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Thông tin chung về dự án 

 

1. Tổ chức điều phối của Liên minh Đất rừng - FORLAND 

▪ Tên tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) 

▪ Địa chỉ: Tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 
Bình 

▪ Điện thoại/fax: (052)3 690 969   Email: cird@cird.org.vn 

▪ Người liên hệ chính:  

1) Mr. Ngô Văn Hồng – Giám đốc           

Email: nvhong@cird.org.vn Điện thoại: 091 828 9859 

2) Mr. Lê Văn Lân – Điều phối viên.  

Email: lanlv@crdvietnam.org Điện thoại: 0120 255 5932 

 

2. Tên dự án sáng kiến VĐCS – AIs 

▪ AI 1: Thúc đẩy tiến trình giám sát việc thu hồi và sử dụng quỹ đất lâm nghiệp 
được giao lại từ nông lâm trường quốc doanh (NLTQD) cho người dân địa 
phương. 

- Tổ chức đầu mối: Trung tâm SEEDS 

▪ AI 2: Tiếp tục vận động sửa đổi, thay thế Luật Bảo vệ Phát triển rừng/Luật Lâm 
nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của hộ gia đình và cộng đồng. 

- Tổ chức đầu mối: Trung tâm CIRD 

▪ AI 3: Xây dựng và thể chế hóa Hướng dẫn giám sát thực hiện và đánh giá hiệu 
quả, tác động của thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) 
ở cấp địa phương 

- Tổ chức thực đầu mối: Trung tâm PanNature 
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I. Bối cảnh chính sách 

Việt Nam hơn có 15.4 triệu ha đất lâm nghiệp, chiếm 46.5 % tổng diện tích tự nhiên cả 
nước, trong đó diện tích đất có rừng là 13.8 triệu ha. Đất rừng vừa là nơi ở, đồng thời 
cũng là nguồn sinh kế chính của hơn 25 triệu đồng bào miền núi và dân tộc thiểu số 
(DTTS).  

Trong những năm gần đây, quản lý sử dụng đất đai nói chung và đất rừng nói riêng là 
lĩnh vực gây nhiều bức xúc nhất ở Việt Nam, trong đó việc đánh giá hiệu quả quản lý sử 
dụng (QLSD) đất đai của NLTQD cũng như khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất cho 
đồng bào DTTS thông qua giao đất giao rừng (GĐGR) công bằng đang ngày càng trở 
thành vấn đề quan tâm lớn của xã hội. 

Trước thực trạng đó, việc tăng cường hiệu quả QLSD đất có nguồn gốc từ NLTQD cũng 

như GĐGR và bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) cho người dân đã trở thành những nội 

dung thảo luận, điều chỉnh chính sách đất đai trọng tâm của Nhà nước trong giai đoạn 

này. Một số chính sách đất rừng quan trọng được Nhà nước ban hành trong giai đoạn 

này là: 

Ở cấp Quốc hội: 

- Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII thảo luận về hiệu quả QLSD đất của các 

NLTQD giai đoạn 2004-2014 theo Nghị quyết 28-NQ/TW và 30-NQ/TW của Bộ 

Chính trị. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 112/2015/QH13 về 

tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ NLTQD do các công ty nông lâm 

nghiệp (NLN), Ban quản lý (BQL) rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử 

dụng. 

Ở cấp Chính phủ: 

- Tổ chức chỉ đạo các bộ ngành trung ương và địa phương thực hiện việc đánh giá 

tổng kết để báo cáo Quốc hội và Bộ Chính trị về về việc đẩy mạnh  tái cơ cấu các 

doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1587/QĐ-

TTg năm 2012 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW của 

Bộ Chính trị.  

- Ban hành Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công ty nông lâm nghiệp nhằm hướng dẫn việc thực hiện Nghị 

quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

- Đánh giá 10 năm thực hiện Luật BV&PTR 2004 và lập hồ sơ xây dựng Luật Lâm 

nghiệp thay thế cho Luật BV&PTR. Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) là cơ quan đầu 
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mối tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNN) sẽ trình 

hồ sơ Luật Lâm nghiệp lên Chính phủ và Quốc hội trong năm 2016. 

Đối với Bộ NN&PTNT: 

- Bên cạnh những nội dung đã được đề cập đến trong bản dự thảo Nghị định sửa 

đổi một số nội dung của Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả DVMTR, 

một loạt các thông tư, hướng dẫn thực hiện cũng được Bộ NN&PTNT chỉ đạo 

thực hiện. Theo đó, việc xây dựng một hệ thống giám sát – đánh giá chính sách 

chi trả DVMTR ở các khía cạnh thể chế, môi trường, xã hội, sự tham gia và hưởng 

lợi của hộ gia đình, cộng đồng; với đầy đủ các tiêu chí, chỉ số thực tế, áp dụng 

được, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 mà Bộ NN&PTNT 

mong muốn triển khai.  

