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TÓM TẮT 

Đồng quản lý (ĐQL) rừng là một trong những phương thức quản lý rừng đang thu hút sự quan tâm từ cấp 

Trung ương đến địa phương. Thực tiễn một số nơi đã chỉ rõ quản lý rừng với sự tham gia của cộng đồng địa 

phương sống gần rừng và các tổ chức của Nhà nước 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 khu vực miền núi của Việt Nam. Nghiên cứu về 

mô hình ĐQL rừng tại xã Pú Luông thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã được 

thực hiện. Phương pháp chủ đạo của nghiên cứu là phỏng vấn các đối tượng liên quan kết hợp quan sát thực tế. 

Mỗi nhóm hộ phỏng vấn 20 hộ gia đình. Áp dụng phương pháp phỏng vấn sâu đối với các đối tượng giữ vai trò 

quản lý trên địa bàn. Kết quả của nghiên cứu là đã làm rõ được thực trạng và hiệu quả của mô hình ĐQL rừng đối 

với đời sống kinh tế và môi trường của địa phương; xác định những tồn tại và hạn chế của mô hình ĐQL đang 

được áp dụng. Từ đó, các kiến nghị đã được đưa ra để khắc phục khó khăn và hoàn chỉnh mô hình ĐQL tại cho 

khu vực trong thời gian tới.  

Từ khóa:  Đồng quản lý, H’Mông, khu bảo tồn, Pú Luông và rừng cộng đồng 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Rừng là tài nguyên vô cùng quý giá của đất 

nước, một bộ phận quan trọng của môi trường 

sinh thái, nó không chỉ có khả năng tái tạo mà 

còn có giá trị lớn về kinh tế, gắn liền với đời 

sống người dân các dân tộc miền núi.  

Tính đến tháng 12/2011 diện tích rừng Việt 

Nam khoảng 13,4 triệu ha, độ che phủ là 

39,7% (Quyết định số 2089/2012/BNN-PTNT) 

[2], trong đó khoảng 10 triệu ha là rừng tự 

nhiên. Rừng Việt Nam được chia thành 3 loại 

là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản 

xuất. Trong đó, hệ thống rừng đặc dụng được 

coi là chiến lược bảo tồn thiên nhiên lâu dài 

của Việt Nam và là cơ hội tồn tại của các loài 

động, thực vật đang bị đe dọa. Do rừng tự 

nhiên ngày càng bị thu hẹp, đa dạng sinh học 

bị đẩy lùi tới những vùng núi nên hầu hết các 

khu rừng đặc dụng được phân bố ở các vùng 

sâu, vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc 

thiểu số sinh sống. Những khu vực này thường 

có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, kinh tế xã 

hội kém phát triển, trình độ dân trí còn nhiều 

hạn chế (Đinh Ngọc Lân, 2002). Điều này đã 

gây ra không ít trở ngại cho công tác quản lý 

các khu rừng đặc dụng trong thời gian qua, đặc 

biệt là lực lượng quản lý rừng thường rất 

mỏng, nhiều nơi không đủ điều kiện để thành 

lập ban quản lý.   

Nằm trên dải Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, hơn 

15 năm về trước Khu bảo tồn loài và sinh cảnh 

Mù Cang Chải (KBT) có nhiều khu rừng gần 

như vẫn còn nguyên vẹn, ít bị tác động (Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, 1997) [1]. Tuy nhiên, 

