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Lù ng Sá n .................................................................................................................................................................... 15
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Giới thiệu
Tı́nh đen ngà y 31 thá ng 12 nă m 2009, tong dâ n so là người dâ n tộ c thieu so trê n địa bà n 67
tı̉nh và thà nh pho cả nước là 13 triệ u người tương đương với 14,27%. Trong đó , 99.57%
sinh song trê n cá c vù ng trung du và mien nú i, gom: Miền núi, trung du phía Bắc là 54,68%,
Tây Nguyên là 35,29%, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung là 9,60%1. Phan lớn cá c
nhó m dâ n tộ c mien nú i sống dựa vào rừng và các hoạt động lâm nghiệp liên quan. Đoi với
những nhó m dâ n cư nà y, rừng và đất lâm nghiệp khô ng chı̉ là tư liệu sản xuất có tı́nh chat
đạ c thù mà cò n là khô ng gian sinh ton, có vai trò rất quan trọng đối với vấn đề xoá đói, giảm
nghèo, on định đời song, duy trı̀ bả n sac vă n hó a tộ c người cũ ng như đả m bả o an ninh
chinhs trị tạ i cá c vù ng nô ng nô n mien nú i.
Tı́nh đen ngà y 31 thá ng 12 nă m 2010, toà n quoc có 13.388.075 ha đat rưng tự nhiê n và đat
rừng trô ng. Diệ n tı́ch nà y đang được giao (khoá n) quả n lý bả o vệ cho cá c đoi tượng khá c
nhau, gom: Ban quả n lý rừng phò ng hộ và đặ c dụ ng (33.5%), cộ ng đong -) cộ ng đong dâ n cư
thô n/bả n, gia đı̀nh và nhó m hộ gia đı̀nh (25.1% tương đương 3.3 triệ u ha), Công ty Nhà
nước 16.1%, chưa giao và hiệ n đang quả n lý bởi UBND xã (19.3%) và khá là 6%2.
Mộ t đieu nghịch lý đó là , tạ i cá c vù ng trung du, mien nú i (Mien nú i, trung du phı́a Bac, Tâ y
nguyê n, Bac Trung bộ và duyê n hả i mien trung) – nơi chiem phan đa diệ n tı́ch rừng và đat
lâ m nghiệ p lạ i có tı̉ lệ đong bà o dâ n tộ c gặ p nhieu khó khă n nhat. Tı́nh đen thá ng 9 năm
2012, toà n quoc cò n 326.909 hộ dân tộc thiểu số nghè o mien nú i thiếu và không có đất ở,
đất sản xuất, gần bằng số hộ cần đầu tư của giai đoạn khởi đầu chính sách (2002-2008)3.
Theo thống kê của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, đến cuối năm 2006 , trong 62 huyệ n
nghè o nhat cả nước, phần lớn xả y ra tại khu vực miền núi và biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây
cao gấp 3,5 lần mức bình quân của cả nước. Dân số các huyện nghèo là 2,4 triệu người,
trong đó có tới 90% là cá c hộ gia đı̀nh người các dân tộc thiểu số.
Trong khuô n kho bà i viet nà y, chú ng tô i sẽ tong ket và phâ n tı́ch ket quả rà soá t, tı̀m hieu
thực địa thực trạ ng quả n lý sử dụ ng đat rừng là m cơ sở giao rừng gan với giao đat lâ m
nghiệ p thı́ điem theo thô ng tư liê n tịch 07/2011/TTLT-BNN-BTN tạ i cộ ng đong người Mô ng
thô n Lù ng Sá n, xã Lù ng Sui, huyệ n Si Ma Cai, tı̉nh Là o Cai. Chương trı̀nh nghiê n cứu thı́ điem
nà y được phoi hợp trien khai bởi UBND huyệ n Si Ma Cai, Chi cụ c Phá t trien Lâ m nghiệ p Là o
Cai và Việ n Nghiê n cứu Sinh thá i Chı́nh sá ch Xã hộ i (SPERI). Cá c phá t hiệ n trong bá o cá o
nghiên cứu nà y hy vọ ng sẽ gó p phan là m sá ng tỏ cá c câ u hỏ i liê n quan tới: i) thực trạ ng ve
ket quả và hiệ u quả củ a cô ng tá c giao đat giao rừng và cô ng tá c bả n đo qui hoạ ch quả n lý sử
http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=117454234#ixzz27pFJFXQV
So liệ u thong kê nă m 2010 củ a Cụ c Kiem Lâ m Việ t nam: www.kiemlam.org.vn
3 Bá o cá o củ a đoà n giá m sá t thực hiệ n chinhs á ch, phá p luậ t ve đat ở, đat sả n xuat cho đong bà o dâ n tộ c thieu
so mien nú i tạ i phê n họ p thứ 11, chieu 13/9 củ a Uy ban thường vụ Quoc hộ i.
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đụ ng đat rừng tạ i cá c cộ ng đong dâ n tộ c thieu so mien nú i; ii) tạ i sao người dâ n tộ c thieu so
mien nú i van thieu đat sả n xuat đe on định đời song và phá t trien kinh te mặ c dù cá o cá o
cho thay nhó m nà y đã được giao hơn 1/3 quı̃ đat lâ m nghiệ p trê n cả nước, iii) bả n thâ n cá c
chı́nh sá ch ve đat đai van chưa phù hợp hay việ c trien khai cá c chı́nh sá ch nà y (giao đat giao
rừng, cô ng tá c bả n đo qui hoạ ch và quả n lý đat lâ m nghiệ p) can phả i đieu chı̉nh? iv) neu
chưa phù hợp thı̀ sẽ can phả i đieu chı̉nh ở những điem nà o? Nếu giao tiếp thì cơ chế nào
cần được áp dụng để đảm bảo việc giao đất lâm nghiệp mang lại hiệu quả?

Đặc điểm chung

Bản đồ 1: Bản đồ tỉnh Lào Cai

Bản đồ 2: Bản đồ xã Lùng Sui

Bản đồ 3: Bản đồ huyện Si Ma Cai

Si Ma Cai là huyện miền núi cao, vùng biên giới của tỉnh Lào Cai có diện tích tự nhiên
23.493,8ha, trong đó 53% diện tích có độ dốc trên 250 và chỉ có 15% diện tích dốc dưới 150.
Đây là địa bàn cư trú truyền thống lâu đời của 11 nhóm dân tộc thiểu số (phần lớn là đồng
bào dân tộc Mông - chiếm hơn 84%) với tập quán sinh kế và sinh hoạt văn hoá chủ yếu dựa
vào rừng và đất rừng. Tổng dân số toàn huyện tính đến 1/4/2011 khoảng 32.762 người và
6.280 hộ. Diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp là 9.169,5 ha (chiếm 39,02% diện tự tự
nhiên), trong đó diện tích đất có rừng là 6.865,7 ha (rừng tự nhiên 3.943,7 ha, chiếm
57,4%), diện tích đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp là 2.303,8 ha. Nhı̀n chung diệ n tı́ch
rừng của huyện chiếm tỷ lệ thấp, phâ n bo phâ n tá n. Tài nguyên rừng có trữ lượng thap,
đang có xu the bị nghèo kiệt với độ che phủ của thảm thực vật từng đạt 25,4%4. Trong tổng
số đất lâm nghiệp có rừng hân theo chức năng sử dụng: Rừng phòng hộ là 4.560,7ha (chiếm
4

Quyết định số 443/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ngày 28/2/2011
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66,4%); rừng sản xuất 2.305,0ha (33,6%). Phân theo đối tượng đang quản lý (báo cáo của
ngành lâm nghiệp): Ban quản lý rừng 4667,1 ha (68,0%), UBND xã 378,4 ha (5,5%), hộ gia
đình 1220,2 ha (17,8%), các đối tượng khác 600,0ha (8,7%).
Xã Lù ng Sui cá ch trung tâ m huyệ n lỵ Si Ma Cai 15 km ve phı́a Đô ng Nam, cách trung tâm
thành phố Lào Cai 90 km về phía Đông. Xã giá p với tı̉nh Hà Giang (phı́a Bac), xã Lử Than
(phı́a Nam), xã Cá n Cau (phı́a Tâ y) và huyệ n Bac Hà (phı́a Đô ng). Tong diện tích tự nhiên của
toà n xã là 2.065 ha, trong đó , đat lâ m nghiệ p là 665 ha, chiếm 32, 3 %.
Tính đến tháng 12/2009, tổng số hộ trên địa bàn xã là 409 hộ và 2.166 nhân khẩu, trong đó
chia ra các thành phần dân tộc, gom: dân tộc Mông 2.127 nhân khẩu (98,2%), dân tộc Kinh
27 nhân khẩu (1.26%); dân tộc Tày 8 nhân khẩu (0.38%); dân tộc Nùng 01 nhân khẩu
(0.04%); dân tộc Phù Lá 01 nhân khẩu (0.04%); dân tộc Dáy 01 nhân khẩu (0.04%); dân tộc
Dao 01 nhân khẩu (0.04%). Tổng số lao động là 1.105 người, chiếm 51% tổng số nhân khẩu,
cơ cấu lao động phân theo nghành nghề như sau: Lao động nông nghiệp: 1.012 người chiếm
91,59%; Lao động CN-TTCN là: 08 người chiếm 0,72%; Thương mại dịch vụ: 85 chiếm
7,69%. Tỷ lệ hộ nghè o trê n toà n xã là 41,34%.
Lù ng Sui là vù ng đoi nú i cao, độ phâ n tang cao từ 800-1.500m (cao trung bı̀nh 1.200m), địa
hı̀nh có độ doc lớn trê n 25% chiem tı̉ lệ cao, được tạ o bởi nhieu dã y nú i chạ y theo hướng
Đô ng Bac-Tâ y Nam và thap dan ve phı́a Bac. Mức độ chia cat mạ nh xen kẽ những dả i nú i cao
là cá c thung lũ ng sâ u và nhỏ , nhieu nơi tạ o thà nh vá ch đứng. Hơn nữa, sô ng suoi củ a xã có
be rộ ng nhỏ và doc nê n cũ ng gâ y khó khă n cho sả n xuat nô ng nghiệ p củ a người dâ n.
Do hau het diệ n tı́ch rừng củ a toà n xã có lịch sử lâ u đời do cá c gia đı̀nh và cộ ng đong tự khai
phá và ke thừa qua nhieu đời nê n được quả n lý , bả o vệ mộ t cá ch tự nguyệ n. Hà ng nă m, cù ng
với sự khuyen khı́ch và ho trợ củ a chı́nh quyen địa phương, người dâ n trồng mới được từ
2.000 đến 3.000 cây lâm nghiệp xã hội. Vı̀ vậ y, rừng ở Lù ng Sui được đá nh giá là tot nhat so
với cá c xã khá c trong huyệ n với độ che phủ 34,9%.
Thôn Lùng Sán nằm ở trung tâm của xã Lùng Sui, có 63 hộ, 327 nhân khẩu, trong đó có 161
nữ, 141 lao động. 100% dân của thôn là người dân tộc Mông, thuộc 7 dòng họ là: họ Vàng
(21 hộ , chiem 33,4%), Giàng (16 hộ , chiem 22.5%), Cư (12 hộ , chiem 19.1%), Sùng (5 hộ ,
chiem 7.9%), Hầu (5 hộ , chiem 6.3%), Ly (5 hộ , chiem 6.3%) và Tráng (1 hộ , chiem 1.5%).
Thôn thuộc vùng đồi núi, độ phân tầng cao từ 800 - 1.500 m so với mực nước biển. Điểm
cao nhất là núi Háng Chà (1.431m), thấp nhất là điểm Cốc Phà (804m). Cũng tương tự như
xã Lùng Sui, địa hình của thôn có độ dốc lớn trên 25% chiếm tỉ lệ cao, được tạo bởi nhiều
dãy núi chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam và thấp dần về phía Bắc. Thôn có diện tích là
313,9 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp: 58,5 ha; đất dân cư: 10,45 ha; đất chưa sử
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dụng và đất khác: 105,45. Riêng đất lâm nghiệp là 139,6 ha, được phân ra: đất rừng tự
nhiên phòng hộ: 124,38; đất rừng tự nhiên sản xuất: 13,83; đất rừng trồng: 1,39 ha.
Dien tich dat binh quan dau nguoi cua xa…

Lịch sử di chuyển và tên gọi
Người Mô ng ở xã thô n Lù ng Sá n nó i riê ng, Si Ma Cai nó i chung có nguon goc từ Tù Chua
Sang - mộ t địa danh thuộ c tı̉nh Vâ n Nam, Trung Quoc. Theo tậ p quá n song và canh tá c - du
canh du cư và di tả n do nộ i chien, người Mô ng đã di chuyen và định cư ở Lù ng Sá n khoả ng
300 - 400 nă m. Đe duy trı̀ cá c phong tụ c tậ p quá n và giú p đỡ nhau trong quá trı̀nh di
chuyen, canh tá c, dựng nhà cửa người Mô ng thường di chuyen theo từng dò ng họ hoặ c hai
ba dò ng họ với nhau.
Lù ng Sá n, được người dâ n địa phương gọ i chệ ch từ cụ m từ ‘Long Sang’, có nghı̃a là ‘Rong
trê n cạ n’. Đieu nà y hà m ý là mộ t vù ng đoi nú i trù phú , rậ m rạ p nam ở dọ c đau nguon con
sô ng Chả y. Người dâ n quan niệ m rang, vù ng đat nà y rat linh thiê ng, có than Rong cai quả n
và bả o vệ cho cuộ c song củ a muô n loà i. Trong vù ng đat nà y có mộ t con suoi chả y quan nă m.
Theo quan niệ m củ a người dâ n thı̀ con suoi nà y là nơi trú ngụ củ a than Rong nước, theo
tieng Mô ng là ‘Long Sê nh’ hoặ c ‘Sê nh Sui’.
Thô n Lù ng Sá n thuộ c xã Lù ng Sui nam trong địa giới hà nh chı́nh củ a huyệ n Bac Hà , tı̉nh
Hoà ng Liê n Sơn được thà nh lậ p nă m 1981 trê n cơ sở sá p nhậ p xã Lù ng Sá n và xã Seng Sui 5.
Nă m 1991, tı̉nh Hoà ng Liê n Sơn chia tá ch thà nh hai tı̉nh là Yê n Bá i và Là o Cai, xã Lù ng Sui
thuộ c huyệ n Bac Hà củ a tı̉nh Là o Cai6. Nă m 2000, huyệ n Si Ma Cai được tá i lậ p từ huyệ n Bac
Hà , xã Lù ng Sui nam trong đơn vị quả n lý hà nh chı́nh củ a huyệ n Si Ma Cai7.

