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Lời tựa 
 
Giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt 
Nam nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hoá nghề rừng. Thừa Thiên Huế là một tỉnh ở vùng 
duyên hải miền Trung, với đất lâm nghiệp chiếm 60,7% tổng diện tích (307.201,8 ha, hiện 
trạng rà soát năm 2008), nên từ lâu đã rất quan tâm đến công tác này. Tuy nhiên, cũng như 
nhiều địa phương khác, hoạt động giao rừng cho cộng đồng quản lý ở đây cũng gặp phải 
những khó khăn nhất định: Người dân thiếu tích cực và rừng thì vẫn tiếp tục bị xâm hại. Giao 
rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế là một trường hợp như vậy. 

Nhận biết được điều đó, từ năm 2006, Chi hội Bảo tồn Thiên nhiên Thừa Thiên Huế (NC) đã 
cùng với người dân địa phương xây dựng mô hình “Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tự 
nhiên bền vững dựa trên quyền của người dân” với sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường Sida - SEF 
(nay là Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường - C&E) cùng chính quyền 
và các ban ngành tại địa phương. Đến nay, qua 5 năm thực hiện (2006-2011), mô hình này 
đã thu được những thành công đáng kể: Rừng tự nhiên trên địa bàn thôn không những được 
quản lý, bảo vệ hiệu quả mà còn được làm làm giàu thêm; giá trị cảnh quan, sinh thái môi 
trường, kinh tế của rừng được gia tăng đã đem lại nhiều lợi ích thực sự cho người dân địa 
phương.  

Góp phần vào thành công này còn có sự hỗ trợ của các tổ chức địa phương như Trung tâm 
Tư vấn và Nghiên cứu quản lý tài nguyên (Corenarm); Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm 
tỉnh; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Nam 
Đông... 

Trên cơ sở kinh nghiệm đã tổng kết, Trung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng và Môi 
trường phối hợp với Chi hội Bảo tồn Thiên nhiên Thừa Thiên Huế biên soạn cuốn sách “Tiếp 
cận dựa trên quyền - Chuyện về quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở Phú Mậu” nhằm 
giới thiệu với các cộng đồng cư dân đang sống ở ven rừng tự nhiên như Phú Mậu để tham 
khảo và học tập những kinh nghiệm thiết thực trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 
tự nhiên tại địa phương mình. 

Qua cuốn sách này, chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới các cơ quan quản lý, các nhà khoa 
học, các tổ chức xã hội và cộng đồng những nỗ lực, phương pháp và cách thức mà người 
dân ở đây đã thực hiện để quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả vốn rừng nhà nước giao cho 
họ quản lý. 

Xin chân thành cảm ơn Viện Rosa Luxemburg Stiftung (Đức) đã hỗ trợ về tài chính để cuốn 
sách này được ra đời cũng như đã hỗ trợ một loạt các hoạt động trong dự án “Xây dựng 
năng lực quản lý rừng tự nhiên dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam” do 
Trung tâm C&E thực hiện. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn. 
 

 

Hoàng Thanh Tâm 
Giám đốc  
C&E - Trung tâm Phát triển Sáng kiến 
Cộng đồng và Môi trường 

Phạm Ngọc Dũng 
Chi hội Trưởng  
NC - Chi hội Bảo tồn Thiên nhiên Thừa 
Thiên Huế  
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Mọi người chia tay rất ít lời. Chúng tôi chỉ biết cảm ơn họ qua ánh mắt, vì họ đã đến đến tiếp 
thêm nghị lực cho câu lạc bộ Phú Mậu tiếp tục sinh tồn bền vững. Mong họ sẽ thành công 
trên con đường đầy màu xanh nơi đại ngàn hùng vĩ Quảng Nam./. 

 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tháng 11 năm 2011 được sự hỗ trợ từ Viện Rosa Luxemburg Stiftung (Đức), tôi may mắn được 
dẫn đoàn cán bộ của Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam, của UBND các xã 
TàBhing, Chàval (huyện Nam Giang) xã Ba, xã Tư (huyện Đông Giang) và thành viên Tổ bảo vệ 
rừng thôn, Kiểm lâm địa bàn của bốn xã này đến tham quan “Mô hình quản lý, bảo vệ và phát 
triển rừng dựa trên quyền của người dân” tại thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Cá nhân tôi cũng như cả Đoàn tham quan thật sự ấn tượng bởi những kết 
quả về quản lý, sử dụng rừng tự nhiên mà người dân ở đây đã thực hiện được.  

Có năm vấn đề mà chúng tôi rất tâm đắc và sẽ nghiên cứu để có thể áp dụng vào hoạt động giao 
đất giao rừng tự nhiên tại tỉnh Quảng Nam đó là: (i) Việc thành lập Câu lạc bộ KNKL Phú Mậu là 
cách tiếp cận hợp lý, hiệu quả để giải quyết các bất cập, tồn tại trong hoạt động quản lý, sử dụng 
rừng tại địa phương; (ii) Việc tổ chức, triển khai thực hiện các dự án tài trợ cho CLB rõ ràng, minh 
bạch; đã thu hút sự tham gia tích cực của thành viên CLB; hoạt động có tính tổ chức, có kế hoạch 
rõ ràng thường xuyên được giám sát, đánh giá; (iii) Nâng cao nhận thức của người dân về các 
chủ trương chính sách của nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai; đặc biệt là nâng cao nhận thức 
của họ về trách nhiệm quản lý bảo vệ và phát triển rừng; (iv) Trang bị và nâng cao năng lực của 
người dân về các kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, về thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm 
sinh, trồng trọt, chăn nuôi để quản lý, bảo vệ và phát triển hiệu quả vốn rừng Nhà nước giao; (v) 
Quản lý, bảo vệ và làm giàu được vốn rừng nhà nước giao: Rừng được vệ sinh, nuôi dưỡng và 
làm giàu thêm; không để xảy ra cháy rừng; ngăn chặn triệt để được hoạt động khai thác lâm sản 
và động vật rừng trái phép”. 
Nguyễn Tấn Sinh - Phó Trưởng Phòng Quản lý Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam. 
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Lời kết 

 
Tiễn đoàn cán bộ miền núi Quảng Nam ra đến Quốc lộ 1A, chúng tôi ghi nhận tinh thần ham 
học hỏi của họ. Hy vọng tinh thần này của họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ nhiều nguồn 
lực khác nhau. Nhiều chàng trai trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số trong đoàn vui vẻ nói 
rằng “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” mà!  

  

Đúng thật, họ đã được nghe, được nhìn, được trao đổi học tập nhiều điều hay bổ ích.  Thậm 
chí một vài cán bộ huyện Đông Giang, Nam Giang nhận định: Mô hình này hay, cần học tập 
và phải bắt đầu từ việc nhỏ đến phức tạp ở quê mình. Nhiều cán bộ đã hỏi chúng tôi suy 
nghĩ như thế nào. Không thể từ chối, chúng tôi chỉ dẫn dắt vài vấn đề, đó là: Việc giao rừng 
cho cộng động quản lý đã được triển khai thực hiện trên hầu hết các địa phương trong cả 
nước, nhưng kết quả đạt được không như mong đợi của cả chính quyền và người dân. Ở 
nhiều nơi rừng vẫn tiếp tục tình trạng chảy máu do rừng không được quản lý bảo vệ tốt, chất 
lượng rừng ngày càng bị suy giảm. Nhưng từ thực tiễn Phú Mậu (Nam Đông - Thừa Thiên 
Huế) đã cho thấy việc giao rừng cho cộng đồng quản lý bảo vệ là một chủ trương hợp lý, 
phát huy được quyền và trách nhiệm của người dân được xuất phát từ việc giải quyết hiệu 
quả ba vấn đề then chốt, đó là: nâng cao nhận thức, năng lực quản lý bảo vệ rừng của 
người dân; áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật lâm sinh hợp lý để quản lý bảo vệ và 
làm giàu rừng, đồng thời phải biết định hướng được lợi ích kinh tế và tạo ra lợi ích thực sự 
cho người dân.  

Tuy nhiên, chúng tôi cũng khẳng định kết quả này chỉ có thể đạt được khi có được sự quan 
tâm, tôn trọng và có giải pháp hữu hiệu để thực hiện hiệu quả các quyền con người chính 
đáng của người dân, nhất là các quyền hưởng lợi từ rừng theo quy định của pháp luật cho 
họ. Quyền của con người được quy định ở đây khá rộng. Đối với người dân được giao đất, 
giao rừng quản lý, họ càng có rất nhiều quyền, đó là quyền được nói, quyền được quyết, 
quyền được trách nhiệm, quyền được hợp tác, quyền được kiến nghị… Thiết thực nhất đối 
với họ là quyền được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất rừng theo chủ trương của Nhà nước 
để quản lý và bảo vệ vốn rừng hiệu quả. Bởi từ đây, họ mới có giấy “thông hành” để tiếp tục 
hưởng quyền được vay vốn phát triển rừng kinh tế, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. 
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Lời mở đầu 
 

Ai cũng thừa nhận rằng Việt Nam có rừng vàng, biển bạc. Rừng ngày trước xanh thẳm bạt 
ngàn, là vốn quí của quốc gia trước mặt là biển, sau lưng là núi. Theo quá trình phát triển, 
rừng đã trở thành vấn đề của toàn xã hội. Nóng hổi hàng ngày là rừng bị chảy máu. Rừng 
nguyên sinh bị tàn phá nặng. Rừng của lâm trường quốc doanh cũng bị xâm hại. Lưng hổng 
thế thật an nguy. Bởi vậy, rừng càng quí hơn. 

Với hy vọng rừng có chủ được cải thiện, Việt Nam đã thực hiện giao rừng tự nhiên cho dân 
quản lý với hàng trăm mô hình khắp toàn quốc, giao cho cộng đồng, giao cho nhóm hộ và 
giao cho từng gia đình. Thế nhưng, nhìn lại thực trạng hơn một thập kỷ qua thấy còn có 
nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Rừng tiếp tục đứng trước hai nguy cơ, một là “lâm tặc”, 
hai là chính người dân bản địa - người chủ của nó, bòn rút, khai thác không thương tiếc. Ước 
chừng có đến hàng trăm cuộc hội thảo trăn trở mổ xẻ, phân tích và hiến kế. Một lẽ ai cũng 
thừa nhận, rừng tiếp tục bị xâm hại nếu như người chủ (người dân) chưa thực sự hưởng 
được lợi từ rừng và thiếu tri thức, sinh kế bền vững. 

Đến với nhiều hội thảo, những “lão nông tri điền” trong một câu lạc bộ của miền núi cao 
Hương Phú - Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đem những tâm tư đó để cùng giãi bày, cùng trao 
đổi, chia sẻ kinh nghiệm và ham muốn tiếp cận, làm giàu tri thức cho riêng mình. Họ đã trải 
qua gần 10 năm gắn bó, trải nghiệm với cánh rừng già nghèo kiệt bằng cách riêng của mình 
và tiếp tục ước nguyện trở thành người chủ thực sự của rừng đến cuối đời như mong muốn 
tri ân cùng thiên nhiên, chuyển giao gia sản quý báu cho con cháu mình thừa kế. 