hiện nay việc quản lý bảo vệ KBT đang gặp rất 

nhiều khó khăn. Kinh phí hoạt động hàng năm 

hạn hẹp, trước đây chỉ dựa vào nguồn chương 

trình 661. Mặt khác, trang thiết cho tổ tuần tra 

rất thiếu thốn, các thành viên tổ tuần tra có 

trình độ văn hoá thấp nên gặp khó khăn trong 

xử lý sự việc. Một vấn đề nữa là người dân địa 

phương ở đây chủ yếu là người dân tộc 

H’Mông với truyền thống du canh, du cư, cuộc 

sống vẫn phụ thuộc khá nhiều vào các nguồn 

tài nguyên sẵn có trong rừng như gỗ củi, lâm 

sản ngoài gỗ... Do vậy, giải pháp cho công tác 

quản lý tài nguyên rừng ở đây không thể tách 

Qu¶n lý Tµi nguyªn rõng & M«i trêng 



 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2013 89

rời sự tham gia của cộng đồng địa phương và 

các thành phần khác có liên quan. Giải pháp 

cùng với người dân và các cơ quan tổ chức 

khác trên địa bàn tham gia quản lý KBT hay 

đồng quản lý tài nguyên rừng được xem là có 

nhiều triển vọng nhằm bảo tồn giá trị đa dạng 

sinh học trong khu vực. Mô hình này đã được 

triển khai và bước đầu đem lại hiệu quả ở xã 

Púng Luông thuộc khu bảo tồn loài và sinh 

cảnh Mù Cang Chải. Do vậy, việc đánh giá 

hiệu quả của mô hình đồng quản lý rừng ở đây 

là cần thiết để rút ra những bài học kinh 

nghiệm cho việc hoàn thiện mô hình và nhân 

rộng mô hình ra các khu vực có điều kiện 

tương đồng. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  
     NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang 

Chải với tổng diện tích 20.293 ha, trong đó 

diện tích phân khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, 

khu phục hồi sinh thái, dịch vụ hành chính lần 

lượt là 15.129 ha, 5.164 ha, 185 ha; vùng đệm 

là 94.325 ha.  

- Các hộ gia đình tham gia và không tham 

gia ĐQL rừng ở Xã Pú Luông, một xã vùng cao 

của huyện Mù Cang Chải, có 9 bản và 1 thị tứ, 

với 641 hộ, 3.471 khẩu. Dân tộc H’Mông 

chiếm đa số (gần 88%), dân tộc Kinh 11%, 

Thái 0,37%. 

- Nghiên cứu tập trung vào thực trạng nguồn 

tài nguyên thiên nhiên trong KBT, những thành 

công và bất cập của các mô hình thực tiễn về 

đồng quản lý rừng đặc dụng hiện có tại KBT, 

và các giải pháp mang tính định hướng về ĐQL 

rừng ở KBT. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp 

bao gồm các công trình nghiên cứu của các tác 

giả trong và ngoài nước về lĩnh vực ĐQL tài 

nguyên thiên nhiên nói chung và ĐQL rừng 

nói riêng; các văn bản pháp quy, các chương 

trình dự án và các báo cáo  có liên quan đến 

ĐQL rừng; 

- Lựa chọn điểm nghiên cứu: Xã Pú Luông 

nằm trong và vùng đệm của KBT, người dân 

trong xã có đời sống phụ thuộc vào tài nguyên 

của KBT và có vị trí quan trọng trong kiểm 

soát các hoạt động khai thác lâm sản. 

- Phỏng vấn: Đối tượng bao gồm cán bộ 

thuộc: Ban quản lý KBT; chính quyền xã; cộng 

đồng người dân địa phương trực tiếp tham gia 

ĐQL; cộng đồng người dân không trực tiếp 

tham gia ĐQL nhưng có sinh kế phụ thuộc vào 

tài nguyên rừng ở khu vực ĐQL; cộng đồng 

người dân không tham gia ĐQL và có sinh kế 

không phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Sử dụng 

bảng câu hỏi phỏng vấn bán cấu trúc với đối 

tượng cộng đồng người dân địa phương; phỏng 

vấn sâu cán bộ quản lý khu bảo tồn, vườn quốc 

gia và chính quyền địa phương về tình hình và 

kết quả thực hiện mô hình ĐQL rừng đặc dụng. 