Quyết định số 205/CP ngày 28 tháng 05 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ CHXHCNVN về việc điều chỉnh
địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.
6 Nghị quyết do Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 9 ngày 12/08/1991 ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành
chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
7 Nghị định số 36/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành
chính huyện Bắc Hà để tái lập huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
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Các hình thức quản lý đất rừng cộng đồng truyền thống
Theo truyen thong, các đối tượng tham gia quản lý và sử dụ ng đat rừng tại thôn Lùng Sá n
rất đa dạng, bao gồm rừng quản lý theo cộng đồng dân cư thôn, dòng họ và gia đình. Phần
lớn cộng đồng quản lý, bảo vệ đat rừng không vì mục đích kinh tế mà chủ yếu là đe duy trı̀
không gian tín ngưỡng và quı̃ tà i nguyê n cho sinh ke. Rừng cộng đồng gắn liền với bảo
vệmôi trường của thôn, đặc biệt là bảo vệ, duy trì nguồn nước cho cộng đồng, góp phần vào
việc đáp ứng những yêu cầu về xã hội như niem tin tı́n ngưỡng bả n địa, vă n hó a truyền
thống. Phương thức quản lý rừng cộng đồng cũng đơn giản thông qua sử dụng nguồn vốn
và lao động hiện có của cộng đồng là chủ yếu. Các thành viên trong cộng đồng cùng nhau
quản lý, bảo vệ rừng và hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi.
Đất và rừng cộng đồng: Loạ i đat rừng nà y có từ lâ u đời và là khô ng gian thực hà nh và duy trı̀
cá c giá trị tâ m linh củ a người Mô ng đoi với cá c vị than thiê n nhiê n như ‘Long Sê nh’, ‘Long
Sang’ thô ng qua le hộ i ‘Nà o Long’ và ‘Thứ Tı̉’ (cú ng Than đat). Do vậ y, người dâ n thường gọ i
loạ i đât rừng nà y là rừng ‘Nà o Long’ hay rừng ‘Thứ tı̉’.
Đat rừng cộ ng đong được ‘mặ c nhiê n’ cô ng nhậ n qua nhieu the hệ là ‘sở hữu’ củ a toà n cộ ng
đong. Việc tổ chức bảo vệ rừng gắn bó chặt chẽ với những tập quán truyền thống và hệ
thống tư tưởng của cộng đồng, vai trò của già là ng, người có uy tı́n và cá c trường họ rất
quan trọng. Hầu hết các công việc quản lý rừng của họ đều có sự phân công rõ ràng, các
thành viên thực hiện tự giác và nghiêm túc. Ngoà i mụ c đı́ch tâ m linh, những diệ n tı́ch đat
rừng nà y cò n là quı̃ tà i nguyê n đe đả m bảo kế sinh nhai chung cho toà n bộ cá c gia đı̀nh
người dâ n trong thô n như duy trı̀ nguon nước cho sinh hoạ t, canh tá c, là m nhà , củ i đot,
dược liệ u và thực pham.
Loạ i hı̀nh quả n lý và sử dụ ng đat rừng nà y được đá nh giá là tương đoi hiệ u quả . Tuy nhiên,
hiện nay loạ i hı̀nh nà y chı̉ mang tı́nh chat ‘mặ c nhiê n’, ‘tự cô ng nhậ n’ trong cộ ng đong hoặ c
giữa cá c cộ ng đong với nhau. Trong tiem thức củ a người dâ n, những cá nh rừng nà y là củ a
họ , đã được cá c the hệ trước đâ y truyen lạ i. Cá c cộ ng đong van chưa được nhậ n quyen quả n
lý sử dụ ng lâ u dà i theo phá p luậ t.
Đất và rừng dòng họ: Đối với người Mông ở Simacai, thiết chế cộng đồng để quản trị tài
nguyên chủ yếu dựa vào cấu trúc xã hội dòng họ. Mặc dù Nhà nước đã có những nỗ lực triển
khai công tác giao đất giao rừng có bìa đỏ tới các hộ gia đình; tuy nhiên, ý nghĩa thực của
các hoạt động sử dụng và quản trị đất (đất rừng) hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào các mối
quan hệ giữa các dòng họ. Mọi sự thay đổi, điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất, hoặc
giải quyết những bất đồng trong quá trình sử dụng đất đều phải thông qua và xin ý kiến của
những người trưởng các dòng họ. Quá trình mua bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng đất
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đai, người Hmông luôn luôn ưu tiên giữa những thành viên trong gia đình và trong cùng
một dòng họ8.
Loạ i đat rừng nà y cũ ng có từ lâ u đời, được hı̀nh thà nh cù ng với quá trı̀nh di chuyen, canh
tá c và định cưa củ a người Mô ng. Đat rừng dò ng họ được ke thừa từ đời nà y qua đời khá c
trê n cơ sở cá c qui định củ a từng dò ng họ . Vı́ dụ , đat rừng của dòng họ Hoàng tại Tả Cán Hồ,
xã Cán Hồ, huyệ n Si Ma Cai đã được quản lý, bảo vệ qua 9 thế hệ đời người.
Loạ i rừng nà y được quả n lý chủ yeu đe phụ c vụ mụ c đı́ch dâ n sinh như cung cap go, củ i,
thuoc, rau cho cá c thà nh viê n trong dò ng họ . Cá c gia đı̀nh khá c, thuộ c dò ng họ khá c trong
cộ ng đong có the được sử dụ ng cá c sả n pham nà y trước khi có ý kien củ a người đạ i diệ n
dò ng họ đó . Bê n cạ nh đó , có những khu rừng dò ng họ cò n có thê m mụ c đı́ch duy trı̀ nguon
nước cho sinh hoạ t và trong trọ t cho thà nh viê n củ a dò ng họ , cũ ng như cá c gia đı̀nh có diệ n
tı́ch đat canh tá c lien ke. Đô i khi, đat rừng dò ng họ được sử dụ ng cho mụ c đı́ch tâ m linh,
cú ng ‘Thứ Tı̉’ cho cả thô n. Do đó , người dâ n thường gọ i là rừng ‘Thứ Tı̉’.
Mặ c dù loạ i đat rừng nà y thuộ c ‘sở hữu’ củ a từng dò ng họ , cá c gia đı̀nh khá c trong cộ ng
đong đeu tham gia quả n lý mộ t cá ch tự nguyệ n và trá ch nhiệ m trê n cơ sở cá c qui định bat
hà nh vă n củ a dò ng họ được toà n cộ ng đong cô ng nhậ n thong qua qui định ‘Nà o Long’ hoặ c
‘Thứ Tı̉’.
Giong như rừng cộ ng đong, mặc dù chưa được công nhận bởi pháp luật, trê n thực te loại đat
rừng này được xem như là ‘mặc nhiên’ tồn tại qua nhieu the hệ và cô ng nhậ n ở hầu hết tại
các thôn bản của người Mông.
Đất và rừng gia đình: Loạ i đat rừng nà y chủ yeu do gia đı̀nh tự khai phá , được thừa ke từ
đời trước hoặ c mua từ gia đı̀nh khá c. Đất rừng truyền thống chỉ có ý nghĩa thực tiễn khi
được cộng đồng công nhận và đã được cúng ‘Thứ Tỉ’, tức là đã cúng Thần Đất.
Như vậy đất rừng truyền thống gia đình người Mông không chỉ có tính thực tế từ việc tự
khai phá, thừa kế, chuyển nhượng, mà còn phải được cúng Thứ Tỉ - tức là Cúng thần đất cho
phép cá c gia đı̀nh được dùng đất ở đó, và phù hộ cho họ làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu,
không bị ốm đau. Điều quan trọng của đất truyền thống gia đình không phải là diện tích to
hay nhỏ, ranh giới và mốc giới như thế nào mà cần có sự xác nhận của tâm linh và sự xác
nhận của cộng đồng. Các luật tục truyền thống của người Mông đảm bảo cho sự bền vững,
lâu dài cho mảnh đất này. Không có sự tranh giành, mâu thuẫn trong cộng đồng đối với
mảnh đất này, bởi đã được than đat cho phé p trước sự thừa nhậ n củ a toà n cộng đồng. Sự
Bá o cá o nghiê n cứu: Vai trò củ a Luậ t tụ c trong phá t trien cộ ng đong dâ n tộ c thieu so Việ t nam thực hiệ n bởi
Việ n Nghiê n cứu Sinh thá i Chı́nh sá ch Xã hộ i (SPERI) và Việ n Tư van Phá t trien (CODE) do UNDP-Việ t nam tà i
trợ nă m 2010.
8
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xác nhận này chı́nh là cá c qui định bat thà nh vă n, mọ i thà nh viê n trong cộ ng đong đeu biet
và là m theo.
Đất truyền thống gắn liền với ranh giới truyền thống. Ranh giới truyền thống chỉ xác định
bằng những gốc cây, những hòn đá to. Chỗ nào không có đá, cây thì phát một tuyến nhỏ
hoặc cắm cọc gỗ nhỏ. Những người gia đı̀nh khá c khi thấy những ký hiệ u phá t tuyen ranh
giới, dù củ a bat kỳ ai, biết là có người làm rồi thì sẽ không vào làm nữa.
Đối với đất, rừng truyền thống gia đình thì chủ gia đình có quyền định đoạt mảnh đất, mảnh
rừng đó với các quyền : sử dụng và hưởng lợi, cho, tặng, cho thuê hoặc chuyển nhượng. Chủ
đất thậm chí còn có quyền tự quyết định việc thờ ‘Thứ tỉ’ trên mảnh đất truyền thống của
gia đình mình. Trong trường hợp thay đổi lễ thờ cúng đối với đất rừng sở hữu chung thì
phải được sự nhất trí của cộng đồng, không cá nhân nào có thể tự ý thay đổi. Trong một số
trường hợp, người ta có thể cho người khác tạm thời sử dụng đất canh tác truyền thống gia
đình. Thủ tục cho mượn rất đơn giản, có khi chỉ cần nói miệng với nhau. Đất canh tác truyền
thống gia đình cũng có thể được bán, chuyển nhượng vì lý do chuyển đi sinh song ở nơi
khá c hay lý do kinh tế. Nham duy trı̀ sở hữu ve đat đai, tà i sả n trong củ a gia đı̀nh hoặ c dò ng
họ , anh em trong gia đı̀nh hoặ c thà nh viê n trong cù ng mộ t dò ng họ được ưu tiê n trong quá
trı̀nh chuyen nhượng nà y. Neu những người nà y khô ng có nhu cau thı̀ mới đen người ngoà i.
Loạ i đat rừng gia đı̀nh có hai loạ i chı́nh, gom đat canh tá c nương ray và đat rừng phụ c hoi
sau nương ray. Trước đâ y hai loạ i đat nà y thường được luâ n chuyen cho nhau theo chu kỳ
canh tá c. Hiệ n nay, sự luâ n chuyen nà y hau như khô ng xả y ra, do dâ n so tă ng, quı̃ đat canh
tá c khô ng đủ đe cho người dâ n duy trı̀ phương thức canh tá c du canh, phá t nương là m ray.
Những diệ n tı́ch trê n đâ y hoặ c trở thà nh những ruộ ng bậ c thang đe canh tá c thâ m canh lú a
và câ y mà u hoặ c trở thà nh những mả nh rừng củ a gia đı̀nh đe phụ c vụ cá c nhu cau hà ng
ngà y như go là m nhà , củ i đot, dược liệ u hoặ c thực pham. Những diệ n tı́ch rừng nà y có diệ n
tı́ch thường từ 0.5 đen 1.5 ha, phâ n bo rả i rá c và xen kẽ với những thửa ruộ ng bậ c thang.
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Quá trình hình thành các loại hình quản lý-sử dụng đất rừng mới hiện
nay tại thôn Lùng Sán
Đau nă m 2000, Cụ c Đo đạ c và Bả n đo Việ t nam thuộ c Bộ TN&MT trien khai dự á n “Thà nh
lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 8 tỉnh miền
núi phía Bắc, duyên hải Bắc Trung Bộ và 9 tỉnh duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ9”. Dự
á n nà y trien khai nham gó p phần đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, tập trung vào đất ở, đất
lâm nghiệp, đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đảm bảo hoàn thành
tiến độ cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp mà Chính phủ đề ra.
Năm 2002 -2005, Bộ TN&MT tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng bản đồ địa chính bằng
không ảnh để khai thác quỹ đất, phát triển sản xuất và ổn định đời sống bào dân cư thuộc 4
tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn là Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai và Tây Nguyên. Bản
đồ đã hoàn thiện dự án này trước thời hạn, tức tháng 12/2004, phần thành lập bản đồ địa
chính cơ sở đã hoàn thành, các địa phương hiện đang sử dụng để thực hiện lập bản đồ địa
chính và tiến hành cấp GCNQSDĐ.
Bộ bản đồ địa chính được lập với việc thể hiện rõ khu vực có đất lâm nghiệp chưa sử dụng,
đất chưa sử dụng ở những khu chưa có bản đồ địa chính chính quy sẽ góp phần rà soát quỹ
đất, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch các
cụm dân cư, phát triển kinh tế trang trại phù hợp điều kiện đất đai; khai hoang mở rộng
diện tích ở những nơi có điều kiện, điều chỉnh lại quỹ đất của các nông, lâm trường để giao,
khoán cho hộ nông dân không có đất sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ
đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Bộ bản đồ địa chính cơ sở gồm các phần: Diện tích vùng đất lâm nghiệp và quy hoạch làm
lâm nghiệp; Diện tích vùng đất khác xen kẽ đất lâm nghiệp và quy hoạch lâm nghiệp; Diện
tích cần đo vẽ để cấp GCNQSDĐ tỷ lệ 1/10000 dạng số được xây dựng trong hệ VN-2000
bằng nguồn tư liệu mới nhất sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp các tài liệu về điều tra cơ bản
phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế của từng địa phương. Bộ TN&MT chỉ thực hiện việc
thành lập bản đồ địa chính cơ sở (trong 2 năm 2005-2007), còn lại Uỷ ban nhân dân các
tỉnh thuộc phạm vi dự án tiếp tục thực hiện đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính giao đất, cấp
GCNQSDĐ.
Đe tiep tụ c cô ng tá c đo vẽ chi tiet bả n đo địa chı́nh giao đat, cap GCNQSDĐ cho người dâ n
trong địa bà n tı̉nh Là o Cai, năm 2005, Sở TN&MT đã thuê Cô ng ty Tư vấn dịch vụ Công nghệ

