Có  

- Khai thác những sản phẩm nào?........................................................................ 

- Khai thác như thế nào. bao nhiêu?..................................................................... 

........................................................................................................................... 

3. Những năm gần đây gia đình bác (anh/chị) có nhận được sự hỗ trợ của các 

chương trình, dự án nào không? 

 Không   Có  

* Sự hỗ trợ của các chương trình dự án đối với thôn mình năm vừa qua so với 

những năm trước khi nhận rừng có thay đổi gì không? 

Thời điểm 

Các chỉ tiêu 
Trước khi nhận rừng Sau khi nhận rừng 

Số dự án hỗ trợ   

Tên các dự án   

Các hoạt động hỗ trợ   

4. Sau khi nhận rừng bác (anh/chị) thấy có thêm nhiều công việc giúp tăng thu 

nhập cho người dân hơn trước không? 

Có     Không       Không thay đổi  

Những nguồn thu từ rừng cộng đồng?.................................................................. 

5. Theo bác rừng cộng đồng có những vai trò gì đối với đời sống của người dân 

trong thôn? 

Bảo tồn nguồn nước      Chắn gió bão lũ lụt      Gỗ làm nhà     LSNG  

Khác……………………………………………………………………………… 

6. Theo bác những quyền lợi mà người dân nhận được sau khi nhận quản lý bảo 

vệ rừng là gì? 

Thu hái LSNG       Khai thác gỗ        Chăn thả gia súc dưới tán rừng    

Trích thưởng từ việc xử lý VPPL          Bắt động vật rừng đúng quy định  



Khác………………………………………………………………………………  

7. Theo bác người dân có trách nhiệm gì đối với quản lý bảo vệ rừng của 

cộng đồng? 

Tuần tra bảo vệ                  Phát hiện và tố giác đối tượng vi phạm           Phòng 

cháy chữa cháy rừng   

Khác……………………………………………………………………………… 

9. Gần đây khi đi tuần tra rừng bác có thấy những loài mà người dân trong thôn 

thường khai thác có thay đổi gì không? 

Ít hơn trước              Phải đi sâu vào rừng mới gặp   

 Nhiều hơn trước           Không thay đổi     

10. Những loài cây gố lớn, loài có giá trị ở trong rừng có thay đổi gì về thành 

phần loài, mật độ và chất lượng không?................................................................ 

11. Các loài cây tái sinh trong rừng có thay đổi gì về thành phần loài, mật độ và 

chất lượng của cây con  không?......................................................................... 

12. Khối lượng cành lá rơi rụng trong rừng có nhiều hơn trước không? Các loài 

giây leo, cây bụi có thay đổi gì không?............................................................. 

13. Từ khi nhận rừng đến nay bác có thấy những khu rừng mà thôn mình nhận 

quản lý có thường xuyên xảy ra cháy rừng không? 

Không                Có           Bao nhiêu lần/năm?....................................... 

* Khi xảy ra cháy thì những ai tham gia chữa cháy? 

Trưởng thôn                   Cán bộ xã                                Kiểm lâm   

Tổ bảo vệ rừng của thôn                       Tất cả người dân trong thôn   

* Sự tham gia của người dân trong thôn khi xảy ra cháy rừng hiện nay so với trước khi 

nhận rừng có thay đổi gì không? 

Không            Có      Thay đổi như thnào?............................................... 

14. Theo bác mực nước trong các khe suối, ao hồ, ruộng và giếng nước hiện nay 

có thay đổi gì so với những năm trước khi thôn nhận rừng không? 

Cao hơn             Thấp hơn          Như trước                Không biết   

Quảng Bình, ngày…….tháng……..năm 201… 

Người phỏng vấn 

 

 

 



Phụ lục 14: Trích “Nội dung kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bản Cà Ròong 

2” 

1. Kế hoạch bảo vệ rừng 

Các hoạt động chính: 

- Thực hiện tuần tra rừng cộng đồng: 540 công trong 5 năm. 

- Bình quân mỗi năm thực hiện: 108 công tuần tra bảo vệ rừng. 

- Cộng đồng tổ chức tuần tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng 

như khai thác trộm cây gỗ và lâm sản phụ, lấy củi tự do, chăn thả rông trâu bò. 

- Đóng biển cấm vào rừng cộng đồng tự do: khoảng 15 biển ở các vị trí nhạy 

cảm. 

- Phát đường ranh giới và đóng mốc đường ranh giới rừng cộng đồng, khoảng 

20 mốc. 