- Xử lý và phân tích số liệu: Dùng phương 

pháp phân tích tổng hợp, mô tả, so sánh, đánh 

giá để đánh giá tiềm năng phát triển ĐQL tài 

nguyên rừng. Phân tích kết quả các phiếu điều 

tra, từ đó so sánh, đánh giá tìm ra những nhân 

tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng 

địa phương vào quản lý bảo vệ (QLBV) rừng 

và giải pháp cơ bản thích hợp cho phương thức 

ĐQL tại xã Pú Luông thuộc KBT. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Đặc điểm cơ bản cộng đồng người dân 
khu vực nghiên cứu 

3.1.1. Phân loại nhóm hộ tại khu vực nghiên cứu 
Vùng rừng đặc dụng của xã Pú Luông chủ yếu 

nằm trên địa bàn các bản Nả Háng A, Nả Háng B 

và Mý Háng Tủa Chử, do vậy các hộ tham gia 

ĐQL là các hộ gia đình thuộc ba bản này.  

- Hộ tham gia ĐQL: Số lao động của các hộ 

còn rất ít so với số khẩu trong gia đình, thu 

nhập chủ yếu từ nông nghiệp. Đời sống người 

dân ở đây còn rất thiếu thốn, đa số các hộ 

thuộc diện nghèo (14/20 hộ). Phần lớn các hộ 

thuộc các bản có tham gia ĐQL đều là các hộ 

đã sinh sống ở địa phương từ lâu và thuộc 

nhóm các dân tộc thiểu số; nhận thức và khả 

năng thông thạo tiếng Kinh của các hộ tương 

đối hạn chế.  
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- Hộ không tham gia ĐQL: Trong số 10 thôn 

bản của xã có 7 bản không nằm trong vùng rừng 

đặc dụng, do vậy các hộ gia đình của những bản 

này chưa tham gia vào ĐQL rừng. Qua điều tra 

thấy rằng đời sống của bà con trong bản chủ 

yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và đa phần là hộ 

nghèo (16/20 hộ), còn hộ trung bình thì thu 

nhập đều kiếm thêm từ rừng.  

3.1.2. Sự phụ thuộc của người dân vào rừng 

- Khai thác tài nguyên rừng: Cộng đồng địa 

phương là những người đã chung sống lâu năm 

ở khu vực này, họ coi rừng là nguồn sống và 

sử dụng tài nguyên rừng thông qua các hoạt 

động như: phát nương làm rẫy, khai thác lâm 

sản ngoài gỗ và chăn thả gia súc. 

- Các sản phẩm khai thác từ rừng ĐQL: 

Chủ yếu là gỗ khai thác để phục vụ cho nhu 

cầu làm nhà ở, các vật dụng sinh hoạt của 

người dân địa phương. 50% các hộ khai thác 

gỗ để làm nhà, 30% hộ khai thác thảo quả, 

cây thuốc, 30% hộ khai thác củi và 20% hộ 

hái rau từ rừng ĐQL. Chủ yếu các sản phẩm 

này được khai thác để phục vụ nhu cầu sử 

dụng của gia đình. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3. Nhận thức của người dân đối với mô 
hình ĐQL rừng 

- Hộ tham gia ĐQL rừng: Đa số các hộ đều 

nhận thức được rừng không phải của riêng ai 

mà là rừng truyền thống của cộng đồng. Do 

vậy, bảo vệ và phát triển rừng cũng là đảm bảo 

lợi ích của chính bản thân họ. Tuy nhiên, động 

lực chính để các hộ tham gia ĐQL rừng lại là 

nghe lời trưởng thôn, cán bộ và già làng 

(chiếm 60%). 40% hộ tham gia ĐQL rừng để 

được khai thác gỗ và một số hộ tham gia do 

được người dân trong bản bầu vào ban tuần tra. 

 

Bảng 01. Sự tham gia của người dân trong tiến trình ĐQL rừng 

TT Tiêu chí Số hộ Tỷ trọng (%) 

1 Có hiểu biết về các bên tham gia ĐQL rừng 20 100 

2 Tham gia họp dân trước khi tham gia ĐQL rừng 16 80 

3 Tham gia điều tra rừng trước khi tham gia ĐQL rừng 12 60 

4 Có hiểu biết về quyền lợi và nghĩa vụ trước khi tham gia ĐQL rừng 18 90 

5 Mô hình ĐQL rừnghiện nay là phù hợp 18 90 

Số hộ điều tra 20  

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, năm 2012) 

- Hộ không tham gia ĐQL rừng: Qua điều 
tra phỏng vấn chỉ có 30% số hộ thuộc nhóm có 
hiểu biết về ĐQL. Điều này chứng tỏ công tác 
tuyên truyền mới chỉ chú trọng vào những hộ 
nằm trong khu vực có rừng đặc dụng. 

