QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG - CƠ HỘI VÀ
THÁCH THỨC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI
HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Văn Minh
TÓM TẮT
Các mô hình quản lý rừng cộng đồng được thực hiện ở 2 xã Hành Tín Đông
và Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành là những mô hình được thực hiện theo
hướng dẫn của Thông tư số 38/2007/TT-BNN&PTNT từ năm 2006 đến 2014
tại tỉnh Quảng Ngãi. Rừng thuộc quyền sử dụng truyền thống chung của cộng
đồng, các thành viên của cộng đồng cùng tham gia quản lý bảo vệ và hưởng
lợi. Theo đánh giá chung, đây là những mô hình mang lại hiệu quả trong công
tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh. Khảo sát 70 hộ gia đình bằng
các bảng câu hỏi và phỏng vấn sâu những người cung cấp thông tin ở các cấp
quản lý từ xã đến huyện và tỉnh đã chỉ ra rằng: để duy trì và nâng cao hoạt
động của cộng đồng trong quản lý rừng thì các hỗ trợ sau giao rừng về các
giải pháp kỹ thuật làm giàu rừng, cơ chế hỗ trợ của các bên liên quan, phương
pháp xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm quản lý rừng và xây dựng năng
lực không chỉ cho cộng đồng mà còn cho các bên liên quan trong quản lý
rừng là rất cần thiết. Mặt khác, cần xúc tiến các sáng kiến chia sẻ lợi ích từ
rừng cộng đồng ở 2 xã Hành Tín Đông và Hành Tín Tây vì nơi đây có rất
nhiều tiềm năng về lâm sản ngoài gỗ và du lịch sinh thái, đây cũng là cơ hội
để quản lý rừng bền vững.
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