Đến Hương Phú hôm nay bạn sẽ có nhiều cảm nhận tuyệt vời, được đắm mình vào màu 
xanh của cây. Những khoảng “đất trống, đồi núi trọc” ngày trước đã kết nối xanh rì. Chỉ vì 
màu xanh đó, những “lão nông tri điền” của thôn đã có lắm thăng trầm, buồn vui lẫn lộn. 
Nhưng đến nay, họ có quyền tự hào vì công sức, tâm trí của mình hôm qua. Mô hình “Quản 
lý và phát triển rừng tự nhiên bền vững dựa trên quyền người dân” ngày càng hiện hữu khả 
quan và có khá nhiều dấu chân người dừng bước ngưỡng mộ.  

Đi cùng với người dân để cùng suy nghĩ, cùng làm. Chúng tôi đã ghi chép, khai thác, đúc kết 
các thông tin thành cuốn sách này. Vẫn biết rằng, có nhiều điều không mới, nhiều điều vẫn 
chưa được chia sẻ, trao đổi hết. Nhưng cuốn sách cũng đã khái quát, cô đọng được một mô 
hình quản lý bảo vệ rừng tự nhiên dựa vào cộng đồng có tính bền vững. Rất hân hạnh được 
giới thiệu và mong nhận được sự góp ý của bạn đọc. 

 

Các tác giả 
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Sắc xanh  
của “Những họa sĩ” 

 

Non một giờ xe từ Huế là đến trung tâm huyện lỵ Nam Đông. Từ đây vào thôn Phú Mậu 
(vùng mô hình) theo đường nhựa láng ngoằn ngoèo mất chừng thêm 15 phút nữa. Thời gian 
trôi nhanh vì cảnh vật sinh thái làm cảm giác được thư giãn liên tục. Quả thật phong cảnh 
nơi đây rất hữu tình. Nhiều con suối róc rách đổ vào nhánh sông Khe Tre, rồi chảy dài uốn 
lượn hợp thành thượng lưu của dòng sông Hương thơ mộng. Bên sông, bên núi, con đường 
quanh co, uốn khúc dưới những tán rừng tự nhiên, rừng keo lá tràm, cao su lúc rì rào, lúc 
yên tĩnh. Nhà dân lúc tập trung, lúc rải rác, ẩn hiện trong thảm xanh của muôn màu sắc lá 
cây đã làm con đường dài trở nên ngắn hơn.  

 

 

 

 

     

 

Cũng là dân miền cao, ngỡ rằng sông suối, núi rừng là bình thường, nhưng những cán bộ 
lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam trên xe đã đánh mắt lia lịa, nhao nhao hỏi han đủ điều. Nhiều 
người trong đó đã đến đây lần thứ hai, thứ ba, nhưng cũng nói vẫn có những cảm nhận rất 
khác lạ, thích thú, huống chi là những người trong số họ mới đến lần đầu. Hoà chung không 
khí đó, chúng tôi là người dân địa phương thực sự thanh thản phần nào với vai trò hướng 
dẫn cho họ - những người không ngại lặn lội đường xá xa xôi đến tìm hiểu, học tập mô hình 
quản lý bảo vệ rừng của Câu lạc bộ những “lão nông tri điền” thôn Phú Mậu. Và chúng tôi 
hiểu, họ muốn, thèm gặp những con người chân trần, mắt thật ấy rồi.  
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Riêng ông Hồ Thanh Đai – thành viên câu lạc bộ, lại cảm nhận theo góc độ khác: “Trước 
đây, chúng tôi hầu như “năm không”: Không thực hiện được việc tuần tra rừng do thiếu nhân 
lực. Không thể đưa ra được quy chế quản lý bảo vệ rừng. Không đủ khả năng để ngăn chặn 
hoặc xử lý được hành vi xâm phạm trái phép vào rừng. Không thể tiến hành các hoạt động 
lâm sinh như luỗng phát, vệ sinh, nuôi dưỡng rừng và làm giàu rừng do thiếu nhân lực và vật 
lực. Không thu hút được nguồn hỗ trợ đầu tư từ bên ngoài để làm giàu rừng. Còn bây giờ, 
chúng tôi lại được “năm có”: Có tổ chức khoa học và hiệu quả việc thường xuyên tuần tra 
rừng. Có quy chế quản lý bảo vệ rừng. Có cơ sở pháp lý và đủ khả năng để ngăn chặn, xử lý 
hành vi xâm phạm trái phép vào rừng. Có kỹ thuật để thực hiện được dễ dàng các biện pháp 
lâm sinh luỗng phát, vệ sinh nuôi dưỡng và làm giàu rừng nhờ hợp lực với nhau và sự giúp 
đỡ về kỹ thuật và kinh phí từ bên ngoài. Đồng thời, có được sự quan tâm đầu tư của nhiều tổ 
chức”.  

Còn ông Trần Thanh Dũng thì thực tế hơn:  “Câu lạc bộ và thông qua câu lạc bộ mà nhiều 
người dân khác được tiếp cận dễ dàng, hiệu quả các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm của 
các cơ quan chức năng, chuyên môn chính quyền. Đồng thời, dễ dàng tiếp cận với chính 
quyền xã và huyện do tiếp cận có tổ chức, nội dung đề xuất rõ ràng, cụ thể. Điều này khác 
với trước đây, việc tiếp cận dịch vụ công, dịch vụ khuyến nông lâm, dịch vụ xã hội xuất phát 
từ lợi ích cá nhân là hoàn toàn bế tắc”. 
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Có thể nói phương pháp tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động là rất quan trọng để 
đem lại thành công cho CLB. Rõ ràng, không thể chỉ mỗi việc tập hợp người dân lại thành 
một CLB thì sẽ đạt được những kết quả như trên. Bởi thực tế cho thấy, đã có nhiều CLB 
KNKL được thành lập, nhưng phần lớn các CLB chỉ hoạt động cầm chừng; ít tạo được sự 
hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên CLB; hoạt động của CLB thụ động, dựa dẫm nhiều vào 
nguồn lực đầu tư của cơ quan khuyến nông, khuyến lâm; chưa trở thành cầu nối giữa các 
thành viên CLB với chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành… Để đạt được kết 
quả như hiện nay, Chi hội Bảo tồn Thiên nhiên Thừa Thiên Huế đã tổ chức theo sát CLB từ 
khi thành lập, đã có sự phối hợp chặt chẽ, khoa học với Trạm khuyến nông lâm huyện, 
UBND xã, Ban nhân dân thôn và nhất là với các thành viên câu lạc bộ để xây dựng nội quy, 
quy chế, kế hoạch hoạt động của CLB hợp lý, có tính tiên tiến cao; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ 
hoạt động của CLB. Ngoài chú trọng tổ chức nhiều lớp tập huấn để trang bị các kiến thức, kỹ 
năng làm việc cần thiết cho các thành viên CLB, Chi hội đã cử chuyên gia bám sát CLB 
trong 6 tháng đầu khi CLB mới thành lập, trực tiếp tham gia tất cả các cuộc họp, làm việc 
của Ban chủ nhiệm CLB để lắng nghe, chia sẻ và cùng với CLB đưa ra giải pháp để tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Nhờ vậy, đã từng bước nâng cao năng lực và sự tự 
tin trong điều hành, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động của Ban chủ nhiệm CLB; nhất là sự chủ 
động, tự tin khi làm việc với các cơ quan ban ngành, các cấp chính quyền địa phương để đề 
đạt các yêu cầu, nguyện vọng của CLB, thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ, cởi mở và hữu 
hiệu giữa người dân với chính quyền và các cơ quan ban ngành liên quan. 

 

* 

*       * 

 

Nhớ lại một thời kỳ  hỗ trợ các hoạt động và cùng cộng đồng bảo vệ môi trường ở Việt Nam, 
mặc dù có tính đến ưu tiên vùng miền, đối tượng, nhất là vùng cao, vùng miền núi, dân tộc 
thiểu số, nhưng chúng tôi rất đắn đo về hiệu quả và tính lan toả của vấn đề “hậu” dự án. Bởi 
một lẽ nhận thức của người dân còn hạn hẹp là một trở ngại lớn trong triển khai và duy trì 
dự án. Nhận thức đó là cả một quá trình, từ tư duy, nhận thức thấu đáo cho đến hành động 
cụ thể để nâng lên nhận thức mới trong cộng đồng. 
 
Tuy vậy, đã đi qua hơn 10 năm, chúng tôi thực sự vừa phấn khởi, vừa tự hào vì còn nhiều 
dự án trải khắp vùng miền Tổ quốc tràn trề đầy nhựa sống. Đối với vùng dự án Phú Mậu, chỉ 
riêng chuyện tồn tại bền vững câu lạc bộ là một đáng mừng, rồi kể đến hoạt động năng 
động, hiểu quả, có sức thuyết phục lại càng mừng hơn. Song thực sự mừng thầm hơn cả là 
trong họ ngày càng lớn dần hơn về nhận thức lẫn tri thức.  
 
Một loạt hoạt động khảo sát hiệu quả dự án hồi đó và đến nay đã minh chứng về một tương 
lai bền vững của câu lạc bộ nói riêng và cộng đồng Phú Mậu và nhiều nơi khác nói chung 
trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển vốn rừng. Ông Hầu Liệu – thành viên câu lạc bộ, một 
thời đã tâm sự: - Trước đây, tôi và anh em không hiểu thấu đáo được quyền lợi và trách 
nhiệm của mình khi quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất, mặc dù được cán bộ khuyến lâm và 
cán bộ xã phổ biến và tập huấn. Nhưng nay đã khác, chúng tôi hiểu khá rõ những quyền lợi 
và trách nhiệm cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, vì luôn có sự trao đổi, thảo luận, chia sẻ 
với nhau trong câu lạc bộ sau khi đã được tập huấn, đối thoại trực tiếp với chính quyền và 
các ban ngành. 
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Xe dừng ngay cửa Nhà sinh hoạt thôn. Đón tiếp đoàn với nụ cười nồng hậu là những thành 
viên chủ chốt trong câu lạc bộ. Một cuộc gặp đôi bên chớp nhoáng diễn ra. Chỉ mới qua 
phần đặt vấn đề, trong đoàn đã rộ lên nhiều câu hỏi: tình hình kết quả thực tế như thế nào, 
vì sao có kết quả đó, hiện nay là gì, đâu là kinh nghiệm… cứ rộn ràng lên trong căn nhà chật 
cứng người. Với phong thái điềm đạm, Thư ký CLB Bùi Khắc Vũ ngoài 50 tuổi từ tốn “lãy” ra 
nhiều ý tứ tâm đắc. Chúng tôi biết quỹ thời gian của đoàn hạn hẹp nên đành bạo 
tiếng:“Chúng ta hãy đi xem đã. Xem rồi về đây đặt câu hỏi và trao đổi hay hơn”... Cả nhóm gần 
30 người đồng thanh nhất trí và nhanh chân thoát bước hướng về những dãy núi xanh rì. 