Tuy nhiên 90% các hộ đều sẵn sàng tham 

gia ĐQL rừng nếu có cơ hội và 80% hộ cho 
rằng mô hình ĐQL rừng hiện tại là phù hợp. 
Các hộ đều nhận thức được ĐQL rừng là chủ 
trương của Nhà nước, bảo vệ rừng là nhiệm vụ 
chung và nếu tham gia sẽ có thêm thu nhập và 
được hưởng lợi sau này. 

 
Hình 01. Các hoạt động khai thác tài 

nguyên rừng (Nguồn: Tổng hợp kết quả 
nghiên cứu năm 2012) 
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3.2. Thực trạng đồng quản lý rừng tại xã Pú 
Luông, khu bảo tồn loài & sinh cảnh Mù 
Cang Chải 

3.2.1. Quan hệ giữa các bên liên quan trong 
đồng quản lý rừng  

a) Mâu thuẫn giữa các bên liên quan 

Trong khu vực nghiên cứu, các mẫu thuẫn 
cơ bản giữa các bên liên quan được xác định 
như sau: 

- Mâu thuẫn giữa cộng đồng của bản với các 
cộng đồng khác. Ví dụ: công đồng người 
H’Mông với cộng đồng người Kinh. 

- Mâu thuẫn giữa cộng đồng người dân 
trong bản với những người khai thác, buôn bán 

động vật và lâm sản khác. Đây là mâu thuẫn 
gay gắt khó dung hoà.  

- Mâu thuẫn giữa Ban quản lý khu KBT, 
chính quyền địa phương với người khai thác, 
buôn bán lâm sản.  

- Mâu thuẫn giữa các chủ rừng với một số 
người dân trong cộng đồng bản.  

b) Khả năng hợp tác giữa các bên liên quan 

Tuỳ từng mức độ mà các bên liên quan đều 
có thể trở thành đối tác trong ĐQL. Có bốn 
đối tác chủ đạo là chính quyền địa phương, 
Ban quản lý KBT, cộng đồng người dân, các 
cơ quan đoàn thể và cá nhân được thể hiện ở 
hình 02. 

 

 
 

Hình 02. Sơ đồ khả năng hợp tác, hỗ trợ các đối tác chính 

Qua thực tế nghiên cứu trên địa bàn cho 

thấy, người khai thác và buôn bán lâm sản tuy 

mâu thuẫn và ít hợp tác với các bên liên quan 

khác, nhưng nếu là người địa phương cần được 

khuyến khích tham gia ĐQL rừng. Họ có thể 

đóng góp kiến thức và kinh nghiệm của mình 

cho công tác bảo tồn, đồng thời giảm các hoạt 

động tham gia khai thác lâm sản. 

3.2.2. Hiệu quả và thành tựu khi triển khai mô 
hình đồng quản lý rừng ở khu vực nghiên cứu 

a) Hiệu quả mô hình ĐQL rừng đang áp dụng  

Để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô 
hình đồng quản lý rừng ở khu vực nghiên cứu, 
chúng tôi tiến hành phỏng vấn các hộ gia đình 
tham gia và không tham gia vào ĐQL rừng ở 
địa phương. Kết quả cho ở bảng 02. 