9Cụ c

đo đạ c và bả n đo Việ t nam – Bộ TN&MT. http://www.dosm.gov.vn/default.aspx?tabid=402
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Tài nguyên Môi trường (có trụ sở tại quân Đống Đa, Hà Nội) thực hiện. Lù ng Sui huyệ n Si
Ma Cai là mộ t trong cá c xã nam trong dự á n trê n.
Kết quả có một Bản đồ giải thửa giao đất giao rừng tại xã Lùng Sui số 01 - tỷ lệ 1/10.000
(xem phụ lụ c 1), được Phòng TN&MT huyện Si Ma Cai và UBND xã Lùng Sui xác nhận nă m
2006. Bả n đo đe cậ p đen so hiệ u, vị trı́, diện tích và mục đích sử dụng các lô thửa được giao
cho các chủ quản lý, sử dụng đất, gom hộ gia đình, thôn, xã, BQL Rừng phòng hộ Si Ma Cai.
Cá c hộ gia đı̀nh có số hiệu trên bản đồ đều được cấp bìa đỏ.
Thá ng 8 nă m 2008, Chi cụ c Lâ m nghiệ p tı̉nh Là o Cai tiep tụ c thực hiệ n rà soá t và thiet lậ p hệ
thong Bả n đo hiệ n trạ ng đieu chı̉nh, bo sung qui hoạ ch ba loạ i rừng cho dự á n 661 giai đoạ n
2009-2010 với tỷ lệ 1/25.000 (xem phụ lụ c 2). Trong quá trı̀nh nà y, Chi cụ c Lâ m nghiệ p
tı̉nh Là o Cai cũ ng thực hiệ n lậ p hệ thong Bả n đo Hiệ n trạ ng rừng củ a Lù ng Sui với tı̉ lệ
1/25.000 (xem phụ lụ c 3).

Các loại hình quản lý rừng và đất rừng tại thôn Lùng Sán theo Luật pháp
công nhận
Với ket quả củ a 03 lan rà soá t, thiet lậ p hệ thong bả n đo và giao, cap GCNQSDĐ trê n đây,
hiệ n tạ i ở thô n Lù ng Sá n, bê n cạ nh việ c ‘tự cô ng nhậ n’, ‘mặ c nhậ n’ ve cá c chủ ‘sở hữu’ đat
rừng theo quan niệ m truyen thong, cò n có cá c chủ sử dụ ng đat được cô ng nhậ n bởi cá c vă n
bả n Luậ t phá p củ a Nhà nước sau.
Rừng và đất rừng hộ gia đình
Gom 59 hộ chủ hộ gia đı̀nh được giao 86 thửa đat rừng (61.9 Ha) theo Nghị định
163/1999/NĐ-CP, trong đó có rừng phò ng hộ và rừng sả n xuat. Mộ t so hộ gia đı̀nh trong so
nà y đã từng được giao rừng nhưng chưa giao đat, chı̉ có so lâ m bạ (so xanh). Tuy nhiên,
36/59 chủ hộ gia đı̀nh van chưa được nhậ n so đỏ , do có cá c chê nh lệ ch ve so liệ u được ghi
trong bı̀a đỏ , bả n đo và so mụ c kê (xem phâ n tı́ch ở phan sau). So bı̀a đỏ nà y đang được lưu
giữ tạ i phò ng địa chı́nh củ a UBND xã Lù ng Sui.
Rừng và đất rừng nhóm hộ gia đình
Đây là loại hình rừng được thà nh lậ p dựa trê n sư liệ n ket củ a cá c hộ gia đı̀nh cư trú lien
nhau trong phạ m vi mộ t thô n hoặ c gom mộ t so hộ gia đı̀nh có quan hệ huyet thong hoặ c họ
hà ng dò ng tộ c.
Những diệ n tı́ch nà y phan lớn là rừng sả n xuat hoặ c rừng phụ c hoi sau nương ray được Nhà
nước giao khoán bảo vệ rừng theo chương trình 327 và giao (hoặ c khoán) bảo vệ theo Nghị
định 01/1995/NĐ-CP, Nghị định 163/1999/NĐ-CP. Do diệ n tı́ch nhỏ lẻ , cá c hộ gia đı̀nh liê n
ket lạ i với nhau đe thuậ n tiệ n trong quá trı̀nh quả n lý bả o vệ .
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Nhóm hộ này tự phân công để bảo vệ rừng, có thể cả nhóm cùng tham gia tuần tra rừng
hàng ngày, hàng tuần hoặc luân phiên nhau; một số nhóm hộ có rừng gần nhau liên kết bảo
vệ rừng. So sánh với các hình thức quản lý rừng công đồng nêu trên thì hình thức quản lý
này có quy mô nhỏ, dễ dàng tổ chức, quản lý, thống nhất; phù hợp với trình độ hiện nay của
cộng đồng dân cư thôn bản.
Rừng giao khoán cho nhóm hộ bảo vệ nhưng trên lâm bạ, sau nà y được chuyen đoi thà nh so
đỏ theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP, chỉ ghi tên đại diện tổ trưởng của nhóm hộ và được
hưởng tiền nhận khoán bảo vệ hàng năm. Hiện nay, ở một số nơi loại rừng do nhóm hộ
quản lý bảo vệ thường bị một số người dân trong và ngoà i thôn chặt phá. Nguyên nhân cơ
bản là các hộ này cảm thấy không được đối xử công bằng, một mặt do một số hộ dân cho
rằng trong khu vực rừng này trước đây là đất đai của họ nhưng họ lại không được chia sẻ
hưởng lợi từ tiền nhận khoán, mặt khác một số cho rằng họ cũng quản lý rừng nhưng không
được hưởng lợi như nhóm hộ.
Rừng và đất rừng cộng đồng thôn bản
Hiệ n tạ i, thô n Lù ng Sá n đang quả n lý 18 thửa đat rừng, với tong diệ n tı́ch là 180.6 ha. Tuy
nhiên, thôn được giao trá ch nhiệ m là vai trò đạ i diệ n UBND xã quả n lý , chưa được cap
GCNQSDĐ. Diệ n tı́ch nà y gom có rừng ‘Thứ Tı̉’ - là rừng truyen thong củ a cộ ng đong đe thực
hiệ n cá c phong tụ c tậ p quá n, tı́n ngưỡng tâ m linh củ a người Mô ng, rừng sử dụ ng, đat chưa
sử dụ ng, đat dâ n cư và đat nô ng nghiệ p.
Rừng và đất rừng UBND xã
Cũ ng giong như cộ ng đong thô n Lù ng Sá n, UBND xã Lù ng Sui được giao đó ng vai trò đạ i
diệ n chı́nh quyen địa phương đe quả n lý hà nh chı́nh diệ n tı́ch đat và rừng được giao. Tong
diệ n tı́ch được giao cho UBND xã quả n lý là 12.2 ha (3 thửa), trong đó có rừng ‘Nà o Long’.
Rừng và đất rừng Ban quản lý rừng phòng hộ Si Ma Cai
Ban quả n lý rừng phò ng hộ Si Ma Cai được hı̀nh thà nh từ quá trı̀nh chuyen đoi từ Ban quả n
lý dự trong mới 5 triệ u ha rừng (Dự á n 661) theo quyet định củ a UBND tı̉nh Là o Cai so
3091/UB_QĐ. CT ngà y 27 thá ng 12 nă m 2001. Ban quả n lý dự á n 661 là chủ đau tư thực
hiệ n mụ c tiê u, nhiệ m vụ trong mới diệ n tı́ch rừng theo dự á n 5 triệ u ha rừng theo quyet
định so 327/CT/1992 củ a Hộ i đong Bộ trưởng ve ‘Mộ t so chủ trường, chı́nh sá ch sử dụ ng
đat trong, đoi nú i trọ c, rừng, bã i boi ven bien và mặ t nước’, và trien khai nhiệ m vụ theo ke
hoạ ch hà ng nă m củ a UBND tı̉nh giao. Ngà y 8 thá ng 5 nă m 2008, UBND tı̉nh Là o Cai ra QĐ so
1280/QĐ-UB-CT ve việ c chuyen đoi Ban quả n lý dự á n 661 huyệ n Si Ma Cai thà nh Ban quả n
lý rừng phò ng hộ huyệ n Si Ma Cai, trực thuộ c Chi cụ c Lâ m nghiệ p tı̉nh Là o Cai quả n lý . Ngày
31/12/2008, UBND tỉnh Lào Cai ra QĐ số 4524/UBND về việc chuyển Ban Quản lý rừng
phòng hộ huyện Si Ma Cai thuộc Chi cục lâm nghiệp về UBND huyện Si Ma Cai quản lý.
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Ban quả n lý rừng phò ng hộ Si Ma Cai có cá c chức nă ng, gom: i)Tiep nhậ n von đau tư củ a
Nhà nước, phoi hợp với UBND cap xã , hạ t Kiem lâ m to chức thực hiệ n ke hoạ ch giao khoá n
cho cá to chức, hộ gia đı̀nh, cá nhâ n, cộ ng đong dâ n cưa thô n bả o vệ và phá t trien rừng
phò ng hộ ; ii) Phoi hợp với lực lượng kiem lâ m to chức bả o vệ rừng, quả n lý lâ m sả n trê n địa
bà n; và iii) Thực hiệ n cô ng tá c khuyen lâ m.
Tong diệ n tı́ch hiệ n tạ i Ban quả n lý rừng phò ng hộ Si Ma Cang đang quả n lý , cho đen het
thá ng 12 năm 2011 là 4.843 ha đat có rừng tự nhiê n và đat trong (chiem 20% tong diệ n tı́ch
toà n huyệ n). Với tư cá ch là mộ t chủ rừng, được Nhà nước giao phó , do nguon nhâ n lực hạ n
hẹ p (08 cá n bộ ), lạ i hoạ t độ ng rả i rá c trê n mộ t địa bà n rộ ng, địa hı̀nh phức tạ p, Ban quả n lý
rừng phò ng hộ Si Ma Cai hiệ n tạ i chı̉ đó ng vai trò như to chức ‘trung gian’ đe trien khai cá c
chı́nh sá ch và dịch vụ liê n quan tới cô ng tá c quả n lý và phá t trien rừng. Ban quả n lý chủ yeu
thực hiệ n giao khoá n cho cá c gia đı̀nh, nhó m hộ gia đı̀nh và cộ ng đong đe quả n lý bả o vệ và
trong mới rừng. Bê n cạ nh đó , Ban quả n lý rừng phò ng hộ Si Ma Cai to chức phá t câ y giong,
phâ n bó n và ho trợ kỹ thuậ t cho người dâ n trê n địa bà n 96 thô n bả n củ a 13 xã . Tạ i thô n
Lù ng Sá n, Ban quả n lý rừng phò ng hộ đau nguon Si Ma Cai đang quả n lý 6 thửa đat rừng
(60.2 ha).