Bối cảnh chính sách lâm nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đang tạo ra nhiều 

cơ hội cho FORLAND trong việc vận động chính sách (VĐCS) về đất rừng. Trong năm 

2016, FORLAND đề xuất và được Chương trình Liên minh của Oxfam tiếp tục hỗ trợ tài 

chính và kỹ thuật để Liên minh tiếp tục thực hiện các hoạt động nghiên cứu và VĐCS về 

đất rừng, hướng tới đảm bảo quyền tiếp cận và QLSD đất rừng hiệu quả cho người dân, 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ổn định xã hội vùng nông thôn và miền núi. 

Báo cáo tiến độ này đề cập đến mục tiêu, phương pháp tiếp cận và kết quả đạt được 

của dự án VĐCS của FORLAND giai đoạn từ tháng 1 – tháng 6 năm 2016. 

II. Mục tiêu dự án 

Mục tiêu chiến lược của các dự án do FORLAND thực hiện đến năm 2019 là: Góp phần 

đảm bảo người dân miền núi và đồng bào DTTS được tiếp cận công bằng, QLSD hiệu 

quả, và hưởng lợi bền vững từ đất và rừng để ổn định và phát triển sinh kế cũng như 

bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. 

Mục tiêu cụ thể của các dự án AIs trong năm 2016: 

1) Mục tiêu cụ thể của dự án AI 1: 

- Xây dựng và áp dụng Khung giám sát tiến trình giao trả và hiện trạng sử dụng 

diện tích đất và rừng có nguồn gốc từ NLTQD giao lại cho người dân địa phương. 

- Lồng ghép Khung giám sát vào quá trình thực hiện đề án "Tăng cường quản lý đối 

với đất đai có nguồn gốc từ NLTQD" của Chính phủ. 

2) Mục tiêu cụ thể của dự án AI 2: 
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- Phân tích việc thực hiện các qui định pháp lý về quyền và lợi ích của chủ rừng là 

hộ gia đình và cộng động trong mối tương quan giữa Luật BV&PTR và các luật liên 

quan khác (Luật đất đai, Luật dân sự ...) dựa vào các nghiên cứu đã được thực 

hiện từ trước đến nay. 

- Bổ sung bằng chứng thực về các sáng kiến chính sách BV&PTR của hộ gia đình 

(HGĐ) và cộng đồng (CĐ) trên cả nước dựa vào tư liệu hóa tài liệu.  

3) Mục tiêu cụ thể của dự án AI 3: 

- Xây dựng và ứng dụng thử nghiệm Một hướng dẫn quốc gia về giám sát thực hiện 

và đánh giá hiệu quả, tác động của thực hiện chính sách chi trả DVMTR ở cấp địa 

phương. Bộ hướng dẫn sẽ được TCLN khuyến cáo hoặc phê chuẩn áp dụng rộng 

rãi về sau theo cách tiếp cận có sự tham gia của các bên.  

III. Phương pháp tiếp cận của FORLAND 

3.1. Tiến trình thực hiện 

Tiến trình thực hiện các dự án AIs năm 2016 của FORLAND được thể hiện trong sơ đồ 
minh họa như dưới đây, gồm 4 bước: 

Bước 1: Xây dựng bằng chứng VĐCS 

Ở bước này, FORLAND sẽ thực hiện các nội dung: i) Phân tích chính sách và tham vấn các 

bên liên quan để xác định các vấn đề chính sách cần vận động; ii) Thực hiện các nghiên 

cứu thực địa để thu thập thông tin số liệu, bằng chứng... nhằm củng cố hoặc minh 

chứng cho các vấn đề chính sách đã được xác định; và iii) Tổng hợp, xây dựng các mô 

hình có sự tham gia nhằm chứng minh tính hiệu quả trong việc QLSD đất rừng của người 

dân. 

Bước 2: Tài liệu hóa bằng chứng VĐCS 

Bước này bao gồm các nội dung: iv) Tổ chức các hội thảo, hội nghị tham vấn các bên liên 

quan nhằm góp ý cho các kết quả nghiên cứu; v) Tư liệu hóa các kết quả nghiên cứu 

dưới dạng các báo cáo nghiên cứu đầy đủ và báo cáo tóm tắt; và vi) Xây dựng các 

khuyến nghị chính sách được đúc kết từ những báo cáo nghiên cứu cũng như từ các góp 

ý của các bên liên quan thông qua các diễn đàn tham vấn. 
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Bước 3: Tạo diễn đàn thảo luận về các khuyến nghị chính sách 

Các nội dung trong bước này bao gồm: vii) Tổ chức các hội thảo, hội nghị tham vấn các 
bên liên quan và thảo luận về các khuyến nghị chính sách do FORLAND xây dựng; viii) Tổ 
chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, trao đổi các vấn đề, khuyến nghị chính sách trên 
các phương tiện thông tin đại chúng; và ix) Tổ chức các chuyến điền dã có sự tham gia 
của truyền thông, các nhà hoạch định chính sách (HĐCS) các cấp Trung ương và địa 
phương liên quan đến các khuyến nghị chính sách, tiếng nói của người dân. 

