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Quản lý rừng cộng đồng Bon Bu Nor 

Điểm mạnh/Thành tựu 

- Có tổ chức quản lý rừng cộng đồng. 

- Có lực lượng tham gia bảo vệ rừng mạnh. 

- Ban quản lý có thể sử dụng máy định vị, điện 

thoại thông minh, bản đồ để quản lý bảo vệ rừng. 

- Bảo vệ được rừng cộng đồng, tỷ lệ rừng mất ít. 

- Lập và thực hiện kế hoạch, quy ước. 

- Phân chia lợi ích công bằng, minh bạch. 

- Rừng cung cấp lâm sản cho cộng đồng. 

- Thực hiện trồng lại rừng, phục hồi rừng. 

- Có thể tổ chức khai thác gỗ bền vững. 

- Tự xây dựng hạ tầng để quản lý bảo vệ rừng: Nhà làm việc, trạm, 

máy tính, trang phục, … 

Điểm yếu/Hạn chế 

- Bảo vệ rừng còn chưa hiệu quả cao: Vẫn còn 

bị chặt trộm gỗ; một số diện tích rừng vẫn bị xâm 

canh, chặt cây lấy đất. 

- Sự tham gia của một số thành viên còn hạn 

chế vì không có hoặc thu nhập thấp. 

- Trong thời gian dài chủ yếu bảo vệ rừng, ít phục hồi rừng.  

- Sự tham gia của phụ nữ còn hạn chế. 

- Chưa thể tự điều tra đánh giá tài nguyên rừng, lập bản đồ để lập 

kế hoạch theo mục tiêu quản lý. 

Cơ hội/Thuận lợi 

- Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính 

quyền các cấp và kiểm lâm. 

- Được giao thêm rừng truyền thống 

- Rừng giao còn có khả năng cung cấp 

gỗ, lâm sản ngoài gỗ. 

- Có một số dự án hỗ trợ của Thụy Sĩ, Đức trong một số giai đoạn 

để nâng cao năng lực. 

- Có sự tư vấn của các chuyên gia, cố vấn cộng đồng. 

- Được thí điểm khai thác gỗ thương mại trong 5 năm. 

- Có nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đầu nguồn khá cao. đủ 

cho bảo vệ và phục hồi rừng. 

- Tiềm năng sẽ có thu nhập từ dịch vụ tích lũy carbon rừng. 

Thử thách /Khó khăn 

- Xâm canh lấn chiếm rừng để canh tác, buôn 

bán đất rất khó kiểm soát. 

- Chặt gỗ trái phép rất khó kiểm soát. 

- Cộng đồng không đủ tư cách pháp lý để ngăn 

chặn, bắt và xử lý người vi phạm vào rừng. 

- Tỷ lệ rừng suy thoái cao. 

- Phục hồi rừng với cây gỗ lâu cho thu nhập. 

- Đóng cửa rừng tự nhiên không còn được khai thác gỗ, quy chế 

khai thác gỗ phức tạp. 

- Cộng đồng không thể tự xây dựng phương án quản lý rừng bền 

vững. 

- Quản lý rừng cộng đồng chưa tạo ra thu nhập, sinh kế tốt cho 

thành viên tham gia. 



 

 

 


