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THÔNG ĐIỆP CHÍNH
Các cơ quan Nhà nước, các chương trình/dự án và các 
tổ chức xã hội dân sự có năng lực để hỗ trợ cải thiện 
quyền sử dụng rừng song chưa đầy đủ. Những khoảng 
trống chính về năng lực có liên quan đến quản lý xung 
đột và khiếu nại, ứng phó với biến đổi khí hậu và các tình 
huống khẩn cấp, và quản trị khu vực tư nhân. Các tổ 
chức này cần tiếp tục cải thiện năng lực của mình nhằm 
đảm bảo cải cách thành công quyền sử dụng rừng.

Các chương trình, bao gồm các dự án liên quan đến 
quyền sử dụng rừng, có năng lực tốt hơn so với các cơ 
quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự (ví dụ như 
các tổ chức phi chính phủ và tổ chức nghiên cứu khoa 
học) vì họ có thể cung cấp những hỗ trợ trực tiếp ở các 
cấp địa phương để cải thiện sinh kế và thu nhập cho các 
cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. Họ cũng có phương 
thức làm việc linh hoạt hơn, cho phép họ phản ứng một 
cách nhanh chóng và kịp thời. Tuy nhiên về lâu dài, có 
mối quan ngại về tính bền vững và tiềm năng nhân rộng 
đối với các hoạt động và mô hình của chương trình.

Có nhiều cơ hội cho Chính phủ nhằm thúc đẩy đối 
thoại nhiều hơn giữa các ngành, các cấp và các bên 
liên quan nhằm tăng cường sự phối hợp và hiệu quả 
tăng cường quyền sử dụng rừng. Chủ đề của đối thoại 
nên bao gồm những cuộc thảo luận về các mô hình đa 
dạng về thỏa thuận quyền sử dụng rừng thay thế như 
giao đất, giao rừng cho cộng đồng, thành lập hợp tác 
xã và chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ ít 
xung yếu sang rừng sản xuất.

GIỚI THIỆU
Quyền sử dụng rừng (QSDR) rõ ràng và đảm bảo là 
một điều kiện cần thiết để cải thiện thu nhập và sinh kế 
cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. Tuy 
nhiên, QSDR ở Việt Nam còn hạn chế và chưa rõ 
ràng. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi tích cực trong 
các chính sách và thể chế. Bất kỳ sự thay đổi nào về 
chính sách hoặc thể chế về QSDR phải được xây 
dựng dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về thực trạng 
QSDR. Tăng cường khung chính sách về QSDR là 
một trụ cột rất quan trọng trong cải cách QSDR, tuy 
nhiên việc cải thiện các chính sách một cách riêng lẻ 
là chưa đủ để đảm bảo cải thiện đời sống và thu nhập 
của người dân sống phụ thuộc vào rừng. Theo đó, trụ 
cột thứ hai hết sức cần thiết là xây dựng năng lực thể 
chế và tổ chức có đủ năng lực về QSDR ở tất cả các 
cấp (Gilmour 2016; Larson và Dahal 2012; Sikor và cs. 
2013; Yasmi và cs. 2010). Bản tin chính sách này trình 
bày những kết quả chính của hoạt động đánh giá năng 
lực thể chế về QSDR ở cấp quốc gia.

Đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực được thực hiện 
với 26 tổ chức, đơn vị ở cấp quốc gia và được thực 
hiện từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016. Mục 
đích chính của đánh giá này gồm:

Đánh giá thực trạng và khoảng trống năng lực 
thể chế liên quan đến QSDR.

Đề xuất các khuyến nghị chính để tăng cường 
năng lực thể chế nhằm hỗ trợ cải thiện QSDR.

1.

2.