Bước 4: Vận động các nhà HĐCS tiếp thu, sử dụng các khuyến nghị chính sách 

Bước cuối cùng bao gồm các nội dung: x) Chuyển tải các khuyến nghị chính sách đến các 
cơ quan HĐCS thông qua kênh tư vấn, phản biện chính sách của Liên hiệp các hội Khoa 
học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), và xi) Thiết lập các mối quan hệ đối tác và đồng minh 
với các nhà HĐCS để vận động tiếp thu, sử dụng các khuyến nghị chính sách của 
FORLAND vào quá trình sửa đổi, bổ sung và thực hiện chính sách đất rừng. 

Tiến trình này cũng được áp dụng cho tất cả các dự án AIs do FORLAND thực hiện cho 
đến hết năm 2019 theo chiến lược mà các thành viên đã thống nhất. 

3.2. Phương pháp thực hiện 

FORLAND tổ chức và thực hiện các dự án AIs theo phương pháp các bên cùng tham gia. 
Trong đó, mỗi dự án AI sẽ do ít nhất hai tổ chức thành viên trong liên minh cùng thực 
hiện. Cụ thể: 

Tìm kiếm 
bằng chứng 

Tài liệu hóa 
bằng chứng 

 

Tạo diễn đàn 
thảo luận về 
vấn đề chinh 
sách 

Cung cấp thông tin cho 
nhà lập định chính sách 
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▪ AI 1: do 03 tổ chức cùng thực hiện là Trung tâm SEEDS, Trung tâm CORENARM và 
Trung tâm CIRD, trong đó SEEDS chịu trách nhiệm là tổ chức đầu mối của dự án. 

▪ AI 2: do 02 tổ chưc thực hiện là Trung tâm CIRD và Trung tâm CRD, trong đó CIRD 
chịu trách nhiệm là tổ chức đầu mối của dự án. 

▪ AI 3: do 03 tổ chức cùng thực hiện là Trung tâm PanNature, Trung tâm 
CORENARM và Trung tâm SEEDS, trong đó PanNature là tổ chức đầu mối của dự 
án. 

Tất cả các dự án AIs của FORLAND khi thực hiện đều đặt dưới sự quản lý và điều phối 
chung của điều phối viên và tổ chức điều phối là CIRD. Ngoài ra, các dự án còn nhận 
được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của một cán bộ truyền thông kiêm MEL của liên 
minh. 

Đối với bên ngoài, FORLAND cùng các tổ chức đầu mối dự án AIs đều thực hiện việc 
phân tích, đánh giá các bên liên quan để lựa chọn đối tác và đồng minh nhằm mời họ 
hợp tác, tham gia toàn bộ hoạt một số hoạt động của dự án. Trong năm 2016, FORLAND 
đã ký kết hợp tác được với với VUSTA, TCLN (thông qua Quỹ BV&PTR Việt Nam) , Đoàn 
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) và Hội 
đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai… để thực hiện tất cả các dự án AIs do Oxfam tài trợ.  

IV. Kết quả đạt được 

Cho đến hết tháng 6. 2016, FORLAND đã thực hiện được các hoạt động sau: 

4.1.  Các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch: 

Đây là những hoạt động được thiết kế trong các dự án AIs, bao gồm: i) dự án AI 1 về 

Thúc đẩy tiến trình giám sát việc thu hồi và sử dụng quỹ đất lâm nghiệp được giao lại từ 

NLTQD cho người dân địa phương; ii) dự án AI 2 về Tiếp tục vận động sửa đổi, thay thế 

Luật Bảo vệ Phát triển rừng/Luật Lâm nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của HGĐ và 

CĐ; và dự án AI 3 về Xây dựng và thể chế hóa Hướng dẫn giám sát thực hiện và đánh giá 

hiệu quả, tác động của thực hiện chính sách chi trả DVMTR ở cấp địa phương. 

Sau khi văn bản dự án AIs và kế hoạch năm 2016 được Oxfam phê duyệt, FORLAND dựa 

vào đó đã chủ động lập kế hoạch quí để làm cơ sở cho việc thực hiện cũng như giám sát, 

theo dõi tiến độ thực hiện các dự án này. Bảng dưới đây mô tả các hoạt động đã được 

thực hiện theo kế hoạch quí I+II. 2016 của liên minh FORLAND. 
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Dự án 
AI 1 

Kết quả mong đợi: Một khung giám sát về tiến trình giao trả và hiện trạng sử dụng đất rừng từ LTQD  giao lại cho 
người dân địa phương được xây dựng với các tiêu chí cụ thể và có khả năng áp dụng cho hoạt động giám sát của 
Đoàn ĐBQH/MTTQ/HĐND với sự tham gia của người dân và chính quyền cơ sở. 

