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Mở đầu 
 

Tiếp cận khoa học là một nhu cầu quan trọng, không chỉ cho nhà nghiên cứu 
mà còn cho tất cả mọi người, những ai quan tâm khám phá quy luật, hiện tượng 
xung quanh để phục vụ cho đời sống. Tiếp cận khoa học nhằm khám phá các quy 
luật khách quan của tự nhiên và xã hội nhằm tìm ra các giải pháp thích hợp để phục 
vụ quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế xã hội. 

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động có tính bản chất của loài người, con 
người từng bước khám phá thiên nhiên, làm chủ thiên nhiên và tìm ra các giải pháp 
sử dụng hợp lý và cùng tồn tại bền vững trong thế giới tự nhiên. 

Để tiếp cận khoa học cần có phương pháp thích hợp với từng đối tượng, chủ 
đề nghiên cứu. Phương pháp tiếp cận khoa học phù hợp sẽ giúp cho nhà nghiên cứu, 
phát triển công nghệ đạt được kết quả mong đợi, góp phần vào sáng tạo tri thức và 
phát triển kinh tế, kỹ thuật, văn hoá trong đời sống xã hội trong quá khứ, hiện tại và 
tương lai. 

Lịch sử loài người đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trong tiếp cận khoa học, 
các phương pháp tiếp cận khoa học khác nhau đã hình thành và phát triển, từ những 
phương pháp tư duy logic về triết học, các nghiên cứu khoa học kinh điển, ứng 
dụng toán học trong nghiên cứu cho đến các nghiên cứu thử nghiệm, điều tra khám 
phá quy luật khách quan không chỉ về tự nhiên mà cả về xã hội. Nhiều phương pháp 
luận tiếp cận khoa học khác nhau đã hình thành và đang phát triển, nó phục vụ cho 
từng mục tiêu khám phá, nghiên cứu khác nhau trong từng ngóc ngách của xã hội, 
tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ nhằm phục vụ vào việc nâng cao tri thức cũng như 
đóng góp quan trong vào phát triển xã hội. 

Đối với ngành khoa học kỹ thuật quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên 
thiên nhiên, nghiên cứu khoa học nhằm vào các mục đích: 

- Khám phá các quy luật khách quan của hệ sinh thái, tự nhiên để đóng góp vào 
tri thức của ngành 

- Xây dựng các mô hình quản lý tối ưu các hệ sinh thái, nguồn tài nguyên thiên 
nhiên trên cơ sở mô phỏng tự nhiên 

- Phân tích các quy luật phát triển xã hội ảnh hưởng đến quản lý sử dụng tài 
nguyên để có giải pháp điều hoà giữa nhu cầu và năng lực cung cấp của tài 
nguyên 
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- Thử nghiệm các công nghệ mới về sinh học, thông tin, kỹ thuật để áp dụng 
trong sản xuất, bảo vệ và phát triển tài nguyên. 

- ...... 

Với các mục đích khác nhau đó thì phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu 
cũng có những con đường, cách tiếp cận khác nhau: 

- Tiếp cận lý thuyết: Trên cơ sở tri thức đã có, người nghiên cứu phát triển các 
học thuyết, lý thuyết trên cơ sở lý luận logic và kiểm chứng với thực tiễn. 

- Tiếp cận với quy luật tự nhiên: Trên cơ sở phát hiện các quy luật khách quan  
của tự nhiên, sử dụng các công nghệ thông tin, toán học thống kê để xây dựng 
các mô hình khái quát quy luật, định hướng điều hành, dẫn đắt hướng đi cho 
việc quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

- Tiếp cận có sự tham gia: Đây là một hoạt động tiếp cận xã hội để đánh giá nhu 
cầu thực tế và đưa ra giải pháp thích ứng với quy luật phát triển xã hội trong 
sử dụng các nguồn tài nguyên 

- Tiếp cận thử nghiệm: Tiến hành các thử nghiệm chuyên môn hoá trong phòng 
thí nghiệm, trên hiện trường, chế tạo máy, trên máy tính để phát hiện các quy 
luật, giải pháp công nghệ cụ thể cho sản xuất. 

- ........ 

Các phương pháp tiếp cận nói trên, trong một số trường hợp không được 
thực hiện một cách độc lập mà có thể được sử dụng phối hợp nhằm đạt được mục 
đích nghiên cứu. 

Tài liệu này nhằm cung cấp và chia sẻ với người đọc về các vấn đề nói trên 
trong đó tập trung vào việc phân tích, làm rõ các chủ đề chính sau:  

- Khái niệm khoa học, công nghệ 

- Phương pháp luận tiếp cận khoa học 

- Logic của tiến trình nghiên cứu 

- Xây dựng các đề xuất nghiên cứu 

Tuy vậy tài liệu này không có tham vọng như là một cẩm nang cho công tác 
nghiên cứu, mà nó chỉ là một khung khái niệm, nguyên tắc để hỗ trợ cho người đọc 
tự phát triển năng lực, kỹ năng phân tích, chọn lựa cách tiếp cận cho chính mình 
trong con đường tiếp cận khoa học. 
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Chương 1: Khái niệm khoa học, công nghệ và 
nghiên cứu khoa học 

 

1 Khái niệm khoa học 
1.1 Khoa học là gì? 

Khoa học là một khái niệm có nội hàm phức tạp, đa dạng tuỳ theo mục đích 
nghiên cứu và cách tiếp cận mà biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau 

i) Khoa học là một hình thái ý thức xã hội: 

Toàn bộ cuộc sống của xã hội loài người bao gồm hai lĩnh vực: vật chất (tồn 
tại xã hội) và tinh thần (ý thức xã hội). Tồn tại xã hội là tất cả những gì đang diễn 
biến xung quanh chúng ta. Ý thức xã hội là kết quả sự phản ảnh tồn tại xã hội vào 
bộ não con người; sự phản ảnh này được thực hiện ở nhiều mức độ khác nhau như: 
ý thức sinh hoạt đời thường, tâm lý, hệ tư tưởng. 

Khoa học là một hình thái ý thức xã hội phản ảnh hiện thực khách quan, tạo 
ra hệ thống chân lý về thế giới. Hệ thống chân lý này được diễn đạt bằng các khái 
niệm, phạm trù trừu tượng, những nguyên lý khái quát, những giả thuyết, học 
thuyết,....  Khoa học không những hướng vào việc giải thích thế giới mà còn nhắm 
đến việc quản lý thế giới bền vững phục vụ cuộc sống của con người. 

Những luận điểm, các nguyên lý của khoa học là hệ thống chân lý khách 
quan, chúng có thể được chứng minh bằng các phương pháp khác nhau. Chân lý 
khoa học chỉ có một, nó được kiểm nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp trong thực tiễn. 
Bên cạnh đó thực tiễn xã hội không chỉ là cơ sở của nhận thức mà ngược lại nó còn 
là nhân tố kích thích sự phát triển khoa học. 

Thực tiễn và phát triển khoa học có mối quan hệ: 

- Trình độ thực tiễn quyết định chiều hướng phát triển của khoa học: Hoạt 
động xã hội và sản xuất gợi lên các yêu cầu mới để khoa học nghiên cứu giải 
quyết và từ đó làm cho khoa học vận động và phát triển không ngừng 

- Tư tưởng khoa học tiên tiến thường đi trước thời đại: Do quy luật đặc biệt 
của nhận thức, tất nhiên cũng dựa trên thực tiễn, nhưng khoa học luôn đi tiên 
phong để phát triển tri thức, công nghệ, kỹ thuật và tìm cách ứng dụng chúng 
trong hoạt động thực tiễn, sản xuất. 
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Sơ đồ 1.1: Quan hệ giữa thực tiễn và khoa học 

 

Điều này cho thấy khoa học có mối quan hệ biện chứng với các hình thái ý 
thức xã hội và đồng thời cũng có vị trí độc lập đối với chúng. Tất cả hình thái ý thức 
xã hội đều là đối tượng của nghiên cứu khoa học. 

 

ii) Khoa học là một hệ thống tri thức về thế giới khách quan: 

Trong quá trình phát triển, nhận thức của con người được thực hiện với nhiều 
trình độ, cách thức khác nhau và tạo nên các hệ thống tri thức: 

- Tri thức thông thường: Trong đời sống, con người tiếp xúc với tự nhiên và 
xã hội; bằng các giác quan, tri giác con người cảm nhận về bản thân, về thế 
giới và xã hội xung quanh; từ đó thu được kinh nghiệm sống và những hiểu 
biết nhiều mặt. Đó là tri thức thông thường, tri thức này được tạo ra từ phép 
quy nạp đơn giản; do vậy chưa chỉ ra được bản chất bên trong, chưa phát 
hiện được quy luật của tự nhiên và xã hội, do đó chưa tạo thành hệ thống tri 
thức vững chắc. 

- Tri thức khoa học: Đây là hệ thống tri thức khái quát về sự vật, hiện tượng 
của thế giới và về các quy luật vận động của chúng. Đây là hệ thống tri thức 
được xác lập trên căn cứ xác đáng, có thể kiểm tra được và có tính ứng dụng. 
Tri thức khoa học là kết quả của quá trình nhận thức có mục đích, có kế 
hoạch, có phương pháp và phương tiện thích hợp và do đội ngũ các nhà khoa 
học thực hiện. 

Tri thức khoa học và tri thức thông thường tuy khác nhau nhưng có mối quan 
hệ mật thiết. Tri thức khoa học có thể xuất phát từ gợi ý của những hiểu biết thông 
thường để tiến hành những nghiên cứu sâu sắc. Tuy nhiên tri thức khoa học không 
phải là tri thức thông thường được hệ thống hoá lại. 

- Tri thức bản địa: Trong quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng cao, một dạng 
tri thức đang được nói đến là tri thức bản địa. Đây là tri thức của cộng đồng 

Trình độ 
thực tiễn  

Khoa học 

Quyết định chiều 
hướng nghiên cứu 

Đi trước và phát 
triển sản xuất 
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dân tộc thiểu số, được hình thành trên cơ sở hoạt động sản xuất và quản lý tài 
nguyên thiên nhiên, sự thích ứng của đời sống, sản xuất của các cộng đồng 
với môi trường thiên nhiên. Tri thức này tạo ra các cách ứng xử và giải pháp 
quản lý môi trường sống của các cộng đồng, nó là cơ sở quan trọng để phát 
triển công nghệ, giải pháp quản lý mới kết hợp với tri thức khoa học trong 
giai đoạn hiện nay và tương lai. Rõ ràng nó không phải là tri thức thông 
thường và có sự khác biệt một ít với tri thức khoa học. Đó là tri thức của 
người dân bản địa, cộng đồng, không phải là của nhà khoa học hàn lâm; nó 
gần gủi với kinh nghiệm nhưng có tính hệ thống và có cơ sở thực tiễn và 
thường không được viết thành văn. Hiện nay tri thức này đang được nhiều 
quốc gia trong đó có Việt Nam nghiên cứu, phát hiện, lưu trữ để làm cơ sở 
kế thừa trong phát triển kinh tế xã hội và quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng 
cao bền vững dựa vào cộng đồng; đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển 
các nền văn hoá bản địa của các cộng đồng dân tộc thiểu số. 

 

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể tham khảo khái niệm khoa học: 
“Khoa học là hệ thống tri thức về tự nhiên, về xã hội và tư duy, về những quy luật 
phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và tư duy, hệ thống tri thức này được 
hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội” (Đại 
Bách khoa toàn thư Liên Xô (cũ), quyển XIX, theo Phạm Viết Vượng (2000)) hoặc: 
“Khoa học là hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội và tư tưởng tích luỹ trong quá 
trình lịch sử, có mục đích phát hiện những quy luật khách quan của các hiện tượng 
và giải thích các hiện tượng đó” 

 

Tự điển báck khoa Wikipedia tiếng Anh định nghĩa:  

“Khoa học, theo nghĩa rộng, là bất kỳ hệ thống kiến thức với cố gắng mô 
hình hóa thực tế khách quan bằng cách sử dụng phương pháp luận, thủ thuật để 
đưa ra dự báo chắc chắn và định lượng cho các sự vật, hiện tượng tương lai. Với 
nghĩa hẹp hơn, khoa học cung cấp một hệ thống kiến thức dựa vào phương pháp 
khoa học cũng như tổ chức sắp xếp toàn bộ hệ thống  kiến thức thu được từ nghiên 
cứu.  

Các lĩnh vực khoa học nói chung thường được phân chia làm hai loại: i) 
Khoa học tự nhiên nghiên cứu các sự vật hiện tượng bao gồm đời sống sinh vật; ii) 
Khoa học xã hội nghiên cứu hành vi của con người và xã hội. Khái niệm khoa học 
nói trên đôi khi chỉ là giới hạn trong khoa học thuần túy, thực tế hơn, là  khoa học 
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ứng dụng nhằm nghiên cứu để đáp ứng các nhu cầu của con người” Tham khảo 
web: http://en.wikipedia.org/wiki/Science  

 

Hoặc theo Wikipedia tiếng Việt định nghĩa:  

“Khoa học là hệ thống kiến thức kinh nghiệm của loài người do cộng đồng 
các nhà khoa học tìm ra. Khoa học bao gồm khoa học thuần túy và khoa học ứng 
dụng. Theo định nghĩa chung, khoa học là cơ sở, phương pháp có lý luận, tư duy và 
chứng minh. 

Khoa học thuần túy là các môn học bao gồm các phương diện triết lý, tôn 
giáo, khoa học, tín ngưỡng, xã hội học, nhân chủng học, chính trị học, luận lý học, 
đạo đức học, tâm lý học, phân tâm học, thần kinh bệnh học, ngôn ngữ học, tôn giáo 
học huyền bí học. 

Khoa học ứng dụng là khoa học chính xác sử dụng các kiến thức thuộc một 
hay nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để giải quyết những 
vấn đề thực tế. Nó có liên hệ mật thiết hoặc đồng nhất với kỹ nghệ. Khoa học ứng 
dụng có thể sử dụng để phát triển công nghệ”. Tham khảo Web site: 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc  

 

1.2 Đối tượng và chức năng của khoa học 
Khoa học có đối tượng và chức năng rõ ràng là: 

i) Đối tượng của khoa học:  

Là những hình thức tồn tại khách quan khác nhau của vật chất đang vận động 
và cả những hình thức phản ảnh chúng vào ý thức con người. Đối tượng của khoa 
học cụ thể là: 

- Thế giới khách quan đang vận động bao gồm tự nhiên và xã hội 

- Phương pháp nhận thức thế giới khách quan đó. 

ii) Chức năng của khoa học: 

Khoa học có các chức năng chính như sau: 

- Phát hiện, khám phá bản chất các hiện tượng của thế giới khách quan, giải 
thích nguồn gốc phát sinh, phát hiện quy luật vận động và phát triển của hiện 
tượng ấy. 

- Hệ thống hoá các tri thức đã khám phá được tạo thành lý thuyết, học thuyết 
khoa học 



 7

- Nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng những thành quả sáng tạo khoa học để 
phát triển thực tiễn đời sống 

 

Sự phát triển của khoa học dựa vào nhu cầu thực tiễn của cuộc sống và nhận 
thức của con người. Nhu cầu thực tiễn là cơ sở để phát hiện vấn đề nghiên cứu đồng 
thời là mục tiêu phải giải quyết của mọi nghiên cứu khoa học 

Đồng thời khoa học còn là một hoạt động xã hội đặc biệt, nó có thể được 
hiểu như các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, .... tuy nhiên hoạt động khoa học có 
đặc thù riêng đó là quá trình phát minh sáng tạo ra tri thức mới cho nhân loại. 

1.3 Phân loại khoa học 
Bản chất của phân loại khoa học là sắp xếp các ngành khoa học theo hệ 

thống thứ bậc trên cơ sở những đặc trưng riêng của chúng. Việc phân loại giúp cho: 

- phân định rõ từng lĩnh vực khoa học 

- làm căn cứ lựa chọn chiến lược phát triển 

- quy hoạch đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực 

- sắp xếp các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển công 
nghệ 

Có nhiều tiêu chí, cách tiếp cận để phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học, 
UNESCO đã phân khoa học thành 5 lĩnh vực: 

1. Khoa học tự nhiên và khoa học chính xác 

2. Khoa học kỹ thuật 

3. Khoa học nông nghiệp 

4. Khoa học về sức khoẻ 

5. Khoa học xã hội và nhân văn 

2 Sự phát triển của khoa học 
2.1 Lịch sử phát triển khoa học 

Sự phát triển của khoa học gắn liền với lịch sử phát triển xã hội loài người và 
có thể chia thành các giai đoạn: 

- Thời cổ đại: Đây là giai đoạn bắt đầu hình thành khoa học, lúc này chưa có 
sự phân định rõ ràng các ngành, lĩnh vực khoa học. Mọi lĩnh vực tri thức đều 
tập trung vào Triết học. Người đặt nền móng cho khoa học thời kỳ cổ đại là 
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Aristot (384-322 trước Công nguyên). Sau đó khoa học dân phát triển và 
phân chia thành các ngành Thiên văn học, Hình học, Cơ học,...  

- Thời Trung cổ: Thời kỳ này kéo dài hàng nghìn năm, chủ nghĩa duy tâm 
thống trị xã hội. Điều này làm cho khoa học bị kiềm chế, phát triển chậm 
chạp. Tuy nhiên do nhu cầu xã hội, tri thức khoa học vẫn được phát triển cho 
dù chậm 

- Thế kỷ XV - XVIII- Thời kỳ phục hưng: Đây là thời kỳ phong kiến và sau đó 
xã hội bắt đầu đô thị hoá, công nghiệp hoá, phát triển thương nghiệp, hàng 
hải, ... đã dần mở ra cho khoa học cơ hội phát triển. Thời kỳ này đã nổi lên 
các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn đến phát triển xã hội như N. Copecnich, 
Galile, Newton. Khoa học đã bắt đầu được phân chia theo lĩnh vực như Hoá 
học, Thực vật học, Sinh lý học, Đại chất học, .... Tuy nhiên thời kỳ này khoa 
học xã hội lại chưa được phát triển hoàn chỉnh, chủ nghĩa duy tâm và các 
phương pháp siêu hình là cơ sở để giải thích các hiện tượng xã hội. 

- Thế kỷ XVIII - XIX: Đây là thời kỳ phát triển đô thị hoá, công nghiệp hoá trên 
quy mô lớn. Do đó các ngành khoa học như  Nông học, Thực vật học (sản 
xuất lương thực, thực phẩm), Hoá học (phân bón, thuốc trừ sâu, nhuộm, tổng 
hợp hữu cơ ...), Vật lý (máy hơi nước, điện báo, điện thắp sáng, ...), .... Trong 
thời kỳ này có ba phát minh lớn là: i) Định luật bảo toàn năng lượng, ii) 
Thuyết tế bào, iii) Thuyết tiến hoá. Cũng trong thời kỳ này khoa học xã hội 
bắt đầu phát triển trên cơ sở quan điểm lịch sử và phép duy vật biện chứng. 

- Cuối thế kỷ XIX đầu XX: Đây là một thời kỳ bắt đầu cho việc hưng thịnh của 
nghiên cứu khoa học. Khoa học tự nhiên được nghiên cứu bằng các phương 
pháp thực nghiệm với kỹ thuật tinh vi và phân hoá mạnh thành các ngành, 
các lĩnh vực để nghiên cứu chuyên sâu và đa dạng. Bên cạnh đó các ngành 
khoa học lại xâm nhập lẫn nhau tạo nên khoa học trung gian, liên ngành như: 
Lý Sinh, Hoá Sinh, Kỹ thuật – Xã hội, .... Khoa học lúc này ảnh hưởng mạnh 
mẻ đến phát triển xã hội, đặc biệt là tiến trình công nghiệp hoá trên quy mô 
toàn cầu 

- Thế kỷ XX - XXI: Đây là thời kỳ phát triển nhanh của khoa học và tác động 
vào nhiều mặt của xã hội, bao gồm công nghệ thông tin, tự động hoá; công 
nghệ sinh học, y học, nông học, hoá học, vật lý học, toán học, thống kê, quản 
lý môi trường.. . trong đó tin học đã nổi lên như là cơ sở để phát triển các 
ngành khoa học khác dựa vào tốc độ phân tích, xử lý thông tin dữ liệu. 



 9

2.2 Quy luật phát triển khoa học 
Từ lịch sử phát triển khoa học cho thấy các quy luật của phát triển khoa học: 

- Phát triển có gia tốc: Phát triển khoa học hiện đại có nhịp độ ngày càng gia 
tăng trong các ngành, các phương diện do sự kế thừa và tích luỹ mạnh: i) 
Lượng thông tin khoa học được khám phá tích luỹ lớn dẫn đến kỷ nguyên 
bùng nổ thông tin, i) Số lượng nhà khoa học tăng lên nhanh chóng, iii) Số 
lượng cơ quan nghiên cứu cũng phát triển mạnh, ....   

- Quy luật phân hoá của khoa học: Tri thức khoa học là một thể thống nhất, là 
kết quả nghiên cứu một thế giới thống nhất. Tuy nhiên khách thể lại vô cùng 
phức tạp, trong qúa trình nghiên cứu không một ngành nào có thể bao quát 
được toàn bộ; do đó có quá trình phân hoá để nghiên cứu chuyên sâu từng 
mặt, khía cạnh, bộ phận. Đây là xu hướng của khoa học hiện đại và đang 
diễn ra hết sức mạng mẽ. Khoa học lúc đầu chỉ thống nhất trong phạm vi 
Triết học, ngày nay đã phân thành trên 2 000 bộ môn khác nhau. 

- Quy luật phối hợp của các lĩnh vực khoa học: Khoa học phân nhánh để 
nghiên cứu theo chiều sâu, tuy nhiên trong đối với các vấn đề có tính hệ 
thống thì từng ngành khoa học hẹp lại không thể giải quyết nổi. Do đó trong 
trường hợp đối tượng nghiên cứu mang tính hệ thống cao, không thể tách rời 
thì cần có sự phối hợp liên ngành, đa ngành khoa học để nghiên cứu giải 
quyết. 

Ví dụ trong phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên, có thời gian 
người ta tách rời việc phát triển kỹ thuật, công nghệ với yếu tố xã hội. Kết quả là 
sau một thời gian chuyển giao kỹ thuật đã không mang lại kết quả. Bởi vì một kỹ 
thuật mới được nghiên cứu và ứng dụng lại phụ thuộc rất nhiều vào các nhân tố con 
người, xã hội, dân tộc, trình độ phát triển, truyền thống, văn hoá, thị trường, ... . Do 
đó trong thời gian gần đây, công việc nghiên cứu phát triển nông thôn, quản lý tài 
nguyên thiên nhiên bền vững cần có sự phối hợp đa ngành, liên ngành kỹ thuật như: 
Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường, nông nghiệp, kinh tế, ... và phối hợp 
với các ngành khoa học xã hội như: Thị trường, công nghiệp, xã hội, dân tộc học, 
sinh thái nhân văn, .... Từ đã hình thành các phương pháp tiếp cận có sự tham gia, 
nghiên cứu có sự tham gia của người dân và các bên liên quan. 

- Quy luật ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học: Khoa học và thực tiễn là 
hai phạm trù có quan hệ mật thiết và tác động lẫn nhau. Tuy nhiên tiến trình 
ứng dụng khoa học cũng có các giai đoạn khác nhau. Trong các giai đoạn 
trước hoặc là khoa học có tính lý thuyết cao, hoặc điều kiện ứng dụng hạn 
chế, hoặc chưa xuất phát theo nhu cầu do đó thời gian ứng dụng thường 
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chậm chạp và khả năng ứng dụng là thấp. Giai đoạn ngày nay, khoa học 
thiên về ứng dụng, hoặc khoa học lý thuyết cũng tiến nhanh sang thực 
nghiệm để ứng dụng. Do đó quy luật chung là khoa học ngày càng có tốc độ 
ứng dụng cao hơn. 

3 Nghiên cứu khoa học 
3.1 Khái niệm nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo của nhà nghiên cứu nhằm nhận 
thức thế giới, tạo ra hệ thống tri thức có giá trị để sử dụng vào việc quản lý thế giới 
bền vững.  

Hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm các nhân tố: i) Chủ thể nghiên cứu 
(Ai nghiên cứu), ii) Mục đích nghiên cứu (Để làm gi?), iii) Phương pháp nghiên cứu 
(Làm như thế nào?), iv) Sản phẩm của nghiên cứu (Lý thuyết, thực tế, số lượng, 
chất lượng?), v) Giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu (Tính khách quan, độ tin 
cậy, khả năng ứng dụng?). 

Chủ thể của nghiên cứu khoa học: Theo quan điểm hàn lâm nghiên cứu 
khoa học là của các nhà khoa học có phẩm chất trí tuệ và tài năng đặc biệt, được 
đào tạo chu đáo. Quan điểm này không sai, nhiều nhà khoa học tài năng đã có 
những phát minh đóng góp lớn cho khoa học của nhân loại; nhưng chúng ta không 
nên quan niệm nghiên cứu khoa học là của riêng nhà khoa học “thực thụ”, trong 
thực tế cũng có những người sản xuất bình thường có thể nghiên cứu khoa học, họ 
thử nghiệm để tìm kiếm những cái mới phục vụ cho sản xuất và đời sống. Ngoài ra 
với sự cần thiết liên kết đa ngành, chủ thể nghiên cứu có khi là một tập thể. 

Mục đích của nghiên cứu khoa học: Là tìm tòi, khám phá các quy luật vận 
động của thế giới tự nhiên và xã hội, nhằm ứng dụng chúng vào sản xuất hay tạo ra 
những giá trị tinh thần, thoả mãn nhu cầu của con người. Nghiên cứu khoa học 
không chỉ đơn thuần để nhận thức thế giới mà còn nhằm phục vụ lợi ích của xã hội, 
con người. 

Phương pháp nghiên cứu khoa học: Là con đường, giải pháp tiếp cận để 
phát hiện bản chất vấn đề. Phương pháp nghiên cứu khoa học rất đa dạng, tuỳ thuộc 
vào lĩnh vực nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu. Có thể là tổng quan các kết quả 
đã có; khảo sát phân tích, đánh giá; thử nghiệm cách sản xuất mới; hệ thống hoá - 
mô hình hoá các quy luật khách quan, phân tích chuyên gia, .... 

Sản phẩm của nghiên cứu khoa học: Tạo ra thông tin mới, sản phẩm mới, 
lý thuyết mới, .... Cho nên có thể nói khoa học luôn hướng đến cái mới, nhiều ý 
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i) Mức độ mô tả: Để cung cấp dạng tri thức mô tả, đây là tri thức thu nhận 
được qua quan sát, đo đếm, điều tra và được trình bày lại rõ ràng, trực quan, hệ 
thống. Mô tả khoa học cung cấp hình ảnh đầy đủ về đối tượng, nhưng mô tả chưa 
thiết lập được các mối liên hệ có tính quy luật, bản chất bên trong của đối tượng, vì 
thế nó còn dừng ở mức nhận thức thực tiễn, kinh nghiệm 

ii) Mức độ giải thích: Giải thích khoa học là trình bày được một cách tường 
tận bản chất của đối tượng nghiên cứu. Giải thích khoa học cố gắng chỉ ra nguồn 
gốc phát sinh, phát triển, mối quan hệ với các sự vật, hiện tượng khác, với môi 
trường xung quanh, những nguyên nhân, hậu quả có thể xảy ra. 

iii) Mức độ phát hiện: Phát hiện đồng nghĩa với phát minh, với quá trình 
sáng tạo ra chân lý mới làm phong phú thêm kho tàng tri thức nhân loại. Trình độ 
phát hiện là trình độ nghiên cứu hướng tới bản chất của sự vật, hiện tượng nhằm 
khám phá quy luật vận động và phát triển của chúng. Tri thức phát hiện tạo nên các 
khái niệm, lý thuyết mới, học thuyết mới, phương pháp nghiên cứu mới, những quy 
trình công nghệ mới có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. 

 

 

 
Sơ đồ 1.3: Quan hệ gữa mức độ nghiên cứu và giá trị tri thức  
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3.3 Loại hình nghiên cứu khoa học 
Nghiên cứu khoa học được phân chia thành các loại hình khác nhau: 

- Nghiên cứu cơ bản: Đi sâu khám phá bản  chất và quy luật vận động, phát 
triển của thế giới ở cả hai cấp độ vi mô và vĩ mô, tạo ra tri thức cơ bản làm 
nền tảng cho mọi quá trình nghiên cứu ứng dụng tiếp theo. Nghiên cứu cơ 
bản có thể được tiến hành dù chưa có địa chỉ ứng dụng.  

- Nghiên cứu ứng dụng: Là loại hình nghiên cứu có mục tiêu là tìm cách vận 
dụng những tri thức cơ bản để tạo ra những quy trình công nghệ mới, những 
nguyên lý mới trong quản lý kinh tế và xã hội. Đây là loại hình nghiên cứu 
phù hợp với quy luật phát triển xã hội hiện đại, rút ngắn từ phát hiện tri thức 
đến tổ chức ứng dụng.  

- Nghiên cứu triển khai: Loại hình này nhằm nối liền khoa học và đời sống, 
biến ý tưởng khoa học thành hiện thực. 

- Nghiên cứu dự báo: Là loại hình nghiên cứu có mục tiêu là phát hiện những 
triển vọng, khả năng, xu hướng mới của sự phát triển. Nghiên cứu dự báo là 
phân tích quy luật phát triển khoa học, kinh tế xã hội dựa trên các cơ sở dữ 
liệu, thông tin khách quan đã có và những chiều hướng biến động của nó. 

3.4 Nhu cầu và nguyên tắc nghiên cứu khoa học 
 

i) Nhu cầu nghiên cứu khoa học: 

Nhu cầu nghiên cứu khoa học không bao giờ kết thúc, và trong xu thế phát triển, 
nhu cầu nghiên cứu khoa học ngày càng gia tăng. Nghiên cứu khoa học là: 

• Để khám phá ra các quy luật mới, cái mới 

• Để xem xét các cơ sở khoa học đã có 

• Để khám phá các phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực tiễn. 

• Để khám phá mối quan hệ giữa nghiên cứu – công nghệ và sản xuất. 

• Để áp dụng những thành tựu của nghiên cứu và giáo dục. 

 

Trong lĩnh vực lâm nông nghiệp, ngày nay đang có yêu cầu và nhu cầu hiểu 
biết tốt hơn về nhiều khía cạnh, điều này đang vượt hơn nguồn lực sẵn có cho 
nghiên cứu. Chúng ta đang đối mặt với nhiều vấn đề và yêu cầu trong nông lâm 
nghiệp, xuất phát ở nhiều cấp độ quan trọng từ địa phương cho đến toàn cầu. 
Nghiên cứu đang cần thiết ở nhiều khía cạnh khác nhau của nông lâm nghiệp, sản 
phẩm của nó và mối quan hệ với các yếu tố xã hội, cộng đồng và kinh tế. 
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Với nhu cầu lớn cho nghiên cứu như vậy, nhưng lại với một nguồn lực có 
giới hạn để hỗ trợ cho nghiên cứu, do vậy vấn đề hết sức quan trọng là nghiên cứu 
cần được tiến hành có chất lượng và có ý nghĩa trực tiếp, tiềm năng đối với thực 
tiễn. Một phương pháp luận nghiên cứu có ý nghĩa thì ít nhất nó phải bảo đảm rằng 
các kết quả nghiên cứu có khả năng biến thành sự thật; nó cần được những người 
nghiên cứu, các bên liên quan, đồng nghiệp và cộng đồng thừa nhận ý nghĩa và tầm 
quan trọng của nghiên cứu. 

Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa khoa học tự nhiên và xã hội đã tạo nên 
những thử thách cho nhà nghiên cứu. Mặc dù nhà nghiên cứu lâm nghiệp phải cung 
cấp các hiểu biết về môi trường rừng, sản phẩm rừng và các hành động liên quan, 
đồng thời họ cũng cần có khả năng thu hút mối quan tâm, sự tham gia của cộng 
đồng trong thực tiễn. Điều này đòi hỏi phải có kiến thức liên quan mật thiết đến 
phương pháp, kỹ thuật và các vấn đề của khoa học xã hội 

ii) Hướng dẫn các nguyên tắc khám phá, tiếp cận khoa học 

Phương pháp tiếp cận, khám phá khoa học, cho dù cho nghiên cứu nông lâm 
nghiệp hay cho nghiên cứu vũ trụ, đều có 3 thành tố cơ bản: i) sử dụng các kinh 
nghiệm thực tiễn; ii) quá trình thực nghiệm logic; iii) quan điểm phản biện. Mục 
đích của phương pháp khoa học là thúc đẩy thẩm định tính độc lập của các khảo sát 
khoa học. 

Thực tiễn của phương pháp nghiên cứu khoa học là xây dựng các chân lý. 
Các chân lý của xã hội mà khoa học khám phá phản ánh thực tiễn một cách chân 
thực không có định kiến. Hiểu biết các bước áp dụng phương pháp khoa học sẽ 
cung cấp cơ sở để chuẩn bị đề xuất nghiên cứu. 

Các bước chính của khám phá, tiếp cận khoa học: 

Bước 1. Xác định một vấn đề có ý nghĩa hoặc đặt ra một câu hỏi có ý nghĩa 
mà có thể có câu trả lời, có thể giải quyết được 

Đối với nhiều nhà khoa học, bước này thường bị điều khiển bởi giác quan/tri 
giác/ý thức, sự nhiệt tình và say mê khám phá. Một cách khác chúng được thực hiện 
với sự thúc bách của tìm kiếm giải pháp của một vấn đề khoa học. Theo đuổi khoa 
học và xác định các câu hỏi nghiên cứu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố như 
văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế. Tuy vậy với bất kỳ động cơ thúc đẩy nào, mọi 
cố gắng để có được kiến thức đều bắt buộc bắt đầu ở bước này. 

Bước 2. Cố gắng trả lời câu hỏi đưa ra  ở bước 1 thông qua thu thập thông 
tin và tiến hành các khảo sát, thực nghiệm.  
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Các khảo sát ban đầu có thể là các dữ liệu thông qua tìm kiếm các tài liệu 
khoa học hiện hành, các thông tin từ kinh nghiệm của các nhà khoa học hoặc từ các 
thử nghiệm. Các khảo sát này nên hướng đến giá trị bao gồm định tính nhưng có thể 
nhận biết được, định lượng và cần được lập lại. Các khảo sát cũng cần được tiến 
hành đúng cách và cần áp dụng kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu, thông tin.  

Bước 3. Đề xuất giải pháp cho vấn đề hoặc trả lời cho câu hỏi bằng một giả 
thuyết khoa học 

Đây chính là tuyên bố của mục tiêu nghiên cứu mà từ đó chúng cần được thử 
nghiệm, kiểm tra. Các giải thuyết khoa học có khả năng nhận biết, có thể kiểm tra, 
đánh giá và là giải pháp có tính dự báo cho một vấn đề mà nó sẽ giải thích hiện 
tượng, tiến trình hoặc sự kiện. Nếu câu trả lời hoặc giải pháp không thể kiểm tra thì 
về cơ bản nó sẽ vô dụng cho nghiên cứu sau này.  

Bước 4. Kiểm tra các giải thuyết để cho phép khẳng định và tạo lập giá trị  

Về cơ bản có hai cách để thực hiện điều này “tiến hành một thử nghiệm” 
hoặc “điều tra/khảo sát tiếp theo”. Thử nghiệm là rất phổ biến trong nghiên cứu 
khoa học nhưng nhiều vấn đề tự nhiên lại không tuân theo các thử nghiệm. Giải 
thuyết được kiểm tra cho đến khi giải trình được hậu quả, đưa ra được dự báo chắc 
chắn về tiến trình hoặc hiện tượng thông qua nghiên cứu, và xác định độ tin cậy của 
dự báo với số liệu mới, các mô hình mới, ...  

Bước 5. Chấp nhận, từ chối, hoặc điều chỉnh các giả thuyết. 

Ở bước này, nếu giả thuyết sai sẽ bị bỏ qua. Nếu phải điều chỉnh, giả thuyết 
cần được kiểm tra lại, điều này cần quay lại bước 3. Nếu giải thuyết là  đúng với các 
thử nghiệm/kiểm tra thích hợp, nó được thừa nhận. Tại bước này các kết quả có thể 
được in ấn, xuất bản để được đánh giá và thẩm định bởi các nhà khoa học khác. Nếu 
nó được tiếp tục khẳng định bởi các kiểm tra bổ sung, thông tin sẽ trở thành kiến 
thức đáng tin cậy. 

Bước 6. Xây dựng, hỗ trợ cho một lý thuyết khoa học. 

Một lý thuyết khoa học được xây dựng để tạo nên kiến thức đáng tin cậy, 
mục đích của nó là giải thích các tiến trình và hiện tượng tự nhiên. Sự tích lũy các 
kiến thức đáng tin cậy và được khẳng định để định hướng cho khoa học thường là 
lâu dài và một tiến trình mở rộng 
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Bước 1: Xác định vấn đề có ý nghĩa
Hoặc

Đặt câu hỏi có ý nghĩa

Bước 2: Cố gắng trả lời câu hỏi

Bước 3:  Đề xuất giải pháp cho vấn đề
Hoặc

Trả lời câu hỏi 
Bằng một giả thuyết khoa học

Bước 4: Kiểm tra các giải thuyết để cho 
phép khẳng định và tạo lập giá trị

Bước 5: Chấp nhận, từ chối, hoặc điều 
chỉnh các giả thuyết.

Bước 6: Xây dựng, hỗ trợ cho một lý thuyết 
khoa học.

Điều 
chỉnh

Từ chối
Bỏ qua

Chấp 
nhận

 
Sơ đồ 1.4: Phương pháp nghiên cứu tiếp cận khoa học trong thực tiễn 

(Nguồn:  C.P. Patrick Reid, (2000) 
 

4 Khái niệm công nghệ và chuyển giao công 
nghệ 
4.1 Khái niệm công nghệ 

Trong ngày đầu của công nghiệp hoá, người ta sử dụng phổ biến thuật ngữ 
kỹ thuật (Technique) với ý nghĩa là các giải pháp để thực hiện một loại công việc. 
Ví dụ trong lâm nghiệp có giải pháp kỹ thuật lâm sinh làm giàu rừng, gieo uơm,.. 
tuy nhiên khái niệm kỹ thuật trong nhiều trường hợp không đủ bao hàm các hoạt 
động có tính chu trình, hệ thống. Vì vậy khái niệm công nghệ (Technology) xuất 
hiện và được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Theo định nghĩa của Trung tâm chuyển giao 
công nghệ châu á - Thái Bình Dương đề xướng, thì "Công nghệ sản xuất là tất cả 
những gì liên quan đến việc biến đổi tài nguyên ở đầu vào thành hàng hoá ở đầu ra 
của quá trình sản xuất".  

Hệ thống công nghệ sản xuất bao gồm:  

• Phần kỹ thuật: Hệ thống máy móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất 



 17

• Phần thông tin, kiến thức, bí quyết: Thông tin về quy trình sản xuất, kiến 
thức, các bí quyết kỹ thuật quan trọng và cần thiết cho một hệ sản xuất 

• Phần con người: Trình độ tay nghề, kỹ năng của người lao động trực tiếp 

• Phần tổ chức, quản lý: Trình độ tổ chức, quản lý điều hành, vận hành bộ 
máy sản xuất. 

Với khái niệm này, thuật ngữ công nghệ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, 
không chỉ đơn thuần về sản xuất mà còn về xã hội, quản lý; ví dụ: Công nghệ thông 
tin, công nghệ sinh học, công nghệ quản lý, công nghệ giáo dục, công nghệ bảo vệ 
môi trường.... 

4.2 Chuyển giao công nghệ 
Các nhà tương lai học đã khẳng định: Tương lai sẽ thuộc về dân tộc nào có 

tiềm lực trí tuệ cao, chứ không thuộc về những nước giàu có tài nguyên, bởi vì trí 
tuệ con người là cơ sở thật sự cho mọi sự phát triển khoa học và kinh tế xã hội. 

Về bản chất chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ 
thông qua dịch vụ thương mại có tổ chức.  

Chuyển giao công nghệ theo UNESCO bao gồm: 

• Chuyển giao thiết bị kỹ thuật 

• Chuyển giao kiến thức và quy trình sản xuất 

• Chuyển giao kinh nghiệm tổ chức quản lý  

 

Chuyển giao công nghệ được thực hiện cả ở trong nước và quốc tế. Chuyển 
giao công nghệ có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với từng quốc gia và toàn thế giới. 
Với ý nghĩa văn hoá-khoa học, chuyển giao công nghệ có hai mặt: 

• Kích thích quá trình lao động sáng tạo của nhà khoa học 

• Thúc đẩy quá trình sản xuất bằng việc ứng dụng nhanh các thành tựu 
khoa học 

Chuyển giao công nghệ có ý nghĩa: 

• Chuyển giao công nghệ đồng thời bảo đảm tính pháp lý, quyền sở hữu trí 
tuệ.  

• Nó cũng giúp cho việc mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa 
các vùng, khu vực, trong nước, quốc tế; từ đó làm rút ngắn sự cách biệt 
trình độ phát triển giữa các khu vực. 
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Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta hiện 
nay phải nhập ngoại công nghệ tiên tiến nhưng với chiến lược chung là: Bước đầu 
thích nghi với công nghệ nước ngoài để áp dụng có hiệu quả vào sản xuất, dần dần 
cải tiến công nghệ nhập ngoại để có sản phẩm tốt hơn, khi năng lực khoa học và 
công nghệ đủ mạnh thì vươn lên sáng tạo công nghệ Việt Nam có sức cạnh tranh 
với công nghệ thế giới. 

