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FOREST PLANTATIONS AND SMALLHOLDER LIVELIHOODS: 
EVIDENCE FROM CENTRAL REGION OF VIETNAM 

Project investigators  

  
 

SUMMARY 

The study was carried out in six villages of Thua Thien Hue and Quang Tri 
provinces. Results from survey indicated that plantations have positive 
impacts on livelihoods and wellbeing, including financial and income 
benefits, social status, psychological benefits such as self-esteem and ability 
to influence other community members. Timber sales (25% of total HH 
income) and plantation wage labour (22%) were the top two income sources 
for local households. Due to decreased land availability, allocations to more 
recent migrants have been smaller. Those allocated larger land areas have 
higher incomes and greater human capital and social capital. While incomes 
have increased for those with smaller land areas (<2 ha), other dimensions 
of poverty are apparent, such as lower income, vulnerability, reduced 
agency and power. A minimum of 4-5 ha is required to ensure enough 
income for households to escape poverty. Human resources and capacity, 
especially at provincial level, to accelerate forest land allocation and to plan, 
implement and monitor effective land management systems should be 
improved. Mass organizations are important institutions with a high level of 
trust need to be mobilized and supported with appropriate mandates and 
capacity building to deal with land processes and conflict management; 
Support information and networks for smallholder engagement with timber 
markets and supply chains; and Raise awareness of the ecological impacts 
and benefits of plantations, implement codes of practice for plantations and 
encourage certification are the recommendations of the study. 

 

Rừng trồng và sinh kế hộ gia đình: Trường hợp nghiên cứu ở miền 
Trung Việt Nam 

Nghiên cứu được thực hiện tại 6 thôn của tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng 
Trị. Kết quả nghiên cứu chỉ ra r�ng rừng trồng có những tác động tích cực 
đối với sinh kế và sự thịnh vượng, bao gồm cả những lợi ích về tài chính, 
thu nhập và địa vị xã hội, tâm lý như là sự tự tin và khả năng ảnh hưởng tích 
cực đến các thành viên cộng đồng khác. Thu nhập từ việc bán gỗ chiếm 
25% tổng thu nhập hộ gia đình (HGĐ) và công lao động trồng rừng (chiếm 
22% tổng thu nhập) là hai nguồn thu chính cho các HGĐ ở địa phương. Do 
tài nguyên đất hạn chế, nên việc giao đất cho những hộ di cư đến sau sẽ 
giảm đi. Những HGĐ được giao nhiều đất hơn sẽ có thu nhập cao hơn và 
nguồn lực và vốn xã hội lớn hơn. Mặc dù thu nhập của những HGĐ có diện 
tích đất nhỏ (<2 ha) đang tăng lên, các khía cạnh nghèo đói khác lại xuất 
hiện, như là thu nhập thấp, dễ bị tổn thương, quyền lực giảm. Một diện tích 
tối thiểu cần khoảng 4-5 ha để đảm bảo đủ thu nhập cho những HGĐ muốn 
thoát nghèo. Cải thiện nguồn nhân lực, đặc biệt là ở cấp tỉnh để thúc đẩy quá 
trình giao đất giao rừng (GĐGR), và lập kế hoạch, thực hiện, giám sát các 
hệ thống quản lý đất đai hiệu quả; Các tổ chức chính trị, xã hội với sự uy tín 
cao đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và hỗ trợ tiến trình GĐGR 
và quản lý xung đột; Hỗ trợ và cung cấp thông tin, mạng lưới cho sự tham 
gia của các chủ rừng nhỏ vào thị trường gỗ và chuỗi cung ứng; và Nâng cao 
nhận thức của người dân về tác động sinh thái và lợi ích của rừng trồng, 
thực hiện quy tắc thực hành cho rừng trồng và khuyến khích chứng nhận 
chứng chỉ rừng là những khuyến nghị của nghiên cứu. 