FA
O

 - 
K

en
ic

hi
 S

ho
no

c



TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THỂ CHẾ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG Ở VIỆT NAM:

2

THỰC TRẠNG, KHOẢNG TRỐNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Đánh giá được thực hiện theo ba bước. Thứ 
nhất, lập bản đồ thể chế được tiến hành để xác 
định các tổ chức có liên quan tham gia vào cải 
thiện QSDR. Thứ hai là đánh giá 26 tổ chức, đơn 
vị được lựa chọn (12 cơ quan nhà nước, 7 dự án 
và chương trình, 7 tổ chức xã hội dân sự như các 
tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nghiên cứu) 
về năng lực của họ trong thực hiện cải thiện 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHU CẦU XÂY DỰNG NĂNG LỰC

QSDR. Thứ ba, phân tích thông tin và dữ liệu để 
xác định thực trạng và khoảng trống của các tổ 
chức, đơn vị được đánh giá. Khung đánh giá 
(xem Bảng 1) được xây dựng và tuân theo 
Hướng dẫn tự nguyện về quản trị có trách nhiệm 
quyền sử dụng đất đai, ngư nghiệp và lâm 
nghiệp (VGGT) (FAO 2012), trong đó bao gồm 8 
chủ đề.

Yurdi Yasmi, Toon De Bruyn, Lê Văn Cường và Vũ Tấn Phương 
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Bảng 1: Khung đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực
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Năng lực hỗ trợ tăng cường QSDR

Các tổ chức hoặc chương trình hỗ trợ việc giao và đăng ký các quyền/nghĩa vụ sử dụng rừng cho các cộng đồng 
sống phụ thuộc vào rừng.
Các tổ chức hoặc chương trình hợp tác với các bên liên quan thực hiện các quyền/nghĩa vụ sử dụng rừng (thiết kế, 
phối hợp, tham gia vào diễn đàn nhiều bên liên quan).
Các tổ chức hoặc chương trình hỗ trợ giao rừng và đăng ký các quyền ở mức độ phù hợp nhất với chức năng và 
nhiệm vụ.

Năng lực thiết kế tiến trình tăng cường QSDR

Các tổ chức hoặc chương trình liên quan đến việc thiết kế các hoạt động tăng cường QSDR ở cấp quốc gia.
Các tổ chức hoặc chương trình liên quan đến sự tham vấn các bên liên quan về QSDR.
Các tổ chức hoặc chương trình xây dựng quy trình toàn diện, minh bạch và có sự tham gia cho việc thực hiện các 
hoạt động/chương trình tăng cường QSDR.

Năng lực thực hiện các hoạt động tăng cường QSDR

Các tổ chức hoặc chương trình thúc đẩy các hoạt động liên quan đến tăng cường QSDR.
Các tổ chức hoặc chương trình tham vấn, kết nối và vận động để tăng cường QSDR.
Các tổ chức hoặc chương trình huy động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường QSDR.
Các tổ chức hoặc chương trình thực hiện xây dựng năng lực về tăng cường QSDR.

Năng lực hỗ trợ các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng nhằm tăng cường các quyền của cộng đồng

Các tổ chức hoặc chương trình hỗ trợ người dân địa phương và người dân bản địa trong việc thực hiện các QSDR 
của họ như thông tin, năng lực, kinh phí, vv.
Các tổ chức hoặc chương trình xây dựng các phương án sinh kế từ các quyền mới đạt được của người dân địa 
phương và người dân bản địa.

Năng lực giải quyết xung đột và khiếu nại

Các tổ chức hoặc chương trình cung cấp sự tiếp cận cơ chế quản lý xung đột.
Các tổ chức hoặc chương trình thực hiện phân tích các xung đột QSDR.
Các tổ chức hoặc chương trình thúc đẩy đàm phán hoặc hòa giải liên quan đến những xung đột QSDR.

Năng lực giám sát vai trò và trách nhiệm giải trình của các chủ thể ngoài nhà nước bao gồm các doanh nghiệp 
kinh doanh

Các tổ chức hoặc chương trình thúc đẩy đầu tư bền vững trong ngành lâm nghiệp.
Các tổ chức hoặc chương trình bảo vệ QSDR của cộng đồng khỏi sự lạm dụng của các tác nhân bên ngoài.
Các tổ chức hoặc chương trình xây dựng quan hệ đối tác giữa cộng đồng và các chủ thể ngoài nhà nước.