Hoạt động được lập trong 
kế hoạch quí I+II. 2016: 

1) Xây dựng hợp tác phối 

hợp giám sát với các bên 

liên quan (như Đoàn ĐBQH, 

HĐND và MTTQ các tỉnh...) 

về tiến trình giao trả và sử 

dụng đất đai có nguồn gốc 

từ NLTQD. 

2) Xây dựng khung giám sát 

và tài liệu hướng dẫn tiến 

trình giao trả và hiện trạng 

sử dụng quỹ đất có nguồn 

gốc từ NLTQD. 

3) Tổ chức giám sát thí điểm 

tại tỉnh về: Phương án, kết 

quả giao trả đất cho địa 

phương; Tình hình quản lý 

và sử dụng quỹ đất giao trả. 

Hoạt động đã thực hiện được:  Các tổ chức đầu mối và FORLAND đã: 

- Đã xây dựng xong 01 bản dự thảo Khung giám sát tiến trình giao trả đất có nguồn 

gốc từ các NLTQD về cho người dân địa phương.  

- Đã phối hợp được với Liên hiệp Hội KHKT, HĐND và UB MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, 

và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình trong việc xây dựng chương trình giám sát tiến trình 

giao trả đất đai có nguồn gốc từ các NLTQD về cho người dân địa phương ở hai tỉnh 

Gia Lai và Quảng Bình. FORLAND và các bên liên quan đã ký kết chương trình hợp tác, 

làm cơ sở cho việc áp dụng thí điểm khung giám sát ở hai địa phương được chọn là 

Gia Lai và Quảng Bình. 

- Đã cùng với các bên liên quan ở tỉnh Gia Lai (Liên hiệp Hội KHKT, HĐND và UBMTTQ 

tỉnh) và tỉnh Quảng Bình (Đoàn ĐBQH, các cơ quan chuyên môn của tinh) tổ chức 

thành công 02 hội thảo (ở hai tỉnh) về tham vấn các chuyên gia, chính quyền và người 

dân để lấy ý kiến hoàn thiện khung giám sát tiến trình giao trả đất từ NLTQD về cho 

người dân địa phương. 

- Hiện nay FORLAND đang điều chỉnh lại bộ khung giám sát này dựa vào ý kiến góp ý 

của các cơ quan, chuyên gia và người dân. Dự kiến trong quí III. 2017 thì khung giám 

sát này sẽ được hoàn thiện để áp dụng thí điểm tại các NLTQD ở hai tỉnh Gia Lai và 

Quảng Bình trước khi bàn giao lại cho địa phương sử dụng. 
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Dự án 
AI 2 

Kết quả mong đợi: Các vấn đề chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của chủ rừng là hộ gia đình trong Luật 
BV&PTR và các luật liên quan được hệ thống hóa từ các báo cáo nghiên cứu, đánh giá trong thời gian qua. 

Hoạt động được lập trong 
kế hoạch quí I+II. 2016: 

1) Phối hợp với các bên liên 

quan thành lập 01 nhóm 

chuyên gia tư liệu hóa các 

kết quả nghiên cứu liên 

quan đến quyền và lợi ích 

của hộ gia đình và cộng 

đồng trong hoạt động 

BV&PTR. 

2) Sưu tầm, tổng hợp và viết 

báo cáo tổng quan các 

nghiên cứu đã thực hiện từ 

trước đến này về BV&PTR 

có liên quan đến HGĐ và 

CĐ. 

Hoạt động đã thực hiện được:  Các tổ chức đầu mối và FORLAND đã: 

- Đã xây dựng được 01 dự thảo của khung báo cáo tư liệu hóa các kết quả nghiên cứu 

từ trước đến nay của các chuyên gia, tổ chức về quyền và quyền lợi của HGĐ và CĐ 

trong hoạt động BV&PTR. 

- Đã thành lập được 01 nhóm chuyên gia (bao gồm các 8 chuyên gia lâm nghiệp đến 

từ Bộ NN&PTNT, TCLN và FORLAND) để xây dựng các báo cáo và khuyến nghị chính 

sách cho Bộ NN&PTNT hoàn thành Luật Lâm nghiệp nhằm trình cho Chính phủ và 

Quốc hội thông qua. 

- Đã tổ chức được 01 hội thảo tham vấn nhóm chuyên gia và các bên liên quan để 

hoàn thiện khung báo cáo và nội dung tư liệu hóa các nghiên cứu về BV&PTR liên 

quan đến đối tượng là HGĐ và CĐ. 