Biết là xem rồi mới hỏi. Thế nhưng, khác như người Việt hay nói: “Trăm nghe không bằng 
một thấy”, các ông Bùi Khắc Vũ, Phạm Văn Đoan (Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ) vẫn không 
ngớt trả lời các câu hỏi của từng nhóm trên đoạn đường dài đi bộ vào rừng. Biết ông Đoan 
(người dân tộc Cơ-tu) biết nhiều, hiểu nhiều, nhưng giọng khó nghe, nên ông Vũ phải chậm 
bước để cố hoàn thành vai trò hướng dẫn viên chu đáo.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đúng là thư ký của câu lạc bộ, ông Vũ dẫn dắt chi tiết:  “Huyện Nam Đông có 11 xã. Phú 
Mậu là thôn định canh định cư của xã Hương Phú. Thôn hình thành từ hoạt động giãn dân 
của Chương trình 327 (trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc). Toàn thôn có 96 hộ với 
415 nhân khẩu, trong đó hộ người dân tộc Cơ-tu chiếm khoảng 25% và nhìn chung đời sống 
người dân còn khó khăn…”.  

Vừa bước nhanh qua những chặng quanh co, ông Vũ tiếp lời cho các thành viên “đeo bám” 
bên mình với những con số như nằm trong lòng bàn tay: “Thôn có diện tích đất tự nhiên trên 
600ha, trong đó đất nông nghiệp gần 250 ha, đã trồng cao su 180ha, lập vườn được 14,4 
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ha. Diện tích đất lúa nước hai vụ gần 8ha, còn lại là đất lâm nghiệp, trong đó đã đưa vào 
trồng rừng kinh tế 150ha, còn lại là rừng tự nhiên đã được chính quyền và ngành lâm nghiệp 
giao cho 4 nhóm hộ quản lý, bảo vệ và chăm sóc phát triển hưởng lợi theo Quyết định 178 
của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Câu lạc bộ khuyến nông-khuyến lâm Phú Mậu”.  

Đi phía sau, giọng ông Đoan vừa chậm, vừa to rõ:  “Đây là vùng dân cư ở sát bìa rừng tự 
nhiên, phần lớn thuộc loại rừng nghèo. Trước đây, do khai thác không hợp lý, nên tài 
nguyên rừng bị cạn kiệt, dây leo bụi rậm phát triển mạnh, cây mục đích còn rất ít, rải rác. 
Tuy nhiên, vùng rừng này lại có vai trò rất quan trọng trong việc phòng hộ cho tuyến đường 
huyết mạch nối Quốc lộ IA với huyện Nam Đông; là một trong những lưu vực chính thượng 
nguồn sông Hương, nơi có Hồ Tả Trạch đang được xây dựng. Ngoài ra nó còn là vành đai 
xanh có tác dụng bảo vệ, cung cấp lâm sản, chất đốt, điều hòa khí hậu, nguồn nước, cân 
bằng sinh thái…cho sản xuất và sinh hoạt của cư dân trong vùng”. Chỉ tay về phía rừng 
xanh, ông Đoan khoái chí: Giữ được như vậy là cả một vấn đề đấy các anh chị ạ!  

Nghe lời ông Đoan nói, chúng tôi nhớ lại cuộc hội thảo của câu lạc bộ tại UBND xã Hương 
Phú cách đó chừng 5 năm, đã nêu rõ: Trước năm 2003, rừng tự nhiên trên địa bàn thôn Phú 
Mậu do Lâm trường Khe Tre của huyện quản lý. Kết quả rất hạn chế, rừng không được 
quản lý bảo vệ tốt mà còn bị xâm hại hàng ngày.  

Liên tưởng này dẫn đến liên tưởng khác. Chúng tôi nhớ rõ trên một tờ báo chuyên ngành 
năm 2007 đã phản ánh một thực trạng đáng quan tâm. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT 
phát biểu tại một hội nghị đã nhấn mạnh: Toàn quốc có 347/687 nông lâm trường quản lý 
4,1 triệu hecta rừng, nhưng chỉ giải quyết được 17.000 lao động. Đặc biệt, có đến 70% vụ 
cháy rừng, phá rừng đều ở các nông lâm trường đó. Đã đến lúc, không thể “ôm” đất mà 
đồng bào dân tộc thiểu số lại thiếu đất.  

Thời đó, chuyện đất, chuyện rừng, rồi cái chuyện “lâm tặc” lộng hành nở rộ hàng ngày trên 
báo đài. Dư luận giới học thuật và một số nhà quản lý các cấp đã đặt ra nhiều câu hỏi băn 
khoăn: Vì sao tiến độ giao đất lâm nghiệp cho dân sản xuất diễn ra quá chậm? Cần có giải 
pháp gì để đẩy nhanh tiến độ giao đất? Đất lâm nghiệp đều thuộc Ban quản lý rừng phòng 
hộ, người dân không có đất để trồng rừng, khi nào có thể giao đất được cho dân? Các nhà 
chức trách trên cơ sở đã giải thích: Ngành nông nghiệp – phát triển nông thôn đã rất tích cực 
thúc đẩy tiến độ giao đất rừng cho dân quản lý. Tuy nhiên, một số diện tích còn chờ quy 
hoạch điều chỉnh 3 loại rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất; số khác đang chờ điều chỉnh 
diện tích của các lâm trường, các ban quản lý rừng. Ngoài ra do thiếu kinh phí để đo đạc, 
cắm mốc nên tiến độ thực hiện chậm. 

Cũng tại Thừa Thiên Huế lúc ấy, việc giao đất giao rừng đã phát sinh nhiều bất cập. Rừng 
muốn giao cho có chủ để quản lý bảo vệ. Nhưng thí điểm rồi lại lắm phiền phức xảy ra. 
Ngoại trừ mô hình giao rừng tự nhiên ở thôn Thủy Yên Thượng (Phú Lộc) thì việc giao 
5.800ha rừng bước đầu của tỉnh theo Quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ cho cộng 
đồng chưa phát huy hiệu quả. Nguyên nhân là người dân thực sự không được hưởng lợi từ 
việc giao rừng. Đối với huyện miền núi Nam Đông, một thời tỉnh đã giao huyện quản lý 
9.800ha rừng, nhưng địa phương đã từ chối khéo, vì nếu nhận mà sự hưởng lợi của cộng 
đồng không có thì cũng sợ bị mất rừng, trách nhiệm từ đó cũng không gánh hết.  
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viên; khai thác từng nguồn lực riêng lẻ của từng thành viên để tạo nên sức mạnh tổng hợp. 
Đồng thời, đã vươn ra giúp cho người dân tiếp cận hiệu quả hơn với các dự án và với các 
cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành để bổ sung thêm nguồn lực cho họ.  

* 

*       * 

Một thời ủng hộ, quyết định hỗ trợ và dõi theo dự án; tiếp nữa chứng kiến có nhiều nguồn 
lực tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy mô hình. Như vậy, có quá chăng trong mô hình xem ra còn 
nhỏ lẻ trong muôn vàn thực trạng cần hỗ trợ tháo gỡ bế tắc. Song, mục tiêu đạt được đã làm 
chúng tôi - những người ủng hộ và xúc tiến đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, an tâm 
phần nào, đồng thời cũng rạng rỡ về “đứa con tinh thần” của mình đã được tổng kết, kiểm 
chứng thời gian tồn tại và “hữu xạ tự nhiên hương” trong và ngoài Thừa Thiên Huế.  

Sự hỗ trợ từ Quỹ SEF cho câu lạc bộ tuy không nhiều nhưng thực sự hồi đó SEF đã đòi hỏi 
ở NC và CLB rất nhiều về cả công sức tâm huyết và thời gian. NC đã phân tích, đánh giá và 
đúc rút kinh nghiệm cụ thể hơn về thành công của dự án với ba nguyên nhân chủ yếu, đồng 
thời cũng là kinh nghiệm để dẫn đến sự thành công, đó là:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba, việc tổ chức, triển khai thực hiện các dự án tài trợ cho Câu lạc bộ rõ ràng, minh bạch; 
thu hút sự tham gia ngay từ đầu của các cấp chính quyền, ban ngành của địa phương; kế 
hoạch hóa mọi hoạt động; đồng thời, thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của CLB theo 
tháng, quý, năm. Các hoạt động của dự án đều được thảo luận kỹ trong CLB về mục tiêu, nội 
dung, cách thức tổ chức thực hiện nên khi triển khai luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình 
với trách nhiệm cao của các thành viên. Hàng tháng chuyên gia cùng với Ban chủ nhiệm và 
toàn thể thành viên tiến hành đánh giá kết quả những công việc đã thực hiện trong tháng và 
lập kế hoạch hoạt động thời gian tiếp theo. 

Thứ hai, câu lạc bộ từ tự vận động, hoàn thiện nâng cao nội lực và tiến đến tranh thủ ngoại lực 
hỗ trợ. Trong đó, đáng ghi nhận mọi hoạt động của CLB đã giúp cho chính mình và người dân 
tiếp cận hiệu quả hơn với các dịch vụ công và dịch vụ xã hội, với sự hỗ trợ của dự án và các 
cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành liên quan làm tăng thêm nguồn lực, năng lực của họ.  