Năng lực giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu và tình huống khẩn cấp

Các tổ chức hoặc chương trình hỗ trợ quá trình làm rõ quyền sử dụng các bon từ rừng.
Các tổ chức hoặc chương trình thực hiện các hoạt động lập kế hoạch thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, các 
hoạt động nâng cao khả năng phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường QSDR có tích hợp yếu tố 
biến đổi khí hậu.

Năng lực hỗ trợ sinh kế của các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng

Các tổ chức hoặc chương trình hỗ trợ tiếp cận và thực hiện các quyền sử dụng nguồn tài nguyên rừng của các cộng 
đồng nhằm sử dụng và kinh doanh rừng bền vững.
Các tổ chức hoặc chương trình hỗ trợ các cộng đồng phụ thuộc vào rừng có cơ hội tiếp cận và tăng cường tiếp cận 
thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ của họ.
Các tổ chức hoặc chương trình chú trọng các hoạt động kinh tế để cải thiện sinh kế và thu nhập cho các cộng đồng 
sống phụ thuộc vào rừng.

Văn phòng FAO khu vực châu Á - Thái Bình Dương
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BỐI CẢNH THỂ CHẾ VỀ QSDR
Hai mươi sáu (26) tổ chức, đơn vị tham gia khảo sát 
được chia thành ba nhóm: (i) các cơ quan Nhà nước, 
(ii) các chương trình, bao gồm cả các dự án, và (iii) các 
tổ chức xã hội dân sự, chẳng hạn như các tổ chức phi 
chính phủ và nghiên cứu khoa học.

Các cơ quan Nhà nước
Nhóm này có chức năng chính là chuẩn bị chính sách 
cũng như chỉ đạo, giám sát và đánh giá việc thực hiện 
các chính sách liên quan đến QSDR. Nhóm cũng có 
chức năng rà soát, thẩm định tính pháp lý của các chính 
sách được xây dựng và việc thực thi pháp luật. Nhiệm 
vụ của 12 tổ chức được đánh giá gồm:

Soạn thảo, thực hiện, giám sát và đánh giá: Cục 
Kiểm lâm, Vụ Quản lý sản xuất lâm nghiệp, Vụ Kế 
hoạch Tài chính, Vụ Phát triển rừng, Vụ Khoa học 
Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Đăng ký đất 
đai, Cục Quy hoạch đất đai và Cục Kinh tế và Phát 
triển quỹ đất;

Đánh giá pháp lý và thực thi pháp luật: Vụ Pháp 
chế, Thanh tra thuộc Tổng cục Lâm nghiệp và Vụ 
Pháp chế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. Hai đơn vị này phối hợp với các đơn vị khác 
của Tổng cục Lâm nghiệp; và

QSDR trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Cục Khí 
tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Cục Bảo tồn 
Đa dạng sinh học.

Các chương trình, dự án
Dựa trên sự ưu tiên của các bên liên quan được tư 
vấn, các chương trình, dự án hỗ trợ việc xác định, 
thực hiện và cải thiện QSDR cho các cộng đồng địa 
phương ở các cấp khác nhau được lựa chọn đánh giá 
bao gồm: Chương trình Bảo vệ và Phát triển rừng, giai 
đoạn 2011-2020; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt 
Nam; Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3); 
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2; Dự án Phát triển 
Lâm nghiệp ở Hòa Bình, Sơn La (Dự án KfW7); Dự án 
Carbi của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới; và Dự án 
thúc đẩy trang trại và rừng (FFF) của Hội Nông dân 
Việt Nam.

Yurdi Yasmi, Toon De Bruyn, Lê Văn Cường và Vũ Tấn Phương 
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Các tổ chức xã hội dân sự (XHDS)
Bảy (7) tổ chức XHDS thực hiện một loạt các hoạt động 
liên quan đến cải thiện QSDR cho cộng đồng được lựa 
chọn đánh giá. Những hoạt động này bao gồm nghiên 
cứu khoa học và nghiên cứu trường hợp, phát triển các 
mô hình thí điểm thực hiện REDD+, xây dựng năng lực, 
tham vấn và nâng cao nhận thức. Các tổ chức gồm:

NĂNG LỰC THỂ CHẾ VỀ QUYỀN QSDR: THỰC TRẠNG VÀ KHOẢNG TRỐNG
Những kết quả chính được trình bày trong Bảng 2 cho thấy năng lực về QSDR của các tổ chức được đánh giá tại 
Việt Nam nhìn chung đạt ở mức ‘trung bình’.