- Sau hội thảo tham vấn, nhóm chuyên gia đã bắt tay vào biên soạn xong dự báo cáo 

tư liệu hóa các nghiên cứu về BV&PTR (được tổng hợp từ các nghiên cứu của 

FORLAND, RECOFTC, Forest Trend và Tropenbos International, các trường đại học lâm 

nghiệp, và từ các chuyên gia lâm nghiệp khác...). Hiện nay báo cáo đang trong quá 

trình hoàn thiện và sẽ được gửi cho các chuyên gia độc lập phản biện, góp ý. Dự kiến 

trong quí III. 2016, FORLAND sẽ tổ chức một hội thảo tham vấn kết quả tư liệu hóa, 

làm cơ sở cho việc xây dựng khuyến nghị chính sách để gửi Ban soạn thảo dự thảo 

Luật Lâm nghiệp của Bộ NN&PTNT. 

Dự án Kết quả mong đợi: 01 tài liệu Hướng dẫn giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách chi trả 
DVMTR được xây dựng, thử nghiệm với sự phối hợp với TCLN, Quỹ BVPTR Việt Nam và các bên liên quan khác ở cấp 
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AI 3 trung ương và địa phương. 

Hoạt động được lập trong 
kế hoạch quí I+II. 2016: 

- Phối hợp với các bên liên 

quan thành lập Nhóm biên 

soạn tài liệu hướng dẫn 

đánh giá hiệu quả và tác 

động của chính sách chi trả 

DVMTR. 

- Rà soát, tổng hợp và xây 

dựng dự thảo tài liệu hướng 

dẫn đánh giá chi trả DVMTR. 

- Tham vấn các bên liên 

quan để hoàn thiện dự thảo 

hướng dẫn đánh giá chi trả 

DVMTR. 

Hoạt động đã thực hiện được:  Các tổ chức đầu mối và FORLAND đã: 

- Đã cùng với Quỹ BV&PTR Việt Nam tổ chức 02 cuộc họp về các nội dung: i) cập nhật 

thông tin liên quan đến các dự án chi trả DVMTR giai đoạn 2016-2017 và xác định các 

bên liên quan để mời tham gia vào nhóm AI của liên minh; 2) Thống nhất khung nội 

dung và kế hoạch xây dựng, thử nghiệm bộ công cụ giám sát và đánh giá trong chi trả 

DVMTR. Kết quả là Quỹ BV&PTR Việt Nam đã thống nhất sẽ cùng với FORLAND xây 

dựng 01 bộ chỉ số giám sát - đánh giá hiệu quả chi trả DVMTR cũng như tiến hành các 

nghiên cứu, thử nghiệm tài liệu này ở các địa phương có DVMTR. 

- Sau các cuộc họp, nhóm công tác đã biên soạn được 01 dự thảo bộ chỉ số giám sát 

và đánh giá hiệu quả chi trả DVMTR.  

- Để góp ý cho bộ chỉ số, FORLAND đã tổ chức 3 sự kiện liền nhau: 1) họp nhóm góp ý 

lần 1 cho dự thảo bộ chỉ số giám sát – đánh giá chi trả DVMTR. Ngoài chuyên gia của 

FORLAND và Quỹ BV&PTR Việt Nam, cuộc họp còn có sự tham gia của trường ĐH Lâm 

nghiệp Xuân Mai; 2) Hội thảo tham vấn đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả 

DVMTR giai đoạn 2011-2015 và thiết lập công cụ giám sát, đánh giá chi trả DVMTR tại 

Việt Nam. Hội thảo này là sự phối hợp của 3 cơ quan là Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB), Chương trình Giám sát Rừng toàn cầu - VNFF và FORLAND; 3) Họp nhóm chỉnh 

sửa bộ chỉ số giám sát – đánh giá lần 2 với sự tham gia của trường Đại học Lâm 

nghiệp Xuân Mai, dự án VFD, CIFOR, Quỹ BV&PTR Việt Nam và FORLAND. 

- Hiện nay FORLAND đã hoàn thiện được bộ chỉ số giám sát đánh giá hiệu quả chi trả 

DVMTR. Liên minh đang cùng với Quỹ BV&PTR Việt Nam lên kế hoạch thử nghiệm bộ 

công cụ này tại các địa phương có chi trả DVMTR như Kon Tum, Quảng Nam, Lào Cai. 