4.3 Mối quan hệ giữa nghiên cứu, phát triển công nghệ 
và sản xuất 

Khám phá các kiến thức mới đáng tin cậy thuộc lĩnh vực hoạt động nghiên 
cứu khoa học. Nhưng mối quan hệ giữa nghiên cứu với công nghệ và sản xuất sản 
phẩm mới là gì?. Công nghệ được thực hiện trong bối cảnh khám phá kiến thức 
mới. Công nghệ có thể được xác định bằng cách áp dụng một cách hệ thống các 
kiến thức khoa học trong thực tiễn. Một cách rõ ràng, khoa học là một hoạt động 
khác công nghệ; tuy vậy điều này không thể nói là chúng ta không thể thiết kế một 
nghiên cứu liên quan đến công nghệ. 

Điều quan trọng là khả năng phân biệt rõ ràng giữa nghiên cứu và công nghệ. 
Trong nhiều trường hợp tiềm năng phát triển công nghệ là vấn đề cho nghiên cứu. 
“Lý thuyết đường thẳng” để tiếp cận khoa học và phát triển thường được sử dụng 
phổ biến ở các nước phát triển, trong khái niệm này, khoa học thuần túy mở đường 
cho phát triển công nghệ. Tuy vậy, Jose Goldenberg (1998) có quan điểm ngược lại 
và cho rằng mô hình thực tiễn hơn cho các quốc gia là nghiên cứu, phát triển công 
nghệ, sản xuất và thị trường cần được tiến hành đồng thời. Sự tham gia trực tiếp của 
nhà khoa học để xác định các giải pháp công nghệ, giải pháp cho một vấn đề ở cấp 
địa phương thường có tính thực tiễn cao khi xác định nhu cầu nghiên cứu và ưu tiên 
nghiên cứu. Thậm chí khi công nghệ đã có, chúng vẫn đòi hỏi nghiên cứu để làm 
cho thích hợp ở rừng địa phương, từng khu vực, nếu đây là công nghệ được nhập 
khẩu từ vùng khác vào. 

Nghiên cứu lâm nghiệp là rất quan trọng cho phát triển bền vững của một 
cộng đồng, một vùng và cả quốc gia. Điều này cho thấy nhu cầu nghiên cứu để 
đóng góp cho đổi mới công nghệ, sản xuất vật liệu, sản phẩm mới hoặc tiến trình 
quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên rừng. Tuy vậy, ngay cả khi nghiên cứu là 
thành công và chỉ đường cho công nghệ, chúng cũng có thể bị giới hạn vì thiếu liên 
kết thị trường và người sử dụng cuối cùng. Một cách hữu hiệu hơn là kiến thức mới 
và công nghệ cần được tiến hành song song và thu hút nhiều cấp độ tham gia như 
cộng đồng, chính phủ và tư nhân. Các công nghệ mới cũng có thể yêu cầu sự thay 
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đổi trong chính sách của chính phủ để cho phép sử dụng tài nguyên thiên hiên tối ưu 
và bền vững. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ mối quan hệ giữa Khoa học  – Công nghệ 
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Chương 2: Tiếp cận khoa học 
 

1 Cơ chế phát hiện ý tưởng nghiên cứu khoa  
học 

Nghiên cứu khoa học cần được bắt đầu bằng việc phát hiện ý tưởng khoa 
học, tức là trả lời câu hỏi nghiên cứu cái gì? để làm gì?  Giá trị công trình nghiên 
cứu cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào ý tưởng mới.  

Một vấn đề đặt ra là bằng cách nào, cơ chế nào để có được ý tưởng nghiên 
cứu khoa học? Trong thực tiễn nghiên cứu đã tổng kết một số cơ chế chính như sau: 

i) Cơ chế trực giác: Trong nghiên cứu khoa học, nhiều khi ý tưởng độc đáo 
xuất hiện hết sức đột ngột, bỏ qua tất cả các bước tư duy logic thông thường. ý 
tưởng mới xuất hiện như “tia chớp”, đó là một hình thức nhảy vọt của tư duy được 
gọi là trực giác. 

Giải thích và đánh giá hiện tượng trực giác này có nhiều cách khác nhau: 

• Chủ nghĩa duy tâm tuyệt đối hoá trực giác, cho rằng trực giác là ngoài 
logic và là sự thành công của cảm hứng, một món quà của “Thượng đế” 

• Chủ nghĩa duy vật ngược lại khẳng định “món quà” này chính là sự kết 
tinh lao động khoa học không mệt mỏi của con người, là bước nhảy vọt 
của tư duy, xuất hiện năng lực trí tuệ mới và dẫn đến phát minh. 

Về bản chất có thể thấy rõ ràng trực giác là sản phẩm của một quá trình tích 
luỹ kiến thức, đồng thời với nó là sự say mê lao động khoa học, kiên trì và sáng tạo. 
Sẽ không có một ý tưởng mới hay phát minh mới nằm ngoài sự kiên trì và định 
hướng khoa học nghiêm túc. 

ii) Cơ chế phân tích nguvên nhân và hậu quả của một vấn đề, phát hiện 
mâu thuẫn, thiếu sót: Thông thường các nghiên cứu khoa học được bắt đầu từ việc 
phát hiện đề tài thông qua phân tích vấn đề, các mâu thuẫn. Đề tài là một vấn đề 
khoa học được hình thành do phát hiện các mâu thuẫn, thiếu sót của lý thuyết hay 
thực tiễn nào đó. Các thiếu sót này không thể giải quyết bằng nhưng tri thức đã có, 
do đó cần có nghiên cứu để khám phá, bổ sung, phát triển 
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Cơ chế này 
được thực hiện thông 
qua phân tích sâu các 
nguyên nhân – hậu quả 
của một vấn đề khó 
khăn chính, để từ đó 
xác định được các ý 
tưởng về giải pháp kỹ 
thuật, công nghệ  có 
tiềm năng đưa ra thử 
nghiệm. 

Đây là một công cụ phân tích các nguyên nhân – hậu quả của một vấn đề, 
xác định sự liên kết giữa các nguyên nhân và hậu quả của một vấn đề, từ đó hiểu 
được tình huống khó khăn để đối phó và xác định được điểm mấu chốt cho tiến 
trình tác động đổi mới. 

Với cơ chế này, để hỗ trợ cho việc phát hiện ý tưởng nghiên cứu khoa học, 
thử nghiệm mới; phương pháp tiếp cận có sự tham gia, tổ chức làm việc theo nhóm 
tập thể cần được thực hiện. Với cách làm có sự tham gia sẽ hỗ trợ tốt cho việc phân 
tích các vấn đề và phát hiện ý tưởng mới cần được nghiên cứu, giải quyết. Trong 
nhóm làm việc, bắt đầu bằng việc xác định vấn đề về mâu thuẫn, thiếu sót chính mà 
nhóm nghiên cứu quan tâm. Viết vấn đề của họ lên tờ card và đính vào giữa tấm 
bảng, sau đó: 

Hỏi những người trong nhóm "Những nguyên nhân chính của vấn đề này là 
gì?". Viết mỗi nguyên nhân lên mỗi tờ card, dán các tờ card lên bên trên của vấn đề 
và vẽ các đường mũi tên chỉ ra sự kết nối dẫn đến vấn đề. 

Sau đó hỏi nhóm nếu có những nguyên nhân khác tạo ra các nguyên nhân đã 
xác định, từ đó vẽ ra một sơ đồ nguyên nhân  nằm ở ½ phần trên của vấn đề. 
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Sau đó hỏi thành viên trong nhóm "Hậu quả hoặc tác động của những vấn 
đề khó khăn này là gì?" 

Viết mỗi kết quả lên mỗi card, dán các card này bên dưới vấn đề và vẽ các 
mũi tên chỉ ra sự kết nối mang tính hậu quả của vấn đề. 

Tiếp tục hỏi về các hậu quả của vấn đề, vẽ ra sơ đồ hậu quả nằm owr ½ bên 
dưới của vấn đề. 
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Nguyên nhân 
Hậu quả 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Yêu cầu mọi thành viên quan tâm đến tất cả các nguyên nhân và cùng nhau 
thảo luận tìm ra giải pháp, ý tưởng để giải quyết vấn đề hoặc mâu thuẫn chính yếu 
trên cơ sở giải quyết các nguyên nhân. Dùng card viết và dán giải pháp – ý tưởng 
lên từng nguyên nhân.  Đây chính là các ý tưởng mới để tiến hành thử nghiệm, 
nghiên cứu. Từ đây lựa chọn ý tưởng nghiên cứu mới, có tính thực tiễn, khả thi để 
bắt đầu tổ chức nghiên cứu. 
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Thế nào là một ý tưởng mới trong PTD? 
- Mới về kỹ thuật và công nghệ: Có nghĩa là các ý tưởng này về mặt công nghệ và kỹ 

thuật chưa được áp dụng, hoặc chưa nghe nói đến. 
- Mới về tổ chức quản lý: Có nghĩa là sự đổi mới về cơ bản trong các tổ chức quản lý sản 

xuất, quản lý tài nguyên. Ví dụ: Thử nghiệm về quản lý rừng theo nhóm hộ. 
- Mới về điều kiện áp dụng: Có thể loại thử nghiệm này đã được làm ở đâu đó, nhưng 

chưa được áp dụng ở địa phương, tuy nhiên điều kiện áp dụng ở đây khác với nơi xuất 
xứ. Nói khác đi, nếu địa phương này có điều kiện khá đồng nhất với nơi đang tiến hành 
thì không cần phải khởi xướng thử nghiệm, nó có thể thực hiện qua hoạt động chuyển 
giao công nghệ. Các thông tin này nhà nghiên cứu và cán bộ khuyến nông cần làm rõ và 
cung cấp cho thôn bản. 

Mạng lưới đào tạo LNXH (2003) 

Một trong cách tiếp cận nghiên cứu mới này là Phát triển công nghệ có sự 
tham gia (Participatory Technology Development -  PTD), nó có thể được định 
nghĩa là một cách tiếp cận gắn liền nghiên cứu có sự tham gia với khuyến nông 
khuyến lâm, dựa trên việc phát huy khả năng của chính các cộng đồng nông thôn 
trong việc tìm kiếm các phương thức đổi mới sản xuất nông nghiệp và quản lý tài 
nguyên, phù hợp với kỳ vọng của nông dân và các tiềm năng cũng như hạn chế ở 
cấp độ nông hộ và thôn bản. 

PTD cũng có thể hiểu như là cách tiếp cận có sự tham gia, trong đó có 03 
bên: Nông dân, nhà nghiên cứu và cán bộ khuyến nông lâm cùng tham gia để thử 
nghiệm những cái mới. Trong đó vai trò chính thuộc về người nông dân, nhà nghiên 
cứu sẽ trợ giúp về mặt khoa học cho người dân, cán bộ khuyến nông lâm là người 
thúc đẩy tiến trình thử nghiệm và mối quan hệ tương tác giữa nhà nghiên cứu và 
nông dân. Trong PTD 03 bên cùng thử đi tìm “những cái mới” phù hợp với điều 
kiện của người dân, thôn buôn. Những cái mới đó là ý tưởng mới về công nghệ, 
hoặc mới về cách tổ chức quản lý, hoặc mới về điều kiện áp dụng và được lựa chọn 
để thử nghiệm bởi nông dân. 

 

PTD dựa vào nhu cầu và điều kiện của nông dân, nó đáp ứng được mong đợi 
của nông dân đồng thời có tính toán đến yếu tố khả thi, tính thực tiễn và các điều 
kiện của nông dân được xem xét để lựa chọn giải pháp thích hợp.  Do đó đây không 
phải là những giải pháp yêu cầu công nghệ quá cao vượt quá nguồn lực của thôn 
buôn hoặc là kỹ thuật được chuyển giao từ bên ngoài vào không đáp ứng được nhu 
cầu và mong muồn thực sự của nông dân.  

Trong PTD kiến thức của nông dân, nhà nghiên cứu và cán bộ khuyến nông 
lâm được coi trọng như nhau. Người nông dân được xem là một đối tác bình đẳng 
trong phát triển và áp dụng kỹ thuật mới, thích ứng với sản xuất nông lâm nghiệp.  
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Xét về góc độ hợp tác và học hỏi lẫn nhau giữa các bên liên quan, PTD có thể hiểu 
như là một tiến trình kết hợp kiến thức địa phương với kiến thức khoa học, trong đó 
kiến thức bản địa của người dân cũng được coi quan trọng như bất kỳ kiến thức nào 
do khoa học tạo ra. Phát triển công nghệ có sự tham gia thúc đẩy sự kết hợp có tính 
sáng tạo này để phát huy nội lực nhằm cải thiện sản xuất và quản lý tài nguyên thiên 
nhiên ở các vùng nông thôn. 

(Tham khảo: Bảo Huy, các cố vấn và cộng sự (2003): Sổ tay hướng dẫn phát 
triển công nghệ có sự tham gia. Mạng lưới đào tạo LNXH Việt Nam, Helvetas, Bộ 
NN & PTNT. Nxb NN & PTNT) 

2 Xác định các nhu cầu nghiên cứu ưu tiên 
i) Xác định vấn đề và nhu cầu nghiên cứu ưu tiên: 

Trước khi viết một đề xuất nghiên cứu, người nghiên cứu trước hết cần xác 
định các nhu cầu nghiên cứu quan trọng. Vấn đề nghiên cứu ưu tiên sẽ rất phụ thuộc 
vào nhiều nhân tố, bao gồm ý nghĩa của vấn đề hoặc nhu cầu, năng lực của nhà 
nghiên cứu và của tổ chức để giải quyết vấn đề, những nguồn lực hiện có hoặc tiềm 
năng để tiến hành nghiên cứu và nhận thức của xã hội, cộng đồng, của các tổ chức 
là yếu tố quan trọng để cho các sản phẩm, lợi ích của nghiên cứu được thừa nhận.  

Rõ ràng, bước đầu tiên của chuẩn bị đề xuất nghiên cứu là xác định một vấn 
đề hoặc thiết lập một vấn đề mà đó sẽ là chủ đề của đề xuất nghiên cứu. Điều này có 
thể là một bước đơn giản đối với nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, người có đầy đủ 
kiến thức và nhận thức trong lĩnh vực của họ và có kinh nghiệm về tầm quan trọng 
của các vấn đề liên quan. Nhưng ngay cả các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, khi 
tìm kiếm và xác định nghiên cứu ở lĩnh vực mới cũng đòi hỏi các phân tích và kỹ 
năng khái quát hóa, chuyển từ ý tưởng của vấn đề sang câu hỏi có khả năng nghiên 
cứu và có tính thực tế. Phân tích là một bước quan trọng trong xác định vấn đề. 
Điều này có thể được làm thông qua liệt kê các nguyên nhân, lý do của một chủ đề 
đặc biệt được lựa chọn. 

Xác định nhu cầu ưu tiên nghiên cứu là: 

• Để có sự hiểu biết nhu cầu và cách tiếp cận cho việc xác định các vấn 
đề nghiên cứu có tính thực tiễn 

• Để đánh giá nhu cầu trên cơ sở thẩm định nguồn lực 

• Để xác nhận nhu cầu đầu vào của các bên liên quan nhằm xác định 
vấn đề nghiên cứu 
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Thông thường chúng ta chỉ xác định vấn đề nhưng lại thiếu thẩm định vấn đề 
đó thực sự có ý nghĩa và quan trọng hay không?. Tiến trình xác định ý nghĩa của 
vấn đề ưu tiên nghiên cứu là cần có sự giao tiếp và trao đổi giữa các bên liên quan, 
người bị tác động bởi vấn đề đó 

ii) Đầu vào của người sử dụng và nhu cầu của các bên liên quan 

Tổ chức nghiên cứu, một cách chính thức hoặc không chính thức, cần cân 
nhắc đến đối tượng khách hàng khi xác định nhiệm vụ và chiến lược nghiên cứu 
tổng thể. Khái niệm xác định sự quan tâm và nhu cầu của các bên liên quan là rất 
quan trọng để tư vấn cho cá nhân nhà nghiên cứu trong phát hiện và xác định các 
vấn đề/chủ đề cho nghiên cứu. 

Các bên liên quan được xác định là những người, nhóm người hoặc tổ chức 
mà có yêu cầu đến tổ chức hoặc cá nhân nhà nghiên cứu sự quan tâm, nguồn lực 
hoặc đầu ra hoặc các tác động của đầu ra (Lundgren, et al., 1994). Ví dụ các bên 
liên quan quan trọng đối với nhà nghiên cứu bao gồm các tổ chức chính phủ, chính 
thức, các nhóm nghề nghiệp (công nghiệp, bảo tồn, hợp tác), chủ đất, người đóng 
thuế, cơ quan giáo dục, nhà tài trợ, các cơ quan kỹ thuật, đồng nghiệp và người lao 
động. Cộng đồng khoa học, các nhóm nghiên cứu, cơ quan hàn lâm cũng là những 
bên liên quan quan trọng, và trong nhiều trường hợp nó là quan trọng nhất bởi vì 
các nhà khoa học có vài trò xem xét các kiến thức và thẩm định tính tin cậy, xác 
thực của kiến thức do nghiên cứu tạo nên. 

Nhận thức được nhu cầu của những người sử dụng tiềm năng các sản phẩm 
nghiên cứu trong bối cảnh ứng dụng có thể là cực kỳ quan trọng trong việc xác định 
tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề hơn là phụ thuộc vào bản thân chỉ cộng đồng 
nghiên cứu. Tuy vậy tiếp cận nghiên cứu để giải quyết vấn đề chắc chắn sẽ được 
xem xét, phán quyết bởi các nhà khoa học khác. 

Một vấn đề cần được thừa nhận là các nhóm khác nhau sẽ có tầm nhìn và 
quan tâm khác nhau đến đầu ra của một chương trình nghiên cứu. Ví dụ, phụ nữ có 
thể có thể nắm giữ những mối quan tâm và giá trị hơn là đàn ông, cụ thể là phụ nữ 
có vai trò và tầm quan trọng trong sử dụng rừng và các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên liên quan trong nhiều quốc gia và không được phép bỏ qua hoặc xem nhẹ. 
Những nhóm quan tâm này sẽ bị phân tầng bởi kinh tế hoặc cấu trúc xã hội và điều 
này sẽ tác động đến mối quan tâm của họ đối với nhu cầu nghiên cứu 

Để bắt đầu cho phân tích các bên liên quan, cần thiết đặt ra các câu hỏi sau 
(Lundgren et al., 1994): 

• Ai là bên liên quan của dự án nghiên cứu của bạn? 
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• Họ muốn gì từ nghiên cứu này? 

• Các tiêu chuẩn, tiêu chí nào họ sử dụng để đánh giá nghiên cứu của 
bạn? 

• Làm thế nào nghiên cứu của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đó? 

Câu hỏi đầu tiên có thể được trả lời thông qua thực hiện phương pháp động 
não trong nội bộ nhóm nghiên cứu hoặc với các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu 
khác. Một cách chắn chắn, nếu cơ quan quan nghiên cứu của bạn đã có một chiến 
lược, nó đã xác định nhiều bên liên quan. 

Có thể là trong kế hoạch chiến lược của cơ quan đã cung cấp thông tin để trả 
lời câu hỏi hai và ba. Nếu chưa có, nó là cần thiết để hỏi các bên liên quan thông 
qua khảo sát và phỏng vấn, thảo luận với họ để biết nhu cầu và các tiêu chuẩn/tiêu 
chí của họ. 

Việc xác định làm thế nào đáp ứng được các tiêu chí của các bên liên quan 
yêu cầu làm một phân tích. Một công cụ nên được sử dụng là một bảng phân tích 
trong đó bao gồm danh sách các bên liên quan, điều họ mong đợi, tiêu chí của họ và 
một số dự kiến để nghiên cứu có thể đáp ứng nhu cầu, mong đợi của các bên 
(Lundgren et al, 1994) 

Bảng 2.1: Ma trận phân tích các bên liên quan trong nghiên cứu  

Các bên liên 
quan 
 

Họ mong đợi gì từ 
nghiên cứu này? 
 

Tiêu chuẩn, tiêu chí 
họ sử dụng để đánh 
giá nghiên cứu? 
 

Theo các tiêu chuẩn 
đó, nghiên cứu cần 
làm như thế nào? 
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3 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 
Để thẩm định, đánh giá sự cần thiết, ý nghĩa của vấn đề, chủ đề nghiên cứu 

người ta sử dụng phương pháp tổng quan vấn đề nghiên cứu. 

Tổng quan vấn đề nghiên cứu là việc xem xét các tài liệu, thông tin của các 
tri thức, kết quả nghiên cứu liên quan đến vấn đề quan tâm, từ đây phát hiện ra các 
chổ thiếu hụt, nhu cầu nghiên cứu; khẳng định ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu và 
đưa ra giải pháp định hướng nghiên cứu 

Tổng quan vấn đề nghiên cứu cần được tiến hành một cách khoa học, logic 
để có thể hệ thống hoá được các chủ đề liên quan đên vấn đề ưu tiên nghiên cứu. 
Trình tự như sau: 

i. Bắt đầu bằng việc lựa chọn một lĩnh vực quan tâm và kỳ vọng, một vấn 
đề có thể phát hiện được đề tài nghiên cứu mới, có giá trị 

ii. Tập hợp các tài liệu, thông tin liên quan; sắp xếp hệ thống trong một 
danh mục tài liệu tham khảo (Xem tiêu chuẩn sắp xếp tài liệu tham khảo, 
trích dẫn ở bảng dưới đây) 

iii. Lập một cấu trúc để tổng hợp thông tin, kiến thức. Thông thường được 
lập theo các chủ đề và theo trình tự logic. 

iv. Tiến hành đọc tài liệu, tóm tắt các điểm chính và trình bày lại theo văn 
phong và nhận thức của người đọc. Tuy nhiên một vài nơi có thể trích 
dẫn một đoạn văn của chính tác giả, lúc này cần ghi tên tác giả, năm, và 
số thứ tự tài liệu tham khảo.  

v. Trên cơ sở tổng quan, tiến hành bình luận, phân tích và xác định các vấn 
đề cần quan tâm nghiên cứu, ưu tiên nghiên cứu. Đây là cơ sở để xác 
định hoặc khẳng ý tưởng nghiên cứu trên cơ sở tổng quan tài liệu nghiên 
cứu đã có. 

 

Trong thực tế cũng có những nghiên cứu dưới dạng tổng quan tài liệu đã có, 
từ đây hệ thống hoá, khái hoá thành nhận thức mới, lý thuyết mới, quy luật mới. Do 
đó tổng quan tài liệu cũng là một hoạt động nghiên cứu. 

 

Tổng quan vấn đề nghiên cứu sẽ làm cho người đọc rõ ràng hơn về sự cần 
thiết của nghiên cứu. Vì vậy cần trình bày các sự kiện, bằng chứng để hỗ trợ cho 
việc làm rõ vấn đề, nhu cầu nghiên cứu. Các bằng chứng có thể từ phần tổng quan 
vấn đề nghiên cứu, các nghiên cứu trước đây của chính bạn, những thử nghiệm ban 
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đầu mà bạn đã tiến hành hoặc từ các nguồn có sẵn khác. Sử dụng các dữ liệu thống 
kê hoặc sự kiện là hỗ trợ tốt cho việc này, tuy nhiên cần bảo đảm số liệu đó là xác 
thực và được cập nhật. Các thông tin chung chung là không hữu ích ở đây; mà cần 
cung cấp các thông tin có tính cơ sở để chứng minh rằng bạn am hiểu lĩnh vực này 
và nhu cầu nghiên cứu là có thực, cấp thiết. 

Các điểm sau cần chú ý khi trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu: 

• Làm rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề 

• Chứng minh rằng tại sao vấn đề này cần được quan tâm 

• Chứng tỏ rằng có khả năng giải quyết vấn đề này thông qua nghiên 
cứu. 

• Làm cho người đọc quan tâm và muốn đọc phần tiếp theo của đề xuất 
nghiên cứu. 

• Chỉ ra đầu ra dự báo của nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề này để 
đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và lợi ích xã hội 
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Cách sắp xếp tài liệu tham khảo: 
- Tiếng Việt:  

+ Sắp xếp theo thứ tự A, B, C, ... của tên tác giả 
+ Ghi theo thứ tự: Họ tên tác giả và cộng sự (năm): Tên tài liệu. Nhà xuấtt bản, nơi xuất 

bản. 
- Tiếng Anh : 
 + Sắp xếp theo tên tác giả A, B, C, ... nhưng lưu ý tên tác giả nước ngoài đứng trước 
 + Ghi tên họ, năm, tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản như trong phần tiếng Việt 
Ghi chú: Trong một số trường hợp tài liệu được trích dẫn, người ta còn ghi số trang trích dẫn 

Tài liệu tham khảo 
Tiếng Việt 

1. Daniel Murller, Bjoern Wode (2002): Hướng dẫn vẽ bản đồ thôn bản có sự tham gia sử 
dụng bản đồ ảnh. SFDP Sông Đà. Bộ NN & PTNT 

2. FAO (1996): Quản lý tài nguyên rừng cộng đồng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

3. GFA (2003): Báo cáo đề xuất mô hình thử nghiệm quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Dự 
án phát triển nông thôn tỉnh Đak Lak – RDDL, Sở Kế hoạch Đầu tư Đak Lak. 

4. Bảo Huy và cộng tác viên (2002): Kiến thức sinh thái địa phương của cộng đồng dân tộc 
thiểu số Đak Lak trong quản lý sử dụng lâm sản ngoài gỗ và canh tác nương rẫy. 
SEANAFE, ICRAF  

5. Bảo Huy (2002), “Phát triển lâm nghiệp cộng đồng”, Tạp chí Lâm nghiệp xã hội, Chương 
trình LNXH, Bộ NN & PTNT, 2002 (3), tr.15-17 

6. Bảo Huy, Hoàng Hữu Cải, Võ Hùng (2003), Sổ tay hướng dẫn phát triển công nghệ có 
sự tham gia, NXB Nông nghiệp Hà Nội. 

7. Katherine Warner (1997): Một số vấn đề về du canh liên quan đến kiến thức kỹ thuật cổ 
truyền và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên tại vùng nhiệt đới ẩm thuộc á - Phi - Mỹ 
la tinh.  Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

8. Web site: Chương trình hỗ trợ LNXH: http://www.socialforestry.org.vn 

Tiếng Anh 

9. Cairns M (1997): Indigenous Fallow Management (IFM) in South Asia: New research 
exploring the promise of farmer - generated technologies to stabilise and intensify 
stressed swidden systems. 

10. Chandra Bahadur Rai and other (2000): Simple participatory forest inventory and data 
analysis – Guidelines for the preparation of the forest management plan. Nepal Swiss 
Community Forestry Project. 

11. Chiang Mai University (2001): Hand out of the training course in local ecological 
knowledge (LEK) & Knowledge - based systems approaches. Thailand. 

12. FAO (1999): The participatory process for supporting collaborative management of 
natural resources: An Overview. FAO, Rome 
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Trích đoạn tổng quan tài liệu nghiên cứu của đề tài: “Xây dựng mô hình quản lý rừng 
và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu sô Jrai và Bahnar, tỉnh Gia Lai” (Bảo Huy 
và cộng sự, 2005): 

 

Quan điểm, khái niệm về lâm nghiệp cộng đồng, quản lý rừng dựa vào cộng đồng 

Về phạm vi thuật ngữ cộng đồng, theo FAO (1996) [34]  một cộng đồng được định nghĩa như 
là những người sống tại một chổ, trong một tổng thể hoặc là một nhóm người sinh sống tại 
cùng một nơi theo những luật lệ chung. ý tứ về tính chất tổng thể hoặc cùng nhau gắn bó là 
gốc ngữ nghĩa trong thuật ngữ cộng đồng, nó giúp trả lời câu hỏi ai là người nằm trong một 
hệ quản lý tập thể đặc biệt. Trong khi từ cộng đồng ẩn dụ một nhóm người tổng thể sống tại 
một vị trí hoặc cùng với nhau theo cách nào đó, thì từ thôn xã có nghĩa là giữa những nhóm 
người khác nhau. Sự phân biệt giữa cộng đồng và thôn xã khá quan trọng trong khi nghiên 
cứu những ai có quyền hưởng lợi một vài tài nguyên công cộng và lợi ích được phân bổ như 
thế nào.  

Tiếp theo đó là thuật ngữ Lâm nghiệp cộng đồng (Community Forestry), đây là một thuật ngữ 
sẽ không bao giờ kết thúc việc tìm kiếm định nghĩa, theo  FAO (1978) [35] Lâm nghiệp cộng 
đồng là bao gồm bất kỳ tình huống nào mà người dân địa phương tham gia vào hoạt động 
lâm nghiệp, tuy vậy nó thường được sử dụng với nghĩa hẹp hơn như là các hoạt động lâm 
nghiệp được tiến hành bởi cộng đồng hoặc nhóm người dân địa phương (J.E. Michael Arnold 
(1999), [45]). ở Nepal dùng thuật ngữ Nhóm sử dụng rừng (Forest User Group) để chỉ hoạt 
động lâm nghiệp cộng đồng được tổ chức bởi các nhóm đồng sử dụng tài nguyên rừng trong 
một làng [62]. 

Từ tổng quan cho thấy trên thế giới và ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua còn nhiều 
vấn đề cần được đặt ra để nghiên cứu tiếp theo bao gồm các khía cạnh liên quan về chính 
sách, kinh tế, kỹ thuật, xã hội và tiếp cận như sau: 

- Quy hoạch sử dụng đất và giao đất giao rừng cho cộng đồng: Cần làm rõ mối 
quan hệ giữa quy hoạch đất lâm nghiệp với giao rừng cho cộng đồng 

- Phát triển các giải pháp kỹ thuật trên đất rừng dựa vào kiến thức sinh thái địa 
phương. 

- Lập kế hoạch kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng: Cần xây dựng một chu trình 
có tính hệ thống để lập kế hoạch kinh doanh rừng hàng năm và trung hạn phù 
hợp với điều kiện cộng đồng.  

 

Ghi chú: số trong [34] là số thứ tự tài liệu tham khảo trong danh mục 
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4 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 
Phương pháp nghiên cứu khoa học biểu hiện ở 3 cấp độ: i) Phương pháp 

luận, ii) Phương pháp cụ thể, iii) Logic của tiến trình thực hiện hoạt động nghiên 
cứu. Ba vấn đề này có mối quan hệ theo cấp độ lý luận và tính cụ thể để tổ chức 
nghiên cứu được biểu diễn theo sơ đồ 2.2 

 

 
Sơ đồ 2.2: Quan hệ giữa 3 thành tố của phương pháp nghiên cứu khoa học theo cấp độ lý luận 

và cụ thể 

 

Trong nghiên cứu khoa học, hai khái niệm phương pháp luận và phương 
pháp cụ thể là gần gủi với nhau nhưng không đồng nhất. Phương pháp luận là hệ 
thống quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo để xác định phương hướng tiếp cận để giải 
quyết vấn đề nghiên cứu; vì vậy nó thuần tuý lý luận. Phương pháp cụ thể là cách 
thức, thủ thuật cụ thể; vừa có tính lý luận vừa thực tiễn. Phương pháp luận chỉ đạo 
phương pháp cụ thể, phương pháp cụ thể xuất phát từ phương pháp luận trong sự 
thống nhất chung. 

Sau đây là một số quan điểm phương pháp luận chung nhất cho các lĩnh vực 
khoa học: 

i) Phép duy vật biện chứng là cơ sở cho nhận thức khoa học: Phép duy vật 
biện chứng giúp cho người nghiên cứu có những quan điểm, quy tắc chỉ đạo nghiên 
cứu dựa vào các quy luật chung của thế giới tự nhiên, xã hội như: Cái chung cái 

Phương pháp 
luận 

Phương pháp 
cụ thể 

Logic nghiên 
cứu 

Mức độ cụ thể 

Cấp 
độ lý 
luận 

Thấp Cao 

Cao 
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riêng, ngẫu nhiên và tất nhiên, nguyên nhân và kết quả, ... đây là các cơ sở phương 
pháp luận cho việc nghiên cứu tính toàn diện, chính xác, sâu sắc về các hiện tượng. 

ii) Quan điểm hệ thống, cấu trúc trong nghiên cứu khoa học: Đây là một 
luận điểm quan trọng của phương pháp luận, được áp dụng trong hầu hết các nghiên 
cứu cả về tự nhiên và xã hội. Nó yêu cầu xem xét các đối tượng một cách toàn diện, 
trong các mối liên hệ, trong trạng thái vận động và phát triển, trong hoàn cảnh cụ 
thể để tìm ra quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu. Quan điểm này tập trung 
ở các điểm chính: 

• Nghiên cứu đối tượng phức tạp phải xem xét chúng một cách toàn diện, 
phải phân tích chúng thành các bộ phận để nghiên cứu sâu sắc và phải 
tìm được tính hệ thống, cấu trúc của đối tượng 

• Phải nghiên cứu đầy đủ mối quan hệ hữu cơ của các thành tố trong hệ 
thống để tìm ra quy luật nội tại của hệ thống đó 

• Nghiên cứu đối tượng với mối quan hệ với môi trường, phát hiện quy luật 
tác động qua lại của đối tượng với môi trường 

iii) Quan điểm lịch sử - logic trong nghiên cứu khoa học: Bảo đảm tính lịch sử 
và tính logic trong nghiên cứu là tôn trọng lịch sử khách quan và phát hiện triệt 
để tính trật tự diễn biến của đối tượng nghiên cứu 

iv) Quan điểm thực tiễn trong nghiên cứu khoa học: Yêu cầu khoa học phải 
gắn liền với sự phát triển của thực tiễn sinh động đa dạng. Chính vì vậy nghiên  
cứu khoa học phải có tính cấp thiết nhằm mục đích cải tạo thực tiễn phục vụ cho 
đời sống con người. 

 

 

 

 

VÝ dô vÒ Ph−¬ng ph¸p luËn cña ®Ò tμi nghiªn cøu “Qu¶n lý rõng dùa vμo céng ®ång”: 

Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia kÕt hîp víi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vμ thèng kª 

to¸n häc ®−îc ¸p dông ®Ó thö nghiÖm vμ ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vÒ x· héi, kü 

thuËt trong tiÕn tr×nh x©y dùng m« h×nh qu¶n lý rõng dùa vμo céng ®ång. C¸c ph−¬ng ph¸p 

nμy ®−îc sö dông phèi hîp víi nhau nh»m  môc ®Ých cñng cè vμ ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p 

kü thuËt vμ tiÕp cËn thÝch hîp ®Ó øng dông trong ®iÒu kiÖn céng ®ång d©n téc thiÓu sè. 

B¶o Huy vμ céng sù (2005) 
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5 Kỹ năng nghiên cứu khoa học 
Kỹ năng nghiên cứu khoa học là khả năng thực hiện thành công các công 

trình nghiên cứu khoa học trên cơ sở nắm vững các quan điểm phương pháp luận, 
sử dụng thành thạo phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu. (Phạm Viết Vượng, 
2000). Hệ thống kỹ năng này có thể phân chia thành 3 nhóm chính sau đây: 

i) Sử dụng phương pháp luận nghiên cứu thích hợp: Bao gồm bắt đầu 
bằng từ việc phát hiện ý tưởng/đề tài nghiên cứu đến xây dựng các giải pháp, 
chọn lựa phương pháp luận để giải quyết vấn đề, xây dựng giả thuyết. 

ii) Sử dụng và phát triển phương pháp nghiên cứu cụ thể: Bao gồm việc 
lựa chọn và triển khai phương pháp nghiên cứu cụ thể theo chuyên môn để 
có thể giải quyết nội dung, vấn đề nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu cụ 
thể thường rất đa dạng và phụ thuộc vào từng ngành, lĩnh vực khoa học và 
đối tượng nghiên cứu. Cách lựa chọn phương pháp nghiên cứu được trình 
bày và thảo luận trong chương 3. 

iii) Sử dụng công cụ, kỹ thuật nghiên cứu, tiếp cận: Người nghiên cứu cần 
phải có các kỹ năng như: Sử dụng các thiết bị công cụ nghiên cứu như thiết 
bị điều tra, đo đếm, dụng cụ thiết bị thí nghiệm; sử dụng các phương tiện xử 
lý thông tin dữ liệu, máy tính; kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy, kỹ năng trình bày, 
tổng hợp, tài liệu hóa các kết quả bằng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, bảng biểu; kỹ 
năng viết báo cáo (đây là một vấn đề cần quan tâm để có thể phản ảnh rõ 
ràng minh bạch và thuyết minh được kết quả nghiên cứu một cách trong 
sáng). 

Trong nghiên cứu cần cả 03 kỹ năng nói trên và chúng được phối hợp với 
nhau để tiến hành nghiên cứu và tổng hợp kết quả, trình bày và giải trình để đạt 
được mục tiêu nghiên cứu. 

6. Nghiên cứu theo nhóm 
i) Nhu cầu tiếp cận đa ngành, liên ngành trong nghiên cứu 

Trong thực tế có nhu cầu giải quyết vấn đề lớn và tổng hợp; ví dụ trong lĩnh 
vực lâm nghiệp với nhiều yêu cầu phức tạp cho nghiên cứu, và với những nỗ lực cá 
nhân thường thất bại hoặc tốt nhất cũng chỉ giải quyết được một vài khía cạnh nhỏ 
trong những vấn đề lớn. Trong nhiều trường hợp, đơn giản hóa tiếp cận sẽ không 
mang lại những kiến thức thực tế cho cả một tiến trình, chu trình, quy trình, ... Như 
vậy đang có nhu cầu cho nhà nghiên cứu là mở rộng thành viên nghiên cứu và thiết 
kế dự án nghiên cứu để giải quyết những vấn đề phức tạp và chủ chốt; ví dụ trong 
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lâm nghiệp chúng cần giải quyết mối liên hệ giữa sinh học, môi trường tự nhiên, sản 
phẩm rừng mới, công nghệ thông tin và ngay cả vấn đề kinh tế, xã hội 

Đã có những ví dụ trong quá khứ khi mà một nhóm nhà nghiên cứu đã cố 
gắng để có những hiểu biết về các hệ thống phức tạp thông qua tiếp cận nghiên cứu 
đa ngành và liên ngành. Các cố gắng nghiên cứu hệ sinh thái đang tiếp tục, đặc biệt 
là các hệ sinh thái rừng để giải quyết các vấn đề trên quy mô rộng như là môi 
trường, cụ thể là chương trình “thay đổi khí hậu toàn cầu” ở các nơi khác nhau trên 
thế giới. Tiếp cận “Quản lý hệ sinh thái” và quản lý rừng đòi hỏi có sự hiểu biết 
khác nhau như là sự tương tác giữa sinh học, tự nhiên/môi trường và hệ thống xã 
hội; điều này đòi hỏi một cách tiếp cận nghiên cứu mới đa ngành – liên ngành. 

Tuy vậy, nghiên cứu theo nhóm là một tiếp cận rất khó khăn để giải quyết 
vấn đề và đối mặt với nhiều thử thách mà không có trong các nghiên cứu cá nhân. 
Văn hóa nghiên cứu trong nhiều tổ chức nghiên cứu, đặc biệt là viện và trường đại 
học, đó là thường chỉ thừa nhận và tặng thưởng cho các nghiên cứu cá nhân 

ii) Một vài đặc điểm căn bản của nhóm nghiên cứu 

Bao gồm các yêu cầu chính sau: 

• Cần xác định một cá nhân là người trách nhiệm chính. Những người 
khác là cộng tác viên nghiên cứu. 

• Đưa ra lý do rõ ràng về nhu cầu nghiên cứu theo nhóm 

• Cần chứng minh rằng nghiên cứu theo nhóm sẽ được quản lý có hiệu 
quả 

• Phác họa rõ ràng về trách nhiệm nghiên cứu của mỗi thành viên và 
làm thế nào họ đóng góp vào suốt tiến trình 

Giao tiếp/trao đổi tốt trong nhóm nghiên cứu là yếu tố sống còn. Trong giai 
đoạn lập kế hoạch, cần quan tâm đến việc làm thế nào các nhà nghiên cứu có thể 
giao tiếp/trao đổi với nhau. Cần có kế hoạch họp thường xuyên trong nhóm nghiên 
cứu để bảo đảm sự hợp tác, trao đổi và chia sẻ kiến thức/ thông tin và cùng giải 
quyết các vấn đề phức tạp 
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Chương 3: Thiết kế khung logic nghiên cứu 
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động mang tính logic cao, do đó trong tiến 

trình xây dựng đề xuất nghiên cứu cũng như thực hiện nghiên cứu cũng cần có cách 
tiếp cận logic để đạt được mục tiêu, ý tưởng nghiên cứu có hiệu quả 

1. Hướng dẫn xây dựng khung logic cho dự án 
nghiên cứu 
1.1 Giới thiệu khung logic nghiên cứu 

Khung logic là một công cụ quản lý với mục đích tạo ra thiết kế tốt thể hiện 
tính logic của dự án nghiên cứu và các cấu phần mà nó đóng góp. Về căn bản nó 
được sử dụng để hỗ trợ người lập dự án nghiên cứu cấu trúc và định dạng ý tưởng 
của họ trong một mẫu tiêu chuẩn một cách rõ ràng.  

Khung logic là một ma trân 4x4. Theo chiều dọc và cấp bậc nó bao gồm: (i) 
mục đích, (ii) mục tiêu (iii) kết quả và (iv) các hoạt động. Nó còn bao gồm thứ tự 
theo chiều ngang: (i) tóm tắt các thông tin ở các cấp độ từ mục đích – mục tiêu- kết 
quả và hoạt động (ii) các chỉ tiêu/chỉ báo cho biết việc đạt được các mục tiêu ở các 
cấp độ, (iii) các nguồn cần thiết để thẩm định các chỉ tiêu, và (iv) các giả định quan 
trọng để có thể di chuyển từ một mục tiêu/kết quả lên mục tiêu và kết quả cao hơn. 