Thứ nhất, đã sử dụng phương pháp tiếp cận hợp lý, hiệu quả để giải quyết các bất cập tồn tại 
trong hoạt động quản lý, sử dụng rừng tại địa phương theo hướng: “Khuyến khích và trao 
quyền nhiều hơn cho người dân chủ động thực hiện các hoạt động của các dự án”. Câu lạc 
bộ, đứng đầu là Ban chủ nhiệm đã thiết lập được sự hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ và cộng đồng 
trách nhiệm hiệu quả giữa các thành viên với nhau bằng cách phát huy kinh nghiệm, kiến 
thức bản địa của họ về quản lý bảo vệ rừng, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân 
tương ái của người dân, huy động và khai thác từng nguồn lực đơn lẻ trong dân về quản lý, 
bảo vệ và phát triển rừng để tạo nên sức mạnh tổng hợp có giá trị gia tăng cao. Ban đầu là 
chính họ mà không ai khác phải tự hoạch định con đường cho riêng mình. Các nguồn lực 
bên ngoài chỉ hỗ trợ kiến thức và phải cầm tay chỉ việc, định hướng. Chi hội Bảo tồn Thiên 
nhiên cũng như các nhà tài trợ sau này chủ yếu thực hiện chức năng tư vấn, kiểm tra, giám 
sát đánh giá và thúc đẩy CLB thực hiện các hoạt động, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.  
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Trong hội thảo năm 2010 “Quản lý rừng tự nhiên dựa trên quyền người dân” do Trung tâm 
Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường tổ chức tại thành phố Huế với sự hỗ trợ về tài 
chính của Viện Rosa Luxemburg Stiftung (Đức), ông Dương Cả về tham dự đã mang theo 
nhiều ấp ủ ước mơ. Ông khẳng định với chúng tôi, bên cạnh những lợi ích về môi sinh, môi 
trường do rừng được quản lý, bảo vệ hiệu quả, Câu lạc bộ đã thu được một số lợi ích kinh tế 
thiết thực nên đã tạo được niềm tin để họ tiếp tục tích cực thực hiện các hoạt động quản lý, 
bảo vệ và làm giàu rừng. Chính việc Câu lạc bộ hoạt động có tính tổ chức, kế hoạch cao, có 
chiều sâu và chất lượng là nền tảng quan trọng để đi tiếp sắp tới. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện nhím F1 bố mẹ sinh con, con sinh cháu, rồi đi bán được tiền triệu đưa vào quỹ 
CLB cứ rộn ràng lên bên chè xanh, trái cây đặc sản của vùng. Câu chuyện nhím, cao su, 
keo lai rồi theo đó diễn tiếp bên bữa cơm trưa muộn. Nhiều cán bộ trẻ vùng cao Quảng Nam 
tiếp tục “chất vấn” các vị chủ chốt trong Ban chủ nhiệm câu lạc bộ KNKL Phú Mậu. Đâu là 
nguyên nhân thành công của mô hình? Một câu hỏi lớn xem ra quá tầm sức trả lời. Lời ông 
Phạm Văn Đoan hôm đó hoàn toàn tương tự như đánh giá của NC. Nguyên nhân cơ bản 
nhất chính là câu lạc bộ luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng tình ủng hộ của UBND 
huyện, UBND xã và các ban ngành chức năng. Mặt khác, câu lạc bộ đã nhận được sự hợp 
tác, giúp đỡ rất hiệu quả của các dự án; sự hướng dẫn, tư vấn của các chuyên gia từ NC, 
Corenarm...đã giúp Câu lạc bộ xác định đúng phương châm, cách thức hoạt động của mình, 
do đó đã củng cố, xây dựng và phát triển CLB bền vững như hôm nay. Bên cạnh đó, CLB đã 
thiết lập được sự hợp tác, chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm rất hiệu quả giữa các thành 

 Ông Dương Cả - Chủ nhiệm CLB 

 

“Trước đây, một số hộ dân cũng có đề nghị Trạm Khuyến nông, khuyến lâm, Trạm 
Thú y, Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tập huấn, hoặc hỗ trợ đầu 
tư chọ họ cái này, cái kia, nhưng thường không được chấp thuận. Có thể do các cơ 
quan này chưa tin tưởng lắm tính hiệu quả của các kiến nghị đó, cũng có thể không 
có trong kế hoạch công tác của họ, nhưng cũng có thể họ muốn tránh không làm.  

Nay thì đã hoàn toàn khác, kiến nghị của bà con được đưa ra thảo luận, bàn bạc kỹ 
trong CLB, khi được tập thể chấp nhận, Ban chủ nhiệm CLB sẽ xây dựng thành kế 
hoạch hẳn hoi. Bản kế hoạch có phân tích, đánh giá sự cần thiết, tính hiệu quả và 
khả thi của hoạt động đề xuất; yêu cầu hỗ trợ của cấp trên và đóng góp của người 
dân, của CLB. Ban chủ nhiệm trực tiếp làm việc với các ngành chức năng, một lần 
không được thì hai, ba lần, kiên trì cho đến khi có sự thống nhất của cả hai bên.  

Cũng phải nói rằng, việc các ngành chức năng của huyện ít chấp thuận đề xuất, kiến 
nghị của riêng từng hộ dân không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đôi khi cũng có cái 
lý của nó, bởi vì kiến nghị của bà con thiếu thực tế, nhiều khi bà con cứ đề nghị cái 
họ muốn, chứ không phải cái họ cần. Ví dụ: lẽ ra họ nên đề nghị Trạm Khuyến nông 
tập huấn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cúm cho Gà, bệnh tai xanh cho Lợn...thì 
họ lại đề nghị tập huấn kỹ thuật nuôi Lợn rừng, nuôi Dê. Khi CLB trở thành mái nhà 
chung của mọi người, thì các ý kiến, kiến nghị của bà con được đưa ra bàn bạc, thảo 
luận tập thể nên có chất lượng và thực tế hơn”  
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Chúng tôi vẫn nhớ khuôn mặt trầm ngâm, in đậm nét sương gió núi rừng của ông Dương Cả 
- Chủ nhiệm Câu lạc bộ trong cuộc gặp mùa hè năm 2006. Cũng câu chuyện ông Đoan đề 
cập, ông Cả lúc ấy nói vừa ngậm ngùi, vừa chất chứa bức xúc trong khí trời gió Tây thổi 
nóng bức: “Năm 2003, UBND huyện giao cho người dân trong thôn quản lý, bảo vệ 400ha 
rừng tự nhiên. Câu lạc bộ Khuyến nông – Khuyến lâm Phú Mậu hiện nay với 21 thành viên 
thì đã có 16 hộ đã nhận rừng, 5 hộ chưa nhận. Qua 3 năm, kết quả quản lý và bảo vệ chẳng 
mấy khả quan mà còn phát sinh nhiều tồn tại, bất cập phức tạp. Đó là, nạn khai thác lâm sản 
và săn bắt động vật hoang dã trái phép vẫn diễn ra, không ngăn chặn được. Người dân địa 
phương vẫn thiếu đất canh tác, đời sống của một bộ phận dân cư khó khăn. Vốn rừng suy 
giảm hơn so với ban đầu mới giao vì thiếu sự can thiệp thường xuyên của các kỹ thuật lâm 
sinh như luỗng phát, vệ sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng. Rừng giao cho có, còn chẳng có 
mấy ai tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác tài nguyên rừng 
trái phép”. Ngẫm nghĩ câu nói này của ông Dương Cả, chúng tôi càng thấm thía một sự thật 
lúc đó là người dân có thực nhận rừng, nhưng thực quyền thì chưa. Đâu đó vẫn tồn tại quan 
điểm nếu giao hẳn rừng cho hộ gia đình, cộng đồng, cấp cho họ giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất rừng thì rừng có nguy cơ bị (người dân) phá hoại nhiều hơn.  

Chuyện từ đầu năm 2006 nhưng đến bây giờ nghĩ lại chúng tôi vẫn thấy còn nhiều xúc động. 
Ngày đó, những thành viên chủ chốt của Chi hội Bảo tồn Thiên nhiên Thừa Thiên Huế, sau 
nhiều ngày khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý bảo vệ rừng nhà nước giao ở 
Phú Mậu đã xác định được ba nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế, bất cập trong 
quản lý, sử dụng rừng ở đây đó là:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau hậu quả nặng nề của cơn bão Xangsane vào đầu Đông năm 2006, chúng tôi đã có dịp 
trở lại Phú Mậu để làm công tác từ thiện. Nhìn những cánh rừng cao su, tràm, keo lai đầy 
nhựa sống bị bão bẻ gãy như rừng chông, lòng mọi người như thắt lại. Bao năm gom góp, 
chắt chiu tâm sức đã thành con số không. Riêng chúng tôi vừa đồng cảm với con người, 
cảnh vật, vừa quan ngại, mừng lo khi nhìn vào những cánh rừng tự nhiên nhà nước giao 
cho người dân ở đây quản lý. Một lẽ, trước đây rừng cao su trong độ khai thác cho thu nhập 

Một là, quyền quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ rừng của người dân chưa được thực hiện, do 
việc giao rừng cho dân quản lý, sử dụng chưa đảm bảo đầy đủ tính pháp lý. Nhận thức, hiểu biết 
của người dân về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong quản lý, sử dụng tài nguyên 
rừng rất hạn chế. 

Hai là, người dân không thực sự được hưởng những lợi ích kinh tế từ việc quản lý, sử dụng 
rừng như họ mong đợi. Điều này là do họ không thể thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền 
hưởng lợi từ rừng theo quy định của pháp luật, trong khi Nhà nước chỉ dừng lại ở mức quy 
hoạch, giao rừng cho dân mà thiếu hỗ trợ đầu tư các mô hình trình diễn về quản lý, bảo vệ và 
làm giàu rừng để vừa bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cho 
người dân. 

Ba là, việc quản lý, bảo vệ và xây dựng rừng của người dân thiếu tính tổ chức, không phát huy 
được vai trò cộng đồng, tập thể mà chỉ thực hiện công việc có tính cá nhân, đơn lẻ, nên năng 
lực, quyền hạn và khả năng đối phó của người dân với những đối tượng xâm phạm trái phép tài 
nguyên rừng rất hạn chế. Nhiều kiến thức bản địa có giá trị về quản lý, sử dụng đất; quản lý bảo 
vệ rừng chưa được phát huy. 
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cao hàng ngày quá hấp dẫn với người dân, họ chăm chút cho cây cao su mà ít quan tâm 
đến rừng tự nhiên. Nhưng nay, khi những cánh rừng cao su đầy nhựa sống không còn nữa, 
thì chắc chắn rừng tự nhiên sẽ nhận được sự quan tâm lớn hơn của cộng đồng. Đến độ có 
thể nói, rừng tự nhiên đã sống lại trong suy nghĩ của họ như một vị cứu tinh. Bởi vì, dưới tán 
rừng tự nhiên họ có thể trồng thêm các loại cây có giá trị kinh tế; tận thu sản phẩm gỗ gãy 
đổ trong rừng để vượt khó cho cuộc sống trước mắt. Tuy nhiên, họ cũng rất băn khoăn, lo 
lắng, bởi rừng tự nhiên - tấm lá chắn bảo vệ họ lúc khốn khó ấy, vẫn đang chịu nhiều áp lực 
bởi các hành vi khai thác, săn bắt trái phép tiếp tục diễn ra hàng ngày. Nhận ra những điều ý 
nghĩa trong muôn vàn khó khăn đó, họ đã bắt đầu liên kết chặt chẽ cho một hành trình mới 
đầy vất vả và tự hào.  

* 

*       * 

Mưa rừng cuối Đông đổ ập bất chợt, gội rửa làm cho rừng xanh sáng sủa hẳn lên. Đoàn cán 
bộ tham quan, học tập của Quảng Nam và chúng tôi càng bước nhanh hơn để tránh mưa. 
Càng tiến về sát rừng, đoàn người càng loãng ra từng nhóm. Xem ra mọi người đã thấm 
mệt. Bước chân chầm chậm và nghe nặng trịch hơn. Chúng tôi còn nhớ rõ, con đường nhỏ 
hẹp, quanh co, khúc khuỷu này trước đây đến cửa rừng thật ngắn, nhưng bây giờ đã hình 
thành nhiều lối mòn mới, nhiều nhà dân, thửa ruộng mới nên phải đi vòng, có lúc cắt đoạn 
mới nhanh được. Sau 20 phút đi bộ, cả đoàn đã đến đầu suối ông Trò – con suối dẫn ra từ 
thượng nguồn trên đỉnh núi. 