 
Bảng 02. Nhận thức về hiệu quả kinh tế - môi trường của người dân đối với tiến trình ĐQL rừng 

TT Chỉ tiêu 

Ý kiến của người dân 
Hộ tham gia ĐQL Hộ không tham gia ĐQL 

Tăng 
 

Giảm Không 
đổi 

Tăng 
 

Giảm Không 
đổi 

1 Tài nguyên rừng  16 4 0 14 4 2 

2 Lượng nước sinh hoạt  8 12 0 10 6 4 

3 Xói mòn, sạt lở đất 0 20 0 6 4 10 

4 Khai thác rừng ĐQL 4 12 4 - - - 

5 Thu nhập của dân 18 0 2 - - - 

Tổng số hộ điều tra 20 20 

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra năm 2012) 

BQL KBT 

ĐQL rừng 

Cộng đồng dân cư 
thôn bản 

Tổ chức, cá nhân 
khác 

UBND xã 
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- Hiệu quả về kinh tế: Nguồn thu chính của 
đồng bào xã Pú Luông chủ yếu từ trồng lúa, 
làm nương rẫy, chăn nuôi và các ngành nghề 
khác (chiếm khoảng 60%). Trong khi đó, 
nguồn thu từ rừng (lâm nghiệp) chiếm gần 
40%, trong đó một phần đáng kể là những 
khoản thu nhập từ việc tham gia ĐQL rừng 
như khai thác các sản phẩm từ rừng (nhựa 
thông, thảo quả, táo mèo, gỗ tận thu…) và kinh 
phí nhận khoán bảo vệ rừng. Chính vì vậy, 
18/20 hộ (chiếm 90%) có tham gia ĐQL rừng 
có nhận định rằng đời sống của họ khá hơn so 
với trước khi tham gia tiến trình ĐQL rừng, họ 
được hỗ trợ từ ĐQL rừng và các khoản đầu tư 
vào phân bón, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... 

- Hiệu quả về môi trường: Tìm hiểu mô 
hình ĐQL rừng tại Pú Luông cho thấy, ở đâu 
rừng được giao cho dân, cho cộng đồng và gắn 
lợi ích thiết thực của dân với rừng thì ở đó 
rừng được bảo vệ tốt hơn. Có 80% hộ tham gia 
ĐQL rừng và 70% hộ không tham gia ĐQL 
rừng nhận định rằng tài nguyên rừng được tăng 
lên so với trước khi tiến hành ĐQL rừng do 
quản lý bảo vệ tốt hơn, ngăn chặn được nạn 
phá rừng lấy gỗ và săn bắn bừa bãi (bảng 02). 
60% hộ tham gia ĐQL rừng kết luận hiện 
tượng chặt phá rừng đã giảm, tuy nhiên vẫn 
còn một số trường hợp săn bắn bừa bãi và phá 
rừng làm nương rẫy. 100% các hộ tham gia 
ĐQL rừng cho rằng hiện tượng xói mòn, sạt lở 
đất giảm so với trước khi tiến hành ĐQL rừng 
do rừng đầu nguồn được bảo vệ tốt hơn.  

b) Những thành tựu của mô hình ĐQL rừng 

- Huy động được người dân tham gia: Kết 
quả trên chỉ rõ ĐQL rừng không chỉ mang lại 
lợi ích và hiệu quả đối với người dân tham gia 
đồng quản lý mà cả những hộ không tham gia. 
Ở những bản thuộc rừng ĐQL người dân tham 
gia tự nguyện và đông đảo, họ đã tổ chức được 
các tổ tuần tra rừng thường xuyên và hiệu quả. 
Ở những bản không thuộc vùng rừng ĐQL, đa 
số người dân cũng sẵn sàng tham gia nếu được 
lựa chọn.  

- Tăng được nhận thức của người dân về 
ĐQL và công tác QLBV rừng: ĐQL rừng đã 
làm thay đổi sâu sắc nhận thức của người dân 
xã Pú Luông về QLBV rừng. Dù dân trí còn 
thấp và hầu hết là người dân tộc thiểu số nhưng 
các hộ đã hiểu biết được rừng là tài nguyên 
thiên nhiên quí báu của quốc gia, bảo vệ rừng 

là bảo vệ tài sản chung và bảo vệ lợi ích của 
chính bản thân mình. Ngoài ra, các hộ cũng 
nhận thức được QLBV rừng là chủ trương của 
Nhà nước, do vậy cần tuyệt đối tuân thủ và tự 
nguyện tham gia.  