 

Bảng 3.1: Khung logic nghiên cứu 
 Tóm tắt  Chỉ tiêu đo lường Phương tiện/Nguồn 

để thẩm định các chỉ 
tiêu 

Các giả định 
quan trọng 

Mục đích/Mục 
tiêu tổng thể  

    

Mục tiêu cụ 
thể của 
nghiên cứu 

    

Đầu ra/ Kết quả     

Các hoạt 
động/nội dung 
nghiên cứu 
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Các thành tố của khung logic được xác định như sau: 

i. mục đích/mục tiêu tổng thể là mục tiêu ở cấp cao hoặc là tác động có 
tính lâu dài của nghiên cứu ở trong vùng, khu vực hoặc quốc gia; 

ii. mục tiêu cụ thể là tác động trực tiếp, đo đếm được của nghiên cứu, đó 
chính là kết quả cuối cùng được hoàn thành của nghiên cứu; 

iii. các sản phẩm đầu ra là các kết quả mà nghiên cứu này bảo đảm đạt 
được; 

iv. các hoạt động/nội dung là các hành động chủ chốt được tiến hành 
nhằm tạo ra được kết quả đầu ra; 

v. các chỉ tiêu/tiêu chí là các thông số để đo lường, thẩm định mức độ 
đạt được của các mục tiêu ở các cấp độ, nó bao gồm các thông số định 
lượng, định tính, chất lượng và thời gian hoàn thành; 

vi. các phương tiện đề thẩm định là các nguồn cụ thể của các dữ liệu cần 
thiết để xem xét mức độ đạt được của các mục tiêu ở các cấp độ; 

vii. các giả định là các sự kiện, điều kiện, quyết định quan trọng; nó nằm 
ngoài sự quản lý của nghiên cứu nhưng lại rất thiết để đạt được mục 
tiêu ở các cấp độ khác nhau. 

 

Sự liên kết và tính logic của các cấu phần theo kiểu dạng sau: 

IF [Các hoạt động/nội dung được tiến hành ] AND [Các giả định là xãy 
ra/đúng] THEN [Các kết quả /đầu ra sẽ được tạo nên], 

IF [Các kết quả/đầu ta được tạo nên] AND [Các giả định là xãy ra/đúng] 
THEN [Mục đích sẽ đạt được], và cứ thế tiếp tục.  

Khung logic cần xác định dự án nghiên cứu theo các vấn đề 

mục đích – đầu ra – hoạt động/nội dung 

và số lượng – chất lượng – thời gian 

1.2 Ứng dụng khung logic để nghiên cứu 
Tại sao một cấu trúc như thế cần được áp dụng trong nghiên cứu? Một vài 

người nghiên cứu đã tranh luận rằng họ không thể biết trước họ sẽ phát hiện ra cái 
gì và như vậy họ không nên được hỏi trước là nó đạt được bao nhiêu, như thế nào?. 
Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được nếu người nghiên cứu đệ trình đề 
xuất để xin kinh phí nghiên cứu. Tất nhiên, kết quả nghiên cứu không thể biết trước, 
nhưng chương trình làm việc để có được các kết quả này cần được soạn thảo một 
cách cẩn thận bởi nhà nghiên cứu. Và đây là cũng là cách duy nhất để có thể dự 
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toán kinh phí nghiên cứu. Điều này cũng chỉ ra rằng tiêu chí “QQT” (Quantity, 
Quality and Timing: Số lượng, chất lượng và thời gian) cần được đưa ra trong đề 
xuất nghiên cứu. 

Trước khi đi vào khung logic, hãy làm rõ sự quan trọng và tính liên quan của 
tiêu chí “QQT”. Số lượng có thể bao gồm diện tích của thử nghiệm, số lượng thí 
nghiệm trong phòng, số lần đi lại, bao nhiêu km đến hiện trường, .... Chất lượng 
cung cấp các thông tin như kiểu dạng của đất, loại thiết kế thử nghiệm, kiểu phân 
tích được áp dụng, loại tài liệu được xuất bản, .... Thời gian cho biết khi nào thì kết 
thúc, khi nào kết quả đạt được (thành công hoặc không thành công), .... 

Khung logic không phải cứng nhắc ngay từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Nó 
là một tài liệu sống mà có thể thay đổi tùy theo môi trường bên ngoài, hoặc bất kỳ 
sự thay đổi nào phải có để có thể đạt được kết quả, đầu ra. Thông tin trong khung 
logic là có tính tổng quát trong giai đoạn thiết kế nghiên cứu và được sử dụng để 
quản lý việc thực hiện. Các thông tin bổ sung chi tiết hơn về kế hoạch, tiến trình, 
thủ tục, quy trình, phương pháp nghiên cứu cụ thể, vật liệu, phương tiện.... có thể 
được được đính kèm bằng văn bản riêng và nó cung cấp, làm rõ hơn khung logic. 
Các sửa đổi trong khung logic, một cách lý tưởng cần được tiến hành với sự đồng ý 
của tất cả các bên liên quan trong tiến trình nghiên cứu. Cuối cùng một trong những 
lý do để sử dụng khung logic là nó giải thích rõ ràng làm thế nào để tiến trình 
nghiên cứu đạt được các mục đích đã đạt ra. 

1.3 Thủ tục, trình tự để xây dựng khung logic nghiên 
cứu 

Thủ tục để thiết kế khung logic bao gồm: 

i) Xác định mục đích/mục tiêu tổng thể 

Đây là lý do căn bản để tiến hành nghiên cứu này. Nó cũng chính là tầm nhìn 
trong tương lai mà nghiên cứu này hỗ trợ để đạt đuợc, nhưng nó không thể đạt được 
hoàn toàn bởi nghiên cứu này. Nghiên cứu này sẽ đóng góp vào mục đích tổng thể,  
nhưng để hoàn thành được mục đích này thì còn cần nhiều nghiên cứu khác. 

ii) Xác định mục tiêu cụ thể 

Tại sao nghiên cứu này cần được tiến hành? tác động mong đợi của nó là gì? 
Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là mô tả tác động mà nó tạo ra bởi việc hoàn thành 
các kết quả/sản phẩm nghiên cứu. Cần phải mô tả rõ ràng mục tiêu, mặc dù nghiên 
cứu hướng đến đạt các mục tiêu, nhưng nó không trực tiếp sản xuất ra, mà thông 
qua các kết quả, sản phẩm đầu ra của nghiên cứu. Nhưng đồng thời cũng không 
nhầm lẫn nó với các kết quả đầu ra.  
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Ví dụ: Mục tiêu của đề tài: “Xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng 
đồng” 

• Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, thử nghiệm các cơ sở khoa học và thực 
tiễn để đề xuất hệ thống giải pháp, phương pháp tiếp cận trong phát triển 
phương thức quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số. 

• Mục tiêu cụ thể: Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài xác định các 
mục tiêu cụ thể là: 

i. Phát triển phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong giao đất giao rừng, 
phản hồi về chính sách, thể chế, tổ chức, chế độ hưởng lợi từ rừng trong 
tiến trình giao quyền quản lý rừng cho cộng đồng.  

ii. Phát triển phương pháp xác lập hệ thống giải pháp kỹ thuật lâm nghiệp 
dựa vào ứng dụng công nghệ thông tin để hệ thống kiến thức sinh thái 
địa phương và tiếp cận có sự tham gia. 

iii. Xây dựng các phương pháp đánh giá tài nguyên rừng có sự tham gia và 
lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng. 

iv. Hệ thống hoá và tài liệu hoá tiến trình phát triển mô hình quản lý rừng 
dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số. 

Bảo Huy và cộng sự (2005) 
 

Các mục tiêu nghiên cứu cần cụ thể, đo lường được kết quả của nghiên cứu. 
Các mục tiêu cũng sẽ là cơ sở để xác định phương pháp luận nghiên cứu và đánh 
giá kết quả nghiên cứu. Không được nhầm lẫn giữa mục tiêu và mục đích tổng thể, 
mục tiêu là cụ thể và trực tiếp 

Các mục tiêu cần được viết vắn tắt và cô đọng để mô tả nghững gì mà nghiên 
cứu mang lại. Cần viết một mục tiêu không qua 2 câu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Xác định các đầu ra/kết quả 

Dự án sẽ hoàn thành cái gì? Đây là các kết quả của nghiên cứu hoặc đầu ra 
thích hợp để dự án đạt được các mục tiêu cụ thể và cũng là điều mà nhà nghiên cứu 
cam kết sẽ tạo ra theo như kế hoạch. Đầu ra của nghiên cứu cần được làm rõ như là 
các kết quả mà chúng là cần thiết để bảo đảm cho việc đạt được mục tiêu của 
nghiên cứu. Đầu ra cần được viết dưới dạng chuỗi các kết quả theo thời gian. Trong 
nghiên cứu, nó có thể là các đầu ra cụ thể của năm thứ 1, năm tiếp theo, ... mà trong 
đó kết quả cuối cùng cần được chỉ ra ở từng thời điểm cụ thể trong khung logic. 
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iv) Xác định các hoạt động/nội dung nghiên cứu 

Làm thế nào nghiên cứu được hoàn thành? Các họat động/nội dung nghiên 
cứu là các yếu tố hành động cần thiết để hoàn thành được các kết quả/đầu ra và là 
trách nhiệm của nhà nghiên cứu. Mỗi một mục tiêu của các cấp độ đầu ra cần có 
một hoạt động hoặc nhóm hoạt động để hỗ trợ cho việc này; các họat động được xác 
định như là chiến lược hành động để hoàn thành được từng kết quả/đầu ra. 

 

Nhiều trường hợp có sự nhầm lẫn, lẫn lộn giữa mục tiêu và nội dung nghiên 
cứu. Cần hiểu rõ rằng mục tiêu là điều cần đạt được, trong khi đó nội dung như là 
một hoạt động cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đó 

 
 

v) Xác định các giả định quan trọng 

Các giả định quan trọng là các điều kiện, nhân tố bên ngoài, nó không được 
quản lý hoặc tiến hành bởi nghiên cứu, nhưng việc đạt được các mục tiêu lại phụ 
thuộc vào nó. Tuy nhiên cũng lưu ý là không đưa ra các giả định có tính hiển nhiên, 
hoặc ngược lại là không thể xảy ra; đồng thời cũng không đưa ra giả định chung 

Ví dụ: Nội dung nghiên cứu của đề tài: “Xây dựng mô hình quản lý rừng dựa 
vào cộng đồng” (trích) 

Để đạt được kết quả/đầu ra của nghiên cứu, đề tài tiến hành các nội dung nghiên 
cứu, thử nghiệm  chính như sau: 

i. Thử nghiệm giao đất giao rừng và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính 
sách, chế độ hưởng lợi: 

o Kiểm nghiệm và phát triển phương pháp giao đất giao rừng có sự tham 
gia 

o Nghiên cứu tăng trưởng và xác định phương pháp tính chế độ hưởng lợi 
cho người nhận rừng. 

o Tổ chức thử nghiệm xây dựng 02 giao đất giao rừng ở hai cộng đồng 
dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai và rút ra các vấn đề về chính sách, tổ 
chức, kỹ thuật trong GĐGR 

ii. Thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, mô tả, phân tích và hệ 
thống hóa kiến thức sinh thái địa phương của hai dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai 
về quản lý tài nguyên rừng thường xanh và rừng khộp làm cơ sở phát triển kỹ 
thuật lâm nghiệp 

iii. ......... 

 
Bảo Huy và cộng sự (2005) 
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chung hoặc đó là việc mà nghiên cứu phải làm, ví dụ như: trời sẽ không mưa vào 
thời điểm đó, tiếp cận được các hiện trường thích hợp, ..... Giả định, tóm lại là nhân 
tố bên ngoài, thực sự quan trọng, có khả năng xảy ra và là điều kiện cần để đạt được 
mục tiêu ở một cấp độ nào đó.  

Tại cấp độ mục tiêu, giả định là điều kiện quan trọng để có thể đạt được mục 
đích tổng thể. Tại cấp độ đầu ra, giả định là điều kiện cần thiết để đạt được mục 
tiêu. Giả định ở cấp độ hoạt động không nên bao gồm bất kỳ các điều kiện ban đầu 
(kinh phí kịp thời, ...), mà chúng có thể được đặt ra thành yếu tố yêu cầu riêng biệt 

Hãy làm theo thứ tự như sau: 

(i) tại mức mục tiêu cụ thể, 

(ii) tại mức kết quả, 

(iii) tại mức các hoạt động/nôi dung, và 

(iv) tại mức mục đích tổng thể. 

vi) Xác định các chỉ thị đo lường được: 

Các chỉ thị cần được xác định định lượng, chi tiết ở các cấp độ theo yêu cầu 
của các mục tiêu, và chúng cần bảo đảm để các mục tiêu cao hơn đạt được. Để làm 
rõ chỉ tiêu thẩm định về số lượng, chất lượng và thời gian cần đưa ra con số, ngày 
tháng hoặc mô tả chất lượng cụ thể có thể đo lường được; điều này là quan trọng để 
giám sát hiệu quả (tại cấp độ kết quả/đầu ra) và đánh giá (tại cấp độ mục tiêu). Chỉ 
tiêu ở cấp độ mục tiêu cần chỉ ra cái gì là quan trọng, đồng thời là số lượng, chất 
lượng và thời gian; và nó độc lập với kết quả đầu ra. Chỉ tiêu ở cấp độ đầu ra và 
mục đích tổng thể cần như là nhân tố để thẩm định khách quan bao gồm các giá trị 
định lượng, định tính và thời gian. 

Hãy làm theo thứ tự: 

 (i) tại cấp độ mục tiêu cụ thể, 

(ii) tại cấp độ kết quả đầu ta, 

(iii) tại cấp độ mục đích tổng thể, và 

(iv) tại các hoạt động/nội dung 

vii) Xác định phương tiện để thẩm định các chỉ tiêu: 

Xác định các nguồn thông tin để thẩm định các chỉ tiêu, và các bằng chúng 
điển hình để cho biết cái gì đã đạt được. Tại cấp độ hoạt động thường là các báo cáo 
tiến độ. Tại cấp đầu ra thường là các ấn phẩm, bài báo, bài giảng, hoạt động lan 
rộng, .... Họat động thẩm định cũng cần xác định các hành động cần thiết theo yêu 
cầu để thu thập thêm các căn cứ để đánh giá 
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Theo trình tự: 

(i) tại cấp độ mục tiêu, 

(ii) tại cấp độ đầu ra, 

(iii) tại cấp độ hoạt động/nội dung, và  

(iv) tại cấp độ mục đích. 

viii) Xem xét khung logic 

Nhằm sắp xếp một cách hệ thống phục vụ cho việc thực hiện nghiên cứu và 
giám sát và đánh giá. Việc hoàn thiện khung logic cần quan tâm nhiều hơn đến các 
cột CHỈ TIÊU và PHƯƠNG TIỆN THẨM ĐỊNH và tính logic theo CHIỀU ĐỨNG 
từ trên xuống và dưới lên. 

Sử dụng mệnh đề logic IF [ ] AND [ ] THEN [ ]... để kiểm tra mối liên quan 
giữa các cấp độ mục tiêu. Bằng cách khác để làm điều này là đặt câu hỏi “Như thế 
nào – How” khi di chuyển từ trên xuống dưới trong khung logic và “Tại sao – 
Why” khi di chuyển từ dưới lên trên. Mối quan hệ IF/THEN giữa mục tiêu và mục 
đích cần bảo đảm tính logic và không được bỏ sót. Tính logic theo chiều đứng giữa 
hoạt động, đầu ra, mục tiêu và mục đích cần có tính thực tiễn và cho cả tiến trình. 

Cuối cùng, cần lưu ý trong khung logic cần mã số theo cấp độ để tiện theo 
dỏi. Ví dụ: 

- Các mục tiêu cụ thể mã số 1, 2,3, ...... 

- Các kết quả đầu ra mã số: 1.1; 1.2 ....  ứng với mục tiêu 1; 2.1, 2.2, 2.3 ... ứng 
với mục tiêu 2, và tiếp tục 

- Các hoạt động/nôi dung mã số: 1.1.1, 1.1.2 ... ứng với kết quả 1.1 

 

Bảng 3.2: Mã số các cấp trong khung logic nghiên cứu 
 Tóm tắt  Chỉ tiêu đo lường Phương tiện/Nguồn 

để thẩm định các chỉ 
tiêu 

Các giả định 
quan trọng 

Mục đích/Mục 
tiêu tổng thể  

    

Mục tiêu cụ 
thể của 
nghiên cứu 

1.... 
2. ...... 
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 Tóm tắt  Chỉ tiêu đo lường Phương tiện/Nguồn 
để thẩm định các chỉ 
tiêu 

Các giả định 
quan trọng 

Đầu ra/ Kết quả 1.1 
1.2 
..... 
2.1 
2.2 
2.3 
....... 

   

Các hoạt 
động/nôi dung 
nghiên cứu 

1.1.1 
1.1.2 
..... 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
...... 
2.1.1 
.... 
2.2.1 
2.2.2 
...... 
2.3.1 
..... 
 
 

   

 

ix) Các câu hỏi chính phục vụ cho việc xây dựng khung logic ở các cấp 
độ 

Mục đích tổng thể 

- Vấn đề chính là gì mà nghiên cứu cần giải quyết? – Mô tả mục đích 

- Nghiên cứu sẽ đóng góp ở mức nào cho giải pháp đó? – Xác định các 
chỉ tiêu 

- Làm thế nào đo lường mức đóng góp của nghiên cứu? – Xác định 
phương tiện/phương pháp kiểm tra/thẩm định. 

- Điều kiện gì là cần thiết để đạt được mục đích và nguy cơ của nó là gì? 
– Xác định các giả định quan trọng 

Mục tiêu 

- Ảnh hưởng và tác động trực tiếp và chính của nghiên cứu sẽ là gì? – 
Xác định các mục tiêu  

- Những điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề ở mức nào?  - Xác định các 
chỉ tiêu 
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- Các ảnh hưởng và tác động được đo lường như thế nào? – Xác định 
phương tiện kiểm tra 

- Các điều kiện cần thiết khác là gì để nghiên cứu đóng góp vào mục đích 
và các nguy cơ của nó? Các kết quả nghiên cứu được áp dụng trong 
thực tiễn như thế nào? – Xác định các giả định 

Đầu ra 

- Nghiên cứu sẽ tạo ra sản phẩm gì? – Xác định các đầu ra và mô tả các 
chỉ tiêu. 

- Các kết quả được đo lường như thế nào? – Xác định các phương tiện 
kiểm tra. 

- Các điều kiện cần thiết để các đầu ra giải quyết được mục tiêu và nguy 
cơ của nó là gì? – Xác định các giả định 

Các hoạt động/nội dung nghiên cứu 

- Cái gì đang được làm? 

- Các gì, làm như thế nào, phương tiện, thiết bị nào cần có? 

- Nhu cầu tài chính? 

- Các điều kiện nào là cần thiết để các họat động tạo ra được các kết quả 
đầu ra và nguy cơ, rủi ro của nó là gì? 

 

Tham khảo khung logic của một số đề xuất nghiên cứu: 

- Hướng dẫn tóm tắt khung logic nghiên cứu, dự án của Cơ quan hợp tác 
và phát triển Thụy Sĩ 

- Đề cương nghiên cứu Quản lý rừng đầu nguồn dựa vào cộng đồng 

 

2.  Tiến trình logic phát triển giải pháp/phương 
pháp  nghiên cứu cụ thể và xác định nguồn lực 
nghiên cứu 

Đây là một tiến trình logic, xuất phát từ ý tưởng/chủ đề nghiên cứu đã phát 
hiện trên cơ sở phân tích vấn đề và tổng quan vấn đề nghiên cứu, cùng với chọn lựa 
phương pháp luận nghiên cứu thích hợp, từ đây xác định các cấu phần quan trọng 
trong nghiên cứu là: i) Mục đích, mục tiêu nghiên cứu, ii) Kết quả đầu ra của nghiên 
cứu, iii) Họat động/Nội dung nghiên cứu, và iv) Giả định nghiên cứu cần thiết. Tất 
cả thể hiện trong một khung logic nghiên cứu đã trình bày ở phần trên.  
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Từ đây cần tiếp tục xác định các cấu phần chi tiết của đề xuất nghiên cứu là 

i) Phương pháp/giải pháp nghiên cứu cụ thể cho từng nội dung/họat 
động nghiên cứu 

ii) Các nguồn lực cần thiết cho từng hoạt động/nội dung nghiên cứu và 
tương ứng/phù hợp với phương pháp nghiên cứu. 

 

Tiến trình logic này được biểu diễn trong sơ đồ 3.1 

 
 

Sơ đồ 3.1: Tiến trình logic phát triển giải pháp nghiên cứu 

 

Chủ đề, đề 
tài 

Tổng quan 
vấn đề  

Phương pháp 
luận 

Mục đích. mục 
tiêu , kết quả 
nghiên cứu 

Nội dung nghiên 
cứu (Hoạt động 
nghiên cứu) 

Phương pháp 
nghiên cứu cụ 
thể 

Các giả định quan trọng 
theo cấp độ 

Mong đợi, khám phá mới 

Củng cố vấn đề nghiên cứu 

Định hướng nghiên cứu 

Đạt được điều gì: Tri 
thức, phương pháp, 
sản phẩm?  

Làm gì đề đạt mục 
tiêu? 

Làm như thế nào đề 
thực hiện nội dung? 

Điều kiện cần thiết? 

Nguồn lực 
nghiên cứu 

Các đầu vào cho 
nghiên cứu 
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2.1. Chọn lựa, thiết lập phương pháp nghiên cứu cụ thể 
Phương pháp nghiên cứu cụ thể là giải pháp, tiếp cận nghiên cứu, công cụ 

nghiên cứu, thực nghiệm để thực hiện nội dung nghiên cứu và giúp cho nghiên cứu 
đạt được kết quả và mục tiêu. 

Phương pháp nghiên cứu khoa học bao gồm việc kiểm nghiệm một giả 
thuyết thông qua thử nghiệm hoặc tiến hành khảo sát, điều tra, đánh giá. Các thiết 
kế thử nghiệm thường theo cần được bố trí để bảo đảm có số liệu cần thiết, tin cậy 
và có thể xử lý thống kê hoặc các công cụ đánh giá để kiểm định giả thuyết 

Cần chỉ ra phương pháp thu thập số liệu cụ thể, phương pháp kiểm tra, khảo 
sát, công cụ thống kê, và tất cả cần có trong một khung logic cụ thể. 

Phương pháp nghiên cứu bao gồm một số nhóm chính sau đây: 

i) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn, thực nghiệm: 

- Phương pháp quan sát khoa học: Là một hoạt động có tổ chức, mục 
đích, kế hoạch và có phương tiện để tìm các dấu hiệu đặc trưng hay 
quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu. Ví dụ: Quan sát đặc tính 
sinh học của động vật rừng, của sâu bệnh hại, ... Đối với phương pháp 
này cần tiến hành 

o Lập kế hoạch thời gian thích hợp để quan sát được đối tượng, 

o Xác định các phương tiện, công cụ thích hợp. 

o Tổng hợp và khái quát quy luật 

- Phương pháp điều tra tự nhiên và xã hội: Là phương pháp khảo sát 
một nhóm đối tượng trên một diện rộng nhằm phát hiện quy luật, 
những đặc điểm định tính và định lượng của đối tượng nghiên cứu. Ví 
dụ: Điều tra quy luật phân bố, cấu trúc rừng; quan hệ sinh thái loài; 
điều tra về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, ... Đối 
với phưong pháp này cần tiến hành xác định:  

o Số mẫu thu thập cần thiết 

o Chọn lựa phương pháp điều tra 

o Thiết kế mẫu biểu điều tra 

o Phương pháp xử lý số liệu, ước lượng cho tổng thể về số trung 
bình, biến động, phân bố, quan hệ, ..... 

- Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức các thí nghiệm trên đồng ruộng, 
trong rừng hoặc trong phòng thí nghiệm. Việc tổ chức thử nghiệm cần 
có thiết kế cụ thể để có thể đánh giá được kết quả. Ví dụ: Thử nghiệm 
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trồng rừng với các mật độ khác nhau để đánh giá sản lượng, thử 
nghiệm các phương pháp nhân giống, thử nghiệm giống mới, ... Đối 
với phương pháp này cần tiến hành: 

o Thiết kế thí nghiệm 

o Bố trí thí nghiệm với lần lặp lại thích hợp để xử lý thống kê 

o Thu thập số liệu theo định kỳ 

o Xử lý số liệu và phân tích kết quả 

- Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm: Trên cơ sở tổng kết các 
kinh nghiệm một cách có hệ thống, khách quan các kết quả nghiên 
cứu, các tri thức đã có về một vấn đề nào đó, đưa ra khuyến cáo nhân 
rộng trên hiện trường hay tổ chức chia sẻ ở các hội thảo. Đối với 
phương pháp này cần tiến hành: 

o Tổng hợp dữ liệu, tài liệu 

o Hệ thống các tài liệu theo chủ đề 

o Thẩm định tính xác thực và tin cậy của các tài liệu 

o Phân tích, đánh giá, phản biện 

o Tông hợp các vấn đề phát hiện 

ii) Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Bắt đầu bằng việc phân tích, phân 
loại các tài liệu để tìm ra cấu trúc lý thuyết, các xu hướng phát triển; từ đó tổng hợp 
để xây dựng một hệ thống khái niệm, phạm trù mới. 

iii) Phương pháp chuyên gia: Là phương pháp sử dụng trí tuệ của một đội 
ngũ chuyên gia trong chuyên ngành nghiên cứu để xem xét nhận định một vấn đề 
nào đó. Phương pháp này giúp cho việc phát huy trí tuệ tập thể, tuy nhiên đôi khi nó 
phụ thuộc vào chủ quan, kinh nghiệm, định kiến của chuyên gia nên kém khách 
quan. Các tổ chức thông thường là hội thảo có sự tham gia hoặc làm việc nhóm. 

iv) Phương pháp mô hình hoá, mô phỏng toán học các quy luật tự nhiên 
và xã hội:  

- Các tri thức có thể được khái quát thành các quy trình, mô hình để 
điều khiển tạo ra sản phẩm mới 

- Trên cơ sở dữ liệu đầu vào từ điều tra, thử nghiệm, thống kế toán học 
được áp dụng để đạt được các kết quả: i) So sánh đánh giá các kết quả 
nghiên cứu, ii) Phát hiện quy luật theo một dạng hàm toán học, iii) Mô 
phỏng, khái quát hoá thành các mô hình toán phục vụ dự báo, điều 
khiển các quy luật tự nhiên và xã hội  
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Mô hình toán có thể biểu diễn bằng một hàm tuyến tính hoặc phi tuyến tinh 
nhiều biến tác động đến một biến phụ thuộc: y = f(x1, x2, x3, x4, .... xn). Ví dụ y: 
sinh trưởng của cây rừng, các xi là các biến số sinh thái, tác động của con người, .... 
từ đây có thể dự báo sinh trưởng y qua các biến xi hoặc thay đổi xi để đạt được giá 
trị y mong muốn trong quản lý rừng. 

v) Phưong pháp nghiên cứu có sự tham gia (PR - Participatory  
Research): Đối với phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào 
cộng đồng, khi mà những nghiên cứu “hàn lâm” với ý đồ nghiên cứu từ nhà nghiên 
cứu trở nên khó áp dụng và “chuyển giao” vào thực tế, người ta buộc phải suy nghỉ 
đến những nghiên cứu phục vụ cho nhu cầu đích thực của nông dân, hoặc giải quyết 
các vấn đề mà nông hộ đang gặp phải. Trong đó người nông dân tham gia vào tiến 
trình nghiên cứu với nhà khoa học. Đây là một phương pháp nghiên cứu hứa hẹn 
thành công cho nhiều vấn đề nghiên cứu ứng dụng trong quản lý tài nguyên dựa vào 
cộng đồng. 

Các công cụ có thể áp dụng đối với nghiên cứu có sự tham gia: 

- Đánh giá nông thôn có sự tham gia – PRA 

- Tổ chức thử nghiệm cùng nông dân (PTD) (Tham khảo tài liệu PTD) 

- Đồng thời ứng ứng các phương pháp phân tích dữ liệu thống kê để kết 
luận. 

 

Geever and McNeill (1997) chỉ ra rằng sẽ rất hữu ích nếu sử dụng 3 câu hỏi: 
"how?", "when?", và "why?" khi trình bày phương pháp nghiên cứu. Để trả lời câu 
hỏi “how” sẽ cung cấp chi tiết các gì sẽ diễn ra khi dự án bắt đầu và đến kết thúc, 
trả lời câu hỏi “when” là trình bày phương pháp trong một chuỗi logic các hoạt 
động trong một khung thời gian; và trả lời câu hỏi “why” tức là cần chứng minh tại 
sao lại lựa chọn phương pháp đó, đặc biệt nếu đó là phương pháp mới, chưa phổ 
biến. Ngoài ra trong một số trường hợp cũng cần trả lời câu hỏi “where” để chỉ ra 
nơi chốn thực hiện phương pháp 

 

Trong xác định phương pháp nghiên cứu, một nội dung/hoạt động nghiên 
cứu có thể chỉ sử dụng một phương pháp nghiên cứu hoặc sử dụng nhiều phương 
pháp nghiên cứu hoặc sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu.  

Các phương pháp nghiên cứu nói trên có tính độc lập tương đối đồng thời có 
mối quan hệ với nhau khi áp dụng, một phương pháp này được áp dụng sẽ là tiền đề 
để áp dụng phương pháp khác. Ví đụ phưong pháp điều tra, thử nghiệm trên đồng 
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ruộng sẽ cung cấp dữ liệu, thông tin cho phương pháp mô hình hoá, mô phỏng toán 
học để phát hiện quy luật, so sánh, đánh giá, hệ thống hoá. 

 

 

Trong nghiên cứu, cả tự nhiên và xã hội, hầu hết cần ứng dụng thống kê và 
tin học để bố trí thí nghiệm, khảo sát và phân tích dữ liệu.  Có như vậy thì mới cho 
thấy nghiên cứu bảo đảm khách quan và kết quả là tin cậy với mức sai số cho phép. 
Trước đây nhiều nghiên cứu liên quan đến các nhân tố xã hội, nhiều nhà nghiên cứu 
cho rằng không thể áp dụng thống kê, ngay cả các nghiên cứu về sinh thái, thực vật 
học, ... đều cũng có quan điểm như vậy; và từ đó các mô tả kết quả đôi khi chỉ là 
hiện tượng, không phát hiện được quy luật. Tuy nhiên trong giai đoạn gần đây, 
phương pháp thống kê đã phát triển cho hầu hết các lĩnh vực xã hội, sinh học, môi 
trường, nông lâm nghiệp, y tế, kinh tế, ... . Từ đây nó giúp cho nhà nghiên cứu phát 
triển công cụ nghiên cứu ngay từ bước chuẩn bị để thu thập số liệu, biết rằng việc 
thu thập dữ liệu như thế nào là hợp lý và đủ để phân tích thống kê; và làm thế nào 
để phân tích khách quan các số liệu cả định tính và định lượng để đưa ra kết luận. 

Việc bố trí thí nghiệm và xử lý thống kê và áp dụng tin học, tham khảo: 
“Thống kê và Tin học trong lâm nghiệp” 

2.2. Xác định các nguồn lực cần thiết cho nghiên cứu 
Sau khi đã xác định tất cả các cấu phần liên quan đế nghiên cứu, cần thiết 

tính toán đến các nguồn lực cho nghiên cứu, các nguồn lực này cần được làm rõ cụ 
thể theo phương pháp tiếp cận ứng với rừng mục tiêu nghiên cứu. Câu hỏi là: Nhân 
lực, thiết bị, phương tiện và các nguồn lực khác là sẵn sàng để giải quyết được vấn 
đề nghiên cứu trong thực tiễn? 

Ví dụ: Phương pháp nghiên cứu của đề tài: “Xây dựng mô hình quản lý rừng 
dựa vào cộng đồng” (trích) 

Phương pháp hệ thống hoá tiến trình phát triển mô hình quản lý rừng cộng 
đồng và xây dựng các tài liệu hướng dẫn: 

- Kiểm nghiệm các phương pháp trên hiện trường trong suốt thời gian nghiên 
cứu 02 năm cùng với các bên tham gia và người dân 

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản hồi 

- Tổng hợp thành các chu trình, đơn giản hoá, cụ thể hoá để có thể vận dụng 
thuận lợi trong thực tế với người dân. 

 

Bảo Huy và cộng sự (2004) 
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Yêu cầu về nguồn lực có thể bao gồm ít nhất là trong 7 hạng mục: Nguồn lực 
con người, phương tiện, thiết bị, nguồn cung cấp, tài chính, hỗ trợ về tổ chức, và 
các nguồn lực liên quan khác. Các hạng mục này cần được xác định, tính toán cụ 
thể khi thảo luận để chuẩn bị đề xuất kinh phí cho dự án nghiên cứu 

i) Nguồn nhân lực, con người : Sự sẵn sàng về nguồn nhân lực để tiến 
hành tất cả các khía cạnh của nghiên cứu là yếu tố cốt lõi để bảo đảm 
nghiên cứu thành công. Điều này không chỉ bao gồm cá nhân các nhà 
nghiên cứu, kỹ thuật viên nghiên cứu, trợ lý nghiên cứu; mà còn quan 
trọng là các nhân viên hỗ trợ, hành chính, kế toán và trợ lý hiện 
trường. Những người này là sẵn sàng tại các thời điểm theo kế hoạch 
nghiên cứu? Họ đã có đủ kỹ năng thích hợp cho nghiên cứu? Có hay 
chưa cơ chế giám sát thích hợp để quản lý sự tham gia trong nghiên 
cứu? ..... Như vậy nhà nghiên cứu cần chuẩn bị để quản lý các thành 
tố nguồn nhân lực của nghiên cứu một cách thích hợp và thỏa đáng. 

ii) Phương tiện : Phương tiện cần thiết cho nghiên cứu cần phải hết sức 
cụ thể. Phòng thí nghiệm, hiện trường như thế nào để hoàn thành 
nghiên cứu? Các phương tiện cần thiết là sẵn sàng ở các thời điểm 
nghiên cứu thích hợp? 

iii) Thiết bị : Kế hoạch về chuẩn bị và sử dụng thiết bị cũng có tầm quan 
trọng như là nguồn nhân lực và phương tiện. Trong trường hợp đặc 
biệt, thiết bị chuyên ngành cần phải có, và điều quan trọng là người 
nghiên cứu cần có đủ kỹ năng để sử dụng và bảo quản thiết bị đó. Nếu 
cần thiết phải có đào tạo, và như vậy thì nguồn kinh phí sẽ ở đâu?. 

iv) Nguồn cung cấp : Tất cả các nghiên cứu liên quan đến nông lâm 
nghiệp đều yêu cầu có nguồn cung cấp các vật tư, thiết bị, giống, cây 
con, .... Cần làm rõ nguồn cung cấp, chất lượng, giá cả, thời gian ,.... 
cho ncác hạng mục nghiên cứu. 

v) Tài chính :  Sau khi thẩm định, tính toán những gì mà nghiên cứu cần 
như nguồn nhân lực, phương tiện, thiết bị, nguồn cung cấp, .. trên cơ 
sở đó xác định nguồn tài chính cần có. Yêu cầu hỗ trợ cho nghiên cứu 
luôn luôn được cân bằng giữa ý tưởng của người nghiên cứu với 
nguồn ngân sách thực tế, do vậy điều này cần có sự cân đối giữa mục 
tiêu nghiên cứu với nguồn tài chính tối thiểu phải có để có thể hoàn 
thành nghiên cứu. 

vi) Hỗ trợ về tổ chức thể chế : Một cách chắc chắn là nghiên cứu cần có 
sự hỗ trợ của cơ quan về tài chính, thiết bị, sử dụng phương tiện, .... 
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và các cơ quan, tổ chức, địa phương khác về điều kiện làm việc, 
nghiên cứu. Làm rõ điều này sẽ là thuận lợi cho việc triển khai kế 
hoạch nghiên cứu 

vii) Quan tâm đặc biệt khác : Một số nghiên cứu cần có giấy phép hoặc 
chấp thuận chính thức ở một số hoạt động, do vậy cũng cần có sự hỗ 
trợ về mặt pháp lý. Ví dụ như nghiên cứu biến đổi gien (Genetically 
modified organism – GMOs) hoặc du nhập côn trùng để điều khiển 
sinh học, .... 

2.3. Khung logic cho giải pháp – kế hoạch nghiên cứu 
Trên cơ sở khung logic nghiên cứu đã xác định các cấu phần : Mục đích, 

mục tiêu, kết quả, nội dung/hoạt động nghiên cứu ; tiếp tục xác định các phương 
pháp nghiên cứu cụ thể cho từng nội dung nghiên cứu ; và ứng với từng phương 
pháp nghiên cứu dự toán các nguồn lực cần thiết (7 loại nguồn lực) ; cuối cùng là 
địa điểm và thời gian tiến hành, tất cả như đã trình bày ở phần trên 

Khung logic về giải pháp - kế hoạch nghiên cứu cần mô tả các hoạt động của 
dự án nghiên cứu một cách chi tiết, chỉ ra làm thế nào mục tiêu nghiên cứu sẽ đạt 
được. Việc mô tả cần có thứ tự và có mối quan hệ với nhau của các hoạt động/nội 
dung nghiên cứu 

Tất cả được thể hiện trong mộ khung logic giải pháp – kế hoạch nghiên cứu. 
Khung này sẽ được sử dụng để tiến hành nghiên cứu trên trong thực tế. 

 

Bảng 3.3 : Khung logic giải pháp – kế hoạch nghiên cứu 

Nội dung/họat 
động nghiên cứu 

Phương pháp 
nghiên cứu cụ 
thể 

Các nguồn lực 
cần thiết 

Địa điểm Thời gian tiến 
hành 

1.1.1 ..... - - - - 

 - - - - 

1.1.2 ..... - - - - 

2.1.1 .... - - - - 

2.2.1     
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Ví dụ: Khung logic giải nghiên cứu (Đề tài: Quản lý rừng dựa vào cộng đồng) (trích)  
Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 

cụ thể 
Các nguồn lực 
cần thiết 

Địa điểm Thời gian 

1.1.1. Thử nghiệm ứng dụng 
công nghệ thông tin trong 
điều tra, mô tả và hệ thống 
hoá kiến thức sinh thái địa 
phương về quản lý rừng 
thường xanh và rừng khộp  

 

Phỏng vấn, sơ đồ hoá kiến 
thức 

Hệ thống hoá theo chủ đề và 
lập cơ sở dữ liệu kiến thức 
sinh thái địa phương bằng 
phần mềm Win AKT5.0 

 

   

1.2.1 Phát triển kỹ thuật lâm 
nghiệp trên các trạng thái 
rừng dựa vào cộng đồng 

Áp dụng và phát triển các 
công cụ PTD theo chủ đề 
cho từng trạng thái rừng 

10 thử nghiệm theo phương 
pháp PTD ở hai địa phương, 
mỗi thử nghiệm được lặp lại 
2 - 7 lần 

   

2.1.1. Thiết kế phương pháp 
đánh giá tài nguyên đơn 
giản, lập kế hoạch và tổ 
chức kinh doanh rừng dựa 
vào cộng đồng 

 

 

Mô hình hoá các nhân tố 
điều tra để xây dựng 
phương pháp ứng dụng và 
bảng biểu điều tra rừng và 
lập kế hoạch kinh doanh đơn 
giản 

 

   

2.2.1. Kiếm nghiệm 02 kế 
hoạch kinh doanh rừng ở hai 
cộng đồng 

 

Tổ chức cho cán bộ kỹ thuật 
và người dân đánh giá trên 
hiện trường để kiểm nghiệm 
tính thích ứng của phương 
pháp 
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Chương 4: Trình bày đề xuất nghiên cứu và 
báo cáo khoa học 

1 Viết đề xuất nghiên cứu 
Nội dung của đề xuất nghiên cứu có thể có những khác nhau tùy theo ngành 

nghiên cứu, cơ quan tài trợ nghiên cứu yêu cầu, tuy nhiên thông thường chúng cần 
bao gồm các thành tố cơ bản giống nhau. Như đã được chỉ ra bởi Geever and 
McNeill (1997), hầu hết tất cả các đề xuất nghiên cứu đều có các thành tố cơ bản 
sau đây: 

i. Tóm tắt 

ii. Giới thiệu 

iii. Vấn đề nghiên cứu 

iv. Mô tả dự án nghiên cứu 

v. Tài chính 

vi. Lý lịch khoa học (Curriculum Vitae) 

vii. Tài liệu tham khảo 

viii. Phụ lục (Nếu có) 

 

i) Tóm tắt 

Tóm tắt cần cung cấp cho người đọc một cách tóm gọn các gì sẽ phát hiện 
được từ nghiên cứu này. Do vậy những phần quan trọng nhất cần có trong tóm tắt. 
Nó cần đặt ở trang đầu tiên của đề xuất nghiên cứu và không nên quá một trang. 
Điều này cần trình bày với những từ có tính thuyết phục, cô đọng. 