11 
 

4.2. Các hoạt động hợp tác, mở rộng ảnh hưởng của FORLAND: 

Ngoài việc thực hiện các hoạt động theo văn bản dự án và kế hoạch dự án được Oxfam 

phê duyệt, FORLAND còn thực hiện nhiều hoạt động khác nằm ngoài khuôn khổ tài trợ 

của Oxfam nhưng có vai trò và ảnh hưởng đối với sự phát triển của liên minh cũng như 

tác động tích cực đến quá trình chính sách ở Việt Nam cũng các nước thuộc tiểu vùng 

sông Mekong (như Lào, Cambodia và Myanma), đó là: 

- Phối hợp với nhóm Đất rừng và DTTS (gồm có 9 thành viên, trong đó có 4 tổ chức của 

FORLAND là thành viên của nhóm này là CRD, CIRD, CORENARM và SEEDS) thực hiện 01 

dự án L&A do MRLG tài trợ về nội dung: Thúc đẩy tiến trình giao rừng và đất lâm nghiệp 

có nguồn gốc từ các LTQD cho hộ gia đình và cộng đồng ở Việt Nam. Trong giai đoạn 

này, FORLAND đã cùng với nhóm hoàn thiện đề cương nghiên cứu, bộ công cụ nghiên 

cứu và dự định sẽ tiến hành đi thực địa tại tỉnh Đak Nông vào tháng 7. 2016 để thu thập 

thông tin, bằng chứng phục vụ việc VĐCS về đất đai có nguồn gốc từ các LTQD của dự 

án. 

- Hợp tác với STAR CAMPUCHIA xây dựng thành công dự án: “Mekong Regional Land 

Coalition Groups Exposure Visti on Land Governance in Vietnam”. Dự án này đã được 

MRLG đồng ý tài trợ để đưa nhóm Mekong Region Land Tenure Security Taskforce (gồm 

một số CSOs hoạt động trong lĩnh vực land governance ở 4 quốc gia là Vietnam, Lào, 

Cambodia và Myanma) đến tham quan học tập các mô hình về land governance và quản 

lý rừng cộng đồng của CIRD/FORLAND ở tỉnh Quảng Binh. Mục tiêu của dự án này là: 

 To understand better about land governance and land tenure security through 
exchange information and lesson learn in Mekong Region countries. 

 To network between Vietnamese and Mekong Region countries, communities 
and CSOs, governments, private sectors working in the land issue. 

 To understand how forestland coalition in Vietnam supporting communities in 
their policy advocacy for forestland tenure rights related to State forest 
enterprises. 

Hiện nay FORLAND đang chuẩn bị các thủ tục hậu cần cũng như nội dung liên quan để 

chức tốt chuyến tham quan học tập này cho khoảng 20 participants trong nhóm 

Taskforce, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9 năm 2016 tại hai huyện Bố Trạch và 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

- Phối hợp với VUSTA và Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường (UB KHCNMT) của 

Quốc hội xây dựng thành công 01 ý tưởng dự án IF: “Hợp tác giữa các bên liên quan 
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trong tiến trình cung cấp thông tin, phản biện và thẩm tra dự án Luật Lâm nghiệp ở Việt 

Nam” kêu gọi tài trợ từ MRLG. Mục tiêu của dự án này là: Góp phần đảm bảo quyền tiếp 

cận công bằng, quản lý sử dụng hiệu quả và hưởng lợi bền vững của hộ gia đình và cộng 

đồng DTTS từ tài nguyên đất, rừng thông qua VĐCS dựa vào bằng chứng hướng đến việc 

tăng cường tiếng nói của nhân dân, vai trò phản biện và thẩm tra của các tổ chức xã hội 

dân sự (CSOs), VUSTA và Quốc hội trong quá trình xây dựng Luật Lâm nghiệp. 

Ý tưởng dự án IF này đã submit cho MRLG vào cuối tháng 5. 2016. Hiện tại FORALAND 

đang chờ kết quả xét duyệt từ nhà tài trợ, dự kiến là giữa tháng 8. 2016 sẽ có kết quả 

xét duyệt. 

4.3. Các hoạt động chưa được thực hiện theo kế hoạch 

Có 02 hoạt động chưa được thực hiện theo đúng theo kế hoạch, đó là: 

- Hoạt động “Tổ chức giám sát thí điểm tại tỉnh về: Phương án, kết quả giao trả đất 

cho địa phương; Tình hình quản lý và sử dụng quỹ đất giao trả” thuộc AI 1 về 

giám sát việc quản lý đất đai có nguồn gốc từ NLTQD. Lý do FORLAND chưa thực 

hiện được hoạt động này là do đối tác ở các địa phương (như Đoàn ĐBQH tỉnh 

Quảng Bình, UBMTTQ và HĐND tỉnh Gia Lai…) đều phải tham gia vào việc bầu cử 

Quốc hội và HĐND các cấp cũng như tham dự kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 

XIV nên họ không thể bố trí đủ thời gian và con người tham gia vào dự án trong 

giai đoạn này được. 