Bảng 2: Tổng hợp kết quả đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực (Kết quả điều tra năm 2015)

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển kiến thức bản địa 
(CIRD); Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và 
Môi trường (C&E); Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
vùng cao (CERDA); Trung tâm Con người và Rừng 
(RECOFTC); Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
(PanNature); Trung tâm Nông Lâm Thế giới (ICRAF); 
và Trường Đại học Lâm nghiệp.

CHỦ ĐỀ CÁC CƠ QUAN
NHÀ NƯỚC

CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH

CÁC TỔ CHỨC
XHDS

Năng lực hỗ trợ tăng cường QSDR
Năng lực thiết kế tiến trình tăng cường QSDR
Năng lực thực hiện các hoạt động tăng cường QSDR
Năng lực hỗ trợ các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng nhằm tăng cường 
các quyền của cộng đồng
Năng lực giải quyết xung đột và khiếu nại
Năng lực giám sát vai trò và trách nhiệm giải trình của các chủ thể ngoài 
nhà nước bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh
Năng lực giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu và tình huống khẩn cấp
Năng lực hỗ trợ sinh kế của các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng

Điểm trung bình chung

1. 
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

2,2
2,7
1,7
1,7

1,6
1,6

1,7
2,0

1,9

3,0
2,6
2,5
2,6

2,1
2,3

1,9
2,8

2,5

2,1
1,9
2,0
2,0

1,7
1,7

2,3
2,0

2,0

Ghi chú: Mỗi tổ chức, đơn vị tham gia được đánh giá dựa trên các chủ đề bằng cách sử dụng điểm số tương đối: không có nhiệm vụ/không đánh 
giá được (-), yếu (0-1), trung bình (1-2), tốt (2-3) và rất tốt (3-4).

Kết quả đánh giá cho thấy nhu cầu và khả năng tăng cường 
năng lực về QSDR của các tổ chức là tương đối cao. Bên 
cạnh đó, phân tích cũng chỉ ra rằng năng lực hiện tại của các 
tổ chức chưa đủ để đảm bảo các kết quả mong đợi của cải 
cách QSDR như: Thu nhập và sinh kế của các cộng đồng 
sống phụ thuộc vào rừng được cải thiện. Những phát hiện 
chính gồm: (i) các chương trình, dự án có sự hỗ trợ tăng 
cường QSDR tương đối tốt hơn so với các cơ quan Nhà nước 
và các tổ chức XHDS; (ii) các chủ đề 5, 6, 7 đạt điểm số tương 
đối thấp ở cả 3 nhóm tổ chức.

Đánh giá chỉ ra rằng các cơ quan Nhà nước đã đạt những 
thành tích đáng kể về hỗ trợ và xây dựng quy trình tăng 
cường QSDR (> 2,0 điểm) thông qua xây dựng, chỉ đạo 
thực hiện hàng loạt cơ chế và chính sách về QSDR. Cụ thể 
là các cơ quan này đã hỗ trợ giao và đăng ký quyền/nghĩa 
vụ SDR cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, thiết 
kế các hoạt động liên quan đến tăng cường QSDR ở cấp 