- Cải thiện môi trường sống của người dân 
địa phương: Như phân tích ở trên, thông qua 
bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp người dân, kết 
hợp với quan sát thực tế cho thấy ở xã những 
năm gần đây rừng đã được cộng đồng quan tâm 
chăm sóc bảo vệ nên chất lượng đã được cải 
thiện. Nhờ vậy, nguồn thu nhập của người dân 
được cải thiện, độ che phủ rừng, diện tích rừng 
được trồng mới đã tăng lên, các hiện tượng 
thiên tai, lũ lụt đã được cải thiện rõ rệt.  
3.2.3. Những khó khăn và hạn chế của mô 
hình đồng quản lý rừng 

- Động lực tham gia của người dân: Để tạo 
sự chuyển biến, mô hình ĐQL rừng phải góp 
phần đáng kể cho việc tạo sinh kế, tăng thu 
nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa bàn. Tuy 
nhiên, hiện nay dân số của xã Pú Luông đang 
có sự gia tăng nhanh chóng, trong khi diện tích 
và trữ lượng rừng có hạn nên người dân tham 
gia chưa thu lợi được gì hoặc chỉ thu được một 
ít từ rừng cho dù họ phải bỏ nhiều thời gian để 
quản lý và bảo vệ rừng. Mặt khác, trong khi 
người dân phải đối mặt với những khó khăn về 
tạo thu nhập chính như vốn và việc làm thì mô 
hình này không thể giải quyết được ngay. 
Ngoài ra, cơ chế hưởng lợi từ khai thác lâm 
sản ngoài gỗ cho người dân tham gia ĐQL 
chưa rõ ràng.  

- Công tác tuyên truyền chưa thật sự hiệu 
quả: Thứ nhất, việc tuyên truyền và triển khai 
mô hình ĐQL đã gặp không ít khó khăn do trình 
độ dân trí còn quá thấp, nhận thức của người 
dân về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong 
việc QLBV rừng chưa cao. Thứ hai, công tác 
tuyên truyền, phổ biến về ĐQL rừng mới chỉ tập 
trung ở các bản thuộc vùng có rừng ĐQL, chưa 
chú trọng tới những thôn bản khác trong xã.  

- Công tác trồng rừng chưa được đầu tư đúng 
mức: Kết quả phỏng vấn điều tra cho thấy hầu 
hết các hộ gia đình đều không phát triển trồng 
rừng do không nhận được đầu tư đúng mức. 
Hơn nữa, để có nguồn lợi từ trồng rừng đòi hỏi 
người dân phải có kiến thức nhất định về kỹ 
thuật và phải có thêm thời gian và công sức.  

- Quá trình thực thi tiến trình ĐQL rừng ở 
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xã Pú Luông còn chưa hiệu quả do một số 
nguyên nhân: 

+ Địa hình khó khăn và đường xá xa xôi, 
từ nhà đến KBT xa vì xã thuộc vùng đệm nên 
bà con không thường xuyên đi tuần tra vì mất 
nhiều thời gian. Thông thường các tổ tuần tra 
chỉ đi tuần mỗi tháng một lần hoặc hai lần 
trong trường hợp tình trạng diễn biến phức tạp. 

+ Việc lập kế hoạch QLBV rừng đa phần 
không được người dân biết tới do vậy họ 
không nắm bắt được nội dung để tự thực hiện. 
Chính vì vậy cần mời các già làng, trưởng bản 
tham gia vào các cuộc họp xây dựng kế hoạch 
QLBV rừng để họ tuyên truyền với người dân 
trong bản và lấy ý kiến đóng góp của người 
dân về những vấn đề bất cập để bản kế hoạch 
hoàn thiện hơn. Cần phải lập kế hoạch một 
cách công khai và căn cứ vào tình hình thực tế 
của xã để lập. 

+ Nhu cầu sử dụng gỗ và lâm sản ngoài 
gỗ của nhân dân để xây dựng nhà ở, đồ gia 
dụng, làm hàng xuất khẩu, củi đốt… ngày 
càng nhiều, cung chưa đáp ứng cầu. Giá gỗ 
trên thị trường ngày một cao, trong khi đó sản 
lượng gỗ của địa phương giảm mạnh, nên sức 
ép của xã hội đối với tài nguyên rừng là rất 
lớn. Điều này dẫn tới tình trạng chặt phá rừng, 
khai thác trái phép trong rừng ĐQL diễn biến 
ngày càng phức tạp, giảm hiệu quả của mô 
hình ĐQL rừng. 