Nghiên cứu điểm giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng
người Mông tại thôn Lùng Sán
Giao đat giao rừng cho người dâ n, đặ c biệ t là cá c cộ ng đong thô n bả n được xem là chien
lược quan trọ ng củ a Nhà nước nhằm quản lý bảo vệ có hiệu quả tài nguyên rừng và đất
rừng, góp phần hỗ trợ cộ ng đong cá c dâ n tộ c thieu so miền nú i on định đời song, phát triển
kinh tế và tạo động lực phát triển ben vững10. Theo đó , Cộ ng đong thô n bả n là mộ t trong
những chủ rừng và đat lâ m nghiệ p, người sử dụ ng đat rừng có tư cá ch phá p nhâ n đay đủ
hoặ c khô ng đay đủ tù y theo từng đieu kiệ n củ a từng vù ng và đoi tượng đat rừng được giao
hay nhậ n khoá n. Cộ ng đong được giao rừng và đat lâ m nghiệ p, nhậ n hợp đong khoá n rừng
lâ u dà i; từ đó được hưởng cá c quyen khi tham gia quả n lý bả o vệ và sử dụ ng rừng và đat
lâ m nghiệ p. Đong thời, Cộ ng đong thực hiệ n đay đủ cá c nghı̃a vụ tham gia quả n lý bả o vệ
rừng và sử dụ ng hiệ u quả đat lâ m nghiệ p.
Quyết định 184/HĐBT ngày 6/11/1982 của Hội đồng bộ trưởng về giao đất rừng cho tập thể và nhân dân
trồng cây gây rừng; Chỉ thị 29-CT/TW của Ban bí thư ngày 12/11/1983 về đẩy mạnh giao đất giao rừng, xây
dựng rừng và tổ chức kinh doanh theo phương thức nông lâm kết hợp; Chương trình giao đất giao rừng,
khoán bảo vệ rừng như chương trình 327; Nghị định 02/1994/NĐ-CP (với thông tư số 6/LN-KL năm 1994
của Bộ Lâm nghiệp về hướng dẫn thi hành Nghị định 02/1994/NĐ-CP); Nghị định 01/1995/NĐ-CP; Nghị định
163/1999/NĐ-CP (với thông tư liên liên tịch 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC ngày 6/6/2000 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn và Tổng cục địa chính/nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc giao
đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP);
Nghị định 181/2004/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đất đai; Nghị định 23/2006/NĐ-CP về hướng dẫn thi
hành luật bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định 135/2005/NĐ-CP về giao khoán bảo vệ rừng.
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Tuy nhiê n, tạ i Si Ma Cai Chı́nh sá ch củ a Nhà nước ve việ c giao khoá n quả n lý đat và rừng cho
cá c cộ ng đong hau như van chưa được trien khai trê n thực tien. Hoặ c đã trien khai thı̀ chı̉
dien ra thı́ điem và manh mú n. Sự thieu đong bộ ve ket quả giao đat giao rừng cho chủ sử
dụ ng (gia đı̀nh, thô n bả n, Ban quả n lý 661, vvv), chưa thong nhat ve cá ch trien khai giữa cá c
cơ quan chức nă ng trong việ c trien khai giao đat, cô ng tá c bả n đo và qui hoạ ch 3 loạ i rừng
cũ ng như phá t huy toi đa sự tham gia củ a cộ ng đong người dâ n trong quá trı̀nh đó đã dan
đen nhieu khó khă n trong cô ng tá c quả n lý rừng và sử dụ ng hiệ u quả đat lâ m nghiệ p trê n
địa bà n huyệ n Si Ma Cai.
Từ thá ng 6 nă m 2011 đen nay, UBND huyệ n Si Ma Cai (Ban chı̉ đạ o giao đat giao rừng), Chi
cụ c Phá t trien Lâ m nghiệ p tı̉nh Là o Cai và Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội
(SPERI)11 đã phoi ket hợp trien khai thı́ điem giao rừng gan với giao đat lâ m nghiệ p trê n cơ
sở Thô ng tư liê n tịch số 07/2011/TTLT-BNN-BTN&MT12 (sau đâ y gọ i là TTLT 07) cho cá c
cộ ng đong thô n bả n tạ i 02 xã thı́ điem (Nà n Sı́n và Lù ng Sui) tạ i huyệ n Si Ma Cai.
Mụ c tiê u củ a Chương trı̀nh hợp tá c nà y nham:







Có được mô hình điểm ve việ c phoi ket hợp giữa cá c bê n trong giao rừng và đat lâ m
nghiệ p theo TTLT 07 tại huyện Si Ma Cai là m cơ sở nghiê n cứu, đú c rú t kinh nghiệ m
thà nh qui trı̀nh nhâ n rộ ng ra cá c địa phương khá c;
Củng cố và nâng cao được nhận thức của cộng đồng về các Chính sách của Nhà nước
trong quản lý, sử dụng tài nguyên, đặc biệt là người dân hiểu được trách nhiệm,
nghĩa vụ, quyền lợi của ác các chủ sử dụng đất ;
Có được các phương pháp tiếp cận phù hợp trong giải quyết những tồn tại về chồng
chéo ranh giới trong quản lý sử dụng đất rừng tại ở Si Ma Cai;
Gó p phan nâ ng cao kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp tiếp cận giao đat giao rừng,
đặ c biệ t là giả i quyet cá c vướng mac ve đat-rừng cho cá n bộ địa phương;

Bả n thỏ a thuậ n giữa Ban chı̉ đạ o giao đat giao rừng huyệ n Si ma cai, Chi cụ c Phá t trien Lâ m nghiệ p tı̉nh Là o
Cai và Việ n Nghiê n cứu Sinh thá i Chı́nh sá ch Xã hộ i (SPERI) ký ngà y 11 thá ng 8 nă m 2011 ve việ c phoi ket hợp
thực hiệ n thı́ điem giao rừng gan với giao đat cho cộ ng đong dâ n cư thô n/bả n tạ i Si Ma Cai.
11

Trước tình trạng giao đất rừng chậm chạp, thiếu đồng bộ, hai bộ: Nông nghiệp & PTNT và Tài nguyên-Môi
trường đã ban hành Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTN&MT ngày 29/01/2011 hướng dẫn
một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp. Tháo gỡ vướng mắc giao
đất rừng lâu nay cũng đồng thời tạo cơ hội cho nhiều chủ thể cạnh tranh nhau lấy đất, đồng thời hưởng lợi từ
rừng. Rõ ràng các doanh nghiệp, các cá nhân có quyền, có tiền sẽ có lợi thế hơn hẳn nếu thứ tự ưu tiên của
cộng đồng và dân địa phương không được khẳng định rõ ràng trên hệ thống văn bản luật. Việc ban hành
Thông tư liên tịch này cũng là cơ hội để chính thức hóa quyền, nghĩa vụ cộng đồng. Đồng thời đảm bảo quyền
sinh kế, tín ngưỡng, đồng trách nhiệm và sự tham gia.
12
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Đả m bả o quyen lợi và trá ch nhiệ m củ a củ a cá bê n, đặ c biệ t là cộ ng đong địa phương
trong quả n lý và sử dụ ng đat rừng lâ u dà i, hiệ u quả và ben vững gó p phan on định
cuộ c song cho cộ ng đong và người dâ n địa phương.

Cá c nộ i dung chı́nh củ a chương trı̀nh hợp tá c gom, i) rà soá t lạ i ranh giới và cá c loạ i rừng,
đat rừng tạ i cá c xã trien khai thı́ điem trê n cơ sở hoạ ch định nhu cau phá t trien kinh te xã
hộ i, vă n hó a cộ ng đong và dự phò ng phá t trien cho tương lai, ii) hı̀nh thà nh bộ tiê u chı́ và
phương phá p tiep cậ n giả i quyet chong ché o ranh giới quả n lý đat và đat rừng tạ i cá c
thô n/xã , iii) xâ y dựng ke hoạ ch và phương á n giao đat giao rừng cho cá c đoi tượng, iv) to
chức trien khai giao rừng gan với giao đat lâ m nghiệ p cho cộ ng đong tạ i 02 xã thı́ điem và
hoà n thiện quy trình trình tự thủ tục giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư thôn
bản trong điều kiện tại Si Ma Cai nói riêng và Lào Cai nói chung; v) hỗ trợ xây dựng qui chế,
kế hoạch quản lý rừng cộng đồng sau giao đất giao rừng tạ i cá c thô n bả n.
Đe đạ t được cá c mụ c tiê u và nộ i dung hợp tá c trê n, cá c bê n thong nhat giai đoạ n I (20112012) sẽ trien khai là m điem trước tạ i cộ ng đong người Mô ng tạ i thô n Lù ng Sá n, xã Lù ng
Sui . Tiep theo đó , UBND huyệ n ra cá c quyet định thà nh lậ p Ban chı̉ đạ o cô ng tá c giao rừng,
cho thê rừng huyệ n Si Ma Cai13, To chuyê n viê n giú p việ c cho Ban chı̉ đạ o giao rừng, cho
thuê rừng huyệ n Si Ma Cai14 và To kỹ thuậ t giao đat giao rừng huyệ n Si Ma Cai15 trien khai
cá c hoạ t độ ng trong dự á n thı́ điem tạ i thô n Lù ng Sá n.
Theo đó từ thá ng 9 đen thá ng 11 năm 2011 , To kỹ thuậ t giao đat giao rừng huyệ n Si Ma Cai
đã phoi ket hợp với Việ n SPERI, Chi cụ c Phá t trien Lâ m nghiệ p Là o Cai, Hộ i đong Giao đat xã
Lù ng Sui (sau đâ y gọ i là to cô ng tá c) và cá c già là ng, nô ng dâ n nò ng cot trong vù ng dự á n to
chức ghi tı̀m hieu và ché p lịch sử truyen thong cá c loạ i hı̀nh quả n lý và sử dụ ng đat rừng,
luậ t tụ c liê n quan tới đat rừng củ a người Mô ng, rà soá t thực trạ ng quả n lý và sử dụ ng đat
rừng tạ i thô n Lù ng Sá n đe là m cơ sở cho cá c bước tiep theo củ a cô ng tá c giao rừng gan với
đat lâ m nghiệ p cho cá c đoi tượng sử dụ ng.

Tìm hiểu hệ thống quản trị truyền thống đối với đất và rừng của cộng đồng
Mông thôn Lùng Sán
Đe có phương phá p tiep cậ n giao đat và giao rừng phù hợp với đặ c thù ve vă n hó a-xã hộ ikinh te củ a địa phương, đặ c biệ t là giả i quyet cá c van đe chong ché o và tranh chap ve đat đai
giữa cá c đoi tượng sử dụ ng, To cô ng tá c đã to chức ghi ché p hệ thong quả n trị truyen thong
Quyet định so 545/QĐ-UBND ve việ c thà nh lậ p Ban Chı̉ đạ o Cô ng tá c Giao rừng, cho thuê rừng huyệ n Si Ma
Cai giai đoạ n 2011-2015 ký ngà y 02/06/2011.
14 Quyet định so 546/QĐ-UBND ve việ c thà nh lậ p To chuyê n viê n giú p việ c cho Ban chı̉ đạ o Cô ng tá c Giao rừng,
cho thuê rừng huyệ n Si Ma Cai giai đoạ n 2011-2015 ký ngà y 02/06/2012.
15Quyet địn so 1020/QĐ-UBND NGAY 14/9/2011 ve việ c Thà nh lậ p to kỹ thuậ t giao rừng gan với đat lâ m
nghiệ p huyệ n Si Ma Cai.
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đoi với đat và rừng người Mô ng. Quá trı̀nh nà y bao gom cá c già là ng, trưởng họ và người có
hieu biet nhieu ve phong tụ c tậ p quá n củ a người Mô ng. Cá c nộ i dung tı̀m hieu là cá c câ u
chuyệ n ke và bang chứng thực tien liê n quan tới cá ch hieu và thực tien ve quan niệ m sở hữu
và cá ch thức quả n lý , sử dụ ng và hưởng dụ ng từ đat và rừng củ a người Mô ng. Lịch sử và địa
danh cá c mả nh rừng và đat củ a cộ ng đong cũ ng được ghi ché p lạ i mộ t cá ch can thậ n. Ngoà i
ra, To cô ng tá c cũ ng ghi ché p lạ i cá c câ u chuyệ n liê n quan tới quan niệ m giá trị và hệ thong
quả n trị truyen thong, đặ c biệ t là cá ch thức giả i quyet cá c mâ u thuan, xung độ t giữa cá c gia
đı̀nh, dò ng họ trong và ngoà i cộ ng đong đoi với đat và rừng.

Điều tra các loại rừng và đất rừng văn hóa truyền thống cộng đồng

Bản đồ 4: Bản đồ các loại rừng văn hoa truyền thống cộng đồng tại xã Lùng Sui
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Đieu tra thực trạ ng cá c loạ i rừng truyen thong, như rừng ‘Nà o Long’, rừng ‘Thứ tı̉’ củ a cộ ng
đong, rừng ‘dò ng họ ’, rừng’ gia đı̀nh’, rừng đau nguon nước, rừng củ a nhó m hộ gia đı̀nh, vvv
nham nhậ n diệ n cá c yeu to và giá trị ve lịch sử khai phá , chiem đoạ t và ke thừa củ a cá c loạ i
đat và đat rừng đã được ‘mặ c định’ cô ng nhậ n qua nhieu the hệ . Hơn nữa, việ c đieu tra nà y
giú p Nhó m cô ng tá c nam bat được cá ch hieu và thực hà nh ve khá i niệ m ‘sở hữu’ đat-rừng
củ a người Mô ng tạ i Lù ng Sá n. Ket quả củ a việ c đieu tra nà y sẽ giú p cho quá trı̀nh giả i quyet
cá c xung độ t ve tà i nguyê n đat rừng dien ra thuậ n lợi – trê n cơ sở nguon goc củ a sở hữu.
Nhó m cô ng tá c đã tạ o đieu kiệ n cho cá c trưởng thô n, già là ng, trưởng họ , người có uy tı́n và
đạ i diệ n cá c gia đı̀nh trong thô n và chủ sử dụ ng đat rừng liê n tưởng nhớ lạ i lịch sử khai phá ,
chiem đoạ t, ke thừa hoặ c được giao khoá n quả n lý những diệ n tı́ch đat-rừng mà họ đang
quả n lý sử dụ ng. Cá c phương phá p cơ bả n mà Nhó m cô ng tá c đã sử dụ ng, gom:
•

Khoanh vẽ ranh giới cá c loạ i đat rừng truyen thong cộ ng đong trê n bả n đo hiệ n
trạ ng, trê n cơ sở những qui ước củ a cộ ng đong ve đường ranh giới, moc giới và cá c
loạ i địa hı̀nh, địa vậ t.