 

 

 

Một thời, chúng tôi đã cùng ông Dương Cả ngồi đây nghỉ chân uống nước trò chuyện rôm rả 
về hoạt động của các thành viên trong câu lạc bộ. Ông đúc kết một câu nhớ mãi:  “Không có 
NC (Chi hội bảo tồn thiên nhiên), không có SEF (Quỹ Môi trường Sida, Thụy Điển) hỗ trợ 
những bước ban đầu thì con suối này khó có thể giữ được như hôm nay. Rừng bị phá, đất 
đai biến đổi vô lường thì suối manh mún cũng chẳng ra gì. Nghĩ lại thấy các anh, chị ấy rất 
nhiệt tình, tâm huyết.”  
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 Ông Nguyễn Thanh Kiếm, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (người mặc áo trắng, đứng xoay lưng) 
kiểm tra hoạt động quản lý rừng của CLB 

 

 

 

 

 

 

Việc giao thêm đất, thêm rừng cho câu lạc bộ là điều đáng mừng, đó là sự đánh giá, ghi 
nhận sự trưởng thành về nhận thức, năng lực của câu lạc bộ nói riêng và các nhóm hộ gia 
đình ở Phú Mậu nói chung. Chúng tôi phấn khởi nhưng cũng xen đầy lo lắng. Liệu chừng ấy 
con người, có lúc lại cương quyết loại thêm thành viên có ý định chia chác quyền lợi, vậy có 
kham nổi?  Nếu làm thì bằng giải pháp nào đây ?  

Trong câu lạc bộ và cộng đồng dân cư Phú Mậu có nhiều người mang họ Hoàng. Các ông 
Hoàng Kế, Hoàng Khước, Hoàng Thăng… qua các hội thảo từ cấp xã, cấp huyện đến cấp 
tỉnh, đã tự tin hẳn lên. Bởi vì, họ đã được dung nạp kiến thức, kỹ năng, rồi lại trao đổi, chia 
sẻ kinh nghiệm, bắt tay vào thực hành từ ngày đầu mò mẫm cho đến lúc thành thục; được 
nâng cao nhận thức qua tập huấn, toạ đàm, đối thoại, nên khả năng trình bày, trả lời mô 
hình rất lưu loát, thể hiện được chuyên môn, kiến thức bản địa và du nhập tiến bộ. Dựa trên 
nền tảng kiến thức, cùng thực tế sinh động, thì việc giao thêm diện tích rừng cũng không 
đáng ngại lắm. Vấn đề là đoàn kết và tâm huyết của câu lạc bộ. Chính các nhóm hộ, câu lạc 
bộ khác trong vùng không có được nhân tố đó mới không trụ vững được. Tin rằng, khi giữa 
trách nhiệm và quyền lợi cân bằng, nhất là ý thức cộng đồng được lan toả từ câu lạc bộ thì 
rừng vẫn nguyên vẹn lâu dài.  

 

Năm 2006, UBND Nam Đông chỉ giao cho CLB tạm thời quản lý 41,16 ha rừng tự nhiên với 
lời hứa, nếu CLB quản lý tốt sẽ chính thức giao toàn bộ diện tích rừng đó cho CLB. Giờ 
đây, hiệu quả hoạt động quản lý, sử dụng rừng của CLB đã thật sự thuyết phục được lãnh 
đạo UBND huyện. Năm 2008, Chủ tịch UBND Nam Đông đã ký quyết định chính thức giao 
41,16 ha rừng trên cho CLB quản lý và đến năm 2010, UBND huyện đã tiếp tục giao thêm 
cho CLB 85 ha nữa, nâng tổng diện tích rừng tự nhiên CLB đang quản lý là 126,16 ha. 
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Đoàn cán bộ Quảng Nam lục đục kéo về nhà sinh hoạt thôn Phú Mậu trông họ hả hê lắm. 
Đã vậy, ông Đoan nhễ nhại mồ hôi trên nếp da sạm cháy còn “nhấn” thêm: Mọi người có 
muốn đi xem mô hình nuôi nhím không? Ngay nhà ông Dương Cả chủ nhiệm gần đây thôi! 
Dù đã thấm mệt, nhưng mọi người cũng nhanh chân tiến bước háo hức. 

       

Cũng tại nhà ông Cả - nơi mà nhiều “lão nông tri điền” gọi là đại bản doanh của câu lạc bộ, 
và liên tưởng đến lời ông Vũ vừa “khoe”, chúng tôi nhớ không thể quên một thời có thể nói 
lắm vất vả, gian truân của CLB. Biết bao hoạch định có tầm nhìn cũng tại ngôi nhà này. Họ 
tụ tập nơi đây, đưa ra ý kiến, rồi cùng thảo luận với khát khao, ước muốn vô tận chỉ vì muốn 
vượt lên làm giàu cho chính mình. Thế là đồng sức bắt tay vào làm. Nhưng mưa nắng đã 
phụ lòng người. Mây, tre giống, dó bầu héo hắt làm mắt mũi mọi người xám xịt. Đã vậy, bão 
dữ đến và đi qua, bỏ lại trăm thứ khó khăn, đau xót chồng chất. Đến thăm động viên anh 
Trần Thống (thành viên câu lạc bộ) sau bão, anh bi quan ngậm ngùi: dự án SEF chắc là kết 
thúc theo bão thôi. Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Tất cả đã được đồng tâm bắt 
đầu một cách mạnh mẽ.  

Thời gian thấm thoát, đời sống người dân sau bão được khắc phục dần, dù không bằng một 
phần năm trước đó. Cây cối của mô hình cũng được hồi sinh. Nguyện vọng của câu lạc bộ 
tại hội thảo cũng được cấp chính quyền đáp ứng. Pha 2 của SEF tiếp tục đi vào, thúc đẩy 
hơn về sinh kế, tri thức bản địa và hiểu biết pháp luật của người dân. Tiếp nữa lại Corenarm 
bước chân vào với những hoạt động quy cách, bài bản. Ông Nguyễn Thanh Kiếm - Chủ tịch 
huyện hồi đó, đã nhận xét rằng:  Đây là mô hình của địa phương, đồng thời là của tỉnh. Câu 
lạc bộ có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật và có nhiều hoạt động cộng 
đồng thiết thực. Thực tiễn đã kiểm chứng hai vấn đề cốt lõi là rừng tự nhiên do Nhà nước 
giao được bảo vệ, được vệ sinh, nuôi dưỡng và làm giàu thêm; lại không để xảy ra cháy 
rừng; ngăn chặn được triệt để hoạt động khai thác lâm sản và động vật rừng trái phép; đặc 
biệt, đời sống nhân dân khá hơn từ mô hình thì cấp chính quyền hoàn toàn ủng hộ và sẽ có 
tính toán cho câu lạc bộ sắp tới.  

 

 

 

 

 

“UBND huyện đánh giá cao hoạt động quản lý, sử dụng rừng nhà nước giao của CLB KNKL 

Phú Mậu. Đây thực sự là một điển hình, một mô hình mẫu về loại hình cộng đồng quản lý bảo 

vệ rừng, cần được nghiên cứu để nhân rộng trên địa bàn huyện Nam Đông trong thời gian tới” 

- Phát biểu của Ông Nguyễn Thanh Kiếm – Chủ tịch UBND huyện Nam Đông 
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Ngắm rừng, nhìn suối và thoạt nghĩ lời tâm sự của ông Cả, chúng tôi nhớ rõ mồn một về một 
thời đắn đo của SEF khi cân nhắc, chọn lựa hàng trăm ý tưởng, sáng kiến bảo vệ môi 
trường từ những năm 1997 đến 2008. NC là một đối tác tin cậy của SEF với nhiều sáng kiến 
hữu ích bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống. Năm 2006, NC đã xây dựng dự án với ý tưởng 
“Xây dựng và thực hiện mô hình quản lý rừng tự nhiên bền vững dựa trên quyền của người 
dân tại thôn Phú Mậu” và đã thuyết phục được SEF chấp thuận tài trợ kinh phí thực hiện, 
bước khởi đầu, tiền đề thuận lợi của nhiều sự hỗ trợ cho hoạt động quản lý, bảo vệ rừng tại 
Phú Mậu sau này. 

Từ nghiên cứu thực trạng hoạt động giao đất giao rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 
tại Phú Mậu, NC đã khẳng định: ”Phải tập hợp - những người dân nhận quản lý bảo vệ rừng 
tự nhiên vào một tổ chức, gọi là câu lạc bộ. Tổ chức này phải được chính quyền xã, thôn 
công nhận, có trách nhiệm rõ ràng thì lúc ấy mới có đủ năng lực triển khai các ý tưởng”. Cơ 
sở này được hiểu thêm rằng, phải thiết lập sự hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ và cộng đồng trách 
nhiệm một cách hiệu quả giữa những người dân với nhau để quản lý, sử dụng hiệu quả vốn 
rừng được giao. Tức là, tổ chức những con người đơn lẻ trở thành một tập thể theo hình 
thức câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm để tạo ra một môi trường, cơ chế hoạt động tập 
thể nhằm phát huy vai trò cộng đồng của người dân, nhất là người dân tộc thiểu số. Như 
vậy, cách tiếp cận bằng cách phát huy quyền của người dân để quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng bền vững sẽ được thực hiện thông qua Câu lạc bộ KNKL Phú Mậu, Câu lạc bộ được 
xem là trung tâm, là cơ sở quan trọng để phát huy được quyền của người dân. Đây là cách 
tiếp cận để thực hiện các mục tiêu vì lợi ích cá thể nhưng thông qua vai trò, chức năng, vị 
thế của một tập thể - Câu lạc bộ có khả năng đoàn kết, tập hợp sức lực, tri thức của người 
dân, là đầu mối thực quyền có nhiều cơ hội tiếp cận hiệu quả hơn các nguồn lực, chương 
trình, dự án của chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, 
đầu tư tại xã, thôn.   

 

 
 
 
 
 
 
 

Sau khi thành lập, ban đầu số lượng thành viên đăng ký tham gia CLB đến 30 người, nhưng 
từ việc coi trọng sự tâm huyết, nhiệt tình, khả năng đóng góp nên Câu lạc bộ rút gọn còn 21 
thành viên, phần lớn là những chủ hộ trước đây đã nhận quản lý, bảo vệ rừng. Đến nay, sau 
5 năm hoạt động số lượng thành viên của CLB đã tăng lên 28 người. Các thành viên đã bầu 
ra Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 3 người, do ông Dương Cả - người có uy tín trong cộng 
đồng được bầu chọn làm chủ nhiệm; Già làng - trưởng bản làm Phó chủ nhiệm. Câu lạc bộ 
duy trì sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng vào đầu và giữa tháng. Tại các buổi sinh hoạt, các thành 
viên CLB cùng nhau trao đổi, thảo luận để xây dựng kế hoạch và cách thức tổ chức các hoạt 
động của CLB; trao đổi, chia sẻ các thông tin, hiểu biết của mình về các chủ trương, chính 
sách của Nhà nước về nông lâm nghiệp; chia sẻ giúp đỡ nhau các kiến thức, kinh nghiệm 
sản xuất làm ăn, để giúp nhau cùng phát triển. 