quốc gia và hỗ trợ quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên 
rừng cho các cộng đồng nhằm sử dụng bền vững và thương 
mại hóa các sản phẩm và dịch vụ từ rừng. Những chủ đề 
còn lại đạt điểm số tương đối thấp, đặc biệt là 4, 5, 6 và 7. 
Các cơ chế hiện tại hỗ trợ cho các cộng đồng sống phụ 
thuộc vào rừng, đối với cả rừng sản xuất và rừng phòng hộ, 
bao gồm miễn giảm thuế, cơ chế chia sẻ lợi ích và đơn giản 
hoá thủ tục tiếp cận và sử dụng các QSDR. Tuy nhiên trong 
nhiều trường hợp, các cơ chế này chưa được thực hiện đầy 
đủ ở cấp địa phương do chất lượng rừng tự nhiên đã được 
giao trước đây thấp và hạn chế về tài chính. Hơn nữa, sự 
hợp tác và phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, tổ chức thuộc 
các ngành, các cấp đối với hoạt động xây dựng, chỉ đạo 
thực hiện chính sách về QSDR còn hạn chế. Theo đó, việc 
chỉ đạo thực hiện cơ chế, chính sách không phải luôn đáp 
ứng được định hướng và mục tiêu đặt ra, đồng thời QSDR 
của nhóm người bị thiệt thòi trong một số trường hợp chưa 
được đảm bảo. 
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Cụ thể, các cơ quan Nhà nước có thể thúc 
đẩy nhiều hơn nữa các đối thoại giữa nhiều 
bên liên quan khác nhau và với các tổ chức 
cùng cấp. Điều này giúp giải quyết những 
điểm chưa thống nhất về QSDR giữa các 
ngành đồng thời tăng cường hiệu quả hợp 
tác, phối hợp giữa các tổ chức thuộc các 
ngành, các cấp trong thực hiện những hoạt 
động về QSDR. Họ cũng có thể xây dựng 
và chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách 
ưu tiên hỗ trợ tài chính cho những nơi chưa 
hoàn thành giao đất lâm nghiệp, đồng thời 
chỉ đạo, hỗ trợ tập huấn chính sách và thủ 
tục hành chính cho chính quyền cấp tỉnh và 
cấp huyện để thực hiện giao đất, giao rừng, 
trong đó xác định rõ ranh giới, chất lượng 
rừng và cấp giấy chứng nhận QSDR và đất 
lâm nghiệp. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi 
một số diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu 
sang rừng sản xuất và hỗ trợ tạo cơ sở 
pháp lý cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng được xác 
định là cơ hội tốt để tạo ra lợi ích sinh kế và thu nhập tốt hơn.

Các chương trình, dự án được đánh giá có năng lực tốt hơn 
so với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức XHDS. Họ đạt 
điểm tương đối cao (> 2,0) trong tất cả các lĩnh vực trừ tiêu chí 
về giải quyết vấn biến đổi khí hậu và tình huống khẩn cấp 
(1,9). Các chương trình, dự án đạt điểm đặc biệt cao đối với 
tiêu chí 1, 2 và 8. Lý do chính là vì họ đang trực tiếp thực hiện 
việc hỗ trợ các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. Các 
chương trình, dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đưa 
các chính sách vào thực tiễn, hỗ trợ giao đất lâm nghiệp, hỗ 
trợ các cơ quan chính quyền địa phương và cộng đồng sống 
phụ thuộc vào rừng bằng cách cung cấp nguồn lực tài chính 
và hỗ trợ kỹ thuật. Các chương trình, dự án hỗ trợ tăng cường 
hợp tác giữa cộng đồng địa phương và các bên liên quan 
trong chia sẻ thông tin thị trường, các biện pháp kỹ thuật và 
xác định khách hàng tiềm năng. Họ đạt điểm tương đối thấp 
về tiêu chí giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và tình huống 
khẩn cấp, chủ yếu là do những thách thức liên quan đến việc 
làm rõ quyền sở hữu các bon từ rừng và xây dựng kế hoạch 
thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, mối quan ngại chung được đề cập là tính bền vững 
của chương trình, dự án và khả năng nhân rộng các biện 
pháp can thiệp ngoài khu vực mục tiêu, vì chúng chủ yếu phụ 
thuộc vào nguồn vốn bên ngoài.