- Phòng chống lửa rừng. 

- Tuyên truyền vận động người dân trong bản về ý thứ bảo vệ rừng cộng đồng 

Biểu 8: Kế hoạch bảo vệ rừng                          

Tiểu 

khu 

Kho

ảnh 

Sô 

hiệu 

lô 

Diện 

tích 

Thời gian thực hiện - Năm Mô tả 

hoạt 

động 

Ước tính chi phí 

2015 2016 2017 2018 2019 Công 
Chi phí 

(đ) 

Nguồ

n vốn 

290 

3 

a 
2,63

1 
X X X X X   

1 tháng 

9công, 

01năm 

108 

công,  

Một công 

hỗ trợ 

100.000 

đ. 

Dự án 

hỗ trợ 

d 
19,8

3 
X X X X X 

-Tuần 

tra bảo 

vệ 

5 năm 

540 

công 

540 công 

hỗ trợ 54 

triệu đồng 

  

4 b 
10,8

81 
X X X X X         

291 

3 

b 
1,89

3 
X X X X X 

– Làm 

biển 

báo  

      

c 
4,52

5 
X X X X X 

– 

Tuyên 

truyền 

      

h 
3,37

5 
X X X X X         

i 
3,83

2 
X X X X X         

k 
7,57

5 
X X X X X         

4 

d 
10,4

72 
X X X X X         

e 
10,1

36 
X X X X X         



Tiểu 

khu 

Kho

ảnh 

Sô 

hiệu 

lô 

Diện 

tích 

Thời gian thực hiện - Năm Mô tả 

hoạt 

động 

Ước tính chi phí 

2015 2016 2017 2018 2019 Công 
Chi phí 

(đ) 

Nguồ

n vốn 

Tổng cộng 
  

75,2 
            

540 

công 

54 triệu 

đồng   

* Xử lý trường hợp lâm sản thu giữ từ khai thác trái phép: 

- Cộng đồng được phép thu giữ lâm sản khi phát hiện khai thác lâm sản trái 

phép.Lâm sản thu được cộng đồng phải đưa vào trong tổng khối lượng lâm sản đã 

được phê duyệt khai thác theo kế hoạch (Nếu được UBND xã, huyện chấp nhận).  

 2. Kế hoạch Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 

 Biểu 9: Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 

Tiể

u 

khu 

Khoản

h 

Sô 

hiệ

u lô 

Diện 

tích 

Thời gian thực hiện - Năm 
Mô tả 

hoạt 

động 

Ước tính chi 

phí 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 
C 

C

P 

(đ) 

Nguồ

n vốn 

290 3 c 
3.07

6 
X X X X X 

KN, 

BV tái 

sinh 

tự 

nhiên 

Khôn

g cho 

người 

và gia 

súc 

vào 

khu 

rừng 

KN 

 

   

Cộng 

đồng 

tư bảo 

vệ, 

không 

cho 

người 

và gia 

sú vào 

khu 

vực 

rừng 

tái 

sinh tự 

nhiên 

291 4 a 
1.81

8 
X X X X X 

Tổng cộng 
  

4.89

4             
 

   

Mô tả nội dung thực hiện:  

Thực hiện khoanh nuối tái sinh tự nhiên, trong 5 năm thực hiện khoanh nuôi 

tái sinh tự nhiên không tác động. 

Không cho người và gia súc vào khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng. 

Khi có điều kiện kinh phí cho phép, các lô rừng này sẽ được cộng đồng đưa 

vào thiết kế trồng bổ sung các loài cây gỗ có giá trị. 



 

3. Kế hoạch nuôi dưỡng - tu bổ rừng 

Biểu 12: Kế hoạch nuôi dư ng – tu bổ rừng (áp dụng lô rừng nghèo IIIA1) 

Tiểu 

khu 
Khoảnh 

Sô 

hiệu lô 

Diện 

tích 

Mô tả hoạt 

động 

Ước tính chi phí 

Công Chi phí (đ) 
Nguồn 

vốn 

500m2/công 100.000đ/công 

DA hỗ 

trợ, cộng 

đồng 

đóng 

góp ngày 

công 

290 4 a 5,973 

Phát cây bụi 

230 23 triệu 

  

  

  

  

Phát dây leo 

Chặt cây công, 

sâu bệnh 

291 3 g 5,550 

Phát cây bụi 

Phát dây leo 

Chặt cây công, 

sâu bệnh 

Tổng cộng 
  

11,523 
  

230 công 23 triệu đồng 
  

Mô tả nội dung thực hiện:  

- Thực hiện ở tất cả các lô rừng tự nhiên đối với lô rừng chưa đạt tiêu chuẩn 

khai thác, thực hiện 5 – 7 năm 1 lần. Đối với lô rừng đạt tiêu chuẩn khai thác thực 

hiện đồng thời với việc khai thác. 