•

Mô tả hiệ n trạ ng rừng (già u, trung bı̀nh, nghè o) bang cá ch hieu, kinh nghiệ m phâ n
loạ i củ a người dâ n.

•

Tı́nh diệ n tı́ch củ a từng loạ i đat và rừng theo cá c qui ước củ a người dâ n.

•

Vẽ sơ đo lịch sử ke thừa, chuyen nhượng cá c loạ i rừng và đat thô ng qua trı́ nhớ và
cá c sự kiệ n lịch sử củ a cộ ng đong.

Bê n cạ nh đó , cá c đạ i diệ n củ a cộ ng đong cũ ng miê u tả lạ i lịch sử và tien trı̀nh tiep nhậ n và
trien khai cá c chı́nh sá ch và dự á n củ a nhà nước liê n quan tới đat và rừng. Vı́ dụ như chương
trı̀nh 327, 661, 30A, Nghị định 01/1995-NĐ-CP, Nghị định 163/1999-NĐ-CP, vvv. Phương
phá p giao /khoá n đat và rừng, việ c phâ n chia lợi ı́ch, cũ ng như trá ch nhiệ m củ a đoi tượng
từ việ c trien khai cá c chı́nh sá ch và chương trı̀nh ho trợ củ a Nhà nước. Cá c thô ng tin trong
quá trı̀nh tı̀m hieu nà y khô ng những giú p cho To cô ng tá c giả i quyet hiệ u quả cá c chong lan
ranh giới giữa cá c chủ sử dụ ng đat trê n cơ sở phá p lý củ a diệ n tı́ch đat có tranh chap mà cò n
đú c rú t được những bà i họ c kinh nghiệ m cho cá c giai đoạ n tiep theo củ a cô ng tá c giao đat
giao rừng.

Rà soát ranh giới các loại đất-rừng có sự tham gia của cộng đồng
Rà soá t ranh giới cá c loạ i đat và rừng, cũ ng như diệ n tı́ch củ a cá c chủ sử dụ ng đat-rừng là
mộ t khâ u quan trọ ng trong quá trı̀nh giao đat giao rừng, đặ c biệ t là việ c giả i quyet chong
lan, tranh chap đat đai. Nhó m cô ng tá c đã cù ng với đạ i diệ n cá c chủ sử dụ ng đat, trưởng
thôn, già là ng, trưởng họ và người có uy tı́n trong cộ ng đong to chức rà soá t ranh giới cho
từng loạ i đat rừng, cũ ng như củ a cá c chủ sử dụ ng trong thô n Lù ng Sá n. Với sự trợ giú p kỹ
thuậ t củ a To kỹ thuậ t, cá c chủ sử dụ ng đat trực tiep đo, đá nh dau moc thực địa, cá n bộ kỹ
thuậ t ghi ché p so liệ u, kiem tra lạ i bang má y định vị GPS. Việ c rà soá t ranh giới cá c thửa đat
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tạ i thực địa có sự xá c nhậ n, chứng kien củ a cá c chủ sử dụ ng lien ke, trưởng thô ng, già là ng
và đạ i diệ n cá c to chức chı́nh trị-xã hộ i trong thô n. Cá c thô ng tin liê n quan tới ranh giới đat
rừng, loạ i chong lan, tranh chap đat đai, cũ ng như cá ch hieu củ a người dâ n trong thô n ve
quan niệ m ranh giới và moc giới đat đai, cá ch phâ n định ranh giới truyen thong, vvv được
ghi ché p can thậ n.
Bên cạ nh đó , trê n cơ sở rà soá t thực tien, To cô ng tá c cũ ng đã ghi ché p cá c ý kien phả n ả nh
củ a người dâ n liê n quan tới cá ch thức cũ ng như ket quả giao đat trước đâ y. Vı́ dụ , cô ng tá c
đo vẽ Bả n đo địa chı́nh giao đat, cap GCNQSDĐ cho người dâ n nă m 2005, rà soá t và thiet lậ p
hệ thong Bả n đo rà soá t bo sung cho dự á n 661 giai đoạ n 2009-2010 và việ c thiet lậ p hệ
thong Bả n đo Hiệ n trạ ng rừng nă m 2009.

Rà soát đánh giá trạng thái rừng dựa vào cộng đồng
Rà soá t đá nh giá trạ ng thá i rừng dựa và o cộ ng đong nham ghi ché p hệ thong tri thức bả n
địa củ a người Mô ng trong quá trı̀nh quả n lý , sử dụ ng và bả o ton tà i nguyê n đat và rừng.
Qua đâ y cũ ng giú p cho To cô ng tá c và người dâ n nhậ n dạ ng sự thay đoi ve chat lượng và trữ
lượng tà i nguyê n rừng qua cá c thời kỳ bang cá c sự kiệ n quan trọ ng dien ra trong cộ ng đong;
từ đó cù ng nhau thả o luậ n cá ch thức quả n lý và sử dụ ng tà i nguyê n phù hợp và ben vững
trong tương lai.
Phương phá p nà y cũ ng khuyen khı́ch người dâ n tham gia chia sẻ ve cá ch hieu và thực hà nh
đoi với việ c phâ n loạ i rừng, vı́ dụ rừng đau nguon nước, rừng ‘Nà o Long’, rừng ‘Thứ Tı̉’, trê n
cơ sở quan sá t và va chạ m hà ng ngà y. Cù ng với cá c tiê u chı́ kỹ thuậ t phâ n loạ i rừng, cá c
thô ng tin nà y sẽ giú p To cô ng tá c ve cá c kinh nghiệ m và tri thức củ a người Mô ng có liê n
quan tới yeu to vă n hó a - xã hộ i - sinh thá i trong quá trı̀nh phâ n loạ i, qui hoạ ch sử dụ ng đat
rừng ở cá c bước tiep theo mộ t cá ch phù hợp.

So sánh kết quả rà soát thực tiễn với hệ thống bản đồ chính thống
Mộ t xu the đó là , hiệ n nay trong cô ng tá c lậ p bả n đo, giao đat giao rừng, qui hoạ ch, bả o ton
và phá t trien tà i nguyê n ngà y cà ng gia tă ng việ c á p dụ ng cô ng nghệ GIS, GPS hay phương
phá p ‘chuyê n gia’, vvv. Cô ng cụ nà y đã bộ c lộ khô ng ı́t cá c bat cậ p như tá ch bạ ch giữa khoa
họ c cô ng nghệ hiệ n đạ i với kinh nghiệ m / tri thức địa phương, khô ng phá t huy được sự
tham gia, đặ c biệ t là chủ sử dụ ng đat có the do trı̀nh độ có hạ n củ a người dâ n, đặ c biệ t là
người Mô ng tạ i thô n Lù ng Sá n – những người hau như chưa thà nh thạ o đọ c và nó i tieng
Việ t, hay tı́nh phức tạ p củ a cô ng nghệ . Đieu nà y đã gâ y ra khô ng nhieu những sai só t ve
cô ng tá c bả n đo, giao đat và qui hoạ ch quả n lý tà i nguyê n đat rừng trê n thực tien.
Nham giả m thieu cá c bat cậ p nê u trê n, To cô ng tá c co gang đã co gang thú c đay quá trı̀nh
tham gia mộ t cá ch đau đủ , dâ n chủ cộ ng đong, chủ sử dụ ng đat và cá c bê n liê n quan như Chi
cụ c Phá t trien Lâ m nghiệ p Là o Cai, Phò ng TN&MT Si Ma Cai, Hạ t KL Si Ma Cai, Phò ng
NNPTNT Si Ma Cai, Ban quả n lý rừng phò ng hộ đau nguon Si Ma Cai, chı́nh quyen xã Lù ng
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Sui và cá c chuyê n gia tham gia và o cá c khâ u củ a quá trı̀nh phâ n tı́ch, so sá nh và phả n biệ n
giữa ket quả rà soá t thực tien với so hệ thong bả n đo và so mụ c kê đat đai đã được lậ p trước
đâ y. Vı́ dụ Bả n đo giả i thửa giao đat giao rừng tỷ lệ 1/10.000 năm 2006 (xem phụ lụ c 1),
bả n đo hiệ n trạ ng đieu chı̉nh, bo sung qui hoạ ch ba loạ i rừng tı̉ lệ 1/25.000 năm 2008 (xem
phụ lụ c 2) và bả n đo hiệ n trạ ng rừng tı̉ lệ 1/25.000 năm 2008 (xem phụ lụ c 3).
Bang phương phá p nà y, bê n cạ nh cá c tiê u chı́ cô ng nghệ , kỹ thuậ t và phương phá p chuyê n
gia, sự tham gia mộ t cá ch dâ n chủ củ a mọ i thà nh phan trong cộ ng đong giú p cho To cô ng tá c
nhậ n dạ ng và long ghé p cá c yeu to vă n hó a - xã hộ i - sinh thá i thô ng qua cá c thực hà nh và tri
thức củ a người Mô ng và o quá trı̀nh rà soá t, đo vẽ bả n đo (hiệ n trạ ng, qui hoạ ch và giao đat),
cũ ng như cô ng tá c qui hoạ ch sử dụ ng tà i nguyê n sau nà y. Phương phá p nà y là nham gó p
phan nâ ng cao kỹ nă ng và kỹ nă ng củ a người dâ n, đặ c biệ t là lã nh đạ o thô n và cá n bộ kỹ
thuậ t viê n cap xã và huyệ n trong quá trı̀nh theo dõ i việ c quả n lý và sử dụ ng tà i nguyê n sau
giao đat giao rừng.

Một số bất cập trong các chương trình giao đất giao rừng, qui hoạch quản
lý đất rừng tại thôn Lùng Sán
Khác nhau giữa cách hiểu và thực hành về quan niệm ‘sở hữu’ đất rừng
Qua tı̀m hieu cá c đoi tượng tham gia quả n lý , sư dụ ng đat rừng tạ i thô n Lù ng Sá n (già là ng,
trưởng thô n, trưởng họ , đạ i diệ n chủ hộ gia đı̀nh, cá n bộ địa phương, vvv), Nhó m cô ng tá c
nhậ n thay có sự đa dạ ng cá ch hieu liê n quan tới khá i niệ m ‘sở hữu’, đat rừng.
Theo truyen thong, tat cả những diệ n tı́ch đat, rừng do cha ô ng, to tiê n thừa ke lạ i, mua từ
gia đı̀nh khá c, bỏ cô ng khai phá vı́ dụ đat nương ray, đat rừng dò ng họ , rừng cộ ng đong, vvv
thuộ c quyen sở hữu củ a cá c gia đı̀nh, dò ng họ hoặ c toà n cộ ng đong. Hơn nữa, sự thừa nhậ n
củ a cá c thà nh viê n trong cộ ng đong đoi với việ c sở hữu củ a mộ t đoi tượng nà o nó đoi với
đat rừng khi và chı̉ khi quá trı̀nh chiem hữu (tự khai phá , mua, thừa ke…) củ a đoi tượng đó
phả i được thông qua le cú ng than đat (Thứ Tı̉), với sự chứng giá m củ a cá c thà nh viê n trong
cộ ng đong. Việ c thực hà nh khá i niệ m sở hữu nà y hiệ n tạ i van đang rat pho bien tạ i thô n
Lù ng Sá n nó i riê ng, cá c cộ ng đong người Mô ng trê n địa bà n huyệ n Si Ma Cai nó i chung.
Song song với cá ch hieu và thực hà nh ve quan niệ m ‘sở hữu’ trê n, từ nă m 2006 đen nay,
thô ng qua chương trı̀nh giao đat giao rừng theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP, cá c gia đı̀nh
được nhậ n quyen quả n lý sử dụ ng đat (so đỏ ). Mộ t bộ phậ n nhỏ trong thô ng Lù ng Sá n - chủ
yeu là đà n ô ng và thanh niê n trẻ có the hieu được cá c đieu qui định ve quyen lợi và trá ch
nhiệ m củ a người được nhậ n so đỏ đoi với diệ n tı́ch đat-rừng được giao. Vı̀ hau het phụ nữ
khô ng biet đọ c, viet và nó i tieng Việ t nên ı́t hoặ c khô ng được tham gia cá c cuộ c họ p thô n
bả n, nê n họ hau như khô ng hieu. Trong quá trı̀nh tậ p huan ve chı́nh sá ch củ a Nhà nước đoi
với đat-rừng, To cô ng tá c nhậ n thay người dâ n hau như khô ng hieu ve khá i niệ m ‘đat đai là
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sở hữu toà n dâ n … Nhà nước là đạ i diệ n chủ sở hữu…’. Người dâ n van cho rang những mả nh
đat-rừng đó là ‘củ a’ họ , do to tiê n họ đe lạ i từ rat lâ u đời hoặ c tự họ bỏ cô ng sức khai phá
hoặ c bỏ tien ra mua và vı̀ vậ y họ toà n quyen quyet định. Quyen sử dụ ng đat (so đỏ ) chı̉ có
tá c dụ ng khi xả y ra cá c van đe tranh chap mà khô ng the giả i quyet được trong cộ ng đong mà
phả i đưa ra chı́nh quyen hoặ c tò a á n giả i quyet16.