+ Về mặt quản lý Nhà nước, các chính 
sách về lâm nghiệp của Nhà nước nói chung và 
của địa phương nói riêng chưa đồng bộ, việc 
giao đất, giao rừng tiến hành quá chậm, chưa 
động viên được sức mạnh của nhân dân, chưa 
gắn quyền lợi và trách nhiệm của người dân và 
các thành phần kinh tế trong công tác tổ chức 
quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng.  

+ Lực lượng Kiểm lâm còn quá mỏng và 
thiếu kinh nghiệm cũng như trình độ kỹ thuật 
để có thể thực hiện tốt vai trò của mình trong 
việc tuyên truyền hướng dẫn bà con tại các 
thôn bản trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Bên 
cạnh đó chế tài cho việc xử lý vi phạm lại chưa 
rõ ràng, những vụ vi phạm nhìn chung rất khó 
để xử lý do người dân quá nghèo không có tiền 
nộp phạt hoặc cần nhu cầu sống. 

+ Tính cộng đồng cao của người dân 
cũng có thể được coi là một nguyên nhân khiến 
mô hình ĐQL rừng ở đây chưa thật sự hiệu 
quả. 60% các hộ gia đình được phỏng vấn trả 

lời họ tham gia ĐQL rừng hay không tham gia 
là nghe theo lời trưởng bản hoặc theo các hộ 
gia đình khác trong bản. Tuy nhiên, hiện nay, 
do Nhà nước chưa thừa nhận về mặt pháp lý 
cộng đồng là chủ rừng nên với một số địa 
phương hình thức quản lý rừng dựa vào cộng 
đồng theo luật tục truyền thống vốn hiệu quả 
trước đây thì hiện mất dần hiệu lực bởi phong 
tục truyền thống bị phá vỡ, vai trò của già làng, 
trưởng thôn lu mờ.    

+ Mô hình ĐQL rừng ở KBT chưa được 
đầu tư đúng mức, bao gồm cả nhân lực và tài 
chính. Tiền công chi trả cho mỗi hộ gia đình là 
khoảng 190.000 đồng/ha, sau khi trừ đi chi phí. 
Mỗi hộ gia đình chỉ nhận khoán bảo vệ khoảng 
hơn 2 ha rừng, nghĩa là khoản thu nhập tăng 
thêm từ việc tham gia ĐQL rừng của mỗi hộ 
dân là khoảng 400.000 đồng/ha/năm. Khoản 
thu nhập này chưa giải quyết được khó khăn 
của các hộ gia đình.  

IV. KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN 

Trước năm 2007 tình trạng chặt phá rừng, 
săn bắn động vật trái phép trở nên nghiêm 
trọng. Vì vậy, năm 2007 Nhà nước đã triển 
khai dự án ĐQL rừng có sự tham gia của người 
dân địa phương tại xã Pú Luông thuộc Khu bảo 
tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, tỉnh Yên 
Bái nhằm bảo vệ tài nguyên quý báu đang dần 
cạn kiệt theo hình thức khoán bảo vệ trả tiền 
bằng ngân sách nhà nước. Từ khi bắt đầu dự án 
ĐQL đến nay thực trạng tài nguyên rừng tại xã 
đã có những thay đổi đáng kể, đặc biệt là ở 
những bản tham gia ĐQL rừng. Tuy nhiên, tiến 
trình ĐQL tại xã còn gặp một số hạn chế như 
điều kiện tự nhiên phức tạp; hệ thống giao 
thông kém, đi lại khó khăn nhất là vào mùa 
mưa nên không thể thường xuyên đi tuần tra; 
năng lực quản lý còn hạn chế, lực lượng tuần 
tra, tuyên truyền quá mỏng; người dân phụ 
thuộc nhiều vào TNR, hiện tượng khai thác và 
buôn bán trái phép lâm sản còn diễn ra. 