Các tổ chức XHDS thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng 
địa phương trong việc nhận diện và thực hiện các quyền sử 
dụng/sở hữu rừng của họ. Các tổ chức được khảo sát đạt 
điểm cao (> 2,0) về các chủ đề 1 và 7. Ở đây họ đóng vai trò 
quan trọng trong tài liệu hóa những kinh nghiệm, viết và thực 
hiện các nghiên cứu điểm về tăng cường QSDR. Họ thiết lập 
các mô hình thử nghiệm hoặc trình diễn về cải thiện sinh kế, 

đóng vai trò quan trọng trong vận động tăng 
cường QSDR cho các cộng đồng sống 

phụ thuộc vào rừng. Các tổ chức 
XHDS có sự hỗ trợ trực tiếp 

tương đối hạn chế trong việc 
nâng cao đời sống và thu nhập 
của các cộng đồng sống phụ 
thuộc vào rừng vì họ có nguồn 

lực giới hạn để phát triển và 
duy trì hoạt động của mình. Họ 

cũng đạt điểm thấp về các chủ đề 2, 
5 và 6. Điều này chủ yếu là do họ thiếu 

nguồn lực và năng lực trong các lĩnh vực này. 
Theo đó, các tổ chức XHDS được đánh giá 
có phạm vi hạn chế trong thực hiện những 
biện pháp can thiệp trực tiếp nhằm cải thiện 
đời sống và thu nhập của các cộng đồng phụ 
thuộc vào rừng, những sự hỗ trợ hiện tại 
thường dừng lại ở mức các dự án thí điểm và 
trình diễn. Vai trò của họ tương đối hạn chế và 
tập trung ở mức nghiên cứu, nâng cao nhận 

thức và phát triển năng lực, chứ chưa tập trung vào các biện 
pháp can thiệp trực tiếp nhằm tăng cường QSDR.

Chưa có một hệ thống xây dựng năng lực tổng thể, có sự 
tích hợp và phối hợp giữa ba nhóm tổ chức nhằm tăng cường 
năng lực cho chính quyền và cộng đồng địa phương về 
QSDR. Xây dựng năng lực nhằm tăng cường QSDR thường 
mang tính học thuật, chuyên sâu và chưa phù hợp với bối 
cảnh của địa phương. Mặc dù đã có các tài liệu đào tạo và 
những thành viên chủ chốt của các tổ chức đã được đào tạo 
về vấn đề QSDR, song đánh giá tiết lộ rằng nhu cầu về tăng 
cường năng lực của các tổ chức, chương trình, dự án là 
tương đối cao trong việc phổ biến thông tin về quyền và trách 
nhiệm SDR, về tăng cường kỹ năng của các cộng đồng và cơ 
quan quản lý nhà nước liên quan tại địa phương nhằm cải 
thiện sinh kế và tạo thu nhập cho các cộng đồng phụ thuộc 
vào rừng.

Những thách thức chủ yếu đối với quản lý xung đột và khiếu 
nại là sự thiếu năng lực ở cấp địa phương để xử lý các vấn đề 
khác nhau về phân định ranh giới, tranh chấp QSDR và đất lâm 
nghiệp, chia sẻ lợi ích, vai trò và trách nhiệm trong quản lý 
rừng. Thực tế cho thấy có sự thiếu hụt tài liệu và thông tin về 
quá trình quản lý xung đột và khiếu nại ở cấp cộng đồng. Sự 
giám sát và đánh giá các xung đột QSDR chưa được thực hiện 
một cách thích hợp bởi các cơ quan Nhà nước do đối mặt với 
sự thiếu hụt dữ liệu sẵn có được rút ra từ các nghiên cứu điển 
hình và sự hỗ trợ quản lý xung đột hạn chế do thiếu nguồn lực 
(chuyên môn và thông tin). Hơn nữa, trong những chương trình 
hỗ trợ trực tiếp cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, 
chỉ có một chương trình xác định, phân tích và thực hiện các 
hoạt động hỗ trợ quản lý xung đột và khiếu nại. Đồng thời, các 
tổ chức XHDS thường thiếu nguồn nhân lực và tài chính để hỗ 
trợ giải quyết xung đột.