Cùng một thửa đất rừng tồn tại nhiều chủ sử dụng
Theo thô ng tin trê n bả n đo giao đat giao rừng nă m 2006, theo tiê u chı́ củ a ngà nh TN&MT,
có 17 lô với tong diệ n tı́ch khoả ng 52 ha, được phâ n định là đat có rừng trong sả n xuat và
đat có rừng sả n xuat tự nhiê n . Trê n thực te rà soá t thı̀ có tới 32 lô thuộ c loạ i diệ n tı́ch đat
rừng nà y. So diệ n tı́ch nà y chiem khoả ng 82.7 % trong tong diệ n tı́ch 62.9 ha đã được giao
cho cá c hộ gia đı̀nh tạ i thô n Lù ng Sá n nă m 2006 theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP (xem
bả ng 1). Theo qui định trong Luậ t BVPT năm 2004, cá c hộ gia đı̀nh có trá ch nhiệ m khoanh
nuôi, bả o vệ những diệ n tı́ch đat rừng được giao. Họ khô ng được phé p to chức canh tá c
nô ng nghiệ p trê n những diệ n tı́ch nà y.
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tổng

Lô
109
127
77
206
168
193
154
163
158
138
107
96
78
65
113
165
121

Loại rừng
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng trong SX
Đat có rừng sả n xuat TN
Đat có rừng sả n xuat TN

Diện tích (m2)
91.156
19.252
11.106
67.761
104.796
45.000
24.260
12.030
14.203
39.758
11.601
12.830
11.596
19.607
10.528
16.247
10.528
522.259

Bảng 1: Đất có rừng trồng SX và đất có rừng trồng TN giao cho các hộ gia đình năm 2006
Bá o cá o nghiê n cứu: Vai trò củ a Luậ t tụ c trong phá t trien cộ ng đong dâ n tộ c thieu so Việ t nam thực hiệ n bởi
Việ n Nghiê n cứu Sinh thá i Chı́nh sá ch Xã hộ i (SPERI) và Việ n Tư van Phá t trien (CODE) do UNDP-Việ t nam tà i
trợ nă m 2010.
16
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Tuy nhiê n, theo truyen thong, đã qua nhieu the hệ , cá c diệ n tı́ch rừng trê n lạ i là diệ n tı́ch
canh tá c nô ng nghiệ p theo kieu ‘phá t nương, là m ray’. Do đó , người dâ n trong cộ ng đong,
trong tiem thức, van coi đâ y là những đat canh tá c. Cù ng với dâ n so ngà y cà ng tă ng, nhu cau
sử đụ ng đat cho nô ng nghiệ p củ a cộ ng đong cũ ng tă ng lê n, trong khi cá c diệ n tı́ch canh tá c
truyen thong nay trở thà nh đat rừng phò ng hộ . Người dâ n khô ng được phé p và o canh tá c ở
những vù ng nà y. Vı̀ vậ y, có rat nhieu trường hợp đã và o cá c diệ n tı́ch đat rừng được giao
khoanh nuô i, bả o vệ đe canh tá c mộ t và i vụ hoặ c là m thà nh cá c ruộ ng ray co định.
Mộ t nghịch lý đó là , theo tiê u chı́ củ a ngà nh lâ m nghiệ p trong việ c đá nh giá và phâ n loạ i ba
loạ i rừng theo bả n đo hiệ n trạ ng rà soá t bo sung 3 loạ i rừng và bả n đo hiệ n trạ ng rừng (năm
2008) thı̀ những diệ n tı́ch đat rừng trê n lạ i được xá c định là rừng phò ng hộ ; do đó được
khoanh vẽ trê n bả n đo và giao cho Ban quả n lý rừng phò ng hộ Si Ma Cai quả n lý , bả o vệ . Nó i
cá ch khá c, quyen củ a cá c chủ sử dụ ng đoi với diệ n tı́ch được giao nă m 2006 trê n cơ sở tiê u
chı́ củ a ngà nh TN&MT không những khô ng được ke thừa mà cò n bị phủ định bởi cá c tiê u
chı́ củ a ngà nh lâ m nghiệ p. Cho dù là vậ y, nhưng ket quả củ a cá c đợt rà soá t và giao nà y van
được duy trı̀. Có nghı̃a, cù ng mộ t lú c, cá c chủ sử dụ ng đeu được giao cá c quyen khá c nhau
trê n cù ng mộ t thửa đat. Đieu nà y đã gâ y khô ng ı́t những khó khă n trong cô ng tá c quả n lý
bả o vệ rừng do cá c bức xú c, mâ u thuan và chanh chap đat đai giữa cá c chủ sử dụ ng.

Rừng văn hóa truyền thống của cộng đồng chưa được đề cập trong quá trình
phân loại ba loại rừng
Như đã nê u ở phan trê n, địa hı̀nh củ a Si Ma Cai nó i chung, thô n Lù ng Sá n nó i riê ng có độ
doc tương đoi cao - trung bı̀nh khoả ng 25o . Do vậ y, việ c trien khai phân loạ i 3 loạ i rừng
(rừng đặ c dụ ng, rừng phò ng hộ và rừng sả n xuat) ở những vù ng như the nà y có the chı́nh
xá c ve tiê u chı́ kỹ thuậ t, nhưng khó có the phù hợp neu đặ t trong nơi có sự đặ c thù ve sự đa
dạ ng xã hộ i - văn hó a và kinh te củ a thô n Lù ng Sá n nó i riê ng và huyệ n Si Ma Cai nó i chung.
Theo cá ch phâ n loạ i củ a người Mô ng thı̀ rừng tạ i thô n Lù ng Sá n cũ ng được chia thà nh 03
loạ i, gom: rừng thiê ng (rừng ‘Nà o Long’, rừng ‘Thứ Tı̉’), Rừng bả o vệ đau nguon nước phụ c
vụ sả n xuat và đời song người dâ n, Rừng sử dụ ng (gia đı̀nh và cộ ng đong). Ba loạ i rừng nà y
tương ứng với rừng đặ c dụ ng, rừng phò ng hộ và rừng sả n xuat theo tiê u chı́ phâ n loạ i củ a
ngà nh lâ m nghiệ p. Tuy nhiên, trong cá c vă n bả n chı́nh thong củ a Si Ma Cai thı̀ chı̉ đe cậ p đen
02 loạ i rừng, đó là : rừng phò ng hộ và rừng sả n xuat. Đieu nà y có nghı̃a là rừng vă n hó a
truyen thong ‘Nà o Long’ và ‘Thu Ti’ củ a cộ ng đong van chưa được cô ng nhậ n; vı̀ vậ y bị nam
ngoà i hệ thong phâ n loạ i rừng chı́nh thong củ a địa phương.

Sai lệch vị trí giao đất
Khi rà soá t thực địa và so sá nh vị trı́ cá c lô đat đã được gia cho cá c chủ sử dụ ng, Nhó m cô ng
tá c phá t hiệ n thay có 11 lô bị sai lệ ch ve vị trı́ so với vị trı́ ở trê n bả n đo giao đat nă m 2006.
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Cụ the, khi rà soá t 86 lô (có tê n trê n bả n đo giao đat), thı̀ có 28 lô (chiem 33%) bị sai lệ ch vị
trı́ và địa danh (xem bả ng 2).
Tổng số lô trên Số lô đúng vị trí
bản đồ giao đất và tên
năm 2006
86 (100%)

57 (67%)

Số lô không có
trên bản đồ

28 (33%)

Bảng 2: Số lô sai lệch vị trí so với bản đồ giao đất năm 2006 tại thôn Lùng Sán
Phan lớn cá c lô bị sai lệ ch ve vị trı́ đeu nam trong vù ng ‘Chô ng Chê Tê ’. Trung bı̀nh sai lệ ch
nà y là 355 mé t. Lệ ch lớn nhat rơi và o lô 130 và 147, vù ng ‘Chô ng Chê Tê ’, nhỏ nhat thuộ c Lô
150 vù ng ‘Lung San’ (xem bả ng 3).
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lô
143
126
134
129
84
144
130
159
142
151
150

Vùng
Chông Chê Tê
Chông Chê Tê
Chông Chê Tê
Chông Chê Tê
Chông Chê Tê
Chông Chê Tê
Chông Chê Tê
Chông Chê Tê
Chông Chê Tê
Chông Chê Tê
Lung San

Lệch (m)
350
400
350
350
300
300
1.000
700
1.000
150
100

Hướng
lệch
Đô ng Bac
Tây
Đô ng Bac
Tây
Bac
Đô ng Bac
Nam
Tây Nam
Tây Nam
Đông Nam

Bảng 3: Các lô đất rừng tại thôn Lùng Sán bị sai lệch vị trí

Chồng chéo giữa các loại bản đồ
Mặ c dù giữa bả n đo bả n đo hiệ n trạ ng đieu chı̉nh, bo sung qui hoạ ch ba loạ i rừng và Bả n đo
hiệ n trạ ng rừng đe có tı̉ lệ là 1/25.000. Tuy nhiê n, khi chong hai loạ i bả n đo nà y lạ i với nhau
thı̀ thay cá c tı̉ lệ lạ i khô ng giong nhau. Bả n đo Hiệ n trạ ng rừng có cá c khoả ng cá ch lớn hơn
khoả ng 100 m so với Bả n đo bả n đo hiệ n trạ ng đieu chı̉nh, bo sung qui hoạ ch ba loạ i rừng.
Qua đối chiếu với bản đồ chuẩn VN 2000 tỷ lệ 1/50.000, Nhó m cô ng tá c nhận thấy bản đồ
hiệ n trạ ng rừng là m sai tı̉ lệ – tương đương với tỷ lệ 1/15.000.
Hơn nữa, cá c chủ quả n lý và sử dụ ng đat rừng theo được đe cậ p trê n bả n đo giao đat giao
rừng, bả n đo hiệ n trạ ng đieu chı̉nh, bo sung qui hoạ ch ba loạ i rừng và bả n đo hiệ n trạ ng
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rừng rat khá c nhau. Theo bả n đo giao đat, thı̀ trong thô n Lù ng Sá n có cá c loạ i chủ sử dụ ng
đat rừng, gom : gia đı̀nh, cộ ng đong, nhó m hộ gia đı̀nh, UBND xã và Ban quả n lý rừng phò ng
hộ Si Ma Cai. Trong bả n đo rà soá t bo sung và bả n đo hiệ n trạ ng thı̀ chı̉ có tê n củ a Ban Quả n
lý rừng phò ng hộ đau nguon Si Ma Cai.
Tuy nhiê n, so diệ n tı́ch trê n van chưa được chı́nh thức giao theo so liệ u củ a ngà nh tà i
nguyê n mô i trường. Minh chứng về vấn đề này, qua số liệu kiểm kê đất đai 2010 của huyện
Si Ma Cai (biểu 03 – TKĐĐ đến ngày 1/1/2010) do ngành Tài nguyên môi trường lập, thì
tổng diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho các đơn vị nhà nước quản lý (Ban quản lý/lâm
trường) trên toàn huyện Si Ma Cai chỉ có 3.498,03ha (đất có rừng), trong khi số liệu của
ngành lâm nghiệp thì diện tích thuộc quyền quản lý của Ban quản lý rừng là 4.667,1ha (đất
có rừng). Như vậy, 1.178,07ha đất có rừng (4667,1 - 3498,03) thuộc diện mới bổ sung sau
này cho Ban quan lý rừng van chưa được nam trong so liệ u quả n lý củ a ngà nh Tà i nguyê n
mô i trường.