 

Bước đầu tiên của dự án là củng cố, kiện toàn tổ chức Câu lạc bộ khuyến nông-khuyến lâm 
Phú Mậu. Phương châm hoạt động của câu lạc bộ là: “Khuyến khích và trao quyền nhiều 
hơn cho các thành viên chủ động thực hiện các hoạt động quản lý bảo vệ và làm giàu rừng 
bằng cách phát huy mạnh mẽ quyền tự chủ và trách nhiệm của các thành viên; kết hợp kiến 
thức truyền thống với các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, bảo vệ, làm giàu rừng để 
tăng hiệu quả việc sử dụng đất, rừng; đảm bảo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quyền lợi 
và trách nhiệm của người dân trong việc nhận quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. 
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Đáng chú ý, qua các buổi sinh hoạt, thảo luận, đánh giá hoạt động, Câu lạc bộ đã quyết định 
khai trừ 2 thành viên do đòi hỏi phân chia quyền lợi quản lý đất rừng một cách vô lý, trong 
khi mọi sự chỉ mới bắt đầu. Cơ sở để đi đến quyết định đó xuất phát từ thực tế thất bại trong 
hoạt động quản lý, bảo vệ rừng của các nhóm hộ và cộng đồng tại các xã Thượng Long, 
Thượng Quảng trên địa bàn huyện Nam Đông, nhất là tại thôn Hà An cũng thuộc xã Hương 
Phú chỉ vì việc phân chia sở hữu tập thể thành sở hữu cá nhân, đưa lợi ích cá nhân đứng 
trên quyền lợi của tập thể, cộng đồng. 

Ở góc nhìn khác, đa số các thành viên của Câu lạc bộ đều nhận thức rằng, việc quản lý 
rừng tự nhiên được giao chỉ đạt được thành công khi có sự quản lý tập thể, trách nhiệm tập 
thể và phải biết hy sinh quyền lợi cá nhân. Lợi ích rừng mang lại không cho riêng CLB mà cả 
lợi ích lâu dài cho cả cộng động và thế hệ con cháu của mình. Bởi vì, theo họ nhận thức, 
rừng không chỉ là lá phổi xanh hô hấp nhịp sống hàng ngày cho họ mà còn là lá chắn an 
toàn cho các cánh rừng cao su, rừng keo tràm, cho nhà cửa, tài sản khác của họ khi có bão, 
lụt. Thiệt hại do bão Xangsane là một kinh nghiệm xương máu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Một buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ 

Không những vậy, rừng còn có thể đem lại nhiều lợi ích kinh tế thiết thực cho các thành viên 
CLB nếu được quản lý, khai thác và làm giàu hợp lý. Bằng cách trồng thêm các loài cây có 
giá trị kinh tế dưới tán rừng; thực hiện các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt; mở mang hoạt 
động du lịch - dịch vụ, tham quan, nghỉ dưỡng sinh thái, chắc chắn lợi ích thu được từ rừng 
là không nhỏ. Những lợi ích đó dĩ nhiên phải được phân chia đều cho các thành viên CLB 
trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của cả cá nhân và tập thể thì người dân mới tự 
nguyện gắn bó lâu dài với hoạt động quản lý bảo vệ vốn rừng được giao. 
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Giọng nói ông Vũ rành rọt nghe thật vui tai. Ai ai cũng thật sự kinh ngạc. Họ không ngờ một 
CLB nhỏ ở một thôn miền núi này làm ăn kinh tế thật mạnh bạo. Anh Trung - cán bộ khuyến 
lâm, khuyến nông huyện Nam Giang (Quảng Nam) bộc bạch: Bọn em xem rồi, hỏi rồi, cũng 
dễ gần, dễ làm thật, nhưng bắt đầu như thế nào đây là cả một vấn đề. Điều quan trọng là 
phải có một tổ chức cùng chí hướng, có trách nhiệm thực sự. Nhưng để đạt được cơ sở ban 
đầu là thật khó. 

Ông Dương Cả, Chủ nhiệm CLB, đấu giá trúng quyền 
chăm sóc, khai thác 3 ha keo lai đã trồng của CLB trong 
5 năm (2010 – 2015). Ông Cả phải thực hiện việc quản 
lý, chăm sóc, khai thác rừng Keo đúng theo quy định của 
CLB; tiền đấu giá nộp cho CLB là 20.000.000đ/5năm, 
ông Cả được hưởng toàn bộ tiền bán sản phẩm khi khai 
thác rừng Keo này vào năm 2015. Ước tính, khi khai 
thác rừng Keo này vào năm 2015, sau khi trừ tiền nộp 
cho CLB, chi phí chăm sóc, khai thác rừng…ông Cả sẽ 
lãi được khoảng 60 triệu đồng. 

Ông Hoàng Khước tâm sự: "Tôi được trúng quyền quản lý, chăm sóc, khai thác vườn tre lấy 
măng của CLB. Toàn bộ vườn có 2.500 gốc tre. Mặc dầu chỉ mới khai thác chu kỳ đầu tiên, 
nhưng sản lượng măng cũng tương đối khá. Năm 2010, bình quân thu được 30 kg măng 
tươi/gốc/năm; năm nay 2011, bình quân 40 kg/năm. Với 2.500 gốc, 2 năm qua tôi đã thu được 
khoảng 18.000 kg măng. Giá măng bán lúc đầu mùa được 5.000đ/kg, giữa mùa rẻ hơn, còn 
2.000đ/kg, bình quân khoảng 3.000đ/kg. Tính ra, hai năm vừa qua, tôi đã thu được khoảng 54 
triệu đồng từ tiền bán măng tươi, trừ 6 triệu nộp cho CLB và khoảng 10 triệu đồng tiền phân 
bón, tôi lãi được gần 40 triệu đồng. Sang năm 2012, tôi hy vọng sẽ thu được nhiều hơn, chắc 
cũng sẽ được 30 triệu đồng” 

 

Ông Phạm Đoàn, người dân tộc Kơ-tu, thành viên của 
CLB, trúng đấu giá quyền quản lý, chăm sóc, khai thác 
30 ha Mây và 1.500 cây Lồ ô trồng trong rừng tự nhiên 
của CLB, không hạn chế về thời gian. Ông Đoàn phải 
thực hiện các biện pháp chăm sóc Mây và Lồ ô theo 
đúng quy định của CLB, khai thác sản phẩm đủ tiêu 
chuẩn quy định. Số tiền thu được, ông Đoàn được 
hưởng 70%, nộp 30% cho Câu lạc bộ. Ông Đoàn cho 
biết, hiện tại cây Lồ ô và cây Mây sinh trưởng phát triển 
rất tốt. Đã có thể thu hoạch thân Mây để bán, nhưng ông 
không thu hoạch, ông muốn chăm sóc thêm vài năm 
nữa, cây to thêm sẽ càng có giá trị hơn và rừng của CLB 
nhìn cũng hấp dẫn, đẹp hơn. Nhìn vườn Mây, vườn Lồ ô 
tươi tốt, ngày nào tôi cũng muốn vào rừng. 

Cây Mây sinh trưởng phát triển rất tốt trong rừng tự nhiên của CLB 

 

Rừng keo lai của Câu lạc bộ chuẩn 
bị đến thời kỳ thu hoạch 
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Thành công & Kinh nghiệm 
 

Sau cơn mưa, trời đổ nắng gắt ngoài bìa rừng. Đoàn cán bộ Quảng Nam vẫn theo bước 
bước chân ông Đoan, ông Vũ. Họ đã tận mắt chứng kiến như chờ đợi “trăm nghe không 
bằng một thấy”. Bây giờ theo như thoả ước ban đầu là phải hỏi để “trăm thấy không bằng 
một kinh nghiệm”. Đi lúc trước, lúc sau, chúng tôi tranh thủ hỏi ông Bùi Khắc Vũ thật nhiều. 
Đã ngần ấy năm rồi, công sức bỏ ra cùng với nhiều nguồn lực đầu tư không ít, vậy đã được 
gì, liệu có sức thuyết phục thành viên câu lạc bộ không, ai được hưởng lợi, sắp đến sẽ như 
thế nào… 

Biết chúng tôi không thể nhớ hết, chỉ muốn nắm thông tin, ông Vũ khái quát: Các mô hình 
mây, dó bầu (trầm hương), tre lấy măng, keo lai, lồ ô, vườm ươm kinh tế… đều rất triển 
vọng và được mọi thành viên phấn khởi, đặt hết niềm tin vào đó. Mây lớn đã có nhiều người 
ngỏ ý mua. Dó bầu sinh trưởng tốt. Tre lấy măng đấu giá chăm sóc, khai thác đã bán nhiều 
đợt và thu nộp vào câu lạc bộ được 10 triệu đồng. Keo lai cho thành viên câu lạc bộ đấu giá 
chăm sóc, khai thác 3 ha được 20 triệu đồng. Quỹ tiết kiệm từ việc tham gia các dự án được 
15 triệu đồng. Gom góp lại câu lạc bộ đã được một khoản kha khá và đã cho các thành viên 
vay quay vòng 5 đợt để phát triển kinh tế hộ gia đình. Câu lạc bộ cũng đã giao khoán cho 
thành viên chăm sóc, bảo vệ 1.200 gốc lồ ô, 1 ha mây giống, 30 ha mây phân tán dưới tán 
rừng tự nhiên. Cứ theo tỷ lệ 70% người nhận khoán hưởng và 30% còn lại của câu lạc bộ 
mà thực hiện”.   

Việc quản lý, bảo vệ và làm giàu thêm vốn rừng được giao; gia tăng giá trị cảnh quan, 
sinh thái môi trường; đem lại lợi ích kinh tế thực sự cho người dân nơi đây. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Hoàng Khước, thành viên của CLB đấu giá 
trúng quyền chăm sóc, khai thác, hưởng lợi 5 ha 
tre lấy măng ở chu kỳ kinh doanh đầu tiên (3 
năm, 2010 – 2012). Ông Khước phải thực hiện 
việc quản lý, chăm sóc, khai thác vườn tre đúng 
theo quy định của CLB; tiền đấu giá nộp cho CLB 
là 10.000.000đ/3 năm, ông Khước được hưởng 
toàn bộ số tiền thu được từ bán măng tre.  