- Diện tích nuôi dư ng rừng hàng năm: dựa vào vốn, nhân lực, diện tích rừng 

để xác định cho kế hoạch 5 năm. 

- Kĩ thuật nuôi dư ng: phát dây leo, chặt tỉa thưa cây cong queo, sâu bệnh, 

những cây chèn ép cây gỗ có giá trị, cây chết khô, tận dụng gỗ tỉa thưa. 

- Thực hiện tu bổ các lô rừng gần trước, lô xa sau. 

- Giải quyết nhu cầu gỗ nhỏ, củi và lâm sản ngoài gỗ cho cộng đồng. 

- Nghiệm thu nuôi dư ng rừng. 



 

4. Kế hoạch khai thác lâm sản ngoài gỗ 

Biểu 14: Kế hoạch khai thác lâm sản ngoài gỗ (bình quân năm) 

Mục đích Loài Công dụng 
Tên lô 

khai thác 

Mùa khai 

thác 

Số lượng/ 

năm 

Khai 

thác hộ 

GĐ hay 

CĐ 

Gia dụng Song, mây Buộc, đan lát 

 Khai thác 

được ở tất 

cả các lô có 

lâm sản đó. 

  

  

  

Mùa khô 8 tấn/năm HGĐ 

 

Mật ong 
Sử dụng gia 

đình, bán 

Mùa xuân 

– hạ 
7 tạ/ năm HGĐ 

Cây thuốc 

đau răng 
Chữa bệnh  Cả năm 10 kg/năm HGĐ 

Cây thuốc bổ 

máu 

Thuốc bổ máu, 

phụ nữ sinh đẻ 
Cả năm 300kg/năm HGĐ 

Cây thuốc 

chữa mụn 

nhọt 

Chữa bệnh, Cả năm  HGĐ 



Phụ lục 15: Tóm tắt kế hoạch quản lý rừng 5 năm (từ 01/6-2014 đến 1/7- 2019) của bản Ca Ròong 2 

Mục 

tiêu cụ 

thể và 

kế 

hoạch 

hoạt 

động 

Nội 

dung 

công 

việc cụ 

thể 

(theo kế 

hoạch 

Người 

thực 

hiện 

(HGĐ, 

tổ, 

nhóm 

hay 

cộng 

đồng) 

 

Chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm (2013 – 2018) 

 

Các nguồn vốn hỗ trợ có khả năng huy 

động 5 năm (2013 – 2018.) 

Dơn vị tính: triệu đồng 

Công 

của 

dân 

đóng 

góp 

(ngày 

công) 

Kỳ Ban 

QLRCĐ 

báo cáo Xã 

và cộng 

đồng (theo 

quý, 6 

tháng hay 

năm/lần) 

Tổng 

cộng 

Năm thứ 

nhất 

(4-2014 

đến 3-

2015) 

Năm thứ 

hai 

(4-2015 

đến 3-

2016) 

Năm thứ 

ba 

(4-2016 

đến 3-

2017) 

Năm thứ 

tư 

(4-

2017đến 

3-2018) 

Năm thứ 

năm 

(4-2018 

đến 3-

2019) 

Tổng 

cộng 

Nguồn 

từ DA 

PNKB 

Nguồn 

Nhà 

nước 

Dân 

đóng 

góp 

Nguồn 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Mục tiêu 1: Cộng đồng bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao, bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần phòng hộ, bảo vệ môi trường, cung cấp 

các dịch vụ môi trường 

Bảo vệ 

rừng và 

đất lâm 

nghiệp 

được 

giao 

(ha) 

Tuần 

tra bảo 

vệ rừng 

Tổ BV 

rưng 
75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2  54    100.000 6 tháng 

Tuyên 

truyền 
CĐ X X X X X X    X    

Làm 

biển 

báo 

CĐ 1       3  x    

Bảo hộ 

lao 

động 

CĐ 50 10 10 10 10 10  15      

...               

Mục tiêu 2: Cộng đồng phát triển có hiệu quả diện tích rừng, nâng cao giá trị của rừng và tăng độ che phủ 

1. 