Tóm tắt đề xuất nghiên cứu là trình bày cô đọng vấn đề cần nghiên cứu và 
tóm tắt về dự án nghiên cứu, lợi ích mà nó mang lại. Nó cũng cần chỉ ra yêu cầu về 
tài chính và tập trung vào năng lực của cơ quan, người nghiên cứu để có thể thực 
hiện đề tài này. Tóm tắt đề xuất nghiên cứu rất quan trọng, vì nhiều cơ quan tài trợ, 
thẩm định sẽ không có nhiều thời gian để đọc toàn văn bản đề xuất nghiên cứu 

ii) Giới thiệu 

Miner and Miner (1998) nhấn mạnh rằng phần này cần được viết nhằm nhấn 
mạnh ý nghĩa và sức thuyết phục của ý tưởng nghiên cứu và khả năng giải quyết 
vấn đề của người nghiên cứu. 
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Nội dung bao gồm : 

- Làm rõ ràng bạn là ai 

- Mô tả mục đích của cơ quan bạn 

- Cung cấp cho nhà tài trợ mục đích và ưu tiên nghiên cứu 

- Xây dựng sự tin tưởng về chủ đề nghiên cứu 

- Định hướng một cách logic đến phần tiếp theo đó là vấn đề nghiên cứu 

iii) Vấn đề nghiên cứu 

Phần này trình bày lý do mà đề xuất nghiên cứu muốn thực hiện. Cần trình 
bày có mối liên hệ với phần giới thiệu và liên kết với các phần sau. Nó làm cho 
người đọc nhận thức và hiểu rõ hơn ý nghĩa của đề xuất nghiên cứu và làm thế nào 
nghiên cứu này giải quyết được vấn đề đặt ra. 

Cần viết gọn, súc tích, trình bày những sự kiện đã có bằng các con số thống 
kê để làm rõ nhu cầu nghiên cứu trên cơ sở tổng quan vấn đề nghiên cứu. Ở phần 
này cũng cần cung cấp các tiềm năng thực tế để đáp ứng nhu cầu và làm rõ nghiên 
cứu này như là một mô hình hoặc cách tiếp cận hữu ích. Trình bày các ưu tiên để 
giải quyết nhu cầu và chứng minh rằng bạn là người thích hợp nhất để thực hiện 

iv) Mô tả dự án nghiên cứu 

Mô tả dự án nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở và trọng tâm của đề xuất nghiên 
cứu như là các mục tiêu, kết quả, kế hoạch nghiên cứu thử nghiệm, lan rộng các kết 
quả, các phương tiện và thiết bị cần thiết và tài liệu tham khảo cho nghiên cứu. Tất 
cả các cấu phần này sẽ cung cấp một bức tranh tổng thể ở đề xuất nghiên cứu 

Mô tả dự án nghiên cứu cần làm một cách rõ ràng, đặc biệt là mục tiêu và kết 
quả nghiên cứu. Các mục tiêu, kết quả bắt buộc phải xác thực, cụ thể, thực tiễn, đo 
lường được và khả thi trong thời gian của nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu 
cần được xác định bởi mục tiêu và kết quả nghiên cứu và cần cụ thể cách làm để đạt 
được các kết quả, mục tiêu đó. Các phương pháp cần được mô tả how (làm như thế 
nào, cái gì sẽ diễn ra), when (kế hoạch thời gian cho các hoạt động), why (lý do để 
sử dụng một phương pháp/cách tiếp cận cụ thể) và  where (phòng thí nghiệm, hiện 
trường hoặc địa phương, ...). Trong phần này cần tạo cho người đọc hình dung được 
tiến trình mà nghiên cứu sẽ diễn ra, và ai sẽ làm gì, .... Một tiến trình đánh giá để 
thẩm định sự thành công của mục tiêu nghiên cứu cũng cần được trình bày ở đây. 

Ở đây cần trình bày và giải thích khung logic nghiên cứu và khung logic giải 
pháp – kế hoạch nghiên cứu. 
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v) Kinh phí 

Kinh phí cần được trình bày theo các hạng mục chi tiêu chính, đồng thời cho 
thấy sự cần thiết của nó. Khi chuẩn bị phần kinh phí, cần xem lại từ đâu đến cuối đề 
xuất để làm một danh sách cá nhân, thiết bị, phương tiện, vật liệu cần thiết để tiến 
hành nghiên cứu. Danh sách ban đầu của nguồn lực cần thiết sẽ cung cấp cơ sở cho 
việc tính tóan các hạng mục chi phí đa dạng 

vi) Lý lịch khoa học (Curriculum Vitae) 

Trong các đề xuất nghiên cứu bao giờ cũng yêu cầu đính kèm lý lịch khoa 
học của cá nhân nghiên cứu hoặc của tất cả thành viên nghiên cứu. Lý lịch khoa học 
thường được viết theo mẫu của cơ quan tài trợ, cung cấp kinh phí. Lý lịch khoa học 
là rất quan trọng trong việc cơ quan tài trợ quyết đinh tuyển chọn đề tài, trong đó 
đáng quan tâm là lĩnh vực người nghiên cứu làm việc có quan hệ với vấn đề nghiên 
cứu hay không ?, các kinh nghiệm đã có liên quan đến vấn đề này ?  

vii) Tài liệu tham khảo 

Trình bày tài liệu đã tham khảo, trích dẫn khi viết đề xuất nghiên cứu. Cách 
trình bày phải theo đúng quy định, vì đây thể hiện tính khoa học trong sắp xếp, hệ 
thống thông tin. (Quy định về sắp xếp tài liệu tham khảo ở chương 2) 

Phần này cần cũng chỉ ra rằng người đề xuất nghiên cứu đã tham khảo đầy 
đủ tài liệu liên quan và thích hợp. Cần biết rằng đây là phần chứng minh rằng đề 
xuất nghiên cứu là hợp lý, có ý nghĩa và các phương pháp là thích hợp để đạt được 
kết quả. 

2 Cấu trúc báo cáo khoa học 
Cấu trúc báo cáo khoa học cũng thay đổi tùy theo lĩnh vực, ngành nghiên cứu 

và quy định của cơ quan tài trợ, tuy nhiên chúng bao giờ cũng bao gồm những phần 
cơ bản để bảo đảm trình bày được toàn bộ kết quả nghiên cứu.  

Dưới đây là một mẫu của báo cáo khoa học. 

 

i) Mẫu viết báo cáo khoa học 

Bìa gồm trang ngoài và trang trong 

Mục lục 

Danh sách những người thực hiện đề tài 

Danh mục chữ viết tắt 

Danh mục bảng biểu 
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Danh mục đồ thị 

Danh mục sơ đồ 

Danh mục hình ảnh 

Lời cảm ơn 

Chương 1: Mở đầu - Giới thiệu đề tài 

1.1. Mở đầu, lý do, tính cấp thiết của nghiên cứu 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

1.3. Giả định nghiên cứu 

1.4. Đối tượng, khu vực, phạm vi nghiên cứu 

Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

2.1. Ngoài nước 

2.2. Trong nước 

2.3 Thảo luận 

Chương 3: Đặc điểm khu vực nghiên cứu 

3.1. Điều kiện tự nhiên 

3.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 

Chương 4: Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nội dung nghiên cứu 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

4.2.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

4.2.1. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

4.2.3. Khung logic nghiên cứu 

Chương 5: Kết quả và phân tích thảo luận 

Kết quả nghiên cứu được trình bày có hệ thống, logic với tiến trình nghiên 
cứu và kết quả đạt được. Cần minh hoạ kết hợp đa dạng với sơ đồ, bảng, đồ 
thị, hình,.... 

Chương 6: Kết luận và kiến nghị 

6.1. Kết luận (Trình bày từng kết luận cụ thể, tóm tắt đầy đủ các kết quả 
nghiên cứu) 

6.2. Kiến nghị 

Tài liệu tham khảo 

Phụ lục 
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ii) Đinh dạng báo cáo khoa học 

Báo cáo khoa học cần được trình bày theo các quy định thống nhất, một số điểm 
quan trong trong viết trình bày báo cáo được đưa ra dưới đây: 

 

- Đánh số tiêu đề, chương, mục: Sử dụng đồng nhất, nhiều nhất là 4 cấp tiêu đề, 
mỗi cấp tiêu đề thống nhất cỡ chữ, đậm nhạt khác nhau 

- Đánh số hình, bảng, phương trình: Số của hình, ảnh, bảng biểu, đồ thị phương 
trình phải thể hiện được số mục lớn, ví dụ: Bảng 5.2. Đặc điểm hình thái của 
nấm Fusarium oxysporium, thuộc mục 5, bảng thứ 2. Bảng ngắn, hình nhỏ đưa 
ngay sau đoạn văn, bảng dài đưa một trang riêng, theo chiều đứng hoặc ngang 
Một số bảng có nội dung nhiều không nhất thiết phải có cỡ chữ như quy định. 
Nếu có bảng ngang thì đầu bảng phải quay vào gáy. 

- Đánh số trang: Trước mục 1 (Mở đầu) phải đánh số trang bằng kiểu chữ la mã 
thường i, ii, iii, iv, v, vi..  Các trang phần sau đánh số trang liên tục bằng kiểu số 
ả rập 1, 2, 3 … Đánh số trang ở giữa, bên trên mỗi trang. 

- Phương trình toán học: Biểu thị theo dạng công thức toán học (Sử dụng 
Microsoft Equation): 

Ví dụ: 

∑ +−+ dcxycd
aâ (

      (5.7) 

 

- Câu trích dẫn: Câu trích dẫn được đặt trong ngoặt kép sau đó ghi số thứ tự  tài 
liệu tham khảo trong ngoặc vuông. Vd: “...rừng là vàng...” [5] (tài liệu tham 
khảo có số thứ  tự là 5) 

- Phần phụ lục: Phụ lục được sắp xếp theo trình tự trình bày của báo cáo, đánh số 
phụ lục 1, 2, 3. 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
Tài liệu này được biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy môn học “Thống kê và Tin học trong 
lâm nghiệp” cho lớp Cao học Lâm nghiệp ở trường Đại học Tây Nguyên. Môn học  này giúp 
cho người học phân tích, xử lý số liệu thống kê trên máy vi tính trong quá trình học tập, làm đề 
tài nghiên cứu cũng như ứng dụng vào thực tiễn.  
 
Có rất nhiều phần mềm ứng dụng để xử lý thống kê như SPSS, Statgraphics Plus, Excel....  
Microsoft Excel được mọi người biết đến khi nói đến công cụ bảng tính, tính tóan..., nhưng 
những chức năng chuyên sâu về ứng dụng thống kê trong sinh học, nông lâm nghiệp, quản lý 
tài nguyên thiên nhiên, môi trường lại ít được đề cập đến. Mục đích của môn học này là khai 
thác chức năng xử lý thống kê hết sức phong phú và mạnh của phần mềm Excel để ứng dụng 
trong phân tích các kết quả thí nghiệm, đánh giá các kết quả điều tra khảo sát trong lâm nghiệp, 
nghiên cứu về quản lý tài nguyên thiên nhiên. Trong đó bao gồm các xử lý thống kế phổ biến 
như: Phân tích các đặc trưng mẫu, so sánh các mẫu thí nghiệm, phân tích phương sai, tương 
quan hồi quy, dự báo….. do đó phần mềm Excel được chọn lựa để giới thiệu.  
Các phần mềm thống kê chuyên dụng và phổ biến trên thế giới là Statgrahics Plus, SPSS, …. 
Đây là các phần mềm thống kê được ứng dụng rộng trong hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu, 
phân tích dữ liệu của nhiều ngành khác nhau về xã hội, tự nhiên. Ứng dụng mạnh của các phần 
mềm này là phân tích các mô hình hồi quy đa biến dạng tuyến tính hay phi tuyến tính với các 
cách phân tích đa dạng như hồi quy lọc, hồi quy từng bước, tổ hợp biến, mã hóa tự động các 
biến định tính, ….. Do đó phần mềm Statgraphics Plus cũng được giới thiệu để người học có 
thể tiếp cận với công cụ phân tích thống kê này. 
 
Tài liệu này sẽ không đi sâu vào lý thuyết xác suất thống kê, mà thiên về hướng ứng dụng đơn 
giản, dễ hiểu, kèm theo các ví dụ để người đọc có thể thực hành các chức năng xử lý, phân tích 
dữ liệu bằng Excel, Statgraphics Plus một cách nhanh chóng, thuận tiện trong hoạt động quản 
lý và nghiên cứu lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 
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1 TỔNG QUÁT VỀ CHỨC NĂNG XỬ LÝ THỐNG KÊ CỦA 
EXCEL VÀ STATGRAPHICS PLUS 


1.1 Tổng quát về phần xử lý thống kê trong Excel 
Excel thiết kế sẵn một số chương trình để xử lý số liệu và phân tích thống kê cơ bản ứng dụng 
trong nhiều lĩnh vực: 
- Chức năng xử lý số liệu, tạo bảng tổng hợp dữ liệu: Sắp xếp, tính toán nhanh các bảng 


tổng hợp từ số liệu thô,... 
- Chức năng của các hàm: Cung cấp hàng loạt các hàm về kỹ thuật, thống kê, kinh tế tài 


chính, hàm tra các chỉ tiêu thống kê như t, F, χ2 
- Chức năng Data Analysis: Dùng để phân tích thống kê như phân tích các đặc trưng mẫu, 


tiêu chuẩn t để so sánh sự sai khác, phân tích phương sai, ước lượng các tương quan hồi 
quy 


- Phân tích mô hình tưong quan hoặc hồi quy để dự báo các thay đổi theo thời gian ngay 
trên đồ thị. 


- ...... 
 Lưu ý: Về việc cài đặt chương trinh phân tích dữ liệu (Data Analysis) trong Excel: 


o Khi cài đặt phần mềm Excel phải thực hiện trong chế độ chọn lựa cài đặt, sau 
đó phải chọn mục: Add-Ins và Analysis Toolpak. 


o Khi chạy Excel lần đầu cần mở chế độ phân tích dữ liệu bằng cách: Menu 
Tools/Add-Ins và chọn Analysis Toolpak-OK. 
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Như vậy trong thực tế quản lý dữ liệu nông lâm nghiệp nói riêng, việc khai thác hết tiềm năng 
ứng dụng của Excel cũng mang lại hiệu quả tốt mà không nhất thiết phải tìm kiếm thêm một 
phần mềm chuyên dụng nào khác. Vấn đề đặt ra là xác định chiến lược ứng dụng và khai thác 
đúng và sâu các công cụ chức năng thống kê sẵn có ở một phần mềm phổ biến trong bất kỳ một 
máy vi tính cá nhân nào. 
 
Trước hết cần lưu ý sử dụng các hàm, các tiêu chuẩn thống kê thông dụng trong Excel như sau: 
 
 Một số hàm thông dụng trong thống kê: 


o Tính tổng: =Sum(dãy đs) 
o Tổng bình phương: =Sumq(dãy đs) 
o Trung bình: =Average(dãy đs) 
o Lấy giá trị tuyệt đối: =Abs(đs) 
o Trị lớn nhất, nhỏ nhất: =Max(dãy đs), Min(dãy đs) 
o Các hàm lượng giác: =Cos(đs), =Sin(đs), =tan(đs) 
o Hàm mũ, log: =Exp(đs), =Ln(đs), =Log(đs) 
o Căn bậc 2: =Sqrt(đs) 
o Sai tiêu chuẩn mẫu chưa hiệu đính: =Stdevp(dãy đs); đã hiệu đính =Stdev(dãy 


đs) 
o Phương sai mẫu chưa hiệu đính: =Varp(dãy đs); đã hiệu đính =Var(dãy đs). 
o Giai thừa: =Fact(n) 
o Số Pi: =Pi() 


 
Tra các giá trị T, F, χ2: Trong phân tích thống kê, khi áp dụng một tiêu chuẩn nào đó, 


cần thiết phải so sánh với giá trị tra bảng ở mức độ tin cậy nhất định để đánh giá và kết luận. 
Trong Excel đã lập và tính sẵn các hàm để tra các giá trị này. 


� Chọn 1 ô lấy giá trị tra. 
� Kích nút fx trên thanh công cụ chuẩn. Trong hộp thoại Function Category, chọn 


Statistical. 
� Trong mục Function name, chọn 1 trong các hàm: 


  Hàm Tinv: để tra T. 
  Hàm Chiinv: để tra χ2. 
  Hàm Finv: để tra F. 
  Bấm Next. 


� Trong hộp thoại tiếp theo: Function Wizard chọn: 
o Probability (fx): Gõ vào mức ý nghĩa α=0.05 ; 0.01 hay 0.001. 
o Degrees Freedom (fx): Gõ vào bậc tự do. Đối với tiêu chuẩn F cần đua vào 2 độ 


tự do. 
o Finish. 


1.2 Tổng quát về phần mềm xử lý thống kê Statgraphics Plus 
Đây là một phần mềm chuyên dụng trong xử lý thống kê, bao gồm các chức năng: 
- Tạo lập cơ sở dữ liệu dưới dạng bảng tính 
- Tính toán các đặc trưng mẫu, vẽ sơ đồ, đồ thị quan hệ 
- So sánh hai hay nhiều mẫu bằng các tiêu chuẩn thống kê t, U, F và nhiều tiêu chuẩn phi 


tham số khác. 
- Thiết lập các mô hình hồi quy tuyến tính hay phi tuyến tính từ một cho đến nhiều lớp, tổ 


hợp biến. Với cách xử lý đa dạng để chọn lựa được biến ảnh hưởng đến một hậu qủa (biến 
phụ thuộc). 
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Giao tiếp trong Statgraphics, số liệu đầu vào có thể được nhập trực tiếp trong file bảng tính và 
cơ sở dữ liệu của nó; song với các làm này đôi khi không thuận tiện trong các bước xử lý số 
liệu thô như đổi biến số, tính các biến trung gian, mã hóa biến số. Do đó thông thường nên tạo 
lập cơ sở dữ liệu trong bảng tính Excel để có thể sử dụng những chức năng bảng tính mạnh của 
nó trong xử lý dữ liệu thô, tạo lập cơ sở dữ liệu; sau đó sẽ nhập vào Statgraphics Plus để tính 
toán, thiết lập mô hình, .... Cơ sở dữ liệu lập trong Excel cần lưu dưới dạng phiên bản của 
Excel 5.0 trở về trước, vì Statgraphics Plus chưa nhận được các phiên bản sau này như Excel 
97 – 2003, 2007. 


2 TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ CỦA MỘT 
MẪU QUAN SÁT VÀ ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG 


Để có hiểu biết rõ ràng về một đối tượng quan sát như sinh trưởng của một lô rừng, sự đa dạng 
loài của lô rừng, sự ảnh hưởng của cháy rừng đến mật độ, chất lượng tái sinh, biến động trữ 
lượng, mật độ của một lô rừng trồng, trạng thái rừng ..... cần tiến thành thu thập dữ liệu theo 
một nhân tố chủ đạo và sau đó ước lượng, tính toán các đặc trưng cơ bản. Đây là các thông tin 
cơ bản về một đối tượng quan sát, theo một chỉ tiêu, nhân tố quan tâm. 
Các đặc trưng mẫu bao gồm tính các chỉ tiêu: Số trung bình, số trung vị, phương sai, sai tiêu 
chuẩn, độ lệch, độ nhọn của dãy số liệu quan sát, phạm vi biến động. 
 
Ví dụ: Khảo sát các đặc trưng cơ bản về sinh trưởng đường kính của rừng trồng tếch.  
Số liệu đo D1,3 rừng trồng Tếch 14 tuổi trong ô tiêu chuẩn 500m2. 
Các đặc trưng mẫu có thể tính đồng thời trong Excel theo các bước: 


� Nhập số liệu theo cột hoặc hàng. 
� Menu Tools/Data Analyisis/Descriptive Statistics/OK. Có hộp thoại, trong đó cần 


xác định: 
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o Input range: Khai báo khối dữ liệu. 
o Grouped by: Chọn dữ liệu nhập theo cột (Columns) hoặc hàng (Rows). 
o Label in first row: Nếu đưa vào cả hàng tiêu đề thì đánh dấu. 
o Output range: Đánh vào địa chỉ ô trên trái nơi đưa ra kết quả. 
o Summary Statistics: Thông tin tóm lược các đặc trưng thống kê (đánh dấu). 
o Kích nút OK 


 
 


Bảng nhập dữ liệu đường kính D1.3 của Tếch 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sử dụng chức năng phân tích đặc trưng mẫu của Excel 
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Kết quả tính đặc trưng mẫu 
D1,3 (cm) 


 


Mean 18,98 


Standard Error 0,442 


Median 19,1 


Mode 19,42 


Standard Deviation 3,16 


Sample Variance 9,986 


Kurtosis 0,852 


Skewness -0,227 


Range 17,19 


Minimum 9,868 


Maximum 27,06 


Sum 968 


Count 51 


Confidence Level (95,0%) 0,889 


 
 Giải thích: 
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o Mean: Số trung bình. 
o Standard Error: Sai số của số trung bình mẫu. 
o Median: Trung vị mẫu. 
o Mode: Trị số ứng với tần số phân bố tập trung nhất. 
o Standard deviation: Sai tiêu chuẩn mẫu. 
o Sample variance: Phương sai mẫu. 
o Kurtosis: Độ nhọn của phân bố 


 Ku = 0 phân bố thực nghiệm tiệm cận chuẩn. 
   Ku > 0 đường cong có dạng bẹt hơn so với phân bố chuẩn. 
  Ku < 0 đường cong có đỉnh nhọn hơn so với phân bố chuẩn. 
  Ku = Kurt(A2:A52) = 0.852. Đỉnh đường cong thấp hơn so với phân bố chuẩn. 


o Skewness: Độ lệch của phân bố. 
Sk = 0 phân bố đối xứng. 


  Sk > 0 đỉnh đường cong lệch trái so với số trung bình. 
  Sk < 0 đỉnh đường cong lệch phải so với số trung bình. 
  Sk = Skew(A2:A52) = -0.227. Đường cong hơi lệch phải. 


o Minimum: Trị số quan sát bé nhất. 
o Maximum: Trị số quan sát lớn nhất. 
o Sum: Tổng các trị số quan sát. 
o Count: Dung lượng mẫu. 
o Cofidence level (95%): Sai số tuyệt đối của ước lượng với độ tin cậy 95%. 


 
Trong kết quả phân tích đặc trưng mẫu nói trên, ngoài các chỉ số phổ biến cần quan tâm như số 
trung bình, phương sai; thì hai giá trị quan trọng thuyết minh kiểu dạng phân bố của dữ liệu 
quan sát là Ku và Sk. 
Khi Ku > 0 thì giá trị quan sát có xu hướng phân tán xa số trung bình, ngược lại Ku < 0 thì giá 
trị quan sát tập trung quanh số trung bình nhiều hơn. Khi Ku = 0 thì độ nhọn của số liệu quan 
sát tiệm cận chuẩn 
Khi Sk > 0 thì số liệu quan sát có xu hướng nghiêng về các giá trị nhỏ hơn trung bình, nếu là số 
liệu sinh trưởng rừng, thì cây rừng đang ở giai đoạn non; ngược lại Sk < 0,  giá trị quan sát 
thiên về các giá trị lớn hơn trung bình, nếu quan sát sinh truởng rừng, thì đây là các khu rừng 
đã đi vào thành thục. Nếu Sk = 0 thì độ lệch tiệm cận chuẩn. 
Khi một mẫu có Ku = 0 và Sk = 0 thì nó có phân bố chuẩn. 
 
Giá trị Confidence Level (95%) cho phép ước lượng phạm vi biến động của số trung bình với 
độ tin cậy 95%: 
P(mean – t.S/ n ≤ µ ≤ mean + t.S/ n ) = 0.95,  
trong đó t.S/ n  = Confidence Level (95%) 
Vì vậy giá trị biến động trung bình của tổng thể được ước lượng: 
µ = mean ± Confidence Level (95%) 
Tùy theo yêu cầu của cuộc điều tra đánh giá, thí nghiệm mà chọn mức độ tin cậy khác nhau: 
90%, 95%, 99%. 
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3 SO SÁNH TRUNG BÌNH 02 MẪU QUAN SÁT BẰNG TIÊU 
CHUẨN T CỦA STUDENT 


Trong các thí nghiệm thường người ta cần so sánh kết quả của 2 công thức, ví dụ: Bón phân 
hay không bón, che bóng hay không che, sinh trưởng, tái sinh của cây rừng nơi được chăm sóc 
và nơi không, sinh trưởng cây rừng nơi cháy và không cháy.....Việc kiểm tra tiến hành theo 2 
mẫu trên cơ sở so sánh 2 số trung bình bằng các tiêu chuẩn t.  
 
 
Công thức tính giá trị kiểm tra t:   


  t = X X


n n
n n n n
S S


1 2


1 1 2 1
1 2 2


1
1


1
2


2 21 2
−


− + −
+ −


+
( ) ( )


( )


 


 
 Với: X1, X2: Trung bình của mẫu 1 và 2. 
  S1


2, S2
2: Phương sai mẫu 1 và 2. 


  n1, n2: dung lượng 2 mẫu 1 và 2. 
 Nếu t tính lớn hơn t bảng với α=0.05 và độ tự do K=n1+n2-2 thì bác bỏ giả thuyết Ho, 
có nghĩa trung bình 2 mẫu sai khác có ý nghĩa, và người ta sẽ chọn mẫu có trung bình cao. 
 
Trước khi sử dụng tiêu chuẩn t, cần kiểm tra 2 điều kiện:  


o Hai mẫu có phân bố chuẩn. 
o Phương sai của hai mẫu có bằng nhau hay không 


  
� Hai mẫu có phân bố chuẩn: Phần này đề nghị xem tài liệu thống kê. Ngoài ra có 


thể vẽ biểu đồ phân bố tần số từng mẫu để xem xét có tiệm cận chuẩn hay không. 
Trường hợp dung lượng mỗi mẫu >30 thì có thể xem là tiệm cận chuẩn. 


 
� Kiểm tra bằng nhau của 2 phương sai của 2 mẫu bằng tiêu chuẩn F. 


Trước khi chọn lựa tiêu chuẩn t để so sánh trung bình 2 mẫu, cần kiểm tra sự sai khác phương 
sai của chúng bằng tiêu chuẩn F.  
 
Ví dụ: Kiểm tra sinh trưởng chiều cao H của 2 phương pháp trồng thông 3 lá Pinus kesiya bằng 
cây con và rễ trần tại trạm thực nghiệm Lang Hanh-Lâm Đồng: Mỗi công thức được rút mẫu 
theo ô tiêu chuẩn 1000m2, đo đếm chiều cao: 


- Dung lượng quan sát mỗi mẫu >90cây, nên chấp nhận giả thuyết phân bố N-
H của từng mẫu tiệm cận chuẩn. 


- Kiểm tra bằng nhau của 2 phương sai bằng tiêu chuẩn F:  
 
  Bảng tóm tắt số liệu sinh trưởng H của hai mẫu 


 A B 


1 H (cây con) H (rễ trần) 


2 13,6 13


3 14 13,5


 13,8 12


 13 13,5


 11 15
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 A B 


1 H (cây con) H (rễ trần) 


 12 14


93 12,5 10


94 9


 
 Tính F: Một trong 2 cách: 
  C1: Kích nút fx, có hộp thoại: Chọn: Statistical (trong Function Category) và 
Ftest-Next (trong Function name): Xuất hiện hội thoại tiếp theo:  
    Array 1: Đưa vào dãy 1: A2:A93 
    Array 2: Đưa vào dãy 2: B2:B94 
    Finish. 
 
  C2: Đưa đến ô kết quả:  =Ftest(A2:A93,B2:b94) Enter. 
   


Nếu giá trị xác suất P > 0.05, kết luận hai phương sai bằng nhau, nếu ngược lại thì bác 
bỏ. 
 Kết quả ví dụ trên có P=0.40>0.05, kết luận phương sai hai mẫu bằng nhau (chưa có sai 
dị rõ). 
 


• Dùng tiêu chuẩn t để kiểm tra giả thuyết Ho theo trình tự: 
 Trong menu Tools/Data Analysis: Chọn trong hộp thoại một trong hai trưòng hợp tuỳ 
theo phương sai hai mẫu có bằng nhau hay không qua kiểm tra bằng F ở bước trước 


o t-Test: Two sample assuming equal variance (Trường hợp phương sai  bằng 
nhau). 


o t-Test: Two sample assuming unequal variance (Trường hợp phương sai  không 
bằng nhau). 
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 Trong Hộp thoại: Xác định: 


o Variable 1 range: Khối dữ liệu mẫu 1 (A1:A93) 
o Variable 2 range: Khối dữ liệu mẫu 2 (B1:B94) 


Nên đưa cả tiêu đề. 
o Hypothesized mean diference: Đưa vào 0 (Có nghĩa giả thuyết Ho=0). 
o Label: Nếu có đưa hàng tiêu đề vào thì cần đánh dấu vào label 
o Output range: Đưa địa chỉ ô trên trái nơi xuất kết quả. 
o OK. 


 
 Nếu:  P(T<=t) two tail (hai chiều) <0.05, bác bỏ Ho, có nghĩa 2 mẫu sai dị rõ, ngược 
lại thì trung bình hai mẫu chưa có sai khác. 
  Hoặc |t Stat| > t Critical two tail (t hai chiều), bác bỏ Ho, hai mẫu sai dị rõ, 
ngược lại thì sai khác là ngẫu nhiên. 
 


t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances  


 H (cây con) H (rễ trần) 


Mean 11,60434783 13,40322581 


Variance 2,559761108 2,148141655 


Observations 92 93 


Pooled Variance 2,352826738  


Hypothesized Mean 
Difference 


0  
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df 183  


t Stat -7,975469453  


P(T<=t) one-tail 7,98781E-14  


t Critical one-tail 1,653222625  


P(T<=t) two-tail 1,59756E-13  


t Critical two-tail 1,973012331  


 
 Từ kết quả trên cho thấy sinh trưởng của P.kesiya trồng bằng 2 phương pháp khác nhau 
sai dị rõ. Chiều cao bình quân cây trồng bằng rễ trần hơn hẵn trồng bằng cây con, do vậy 
phương pháp trồng thông 3 lá bằng rễ trần cần được ứng dụng trong thực tiễn. 
 


4 NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ SINH THÁI LOÀI TRONG 
RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI DỰA VÀO TIÊU CHUẨN χ2 (Bảo 
Huy, 1997) 


Rừng hỗn loài nhiệt đới bao gồm nhiều loài cây cùng tồn tại, thời gian cùng tồn tại của một số 
loài trong đó phụ thuộc vào mức độ phù hợp hay đối kháng giữa chúng với nhau trong quá 
trình lợi dụng những yếu tố môi trường. Có thể phân ra làm 3 trường hợp: 


• Liên kết dương: Là trường hợp những loài cây có thể cùng tồn tại suốt quá trình 
sinh trưởng, giũa chúng không có sự cạnh tranh về ánh sáng, về các chất dinh 
dưỡng trong đất và không làm hại nhau thông qua các chất hoặc sinh vật trung gian 
khác. 


• Liên kết âm: Là trường hợp những loài cây không thể tồn tại lâu dài bên cạnh nhau 
được do có những đối kháng quyết liệt trong quá trình lợi dụng các yếu tố môi 
trường (ánh sáng, chất dinh dưỡng trong đất, nước..), có khi loại trừ lẫn nhau thông 
qua nhiều yếu tố như: độc tố lá cây, các tinh dầu hoặc sinh vật trung gian.. 


• Quan hệ ngẫu nhiên: Là trường hợp những loài cây tồn tại tương đối độc lập với 
nhau. 


 
Việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các loài là nhằm mục đích: 


• Phục vụ việc “đơn giản hóa tổ thành”, xác định việc nên giữ lại và đào thải loài cây nào 
trong thiết kế nuôi dưỡng, khai thác rừng tự nhiên. 


• Định hướng trong việc lựa chọn nhóm loài cây hỗn giao trong trồng rừng, làm giàu 
rừng. 


Tuy nhiên, nghiên cứu đầy đủ mối quan hệ giữa các loài cây trong rừng tự nhiên là một vấn đề 
phức tạp, đòi hỏi căn cứ trên nhiều yếu tố. Trong thống kê sinh học, phương pháp dự báo được 
sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các loài, làm cơ sở cho việc định hướng lựa chọn mô 
hình trồng rừng hỗn giao, điều chỉnh tổ thành trong công tác lâm sinh. 
 
Phương pháp nghiên cứu gồm có các bước chính: 


• Xác định diện tích biểu hiện loài 
• Dự báo mối quan hệ giữa các loài 


 
i) Xác định diện tích biểu hiện loài 
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Để nghiên cứu mối quan hệ sinh thái giữa các loài, cần phải rút mẫu theo ô tiêu chuẩn để tính 
toán xác suất xuất hiện các loài, vấn đề đặt ra là kích thước ô tiêu chuẩn bao nhiêu để bảo đảm 
đại diện, đó chính là xác định diện tích biểu hiện loài. 
Nguyên tắc nghiên cứu trong trường hợp này là xác định một diện tích ô mẫu nhỏ nhát nhưng 
bảo đảm xuất hiện các loài ưu thế sinh thái. 
 
Thu thập số loài theo ô tiêu chuẩn diện tích thay đổi (Theo từng loại: Cây gỗ, cây tái sinh), 
diện tích ô bắt đầu là 100m2 và tăng dần đến khoảng 1 – 2ha. 


Số loài theo kích thước ô mẫu tăng dần 
Stt Diện tích ô tiêu chuẩn 


(m2) 
Số loài 
 


Tên loài 
 


1 100 5 a, d, hg 
2 100 4  
3 100 6  
4 ,,,, ,,,, ,,,, 
5 200 6  
6 200 8  
7 ,,, ,,,, ,,, 
8 400 10  
9 400 11  
10 ,,, ,,,  
11 600   
    
    
    
n 2500 18  


 
Có thể biểu thị việc xác định diện tích biểu hiện loài bằng đồ thị sau: 


 
Mô phỏng quan hệ: N (số loài) = f(S=diện tích ô tiêu chuẩn), dạng quan hệ sau có thể được sử 
dụng: 


mSbeaN
−−= ..  


 


Lim 
mSbeaN


−−= .. = a 
Khi S → + ∞     


 


Diện tích ôtc 
(S) 


Số loài 


Ổn định loài 


Diện tích 
biểu hiện loài 


Xác định diện tích biểu hiện loài 
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Ví dụ: Tiến hành điều tra thử nghiệm 53 ô có diên tích từ 100m2 đến 10.000m2 ở rừng khộp 
vùn Ea Soup, trên mỗi ô xác định số loài thuộc tầng cây gỗ (có đường kính ngang ngực lớn 
10cm) xuất hiện. Tiến hành mô phỏng quy luật biến đổi số loài (N) theo diện tích ô (S) bằng 
một dạng hàm mũ cơ số e. Kết quả đã ước lượng các tham số: 


246.0.900.6.810.16
−−= SeN  


 Với n=53 R=0.907 Fr=722.58 α<0.01 
 
Phương trình đạt hệ số tương quan cao chứng tỏ có mối liên hệ chặt chẽ giữa N và S, và dạng 
hàm này mô tả tốt chiều hướng biến thiên.  
Khảo sát hàm này cho thấy khi tăng diện tích lên vô hạn thì số loài xuất hiện tiệm cận với giá 
trị của tham số a = 16.810. Như vậy có nghĩa là đối với rừng khộp tại Ea Soup, số lượng loài 
thuộc tầng cây gỗ không nhiều, chỉ đạt đến 17 loài.  
Đặc biệt một số loài có hệ số tổ thành gần như tuyệt đối. Các loài phổ biến của rừng khộp: Cà 
chắc (Shorea obtusa); Cẩm liên (Pentacme siamensis), Dầu đồng (Dipteocarpus tuberculatus), 
Dầu trà beng (Dipterocarpus obtusifolius), Chiêu liêu (Terminalia mycrocarpa) và một số loài 
thuộc loài khác có tỷ lệ thấp hơn trong tổ thành. Như vậy số loài phổ biến trên một đơn vị diện 
tích rừng khộp chỉ khoảng 5-6 loài.  
Từ phương trình, thế giá trị N=6 vào suy được diện tích biểu hiện, đây cũng chính là diện tích 
cần có của một ô tiêu chuẩn trong rút mẫu điều tra nghiên cứu quan hệ sinh thái loài. Diện tích 
biểu hiện trong trường hợp này là  S = 2.500m2. Vậỵ có thể chọn ô hình vuông với kích thước 
50x50m. 
 


ii)  Dự báo mối quan hệ sinh thái giữa các loài 
 
Trên cơ sở đã xác định dược diện tích ô biểu hiện sinh thái loài; tiếp tục xác định dung lượng 
mẫu (số ô tiêu chuẩn) cho từng sinh cảnh theo công thức:  


2


22


%
%.


Δ
≥ VtNct  Trong đó: t = 1,96 khi độ tin cậy là 95% 


V%: hệ số biến động về số loài, được tính theo công thức: 
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S: sai tiêu chuẩn mẫu 


 n: số ô rút mẫu thử (thường chọn n ≥ 30) 
 x: số loài trên mỗi ô 


Δ%: sai số cho phép từ 5% - 10%. 
  
Thường rút thử 30 ô để điều tra, nếu số liệu ghi nhận không đảm bảo dung lượng mẫu cần thiết 
theo công thức trên thì cần phải tiến hành điều tra bổ sung, ngược lại thì việc điều tra bổ sung 
không còn cần thiết.  
Sau khi xác định số lượng ô tiêu chuẩn rút mẫu thử, tiến hành xác định cự ly giữa các tuyến và 
cự ly giữa các ô trên tuyến để bảo đảm các ô mẫu được rải đều trên diện tích khảo sát. Tiến 
hành thu thập dữ liệu trên ô có diên tích biểu hiện, trong đó tập trung xác định tên loài xuất 
hiện  
 
Từ số liệu quan sát, xác định số loài ưu thế để nghiên cứu mối quan hệ giữa chúng. Trên quan 
điểm sinh thái, loài ưu thế được chọn thường phải có IV% >% hoặc tần suất F%>5%. 
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Ví dụ: Từ 32 ô tiêu chuẩn được rút mẫu ngẫu nhiên trong rừng thường xanh khu vực Dăk 
RLắp, thống kê được tần suất xuất hiện của các loài chủ yếu: 
 


Tần suất xuất hiện các loài 
Stt Loài Tần số Tần 


  xuất hiện suất (F%) 


 Tên Việt Nam Tên Khoa Học  % 


1 Dẻ Lithocarpus sp 30 13.0 


2 Bằng lăng Lagerstroemia calyculata 27 11.7 


3 Xương cá Canthium didynum 23 10.0 


4 Xoan Mộc Toona sureni 19 8.2 


5 Bời lời Litsea glutinosa 18 7.8 


6 Bồ hòn Sapindus mukorossi 16 6.9 


7 Chò xót Schima superba 15 6.5 


8 Vạng trứng Endospermum chinnese 14 6.1 


9 Trâm Eugenia sp. 14 6.1 


10 Bứa Garcinia loureiri 11 4.8 


11 Phay sừng Duabanga sonneratioides 8 3.5 


12 Cám Parinari anamense 6 2.6 


13 Dâu da đất Baccaurea sapida 6 2.6 


14 Thừng mực Wrightia annamensis 6 2.6 


15 Máu chó Knema conferta 4 1.7 


16 Chua khét Dysoxylum acutangulum 4 1.7 


17 Trám  Canarium copaliferum 3 1.3 


18 Gạo Gossampinus malabaria 2 0.9 


19 Sầu đâu Azadirachta indica 2 0.9 


20 Chò chỉ Parashorea chinensis 2 0.9 


21 Gòn Bombax anceps 1 0.4 


 
Từ biểu trên cho thấy trong các loài chủ yếu, có 9 loài có tần suất > 5%. Trong rừng hỗn loài, 
các loài có tần suất > 5% được xem là loài đóng vai trò quan trọng trong hình thành sinh thái 
rừng, do đó chọn 9 loài này để xem xét quan hệ giữa chúng với nhau. 
  
 
Từ ô tiêu chuẩn có diện tích biểu hiện được rút mẫu ngẫu nhiên, tiến hành kiểm tra quan hệ 
cho từng cặp loài theo tiêu chuẩn ρ và ℵ2.  
 
Sử dụng các tiêu chuẩn thống kê sau để đánh giá quan hệ theo từng cặp loài:  
 ρ: Hệ số tương quan giữa 2 loài A và B. 
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BPBPAPAP
BPAPABP
−−


−=ρ  


 
 Trong đó: 
 ρ = 0 : 2 loài A và B độc lập nhau. 
 0 < ρ ≤ 1: loài A và B liên kết dương. 
 -1 ≤ ρ < 0: loài A và B liên kết âm (bài xích nhau). 
 
 Xác xuất xuất hiện loài:  
 P(AB): Xác suất xuất hiện đồng thời của 2 loài A và B 
 P(A): Xác suất xuất hiện loài A. 
 P(B): Xác suất xuất hiện loài B. 


n
nABABP =)(    


n
nABnAAP +=)(   


n
nABnBBP +=)(  


  Với: 
  nA: số ô tiêu chuẩn chỉ xuất hiện loài A. 
  nB: số ô tiêu chuẩn chỉ xuất hiện loài B. 
  nAB: số ô tiêu chuẩn xuất hiện đồng thời 2 loài A và B. 
  n: tổng số ô quan sát ngẫu nhiên. 
 
ρ nói lên chiều hướng liên hệ và mức độ liên hệ giữa 2 loài. ρ < 0: 2 loài liên kết âm và |ρ| 
càng lớn thì mức độ bài xích nhau càng mạnh, ngược lại ρ > 0: 2 loài liên kết dương và |ρ| 
càng lớn thì mức độ hổ trợ nhau càng cao. 
Trong trường hợp |ρ| xấp xỉ = 0, thì chưa thể  biết giữa 2 loài có thực sự quan hệ với nhau hay 
không? Lúc này cần sử dụng thêm phương pháp kiểm tra tính độc lập bằng mẫu biểu 2x2: 
 
Việc kiểm tra mối quan hệ giữa 2 loài A và B được thực hiện bằng tiêu chuẩn ℵ2: 
 


)).().().((
).5.0( 2


2


dbcadcba
nbcad
++++


−−
=ℵ  


 
 Trong đó: 
 a = nAB ; b = nB; c = nA; d: số ô không chứa cả 2 loài a và B. 
  