- Hoạt động “Sưu tầm, tổng hợp và viết báo cáo tổng quan các nghiên cứu về 

BV&PTR có liên quan đến HGĐ và CĐ” thuộc AI 2 về vận động Luật BV&PTR/ Luật 

Lâm nghiệp. Trong thực tế thì nhóm tư vấn của FORLAND đã biên soạn xong dự 

thảo báo cáo tư liệu hóa và đã gửi cho các chuyên gia phản biện, góp ý. Dự kiến 

trong quí III. 2016, sau khi nhận được các góp ý của chuyên gia thì nhóm tư vấn 

sẽ điều chỉnh, bổ sung mới hoàn thiện được báo cáo cuối cùng.  

V. Kết quả và tác động của dự án 

Các hoạt động của FORLAND mặc dù mới được thực hiện trong giai đoạn 1-6. 2016 

nhưng cũng đã tạo ra được một số kết quả và tác động tích cực như: 

1) Việc xây dựng được các dự án AIs, lập kế hoạch thực hiện và được Chương trình 

Oxfam đồng ý tiếp tục tài trợ để thực hiện trong giai đoạn 1.2016-3.2017 đã chứng tỏ 

các năng lực của FORLAND như: ) năng lực kỹ thuật, ii) năng lực quản trị điều hành liên 
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mình, iii) sự ổn định của các tổ chức thành viên, iv) năng lực chiến lược, và v) tính bền 

vững của liên minh tiếp tục được duy trì và củng cố so với các năm trước đây. 

2) FORLAND đang tham gia vào những bước đầu tiên của tiến trình thực hiện các dự án 

AIs về VĐCS đất rừng trong năm 2016-2017. Các hoạt động dự án đã thực hiện được 

mới chỉ là: i) xác định được vấn đề VĐCS ở ba lĩnh vực là quản lý sử dụng đất có nguồn 

gốc từ các LTQD, quyền và lợi ích của hộ gia đình và cộng đồng trong Luật Lâm nghiệp, 

và quyền và lợi ích của người dân trong hưởng lợi từ chi trả DVMTR, ii) lựa chọn và vận 

động các bên liên quan mới tham gia vào dự án (như ký kết hợp tác với Liên hiệp các Hội 

KHKT, HĐND và UBMTTQ tỉnh Gia Lai; Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình; UBKHCNMT của 

Quốc hội...) , và iii) tìm kiếm bằng chứng cho VĐCS ở cả ba nội dung như vừa đề cập.  

Cần nhấn mạnh là Việt Nam đang ở trong quá trình thay đổi thể chế ở tất cả các cấp như 

bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp, thay đổi nhân sự ở cấp Chính phủ và các cơ 

quan trực thuộc... Do vậy trong một thời gian dài, FORLAND đã phải phân tích lại các 

bên liên quan (cả ở cấp độ cá nhân và cấp độ tổ chức) cũng như thiết lập các mối quan 

hệ mới và duy trì/tăng cường các mối quan hệ đã có với các bên liên quan để tiếp tục lôi 

kéo họ tham gia, ủng hộ cho hoạt động VĐCS của liên minh. Đây hầu hết đều là những 

đối tượng mà FORLAND phải tác động hoặc gây ảnh hưởng cho quá trình VĐCS của 

mình. Do vậy, kết quả của dự án mới chỉ dừng lại ở mức độ là hợp tác, lôi kéo được với 

các bên liên quan, bao gồm cả các cơ quan thuộc chính phủ (như TCLN, Quỹ 

BV&PTRVN…), các cơ quan Quốc hội (UB KHCNMT của Quốc hội, đoàn ĐBQH các tỉnh), 

các cơ quan phản biện chính sách (VUSTA và LH Hội các tỉnh), cơ quan MTTQVN tỉnh, và 

các CSOs, người dân vào quá trình hoạch định và thực hiện chính sách đất rừng ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, sự cam kết đồng hành và ủng hộ của các bên 

liên quan với FORLAND (thể hiện qua các điều khoản hợp tác mà họ đã ký kết với 

FORLAND) đã khẳng định được vai trò và ảnh hưởng của FORLAND trong tiến trình VĐCS 

đất rừng ở Việt Nam hiện nay. 

3) Việc cung cấp thông tin cho các bên liên quan, đặc biệt là các bên liên quan ở địa 

phương (tỉnh, huyện và xã) về sự thay đổi, điều chỉnh của chính sách như dự thảo Luật 

Lâm nghiệp, Nghị quyết của Quốc hội về giám sát đất đai có nguồn gốc từ các LTQD, xây 

dựng bộ chỉ số đánh giá việc chi trả DVMTR… đã giúp nâng cao năng lực và sự hiểu biết 

của họ về các vấn đề chính sách. Từ đó các bên liên quan sẽ tham gia tốt hơn vào quá 

trình xây dựng, phản biện, giám sát việc xây dựng và thực thực hiện chính sách cùng với 

FORLAND. 
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4) Ngoài ra, các bên liên quan khi tham gia vào các dự án VĐCS của FORLAND sẽ nhận 

thức được tầm quan trọng của việc không chỉ là cung cấp thông tin cho việc xây dựng 

được các chính sách tốt (như xây dựng Luật Lâm nghiệp mới, xây dựng bộ chỉ số đánh 

giá hiệu quả chi trả DVMTR…) mà còn phải thực hiện tốt các chính sách đã được ban 

hành (như Nghị quyết giám sát việc quản lý đất đai có nguồn gốc từ LTQD vừa được QH 

ban hành). 