Bất bình đẳng trong qui hoạch và giao đất giao rừng
Ket quả rà soá t trê n thực te cho thay, nhieu diệ n tı́ch, mặ c dù đã có chủ - đã giao cho cá c hộ
gia đı̀nh và cộ ng đong thô n Lù ng Sá n quả n lý và sử dụ ng (theo so mụ c kê giao đat giao rừng
nă m 2006), nhưng lạ i khô ng được the hiệ n trê n bả n đo giao đat nă m 2006.
Tổng số lô trên Số lô trên bản đồ
thực tế
160 (100%)

86 (53%)

Số lô không có
trên bản đồ
74 (47%)

Bảng 4: Chênh lệch số lô đất rừng trên thực tế và bản đồ giao đất năm 2006 tại thôn Lùng Sán
Theo so liệ u ở bả ng 4, sự chê nh lệ ch giữa so lô đat rừng trê n thực te và bả n đo giao đat
47%. Cụ the, tong so thửa thực te củ a toà n thô n được rà soá t là 160. Tuy nhiê n, trê n bả n đo
giao đat chı̉ có 86 thửa. Hay nó i cá ch khá c, 74 lô đat rừng trê n thực te, đã được giao cho cá c
chủ sử dụ ng khô ng được đe cậ p trê n bả n đo.
Sự sai lệ ch nà y nà y chủ yeu the hiệ n ở hai dạ ng. Thứ nhat, phan lớn so lô nà y khô ng được đe
cậ p trê n bả n đo giao đat do sự sai só t củ a cô ng tá c bả n đo. Thứ hai, 11 lô có được đe cậ p
trê n bả n đo giao đat, nhưng lạ i bị trù ng với lô thuộ c quả n lý bởi chủ khá c. Van đe nà y cũ ng
là do sai só t củ a cô ng tá c bả n đo. Vı́ dụ , mộ t so lô trong vù ng ‘Nú i đứng’, lạ i được khoanh vẽ
trù ng với lô 83 mà đã giao cho gia đı̀nh ô ng Hau Seo Pao. Với những so liệ u rà soá t trê n,
theo giay tờ, thı̀ mộ t so chủ sử dụ ng sẽ bị mat mộ t phan hoặ c toà n bộ diệ n tı́ch đat đã được
giao. Ngược lạ i, mộ t so chủ sử dụ ng sẽ có thê m diệ n tı́ch. Ngoà i ra, có mộ t và i trường hợp đã
tự chia tá ch đat cho con chá u sử dụ ng. Vı́ dụ , theo ket quả giao đat giao rừng nă m 2006, gia
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đı̀nh ô ng Lú a, Phó chủ tịch xã Lù ng Sui được nhậ n hai bı̀a đỏ cho hai thửa đat. Song, trê n
thực te gia đı̀nh ô ng chı̉ có mộ t thửa đat, thửa cò n lạ i là củ a em trai.
Hơn nữa, theo bả n đo giao đat nă m 2006, thı̀ thô n Lù ng Sá n có cá c loạ i chủ sử dụ ng đat
rừng, gom : gia đı̀nh, cộ ng đong, nhó m hộ gia đı̀nh, UBND xã và Ban quả n lý rừng phò ng hộ
Si Ma Cai. Tuy nhiê n, neu đoi chieu với thô ng tin ghi trong bả n đo hiệ n trạ ng đieu chı̉nh, bo
sung qui hoạ ch ba loạ i rừng và bả n đo hiệ n trạ ng thı̀ chı̉ có Ban quả n lý rừng phò ng hộ Si
Ma Cai đứng tê n. Toà n bộ diệ n tı́ch đã được giao cho cá c hộ gia đı̀nh, nhó m hộ gia đı̀nh, cộ ng
đong và UBND xã nay thuộ c quả n lý bởi Ban quả n lý rừng phò ng hộ Si Ma Cai.

Chồng lấn ranh giới giữa Ban quản lý rừng phòng hộ Si Ma Cai và các chủ sử
dụng đất rừng tại thôn Lùng Sán

Bản đồ 5: Chồng lấn đất rừng giữa Ban quản lý rừng phòng hộ Si Ma Cai với các chủ sử
dụng tại thôn Lùng Sán
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Khi so sá nh ket quả rà soá t hiệ n trạ ng đat rừng tạ i bả n Lù ng Sá n với cá c Bản đồ giải thửa
giao đất giao rừng tại xã Lùng Sui số 01 – tỷ lệ 1/10.000, bả n đo hiệ n trạ ng đieu chı̉nh, bo
sung qui hoạ ch ba loạ i rừng tı̉ lệ 1/25.000 và bả n đo hiệ n trạ ng rừng tı̉ lệ 1/25.000, To cô ng
tá c và người dâ n đã phá t hiệ n cá c sai só t và chong lan giữa cá c ranh giới và diệ n tı́ch củ a
Ban quả n lý rừng phò ng hộ Si Ma Cai và cá c chủ sử dụ ng đat củ a thô n Lù ng Sá n.
Bản đồ giải thửa giao đất giao rừng tại xã Lùng Sui số 01 – tỷ lệ 1/10.000
Theo so liệ u ghi trong bả n đo, tổng diện tích đất do Ban quản lý rừng phòng hộ Si Ma cai
được giao quả n lý là 60.2 ha (6 thửa). Toà n bộ diệ n tı́ch nà y nam trong vùng ‘Chông Chê Tê’
30 ha), ‘Háng Chà’ (phía Đông của thôn Lùng Sán) - núi phía sau Ủy ban xã (30.2 ha). Tuy
nhiên, theo ket quả giao đat giao rừng nă m 2006 do Phò ng TN&MT huyệ n thực hiệ n thı̀ diệ n
tı́ch nà y đã được giao cho cá c hộ gia đı̀nh và UBND xã quả n lý .
Bản đồ hiện trạng điều chỉnh, bổ sung qui hoạch ba loại rừng tỉ lệ 1/25.000 và Bản đồ hiện
trạng rừng tỉ lệ 1/25.000
Bả n đo hiệ n trạ ng đieu chı̉nh, bo sung qui hoạ ch ba loạ i rừng và bả n đo hiệ n trạ ng the hiệ n
trạ ng thá i rừng và vị trı́ cá c lô /khoả nh rừng. Theo cá c thô ng tin the hiệ n trê n hai loạ i bả n đo
nà y, tat cả cá c diệ n tı́ch đat rừng đeu nam trọ n trong vù ng quả n lý củ a Ban quả n lý rừng
phò ng hộ đau nguon Si Ma Cai. Trong khi đó , như phâ n tı́ch ở phan trê n, tạ i thô n Lù ng Sui
có ı́t nhat 4 chủ sử dụ ng đat. Hay nó i cá ch khá c, mặ c dù đã được Nhà nước giao hay thừa
nhậ n trong cộ ng đong, toà n bộ diệ n tı́ch củ a cá c chủ rừng tạ i thô n Lù ng Sá n nay thuộ c
quyen quả n lý bởi Ban quả n lý rừng phò ng hộ Si Ma Cai.
Chủ sử dụng

Số hộ
rừng

có Số lô

Diện tích

Chia ra các vùng

Ha

TK 132 LS

TK130

(lô/diện tích)

(lô/diện tích)

Đất rừng truyền 55
thống gia đình

136

77,82

57 / 34,542

79 / 43,278

Đất rừng cộng đồng

4

19,14

1/ 8,01

3/11,13

BQL Rừng phòng hộ Toàn bộ diện tích rừng nằm chồng lên diện tích rừng của hộ gia
Si Ma Cai
đình và cộng đồng
Tổng

140

96,96

58 / 42,552

82 / 54,408

Bảng 5 : Tổng hợp kết quả rà soát thực địa diện tích đất rừng chồng lấn của Ban quản lý rừng
phòng hộ Si Ma Cai
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Theo bả n đo hiệ n trạ ng rừng, tong diệ n tı́ch rừng phò ng hộ tạ i thô n Lù ng Sá n được nam rả i
rá c trong 3 vù ng, gom : Vù ng sau hộ i trường UBND xã (lô so 163 và 160), vù ng nú i đứng (lô
so 121, 116, 113, 77), vù ng ‘Chô ng Chê Tê ’ (lô so 165, 129, 144, 194, 205, 130, 142, 156,
135, 140). Diệ n tı́ch nà y đang thuộ c quả n lý quả n lý bởi Ban quả n lý rừng phò ng Si Ma Cai.
Nhưng trê n thực te thı̀ diệ n tı́ch nà y đã được giao cho cá c chủ sử dụ ng như hộ gia đı̀nh, cộ ng
đong và mộ t phan củ a UBND xã theo so liệ u the hiệ n trê n bả n đo Bản đồ giải thửa giao đất
giao rừng tại xã Lùng Sui số 01 – tỷ lệ 1/10.000 được thực hiệ n nă m 2006.
Theo so liệ u trong bả ng 5, trong tong so 160 lô đat rừng được rà soá t với diệ n tı́ch 313.9 ha
trê n toà n thô n Lù ng Sá n có tới 140 lô (87%) với diệ n tı́ch là 96.96 ha (31%) mà đã được
giao cho cá c hộ gia đı̀nh và cộ ng đong quả n lý nă m 2006, nay theo bả n đo hiệ n trạ ng rừng
và bả n đo hiệ n trạ ng đieu chı̉nh, bo sung qui hoạ ch ba loạ i rừng thı̀ đang thuộ c diệ n tı́ch
quả n lý bởi Ban Quả n lý rừng phò ng hộ Si Ma Cai.