 ℵ2t tính được ở công thức trên được so sánh với ℵ2


0.05 ứng với bậc tự do K=1 ℵ2
0.05, 


K=1 = 3.84 
 
 Nếu ℵ2t ≤ ℵ2


0.05 = 3.84 thì mối quan hệ giữa 2 loài là ngẫu nhiên. 
 Nếu ℵ2t > ℵ2


0.05 = 3.84 thì giữa 2 loài có quan hệ với nhau. 
 
Tóm lại để xem xét mối quan hệ theo từng cặp loài, sử dụng đồng thời 2 tiêu chuẩn ρ và ℵ2: 
 ℵ2: để kiểm tra mối quan hệ từng cặp loài. 
 ρ: trong trường hợp kiểm tra bằng ℵ2 cho thấy có quan hệ, thì ρ sẽ cho biết chiều 
hướng mối quan hệ đó theo dấu của ρ (- hay +) và mức độ quan hệ qua giá trị |ρ|. 
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Kiểm tra quan hệ theo từng cặp loài 
Stt Loài A Loài B nA(c) nB(b) nAB(a) nAB- (d) P(A) P(B) P(AB) ρ ℵ2 Quan hệ 


1 Xoan Mộc Bằng Lăng 5 13 14 0 0.594 0.844 0.438 -0.356 3.99 Có quan hệ 
2 Xoan Mộc Dẻ 0 11 19 2 0.594 0.938 0.594 0.312 3.04 Ngầu nhiên 


3 Xoan Mộc Bời Lời 7 6 12 7 0.594 0.563 0.375 0.168 0.89 Ngầu nhiên 


4 Xoan Mộc Vạng Trứng 10 5 9 8 0.594 0.438 0.281 0.088 0.24 Ngầu nhiên 


5 Xoan Mộc Trâm 10 5 9 8 0.594 0.438 0.281 0.088 0.24 Ngầu nhiên 


6 Xoan Mộc Xương cá 5 9 14 4 0.594 0.719 0.438 0.049 0.07 Ngầu nhiên 


7 Xoan Mộc Bồ hòn 10 7 9 6 0.594 0.500 0.281 -0.064 0.12 Ngầu nhiên 


8 Xoan Mộc Chò xót 12 8 7 5 0.594 0.469 0.219 -0.243 1.86 Ngầu nhiên 


9 Bằng Lăng Dẻ 2 5 25 0 0.844 0.938 0.781 -0.111 0.36 Ngầu nhiên 


10 Bằng Lăng Bời Lời 13 4 14 2 0.844 0.563 0.438 -0.206 0.40 Ngầu nhiên 


11 Bằng Lăng Vạng Trứng 16 3 11 2 0.844 0.438 0.344 -0.141 0.61 Ngầu nhiên 


12 Bằng Lăng Trâm 14 1 13 4 0.844 0.438 0.406 0.206 1.32 Ngầu nhiên 


13 Bằng Lăng Xương cá 9 5 18 0 0.844 0.719 0.563 -0.269 2.27 Ngầu nhiên 


14 Bằng Lăng Bồ hòn 13 2 14 3 0.844 0.500 0.438 0.086 0.22 Ngầu nhiên 


15 Bằng Lăng Chò xót 13 1 14 4 0.844 0.469 0.438 0.232 1.68 Ngầu nhiên 


16 Dẻ Bời Lời 14 2 16 0 0.938 0.563 0.500 -0.228 1.60 Ngầu nhiên 


17 Dẻ Vạng Trứng 18 2 12 0 0.938 0.438 0.375 -0.293 2.67 Ngầu nhiên 


18 Dẻ Trâm 17 1 13 1 0.938 0.438 0.406 -0.033 0.03 Ngầu nhiên 


19 Dẻ Xương cá 7 0 23 2 0.938 0.719 0.719 0.413 5.33 Có quan hệ 
20 Dẻ Bồ hòn 14 0 16 2 0.938 0.500 0.500 0.258 2.07 Ngầu nhiên 


21 Dẻ Chò xót 16 1 14 1 0.938 0.469 0.438 -0.016 0.00 Ngầu nhiên 


22 Bời lời Vạng Trứng 11 7 7 7 0.563 0.438 0.219 -0.111 0.38 Ngầu nhiên 


23 Bời lời Trâm 7 3 11 11 0.563 0.438 0.344 0.397 4.99 Có quan hệ 
24 Bời lời Xương cá 5 10 13 4 0.563 0.719 0.406 0.009 0.00 Ngầu nhiên 


25 Bời lời Bồ hòn 11 9 7 5 0.563 0.500 0.219 -0.252 2.00 Ngầu nhiên 


26 Bời lời Chò xót 13 10 5 4 0.563 0.469 0.156 -0.434 5.97 Có quan hệ 


27 Vạng trứng Trâm 9 9 5 9 0.438 0.438 0.156 -0.143 0.64 Ngầu nhiên 


28 Vạng trứng Xương cá 5 14 9 4 0.438 0.719 0.281 -0.149 0.69 Ngầu nhiên 


29 Vạng trứng Bồ hòn 5 7 9 11 0.438 0.500 0.281 0.252 2.00 Ngầu nhiên 


30 Vạng trứng Chò xót 7 8 7 10 0.438 0.469 0.219 0.055 0.09 Ngầu nhiên 


31 Trâm Xương cá 3 12 11 6 0.438 0.719 0.344 0.131 0.53 Ngầu nhiên 


32 Trâm Bồ hòn 6 8 8 10 0.438 0.500 0.250 0.126 0.49 Ngầu nhiên 


33 Trâm Chò xót 11 12 3 6 0.438 0.469 0.094 -0.450 6.42 Có quan hệ 


34 Xương cá Bồ hòn 9 2 14 7 0.719 0.500 0.438 0.348 3.82 Ngầu nhiên 


35 Xương cá Chò xót 16 8 7 1 0.719 0.469 0.219 -0.527 8.80 Có quan hệ 


36 Bồ hòn Chò xót 9 8 7 8 0.500 0.469 0.219 -0.063 0.12 Ngầu nhiên 


 
Từ kết quả này có thể xác định được: 
- Các loài có quan hệ dương: ℵ2t > ℵ2


0.05 = 3.84 và ρ > 0: Các loài này nên được lựa chọn 
để trồng hỗn giao, hoặc làm giàu rừng 


- Các loài có quan hệ âm: ℵ2t > ℵ2
0.05 = 3.84 và ρ < 0: Các loài này không nên được lựa 


chọn để trồng hỗn giao, hoặc làm giàu rừng; và cần loài trừ bớt sự cạnh tranh giữa chúng 
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- Các loài có quan hệ ngẫu nhiên: ℵ2t ≤ ℵ2
0.05 = 3.84: Các loài này có thể tồn tại khá độc 


lập, do vậy lựa chọn chúng hỗn giao hay loại trừ cũng không ảnh hưởng đến quan hệ sinh 
thái loài. 


  
 


5 PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI 


 Phân tích phương sai là một trong những phương pháp phân tích thống kê quan trọng, 
đặc biệt là trong các thí nghiệm giống, thí nghiệm các nhân tố tác động đến hiệu quả, chất 
lượng của cây trồng, vật nuôi, gieo uơm, kiểm nghiệm xuất xứ cây trồng. Chủ yếu đánh giá ảnh 
hưởng của các công thức, nhân tố đến kết quả thí nghiệm, làm cơ sở cho việc lựa chọn công 
thức, phương pháp tối ưu trong nông lâm nghiệp. 
 Điều kiện để phân tích phương sai là: 


� Các giá trị quan sát trong từng ô thí nghiệm có phân bố chuẩn: 
o Tham khảo cách kiểm tra phân bố chuẩn trong phần thống kê. 
o Nếu dung lượng quan sát đủ lớn (n>30) thì chấp nhận giả thuyết phân bố 


chuẩn. 
� Các phương sai của từng nhân tố bằng nhau: Kiểm tra bằng tiêu chuẩn Cochran 


(nếu số lần lặp lại bằng nhau), bằng tiêu chuẩn Bartlett (nếu số lần lặp của các công 
thức không bằng nhau). 


 


5.1. Phân tích phương sai 1 nhân tố với các thí nghiệm ngẫu 
nhiên hoàn toàn 


Phân tích này có một nhân tố như xuất xứ cây trồng, mật độ trồng khác nhau, chế độ chăm sóc 
khác nhau, ....Có nghĩa trong đó đó có a công thức, mỗi công thức được lập lại m lần, số lần 
lặp của mỗi công thức có thể bằng hoặc không bằng nhau. 
Trong trường hợp này có thể sử dụng chương trình phân tích phương sai một nhân tố để kiểm 
tra ảnh hưởng của các công thức đến kết quả thí nghiệm. 
 


Cách bố trí thí nghiệm trên hiện trường để phân tích phương sai 1 nhân tố 
Các công thức 
của 1 nhân tố 


Số lần lặp lại 
1 2 3 m 


1 11 12 13 1m 


2 21 22   


.... ... ... ... ... 


a a1 a2  am 


 
 
 
Ví dụ: Đánh giá kết quả khảo nghiệm xuất xứ Pinus caribeae tại Lang Hanh-Lâm Đồng. 
Theo dự kiến sẽ có 10 xuất xứ P.caribeae  được trồng khảo nghiệm tại trạm thực nghiệm Lang 
Hanh năm 1991. Việc bố trí thí nghiệm ban đầu đã dự kiến tiến hành theo khối ngẫu nhiên đầy 
đủ RCB (Randomized Complete Blocks), bao gồm 10 công thức chỉ thị 10 xuất xứ và được lặp 
lại ở 4 khối. 
Nhưng trong quá trình triển khai trồng thực nghiệm, chỉ còn lại 7 xuất xứ và chỉ có 5 xuất xứ 
lặp lại đủ 4 lần, còn 2 xuất xứ chỉ được lặp lại 2 lần. 
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 7 xuất xứ P.caribeae được trồng thực tế,  được đánh số và lặp lại như sau: 
 1: Xuất xứ  P.alamicamba (NIC) lặp lại  4 lần. 
 2:   P.poptun (Guat) “ 4 “ 
 3:  P.guanaja (Nonduras) “ 4 “ 
 4:  P.linures (Nonduras) “ 4 “ 
 5:   P.R482 (Australia) “ 2 “ 
 6:  P.T473 (Australia) “ 4 “ 
 8:  P.little asaco (Bahamas) 2 “ 
 


o Mỗi xuất xứ ứng với 1 lần lặp được trồng 25 cây, với cự ly 3x2m, tổng diện tích bố trí 
thí nghiệm là 1ha. 


o Các điều kiện đất đai, vi khí hậu, đia hình, chăm sóc...đều được đồng nhất, nhân tố thay 
đổi để khảo sát chỉ còn lại là các xuất xứ khác nhau. 


o Tại thời điểm điều tra (1996), cây trồng trong các ô thí nghiệm có tuổi là 5. Tiến hành 
đo đếm toàn diện các chỉ tiêu D1,3, H, Dt, phẩm chất, tỉa cành, hình thân. Sử dụng 2 chỉ 
tiêu D1,3 và H để đánh giá sinh trưởng của các xuất xứ thử nghiệm. 


 
Dùng phân tích phương sai để đánh giá sự sai khác về sinh trưởng ở các xuất xứ 
Trước hết đã kiểm tra 2 điều kiện để phân tích phương sai: 


o Điều kiện phân bố chuẩn: Các giá trị quan sát ở từng ô thí nghiệm qua kiểm tra bằng 
biểu đồ đều có dạng tiệm cận chuẩn nên chấp nhận giả thuyết phân bố chuẩn. 


o Phương sai bằng nhau: Do dung lượng mẫu ở các xuất xứ không bằng nhau nên dùng 
tiêu chuẩn Bartlett để  kiểm tra, kết quả tính được: 


  X2 = 3,73 < X2 (0,05; 6) = 12,59 
  Do đó chấp nhận giả thuyết bằng nhau của các phương sai mẫu. 
 Như vậy 2 điều kiện trên là thỏa mãn để tiến hành phân tích phương sai. 
  
Dùng phân tích phương sai 1 nhân tố để  kiểm tra. Trong đó nhân tố là Xuất xứ với 7 công 
thức: 


 
Giá trị D1,3 (cm) bình quân ứng với từng ô thí nghiệm của các Xuất xứ theo khối (lần lặp 


lại) 
 A B C D E 


1 Xuất xứ Lặp 1 Lặp 2 Lặp 3 Lặp 4 


2 1 10.8 11.2 10.4 9.9


3 2 12.3 11.5 9.5 10.0


4 3 9.4 10.5 11.0 9.5


5 4 9.0 10.8 11.5 8.7


6 5 14.2 12.9


7 6 12.3 12.5 12.4 10.8


8 8 7.0 9.8  
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Phân tích phương sai 1 nhân tố: 
  Vào menu Tools/Data Analysis/Anova: Chọn Single Factor có được Hộp thoại: 


o Input range: Nhập địa chỉ khối dữ liệu. Vd: A2:E8. (Có cột đầu chứa số hiệu 
công thúc, nhưng bỏ hàng đầu). 


o Grouped by: Chọn Columns hoặc Rows. 
o Đánh dấu vào Label in first colum (row). 
o Output range: Đưa địa chỉ ô trên trái nơi xuất kết quả. 
o Kích OK. 


 


 
 
 
 
 
Kết quả phân tích phương sai 1 nhân tố 
Anova: Single Factor   


SUMMARY   


Groups Count Sum Average Variance  


1 4 42.3 10.6 0.299523  


2 4 43.2 10.8 1.703825  


3 4 40.3 10.1 0.616404  
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4 4 40.0 10.0 1.780196  


5 2 27.1 13.5 0.797116  


6 4 48.1 12.0 0.673895  


8 2 16.7 8.4 3.903367  


ANOVA   


Source of Variation SS df MS F P-value F crit 


Between Groups 37.53507 6 6.255846 5.338286 0.002925 2.698656


Within Groups 19.92201 17 1.171883   


Total 57.45708 23   


 
  
Từ bảng ANOVA nhận được: Đối với các xuất xứ khác nhau: F = 5,33 > F(0,05) = 2,69. Kết 
luận: Các xuất xứ khác nhau có sự sai khác về sinh trưởng đường kính. Nếu ngược lại thì kết 
luận rằng giữa các xuất xứ chưa có sự sai khác về sinh trưởng 
  
Sinh trưởng bình quân đường kính các xuất xứ theo thứ tự từ cao đến thấp ở bảng sau: 


Thứ tự sinh trưởng đường kính từ tốt đến xấu 
Xuất xứ ni D1,3 tb (cm) 


5 2 13.5 


6 4 12.0 


2 4 10.8 


1 4 10.6 


3 4 10.1 


4 4 10.0 


8 2 8.4 


  
Tiếp theo dùng tiêu chuẩn t để so sánh sinh trưởng đường kính lớn nhất của xuất xứ 5 với các 
xuất xứ có đường kính lần lượt nhỏ hơn: 


� So sánh D bình quân giữa xuất xứ 5 với 6: t = 1,61 < t(0,05 ; k=17)=2,11. 
  Kết luận: Sinh trưởng D giũa xuất xứ 5 và 6 chưa có sai khác rõ rệt. 


� So sánh D bình quân giữa xuất xứ 5 với 2: t = 2,90 > t(0,05 ; k=17)=2,11. 
  Kết luận: Sinh trưởng D giũa xuất xứ 5 và 2 có sai khác rõ rệt. 
Như vậy, xét theo chỉ tiêu đường kính, xuất xứ tối ưu trong 7 xuất xứ khảo nghiệm là 5 và 6, 
hai xuất xứ này có chỉ tiêu D lớn nhất, chưa có sai dị với nhau và có sai khác rõ rệt với các 
xuất xứ còn lại. Đó là 2 xuất xứ: P.R482 (Australia) và P.T473 (Australia). 


5.2. Phân tích phương sai 2 nhân tố 
Trong các thí nghiệm người ta thường so sánh và phân tích tác động đồng thời 2 nhân tố lên 
kết quả thí nghiệm như: năng suất, sinh khối... Phân tích phương sai lúc này chia 2 trường hợp: 
Hai nhân tố với một lần lặp và Hai nhân tố với nhiều lần lặp lại. 
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5.2.1. Phân tích phương sai 2 nhân tố với 1 lần lặp lại: (Bố trí thí nghiệm theo khối 
ngẫu nhiên đầy đủ (Randomized Complete Blocks) (RCB): 


Kiểu bố trí thí nghiệm RCB thường được sử dụng, nhân tố A chia làm a cấp và nhân tố B được 
chia b cấp (khối), tổ hợp 2 nhân tố chỉ có 1 lần lặp (1 ô thí nghiệm). 
 
 
 
 


Bố trí thí nghiệm trên hiện trường 
Nhân tố B1  Nhân tố B2 Nhân tố B3  Nhân tố Bb  


A1 Aa A2 A2 
A2 A4 A3 A3 
A3 A3 Aa A1 
A4 A2 A4 A4 
Aa A1 A1 Aa 


 
Nhân tố B được chia thành b khối, ở mỗi khối bố trí a công thức của nhân tố A một cách ngẫu 
nhiên.  


 
Ví dụ: Đánh giá kết quả khảo nghiệm 16 xuất xứ Pinus kesiya tại Lang Hanh-Lâm Đồng: 16 
xuất xứ P.kesiya đã được trồng khảo nghiệm tại trạm thực nghiệm Lang Hanh năm 1991. Việc 
bố trí thí nghiệm đã được tiến hành theo khối ngẫu nhiên đầy đủ RCB (Randomized Complete 
Blocks), bao gồm 16 công thức chỉ thị 16 xuất xứ và được lặp lại ở 4 cấp đất (khối) 
 
 16 xuất xứ P.kesiya được đánh số như sau: 
 1: Xuất xứ  Bengliet. 
 2:   Faplac. 
 3:  Xuân Thọ. 
 4:  Thác Prenn. 
 5:   Lang Hanh. 
 6:  Nong Kiating. 
 7:  Doisupthep. 
 8:  Doiinthranon. 
 9:  Phu Kradung. 
 10:  Nam nouv. 
 11:  Cotomines. 
 12:  Simao. 
 13:  Watchan. 
 14:  Zo khua. 
 15:  Aung ban. 
 16:  Jingdury. 
 


o Mỗi công thức ứng với 1 lần lặp được trồng 25 cây, với cự ly 3x2m, tổng diện tích bố 
trí thí nghiệm là 1,5ha. 


o Các khí hậu, địa hình, chăm sóc...đều được đồng nhất, nhân tố thay đổi để khảo sát chỉ 
còn lại là các xuất xứ và cấp đất khác nhau. 


o Tại thời điểm điều tra (1996), cây trồng trong các ô thí nghiệm có tuổi là 5. Tiến hành 
đo đếm toàn diện các chỉ tiêu D1,3, H, Dt, phẩm chất, tỉa cành, hình thân. Sử dụng 2 chỉ 
tiêu D1,3 và H để đánh giá sinh trưởng của các xuất xứ thử nghiệm. 
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 Dùng phân tích phương sai để đánh giá sự sai khác về sinh trưởng, cụ thể cho từng chỉ 
tiêu sinh trưởng như sau: 
 Trước hết đã kiểm tra 2 điều kiện để phân tích phương sai: 


� Điều kiện phân bố chuẩn: Các giá trị quan sát ở từng ô thí nghiệm qua kiểm tra bằng 
biểu đồ đều có dạng tiệm cận chuẩn nên chấp nhận giả thuyết phân bố chuẩn. 


� Phương sai bằng nhau: Dùng tiêu chuẩn Cochran, kết quả tính được: 
  Gmax = 0,11 < Gmax (0,05 ; 16 ; 3) = 0,28 
  Do đó chấp nhận giả thuyết bằng nhau của các phương sai mẫu. 
 Như vậy 2 điều kiện trên là thỏa mãn để tiến hành phân tích phương sai. 
  


Dùng phân tích phương sai 2 nhân tố 1 lần lặp để  kiểm tra: 
Với nhân tố thứ nhất là 16 xuất xứ, nhân tố thứ 2 là cấp đất với 4 cấp. Ứng với 1 tổ hợp Xuất 
xứ - Cấp đất chỉ có 1 ô thí nghiệm (lặp lại 1 lần). 


 
Bảng dữ liệu phân tích phương sai 2 nhân tố 1 lần lặp 


Giá trị D1,3 (cm) bình quân ứng với từng ô thí nghiệm theo 2 nhân tố 1 lần lặp 
 A B C D E 


1 Xuất xú Cấp đất
1


Cấp đất
2


Cấp đất
3


Cấp đất 
4 


2 1 11.4 11.3 10.8 13.3 


3 2 11.4 11.6 10.9 10.9 


4 3 11.7 12.6 11.7 12.6 


5 4 13.7 12.1 11.6 11.7 


6 5 14.1 13.6 13.7 13.7 


7 6 13.5 11.4 12.2 11.3 


8 7 13.8 12.3 12.6 11.4 


9 8 14.1 13.3 15.2 13.0 


10 9 13.8 11.8 11.9 12.1 


11 10 11.3 11.8 12.1 11.8 


12 11 12.6 12.6 13.3 10.9 


13 12 11.3 12.4 10.5 12.0 


14 13 12.7 13.4 12.1 10.7 


15 14 10.1 9.5 9.8 8.0 


16 15 10.5 9.4 9.1 10.9 


17 16 10.2 11.0 10.8 11.9 


 
 Phân tích phương sai 2 nhân tố 1 lần lặp:  


o Tools/Data Analysis/Anova: Two Factor Without Replication - OK. 
o Hộp thoại: 


  Input range: Địa  chỉ khối dữ liệu (Nên quét cả hàng, cột đầu làm nhãn). Vd: 
A1:E17 
  Đánh dấu vào Labels. 
  Output range: Địa chỉ ô trên trái nơi xuất kết quả 


OK 
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Kết quả phân tích phương sai 2 nhân tố 1 lần lặp lại 
Anova: Two-Factor Without Replication  


SUMMARY Count Sum Average Variance  


1 4 46.9 11.7 1.253512  


2 4 44.8 11.2 0.156318  


3 4 48.6 12.2 0.268337  


4 4 49.1 12.3 0.933224  


5 4 55.1 13.8 0.049285  


6 4 48.5 12.1 1.064903  


7 4 50.0 12.5 0.975826  


8 4 55.7 13.9 0.926688  


9 4 49.7 12.4 0.817143  


10 4 47.0 11.7 0.107475  


11 4 49.3 12.3 1.054463  


12 4 46.1 11.5 0.664541  


13 4 48.9 12.2 1.255351  


14 4 37.4 9.3 0.85117  


15 4 39.9 10.0 0.763403  


16 4 43.9 11.0 0.514494  
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Cấp đất 1 16 196.1 12.3 2.077919  


Cấp đất 2 16 190.2 11.9 1.470334  


Cấp đất 3 16 188.3 11.8 2.263297  


Cấp đất 4 16 186.3 11.6 1.767392  


  
ANOVA   


Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Rows 82.11826 15 5.474551 7.804468 3.58E-08 1.894875
Columns 3.402532 3 1.134177 1.616873 0.198718 2.811547
Error 31.56586 45 0.701464  


  
Total 117.0867 63  


 
  
Từ bảng ANOVA nhận được: 


� Đối với các xuất xứ khác nhau (Hàng - Rows):  F = 7,80 > F(0,05) = 1,89. Kết luận: 
Các xuất xứ khác nhau có sự sai khác về sinh trưởng đường kính. 


� Đối với các cấp đất (Cột – Collumns):  F = 1,62 < F(0,05) = 2,81. Kết luận: 
Các cấp đất khác nhau chưa có ảnh hưởng đến sinh trưởng. 


  
Như vậy 16 xuất xứ khi trồng ở Lang Hanh đã có sinh trưởng khác nhau, do việc cấp đất không 
ảnh hưởng rệt, nên để đánh giá chính xác hơn chỉ cần phân tích phương sai 1 nhân tố (xuất xứ). 
 
Phân tích phương sai 1 nhân tố 
Anova: Single Factor  


SUMMARY   


Groups Count Sum Average Variance  


1 4 46.9 11.7 1.253512  


2 4 44.8 11.2 0.156318  


3 4 48.6 12.2 0.268337  


4 4 49.1 12.3 0.933224  


5 4 55.1 13.8 0.049285  


6 4 48.5 12.1 1.064903  


7 4 50.0 12.5 0.975826  


8 4 55.7 13.9 0.926688  


9 4 49.7 12.4 0.817143  


10 4 47.0 11.7 0.107475  


11 4 49.3 12.3 1.054463  


12 4 46.1 11.5 0.664541  


13 4 48.9 12.2 1.255351  
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14 4 37.4 9.3 0.85117  


15 4 39.9 10.0 0.763403  


16 4 43.9 11.0 0.514494  


ANOVA   


Source of Variation SS df MS F P-value F crit 


Between Groups 82.11826 15 5.474551 7.514741 3.59E-08 1.880174


Within Groups 34.9684 48 0.728508  


  


Total 117.0867 63  


 
 Kết quả từ bảng ANOVA cho thấy F = 7,51 > F(0,05) = 1,88. Kết luận: Sinh trưởng 
đường kính của 16 xuất xứ là khác nhau khi trồng ở Lang Hanh. 
 
 Sinh trưởng bình quân đường kính các xuất xứ theo thứ tự từ cao đến thấp ở bảng sau: 


 Thứ tự sinh trưởng đường kính từ tốt đến xấu 
Xuất xứ D1,3 tb(cm) 


8 13.9


5 13.8


7 12.5


9 12.4


11 12.3


4 12.3


13 12.2


3 12.2


6 12.1


10 11.7


1 11.7


12 11.5


2 11.2


16 11.0


15 10.0


14 9.3


 
Kết quả dùng tiêu chuẩn t để so sánh sinh trưởng đường kính lớn nhất của xuất xứ 8 với các 
xuất xứ có đường kính lần lượt nhỏ hơn: 


� So sánh D bình quân giữa xuất xứ 8 với 5: t = 0,26 < t(0,05 ; k=48)=2,01. 
  Kết luận: Sinh trưởng D giũa xuất xứ 8 và 5 chưa có sai khác rõ rệt. 


� So sánh D bình quân giữa xuất xứ 8 với 7: t = 2,34 > t(0,05 ; k=48)=2,01. 
  Kết luận: Sinh trưởng D giũa xuất xứ 8 và 7 có sai khác rõ rệt. 
 ........................................................................... 
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Như vậy, xét theo chỉ tiêu đường kính, xuất xứ tối ưu trong 16 xuất xứ khảo nghiệm là 8 và 5, 
hai xuất xứ này có chỉ tiêu D lớn nhất, chưa có sai dị với nhau và có sai khác rõ rệt với các 
xuất xứ còn lại. Đó là 2 xuất xứ: Doiinthranon và Lang Hanh. 
 


5.2.2. Phân tích phương sai 2 nhân tố m lần lặp 
Trường hợp phân tích phương sau 2 nhân tố m lần lặp: Nhân tố A có a công thức và nhân tố B 
có b công thức; và này mỗi tổ hợp nhân tố A và B được lặp lại m lần một cách ngẫu nhiên. Lúc 
này ngoài việc đánh giá ảnh hưởng của từng nhân tố A, B ta còn phải tính ảnh hưởng qua lại 
của chúng đến kết quả thí nghiệm. 
 
Ví dụ: Nghiên cứu ảnh hưởng của hai nhân tố thí nghiệm là mật độ và bón phân đến năng suất 
của bông. 
 


o Nhân tố A: Mật độ chia làm 3 cấp. 
o Nhân tố B: Phân bón được chai làm 4 mức 
o Mỗi tổ hợp được thí nghiệm lập lại ngẫu nhiên 4 lần. 


 
 
 
 


Bố trí thí nghiệm 2 nhân tố m lần lặp 
 


Lặp 1 
 


Lặp 2 
 


Lặp 3 
 


Lặp 4 
    


B1 
    


B2 
    


B1 
    


B2 
 


B1 
 


B2 
 


B1 
 


B2 


 
B3 


 
B4 


 
B3 


 
B4 


 
B4 


 
B3 


 
B3 


 
B4 


 
B3 


 
B1 


 
B1 


 
B2 


 
B1 


 
B2 


 
B1 


 
B2 


 
B2 


 
B4 


 
B4 


 
B3 


 
B3 


 
B4 


 
B4 


 
B3 


 
B1 


 
B2 


 
B1 


 
B2 


 
B1 


 
B2 


 
B1 


 
B2 


 
B4 


 
B3 


 
B4 


 
B3 


 
B4 


 
B3 


 
B3 


 
B4 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bảng số liệu sản lượng bông theo tổ hợp 2 nhân tố và lặp lại 4 lần ở một tổ hợp 


A1 


A2 


A3 


A1 


A2 


A3 


A2 A1 


A1 


A3 


A2 


A3 
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(Đ/v: Tạ/ha) 
 A B C D 


1 B\A A1 A2 A3 


2 B1 16 17 18 


3 14 15 18 


4 21 17 19 


5 16 19 17 


6 B2 19 19 20 


7 20 18 23 


8 23 18 21 


9 19 20 21 


10 B3 19 21 22 


11 21 21 18 


12 22 22 21 


13 20 23 21 


14 B4 20 20 25 


15 24 20 22 


16 21 22 21 


17 17 19 23 


 
Phân tích phương sai 2 nhân tố m lần lặp: 


o Tools/Data Analysis/Anova: Two Factor With Replication- OK. 
o Hộp thoại: Xác định: 


   Input range: Nhập khối dữ liệu kể cả hàng cột tiêu đề. Vd: A1:D17. 
   Rows per sample: Nhập số lần lặp. Vd: 4. 
   Output range: Nhập địa chỉ ô trên trái nơi xuất kết quả. 
   OK. 
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Kết quả phân tích phương sai 2 nhân tố m lần lặp 
Anova: Two-Factor With Replication  


SUMMARY 1 2 3 Total  


1   


Count 4 4 4 12  


Sum 67 68 72 207  


Average 16,75 17 18 17,25  


Variance 8,916667 2,666667 0,666667 3,659091  


2   


Count 4 4 4 12  


Sum 81 75 85 241  


Average 20,25 18,75 21,25 20,08333  


Variance 3,583333 0,916667 1,583333 2,810606  


3   


Count 4 4 4 12  


Sum 82 87 82 251  


Average 20,5 21,75 20,5 20,91667  


Variance 1,666667 0,916667 3 1,901515  
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4   


Count 4 4 4 12  


Sum 82 81 91 254  


Average 20,5 20,25 22,75 21,16667  


Variance 8,333333 1,583333 2,916667 4,878788  


Total   


Count 16 16 16  


Sum 312 311 330  


Average 19,5 19,4375 20,625  


Variance 7,2 4,529167 4,783333  


   


 
ANOVA 


  


Source of Variation SS df MS F P-value F crit 


Sample 116,2292 3 38,74306 12,65079 8,45E-06 2,866265


Columns 14,29167 2 7,145833 2,333333 0,111468 3,259444


Interaction 21,20833 6 3,534722 1,154195 0,352014 2,363748


Within 110,25 36 3,0625  


   


Total 261,9792 47  


 
• Bảng Summary: Cho kết quả tính toán từng tổ hợp nhân tố A/B và chung cho từng 


nhân tố B, nhân tố A, gồm các chỉ tiêu: Dung lượng (Count), Tổng (Sum), Trung 
bình (Average), Phương sai (Variance). 


• Bảng ANOVA:  
 Cột đầu tiên là các nguồn biến động: 


o Sample: Biến động do nhân tố B tạo nên (do được xếp theo hàng). 
o Columns: Biến động do nhân tố A tạo nên (do được xếp theo cột). 
o Interaction: Tác động qua lại. 
o Within: Biến động ngẫu nhiên. 
o Total: Biến động chinh của n giá trị quan sát. 


 Từ kết quả này cho thấy: 
 FB = 12.65 > F0.05 = 2.87. Kl: Phân bón có tác động rõ rệt đến năng suất bông. 
 FA = 2.33  <  F0.05 = 3.26. Kl: Mật độ ảnh hưởng không rõ đến năng suất bông. 
 FAB = 1.15 < F0.05 = 3.36. Kl: Đồng thời thay đổi mật độ và phân bón ảnh hưởng không 
rõ đến năng suất. 
 
Lúc này chỉ còn việc lựa chọn công thức bón phân tối ưu. Qua số trung bình năng suất theo 
từng công thức bón phân cho thấy công thức 4 có năng suất cao nhất là 21.16 tạ/ha. Có thể 
dùng tiêu chuẩn t để kiểm tra lại xem công thức 4 có sai khác với công thức nào còn lại để lựa 
chọn công thức có hiệu quả nhất.  
 
Lưu ý trong phân tích phương sai 2 nhân tố m lần lặp, nếu kiểm tra Interaction (tương tác giữa 
2 nhân tố) có ảnh hưởng đến chỉ tiêu quan sát, thì lúc này cần chọn tổ hợp công thức có giá trị 
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bình quân tốt nhất; đồng thời có thể so sánh nó với tổ hợp đứng thứ 2, 3 ... để tìm tổ hợp công 
thức tối ưu. 


6. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN - HỒI QUY 


Trong thực tế người ta cần lập các mô hình tương quan hồi quy vì các mục đích: 
o Để ước lượng một nhân tố khó đo đếm (gọi là biến phụ thuộc y) thông qua một hay 


nhiều biến dễ quan sát, đo đếm (gọi là biến độc lập x) và tất nhiên là phải có mối liên 
hệ giữa y và x. Từ đây có thể lập các biểu điều tra phục vụ cho việc giảm nhẹ các quan 
sát đo đếm một số nhân tố phức tạp 


o Để dự báo một nhân tố trong tương lai (gọi là biến dự báo y) với một số biến độc lập, 
đầu vào (gọi là là biến độc lập x) 


o Để nghiên cứu tác động, ảnh hưởng của một hoặc nhiều nhân tố đến một yếu tố cần 
quan tâm như sinh trưởng, sản lượng, chất lượng rừng, xói mòn đất, dòng chảy lưu vực. 
Trên cơ sở đó có giải pháp kỹ thuật thích hợp hoặc các biện pháp quản lý quy hoạch 
cấp vĩ mô. 


 
Mục đích là sử dụng chương trình Excel hoặc Statgraphics Plus để thiết lập các mô hình tương 
quan/hồi quy tuyến tính từ một cho đến nhiều biến số độc lập. Trong chương trình này, các 
tham số được ước lượng bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Riêng các dạng phi tuyến 
khi ứng dụng chương trình này cần đổi biến số để quy về dạng tuyến tính. 


6.1. Hồi quy tuyến tính 1 lớp 
Hồi quy tuyến tính một lớp có nghĩa là có một biến số độc lập x được nghiên cứu ảnh hưởng 
đến biến phụ thuộc y, dạng quan hệ được xác định là đường thẳng. Có nghĩa là khi x tăng hoặc 
giảm thì y cũng tăng hoặc giảm đều theo dạng được thẳng. Dạng phương trình tổng quát: Y = 
A + B.X. 
 
Vd: Lập mô hình tương quan giữa chiều cao dưới cành (Hdc) với chiều cao cả cây (H) rừng 
Tếch dạng đường thẳng:  Hdc = A + B.H. Vì Hdc là chỉ tiêu khó đo đếm hơn H, nên dùng quan 
hệ này để xác định Hdc thông qua H. 
 


� Nhập số liệu theo bảng: 
Các cặp số liệu Hdc - H 


 A B 


1 Hdc(m) H(m) 


2 22,0 23,0 


3 21,8 23,0 


4 21,5 22,3 


..... ..... .....


40 9,7 10,9 


41 9,8 11,1 


 
� Ước lượng tương quan hồi quy đường thẳng: 


o Tools/Data Analysis/Regression. OK. 
o Hộp thoại: 


  Input Y range: Nhập địa chỉ cột biến Y (Có thể nhập cả nhãn). Vd: A1:A41. 
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  Input X range: Nhập địa chỉ cột biến X (Có thể nhập cả nhãn). Vd: B1:B41. 
  Label: Đánh dấu nếu đã nhập cả hàng đầu làm nhãn. 
  Output range: Nhập địa chỉ ô trên trái nơi xuất kết quả. 
  OK. 


 
 
Kết quả ước lượng hồi quy tuyến tính 1 lớp 
SUMMARY OUTPUT  


Regression Statistics  


Multiple R 0,998189546  


R Square 0,99638237  


Adjusted R Square 0,996287169  


Standard Error 0,318271114  


Observations 40  


 
ANOVA   


 df SS MS F Significance F  


Regression 1 1060,180842 1060,181 10466,12 5,24804E-48  


Residual 38 3,84926708 0,101297  


Total 39 1064,030109  


 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 


Intercept -0,715306008 0,127254043 -5,62109 1,88E-06 -0,972918358 -0,457693658 


Hgo(m) 0,994341123 0,009719471 102,304 5,25E-48 0,974665081 1,014017165 
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 Phương trình tương quan: 
   Hdc = - 0.715 + 0.994.H 
 Với N = 40  R = 0.998 Fr = 10466.12  với α<0.0000 
Từ phương trình hồi quy, có thể xác định Hdc gián tiếp qua H. 
 


6.2. Dạng phi tuyến đưa về tuyến tính 1 lớp 
Trong thực tế biến y có thể không có dạng quan hệ đường thẳng với x, do đó cần sử dụng mô 
hình phi tuyến. Trường hợp các hàm phi tuyến, để ước lượng cần biến đổi thành dạng tuyến 
tính để ước lượng trong các phần mềm Excel, Statgraphics Plus. 
 
Một số hàm phi tuyến phổ biến như: 
 bxay .=  tuyến tính hóa: ln(y) = ln(a) + b.ln(x) 
 bxeay .= tuyến tính hóa: ln(y) = ln(a) + b.x 
 


6.2.1. Lập mô hình hàm mũ trong Excel: 
Ví dụ: Lập mô hình tương quan H/D rừng trồng Tếch dạng hàm mũ: 
   H = a.Db 


� Tuyến tính hóa: Logarit neper 2 vế: 
   Ln(H) = Ln(a) + b.Ln(D) 
 Đặt  Y = Ln(H) X = Ln(D) A = Ln(a) B = b. 
 Vậy Y = A + B.X 
 


� Nhập số liệu và đổi biến số: 
o Cột A: Số liệu D. 
o Cột B: Số liệu H. 
o Cột C: Ln(D). Tại ô C2: =Ln(A2), copy cho cả cột. 
o Cột D: Ln(H). Tại ô D2: =Ln(B2), copy cho cả cột. 


Số liệu H/D và đổi biến số 
 A B C D 


1 D(cm) H(m) Ln(D) Ln(H) 


2 31,3 22,0 3,443863 3,091042 


3 32,0 21,8 3,466237 3,08191 


... ... .... ..... ..... 


.... .... .... ..... ..... 


40 12,6 9,7 2,536373 2,270804 


41 13,9 9,8 2,629481 2,277972 


Ước lượng tương quan hồi quy đường thẳng trong Excel: 
o Tools/Data Analysis/Regression. OK. 
o Hộp thoại: 


  Input Y range: Nhập địa chỉ cột biến Y (Có thể nhập cả nhãn). Vd: D1:D41. 
  Input X range: Nhập địa chỉ cột biến X (Có thể nhập cả nhãn). Vd: C1:C41. 
  Label: Đánh dấu nếu đã nhập cả hàng đầu làm nhãn. 
  Output range: Nhập địa chỉ ô trên trái nơi xuất kết quả. 
  Kích OK. 
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Kết quả ước lượng hồi quy tuyến tính 
SUMMARY OUTPUT 


Regression Statistics 
Multiple R 0.940546 
R Square 0.884627 
Adjusted R 
Square 0.881591 
Standard 
Error 0.167161 
Observations 40 


ANOVA 


  df SS MS F 
Significanc


e F 
Regression 1 8.141566 8.14156 291.366 2.062E-19 
Residual 38 1.061823 0.02794
Total 39 9.203388       


  Coefficients 
Standard 


Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 


Intercept -0.80087 0.18412 -4.34972
9.88E-


05 -1.173600 -0.428137967


ln(D) 1.157937 0.067837 17.0694
2.06E-


19 1.020609 1.295265915
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Phương trình tương quan: 
   Ln(H) = -0.800 + 1.157.Ln(D) 
 Với N = 40  R = 0.940 Fr = 291.36 với α<0.0000 
 Đưa về dạng nguyên thủy: Tính a = exp(A) = exp(-0.800) = 0.449 
 Vậy:  H = 0.449.D1.157 
Từ mô hình này có thể ước lượng H thông qua D mà không phải đo đếm 
 


6.2.2. Lập mô hình hàm mũ và Schumacher trong Statgraphics Plus: 
Trong Statgraphics Plus, việc tính toán mô hình đơn giản hơn vì không cần tạo thêm các cột 
đổi biến số, biến số được đổi trực tiếp trong hộp thoại khi thiết lập mô hình. 
 


i) Lập mô hình hàm mũ trong Statgraphics Plus 
Ví dụ lập hàm mũ quan hệ H/D dạng: H = a.Db 
Đầu tiên nhập dữ liệu trong Excel với hai cột y và x, ví dụ là D và H như sau 
 


 
 
File dữ liệu Excel cần được lưu với version 5.0 về trước, vì Statgraphics Plus chưa nhận được 
kiểu file sau này của Microsoft Excel như Excel 97-2003 hoặc 2007 
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Sau đó mở file dữ liệu này trong Statgraphics Plus: 


 
 
Chạy phần xử lý hàm tương quan một lớp: Relate/Simple Regression 


 
 
Trong hộp thoại chọn biến y và x và đổi biến số ngay trong hộp thoại: log(H) và log(D). Kích 
OK để có kết quả. (Lưu ý ký hiệu log trong Statgraphics là logarit neper) 
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Kết quả cho ra hàm trực tiếp viết dưới dạng tuyến tính đã đổi biến số: 


log(H) = - 0.800 + 1.157.log(D) 
Các kết quả kiểm tra hệ số tương quan R và các biến số được hiểu giống như trong Excel 
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ii) Lập mô hình hàm Schumacher trong Statgraphics Plus 
Trong lâm nghiệp hàm Schumacher được sử dụng phổ biến để mô phỏng quá trình sinh trưởng 
cây rừng và lâm phần. Dạng hàm Schumacher: 


mxbeay
−−= .. , trong đó a, b và m là tham số; y là giá trị sinh trưởng D, H, V, G, M và x 


là tuổi (T). Khi ước lượng hàm này, tham số m thường chạy từ 0.1; 0.2; ..... 1.9; 2.0. Từ đó 
chọn hàm tối ưu với m cho hệ sso tương quan R cao nhất. 