5) Liên quan đến việc hợp tác với các tổ chức/mạng lưới CSOs khác kể cả trong nước 

cũng như ở các quốc gia tiểu vùng sông Mekong, FORLAND với sự hỗ trợ của MRLG đã 

kết nối và hợp tác được với STAR CAMPUCHIA, nhóm Mekong Region Land Tenure 

Security Taskforce (gồm nhiều CSOs của Lào, Việt Nam, Cambodia và Myanma) trong 

lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực về quản trị đất đai, quản lý rừng 

cộng đồng... thông qua các hoạt động như tham gia hội thảo, tham quan học tập... Từ 

đó FORLAND đã từng bước khẳng định được vai trò và ảnh hưởng của mình đối với các 

CSOs khác trong khu vực trong lĩnh vực VĐCS về quản trị đất đai, quản lý tài nguyên 

rừng dựa vào cộng đồng.  

6) Thông tin về kết quả thực hiện dự án VĐCS trong các năm vừa qua cũng như hiệu quả 

VĐCS về đất rừng của FORLAND liên tục được cập nhật trong các trang blog và facebook 

của FORLAND đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi của nhiều chuyên gia và CSOs về 

VĐCS đất rừng như IPSARD, Forest Trend, điều phối viên của MRLG tại Việt Nam cũng 

như ở khu vực. Các bên liên quan này đánh giá rất tốt trang facebook của FORLAND và 

đã khuyến khích các đối tác của MRLG tại Việt Nam nên thường xuyên tham khảo để 

học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm tăng tầm ảnh hưởng tới các nhà HĐCS của 

các CSOs trong lĩnh vực đất và rừng. Điều này đã chứng tỏ được hiệu quả VĐCS của 

FORLAND qua các kênh của mạng xã hội, internet... 

VI. Kết luận và kiến nghị 

- Hầu hết các hoạt động của FORLAND giai đoạn từ tháng 1-tháng 6. 2016 đều 

được thực hiện theo kế hoạch đã lập. Đối chiếu với các nội dung được thiết kế 

trong các dự án AIs 1, 2 và 3 thì FORLAND đã đạt được một phần các kết quả như 

mong đợi, góp phần đạt được các mục tiêu của dự án. 

- Kết quả đạt được của dự án cũng đã góp phần tạo ra các tác động tích cực đối với 

FORLAND nói riêng cũng như với quá trình HĐCS lâm nghiệp ở Việt Nam nói 

chung như: i) tăng cường năng lực và tính bền vững của FORLAND, ii) tăng cường 
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sự hợp tác và nhận được sự ủng hộ, đồng hành của nhiều bên liên quan đến từ 

các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trực thuộc đối với tiến trình 

VĐCS về đất và rừng của FORLAND. 

- Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của các bên liên quan về 

vai trò, vị thế và ảnh hưởng của CSOs trong quá trình cùng với Nhà nước Việt 

Nam hoạch định và thực hiện tốt các chính sách về đất và rừng khi được ban 

hành, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong tiếp cận, 

quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất và rừng. 

- Ngoài việc thực hiện các hoạt động theo kế hoạch, FORLAND còn quan tâm đến 

việc tăng cường vai trò vị thế của CSOs Việt Nam đối với mạng lưới các CSOs ở 

các quốc gia tiểu vùng sông Mekong. Việc FORLAND được MRLG hỗ trợ để thực 

hiện các hoạt động của dự án L&A cùng với nhóm Rừng và đồng bào DTTS, chuẩn 

bị tổ chức chuyến tham quan học tập cho nhóm Mekong Region Land Tenure 

Security Taskforce ở các vùng dự án của FORLAND tại Quảng Bình về land 

governance và quản lý rừng cộng đồng sẽ góp phần làm tăng ảnh hưởng của 

FORLAND cũng như các CSOs của Việt Nam nói chung với các tổ chức, mạng lưới 

CSOs trong khu vực. 

- FORLAND đề nghị Oxfam tiếp tục ký thỏa thuận tài trợ thứ hai và chuyển kinh phí 

đúng thời hạn để liên minh có cơ sở thực hiện tiếp các hoạt động đã được thiết 

kế trong các văn bản dự án, góp phần đạt được các mục tiêu dự án AIs và mục 

tiêu chiến lược mà FORLAND đã đề ra. 

 

 

Người viết báo cáo: 
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