Để tiến trình ĐQL tài nguyên rừng triển khai 
thực hiện được tốt ở các địa điểm nghiên cứu, 
báo cáo đưa ra một số khuyến nghị sau đây: 

- Cần xây dựng quản lý Nhà nước về ĐQL 
rừng. Cụ thể, xây dựng cơ chế chính sách về 
quản lý và tổ chức ĐQL, đồng thời cơ quan đó 
cũng ban hành những qui định liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt 
động của Ban ĐQL rừng này và qui chế quản 
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lý rừng gồm chức năng, nghĩa vụ, quyền lợi 
của các bên liên quan trong ban ĐQL rừng, hội 
đồng tư vấn... Ngoài ra, cần xây dựng quy ước 
bảo vệ và phát triển rừng cho các cộng đồng 
dân cư dựa trên một số nguồn luật sẵn có như 
Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Nghị 
định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của 
Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng 
đặc dụng... Xây dựng cơ chế phân quyền cho 
Ban quản lý khu bảo tồn hay VQG, người dân, 
cộng đồng địa phương từ quyền sở hữu của 
nhà nước về rừng. 

- Các xã trong khu bảo tồn nói chung cùng 
Ban quản lý khu bảo tồn cần xây dựng một cơ 
chế cụ thể cho từng hoạt động của tiến trình 
ĐQL tài nguyên rừng để trình các cấp có thẩm 
quyên phê duyệt làm cơ sở pháp lý cho các 
hoạt động ổn định lâu dài. 

- Tỉnh Yên Bái cần ban hành các quy định 
về ĐQL tài nguyên và nguồn tài chính hỗ trợ 
cho ĐQL tài nguyên rừng. Nên xây dựng cơ 
chế thưởng phạt cho các hoạt động bảo vệ 
rừng. Cần có chế độ hỗ trợ, khuyến khích phát 
triển, khai thác, sử dụng và chế biến một số 
loại lâm sản ngoài gỗ không ảnh hưởng đến 
công tác bảo tồn. 

- Cần có những nghiên cứu thử nghiệm mô 
hình ĐQL ở các xã vùng đệm của khu bảo tồn, 

để thu hút tất cả các bên liên quan tham gia 
ĐQL. Đồng thời, cần chú trọng hơn nữa vào 
công tác tuyên truyền đến tất cả các hộ trong 
vùng lõi và cả vùng đệm của KBT. 

- Cần có quy định đóng góp, đầu tư cho 
công tác bảo tồn đối với các doanh nghiệp khai 
thác tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên phục 
vụ du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng... 
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FOREST CO-MANAGEMENT MODEL IN VIETNAM: 
A PILOT STUDY IN PU LUONG COMMUNE -  

THE HABITAT AND SPECIES PROTECTED AREA OF MU CANG CHAI  

Vo Mai Anh, Bui The Doi, Nguyen Van Hop, Vu Thi Minh Ngoc, Nguyen Thi Hai Hoa 

SUMMARY 

Forest co-management is one of current forest management measures that attracted the attention from the 
Central to the local levels. Empirical studies have proved that forest management with the participation of local 
communities surrounded the protected areas and the public forest management organizations would be an model 
with economic and social feasibility, and reasonable for traditional production practices of many ethnic groups in 
Vietnam. A pilot study on the forest co-management model has been conducted in Pu Luong commune of Mu 
Cang Chai Habitat and Species Protected Area. The main method was applied for the study was to interview 
stakeholders related to the forest co-management, combined with the observation at the study area. Interview was 
given to 20 household of each group. A detailed interview was applied for local managers or authority. The study 
has shown the present status and efficiency of the model for the economic conditions and environment of the 
location. The study also pointed out the limitation and shortcomings of current co-management model. Based on 
that, a number of recommendations have been proposed to overcome difficulties and improve the co-management 
model in the protected area in the future.  

Keywords: co-management, community forest, H’Mong, protected area, and Pu Luong 
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