Yurdi Yasmi, Toon De Bruyn, Lê Văn Cường và Vũ Tấn Phương 
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Vai trò và trách nhiệm của 
khu vực tư nhân đã được 
quy định ở mức độ nhất định 
trong các văn bản quy phạm 
pháp luật, nhưng việc thực 
hiện, giám sát và đánh giá 
thực tiễn còn hạn chế. Vai trò 
và trách nhiệm của khu vực tư 
nhân được thể hiện trong 
những quy định về các biện 
pháp hỗ trợ tích tụ đất cho các 
doanh nghiệp, thúc đẩy hợp 
đồng thuê đất giữa các doanh 
nghiệp và chủ rừng, và các 
yêu cầu thuê lao động địa 
phương. Năng lực của các cơ 
quan Nhà nước trong việc 
giám sát và đánh giá vai trò và 
trách nhiệm của khu vực tư 
nhân được đánh giá là chưa 
tốt trong khi các tổ chức XHDS tham gia chưa tích cực. Bên cạnh đó, khu vực tư nhân chưa tạo đầy đủ điều kiện để hình thành 
nhiều sự hợp tác hiệu quả và lâu dài với các chủ rừng. Theo đó, có một nhu cầu và cơ hội tương đối rõ cho thúc đẩy xây dựng 
các kỹ năng kinh doanh của chủ rừng và cách thức các chủ rừng phối hợp và tự tổ chức hoạt động sản xuất.

Biến đổi khí hậu và tình huống khẩn cấp và mối quan hệ của nó với QSDR là một chủ đề tương đối mới. Nhận thức và năng lực 
về các vấn đề như làm rõ quyền sử dụng các bon từ rừng và lập kế hoạch thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn còn hạn chế 
đối với các cơ quan Nhà nước và các chương trình. Các chương trình, dự án và tổ chức XHDS mang lại những thông tin mới và thúc 
đẩy đối thoại về các chủ đề này là quan trọng, tuy nhiên điều rất quan trọng đó là quản lý những kỳ vọng đối với các thông tin này.

Nhìn chung, năng lực của các tổ chức về QSDR được đánh giá ở mức trung bình, năng lực của chủ thể và các bên liên quan 
cần được tăng cường. Cụ thể, các cơ quan Nhà nước và các tổ chức XHDS được đánh giá là tiềm năng nhất đối với tăng 
cường năng lực trong bối cảnh hiện tại. Các cơ chế quản lý xung đột và giải quyết khiếu nại, thúc đẩy vai trò và trách nhiệm 
của khu vực tư nhân, giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và tình huống khẩn cấp đòi hỏi có sự quan tâm đặc biệt trong 
quá trình tăng cường năng lực. Một điều rõ ràng là khi các tổ chức khác nhau có những thế mạnh riêng thì điều cần thiết là 
tăng cường các hoạt động và năng lực để các tổ chức làm việc cùng nhau theo một phương thức hợp tác chặt chẽ và hiệu 
quả hơn.

Một cách tiếp cận tích hợp và mang tính chiến lược nhằm tăng cường năng lực của các tổ chức là cần thiết. Điều này có thể 
đạt được thông qua: 1) cung cấp đủ nguồn lực gồm nhân lực và tài chính, 2) đảm bảo sự phối hợp và tính liên tục trong xây 
dựng các sản phẩm (tài liệu đào tạo, mô hình điểm) và dịch vụ phát triển năng lực (phương thức, thời gian và thời lượng đào 
tạo); 3) tích hợp phát triển năng lực như là yếu tố chính trong các hoạt động về QSDR của các cơ quan Nhà nước, chương 
trình/dự án và tổ chức XHDS. Những chủ đề ưu tiên đào tạo bao gồm xây dựng chính sách, QSDR, kỹ năng và kỹ thuật quản 
lý rừng, kỹ năng tiếp cận thị trường, lập kế hoạch thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý xung đột và khiếu nại, và 
sự tham gia của khu vực tư nhân.

Phát triển năng lực căn bản cho thấy sự cần thiết phải tăng cường quản lý thông tin nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết 
cho việc ra quyết định về rừng và đất lâm nghiệp, về sinh kế và thu nhập. Để thực hiện được điều này, cần thiết phải xây 
dựng và công khai thông tin kỹ thuật về QSDR (ví dụ về phân định ranh giới, cơ sở dữ liệu công khai về giao đất, giao rừng 
kết nối đến dữ liệu không gian). Đồng thời, cần thiết phải giám sát và đánh giá quản trị rừng.

NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CHÍNH

1. 

2.

3.

Văn phòng FAO khu vực châu Á - Thái Bình Dương
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