Để ước lượng hàm này, tuyến tính hóa: ln(y) = ln(a) – b.x-m. 
 
Ví dụ sử dụng Statgraphics Plus để ước lượng sinh trưởng V theo tuổi (T) của loài bằng 


lăng theo hàm Schumacher. 
Nhập dữ liệu V/T trong Excel 
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Đổi biến số với m chạy trong Statgrahics 


 
 


Kết quả ước lượng hàm Schumacher 


 
    log(V) = 2.12522 - 17.117*T^-0.5 


Với R = -0.994 và P < 0.000 
Kết quả trên là với m = 0.5; lần lượt thay m khác nhau để tìm hàm tối ưu với R max. 
Từ đây suy ra hàm nguyên thủy: a = exp(2.12522) = 8.374; b = 17.117 
V = 8.374.exp( - 17.117. T -0.5) 
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6.3. Hồi quy tuyến tính nhiều lớp 
Trong thực tế biến phụ thuộc Y bị chi phối bởi nhiều biến số độc lập Xi. Ví dụ như trữ lượng 
rừng được đóng góp bởi nhiều nhân tố như mật độ, tiết diện ngang, chiều cao, cấp  đất; hoặc 
biến đổi dòng chảy, mức độ xung yếu của lưu vực bị chi phối bởi nhiều nhân tố như lượng 
mưa, độ dốc, địa hình, loài đất, che phủ thảm thực vật, .....  
Trong trưòng hợp này để ước lượng biến phụ thuộc Y người ta cần lập mô hình hồi quy nhiều 
biến số để có thể phản ảnh chính xác giá trị ước lượng, dự báo Y. 
Dạng phương trình tổng quát: 
 Y = ao + b1X1 + b2X2 +....+ bnXn 
 
Ví dụ: Thiết lập mô hình dự đoán trữ lượng rừng (M) Tếch theo 2 biến số mật độ (N) và chiều 
cao bình quân  (H) theo dạng hàm mũ: 
  M = a + b1 N + b2 H 
  Đây là dạng tuyến tính 2 lớp Y = a + b1X1 + b2X2  
Dùng phương pháp bình phương tối thiểu ước lượng phương trình 


• Nhập số liệu 
   


Bảng số liệu M/N/H 
 A B C 


1 N(c/ha) H(m) M(m3/ha) 


2 180 23,0 163,452 


3 170 23,0 160,154 


4 220 22,3 184,167 


... .... .... ......


... .... .... ......


40 570 10,9 43,846 


41 570 11,1 53,212 


 
� Ước lượng tương quan tuyến tính nhiều lớp: 
o Tools/Data Analysis/Regression.OK. 
o Hộp thoại: 


  Input Y range: Nhập địa chỉ cột biến Y (Có thể nhập cả nhãn). Vd: C1:C41. 
  Input X range: Nhập địa chỉ khối các biến X (Có thể nhập cả nhãn). Vd: 
A1:B41. 
   Label: Đánh dấu nếu đã nhập cả hàng đầu làm nhãn. 
   Output range: Nhập địa chỉ ô trên trái nơi xuất kết quả. 
   OK. 
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Kết quả ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính 2 lớp 


SUMMARY OUTPUT      


Regression Statistics      


Multiple R 0.9256776      


R Square 0.856879      


Adjusted R Square 0.8491427      


Standard Error 28.140919      


Observations 40      


ANOVA       


  df SS MS F Significance F  


Regression 2 175426.2 87713.1 110.7613 2.40166E-16  


Residual 37 29300.72 791.9113    


Total 39 204726.9        


       


  Coefficients 
Standard 


Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 


Intercept -154.77144 22.13662 -6.99165 2.91E-08 -199.6244851 -109.918392 


N (c/ha) 0.1095484 0.016994 6.446152 1.57E-07 0.075114494 0.143982284 


H (m) 14.52156 0.97677 14.86692 3.49E-17 12.54243676 16.50068344 
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Phương trình tương quan hồi quy: 
 M = - 154.771 + 0.109 N + 14.521 H 
 Với N = 40  R = 0.926 Fr = 110.76 với α<0.00 
 tb1 = 6.44 tb2 = 14.86 với α<0.00 
Từ mô hình này có thể ước lượng, dư báo trữ lượng rừng thông qua 2 biến số mật độ (N/ha) và 
chiều cao bình quân (H). 


6.4. Hồi quy phi tuyến tính nhiều lớp, tổ hợp biến 
Trong trường hợp nhiều biến số xi ảnh hưởng đến y không theo dạng tuyến tính mà có dạng 
quan hệ phi tuyến, trường hợp này cần đổi biến số để trở về dạng tuyến tính, hoặc lập mô hình 
tổ hợp biến. 
Một số dạng phi tuyến nhiều lớp phổ biến và cách quy về tuyến tính hoặc tổ hợp biến: 


bnbb xnxxay ....21. 21=  tuyến tính hóa: ln(y) = ln(a) + b1.ln(x1) + b2ln(x2) + ... + bnln(xn) 
bnxnxbxbeay +++= ...2211.  tuyến tính hóa: ln(y) = ln(a) + b1x1 + b2x2 + ...+ bnxn 


.................................. 
 


6.4.1. Lập mô hình phi tuyến nhiều lớp chuyển về tuyến tính nhiều lớp trong Excel 
Hàm phi tuyến nhiều lớp trong Excel được ước lượng bằng cách tuyến tính hóa, có nghĩa là 
cần tạo thêm các trường/cột biến số mới. 
Ví dụ lập quan hệ giữa M = f(N. H) dạng hàm mũ: M = a.Nb1Hb2. 
Tuyến tính hóa bằng cách lấy log 2 vế: ln(M) = ln(a) + b1ln(N) +b2ln(H) 
Như vậy phải tạo thêm 3 cột log để đổi biến số 
 


Bảng dữ liệu đổi biến số để lập mô hình phi tuyến nhiều lớp 
N 


(c/ha) H (m) 
M 


(m3/ha)  Ln(M) Ln(N) Ln(H) 
180 23.0  163.452 5.096519 5.192957 3.135494 
170 23.0  160.154 5.076136 5.135798 3.135494 
220 22.3  184.167 5.215843 5.393628 3.104587 
210 22.1  145.436 4.979736 5.347108 3.095578 
650 6.9  24.177 3.185402 6.476972 1.931521 
620 7.0  23.400 3.152736 6.429719 1.945910 
690 6.7  22.027 3.092269 6.536692 1.902108 
650 6.4  19.696 2.980416 6.476972 1.856298 
650 6.8  20.778 3.033895 6.476972 1.916923 
630 6.8  22.634 3.119453 6.445720 1.916923 
660 7.9  69.476 4.240981 6.492240 2.066863 
690 8.0  69.463 4.240794 6.536692 2.079442 
980 7.5  35.867 3.579818 6.887553 2.014903 
980 7.5  36.937 3.609214 6.887553 2.014903 
970 12.3  130.740 4.873211 6.877296 2.509599 
960 12.3  125.725 4.834097 6.866933 2.509599 
960 4.3  11.327 2.427189 6.866933 1.458615 


1000 4.2  12.320 2.511224 6.907755 1.435085 
960 9.0  57.145 4.045592 6.866933 2.197225 
970 8.9  58.715 4.072695 6.877296 2.186051 
950 12.5  127.868 4.850998 6.856462 2.525729 
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N 
(c/ha) H (m) 


M 
(m3/ha)  Ln(M) Ln(N) Ln(H) 


970 12.5  127.934 4.851515 6.877296 2.525729 
1090 7.1  39.355 3.672623 6.993933 1.960095 
1140 7.2  41.830 3.733614 7.038784 1.974081 


890 12.8  158.216 5.063961 6.791221 2.549445 
960 13.0  178.428 5.184185 6.866933 2.564949 


1050 16.3  227.649 5.427805 6.956545 2.791165 
1020 15.8  231.610 5.445055 6.927558 2.760010 
1110 16.8  233.835 5.454616 7.012115 2.821379 
1060 17.0  203.820 5.317237 6.966024 2.833213 


940 16.6  186.508 5.228474 6.845880 2.809403 
730 16.0  145.706 4.981591 6.593045 2.772589 


1440 10.5  139.988 4.941557 7.272398 2.351375 
1240 10.1  123.668 4.817601 7.122867 2.312535 


740 12.8  111.255 4.711825 6.606650 2.549445 
710 13.3  82.429 4.411937 6.565265 2.587764 
360 17.9  227.702 5.428038 5.886104 2.884801 
390 17.7  191.751 5.256198 5.966147 2.873565 
570 10.9  43.846 3.780683 6.345636 2.388763 
570 11.1  53.212 3.974284 6.345636 2.406945 


 
Từ đây chạy phần Regression trong Excel để thiết lập mô hình như là mô hình tuyến tính nhiều 
lớp đã trình bày ở mục trên. 
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Kết quả ước lượng mô hình phi tuyến đổi về tuyến tính 2 lớp 
 


SUMMARY OUTPUT 


Regression Statistics 


Multiple R 0.967567 


R Square 0.936185 
Adjusted R 
Square 0.932736 


Standard Error 0.235045 


Observations 40 


ANOVA 


  df SS MS F 
Significance 


F 


Regression 2 29.98797 14.99398 271.4024864 7.78065E-23 


Residual 37 2.044113 0.055246


Total 39 32.03208       


  
Coefficient


s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%


Intercept -5.143280 0.681084 -7.551614 0.000000 -6.523287 -3.763274


Ln(N) 0.641785 0.081858 7.840245 0.000000 0.475926 0.807645


Ln(H) 2.205407 0.095991 22.975155 0.000000 2.010911 2.399903
 
Mô hình có dạng: ln(M) = -5.143 + 0.642ln(N) + 2.205ln(H) 
Với N = 40  R = 0.968 Fr = 271.40 với α<0.00 
 tb1 = 7.84 tb2 = 22.98 với α<0.00 
Từ mô hình này có thể dự báo M thông qua N và H 
 


6.4.2. Lập mô hình phi tuyến nhiều lớp chuyển về tuyến tính trong Statgraphics 
Plus 


Trong Statgraphics Plus, việc tính toán mô hình phi tuyến nhiều lớp đơn giản hơn vì không cần 
tạo thêm các cột đổi biến số, biến số được đổi trực tiếp trong hộp thoại khi thiết lập mô hình. 
 
Đầu tiên nhập dữ liệu trong Excel với biến y và các biến x, mỗi biến một cột dữ liệu 
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Sau đó mở file dữ liệu này trong Statgraphics Plus, vào chương trình chạy hàm nhiều lớp 
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Đổi biến số ngay trong hộp thoại 


 
 
Kết quả chạy hàm phi tuyến nhiều lớp quy về tuyến tính 


 
 
Trong Statgrahics Plus còn cho phép tạo tổ hợp biến ngay trong hộp thoại, ví dụ có thể lập hàm 
dạng: ln(M) = a + b1.N*H, trong đó N.ln(H) là tổ hợp biến. Trong hộp thoại tạo tổ hợp biến 
như sau 







 49


 
 
 
Kết quả có hàm theo quan hệ nhiều biến dưới dạng tổ hợp biến 
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7. ƯỚC LƯỢNG CÁC DẠNG HỒI QUY MỘT BIẾN TRÊN ĐỒ 
THỊ 


Trong thực tế trực quan các mối quan hệ, người ta thường dùng đồ thị để biểu diễn, và để dễ 
dàng trong việc xem xét các dự báo, Excel hỗ trợ chương trình xác định mô hình hồi quy một 
biến ngay trên đồ thị. Excel lập sẵn 5 dạng hàm phổ biến trong phần này. 
Ví dụ: Lập mô hình hồi quy H/D cho rừng trồng Tếch ngay trên đồ thị quan hệ 
 


� Nhập số liệu: 
Số liệu về quan hệ H/D 


 A B 


1 D(cm) H(m) 


2 6,7 3,5 


3 6,8 3,6 


4 9,5 5,7 


5 9,5 6,1 


... ... ... 


40 31,3 22,0 


41 32,0 21,8 


 
� Vẽ đồ thị: Tiến hành các bước vẽ đồ thị quan hệ H/D. (Nên vẽ dạng đám mây 


điểm). 
� Tính toán mô hình quan hệ dựa vào đồ thị: 


o Kích hoạt đồ thị: Kích chuột trái. 
o Chọn đám mây điểm trên đồ thị: Kích chuột phải vào đám mây đểm này. 
o Chọn Add Trendline 
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Chọn mục Type: Ở đây chọn dạng liên hệ thích hợp, có các dạng sau: 


 
  


Linear:  y = mx + b 
 Logarithmic: y = clnx + b 
 Polynomial: y = b + c1x + c2x2 + .....c6x6 
  Có thể chọn 1 đến 6 bậc trong ô Order: Xác định số bậc. 
 Power:  y = cxb 
 Exponential: y = c.ebx 
    
   Chọn mục Option: Xác định: 


Forecast: Foward: Xác định độ dài dự đoán tiếp theo. 
  Backward: Xác định độ dài dự đoán lùi. 
  Set intercept (0): Nếu đánh dấu thì tham số b=0 trong các hàm đường thẳng
  Display Equation on Chart: Đánh dấu để đưa hàm lên đồ thị. 
  Display R-squared Value on Chart: Đánh dấu nếu muốn tính hệ số tương quan 
bình phương.  
 Cuối cùng là OK. 
 Kết quả như sau:  
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Quan he H/D rung tech


y = 12.386Ln(x) - 22.023
R2 = 0.8781
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Ví dụ khác: Dự báo tỷ lệ che phủ của rừng trong thời gian đến 


 
 
 
Ví dụ khác: Lượng carbon được lưu trữ trong các kiểu rừng khác nhau được mô phỏng bằng 
dạng hàm phi tuyến trên đồ thị. Trong đó không cần mã hóa biến số x (kiểu rừng), lúc này sử 
dụng sơ đồ cột để vẽ và chạy phương trình thích hợp. Lúc này máy tính đã tự động mà hóa các 
kiểu rừng là 1, 2, 3, 4 ..... 
 


Lượng carbon trên và dưới mặt đất ở các kiểu sử dụng đất 
rừng  
Các vùng rừng ở Brazil, Cameroon và Indonesia 
   


Các kiểu rừng 
Lượng carbon 
(tấn/ha) 


 


Dưới 
mặt 
đất 


Trong thực 
vật 


Rừng nguyên sinh 48 310
Rừng đã khai thác chọn 48 230
Rừng bỏ hoá sau nương rẫy 48 75
Đất Nông Lâm kết hợp 45 50
Cây trồng ngắn ngày 25 5
Đồng cỏ chăn thả gia súc 20 2
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Lượng C trong các kiểu rừng


Rừng nguyên 
sinh


Rừng đã khai 
thác chọn


Rừng bỏ hoá sau 
nương rẫy Đất Nông Lâm 


kết hợp
Cây trồng ngắn 


ngày
Đồng cỏ chăn thả 


gia súc


y = -188.62Ln(x) + 318.83
R2 = 0.9538
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8. SẮP XẾP VÀ VẼ BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ TẦN SỐ XUẤT HIỆN 
THEO CẤP, CỠ, HẠNG 


Đây là chức năng sắp xếp bảng phân bố tần số theo một nhân tố theo từng cấp, hạng, ... và vẽ 
đồ thị phân bố.  
Trong nghiên cứu xã hội, người ta cần nghiên cứu tần số phân bố số người theo cấp tuổi để biết 
sự phân bổ con người theo các thế hệ để có chiến lược quản lý nguồn nhân lực. 
Trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, thường cần nghiên cứu sự phân bố cá thể loài theo cấp 
tuổi, cấp kích thước để biết được quy luật biến đổi cá thể theo thế hệ, theo kích thước, chất 
lượng, ... là cơ sở quản lý, bảo tồn và định hướng khai thác sử dụng bền vững.  
Trong lâm nghiệp thường cần sắp xếp phân bố số cây theo cỡ kính (N/D), số cây theo cỡ chiều 
cao (N/H), số cây theo cấp thể tích (N/V), số cây theo loài cây theo các tầng rừng, thế hệ. 
Ví dụ cũng từ số liệu quan sát rừng trồng Tếch 10 tuổi, tiến hành sắp xếp phân bố thực nghiệm 
N/H và vẽ biểu đồ (cấp H là 2m): 


� Nạp số liệu vào bảng tính theo cột. Vd: A9:A52. 
� Lập một cột giới hạn trên cỡ kính. Vd: cỡ 2m. 
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Bảng tóm tắt dữ liệu 


 
 


 
� Menu Tools/Data Analysis/Histogram/OK. Xuất hiện hộp thoại, xác định: 


  + Input range: Khai báo khối dữ liệu 
  + Bin range: Khai báo khối chứa cự ly tổ (với giá trị lớn nhất của mỗi tổ) 
  + Output range: Khai địa chỉ ô trên trái nơi đưa ra kết quả.  
  + Cumulative percentage: Tính phần trăm tần số tích lũy.(Đánh dấu). 
  + Chart output: Vẽ biểu đồ. (Đánh dấu chọn). 
  + OK. 
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Kết quả sắp xếp tần số cho được một dãy dữ liệu theo cấp và biểu đồ phân bố. Nó phản ảnh cụ 
thể hơn đặc trưng mẫu và cho thấy hình ảnh của kiểu dạng phân bố theo cấp, thế hệ; từ đó giúp 
cho việc phân tích quần thể và đưa ra quyết định quản lý, sử dụng bền vững. Ví dụ trong biểu 
đồ trên, số cây phân hóa khá mạnh theo cấp chiều cao, một số cây sinh trưởng kém ở cấp chiều 
cao nhỏ 8 – 12m, một số cây vượt tán có cấp H trên 22m; giải pháp đề nghị ở đây là tỉa thưa 
loại bỏ bớt cây sinh trưởng kém có H < 12m và có thể tỉa thưa một số cây lớn với H>22m để 
lợi dụng trung gian, lúc này cá thể sẽ có kích thước tập trung trong phạm vi 14 – 22m và có đủ 
không gian dinh dưỡng để phát triển. 
Công cụ sắp xếp tần số, tần suất phân bố là một công cụ mạnh và hữu ích trong lâm nghiệp, vì 
thông thường từ số liệu đo đếm, điều tra, cần phải sắp xếp theo tổ, nhóm, cấp. Ví dụ sắp xếp 
N/D, N/H, số cây theo cấp tuổi rừng trồng, .....  
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9. KIỂM TRA THUẦN NHẤT K MẪU QUAN SÁT ĐỨT 
QUẢNG - ỨNG DỤNG: KIỂM TRA SỰ THUẦN NHẤT CỦA 
CÁC DÃY PHÂN BỐ N/D, N/H Ở CÁC Ô TIÊU CHUẨN 


Trong thực tế, để điều tra đánh giá, nghiên cứu một đối tượng rừng, một trạng thái; chúng ta 
thường rút mẫu theo ô tiêu chuẩn, sau đó gộp chung để tính toán. Tuy nhiên có khả năng một 
số ô mẫu không nằm trong một trạng thái đó, do đó nếu gộp chung để tính toán trung bình, mô 
phỏng cấu trúc chung sẽ gặp sai số rất lớn và không phản ảnh đúng đối tượng, trạng thái 
nghiên cứu. Do vậy cần có sự kiểm tra sự thuần nhất của các số liệu này ở các ô mẫu trước khi 
gộp chung để tính toán như một tổng thể.  
Trong trường hợp này cần ứng dụng tiêu chuẩn thống kê χ2 để kiểm tra K mẫu quan sát đứt 
quảng, cụ thể là ứng dụng để kiểm tra các dãy phân bố N/D ở các ô mẫu để đánh giá chúng có 
cùng một tổng thể, một trạng thái hay không. 
 
Trong đó: 
Dãy phân bố N của các ô được sắp xếp lần lượt i = 1,2, .... k (k ô) 
và được phân bố theo các cỡ kính được sắp xếp theo thứ tự j = 1, 2, .... m (m cỡ kính) 
 


Phân bố N của các ô i mẫu theo các cỡ kính j 
 


Tần số fij (i=1 .... k) (N/ha)     
Cỡ D1.3 (j= 1 ... 
m) ô 1 ô 2 ô 3 ô 4 = k Tổng fj 


8 12 11 9 8 40 f1 
12 134 125 150 145 554 f2 
16 97 80 97 88 362 
20 56 56 41 54 207 
24 45 34 31 31 141 
28 33 31 25 31 120 
32 21 21 21 21 84 
36 15 11 15 15 56 fj 
40 11 11 11 9 42 
44 9 7 15 5 36 
48 6 6 4 6 22 
52 3 3 3 1 10 
56 1 1 1 1 4 fm 


Tổng 443 397 423 415 1678 
ni n1 n2 ni nk n 


 
Gọi fij  là tần số (số cây) theo ô i và cấp kính j; fi là tổng tần số của ô i và fj là tổng tần số cấp 
kính j. 
Giả thuyết Ho: F1 = F2  = ... = Fk (Cho mọi i và j). Hay nói khác là các dãy phân bố N/D là 
thuần nhất ở các ô mẫu khác nhau, hay cung trạng thái rừng; ngược lại chúng ở các trạng thái 
khác nhau và không thuần nhất. 
 
Kiểm tra sự thuần nhất bằng tiêu chuẩn χ2 như sau: 


∑∑
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nnifjfij


1 1


2
2


/.
)/.(χ
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So sánh với χ2


 (0.05; df = (m-1)(k-1). Nếu χ2
t
   <   χ2


 (0.05; df = (m-1)(k-1) > Chấp nhận giải thuyết Ho, có 
nghĩa là các ô mẫu thu thập nằm trong cùng một trạng thái, hệ thống và có thể gộp chung để 
ước lượng đặc trưng mẫu, mô phỏng phân bố N/N chung ...... 
Trong ví dụ trên χ2


t
  = 20.42  <   χ2


 (0.05; df=36) 
 = 51.00. Do đó có thể xem các dãy N/D của 4 ô 


mẫu là thuần nhất hoặc nằm trong cùng một trạng thái, có thể gộp để mô phỏng N/D chung. 
 


10. MÔ HÌNH HOÁ QUY LUẬT PHÂN BỐ 


Trong nghiên cứu các lâm phần, người ta thường khái quát quy luật phân bố số cây theo cỡ 
kính, chiều cao để làm cơ sở cho việc điều tra rừng và xác định các giải pháp lâm sinh thích 
hợp để dẫn dắt rừng. Hoặc nghiên cứu phân bố số cá thể theo tuổi, thê hệ; phân bố số loài theo 
tầng thứ, phân bố vi sinh vật đất theo các lớp đất, .... để hiểu rõ quy luật sinh học, sinh thái học 
làm cơ sở quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững. 


10.1. Mô hình hoá phân bố giảm theo hàm Mayer 
Hàm Mayer có dạng: y = α.e-β.x. Kiểu dạng này thích hợp cho mô tả mô phỏng phân bố số cây 
theo cỡ kính (N/D) rừng chặt chọn có dạng giảm, hoặc mô phỏng sự giảm của số loài theo 
tầng, theo cỡ kính, .,,,,, 
 
Trong Excel có chương trình lập sẵn tính quan hệ tuyến tính, vì vậy để xác định các tham số 
cần tuyến tính hóa. 
 
Ví dụ mô phỏng phân bố N/D theo dạng Mayer: N = α.e-β.D 


� Tuyến tính hoá:  
Ln(N) = Lnα - βD. 


 Đặt Y = Ln(N) ; A = Ln(α) ; B = -β; X = D 
 Có hàm tuyến tính: Y = A + BX 


Trình tự tính toán trong Excel: 
� Nhập số liệu:  


o Cột A là giá trị giữa cỡ kính (D). 
o Cột B là tần số thực nghiệm (N). 
o Cột C: Ln(N). Đầu tiên tính cho ô đầu tiên (C2): =Ln(b2), sau đó copy 


xuống cho các ô còn lại.  
 


Bảng dữ liệu đổi biến số để ước lượng hàm Mayer 
 A B C 


1 C D1,3 (cm) N (c/ha) Ln(N) 


2 15 125 4,828314 


3 25 89 4,488636 


4 35 56 4,025352 


5 45 31 3,433987 


6 55 19 2,944439 


7 65 8 2,079442 


8 75 10 2,302585 
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 A B C 


1 C D1,3 (cm) N (c/ha) Ln(N) 


9 85 5 1,609438 


10 95 3 1,098612 


11 105 2 0,693147 


12 115 1 0 


 
� Ước lượng hàm tuyến tính 1 lớp: Menu Tools/Analysis/Regression/OK- Hộp 


thoại: 
o Input X Range: Khai khối dữ kiệu X. (A2:A12) 
o Input Y range: Khai khối dữ liệu Y. (C2:C12) 
o Output range: Nhập địa chỉ ô trên ra nơi ra kết quả (E1). 
o OK. 


Kết quả ước lượng hàm tuyến tính 
E F G H    


SUMMARY 
OUTPUT 


  


   


Regression Statistics  


Multiple R 0,993975878  


R Square 0,987988046  


Adjusted R Square 0,986653385  


Standard Error 0,183611852  


Observations 11  


   


 
ANOVA 


  


 df SS MS F Significance F


Regression 1 24,95640165 24,95640165 740,2536312 5,9318E-10


Residual 9 0,303419808 0,033713312  


Total 10 25,25982146  


   


 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 


Intercept 5,596409498 0,126545736 44,2244021 7,72246E-12 5,310142937 5,882676058


X Variable 1 -0,047631542 0,00175067 -27,20760245 5,9318E-10 -0,051591836 -0,043671248


   


a= 5,596 Alpha= 269,457  


b=-0,048 Beta= 0,048  
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o Quy về tham số nguyên thuỷ của Mayer:  
Tham số α = ea = e5.596 = 269.457; β = -(-0.048) = 0.048. 


o Kết quả phương trình: N = 269.457.exp(-0.048.D). 
o Kiểm tra sự phù hợp của phương trình bằng tiêu chuẩn χ2:  


Công thức tính χ2 = (Nlt – Nt)2/Nlt 
  + Cột E: Giá trị χ2: Tại ô E2: =(D2-B2)^2/D2. Copy cho các ô dưới. Chú ý các 
ô có Nlt <5 cần gộp lại. Tổng cột E có χ2 = 4.00. 
  + Tra χ2 bảng với α=0.05 và K= l-r-1= 9-2-1=6: =Chiinv(0.05;6)=12,59 
  + χ2 tính < χ2 bảng. Kl: Hàm Mayer mô phỏng tốt cấu trúc N-D thực nghiệm. 


 
Kết quả kiểm tra sự phù hợp của hàm Mayer bằng tiêu chuẩn χ2 


 A B C D E 


1 Cỡ D1,3 (cm) N (c/ha) Ln(N) Nlt (c/ha) X2 


2 15 125 4,828314 131 0,29


3 25 89 4,488636 81 0,76


4 35 56 4,025352 50 0,67


5 45 31 3,433987 31 0,00


6 55 19 2,944439 19 0,00


7 65 8 2,079442 12 1,28


8 75 10 2,302585 7 0,94


9 85 5 1,609438 5 0,06


10 95 3 1,098612 3 0.00


11 105 2 0,693147 2 


12 115 1 0 1 


13 Tổng 349 342 4,00


 
 
Phân bố Mayer còn có thể sử dụng để xem xét phân bố số lượng cá thể của một loài theo các 
giai đoạn tuổi. Kiểu dạng cấu trúc số cây theo tuổi (N/A) rừng nhiệt đới nhìn chung có dạng 
giảm, tuổi càng cao thì số cá thể càng ít, bảo đảm cho sự kế tục các thế hệ cây rừng và ổn định 
quần thể thực vật rừng theo thời gian. Với đặc trưng cấu trúc dạng giảm theo thế hệ, tuổi như 
vậy nên phương thức khai thác chính của rừng tự nhiên là chặt chọn theo cấp kính. Khai thác 
lớp cây thành thục và nuôi dưỡng rừng trong một luân kỳ để rừng phục hồi trạng thái ban đầu 
và tiếp tục khai thác lần 2. Việc xác định được cấu trúc N/A của lâm phần và N/A theo từng 
loài/nhóm loài chính sẽ rất thuận tiện cho việc xác định kỹ thuật lâm sinh như tuổi, đường kính 
khai thác, luân kỳ,.... Tuy nhiên trong thực tế việc xác định A là rất khó khăn, do đó thông 
thường được thay bằng đường kính, và kiểu cấu trúc phổ biến được nghiên cứu là số cây theo 
cỡ kính N/D để phục vụ cho điều tra, xác định chỉ tiêu kỹ thuật nuôi dưỡng, khai thác rừng. Mô 
hình hoá cấu trúc N/A thường được biểu diễn tốt bằng hàm Mayer với hệ số tương quan R2 rất 
cao. 
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N = 102.71e-0.2862A


R2 = 0.9843
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Ví dụ mô hình cấu trúc N/A rừng hỗn loài khác tuổi theo hàm Mayer  


Rừng mưa nhiệt đới có khu hệ thực vật đa dạng với thành loài phong phú, phân bố ở nhiều thế 
hệ, cấp tuổi khác nhau. Trên 01 ha rừng có thể phát hiện trên 60 loài cây thân gỗ, ngoài ra rừng 
mưa rất phong phú các loài dây leo, song mây, rêu, dương xỉ, phong lan. Các loài cây nói 
chung là ưa sáng, cố gắng vươn lên cạnh tranh ánh sáng, tuy vậy cũng có loài chịu được ở tầng 
dưới và hình thành sự phân bố loài theo tầng, theo cấp tuổi, cấp kính khá rõ rệt. Trong thực tế 
việc xác định tuổi cây rừng là khó khăn, do đó thường nghiên cứu cấu trúc số loài theo cấp 
kính (Nloài/D) 


y = 30.511e-0.3491x


R2 = 0.987
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Cấu trúc số loài theo cấp kính rừng nửa rụng lá ưu hợp bằng lăng – căm xe ở Dăk Lăk 
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Cấu trúc Nloài/D của kiểu rừng nửa rụng ưu hợp bằng lăng –căm xe ở Dăk Lak có kiểu dạng 
phân bố là dạng giảm liên tục, có nghĩa khi lên tầng cao, cấp kính lớn, số loài chiếm tỷ lệ thấp, 
đây là các loài ưu thế sinh thái. Với kiểu rừng này, số loài trên ha là 70 loài thân gỗ, và với cỡ 
kính thành thục từ 55cm trở lên thì số loài còn khoảng 5 loài. Kiểu dạng cấu trúc này cũng có 
thể mô phỏng tốt bằng dạng hàm Mayer. 
 
Mô hình Mayer ngoài việc đổi biến số và tính toán, trong Excel co thể ước lượng nhanh ngay 
trên đồ thị 


 
 
 


10.2. Mô phỏng phân bố thực nghiệm theo phân bố khoảng cách-
hình học: 


i) Dạng phân bố khoảng cách: 
    ϒ    x=0 
 P(x) =   (1-α).(1-ϒ).αx-1   x>=1 
  
Với x là mã số các cỡ kính từ nhỏ đến lớn 0,1,2,3.... 
 Khi: ϒ < (1-ϒ)(1-α) Phân bố có đỉnh tại x=1. 
  ϒ = 1 - α Phân bố giảm có thể thay thế bằng phân bố hình học. 
  ϒ > (1-ϒ)(1-α) Phân bố giảm.  
 
 Ước lượng 2 tham số bằng phương pháp cực đại hợp lý: 
   ϒ = N0/N 


   α = 1 1


1


− =
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∑


∑
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Trình tự tính trong Excel: Vd: Mô phỏng phân bố N/D có dạng 1 đỉnh: 
� Cột A: Mã số x 
� Cột B: Giá trị  giữa cỡ D. 
� Cột C: Số cây theo cỡ kính. Tổng tại ô C13=sum(c2:c12) 
� Cột D: Ni.xi. Tại ô D2:=A2*C2; copy cho các ô dưới. Tổng tại ô D13 


 
� Tính 2 tham số: 


  ϒ = C2/Sum(c2:c12)  
  α = 1- Sum(c3:c12)/sum(d2:d12) 


� Cột E:Xác suất từng cỡ kính P(xi): Ô E2: Pxo=ϒ; ô E3: Px1 = (1-ϒ)(1-α)α^(a3-1); 
copy cho các ô dưới. 


� Cột F: Tần số lý thuyết: Nlti: Ô F2: =$C$13*E2; copy cho các ô dưới 
� Cột G: Tính χ2 từng cỡ và tổng. Ô G2: = (f2-c2)^2/f2, copy cho các ô dưới, cộng 


tổng. 
� Ô G14: Tra χ2 bảng (α=0,05 ; K = 8-2-1=5): =Chiinv(0.05,5) 


Kết quả χ2 tính < χ2 bảng . Kl: Phân bố Khoảng cách mô phỏng tốt phân bố thực nghiệm N/D. 
 
 


Kết quả mô phỏng phân bố N/D theo phân bố khoảng cách 
 A B C D E F G 


1 x Cỡ D1,3 (cm) N (c/ha) Nixi Px Nlt (c/ha) X2 


2 0 15 70 0 0,212121 70 0,00


3 1 25 125 125 0,345444 114 1,06


4 2 35 56 112 0,193985 64 1,00


5 3 45 31 93 0,108932 36 0,68


6 4 55 19 76 0,061171 20 0,07


7 5 65 8 40 0,034351 11 0,98


8 6 75 10 60 0,01929 6 2,08


9 7 85 5 35 0,010832 4 1,82


10 8 95 3 24 0,006083 2 


11 9 105 2 18 0,003416 1 


12 10 115 1 10 0,001918 1 


13 Tổng 330 593 0,997543 329 7,70


14  Gamma= 0,212121  X2 bảng= 11,07


15  Alpha= 0,561551  K=8-2-1=5 


 
 ii) Phân bố hình học: 
  P(x) = αx. (1-α) x=0,1,2,3...r 
 Ước lượng α bằng phương pháp cực đại hợp lý: 


  α = x
x + 1


 


  x = 1
1N


Ni xi
i


r


.
=
∑  
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Phân bố hình học dùng mô tả các phân bố thực nghiệm dạng giảm 
 Trình tự tính trong Excel: Vd: Mô phỏng phân bố N/D có dạng giảm: 


� Cột A: Mã số x 
� Cột B: Giá trị  giữa cỡ D. 
� Cột C: Số cây theo cỡ kính. Tổng tại ô C13=sum(c2:c12) 
� Cột D: Ni.xi. Tại ô D2:=A2*C2; copy cho các ô dưới. Tổng tại ô D13 
� Tính  tham số α: 


  x = D13/c13 
  α = x/(x+1)  


� Cột E:Xác suất từng cỡ kính P(xi): Ô E2: Pxo = (1-α)α^a3; copy cho các ô dưới. 
� Cột F: Tần số lý thuyết: Nlti: Ô F2: =$C$13*E2; copy cho các ô dưới 
� Cột G: Tính χ2 từng cỡ và tổng. Ô G2: = (f2-c2)^2/f2, copy cho các ô dưới, cộng 


tổng. 
� Ô G14: Tra χ2 bảng (α=0,05 ; K = 8-1-1=6): =Chiinv(0.05,6) 


 
Kết quả χ2 tính < χ2 bảng . Kl: Phân bố hình học mô phỏng tốt phân bố thực nghiệm N/D. 
 


Kết quả mô phỏng phân bố N/D theo phân bố hình học 
 A B C D E F G 


1 x Cỡ D1,3 (cm) N (c/ha) Nixi Px Nlt (c/ha) X2 


2 0 15 125 0 0,38521 134 0,66


3 1 25 89 89 0,236823 83 0,49


4 2 35 56 112 0,145597 51 0,53


5 3 45 31 93 0,089511 31 0,00


6 4 55 19 76 0,055031 19 0,00


7 5 65 8 40 0,033832 12 1,23


8 6 75 10 60 0,0208 7 1,03


9 7 85 5 35 0,012788 4 0,12


10 8 95 3 24 0,007862 3 


11 9 105 2 18 0,004833 2 


12 10 115 1 10 0,002971 1 


13 Tổng 349 557 0,995258 347 4,06


  xbq= 1,595989  X2 bảng= 12,59


  Alpha= 0,61479  K=8-1-1=6 
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10.3. Mô phỏng phân bố thực nghiệm theo phân bố Weibull: 
 Phân bố Weibull là phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục với miền giá trị 
x∈(0,+∞). 
 Hàm mật độ: 
 f(x) = α.λ(x - xmin)α-1.exp(-λ(x - xmin)α 
 Hàm phân bố: 
 F(x) = 1 - exp(-λ(x - xmin)α 
 
 Với xmin: trị số quan sát nhỏ nhất. 
 x: các giá trị quan sát, nếu xếp theo tổ thì x là giá trị giữa mỗi tổ. 
 Khi: 
  α <= 1: Phân bố giảm. 


1<α<3:Phân bố lệch trái 
  α=3: Phân bố đối xứng. 
  α>3: Phân bố lệch phải. 
   


� Ước lượng 2 tham số α và λ: 
 Tham số α thường được thăm dò trong một khoảng thích hợp dựa trên các đặc trưng 
mẫu, cho chạy α để tính λ. Sau đó kiểm tra sự phù hợp của phân bố lý thuyết bằng tiêu chuẩn 
χ2, chọn cặp tham số có χ2 bé nhất và nhỏ thua χ2 bảng. 
 Tham số λ được ước lượng bằng phương pháp cực đại hợp lý: 
                                  r   
  λ = N/ ∑ Ni.(xi - xmin)α 
                                 i=1 


N: Tổng dung lượng quan sát. 
Ni: Tần số tổ i. 
� Tính xác xuất cho từng tổ: 


 + Tổ 1: P(x1)=F(x1) = 1 - exp(-λ(x1 + A - xmin)α ) 
 + Tổ 2: P(x2)=F(x2) - F(x1) = exp(-λ(x1 + A - xmin)α ) - exp(-λ(x2 + A - xmin)α ) 
 + Tổ 3: P(x3)=F(x3) - F(x2) = exp(-λ(x2 + A - xmin)α ) - exp(-λ(x3 + A - xmin)α ) 
 .................................................................................................................... 
 + Tổ r: P(xr)=F(xr) - F(xr-1) = exp(-λ(xr-1 + A - xmin)α ) - exp(-λ(xr + A - xmin)α ) 
 Với A: giá trị 1/2 cự ly tổ. 
 * Tần số lý thuyết Nlt cho từng tổ:  
  Nlti = N.P(xi). 
 * Kiểm tra sự phù hợp bằng tiêu chuẩn χ2. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kết quả  mô phỏng phân bố N/D theo hàm Weibull 
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 A B C D E F G H 


1 Cỡ D1,3 
(cm) 


N (c/ha) Alpha N(x-xmin)^alpha Lamda P(x) Nlt (c/ha) X2 


2 15 125 1 625,0 0,047710 0,379420 132 0,42


3 25 89  1335,0 0,235460 82 0,57


4 35 56  1400,0 0,146121 51 0,49


5 45 31  1085,0 0,090680 32 0,01


6 55 19  855,0 0,056274 20 0,02


7 65 8  440,0 0,034922 12 1,44


8 75 10  650,0 0,021672 8 0,78


9 85 5  375,0 0,013449 5 0,02


10 95 3  255,0 0,008346 3 0,00


11 105 2  190,0 0,005179 2


12 115 1  105,0 0,003214 1


13 Tổng 349  7315,0 1,0 347 3,76


14     X2 bảng= 14,07


15     K=9-1-1=7 


 
� Cột A: Giá trị giữa cỡ kính 15, 25,....115 với cự ly cỡ 10 cm. 
� Cột B: Số cây từng cỡ Ni. Ô B13: tổng N= Sum(b2:b12) 
� Ô C2: Đưa tham số α thăm dò. 
� Cột D: Giá trị: Ni(xi - 10)α. Với xmin=10. Tính tại ô d2: =B2*(A2-10)^$C$2, sau đó 


copy cho các ô dưới. Ô D13 tính tổng =Sum(d2:d12). 
� Ô E2: Tính tham số λ: = B13/Sum(d2:d12). 
� Cột F: Tính xác suất P(x) từng tổ: Tính theo công  thức địa chỉ ô. 
� Cột G: Nlt từng tổ: Ô G2: =$B$13*F2, sau đó copy xuống và tính tổng. 
� Cột H: Tính χ2 từng tổ và tổng χ2=3.76 
� Ô H14: Tra χ2(0.05,7) =Chiinv(0.05,7)=14.07  
� KL: Phân bố Weibull mô phỏng tốt phân bố thực nghiệm. 


 Chú ý: Để chọn được α tối ưu, lần lượt thay giá trị ở ô C2, bảng tính sẽ tự động tính 
lại, sau đó chọn một α với χ2 bé  nhất. 
 