Thảm thực vật rừng tự nhiên, khe suối, ao hồ, vườn cây đã tạo nên môi trường cảnh quan 
đẹp, không khi mát mẻ, trong lành: vào mùa hè nhiều người dân trong vùng, sinh viên, học 
sinh ở các trường học trong tỉnh, nhất là sinh viên Khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nông 
lâm Huế thường tổ chức những chuyến du khảo, khám phá tài nguyên rừng nơi đây. Môi 
trường, khí hậu, đất đai được cải thiện đã tạo điều kiện cho đa dạng sinh học phát triển. 
Chim, thú rừng quy tụ nhiều hơn, đi vào rừng ban ngày chúng ta thường bắt gặp nhiều đàn 
Khỉ đang kiếm ăn, nghe tiếng chim Khứu, Họa mi, Chào mào hót véo von… 
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Ý chí nơi đại ngàn 
Câu lạc bộ khai sinh trở thành mái nhà chung của những “lão nông tri điền” ở Phú Mậu với 
đủ lứa tuổi, ham muốn, sở thích và ước vọng. Họ tâm đầu ý hợp trong cùng mái nhà và cùng 
nỗ lực, tích cực phối hợp các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện tốt mục tiêu vừa bảo vệ và phát 
triển vốn rừng, vừa làm giàu tri thức, kinh tế cho mình.  

Việc triển khai, thực hiện các hoạt động dự án với họ có khi trở nên quá sức, nhưng cũng rất 
đỗi hữu ích. Họ đã bắt đầu ngồi ghế như ở giảng đường, cùng nghiên cứu, cùng học cách 
phân tích, đánh giá với các chuyên gia và có lẽ cũng là lần đầu cất cao tiếng nói ở nghị 
trường cấp xã cho quyền lợi và trách nhiệm của mình. Các thành viên trong CLB được tham 
gia 20 lớp tập huấn về các kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức hoạt động CLB, kỹ năng làm việc 
nhóm; kỹ thuật về vệ sinh nuôi dưỡng rừng (phân loại đánh giá hiện trạng rừng, phân loại 
cây gỗ, phi gỗ, thực hành các biện pháp lâm sinh ngoài thực địa…), kỹ thuật trồng và chăm 
sóc cây mây, kiền kiền, trầm hương, lồ ô dưới tán rừng tự nhiên; trồng và chăm sóc tre lấy 
măng,... Họ đã nỗ lực đầu tư hơn 300 công để phát luỗng, làm vệ sinh 30ha rừng tự nhiên 
để trồng và khoanh nuôi 30 ha mây dưới tán rừng với mật độ 450-500 cây mây/ha; sau bão 
Xangsane tiếp tục đầu tư thêm 300 công để vệ sinh lại khu vực trồng mây bị hư hại; đồng 
thời tổ chức các đội tuần tra giám sát, bảo vệ khu vực thực hiện mô hình trồng mây định kỳ 
15 ngày/lần. 

 

 

 

 

 

 Tập huấn điều tra đánh giá tài nguyên rừng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tập huấn vệ sinh nuôi dưỡng rừng và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Mây ngay 
 trong rừng tự nhiên của CLB  
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Kết quả khả quan của hoạt động vệ sinh, nuôi dưỡng rừng và trồng mây làm giàu rừng đã 
tạo niềm tin lớn lao cho các thành viên của CLB và người dân trong thôn Phú Mậu về những 
lợi ích kinh tế trước mắt và lâu dài sẽ được tạo ra. Họ đã tính được bài toán trồng mây hoàn 
toàn có khả năng sinh lợi lớn: Mây trồng dễ, phát triển nhanh chỉ 3 đến 4 năm đã có thể thu 
hoạch. Mỗi hecta trồng được 500 cây. Mỗi 1kg thân mây tươi có giá 5.000 đồng. Sau hơn 3 
năm trồng, bình quân mỗi cây mây được 10kg, thì mỗi ha sẽ có giá trị: 10kg * 5.000 
đồng/kg* 500 cây *80% tỷ lệ sống = 20 triệu đồng. Nếu đầu tư 5 triệu đồng/ha thì sẽ đạt lãi 
ròng là 15 triệu đồng/ha x 30 ha sẽ được lãi 450 triệu đồng, một số tiền khá lớn. Đúng là 
người nông dân tính toán mỗi khi có lãi, tận dụng được công, nguyên liệu sẵn có thì sẵn 
sàng bước vào cuộc. 

Để tự mình nâng cao kiến thức, hiểu biết, Câu lạc bộ với sự giúp đỡ của Chi hội bảo tồn 
thiên nhiên (NC), Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông đã tổ chức liên tiếp 
06 cuộc tọa đàm về các chủ đề: Quyền hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân được giao rừng 
tự nhiên theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về cách thức phát 
triển, làm giàu rừng tự nhiên; về quyền của người dân trong quản lý sử dụng đất và tài 
nguyên rừng theo Luật bảo vệ và phát triển rừng; về thúc đẩy việc giao rừng cho câu lạc bộ 
và về xác định ranh giới, tổ chức cắm mốc diện tích rừng được UBND huyện giao cho CLB.  

Các cuộc tọa đàm luôn được chủ trì bởi các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, hiểu 
biết sâu các chính sách của nhà nước về lâm nghiệp, có nhiều kinh nghiệm về phát triển 
cộng đồng, về giao đất giao rừng, đấy là cơ hội tốt để các thành viên CLB và người tiếp cận, 
đối thoại về chính sách với các chuyên gia. Họ đã mạnh dạn bày tỏ chính kiến, suy nghĩ của 
mình, thậm chí chất vấn các chuyên gia xung quanh những băn khoăn, suy nghĩ của họ về 
trách nhiệm, quyền lợi của người dân cũng như của các cấp chính quyền địa phương và các 
cơ quan ban ngành có liên quan đến việc giao đất giao rừng. Đặc biệt trong buổi tọa đàm về 
nội dung quyền hưởng lợi của người dân trong quản lý sử dụng đất và tài nguyên rừng, các 
thành viên CLB đã được thỏa mãn, hiểu cặn kẽ hơn quyền hưởng lợi và trách nhiệm của 
cộng đồng nhận rừng tự nhiên Nhà nước giao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tọa đàm, đối thoại chính sách của Câu lạc bộ 

Qua đối thoại, phân tích các nội dung chủ yếu 
của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng 
và các văn bản pháp lý khác, các chuyên gia đã 
khẳng định rằng người dân có quyền thực hiện 
các hoạt động sản xuất khác, được hưởng toàn 
bộ số gỗ và lâm sản ngoài gỗ khai thác trên diện 
tích rừng Nhà nước giao cho cộng đồng; được 
nhận tiền, vật tư theo quy định của các chương 
trình, dự án trong trường hợp khu rừng của cộng 
đồng tham gia vào các chương trình, dự án đó; 
được bồi thường thành quả lao động, kết quả 
đầu tư để bảo vệ và phát triển rừng theo quy 
định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan khi Nhà 
nước thu hồi rừng… Đồng thời, người nhận rừng 
phải có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ vốn 
rừng được giao, không được mua bán, chuyển 
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Các panô, biển báo quản lý, bảo vệ rừng được cắm trong rừng tự nhiên của CLB 
 

Nhìn lại chặng đường đã qua có thể nói rằng, năng lực và nhận thức của CLB đã được nâng 
lên nhiều mặt. Đáng chú ý là họ đã tiếp thu và vận dụng hiệu quả những kiến thức khoa học 
kỹ thuật về lâm sinh; phát huy tri thức bản địa, nhất là đã hiểu và thực hiện được các quyền 
hưởng lợi từ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng nhà nước giao. Bên cạnh đó, họ được trang bị 
những kiến thức cơ bản về làm việc nhóm, biết xây dựng, điều hành kế hoạch hoạt động, 
quản lý của CLB; hiểu biết các chính sách, dịch vụ công của Nhà nước; hoạch định được 
phương hướng phát triển sinh kế từ rừng trong tương lai gần.  

Phải khẳng định rằng, CLB với tư chất ban đầu là những yếu tố rời rạc, yếu kém nhưng trải 
qua chặng đường tham gia dự án đã tiến triển thành chủ thể tiến bộ về nhận thức, về hoạch 
định phương hướng hoạt động, cách thức quản lý ở quy mô nhỏ và chủ động, độc lập về 
quyền tự quyết của mình trong các hoạt động quản lý, bảo vệ và làm giàu rừng trên mảnh 
đất rừng được giao. Ngoài tham gia thực hiện các chương trình, dự án để quản lý, bảo vệ và 
làm giàu rừng tự nhiên, CLB còn là một cầu nối tốt về tình làng, nghĩa xóm của các thành 
viên. Đã thực hiện trích quỹ cho mỗi hộ thành viên vay 1.000.000 đồng để đầu tư nuôi heo, 
gà. Duy trì thường xuyên việc tổ chức thăm hỏi nhau lúc ốm đau, gặp hoạn nạn đột xuất và 
thực hiện cả vai trò tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình.  

Mặc dầu vẫn còn tồn tại một số vấn đề (hiệu quả chăm sóc cây trồng sinh lợi dưới tán rừng 
tự nhiên chưa cao, rừng vẫn còn bị xâm hại, tài liệu và sách báo thất lạc, panô hư hỏng, 
chậm ban hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…). Rừng ở Phú Mậu giao cho dân, 
được bảo vệ nguyên trạng và làm giàu thêm đã được huyện, tỉnh đánh giá là mô hình khả 
quan cần được nhân rộng. Qua đó, nâng tầm được vị thế của CLB, mở ra nhiều cơ hội cho 
CLB được tiếp cận nhiều hơn, hiệu quả hơn với các dịch vụ công của Nhà nước, cũng như 
tự quyết định sinh kế lâu dài bằng các loại cây có giá trị kinh tế và du lịch sinh thái.  

Với phương châm hoạt động hợp lý, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban chủ nhiệm cũng 
như của từng thành viên, hoạt động của Câu lạc bộ KNKL Phú Mậu đã nhận được nhiều sự 
hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của chính quyền các cấp, của các cơ quan ban ngành và các tổ chức 
quốc tế. Điển hình là sự hợp tác, hỗ trợ đầu tư của Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu quản lý 
tài nguyên (Corenarm); Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm tỉnh; Phòng Nông nghiệp 
PTNT, Trạm Khuyến nông lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông...với các hoạt động như 
trồng Kiền kiền, Lồ ô dưới tán rừng tự nhiên; trồng tre Điền trúc lấy măng; nuôi nhím và 
nhiều lớp tập huấn, đào tạo khác của CLB cũng như thường xuyên cử cán bộ để tư vấn hỗ 
trợ cho hoạt động của CLB. 
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nhượng rừng trái phép… Nhờ vậy, đã tạo động lực kích thích họ phấn khởi, chủ động cùng 
hợp tác thực hiện các nội dung hoạt động dự án và trao đổi, thảo luận để tìm các giải pháp 
quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả, đồng thời cũng đem lại lợi ích kinh tế cho họ. 