Trồng 

và 

chăm 

sóc 

rừng 

trồng 

Trồng 

rừng 
CĐ 

50,331 
 

 
15,755 

 

34,576 

 
   

396,5 

 X    

Chăm 

sóc 

rừng 

CĐ 
50,331 

 
 

15,755 
 

34,576 

 
    x    

2., 

KNTS 

Cắt dây 

leo 
CĐ 4,894 4,894 4,894 4,894 4,894 4,894        



Mục 

tiêu cụ 

thể và 

kế 

hoạch 

hoạt 

động 

Nội 

dung 

công 

việc cụ 

thể 

(theo kế 

hoạch 

Người 

thực 

hiện 

(HGĐ, 

tổ, 

nhóm 

hay 

cộng 

đồng) 

 

Chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm (2013 – 2018) 

 

Các nguồn vốn hỗ trợ có khả năng huy 

động 5 năm (2013 – 2018.) 

Dơn vị tính: triệu đồng 

Công 

của 

dân 

đóng 

góp 

(ngày 

công) 

Kỳ Ban 

QLRCĐ 

báo cáo Xã 

và cộng 

đồng (theo 

quý, 6 

tháng hay 

năm/lần) 

Tổng 

cộng 

Năm thứ 

nhất 

(4-2014 

đến 3-

2015) 

Năm thứ 

hai 

(4-2015 

đến 3-

2016) 

Năm thứ 

ba 

(4-2016 

đến 3-

2017) 

Năm thứ 

tư 

(4-

2017đến 

3-2018) 

Năm thứ 

năm 

(4-2018 

đến 3-

2019) 

Tổng 

cộng 

Nguồn 

từ DA 

PNKB 

Nguồn 

Nhà 

nước 

Dân 

đóng 

góp 

Nguồn 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

tự 

nhiên 
Bảo vệ CĐ 4,894 4,894 4,894 4,894 4,894 4,894        

3. Tu 

bổ rừng 

Phát 

dây leo, 

cây bụi 

CĐ 11,523  11,523     

23 

 

 X    

Chặt 

tỉa cây 

cong 

queo, 

sâu 

bệnh 

CĐ 11,523 11,523 11,523      X    

...               

Mục tiêu 3. Khai thác, sử dụng rừng cộng đồng bền vững, góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế xã hội của thôn, xã, góp phần xóa đói giảm nghèo cho 

người dân 

 

Khai 

thác sử 

dụng 

rừng 

Khai 

thác gỗ 

rừng 

TN m
3
) 

CĐ 8549,8  24 33,5 55 66    X    

Khai 

thác 

LSNG 

CĐ   X X X X    X    

Gỗ làm 

nhà 

mới 

(nhà) 

CĐ 112 14 21 35 42     X    

Gỗ làm 

bếp 
CĐ 46 4 6 10 12     X    



Mục 

tiêu cụ 

thể và 

kế 

hoạch 

hoạt 

động 

Nội 

dung 

công 

việc cụ 

thể 

(theo kế 

hoạch 

Người 

thực 

hiện 

(HGĐ, 

tổ, 

nhóm 

hay 

cộng 

đồng) 

 

Chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm (2013 – 2018) 

 

Các nguồn vốn hỗ trợ có khả năng huy 

động 5 năm (2013 – 2018.) 

Dơn vị tính: triệu đồng 

Công 

của 

dân 

đóng 

góp 

(ngày 

công) 

Kỳ Ban 

QLRCĐ 

báo cáo Xã 

và cộng 

đồng (theo 

quý, 6 

tháng hay 

năm/lần) 

Tổng 

cộng 

Năm thứ 

nhất 

(4-2014 

đến 3-

2015) 

Năm thứ 

hai 

(4-2015 

đến 3-

2016) 

Năm thứ 

ba 

(4-2016 

đến 3-

2017) 

Năm thứ 

tư 

(4-

2017đến 

3-2018) 

Năm thứ 

năm 

(4-2018 

đến 3-

2019) 

Tổng 

cộng 

Nguồn 

từ DA 

PNKB 

Nguồn 

Nhà 

nước 

Dân 

đóng 

góp 

Nguồn 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

mới 

(bếp) 

Gỗ làm 

chuồng 

trại 

CĐ 9,5 1,5 2 2,5 3,5     X    

Gỗ gia 

dụng 
CĐ 19 3 3 6 7     X    

Gỗ làm 

quan 

tài 

CĐ 6 1,5 1,5 1,5 1,5     X    

 



Phụ lục 16: Các quyết định giao rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng 



 



 

 
 



 

 
 



 



 

 