 
 
 
 
 
 
 







 67


11. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC MẶT BẰNG 
RỪNG (Bảo Huy, 1993) 


Cấu trúc mặt bằng thể hiện sự phân bố và sử dụng không gian dinh dưỡng trên mặt đất rừng, 
kiểu dạng phân bố thường được chia thành ba kiểu: ngẫu nhiên, cụm hoặc đều; trong đó kiểu 
phân bố cụm thể hiện rừng chưa lợi dụng tốt không gian trên mặt đất. Cho nên chặt nuôi dưỡng 
phải bảo đảm sao cho phân bố cây trên mặt đất rừng đồng đều hơn, tạo ra phân bố cách đều 
hoặc ngẫu nhiên, tránh để rừng ở trạng thái phân bố cụm, ảnh hưởng xấu đến quá trình tái sinh, 
sinh trưởng và phục hồi rừng. Tóm lại nghiên cứu phân bố cây trên mặt đất nhằm phục vụ cho 
việc đề xuất giải pháp kỹ thuật trong chặt nuôi dưỡng, tỉa thưa, khai thác để điều tiết mật độ 
trên bề mặt đất rừng. 
Phương pháp áp dụng là phân bố khoảng cách từ một cây chọn ngẫu nhiên đến cây gần nhất, 
với  dung lượng mẫu n  > 30 (số khoảng cách đo) tính theo tiêu chuẩn U  
 
 
 
 
Trong đó: 
 x : Khoảng cách bình quân giữa các cây (Lấy tổng khoảng cách chia cho số lần đo 
là n) 
 λ : Số cây trên một m2 diện tích đất rừng 
  
Nếu :   cây rừng phân bố ngẫu nhiên trên mặt đất rừng  
   cây rừng phân bố cách đều trên mặt đất rừng  
   cây rừng phân bố cụm trên mặt đất rừng 
 
Ví dụ: Đánh giá phân bố cây trên mặt đất rừng: 
Với mẫu quan sát n = 285 (số khoảng cách đo) trên 5 ô điều tra nên dùng tiêu chuẩn U của 
Klark và Evans để đánh giá phân bố trên bề mặt đất rừng : 
Kết quả tính toán theo tiêu chuẩn U như sau : 
Tham số : λ = 0,095 (Tổng số cây điều tra trong các ô / tổng diện tích các ô tiêu chuẩn); với: n  
= 285; cự ly bình quân giữa 285 cây quan sát ngẫu nhiên là  x = 2,158 m; Tính toán được giá 
trị : U = 10,667 
Kết luận: Cây phân bố trên mặt bằng của lâm phần là phân bố cách đều.  
 
Tuy nhiên với đánh giá trên mới chỉ xem xét phân bố trên mặt bằng của tất cả các cây ở các thế 
hệ, cấp kính khác nhau; điều này chưa thể làm cơ sở để điều tiết cấu trúc mặt bằng. Cự ly tối 
ưu giữa các cây cần được thiết lập cho từng thế hệ hoặc cấp kính. Do vậy trước khi đi vào xây 
dựng cấu trúc mặt bằng, cần thiết lập mô hình N/D định hướng (chuẩn, ổn định) để làm cơ sở 
xác định mật độ tối ưu cho từng cấp kính và chung lâm phần. Sau đó tìm khoảng cách tối ưu 
giữa các cây theo từng cấp kính. 
  
 
Phương pháp tìm x: cự ly bình quân tối ưu để cây rừng có phân bố đồng đều trên mặt đất rừng 
chung và theo cấp kính. 
Từ công thức tính U, giả định rừng có phân bố đều thì U=2, và rừng đạt mật độ chuẩn Nopt (số 
cây tối ưu/ha tính được từ mô hình N/D định hướng đã xây dựng), suy ra cự ly giữa cây rừng 
tối ưu: 
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Với λ = Nopt/10.000 
 
Ví dụ: Với Nopt = 889 cây/ha (số cây mẫu từ phân bố N/D đã xây dựng) 
Suy ra : λ = Nopt / 10.000 =  0.0889 
Từ đây tính được cự ly bình quân tối ưu giữa 2 cây gần nhất trong lâm phần : x = 1.73m 
 
Để đạt được hiệu quả cao hơn trong điều tiết cấu trúc mặt bằng, cần điều tiết cự ly này theo 
từng cỡ kính có nghĩa là nếu trong một cỡ kính đã đạt được số cây tối ưu Nopti nào đó theo cấu 
trúc N/D, nhưng phân bố chưa đều thì rừng cũng có năng suất thấp. Với lý do đó cần tiếp tục 
xác định cự ly bình quân tối ưu cho từng cỡ kính (xi), phương pháp xác định như trên, nhưng 
chỉ khác là mật độ tối ưu ở đây được tính theo từng cỡ kính (Nopti) theo mô hình N/D định 
hướng, suy ra tham số λi = Nopti/10.000. Từ đây ta tính được cự ly bình quân tối ưu (xi) cho 
từng cỡ kính như ví dụ ở bảng sau  


 
Mô hình cự ly bình quân tối ưu giữa các cây rừng theo cỡ kính 


Cấp kính D1.3 
(cm) Nopt (c/ha) λ 


Cự ly 
bình quân 


tối ưu  
Xi (m) U 


15 377 0.037667 2.72 2 
20 208 0.020814 3.72 2 
25 115 0.011502 5.12 2 
30 64 0.006356 7.09 2 
35 35 0.003512 9.93 2 
40 19 0.001941 14.04 2 
45 11 0.001072 20.14 2 
50 6 0.000593 29.36 2 
55 3 0.000327 43.59 2 
60 2 0.000181 66.05 2 
65 1 0.000100 102.27 2 


Tổng 889    
 
Qua bảng trên cho thấy đối với cấp kính càng lớn thì cự ly tối ưu để rừng có phân bố đều giữa 
2 cây càng lớn, trong thực tế để áp dụng cần đo khoảng cách từ một cây đến cây gần nhất nằm 
trong cùng một cấp kính từ đó có thể có giải pháp lựa chọn trong tỉa thưa, nuôi dưỡng, khai 
thác chọn rừng, với định hướng đưa rừng về Nopti và có cự ly bảo đảm cây rừng có phân bố 
đều, lợi dụng tốt nhất không gian dinh dưỡng. 
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12. PHÂN TÍCH, PHÁT HIỆN CÁC NGUYÊN NHÂN, NHÂN TỐ 
ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN PHỤ 
THUỘC (HẬU QUẢ, VẤN ĐỀ) (Bảo Huy, 2006) 


Trong thực thế chúng ta cần phát hiện các nhân tố chủ đạo ảnh hưởng đến một vấn đề, hậu quả. 
Ví dụ các nhân tố nào ảnh hưởng đến mức độ xung yếu của lưu vực, từ đây giúp cho việc quy 
hoạch lưu vực; hoặc tìm kiếm các nhân tố chủ đạo ảnh hưởng đến sinh trưởng sản lượng của 
một loài cây trồng, làm cơ sở quy hoạch, chọn vùng trồng thích hợp, ....  
Mô hình hồi quy đa biến dạng tuyến tính hoặc phi tuyến hoặc tổ hợp biến sẽ là một công cụ 
mạnh giúp cho việc phát hiện các nhân tố ảnh hưởng rõ rệt cả về tự nhiên lẫn nhân tố xã hội. 
Tuy nhiên các nhân tố tác động, ảnh hưởng có thể là nhân tố định lượng được như: lượng mưa, 
độ dốc, độ cao, .... hoặc là định tính như vị trí địa hình, mức độ tác động, mức độ lửa rừng, 
nhân tác, ..... Trong trường hợp nhân tố là định tính thì cần phải mã hóa để có thể thiết lập mô 
hình hồi quy. 
Có hai phương án mã hóa: 


- Mã hóa hệ thống: Các mức độ, cấp của của nhân tố được mã hóa hệ thống 1, 2, 3, .... 
Ví dụ mã hóa nhân tố vị trí địa hình: Bằng = 1; chân = 2; sườn = 3 và đỉnh = 4 


- Mã hóa theo chiều biến thiên: Các mức độ, cấp được mã hóa theo chiều biến thiên 
của nhân tố phụ thuộc. Săp xếp nhân tố phụ thuộc theo một chiều nào đó (tăng hoặc 
giảm), sau đó các nhân tố được mã hóa theo cùng một vector như vậy. 


 
Ví dụ: Mã hóa biến số theo chiều biến thiên sinh trưởng 


Sinh trưởng 
cây rừng H 
(m) 


10 15 20 25 30 


Vị trí địa hình Đỉnh Đỉnh Chân Sườn Bằng 


Mã số vị trí 1 2 3 4 5 


 
Và việc mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến việc lựa chọn mô hình hồi quy có mức độ phức tạp khác 
nhau 
 


Hai phương án mã hóa biến định tính khác nhau sẽ dẫn đến việc chọn lựa mô hình hồi 
quy khác nhau 


Kiểu dạng hàm mô phỏng Phương pháp mã hóa biến định tính 
Hệ thống 


(Mã hóa đơn giản) 
Theo chiều biến thiên, vector 
của biến phụ thuộc 


(Mã hóa phức tạp) 
Tuyến tính hoặc phi tuyến 
nhưng theo 1 chiều (tăng hoặc 
giảm)  


(Xây dựng hàm đơn giản) 


 Không thực hiện được hoặc 
sai quy luật 


 
Thực hiện được 


Phi tuyến dạng tăng giảm phức 
tạp, hoặc tổ hợp biến 


(Xây dựng hàm phức tạp) 


 
Thực hiện được 


Thực hiện được nhưng không 
cần thiết 
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Ví dụ nghiên cứu phát hiện các nhân tố sinh thái, nhân tác ảnh hưởng đến sự thay đổi mật độ 
tái sinh rừng khộp thông qua mã hóa và thiết lập mô hình hồi quy đa biến: 
Cách tiến hành bao gồm: 


• Thu thập dữ liệu về biến số phụ thuộc y là mật độ tái sinh (Nts), cùng với nó là các 
nhân tố sinh thái, nhân tác ảnh hưởng (có thể định tính hay định lượng) 


• Phân tích hồi quy đa biến bao gồm: 
• Mã hóa các biến số sinh thái, nhân tác theo kiểu hệ thống và lâp cơ sở dữ liệu trong 


Excel 
• Thiết lập các mô hình đa biến với nhiều trường hợp: Hàm với các biến đơn độc lập, 


hoặc tổ hợp biến, hoặc đổi biến số. Mô hình bảo đảm độ tin cậy của các nhân tố ảnh 
hưởng với xác suất P<0.05 hoặc 0.10. Các mô hình này được xử lý trong các phần mềm 
thống kê chuyên nghiệp như SPSS hoặc Statgraphic. 


• Phân tích kết quả mô hình hồi quy đa biến để đánh giá chiều hướng tác động của các 
biến số sinh thái, nhân tác đến tài nguyên, loài làm cơ sở quy hoạch, phối trí không gian 
cảnh quan. Công việc này có thể tiến hành có hiệu quả thông qua chồng ghép các bản 
đồ chuyên đề trong hệ thống GIS. 


 


Bảng mã hoá các nhân tố liên quan đến Nts rừng khộp 


Nhân tố Ký hiệu Phân cấp và mã hoá các biến số theo cấp 
Cấp 1 = 1 Cấp 2 = 2 Cấp 3 = 3 


Độ che phủ thực bì (%) Cphu tbi Không phân cấp, lấy theo đo đếm 
Vị trí địa hình Vi tri Đỉnh Sườn Chân 
Độ dốc (Độ) Do doc Không phân cấp, lấy theo đo đếm 
Độ cao (m) Do cao Không phân cấp, lấy theo đo đếm 
Độ dày đất (Cm) Do day dat Không phân cấp, lấy theo đo đếm 
Kết von (%) Ket von Không phân cấp, lấy theo đo đếm 
Đá nổi (%) Da noi Không phân cấp, lấy theo đo đếm 
pH đất pH Không phân cấp, lấy theo đo đếm 
Lượng mưa (mm) Luong mua Không phân cấp, lấy theo đo đếm 
Khai thác Muc do khai thac Sau nương rẫy Chặt chọn Không có 
Lửa rừng Muc do lua rung Hàng năm Thỉnh thoảng Không có 


  
Các nhân tố sinh thái, nhân tác được đưa vào nghiên cứu ảnh hưởng đến chỉ tiêu Nts: Độ che 
phủ của thực bì (%), Vị trí địa hình, độ dốc (độ), độ cao vo với mặt biển (m), độ dày đất (cm), 
kết von (%), đá nổi (%), pH đất, lượng mưa (mm), mức độ khai thác, mức độ lửa rừng. Các 
nhân tố này được kiểm tra có hay không quan hệ Nts bằng mô hình hồi quy đa biến. Giữa các 
nhân tố sinh thái, nhân tác có sự ảnh hưởng qua lại rất phức tạp và chúng cũng có ảnh hưởng 
tổng hợp đến các nhân tố Nts, do đó khi kiểm tra mối quan hệ ở mô hình hồi quy đa biến, chấp 
nhận mức sai là <10% (P < 0.10). 







                              Biểu tổng hợp mã hóa các nhân tố và Nts rừng khộp 
Nts Cphu 


tbi 
Vi 
tri 


Do 
doc 


Do 
cao


Do 
day 
dat


Ket 
von


Da 
noi


pH Luon
g mua 


Muc do 
khai 
thac


Muc do 
Lua 


rung
567 15 3 7 222 20 1 1 7 1231 1 2
700 5 3 4 230 20 1 1 7 1231 2 2


1133 5 3 12 238 20 1 15 6.8 1231 2 2
1100 12 3 7 244 7 10 20 7 1231 2 2


600 10 3 3 258 20 10 30 6.6 1231 3 3
3267 10 3 1 214 20 1 1 6.8 1231 2 2
3900 10 2 12 232 7 1 25 6.8 1231 2 2


300 55 3 1 233 12 1 30 6.4 1500 3 2
1 75 3 1 236 12 20 20 6.4 1500 3 2
1 5 1 19 235 12 10 40 7 1500 3 3


33 60 3 1 226 13 30 60 6.6 1500 3 3
233 65 2 13 234 14 40 35 6.4 1500 3 1


33 80 3 14 228 15 30 15 6.2 1500 3 1
433 40 3 1 215 27 10 1 6.2 1500 3 3
967 55 3 1 215 12 30 30 6.4 1500 3 2


1500 45 3 1 216 10 1 15 6.6 1500 3 2
200 60 3 1 213 7 30 20 6.6 1500 3 2
600 75 3 1 236 17 1 1 6.6 1500 3 2
933 65 3 1 192 8 5 25 6.6 1500 3 2


 


Từ file dữ liệu mã hóa trong Excel, tiến hành nhập vào Statgraphics Plus để phát hiện các nhân 
tố ảnh hưởng và xây dựng mô hình hồi quy dự báo Nts 
Dữ liệu được nhập vào Statgraphics Plus như sau: File/Open/Open Data file .... Chọn thư mục 
và kiểu file Excel để mở file trong Statgraphics Plus. 
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Cơ sở dữ liệu từ Excel được nhập vào trong Statgraphics Plus 


 
 


 
 
Trong Statgraphics chạy chương trình hồi quy đa biến: Relative/Multiple Regression 
Sau đó trong hộp thoại biến số, có thể đổi biến số phụ thuộc, độc lập với nhiều dạng: exp, log, 
mũ, căn bậc 2; hoặc tổ hợp các biến số độc lập có liên quan dạng tích, thương, hiệu, tổng, .....  
Hàm được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện: 


• Biến độc lập hoặc tổ hợp biến phải tồn tại ở mức P < 0.10 
• Chiều hướng biến thiên của biến độc lập hoặc tổ hợp biến làm thay đổi biến phụ thuộc 


y theo đúng quy luật tự nhiên, xã hội trong thực tế. 
• Có hệ số tương quan R > 0.5 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Đổi biến số, tổ hợp biến, ....  để thiết lập mô hình hồi quy đa biến trong Statgraphics Plus 
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Kết quả chọn lựa mô hình hồi quy đa biến và phát hiện nhân tố ảnh hưởng đến tái sinh 


 
Nts = 5425.56 - 2.97094*Luong mua - 241.31*log(Ket von) 


R = 0.628 với các P của các biến số độc lập < 0.1 
 
Với việc thử nghiệm với nhiều nhân tố ảnh hưởng, kết quả cho thấy mật độ tái sinh cây họ dầu 
giảm khi ở vùng có lượng mưa tăng, có nghĩa có nhiều loài cây thường xanh sẽ xen vào trong 
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quần thể, lúc này rừng chuyển dần sang dạng chuyển tiếp; và kết von gia tăng (liên quan đến 
lửa rừng, xói mòn, độ chua tăng) làm khả năng tái sinh cây họ dầu suy giảm. Kết quả này sẽ hỗ 
trợ cho giải pháp lâm sinh xúc tiến tái sinh rừng khộp nghèo kiệt. 
 
 
Một ví dụ khác về nghiên cứu phát hiện các nhân tố chủ đạo ảnh hưởng đến mức độ xói mòn 
đất và dòng chảy mặt trong một lưu vực ở Vườn quốc gia Bi Đúp Núi Bà tỉnh Lâm Đồng. Trên 
thực địa thu nhập nhân tố phụ thuộc y là xói mòn, dòng chảy mặt và các nhân tố ảnh hưởng 
như thảm thực vật rừng, đất đai, địa hình, lương mưa, nhân tác. Sau đó mã hóa các nhân tố 
định tính theo phương pháp hệ thống. 
 
Mẫu phiếu nghiên cứu các nhân tố tác động đến môi trường rừng (Xói mòn đất, dòng 
chảy trong lưu vực) 
Điểm khảo sát: Lô: ............................ Địa điểm: ......................................... 
Tọa độ UTM: X: ............................................... Y: .......................... 
Ngày khảo sát: ....................................... Người khảo sát: ....................................... 
Các nhân tố 
 


Giá trị, hoặc mô tả Giải thích 


Nhân tố phụ thuộc, bị tác 
động (y) 
- Xói mòn đất 
- Dòng chảy mặt 


 Mã hóa từ 1 – 5: 
1: An toàn  
2: Ít nguy cơ  
3: Nguy cơ trung bình 
4: Nguy cơ 
5: Nguy cơ cao 


Các nhân tố ảnh hưởng (xi)   
1. Nhóm nhân tố thảm thực 
vật 


  


- Kiểu rừng  
 


TX: 1, HG: 2; Thông: 3; Le tre: 4 


- Trạng thái  
 


Giàu (TT): 1; TB (TN): 2; Nghèo 
(Sào): 3, Non: 4; Tcỏ: 5 


- Ưu hợp  Tên 2-3 loài cây gỗ ưu thế. Mã số 
ngẫu nhiên: 1,2,3,4, 


- Độ tàn che (1/10)  
 


 


- Tổng G (m2/ha)  
 


Dùng thước Bitterlich 


- Cấu trúc tầng tán  Số tầng rừng (1- 5 tầng) 
- Mức độ đồng đều của cây 
rừng trên mặt đất 


 1: Đồng đều 
2: Ngẫu nhiên 
3: Cụm 


- Loài le tre  
 


Mã số ngẫu nhiên 


- % che phủ của le tre  
 


 


- Loài thảm thực bì  
 


Tên 1-2 loài chính 
Mã số ngẫu nhiên 


- % che phủ của thực bì  
 


 


2. Nhóm nhân tố địa hình   
- Độ cao so với mặt biển (m)  


 
Dùng GPS 


- Vị trí   0: Khe suoi  
1: Chân 
2: Sườn 
3: Đỉnh 
 


- Độ dốc (o) Cấp: 1: <10; 2: 10 – 20; 3: 20 – Dùng thước Sunnto 
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Các nhân tố 
 


Giá trị, hoặc mô tả Giải thích 


30, 4: 30 – 40; 5: >40 
 


- Chiều dài dốc (m)  
 


Thước dây 30m 


- Hướng phơi  
 


Địa bàn 


3 Nhóm nhân tố đất đai   
- Loại đất  


 
 


- Màu sắc đất  
 


Mã số ngẫu nhiên 


- Độ dày tầng đất (cm)  
 


 


- Độ xốp đất  1: Tơi xốp 
2: Chặt 
3: Bí chặt 


- Độ ẩm đất (%)  
 


Dụng cụ đo  


- pH đất  
 


nt 


- Nhiệt độ đất (oC)  
 


nt 


- % kết von  
 


 


- % đá nổi  
 


 


- % ụ đất do giun đất tạo nên   
4.  Nhóm nhân tố khí hậu 
thủy văn 


  


- Lượng mưa trung bình năm 
(mm) 


 Số liệu thứ cấp 


- Độ ẩm không khí (%)  
 


Dụng cụ đo  


- Nhiệt độ không khí (oC)  
 


nt 


- Lux  
 


nt 


- Cự ly đến sông suối gần nhất 
(m) 


 Bản đồ địa hình + GPS 


5.  Nhóm nhân tố nhân tác   
Mức độ lửa rừng  0: Không  có 


1: Ít có 
2: Vài năm 
3: Hàng năm 


Mức động tác động đến thảm 
thực vật rừng 


 0: Nguyên sinh 
1: Khai thác chọn 
2: Bỏ hóa sau nương rẫy  
3: Chặt trắng để trồng cây nông 
nghiệp 
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Bảng tổng hợp số liệu mã hóa các nhân tố liên quan đến xói mòn, dòng chảy mặt trong 


lưu vực Bi Đúp – Núi Bà – Lâm Đồng 
Muc do 
xoi 
mon va 
dong 
chay 
mat 


Do tan 
che 


Gha So tang 
tan 
rung 


Do 
dong 
deu 
cua cay 
rung 


Ty le 
che 
phu 
thuc bi 


Vi tri Do doc Phan tram 
da noi 


2 0.7 20 5 1 60 2 45 0
2 0.6 10 5 2 7 0 12 80
3 0.8 12 4 2 7 2 23 0
2 0.3 10 1 16 1 9 0
1 0.0 0 1 1 95 0 9 0
1 0.8 33 5 1 5 3 50 2
2 0.8 34 5 1 5 3 80 0
2 0.6 34 5 2 9 2 14 0
2 0.7 23 5 1 70 2 30 0
2 0.7 22 4 1 6 2 30 0
2 0.7 25 5 1 5 0 20 20
2 0.8 32 5 1 60 2 30 0
1 0.8 31 5 1 6 3 40 0
1 0.8 30 4 2 0 2 15 0
1 0.7 31 5 2 7 1 20 0
1 0.7 20 5 2 2 2 20 0
1 0.7 34 5 2 5 2 30 0
1 0.7 32 5 2 5 2 70 0
1 0.7 10 5 2 7 1 40 2
1 0.6 15 4 2 5 2 46 0
1 0.7 33 3 2 0 2 15 0
1 0.3 26 5 2 90 2 18 0
1 0.3 20 4 3 90 2 18 0
1 0.6 8 5 2 0 0 15 0
1 0.5 27 5 2 20 2 15 0
1 0.7 32 5 2 50 0 5 0
1 0.5 22 4 2 0 3 0 0
2 0.6 28 4 1 0 2 10 0
2 0.3 4 5 3 30 2 8 0
2 0.5 12 4 3 30 2 15 0
2 0.0 0 2 2 90 2 20 0
1 0.2 18 2 3 60 3 0 0
3 0.1 5 1 70 2 5 0
1 0.3 35 5 3 70 1 5 0
1 0.0 0 0 70 1 3 0
1 0.6 20 4 2 40 2 12 0
1 0.7 27 4 2 50 3 0 0
1 0.7 26 3 2 0 3 0 0
1 0.3 26 5 2 0 2 9 0
1 0.6 22 5 2 50 3 0
1 0.6 26 4 2 50 2 2 0
1 0.7 21 5 2 20 0 14 0
1 0.6 33 5 2 50 3 0 0
3 0.0 0 0 80 2 15 0
3 0.7 35 4 2 30 2 40 15
2 0.7 24 4 2 30 2 15 0
2 0.8 45 5 2 5 2 20 0
1 0.6 36 3 2 0 3 5 0
1 0.7 27 5 2 10 3 0 0
3 0.0 0 0 90 2 22 15
1 0.5 37 1 2 40 2 5 0
1 0.8 24 4 1 0 2 18 0







 77


Muc do 
xoi 
mon va 
dong 
chay 
mat 


Do tan 
che 


Gha So tang 
tan 
rung 


Do 
dong 
deu 
cua cay 
rung 


Ty le 
che 
phu 
thuc bi 


Vi tri Do doc Phan tram 
da noi 


2 0.7 37 4 1 0 3 10 0
2 0.8 32 5 1 5 3 12 0
2 0.7 36 5 2 10 2 40 0
2 0.7 26 4 1 25 2 25 0
3 0.8 23 4 1 30 2 18 0
2 0.0 0 1 90 1 0 0
2 0.5 22 4 2 30 3 17 0
2 0.8 13 3 1 0 3 62 0
1 0.4 19 3 2 60 1 22 0
3 0.3 21 3 2 40 2 20 0
3 0.9 14 4 2 20 2 54 20
2 0.0 0 2 80 1 0 0
2 0.9 22 3 1 30 1 12 0
2 0.9 19 4 1 30 1 22 0
2 0.8 16 4 2 80 1 6 0
2 0.2 18 2 3 95 2 15 0
2 0.9 25 4 1 35 2 25 0
2 0.8 21 4 1 30 2 19 0
4 0.6 4 4 3 30 0 16 0
3 0.0 0 1 1 85 1 0 0
4 0.3 21 2 3 80 2 25 2
3 0.3 20 4 3 90 1 0 10
3 0.8 38 4 1 25 1 40 0
3 0.0 0 1 90 1 0 0
3 0.3 22 2 2 90 3 45 5
3 0.5 30 3 4 20 2 37 1
2 0.5 13 2 1 95 1 0 0
2 0.3 17 4 1 60 1 0 0
2 0.9 13 3 1 0 3 0 0
2 0.8 32 4 1 15 2 45 0
2 0.6 26 3 1 35 1 40 0
2 0.6 20 4 2 40 0 25 3
2 0.1 1 2 3 95 0 0 0
2 0.6 32 5 2 30 2 42 0
2 0.8 28 4 1 30 3 0 0
1 0.6 48 3 2 40 3 0 0
1 0.9 18 4 1 20 1 0 0
1 0.9 30 4 1 10 3 0 0
1 0.8 28 4 1 15 2 32 0
1 0.6 45 4 2 45 2 35 2
1 0.3 18 3 2 78 3 0 0







Xử lý trong Statgraphics Plus để tìm nhân tố ảnh hưởng chủ đạo đến xói mòn và dòng 
chảy. 


 
 
Kết quả thiết lập mô hình quan hệ xói mòn với các nhân tố chủ đạo 
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Muc do xoi mon va dong chay mat = 3.01414 + 0.332178*log(Do doc) - 
0.434949*log(Gha) - 0.632207*log(So tang tan rung) 
Với R = 0.5 và các giá trị P kiểm tra các nhân tố ảnh hưởng đều < 0.1 
 
Mô hình này phản ảnh mức độ xói mòn gia tăng theo cấp độ dốc, do đó phân cấp độ dốc là một 
lớp nhân tố trong phân cấp xung yếu phòng hộ đầu nguồn; bên cạnh đó nếu thảm phủ rừng có 
G và số tầng tán gia tăng thì làm giảm nguy cơ xói mòn, giảm dòng chảy mặt. Vì vậy lớp thảm 
phủ rừng cần xác định các nhân tố G và số tầng tán làm chủ đạo trong phân cấp xung yếu đầu 
nguồn. 
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 Foreword


IUFRO�s Special Programme for Developing Countries (IUFRO-
SPDC) is dedicated to expanding and fostering forestry research ca-
pacity in developing and economically disadvantaged countries.  One
essential way for us to do so is through the development of training
manuals. We have produced two other training products in the past,
FORSTAT: A Self-learning Course in Basic Statistics for Forestry Re-
searchers and A Self-learning Course: Planning and Managing Forestry
Research, both designed to be used as texts for training courses or as
self-learning manuals.  This manual, Handbook for Preparing and
Writing Research Proposals, follows this trend and is the latest of our
efforts.


Influenced by my experiences in Africa and Asia while assessing
research needs it became clear to me that a manual on grant writing
and proposal development was greatly needed.  It was at the critical
juncture of revising IUFRO-SPDC strategic plan that Dr. C.P. Patrick
Reid called me asking if there might be an opportunity to work to-
gether while he was on sabbatical leave from the University of Arizona,
Tucson, Arizona, USA. The timing was perfect and I suggested the idea
of this handbook to Dr. Reid who was very enthusiastic about the pos-
sibility.  Fortunately, our sponsorship from the Japanese Ministry of
Foreign Affairs� Official Development Assistance Program allowed us
to finance both Dr. Reid�s stay in Vienna and the publication costs for
the handbook.  The University of Arizona provided Dr. Reid�s salary.
This handbook is the result of his hard work while he was in Vienna
drafting its contents.


Rather than simply sending the draft out for review we decided
that the best way to ensure its usability was to use the draft as the basis
for a training workshop.  We were fortunate that both the International
Foundation for Science and the African Academy of Sciences were in-
terested in cooperating with us in the development of the manual and
agreed to co-sponsor the initial workshop on research proposal writing
in Kadoma, Zimbabwe, October, 19-22, 1999.  The workshop instructors
were Drs. C.P. Patrick Reid and Kent Reid (no relation).  Dr. Peter Wood
assisted us by giving a section of the course on the logical framework
(also contributed as an appendix to this handbook) commonly used in
proposals throughout Europe.







IUFRO-SPDC is extremely indebted to the International Founda-
tion for Science and its Forestry Programme Officer, Dr. Per Ekman,
for taking charge in the organizational arrangements and IFS for pro-
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express our thanks to Dr. Iba Kone of the African Academy of Sciences
for his cooperation in coordinating AFORNET participation (African
Forestry Research Network) and for his efforts in assessing training
needs for African scientists.  Our thanks are also extended to the Forestry
High Commission of Zimbabwe and in particular Dr. Enos Shumba for
their support and assistance in making the workshop a success.  Without
these partnerships we would have been unable to develop this handbook.


Dr. Robert C. Szaro
Coordinator, IUFRO-SPDC
May 2000; Vienna, Austria
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Introduction


1.0  Introduction


This handbook is specifically designed to assist research scientists
to seek and successfully acquire research funding in support of forest
research.  It provides guidelines and suggestions for the development,
preparation, and submission of proposals to funding organizations and
donor agencies (often simply referred to as �sponsors�).  Background
is provided on the concept of scientific research and its relationship
to technology development and science education (Chapter 2), and
the process to identify significant and important research problems
(Chapter 3).   Additionally, considerations concerning the sponsor�s
perspective in funding of research are presented from the view of a
funding sponsor (Chapter 4).  However, emphasis in the handbook is
given to the actual process to plan and write a successful research
proposal (Chapters 5 - 9).


The needs and demands for forestry research continue to increase on
local, regional and global scales.  Yet, the resources for this research
are almost always limited and must be aggressively sought after, often
outside of the researcher�s home institution, organization, or country.
Although many potential sources of research funding exist to an indi-
vidual research scientist, e.g. governments, non-profit foundations,
and private corporations, the competition for such funding is exceed-
ingly high, and only well-conceived and well-packaged research pro-
posals are likely to be successful. Poor research ideas are not likely to
be funded, regardless of how aesthetically pleasing a research proposal
appears.  But on the other hand, good, relevant research ideas may fail
to get funded if the proposal package doesn�t convince the reviewers
because it is poorly presented.


The contents of this handbook are intended to help you improve the
conceptual, developmental and writing skills that are important to
put together succinct, focused and significant research proposals.
As you proceed through the topics you will find specific examples
and tips on addressing specific components of a research proposal.
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Introduction


Intended Audience
The material here is specifically designed for scientists in forestry
research and educational organizations that wish to enhance the re-
sources for their research programs.  Although the handbook may be
especially useful to newly appointed and early career research scientists,
it will provide a valuable reference document and refresher for experi-
enced scientists.  It should also be valuable to research managers and
directors, university department heads, and other research supervisors
who may wish to call the handbook to the attention of forest researchers
in their organizations.


Since this handbook is based upon general principles of research
proposal development, the handbook may also appeal to a wider
audience, including researchers outside of forestry.


Purpose of the Handbook
This collection of topics is designed to provide
a systematic approach to the development of
focused and significant research projects, con-
siderations to identify and approach funding
sponsors, and the tools to prepare and write a
well-designed research proposal.
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2.0  The Need for Scientific Research


It is very likely that you have
been involved in activities related
to forestry research, and that you
already have some appreciation for
the value of scientific research.
However, it may be useful to
review some of the underlying
principles that provide the founda-
tion for scientific research, and to
understand why the scientific
method is the only one available to
us for discovering reliable knowl-
edge about nature. Reliable knowl-
edge is knowledge that has a high
probability of being true because
its veracity has been justified by a
reliable method (i.e., the Scientific
Method) (Schafersman, 1997).


In today�s environment, the need and demand for a better understanding
about almost all aspects of forestry are exceeding the resources available
for research required to provide this understanding.  We are confronted
with a host of problems and needs in forestry, that range from the local
to the global scale of importance.  There is little doubt that research is
needed in many different aspects of forestry and forest products, and in
relation to social dimensions of communities and economies.


With large demands for forestry research, yet limited resources to
support such activities, it is extremely important that the research that
is done is of highest quality and of immediate or potential significance.
A sound scientific methodology at least assures that the results of the
research have a high probability of being true.  It will be up to the
investigator, as influenced by stakeholders, scientific colleagues and
others, to determine the relative significance and importance of the
research.


Objectives


· To review the basic
components of scientific
research


· To examine the
scientific method in
practice.


· To examine the
relationship among
research, technology
and production.


· To consider the value of
the research endeavor
to education
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Changes in the relationship between science and society create new
challenges for scientists.  In addition to the shortfall in available re-
sources to support trained researchers, research enterprises are becom-
ing more complex, creating new kinds of situations and relationships
among researchers.  Although forestry researchers must provide the
scientific understanding of the forest environment and related activities,
they must also be able to convince a community of peers that their
concepts are, in fact, correct.  This requires an intimate knowledge of
methods, techniques and social conventions of science.


Guiding Principles of Scientific Investigation
The scientific method, whether it�s applied to forestry research or astro-
physics, is a proven method that has three basic components. These
components are: 1) use of empirical evidence, 2) practice of logical
reasoning, and 3) possession of a skeptical attitude. These same com-
ponents also apply to critical thinking.


A goal of the scientific method is to facilitate the independent verifica-
tion of scientific observations.  Empirical evidence (observations) is the
only type of evidence that you can experience, is repeatable, and can be
experienced by others under the same experimental circumstances.
These attributes allow observations to be verified and determined reli-
able.  Empirical evidence is something that one can see, hear, touch,
taste, or smell.  Therefore, empirical evidence is contrasted with heresay
evidence, testimonial evidence, or revelatory evidence (attributed to a
supernatural power).  Emotional evidence can result from one�s subjec-
tive feelings, it is often repeatable, but it cannot be experienced by
someone else and therefore cannot be a basis for reliable knowledge.


Basic Components of the Scientific
Method
· Empirical Evidence
· Logical Reasoning
· Skepticism
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A common alternative to empirical evidence is authoritative evidence.
This is what is transmitted to others by people in authority (e.g. authors,
medical doctors, politicians, magazines, TV, etc.).  If the authority is
reliable, often the evidence can be reliable, but many authorities are
not reliable sources.  In education, and to some degree, in research, we
often rely on authoritative evidence.  In education we generally consider
teachers and professors to be reliable sources.   Also, textbooks are con-
sidered to be highly reliable because they represent numerous steps of
review and validation by the scientific community.


Bauer (1995), in his discussion on ethics of science, distinguishes
among the terms primary, secondary, and textbook literature. Primary
literature is that body of science that exists primarily as original re-
search articles in scientific journals.  It is science that is highly objective,
generally reviewed by peers in the particular discipline, and often less
personal than what goes on in an individual research laboratory or acti-
vity.  Primary literature is not entirely consensual because it contains
many competing, and often contradictory, ideas and theories.  Further
research, repetition, and testing may modify or reject conclusions and
theories presented in the primary literature.  What survives in the pri-
mary literature, after the scrutiny by the scientific community, becomes
secondary literature.  This is the research that becomes cited in other
scientific articles, and eventually, in review articles.  It is considered
more consensual and more useful knowledge than the body of primary
literature.  With added scrutiny, more use, and further modification,
some knowledge in the secondary literature will be incorporated into
textbooks.  Textbook science is considered to have been carefully
cleansed of personal bias, error and dishonesty.


Reliable
Knowledge


Textbook Science


Secondary Literature


Primary Literature
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Empirical evidence, a keystone to the scientific method, eventually be-
comes reliable, consensual knowledge through this �knowledge filter�
of peer review and the passage of time.  This process, coupled with the
scientific method of discovering empirical evidence, is the basis of
modern civilization which has used the discoveries of science for appli-
cation (technology) to human purposes (Schafersman, 1997).


Another important aspect of the scientific method is the use of logical
reasoning, not unique to scientists, but an integral part of science.  The
use of logic to reason is a skill that allows determination of truth through
a sequence of steps that are separated from emotional and hopeful
thinking.  Logic provides a set of rules to reason.  Reasoning allows
us to infer or conclude new pieces of information from existing infor-
mation.


Good scientists and critical thinkers constantly question evidence, argu-
ments and reasons for beliefs.  Possession of a skeptical attitude is a
key attribute in science that helps to avoid self-deception and deception
by others.  Scientists must repeatedly and rigorously examine the truth
and reliability of both the knowledge claims from others and the base of
knowledge they hold themselves.  One test is to determine if the logical
consequences of your current beliefs match objective reality, as mea-
sured by empirical evidence.  If they do, it suggests a high probability
that your beliefs are true.  A skeptic is not closed-minded but rather
holds beliefs tentatively, and is open to new evidence and rational argu-
ments.


The Scientific Method in Practice
Practice of the scientific method, and thereby science, is built on a
foundation of trust.  Society trusts that research results reflect an
honest attempt by scientists to describe the world accurately and with-
out bias.  Science is inherently a social enterprise, and with few ex-
ceptions, scientific research cannot be done without drawing upon the
work of others or collaborating with others.  Science inevitably takes
place within a broad social and historical context, which gives sub-
stance, direction, and ultimately meaning to the work of individual
scientists (NAS,1995a).


A thorough understanding of the steps to apply the scientific method
will provide considerable value in preparation of a research proposal,







19


The Need for Scientific Research


since these steps are fundamental to choose researchable problems,
formulate testable hypotheses, test hypotheses (with appropriate tools),
construct conclusions, and modify scientific theory (adapted from
Schafersman, 1997) (Figure 2.1).


Step 1. Identify a significant problem or ask a meaningful question in
such a way that there is a conceivable answer.
For many scientists, this step will be driven by a sense of curiosity, and
the enthusiasm and passion for discovery.  For others it may be ambi-
tion, or the pressing needs imposed by others to find a solution to a spe-
cific problem.  The pursuit of science and the identification of research
questions may be influenced by many cultural, social, political, and
economic factors.  Regardless of the motivation, any attempt to gain
knowledge must begin with this step.


Step 2. Attempt to answer the question posed in step 1 by gathering
relevant information and making observations.
Initial observations might be data obtained by a search of current sci-
entific literature, information from the scientist�s own experience, or
from trial experiments.  These observations should be empirical in
character, i.e., sensible, measurable, and repeatable.  Correct obser-
vations must be made in the proper manner, which requires ingenuity,
hard work, and considerable training in methods and techniques of
data collection and analyses.


Step 3. Propose a solution to the problem or answer to the question as a
scientific hypothesis.
This is a statement of the research objective in such a way that it can be
tested.  By definition, a scientific hypothesis is an informed, testable,
and predictive solution to a problem that explains a natural phenome-
non, process, or event.  If the proposed answer or solution is not test-
able, it is essentially useless for further investigation.  Many proposed
answers are likely to be false and further investigations will almost al-
ways be necessary to determine validity.


Step 4. Test the hypothesis to allow corroboration and establishment of
validity.
There are basically two ways to do this �conducting an experiment�,
or make further observations.  Experimentation is very prevalent in
scientific research but many natural problems are not amenable to
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experimentation.  Since every hypothesis presents consequences, one
can make certain predictions about the process or phenomenon under
investigation, and determine how well the predictions agree with new
data, further insights, new patterns, or specified models.  This latter type
of testing also involves logic and empirical evidence.


Step 5.  Accept, reject, abandon, or modify the hypothesis.
If modified, the hypothesis must be tested again.  If a hypothesis passes
the appropriate tests, it is considered corroborated, i.e., a hypothesis
whose predictions have been verified.  At this stage the results can be
published and subjected to testing and verification by other scientists.
If further corroborated by subsequent tests, the information becomes
reliable knowledge.


At this point, a comment about �proof� is in order.  In a strict sense, a
hypothesis cannot be �proved�, since this is legitimately found only in
mathematics and logic, disciplines in which all logical parameters and
constraints can be defined.  The term �corroborated� is preferable to
�proved�.  A highly corroborated hypothesis (i.e., repeatedly tested and
verified) becomes a scientific fact.


Step 6. Construct, support, or cast doubt on a scientific theory.
A theory is built of reliable knowledge and its purpose is to explain
major natural processes or phenomena.  A theory can be defined as a
unifying and self-consistent explanation of fundamental natural pro-
cesses or phenomena that is totally constructed of corroborated hypo-
theses.   In biological  research  (in its broadest sense), the formulation
of scientific theory will often be elusive, especially in research that
involves complex systems or collections of many biological species,
as in the discipline of forest ecology.  The accumulation of highly
corroborated reliable knowledge that leads to scientific facts is often


�Perfect as the wing of the bird may be, it will
never enable the bird to fly if unsupported by
the air.  Facts are the air of science.  Without
them a man of science can never rise.�


� Ivan Pavlov
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a long-term and protracted process.  Yet, the goal of all scientists
should be the formulation of scientific theory, regardless of whether
the research is fundamental or applied.