Chúng tôi theo sát bước chân người dân trên đà phát triển tri thức và năng lực hoạch định. 
Qua các cuộc toạ đàm, họ đã lớn dần lên trong nhận thức về quyền và trách nhiệm của 
mình, đã có những tiếng nói hữu ích, thiết thực được gửi đến các cấp thẩm quyền. Hội thảo 
“Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng tự 
nhiên dựa trên quyền của người dân” khi kết thúc dự án đã diễn trong không khí sôi nổi, đầy 
hữu ích. Quan điểm phát huy quyền của người dân để quản lý, bảo vệ hiệu quả rừng được 
giao; phương thức tổ chức, các hình thức và kết quả hoạt động của CLB đã được giới thiệu, 
chia sẻ với lãnh đạo UBND huyện Nam Đông, xã Hương Phú và các xã trên địa bàn huyện, 
với các nhà khoa học, cán bộ quản lý ngành lâm nghiệp của tỉnh, huyện, được hội thảo ghi 
nhận, đánh giá rất cao.  

Rõ ràng, việc tham gia hoạt động của Câu lạc bộ đã mở rộng cơ hội cho người dân được 
tiếp cận đa dạng với các nguồn lực để quản lý, bảo vệ và phát triển hiệu quả vốn rừng. CLB, 
người dân hoàn toàn có thể tiếp cận một cách đầy đủ với các dịch vụ công, dịch vụ xã hội 
như tín dụng, ngân hàng, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật, tiếp cận thị trường…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo các bên tham gia đánh giá hoạt động của CLB 

Nhìn nhận kết quả dự án trên giác độ đa diện, có hiệu quả, nhưng vẫn còn bỏ ngỏ nhiều vấn 
đề lưu tâm, chẳng hạn CLB đã được giao rừng để quản lý bảo vệ, nhưng thủ tục pháp lý thì 
mãi vẫn chưa hoàn thành. Việc giao đất, giao rừng tự nhiên cho cộng đồng sẽ không đạt kết 
quả như mong đợi, nếu không có các chính sách tốt đi kèm, không được hỗ trợ nguồn lực 
về vốn, kỹ thuật hợp lý, có tính kích thích và ưu đãi. Riêng đối với cấp huyện, cấp tỉnh cần có 
chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế cho người quản lý, bảo vệ rừng theo phương thức “lấy 
ngắn nuôi dài”. Mô hình trồng mây của dự án đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng 
nếu đến kỳ thu hoạch sản phẩm (3, 4 năm sau) mà gặp bế tắc đầu ra hoặc giá giảm thì “cái 
ngắn” thất bại dễ gây nguy hại cho “cái dài”, tức là nguy cơ chặt phá rừng, săn bắt động vật 
rừng vẫn tiếp diễn và ở mức độ gay gắt hơn. Do đó, việc tạo sinh kế không nên phụ thuộc 
vào một số ít đối tượng mà cần đa dạng và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.  

Với những thành công bước đầu cùng với những bất cập mới được phát hiện hoặc chưa 
được giải quyết, Dự án ở Phú Mậu đã tiếp tục được SEF hỗ trợ giai đoạn 2 nhằm: “Tăng 
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cường hơn nữa quyền tự chủ và trách nhiệm của người dân trong tổ chức thực hiện dự án; 
nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ; ứng dụng các giá trị kiến thức bản địa với các biện 
pháp khoa học kỹ thuật để bảo vệ rừng, phát triển làm giàu rừng; Nâng cao nhận thức, hiểu 
biết của người dân với hệ thống chính sách của Nhà nước về quản lý sử dụng đất và tài 
nguyên rừng. Tạo sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp, nhất là 
những nhà quản lý, nhà khoa học đối với quan điểm, phương pháp tiếp cận và kết quả thực 
hiện dự án”. Có bốn hoạt động chủ yếu được hỗ trợ để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, đó là: 
Hoạt động nâng cao nhận thức; phát triển nhóm; xây dựng mô hình phát triển sinh kế và hội 
thảo đánh giá tác động của dự án. 

Trên quan điểm: Rừng tự nhiên chỉ được bảo vệ và phát triển khi nó thực sự có chủ là 
những người có trách nhiệm, tâm huyết, Câu lạc bộ KNKL Phú Mậu đã tích cực triển khai 
pha 2 với “hai chân”: ”chân một”  là kỹ sư lâm sinh, trồng trọt thực thụ và ”chân còn lại” là 
nhà hoạch định chính sách phát triển có tư duy. 

Một dẫn chứng sinh động ghi nhận những nỗ lực đó là: Bão tố gây thiệt hại nặng tài sản và 
năng lực sản xuất; rồi đến trăm thứ tính kế sinh nhai sau bão, nhưng các thành viên câu lạc 
bộ đã trụ lại giữa rừng, cùng dồn sức hoạch định kế hoạch trồng mây giữa tiết mùa hè tháng 
6. Câu lạc bộ lúc đó đã thực hiện hoạt động vệ sinh nuôi dưỡng rừng bằng cách luỗng phát, 
chặt bỏ dây leo, bụi rậm, cây cong queo, sâu bệnh, cây phi mục đích. Công việc được tiến 
hành dưới sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ bởi cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện và Chi hội 
Bảo tồn Thiên nhiên, đảm bảo đúng theo quy trình kỹ thuật của ngành lâm nghiệp. Đây là 
một công việc rất khó khăn vất vả, Câu lạc bộ phải ra quân ròng rã 3 tháng hè năm 2006 (từ 
tháng 6 đến tháng 8), mất hàng trăm công lao động mới hoàn thành làm vệ sinh được hơn 
30 hecta rừng, tạo một không gian thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây mục 
đích, đảm bảo các yêu cầu cần thiết để tiến hành hoạt động trồng mây dưới tán rừng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Trồng Mây dưới tán rừng tự nhiên 

Mây là loại cây bản địa ở địa phương, trước 
đây mọc rất nhiều trong rừng tự nhiên, nhưng 
nay đã bị khai thác kiệt. Sau một thời gian 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết (cây giống, 
đào, lấp hố…) đến đầu tháng 10/2006, Câu 
lạc bộ đã tiến hành trồng những cây Mây đầu 
tiên. Do trồng mây dưới tán rừng tự nhiên 
mới lần đầu tiên thực hiện ở Thừa Thiên 
Huế, cả Chi hội Bảo tồn Thiên nhiên và 
người dân địa phương đều còn thiếu kinh 
nghiệm, nên khó khăn gặp phải rất nhiều. Vì 
vậy, Chi hội đã tổ chức nhiều cuộc toạ đàm 
ngay trong rừng với sự tham gia của các 
thành viên CLB và các chuyên gia của Chi 
hội để đánh giá, rút kinh nghiệm về những 
công việc đã làm; kịp thời xử lý, khắc phục 
các tồn tại, khó khăn phát sinh, nhằm đảm 
bảo việc trồng mây được hoàn thành đúng 
tiến độ thời gian, đạt kết quả cao. 
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Khó khăn, vất vả rất nhiều, nhưng kết thúc năm 2006, Câu lạc bộ cũng đã trồng được 30 ha 
mây dưới tán rừng tự nhiên. Cây mây con sinh trưởng và phát triển khá tốt, ước tính tỷ lệ 
sống bình quân khoảng 80%. Tuy nhiên ban đầu, có khoảng 5 ha, tỷ lệ sống thấp, chỉ đạt 
50%, do vào lúc trồng, một đợt nắng nóng kéo dài hơn 15 ngày đã làm khô nhiều cây con. 
Câu lạc bộ đã tổ chức 2 nhóm thay phiên nhau trồng dặm các cây bị chết và làm vệ sinh lại 
rừng, tạo môi trường thuận lợi nhất cho cây mây sinh trưởng và phát triển. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để quản lý, bảo vệ rừng, ngoài việc thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình 
xâm phạm trái phép vào rừng của người ngoài địa phương, trước đây cứ nửa tháng 1 lần và 
bây giờ 1 tuần một lần, CLB tổ chức các cuộc tuần tra rừng. Mỗi cuộc tuần tra có sự tham 
gia của từ 5 đến 7 thành viên CLB, đi kiểm tra toàn bộ khu vực rừng tự nhiên để  quan sát, 
theo dõi những biến đổi về trạng thái rừng, về sự sinh trưởng và phát triển của các cây trồng 
mà CLB đã đầu tư (Mây, Dó Bầu, Tre lấy măng) cũng như các cây rừng có giá trị kinh tế cao 
như chò, kiền kiền, sến… để có biện pháp quản lý, bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng hợp lý.  

Nói chuyện với chúng tôi, ông Hồ Văn Bừa, Phó Chủ nhiệm CLB khẳng khái: Trước đây 
hàng ngày có nhiều người ở các thôn, xã khác vào rừng của Câu lạc bộ để săn, bắt thú 
rừng; khai thác song mây, lá nón; có khi còn chặt cả cây rừng to để lấy gỗ. Mình biết, nhưng 
không làm gì được, vì sợ họ. Bây giờ, có Câu lạc bộ, có tổ tuần tra, mình mạnh dạn hẳn lên. 
Nếu gặp họ trong rừng, tổ tuần tra sẽ bắt giữ lại, đưa về thôn, xã để xử lý. Kể từ khi có tổ 
tuần tra, không còn có người lạ vào rừng săn bắt thú, khai thác lâm sản trái phép nữa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Một chuyến tuần tra canh gác rừng của Câu lạc bộ 

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Cả - Chủ nhiệm CLB hồi tưởng: Trong thời gian đầu, nhìn 
những cây Mây con mới trồng héo khô, người dân rất buồn, và lo lắng vì nghĩ rằng cây đã chết; 
nhưng sau đợt mưa, nhìn thấy cây Mây con bắt đầu nhú chồi non, cành xanh lại, chúng tôi mới 
tin rằng cây đã sống, nên vững tin và quyết tâm hơn với công việc của mình. Đây cũng là một 
kinh nghiệm quan trọng mà các thành viên CLB rút ra được khi đánh giá tỷ lệ sống của cây Mây 
con, bởi thời gian để cây Mây con sau khi trồng, bén rễ, đâm chồi non thường khá dài, từ 45 đến 
60 ngày. Vì vậy, sau khi trồng không nên mới thấy cây héo khô mà nhổ bỏ. 

Ông Dương Cả kể tiếp: Sau khi trồng, chúng tôi đã báo cáo với UBND xã và công bố với người 
dân trong vùng về khu vực trồng Mây của CLB để chính quyền và bà con quanh vùng quan tâm 
hỗ trợ thêm cho chúng tôi. Chúng tôi mong muốn làm sao có thể nhân rộng mô hình này trên 
toàn bộ diện tích hơn 100 ha rừng tự nhiên mà nhà nước đã giao cho chúng tôi quản lý, có như 
vậy chúng tôi mới có thể quản lý, bảo vệ, làm giàu được rừng của nhà nước giao, đồng thời đây 
cũng là cơ hội giúp bà con chúng tôi làm giàu từ rừng một cách chính đáng. 
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