Thảo luận
Giao đất giao rừng và khoán bảo vệ rừng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và
Nhà nước được triển khai từ đầu những năm 1990 nhằm quản lý bảo vệ có hiệu quả tài
nguyên rừng và đất rừng, góp phần hỗ trợ người dân, đặc biệt là các nhóm dân tộc thiểu số
vù ng mien nú i đặc biệt khó khăn xoá đói giảm nghèo, ổn định kế sinh nhai và tạo động lực
phát triển kinh tế các địa phương.
Mộ t trong những điem noi bậ t trong quá trı̀nh trê n đó là chı́nh sá ch chuyen dan từ cơ che ke
hoạ ch tậ p trung sang giao quyen quả n lý bả o vệ cho cá c đoi tượng tạ i cá c địa phương, đặ c
biệ t là cá c hộ gia đı̀nh, cộ ng đong. Các chính sách lớn về giao đất giao rừng, khoán bảo vệ
rừng đã ban hành và tổ chức thực hiện như chương trình 327, Nghị định 02/1994/NĐ-CP,
Nghị định 01/1995/NĐ-CP, Nghị định 163/1999/NĐ-CP, Nghị định 135/2005/NĐ-CP… Bộ
NN&PTNT và Tổng cục địa chính (nay là Bộ TN&MT) ban hành hướng dẫn việc giao đất, cho
thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại Thông tư
62/2000/TTLT-BNN- TCĐC.
Từ sau năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 181/2004/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành
Luật Đất đai (ban hành năm 2003), Nghị định 23/2004/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật
BVPT (ban hà nh năm 2004). Điểm mới nổi bật nhất liên quan đến đối tượng được quyền
quản lý rừng và đất rừng của Luật Đất đai năm 2003 và Luật BVPTR năm 2004 là bổ sung
đối tượng cộng đồng dân cư thôn/bản. Trê n cơ sở đó đã có nhieu vă n bả n hướng dan chi
tiet ve việ c trien khai quyen quả n lý sử dụ ng đat và rừng cho cá c cộ ng đong dâ n cư
thô n/bả n, vı́ dụ Thông tư 38/2007/TT-BNN, Thông tư liên tịch 07/TTLT/2011-BNN &
BTN&MT ve việ c hướng dan Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền
với giao đất, thuê đất lâm nghiệp. Đieu nà y gó p phan giú p cho Luậ t Đat đai nă m 2003 và
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Luậ t BVPTR năm 2004 đay đủ hơn trong việ c đả m bả o quyen lợi và nghı̃a vụ củ a người sử
dụ ng khô ng chı̉ với tà i rừng mà cò n đoi với tà i nguyê n đat.
Bên cạnh những thà nh tựu ve mặ t chı́nh sá ch nê u trê n, thông qua nghiên cứu điem tạ i cộ ng
đong người Mô ng thô n Lù ng Sá n nó i riê ng, huyệ n Si Ma Cai nó i chung, việ c trien khai giao
đat giao rừng, cô ng tá c qui hoạ ch và bả n đo trê n thực te bộ c lộ mộ t so bat cậ p, khó khă n và
thà nh thức.
Thứ nhat, cô ng tá c quả n lý bả o vệ và sử dụ ng đat và rừng củ a cá c chủ sử dụ ng tạ i thô n Lù ng
Sá n đang đoi mặ t với cá c thá ch thức sau:
i) Chong lan ranh giới giữa cá c chủ sử dụ ng đat. Cụ the là giữa Ban quả n lý rừng phò ng
hộ Si Ma Cai và cá c hộ gia đı̀nh và cộ ng đong.
ii) Tranh chap chap ve quyen sử dụ ng đat giữa cá c chủ sử dụ ng - giữa Ban quả n lý rừng
phò ng hộ Si Ma Cai và cá c hộ gia đı̀nh, nhó m hộ gia đı̀nh, dò ng họ và cộ ng đong.
iii) Mộ t mả nh đat ton tạ i nhieu chủ sử dụ ng đat (Ban quả n lý rừng phò ng hộ đau nguon,
gia đı̀nh, nhó m hộ gia đı̀nh, cộ ng đong và UBND xã ).
iv) Gia đı̀nh đã được giao đat nhưng lạ i khô ng có tê n trê n bả n đo hoặ c khô ng được nhậ n
so đỏ .
Thứ hai, sự thieu hợp tá c, khô ng ke thừa và chong ché o giữa ngà nh NN&PTNT và ngà nh
TN&MT cap địa phương liê n quan tới tiê u chı́ và ket quả phâ n loạ i đat và rừng và cô ng tá c
lậ p cá c loạ i bả n đo đã bộ c lộ nhieu sai só t trê n thực te, gom: Khô ng ă n khớp/chê nh lệ ch ve tı̉
lệ giữa cá c loạ i bả n đo (bả n đo giao đat, bả n đo rà soá t bo sung và bả n đo hiệ n trạ ng rừng) ;
Sai lệ ch ve vị trı́ cá c lô đat giữa bả n đo và thực tien; Bả n đo sau (bả n đo rà soá t bo sung và
bả n đo hiệ n trạ ng), phủ định ket quả củ a bả n đo là m trước (bả n đo giao đat). Đâ y là nguyê n
nhâ n chı́nh dan đen tı̀nh trạ ng trê n.
Thứ ba, tı̀nh trạ ng thieu đat sả n xuat nô ng nghiệ p là mộ t van đe cap bá ch đe duy trı̀ cuộ c
song củ a người dâ n trong thô n Lù ng Sá n, nay lạ i cà ng trở lê n cap thiet. Ngoà i nguyê n nhâ n
do việ c tă ng dâ n so, như đã phâ n tı́ch ở phan trê n, thı̀ cò n có thê m hai nguyê n nhâ n chı́nh.
Thứ nhat, việ c chong lan ranh giới quả n lý đat rừng củ a Ban quả n lý phò ng hộ Si Ma Cai lê n
cá c diệ n tı́ch đat củ a cá c chủ sử dụ ng trong thô n. Thứ hai, việ c phâ n loạ i cá c diệ n tı́ch đã
từng là đat canh tá c nô ng nghiệ p củ a người dâ n thà nh đat rừng phò ng hộ hoặ c rừng sả n
xuat.
Thứ tư, có the nó i, thô n Lù ng Sá n là đạ i diệ n cho 96 thô n bả n trê n toà n huyệ n Si Ma Cai liê n
quan tới cá c van đe trong giao đat giao rừng, cô ng tá c bả n đo và qui hoạ ch quả n lý tà i
nguyê n đat và rừng. Vı̀ vậ y, Chı́nh quyen huyệ n Si Ma Cai can có chủ trương mở rộ ng rà soá t
lại ranh giới (cắm mốc ranh giới và giao trên thực địa), rà soát trạng thái rừng (diện tích có
rừng, trữ lượng rừng) đối với diện tích đã giao đất, giao rừng cho các hộ gia định trước đây
(theo Nghị định 02/1994/NĐ-CP, Nghị định 163/1999/NĐ-CP…) và giải quyết được việc
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chồng lấn, tranh chấp giữa các chủ rừng để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng
đất (nếu chưa cấp) và để đảm bảo cho cá c đoi tượng, đặ c biệ t là hộ gia đı̀nh và cộ ng đong có
đủ điều kiện tiếp cận chính sách hưởng lợi về rừng và đất rừng. Cá c trường hợp chong lan
ranh giới đat rừng củ a Ban quả n lý rừng phò ng hộ Si Ma Cai với cá c chủ sử dụ ng khá c thı̀ đe
nghị UBND tı̉nh ra quyet định thu hoi đe trả lạ i cho cá c chủ sử dụ ng (theo quy định tại Nghị
định 200/NĐ-CP, chỉ thị 38/2005/CT-TTg).
Thứ năm, gan vó i Chương trı̀nh mụ c tiê u quoc giao ve xâ y dựng nô ng thô n mới giai đoạ n
2010-2020, đe nghị UBND huyệ n Si Ma Cai có chủ trương rà soá t, qui hoạ ch chuẩn bị quỹ
đất rừng triển khai giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư thôn/bản, dò ng họ , hộ
gia đı̀nh và nhó m hộ gia đình, với cá c bước sau:
a) Rà soát thực trạng các khu rừng do cộng đồng dân cư thôn/bản, dò ng họ , hộ gia đı̀nh và
nhó m hộ gia đình quản lý sử dụng và bảo vệ hiện đang thuộc quyền quản lý của đơn vị nào
về mặt pháp lý – đã có văn bản giao chính thức (khu vực nào thuộc quyền quản lý của Ban
quản lý rừng, khu vực nào thuộc quyền quản lý của UBND xã, khu vực chưa có chủ quản
lý...). Vấn đề này cần được xác định rõ trên thực địa để xác định quỹ đất để chuẩn bị giao
cho cộng đồng dân cư thôn/bản và người dân. Đối với đất rừng do cộng đồng dân cư
thôn/bản, dò ng họ , hộ gia đı̀nh và nhó m hộ gia đình quản lý và đang nhận tiền khoán bảo
vệ rừng từ Ban quản lý rừng phò ng hộ , khi rà soát có thể có 2 phương án:
(i) Nếu sau khi rà soát cho thấy không thuộc quản lý chính thức của Ban quản lý (không
nằm trong diện tích có quyết định giao) thì có thể coi như thuộc quyền quản lý của UBND xã
và đưa vào quỹ đất rừng để tổ chức giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư
thôn/bản, dò ng họ , hộ gia đı̀nh và nhó m hộ gia đình;
(ii) Nếu sau khi rà soát cho thấy thuộc quyền quản lý chính thức của Ban quản lý rừng (có
trong diện tích có quyết định được giao) thì trước hết cần kiến nghị UBND tỉnh thu hồi diện
tích này từ Ban quản lý, sau đó UBND tỉnh giao lại cho UBND huyên và đưa vào quỹ đất để
tổ chức giao cho cộng đồng dân cư thôn/bản, dò ng họ , hộ gia đı̀nh và nhó m hộ gia đình.
b) Triển khai rà soát và kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất rừng của Ban quản lý rừng giao lại
cho địa phương (UBND huyện) để tạo thêm quỹ đất rừng đáp ứng cho nhu cầu giao cho
cộng đồng dân cư thôn/bản, dò ng họ , hộ gia đı̀nh và nhó m hộ gia đình. Thu hồi diện tích
rừng và đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ sau rà soát lại chuyển sang quy
hoạch cho rừng sản xuất (từ kết quả rà soát 3 loại rừng thực hiện theo chỉ thị 38/2005/CTTTg của Thủ tướng chính phủ về rà soát quy hoạch 3 loại rừng);
Thứ sá u, liê n quan tới đoi tượng ưu tiê n giao rừng gắn với giao đất theo thô ng tư liê n tịch
07/TTLT/2011/BNN & BTN&MT. Hiện nay tổng quỹ đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp
bình quân/hộ trên địa bàn Si Ma Cai rất thấp, chỉ khoảng 1,4ha/hộ. Các xã có nhiều đất lâm
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nghiệp như Nàn Xín cũng chỉ có 2,3 ha/hộ, Lùng Sui 2,25ha/hộ. Trong khi đó qũy đất lâm
nghiệp hiện nay chủ yếu lại thuộc quyền quản lý của Ban quản lý rừng phò ng hộ Si Ma Cai.
Vì vậy, nguy cơ quỹ đất rừng (kể cả nếu rà soát thu hồi được tối đa theo các tiêu chí quy
định của Nghị định 200/2004/NĐ-CP) không đáp ứng đủ cho nhu cầu của người dân và
cộng đồng. Do vậy, trong kế hoạch giao đất giao rừng cần ưu tiên dành quỹ đất rừng giao
cho đối tượng là cộng đồng dân cư thôn/bản, dò ng họ , hộ gia đı̀nh và nhó m hộ gia đình.
Tuỳ theo quỹ đất rừng còn có và thu hồi được ở các xã, có thể có các phương án sau:
(i) Nếu quỹ đất rừng đảm bảo mức tối thiểu 2ha/hộ thì vừa triển khai giao rừng gắn với
giao đất cho cộng đồng dân cư thôn/bản, dò ng họ , hộ gia đı̀nh và nhó m hộ gia đình để đảm
bảo cho người dân tiếp cận tối đa chính sách xoá đói giảm nghèo liên quan đến rừng (đặc
biệt là các chính sách mới ban hành như Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, Nghị quyết
80/2011/NQ-CP) và chính sách phát triển kinh tế rừng (Quyết định 147/2007/QĐ-Ttg,
Nghị định 99/2010/NĐ-CP);
(ii) Nếu quỹ đất rừng quá ít, thì nên tập trung giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân
cư thôn/bản, dò ng họ , hộ gia đı̀nh và nhó m hộ gia đình. Giao rừng cho thôn bản có ưu thế là
rừng và đất rừng được quản lý bảo vệ hiệu quả hơn. Trong khi đó nếu giao cho các hộ thì có
nguy cơ không đủ đất rừng để giao, hoặc giao quá ít không đảm bảo tính công bằng sẽ gây
mâu thuẫn thắc mắc giữa các hộ dân và hiệu quả bảo vệ rừng không bằng giao cho cộng
đồng dân cư thôn.
Thứ bả y, tạ i thô n Lù ng Sá n nó i riê ng, toà n huyệ n Si Ma Cai nó i chung những nơi có sự đa
dạ ng ve cá c thà nh phan dâ n tộ c, cù ng với sự song hà nh quan niệ m / thực hà nh ve che độ ‘sở
hữu’ và hı̀nh thức quả n lý đat đai, có the là ‘tự thừa nhậ n’ bởi luậ t tụ c, hay ‘cô ng nhậ n’ bởi
luậ t phá p, đang xả y ra nhieu cá c mâ u thuan, chanh chap. Do vậ y, neu cô ng tá c giao đat giao
rừng chı̉ đơn thuan á p đặ t cá c tiê u chı́ ve khung luậ t phá p, kỹ thuậ t cô ng nghệ và phương
phá p chuyê n gia, mà thieu sự tô n trọ ng và long ghé p mộ t cá ch khé o lé o cá c yeu to ve tâ m lý ,
vă n hó a, phong tụ c tậ p quá n củ a cá c nhó m dâ n tộ c, đặ c thù tự nhiê n, cũ ng như thú c đay sự
tham gia đay đủ , trá ch nhiệ m củ a người dâ n thı̀ khó có the đạ t được những ket quả như
mong muon. Đô i khi cá ch là m nà y có the là nguyê n nhâ n là m tă ng cá c mâ u thuan và tranh
chap tạ i cá c địa phương.
Thứ tá m, khá i niệ m ve cộ ng đong/thô n bả n đe cậ p trong Luậ t đat đai nă m 2003 – ‘Cộng
đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản,
buôn, phum, sóc và các điểm dân cư tương đương có cùng phong tục tập quán hoặc có chung
một dòng họ’, hoặ c Luậ t BVPTR nă m 2004 – ‘Cộng đồng dân cư thôn là toàn bộ các hộ gia
đình, cá nhân sống trong cùng một thôn, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc hoặc đơn vị tương
đương’, có the nó i là tương đoi hẹ p. Neu soi chieu định nghı̃a nà y và o trường hợp cụ the tạ i
thô n Lù ng Sá n nó i riê ng, 96 thô n bả n trê n toà n huyệ n Si Ma Cai nó i chung, nơi ı́t nhat có 4
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đoi tượng gom cộ ng đong, dò ng họ , nhó m hộ gia đı̀nh và gia đı̀nh thı̀ van chưa đay đủ . Do
đó , Nhà nước can có nghiê n cứu ve mặ t chı́nh sá ch đe đieu chı̉nh cho phù hợp với xu the và
thực tien tạ i cá c cộ ng đong dâ n tộ c thieu so mien nú i.
Thứ chı́n, cá c khu rừng vă n hó a truyen thong củ a cộ ng đong tạ i thô n Lù ng Sá n van chưa
được cô ng nhậ n trê n thực tien cũ ng như cá c vă n bả n phá p luậ t liê n quan. Luật đất đai 2003
- Điều 75 chỉ rõ cộng đồng dân cư không được giao đất rừng sản xuất, và (điều 76) đất rừng
phòng hộ. Điều 77 chỉ rõ rừng đặc dụng được quản lý bởi các tổ chức. Các tổ chức có thể
giao khoán ngắn hạn đối với hộ gia đình chưa có điều kiện di chuyển. Trên thực tế, hầu hết
những cánh rừng tâm linh/tín ngưỡng, rừng thiêng, rừng đầu nguồn, rừng bảo vệ nguồn
nước của cộng đồng (dân tộc) đều nằm trong diệ n tı́ch rừng phò ng hộ hoặ c đặ c dụ ng. Do
đó , can có cá c chı́nh sá ch hoặ c hướng dan cụ the ve việ c công nhận rừng thiêng của cộng
đồng có vị trí ngang hàng với rừng đặc dụng quy mô nhỏ. Các loại rừng được xác định, phân
loại rõ ràng theo hệ thống tri thức và luật tục truyền thống và tồn tại phổ biến ở các cộng
đồng dân tộc miền núi. Thí dụ: các khu rừng thiêng, nghĩa địa (rừng ma), rừng đầu nguồn
nước, rừng già, rừng để hái măng, lấy củi, thuốc nam, thu hái sản phẩm phi gỗ, rừng tái sinh
để luân canh nương rẫy. Rừng là không gian sinh tồn, không gian sinh hoạt văn hóa truyền
thống. Bảo vệ rừng bằng tâm linh và luật tục là thế mạnh rất lớn của cộng đồng, bởi nó gắn
với ý thức, tính tự nguyện và tính cộng đồng cao. Hơn nữa, việc công nhận, tôn trọng và
phát huy quı̃ tà i nguyê n và không gian vă n hó a đồng bào sẽ gó p phan thực hiệ n hiệ u quả
cính sách giữ gìn, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng và Nhà nước.
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Phụ lục
Phụ lục 1 : Bả n đo giao GCNQSDĐ nă m 2006 tạ i thô n Lù ng Sá n, xã Lù ng Sui, huyệ n Si Ma
Cai, tı̉nh Là o Cai (tı̉ lệ 1/10.000)
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Phụ lục 2 : Bả n đo hiệ n trạ ng đieu chı̉nh, bo sung qui hoạ ch ba loạ i rừng thô n Lù ng Sá n, xã
Lù ng Sui, huyệ n Si Ma Cai, tı̉nh Là o Cai tı̉ lệ 1/25.000
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Phụ lục 3 : Bả n đo hiệ n trạ ng rừng thô n Lù ng Sá n, xã Lù ng Sui, huyệ n Si Ma Cai, tı̉nh Là o Cai
tı̉ lệ 1/25.000 (Quyet định so 614/QĐ-UBND ngà y 15/3/2007 củ a UBND tı̉nh Là o Cai)
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