The Scientific Method in Practice


Fig. 2.1 Steps in the Scientific Method


Step 1: Identify Significant Problem
or


Ask Meaningful Question


Step 2: Attempt to Answer Question
or


Pose Solution to Problem


Step 3: Propose Solution to Problem
or


Answer to Question
as a


Scientific Hypothesis


Step 4: Test Hypothesis to Allow Corroboration
and


Validity


Step 5: Accept, Reject, Abandon, or Modify
Hypothesis


Accept


Step 6: Construct, Support, or Cast Doubt
on a Scientific Theory


Modify


Reject
Abandon
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Research, Technological Development and Production
The discovery of new reliable knowledge has been discussed above in
the context of scientific research, i.e., the activity of science.  But what
 is the relationship of research to technology and the production of new
products?   One way of defining technology is to do so in the context
of the discovery of new knowledge.  Technology can be defined as the
systematic application of scientific knowledge to practical tasks.  By
definition, science is a separate activity from that of technology.  This
is not to say that one can�t conduct research relative to technology, as
long as the research meets the requirements laid out above for the pro-
cess of scientific research.  For example, one could hypothesize (pose a
question) on the impacts of a particular technological process, conduct
empirical experiments or make observations, and then test the hypo-
thesis for validation or rejection, which could then lead to a generalized
theory relative to the process.


It is important to be able to distinguish between scientific research and
technology.  In many cases there are distinct advantages to consider
possible technological developments as research problems that need to
be addressed.  A �linear theory� approach to science and development
has often been used in highly developed countries, i.e., the concept
that pure research leads to technological development.  However, José
Goldenberg (1998) argues that a more realistic model for most coun-
tries is one where pure research, technological development, and pro-
duction and marketing have substantial overlap in time.  The direct
involvement of scientists in consideration of potential technological
solutions to problems at the local level often provides a sense of obvious
research needs and priorities that are grounded in real problems.  Even
when technologies exist, they may require research for adaptation to
local or regional circumstances, if imported from other areas.  It is be-
coming increasingly rare where research is done simply out of curiosity
and for the love of discovery.  Requests to funding agencies and organi-
zations for research support must clearly establish the benefit of the re-
search to some segment of society.  But regardless of how fundamental
a research project might be, it is always personally gratifying to know
that the products of one�s research will have some foreseeable potential
application to a societal need or problem.


Forestry research can be very important to the sustainable development
of a community, region, or country.  This implies the need for research
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to contribute to technological innovation and eventually the production
of new materials, products or processes for the management and use of
forest resources.  Even if the research is successful and leads to new
technologies, they may have limited value if not properly marketed to
end users.  Dissemination of new knowledge and technologies must
occur and may need to involve many levels of the scientific community,
government and private industry.  New technologies may also require
changes in government policies to allow optimum utilization.


Research and Education
The research enterprise can provide many opportunities for the edu-
cation and training of personnel in scientific skills and to provide a
comprehensive awareness of the current state of knowledge and tech-
niques in a particular field or discipline.  However, the extent to which
such education should be incorporated into a research project or pro-
gram depends very much on the mandate of the research organization
and the requirements of the sponsor.  In universities, it is customary in
most fields of science for a master of science candidate or doctoral
candidate to be invited to work as a research assistant on the project of a
faculty member, a practice that is very much part of the educational
structure of higher education institutions.  This practice can be a very
effective way to prepare bright and motivated people for careers in
research, but it is not without some potential problems (NAS, 1995b).


Research assistants who are simultaneously studying for advanced
degrees have the opportunity for supervised hands-on research.  Not
only does the research often serve as part of their thesis or dissertation
requirement, but the assistantship provides financial support for them as
well.  Both the institution and the faculty member benefit from this
practice of incorporating advanced study students into research projects
by having motivated research personnel at relatively low cost, allowing
incentives for graduate enrollment by providing graduate students with
support, and by the resulting increased capability for research through
the combination of research students and outside funding support.
Additionally, the education program can often be strengthened by the
incorporation of the latest developments and new science into the
curricula from the research activities.  Current, high-quality education
is prerequisite to a well-trained work force needed for technology
development (Goldenberg, 1998).
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However, the research assistantship model can result in some less desir-
able consequences, as well.  The completion of the graduate education
program of a student may be delayed if schedules and accomplishments
are dictated by the research project.  Furthermore, the emphasis on pro-
duction of new research results and goal-oriented work on specific re-
search projects can skew the graduate education program away from
other important aspects of graduate education, including independent
exploration.  The principal investigator must also recognize that a re-
search project that has exceptional merit in its educational component in
training new scientists, may not necessarily impress the reviewers of a
research proposal who are charged primarily with judging the scientific
merit of the proposed work.


Researchers who reside at research organizations that do not have a
primary mission in graduate education should not dismiss the potential
for training new scientists, and should consider the possibility that the
research project could provide training opportunities for personnel even
if not part of a formal graduate education program.  Many research or-
ganizations often have the chance to cooperate with educational institu-
tions and to institute partnerships that allow graduate students to work
with research organization scientists.
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3.0 Identifying and Prioritizing
Research Needs


Before writing a research pro-
posal, the investigator must first
establish the important research
needs that are appropriate for his
or her research organization.  The
prioritization of research problems
will be very dependent on a num-
ber of factors, including the signi-
ficance of the problem or need,
the capability of the researcher or
organization to address the need,
the existing or potential availa-
bility of resources to carry out the
research, and the perception by
the general public, the govern-
ment, or other organizational
entities as to the importance of
the problem and the likelihood
for products and benefits to be


derived from the research.  This identification and prioritization of re-
search includes consideration of the mission and strategic plan of one�s
organization, the input by stakeholders, and a realistic assessment of
resource capabilities and needs.


Defining Problems
It may seem obvious that the first step in preparing a research proposal
is to define a problem or set of problems that will be the subject of the
research proposal.  This may be a simple step for experienced research-
ers who have an intimate knowledge and awareness of their field or
discipline and its importance to relevant problems.  But even for ex-
perienced researchers, the identification and defining of new areas of
research requires considerable analysis and the skill of abstraction
to transpose ideas about problems into realistic researchable questions.
Analysis is an important first step in defining a problem.  This might be
done by suggesting or enumerating reasons why a particular topic is


Objectives


· To appreciate the need
for determining in
advance the resources
needed to conduct a
research project


· To understand the
need and approach for
defining realistic
research problems


· To recognize the need
for stakeholder input
into identifying
research problems
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Example 3.1


Statement of the Problem:
Insect Z.z defoliation of Species A


Reasons for choosing this topic:
a) commercial value
b) tree damage
c) percent of species A in


commercial forests of region
d) recreation impact
e) need for control measures
f) etc.


These reasons can then be restated into action-oriented expressions of
qualities.  Taking the same list in Example 3.1, they can be restated as
in Example 3.2.


Example 3.2


Restatement of the Problem
Reasons:


a) species A is a commercially valuable tree species
b) insect defoliation is resulting in growth reduction


and death of trees
c) species A is the dominant tree species in 45% of


the commercial forests in region Y
d) defoliation is reducing the recreation value in the


parks in the region
e) there are no current control measures for


controlling insect Z.z on species A
f) etc.


chosen.  These reasons can be collectively summarized as a number of
propositions that can be placed into descriptive phrases or sentences
(Univ. Hong Kong, 1998).  For example, one might recognize a problem
in insect defoliation of forest trees as stated in Example 3.1.
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Another technique for defining problems and stating problems is to use
the A BUT B statement, where A represents a goal or current situation,
the BUT indicates that the goal has not been met or that there is some
limitation on the current situation, and B indicates the obstacles that are
in the way (Texas Tech Univ, 1998).  Example 3.3 illustrates this.


Example 3.3


An A BUT B Statement:
There is a need to prevent defoliation of
large areas of tree species A by insect Z.z
in region Y, BUT, there are no effective
and economical control measures for this
insect.


Thus far, we have only defined a problem, we have not verified that this
is a significant problem of importance, nor have we developed research-
able questions and hypotheses focused on identified critical aspects of
the problem statement.  Part of the process to identify the significance
and place the problem in a relative priority of research topics is to have
excellent communication and interaction with the stakeholders impacted
by the problem.


User Input and Stakeholder Needs
Research organizations must either formally or informally consider the
constituencies that they represent when they define their mission and
develop their overall research strategies.  This concept of identification
of the stakeholders� concerns and needs is also very important to assist
the individual researcher in identification and definition of research
problems and issues.  Stakeholders are defined as people, groups, or
organizations that have a claim on the research organization�s (and
individual researcher�s) attention, resources, or output, or are affected
by that output (Lundgren, et al., 1994).  Examples of stakeholders that
are important to a research scientist include public officials, governing
bodies, interest groups (industry, conservation, cooperatives), landow-
ners, taxpayers, educational institutions, donor and technical agencies,
and organizational colleagues and employees.  The scientific commu-
nity, in many forms, e.g. professional societies, research groups, acad-
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emies, can also be an important stakeholder group, and in many cases
are the most important group because of the role of scientists in the
review of new knowledge and verification of reliable knowledge.


Awareness of the needs of the potential end users of research products
in an applied context may be much more critical in definition of the
importance and significance of problems than dependence on the re-
search community itself.  However, the research approach to addressing
the problem will certainly be scrutinized, and judged by other scientists.


Lundgren et al. (1994) in their IUFRO manual on �Planning and
Managing Forestry Research� provide an excellent section on the
importance of stakeholders to research organizations.  I have con-
densed much of their material below as it applies to individual re-
searchers.  They explicitly identify employees, particularly other
scientists, as an important stakeholder group in planning research.
Scientists tend to hold organizations, and therefore other scientists,
to more exacting scientific and professional standards than do other
stakeholder groups.


One must recognize that different groups have very different perspec-
tives and concerns about the outcome of a research program.  For
example, women may hold different values and concerns than men.
The importance of the key role of women in the use of forests and re-
lated natural resources in many countries must not be ignored or treated
in a perfunctory manner.  Likewise, the special needs of religious or
minority groups should be given consideration.  Many interest groups
will be stratified by economic or social categories that influence their
perception of research needs.


As commented on earlier, the sponsors who provide funds for research
are often looking for research that will address major societal concerns
and issues, and it is necessary for a successful research proposal to be
firmly grounded in a rationale for the importance and significance of
a selected research topic.  Therefore, the meeting of key stakeholder
needs may be as crucial to the proposal and to the success of the pro-
posal as is the validity of the scientific approach.  Table 3.1 (adapted
from Lundgren et al., 1994) provides an example of key stakeholder
groups in forestry research.
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Table 3.1  - Key Participant Groups and their Functions in
Forestry Research


Key Participants in
Forestry Research


Functions


Funders and Legislators n Evaluate budget and funding requests for research
programs


n Provide funds for research


Higher-level
Administrators and
Policy Makers


n Prepare and justify budget requests
n Administer laws, regulations
n Allocate appropriations


Research Managers n Plan and manage research programs
n Prepare and justify budget requests for  specific


research projects, programs, activities


Research Scientists n Plan and do research
n Disseminate research findings


Research
Disseminators


n Disseminate new knowledge and technologies
resulting from research


n Provide feedback from users to scientists


Users of Research Results n Adopt and adapt research results
n Implement new technologies


General Public n Receive wanted and unwanted effects from the
use of research results


n Affect funding decisions


One can make a start on analyzing stakeholder needs by asking key
questions (Lundgren et al.,1994):
1. Who are the organization�s (or your research area�s) stakeholders?
2. What do they want from the research project?
3. What criteria do they use to evaluate your research?
4. How is your research (or your organization) performing against
those criteria?
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The first question may be answered by a brainstorming session with-
in your own research group or with other scientists and professional
colleagues.  Certainly, if your research organization has a strategic plan,
it should be consulted to determine if many of the stakeholders have
already been identified.


Perhaps an existing organizational strategic plan will provide infor-
mation on the second and third questions as well.  If not, it may be
necessary for you to make informed judgements about what stake-
holders want and what criteria they might use to judge your research
output.  This may be quite feasible if you, as the researcher, already
have good communication and interaction with stakeholders.  Perhaps
it will be necessary to ask the stakeholders, through surveys or personal
interviews, as to their wants and criteria.  It is obvious that this can be
a very time-consuming enterprise for a research scientist if his or her
parent organization has not already done this analysis of stakeholders.
The effort that must go into this will be very much dependent on the
type of research problem being considered.


The determination of how your research is performing against stake-
holder criteria will require some sort of analysis that allows you to
examine performance against specific criteria that have been identified.
One tool is to use an analysis table (Lundgren et al., 1994) that simply
lists stakeholders, their wants, their criteria, and some estimation as to
how the research performance meets the criteria (Table 3.2)


Determining Resource Needs
After one has identified and defined a specific research problem or need,
it will be necessary to consider the research resources that will be needed
as one refines the research problem into a focused approach with specific
objectives.  Will the necessary personnel, equipment, facilities and other
resources be available to realistically address the research problem?  If
not, will it be possible to secure the necessary resources?


To prepare a research proposal, whether it is a broad, interdisciplinary
approach to a problem, or a very narrowly focused approach, the re-
search scientist must �inventory� the resources available and estimate
what additional resources will be required.  If it is anticipated that the
research sponsor will not be receptive to provision of certain types of
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resources, can these resources be gained by collaborations or partner-
ships with other research groups or organizations?  All forestry research
requires some minimum level of resources.  Experimental research has
much different requirements than does a non-experimental approach
that may be conceptual in nature and only requires office space, com-
puter resources and qualified staff.  Some types of research may require
highly specialized equipment or personnel, unique facilities or extensive
transportation needs.  This estimation of required resources must be
given substantial attention.  Underestimating critical needs in a research
project, even if the research proposal received excellent reviews by
scientific peers, can lead to serious delays, unfulfilled expectations, and
even failure of the overall project.  This results in a waste of resources,
and can seriously jeopardize the researcher�s reputation and ability to
obtain funding support in the future.


Resource requirements can be categorized under at least seven general
areas: human resources, facilities, equipment, supplies, funding, insti-
tutional support, and special considerations.  Each of these should be
given consideration to plan and develop a research proposal.  A more
extensive coverage of resource assessment can be found in Lundgren et
al. (1994).  These categories will be addressed in more specific terms
later on when discussing the preparation of research proposal budgets.


Human Resources. The availability of personnel to carry out all aspects
of the research is crucial to the success of the research project.  This
includes not only the scientific personnel, i.e., the principal scientist(s),
research technicians, research assistants, but the important support staff
as well, e.g. administrative personnel, accountants, and field assistants.
Will these people be available and at the times consistent with the re-
search schedule?  Do they have the necessary and appropriate skills
needed for the project?  Is there an appropriate supervisory structure in
place to manage the personnel involved with the research?  The research
scientist should be prepared to properly manage the human resources
component of the project.


Facilities.  The facilities needed to conduct the research must be fully
specified.  Are special laboratories or unique field sites required to
accomplish the research?  Are the needed facilities available at the
appropriate times during the research?  Will the facilities needed be
fully committed to other research projects or can they be shared or be
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scheduled when needed?  If the facilities are specialized or unique, will
they require budgetary support for maintenance that may not be covered
by the research organization?  In preparing a research proposal, often
one of the major contributions toward the research that can be shown for
the researcher�s organization is the availability of the needed research
facilities.  If support for additional facilities is to be requested from the
sponsor, expect to provide considerable justification.  Also, one should
be cautious and consider the future costs of maintaining new facilities, if
not to be provided by the sponsor.  Furthermore, consideration should
be given to ownership of facilities following completion of the project.
Again, collaborative arrangements and partnerships can be a very effec-
tive way to meet facility needs.


Equipment.  The planning for the use and availability of equipment for
the research requires the same consideration as for human resources and
facilities.  If special, sophisticated equipment is required, it should be
clear that the research personnel have the necessary skills to operate the
equipment and that the upkeep and maintenance of the equipment can
be met.  If special training will be required, does the budget or available
resources reflect the ability of the research project to meet the costs?
Often sponsors will allow the purchase of special equipment within their
guidelines, but justification is always required.  Purchase of specialized
equipment can lead to a waste of valuable resources if the maintenance
and repair cannot be readily met to assure continued use.  It is important
to have a clear understanding of ownership of equipment at the onset of
the project.


Supplies.  All forestry related research will require supplies, ranging
from office supplies to very specialized items for particular research
activities.  Supplies are usually those items that are considered expen-
dable, although some minor types of instruments and equipment might
fall into this category.  Often each research institute and funding spon-
sor have their own guidelines as to what constitutes �equipment� (often
defined as an item that exceeds some set monetary value) rather than
�materials and supplies.�  Certain chemicals, other hazardous materials,
and biological materials may require special handling, storage and dis-
posal as stipulated by the research organization.


Funding.   After assessing what the research organization can provide
in the way of the research needs in human resources, facilities, equip-
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ment, and supplies, the additional needs will determine the funding
request to a sponsoring agency.  After all, the reason to seek outside
research support is to provide the resources needed for a specific
research goal.   Request of research support is always a compromise
between what ideally the researcher would like to have in support of
the research, and a realistic budget that will strike a balance between
the research goals and what minimum resources are needed to accom-
plish the research.  It is not unusual for a sponsor to come back to a
researcher, following a favorable peer review of the research proposal,
and ask if the research can be accomplished with a smaller budget than
that requested.  If the researcher has developed a realistic research plan
and a realistic budget, the response to such a request should be that a
reduction in budget will only be acceptable if there is a reduction in the
objectives, and therefore a reduction in the expected outcomes or pro-
ducts of the research.  It is a courageous researcher indeed who can
resist saying yes to a budget reduction if it means the difference between
partial support or no support at all!


Institutional Support.  It is certainly important that the researcher have
institutional support for the proposed research and that the institution is
perceived by the sponsor as being supportive.  Conversely, the investi-
gator must be cognizant of the obligations that a new funded research
project may place on the institution.  It is extremely important for the
researcher to have an open communication and dialogue with his or
her supervisor or research director to insure that the receipt of a funded
research project will not have negative consequences to the organiza-
tion.  For example, the funding of research personnel by the sponsoring
agency could have serious financial consequences at the termination of
the project if the research organization has an obligation to keep the
personnel on the payroll.  Another example might be the acquisition
of major equipment or special facilities that would require substantial
maintenance by the research organization, once the outside funding has
ended.  On the other hand, in many cases the research director or depart-
ment head may be willing to take the risk and be willing to gamble that
the acquisition of new personnel or new facilities will allow expanded
research and funding opportunities in the future.


Special Considerations. Some studies will require special permits or
authorization. For example, genetically modified organisms (GMOs)
or the introduction of exotic pest predators for biocontrol.
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4.0 Identifying Sources of
Research Funding


Let�s now assume that you have
identified specific research needs
and determined the areas of re-
search where your expertise and
capabilities are appropriate.  Who
is going to support the research?
If you are going to be successful
in obtaining funds from outside
sources, then the first step is to
identify potential sponsors who
might be willing to support your
particular research interests.
It is, of course, possible to first
identify sponsors, their priorities
and interests, and then define your
research project.  However, this is
somewhat opportunistic and will
not be nearly as effective as
making informed decisions about
research needs, your capabilities
and unique qualifications, and
then seeking appropriate sponsors.


In the broadest sense, there is a
tremendous amount of resources available for research worldwide, as
both government and private funds (Community of Science, 1998).
There are many non-profit organizations and government agencies that
award billions of dollars in grants each year.  Additionally, there are
many government and private corporations that are also willing to pro-
vide funds for contract research.  For an initial idea of these sources of
funds, examine the annotated listing of grants in international forestry
and natural resources provided by Job (1995).   Also, the Internet
website of The Foundation Center (1998) provides further information
on foundation and private corporate giving.   The availability of funds
for research from many organizations is motivated by their concern with


Objectives


· To show the importance
of understanding the
goals, purposes, and
perspective of potential
researchsponsors


· To emphasize the need
to determine if potential
sponsors have specific
requirements for:


� eligibility to seek
funding


� collaboration and
cooperation


� matching funds


· To stress the need to
follow the guidelines
and formats of the
sponsor
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social problems, injustices, inequities, or economic needs.  These spon-
sors are willing to invest money to address these problems.   Many of
these sponsors are concerned with filling �gaps�, i.e., the difference be-
tween �what is� and �what ought to be� (Miner and Miner, 1998).  There
will be considerable competition for these funds, and to be successful at
obtaining grant money, you must understand the �rules of the game�.
You must understand the sponsor�s mission and mandate and reflect that
view in your own research proposal.  In writing a grant proposal, you
must be careful not to focus so much on your own priorities that you fail
to match the proposal project to the priorities of the funding sponsor.


Goals and Purpose of Funding Organization


�You must understand the sponsor�s mission
and mandate and reflect that view in your
own research proposal �


It will be a waste of your time, and the sponsor�s time, to submit a pro-
posal to an organization without fully understanding its mission and
purpose for sponsoring research.  It is imperative to find out as much
about an organization as possible before identifying it as a suitable
sponsor for your research.  Most government organizations will have
well-documented objectives and guidelines available to interested
researchers.  Obtain a copy of these guidelines, and if possible find out
the name of a program officer who you can contact prior to writing a
proposal.  If it is possible, personal contact, even by telephone, is always
preferable over written communication.   However, don�t contact the
person until you have received the sponsor�s guidelines and familiarized
yourself with the organization�s purpose and goals.  You can then
briefly outline your research idea to the contacted person, placing it in
the context of the sponsor�s goals, to determine if they would be recep-
tive to receiving a proposal.


Eligibility to Seek Funding
In reviewing the guidelines of a research sponsor, establish if you or
your organization is eligible to compete for the organization�s funds.
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This may require some careful reading of their materials, and if not clear,
you may have to contact the organization directly to determine eligibility.
Some sponsors may require that your research project be a collaborative
effort with a community or non-profit organization, or that you must be
a member of a research university.  Research supported by industry may
require that you cooperate with some entity of that particular industry.
Other sponsors may only provide funding to organizations, not indivi-
dual researchers.


Requirements for Collaboration/Cooperation
To be successful with some sponsors, it may be necessary to have a
project that demonstrates strong collaboration and cooperation with a
number of groups or organizations.  This is certainly the case for large
research projects that address multi-disciplinary and complex problems.
It is rare for a single investigator to be successful in obtaining large
monetary grants for such types of projects.  The collaboration should
demonstrate the synergism of resources and expertise that can be brought
to bear in support of the proposed research. The preparation of these
types of projects requires considerable effort and time for planning that
must be done well in advance of the actual writing of the proposal (See
Chapter 10).  Where multiple investigators or multiple organizations
are involved in a research project, it is important to clearly describe the
role and responsibilities of each collaborator and to specify how the
project will be managed.


Requirements for Matching Funds
In accordance with policy, statute or regulation, many sponsors may re-
quire that the researcher�s organization cost-share or match part of the
costs of the research.  How these requirements can be met will vary with
the sponsor and the research organization.  In-kind or non-cash contri-
butions might meet the requirement and should always be considered
first.  Examples of in-kind cost sharing include the salary contribution of
research and administrative personnel, volunteer time, provision of trans-
portation or communication services, materials and supplies, or other
services provided by the institution that contribute to the research activity.
However, in some instances, cash contributions to the research may be
required. This might include the use of gifts given to the unit, salary
surpluses recovered from vacant positions, or research incentive awards.
Usually funds from other sponsored grants or contracts cannot be used
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to meet this requirement.  Cost-sharing/matching funds are to be
distinguished from what is termed Indirect Costs (IDC) or �overhead�
(NSF, 1998).  The latter costs are those that are established by the re-
search organization and are often periodically negotiated with major
funding sponsors.  IDC can be considered as the �cost of doing business�
by the research organization in support of the infrastructure (administra-
tion, buildings, utilities, library use, etc.) for conducting research.  The
application of IDC can be flexible and the rate may depend on the source
of research funds coming into the research organization.  Some sponsors
will not allow the research institution to charge IDC on their grants.
Be certain that you are familiar with your own institution�s policy on
IDC rates.


Specific Guidelines and Formats for Proposals
Most sponsors will have their own procedures and guidelines for research
proposals, ranging from simple letter-type proposals required by some
corporate sponsors, to very specific and extensive forms required by
some government sponsors.  Make sure to request these guidelines and
application forms from the program officer of the sponsoring organi-
zation.  If appropriate, request a list of past grantees and reviewers (See
Chapter 6).  A past grantee may be able to provide additional ideas and
tips that would assist you in putting together your proposal.  Be careful to
follow the sponsor�s guidelines in every detail (Appendix II).


Fundamental versus Applied Research
Definition of research as �fundamental� or �basic� as compared to
�applied� is difficult at best, and often raises considerable controversy.
We have earlier defined scientific research as that activity that utilizes
the scientific method to gain reliable knowledge.  By this definition, the
degree to which research is fundamental, or to which it is applied, is
somewhat irrelevant to the scientific process.  However, some sponsor-
ing organizations tend to place emphasis on more fundamental research
than others, with less emphasis on direct application. Often national
government research foundations and councils have mandates to support
basic science in well-defined discipline areas.  Forestry research cer-
tainly can range from very fundamental to very applied, but realistically,
and primarily because of its professional context, it will often be con-
cerned with direct application of research to problems and issues.  The
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type of research in which a particular sponsor has interest will certainly
influence the way in which a research proposal is written.  Many private
foundations and corporations will be more interested in research that
directly addresses a defined societal or economic issue than will a na-
tional science council or foundation, which may seek new fundamental
knowledge that may have no current, direct application to an existing
problem.


Lundgren et al. (1994) point out that it is important to consider how the
evaluation of the results of fundamental research and applied research
can differ.  The results from fundamental research are most likely to be
judged on the basis of the utilization by other scientists in their research
and how the results add to the body of primary science.  Thus, evalu-
ation will consider the extent the results are actually used by scientists
and the impact on science.  This type of evaluation essentially requires
that such evaluation be done by scientific peers and involve value
systems from within the scientific community.


If we further consider applied research as being science that produces
results that are useful (perhaps directly or indirectly) to land managers,
farmers, resource users, and many others that might benefit from change
in the way things are done, then this suggests a different strategy for
evaluation.  The evaluation of the outcomes of applied research can and
should involve those who know what the consequences are likely to be
from the application of the results to particular practices.  Evaluation
will include the extent to which research findings are actually adopted
in practice and how they impact people, management systems, and the
natural environment.  Such evaluation may involve a multitude of value
systems, both within and outside of science.


Although evaluation of the outcomes from fundamental and applied
research (which may vary in degree from very basic to very applied, or
be a mixture of both) may require different approaches, the principles
that apply to writing a successful research proposal will be the same.


Government, Non-Profit Foundation, and Private
Corporation Funding
There are tens of thousands of grant programs that provide support for
scientific research.  Most countries have national government research
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programs that are major supporters of research in their country or
region.  Additionally, there are local, regional and international non-
profit private organizations that give grants to further their interests
and causes.   Added to this multitude of potential sponsors is the
corporate world, where the funding of research is motivated by
�profitable philanthropy� the idea that research will bring their com-
pany better products, happier or healthier employees, lower costs, or
an improved public image (Miner and Miner, 1998).  The researcher�s
approach and appeal to each of these three major groups of potential
sponsors is likely to be quite different.


Government granting sources will reflect the policies, societal values
and economic systems of the constituencies that are represented. The
kinds of research that a national government supports may be quite
different than the research supported by a provincial or state govern-
ment.  Probably the greatest latitude of research interests will be found
among private foundations, where the reasons for supporting research
will range from highly specific purposes for very specific societal
groups, to purposes that are concerned with large geographical regions
or global problems and issues.


The approach to private corporations may require a very personal
approach, since most corporations have a very unstructured application
process.  Since corporations are in the business to make a profit, your
proposal must convince corporate officials that their grant funds are
�buying� benefits for their corporation � increased profits, improved
image, an improved environment for the employees, or a better product.
Establishing a one-to-one relationship between the researcher and the
corporate official responsible for industrial sponsorship is extremely
important if such support is desired.
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5.0  Introduction to the
Research Proposal Process


In Chapters 6 - 10, you will be
guided through the process to
develop and write a research
proposal. In way of introduction
to this process, this chapter will
basically outline what will be
involved in completing a sound
and well-written scientific
proposal for forestry research.


Basic Steps in Successful
Fund-Seeking


In Chapter 4, you were introduced to an approach to identify sources
of funding for your research project.  The identification of a potential
sponsor for your research is the first basic step in getting started.  You
will need to select those agencies and organizations that have the highest
probability of financing your research.  The second step is to contact
key people who can provide assistance in planning your proposal before
you start writing.  The final and crucial step is to carefully write a well-
reasoned proposal.  Remember that even good ideas can be rejected
(and usually are) when packaged poorly.


Background Documentation
Before you begin to write the final proposal, you will require back-
ground information as documentation for the content and basis of the
proposal.  This background documentation will ordinarily fall into
three general categories: concept, program, and expenses (Geever
and McNeill, 1997).


The concept is what provides the basis for fitting into the philosophy
and mission of the funding organization.  This is where you articulate
the need for the proposed research within the context of your organiza-
tion and in relation to the mission or goals of the sponsor.  Your argu-
ments in support of the concept should be well-documented.


Objectives


· To introduce the major
components of a
research proposal


· To introduce the
important steps
leading to the writing of
the research proposal
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The program is what you propose to do.  It will provide, in detail, the
nature of the project and how the research will be carried out.  It will
provide a clear sequence of events (a timetable) for the research activi-
ties and it will specify both anticipated outcomes and the way in which
they will be evaluated.  Finally the program will document staffing
needs and the way in which they will contribute to the program.


The expenses will provide a best estimate of the resources that will be
needed to complete the research.  It is important to be unambiguous as
to the resources provided by the research organization and those needed
to be funded by the sponsor as additional resources.  In devising the
budget for the project, it will be important to judge whether the costs
are in reasonable proportion to the anticipated outcomes from the re-
search.  Be prepared to adjust the project plan if it appears that costs are
prohibitive or unrealistic to the anticipated results.


General Components of a Research Proposal
As pointed out by Geever and McNeill (1997), almost all research
proposals will have the following six basic components:


� Executive Summary (or Abstract)
� Statement of Need
� Project Description
� Budget
� Organizational Information
� Conclusion


Although these components may be called something different, depen-
ding on the sponsoring organization, they will provide the structure and
basis for solicitation of resources from the funding organization for
support of your research project.  The content for each of these general
components will be discussed in much greater detail later on.  In some
cases, the basic component may be termed differently and actually have
several sub-headings.


The executive summary is a brief statement of the problem and should
include a short description of the project and its benefits.  It should also
indicate the funding requirements and emphasize the organization�s
(and researcher�s) expertise and capability to carry out the project.  This







43


Introduction to the Research Proposal Process


is the most important section of the entire research proposal because
many reviewers may rely heavily on this section, especially if they are
limited in time to review the entire proposal.


The statement of need, which should be short and concise, presents the
best available facts and statistics to support the need.  This component
should provide a realistic potential for meeting the need and show how
the project can serve as a model or useful approach for others.  The
priority for addressing the need, and why you are best suited to address
the need, should be clearly stated.


The project description will be the essence and substance of the pro-
posal and must state clear objectives. Objectives must be tangible,
specific, concrete, measurable and achievable in the time period of the
project.  The methods section will be defined by the objectives and
should specify the ways to achieve the objectives.  The methods will
describe how (what will occur), when (timetable for activities), why (the
reasons for using particular methods or approaches), and where (the
laboratory, field or other location).  This section should allow the reader
to visualize the implementation of the project and convince the reader
you know what you are doing.   This section should also clearly define
who is doing what in way of staffing.  An evaluative process to deter-
mine the success in meeting the objectives should also be included.


The budget should categorize the major types of expenses and include a
narrative that explains and justifies the budget categories, and especially
unusual items.


The organizational information component is needed to present a clear
understanding of the mission and appropriateness of your organization
to conduct the proposed research.  In some cases this might be handled
as an attachment or brochure.  For some organizations, the appropriate-
ness to conduct the research may be so obvious to the sponsor, that no
informational component is necessary.


The conclusion is a succinct section of one or two paragraphs that calls
attention to the future, indicates broader implications of work proposed,
suggests follow up activities, or indicates how the project will continue
after the end of the funded project.
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It is a good place to reiterate what you wish to accomplish and to make a
final appeal for your project.  This component is not to be confused with
the executive summary which is a comprehensive overview of the whole
project.
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6.0 Pre-planning


Deciding on the Sponsor
Objectives


· To provide direction for
establishment of contact
with potential sponsors


· To provide suggestions
on specific questions
that should be asked to:


� program officers
� grantees
� past reviewers


· To suggest how to refine
the focus and concept
of the proposal


· To indicate the content
of a preproposal


Considerable effort should go
into pre-planning before a single
sentence is written on the final
proposal.  In the Introduction to
Chapter 4, the identification of a
research sponsor was considered
the first basic step to research
proposal preparation.  This im-
portant decision on sponsor selec-
tion will be made after you have
studied and familiarized yourself
with the sponsor�s mission, goals,
and guidelines for application.
You may also be well on your way
to formulation of a general concept
of your proposed research as it
relates to the sponsor�s interests
and your own expertise and capa-
bilities.  However, you may still


have some unanswered questions about the sponsor�s guidelines or the
�fit� of your concept to the sponsor�s mission.  Now is the time to make
direct contact with the program officer or other designee of the sponsor
to further explore the feasibility for a proposal.


Establishing Contact with the Sponsor�s Representative
The individuals who play a decisive role in grant guidelines may have
different titles in different organizations, and may be referred to as pro-
gram officer, scientific secretary, scientific advisor, scientific director, or
technical advisor.  For the purposes of this discussion, such individuals
will be referred to as program officers.  In most cases, program officers
of sponsoring organizations are very willing to talk with prospective re-
searchers, and actually welcome the opportunity to do so.
It can save considerable time for the staff of the sponsoring organization
in outside review if the sponsor�s program officer can head off proposals
that are not appropriate and receive only those that are relevant to the
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sponsor�s mission.  It is best, if possible, to talk personally with the pro-
gram officer.  But, realize that you should be prepared to be very brief
and to the point with your questions.  Try to keep your initial contact to
less than 10 minutes. You can later schedule more time with the pro-
gram officer if necessary.  Make sure you tell the program officer that
you have carefully studied the sponsor�s guidelines and that you have
additional questions.  Don�t ask questions that are readily answered by
the written guidelines.  If you do so, you are jeopardizing your credi-
bility.  Use this initial contact as a way to obtain �between the lines�
information.   Remember, program officers are expected to be fair and
even-handed.  In framing your questions, don�t place them in a position
that suggests that you are asking them to give you privileged treatment,
different from other applicants.


There are certainly �do�s and don�t�s� in asking questions to the pro-
gram officer.  Do not ask him/her to judge the merit of your proposal
or concept.  Do ask their opinion on the relevance of your proposed
research to the sponsor�s program, and how it would fit within their
priorities.  Do not ask the program officer for copies of other proposals
that have been submitted to them.  Do ask about the number of propos-
als they have received in the past and what is the resulting success ratio.
Do ask if there are any unstated limits or historical precedents about the
size of a funding request.  Do ask about the review process and if there
are any evaluation criteria that are not stated in the guidelines.   Other
kinds of questions one might consider asking program officers include
(adapted from Miner and Miner, 1998):
� If your project concept does not fall within the sponsor�s current
priorities, are there modifications in objectives that might better fit?
Are there other sponsors that might be interested in the proposed
concept?
� What is the sponsor�s current budget for the grant program?  This
may allow you to estimate a reasonable budget for your own project.
� Will awards be made on the basis of special criteria, such as
geographic region or type of organization?  This may provide an
indication of hidden agenda.
� Does the program  allow one-time-only support, or will it allow
renewals or other funding opportunities in the future?  This lets you
know if you will be able to go back for future funding support. This
might be quite important for projects that require continuous support for
long-term goals.
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� Does the sponsor have any unannounced programs or unsolicited
funds to support your research?  Sometimes you may discover unobli-
gated or uncommitted funds that are available.
� What are the most common mistakes you find in proposals sub-
mitted to you?  The response to this question may be extremely helpful
in avoiding the same mistakes in your own proposal.
� What would you, as program officer, like to see given more attention
that is not being currently covered well by applicants?  This gives the
program officer an opportunity to discuss his particular bias and to give
him a sense of involvement in the proposal development process.
� Would he/she be willing to review a pre-proposal of two-to-three
pages that succinctly develops the research concept?  If the program
officer will do this, this will be an important opportunity for better
matching your proposal to their expectations.
� Would they be willing to recommend a previously funded proposal
to read to get an idea of format and style?  They may not be willing to
provide you the proposal but they might provide you the names of
successful applicants.
� Should the proposal be written for reviewers with non-technical
backgrounds?  Adjust the level of technicality of your proposal to the
background of those likely to review your proposal.
� Would they provide the names of past reviewers who might be
contacted for their perspective and ideas on proposals for the program?
If not willing to do so, ask if they can provide general information on
the types of reviewers used - background, training, age, and how they
are selected.
� Is there a standard Reviewer�s Evaluation Form or Panel�s Evalu-
ation Form that is utilized, and if so, can you receive a copy?   This type
of information can be especially helpful as a checklist against your
proposal.


Contacting Past Grantees/Awardees
If you were successful in your contact with the program officer and
were able to obtain the names of previously successful grantees, you
now have the opportunity to add to your wealth of background material
on the sponsor�s program.  Even if you were unable to receive names
directly from the sponsor, you may be able to learn of successful past
applicants from your own contacts with colleagues.  In making the
contact, preferably talk to the person who actually wrote the successful
proposal.  Indicate why you are contacting them and from whom you
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obtained their name.  There are a number of questions you might pose to
them to learn more about the sponsoring organization.  Some suggested
questions are (adapted from Miner and Miner, 1998):
� Did you call or visit the sponsor before writing the proposal?  This
gives you an idea of how much pre-proposal contact was involved.
� Who did you find to be the most helpful assistant on the sponsor�s
staff ?  This could be someone different from the program officer
contact that you made previously.
� Did you use any special advocates on your behalf ?  This will
indicate if outside influence is useful in the proposal process.
� Did the sponsor review a pre-proposal or proposal draft prior to
receiving the final proposal?  This indicates the receptiveness of the
sponsor for pre-proposal contact.
� Were you aware of any hidden agenda items related to the sponsor�s
program?
� What materials or information did you find most useful in devel-
oping your proposal?  The response to this should suggest valuable
reference materials that you may wish to examine.
� Did the sponsor make a site visit prior to making a decision on
funding your project?  If one occurred, follow up on what took place
and the agenda for the visit.
� How did your initial budget request compare to the final budget
awarded?  This may give some indication if the sponsor undertakes
budget negotiations and under what conditions.
� Even though you were successful, what would you do differently
next time?  There is always a retrospective view of a process and an
opportunity to strengthen a proposal.


Contacting Past Reviewers
If, in your contact with the program officer, you were able to obtain a
list of previous reviewers, then you have a further option to gain infor-
mation on how to tailor your proposal to the sponsor�s interests and
priorities.  The goal in talking with a past reviewer is to learn of the
actual process used to review proposals.  The time that a reviewer has
to review your proposal will provide another indication of how the pro-
posal should be written. For example, if the typical reviewer has only
minutes to scan your proposal in a panel setting instead of having hours
to study it on his or her own time, it will be especially critical for your
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summary and topic headings to be clear and appealing.  Some of the
questions that might be asked a reviewer are (adapted from Miner and
Miner, 1998):
� How were you selected to be a reviewer?  The response might in-
dicate that the selection process is very specific and based on a small
pool of individuals who have had a history of working with the spon-
soring organization, or it may indicate that reviewers are chosen some-
what randomly from a large pool of scientists.
� Did you review proposals at the location of the sponsor or at some
other location?  This would indicate whether it is a mail review process
or a panel review process. The former process may provide a more re-
laxed situation where the reviewer can review the proposal in a more
thorough and leisurely manner.  This type of review would favor a more
thorough documentation in the proposal.  Panel reviews are often under
a more restricted time frame which doesn�t allow a thorough review by
individual reviewers.
� Was a particular evaluation or scoring system used?  This may give
some indication of what is the weighting or priority of certain sections
of the proposal.
� Were you given instructions to look for certain characteristics or
specific items in the proposals?  This again may indicate certain aspects
of the proposal where you want to place particular emphasis.
� Having been a reviewer, would you write proposals differently based
on your experience?  The response to this question may provide addi-
tional clues to areas to emphasize in your preparation.
� In your view, what did you find to be the most common mistakes
made in the proposals you have reviewed?  This should provide an alert
to what to avoid in your own proposal.
� How many proposals were you required to review at any one time?
� And, how much time did you have to review each proposal?
Responses to these last two questions again give you an idea as to how
thorough a reviewer might be in reviewing a proposal.
� Was there a staff review by the sponsoring organization following
your review?  This may give some indication if the sponsor�s staff has
some discretionary authority in the final decision on a proposal.


It should be obvious from the above discussion, that the opportunity to
be a reviewer for a sponsor should not be passed up, especially if it is a
sponsor that would be potentially of interest to you as a funding source
in the future.  If you were to serve as an ad hoc reviewer for the spon-
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sor, then you would be able to answer the above questions first-hand
and from your own experience.


Determining Focus of Proposal
If you have been fortunate enough to have had the time and the good
fortune of being able to talk with the program officer, scientists who
have received grants from the sponsor, and a reviewer or two, then
you should be prepared to finalize the focus of your proposal based on
the priorities, interests, and even biases of the sponsoring organization.
Of course, there is always the possibility that having gone through this
�fact-finding� effort, that you will find that the probability of funding
for your particular research interest is almost nil, and that it will be
somewhat futile to pursue funding from this particular sponsor.
It is probably best to cut your losses and investigate the next potential
sponsor on your list.  In some cases it will not be absolutely clear on the
fit between your research and the sponsor  �  it will be your subjective
decision if there is a high enough probability to warrant the effort of
submitting a full proposal.


It is assumed you had a general concept in mind when you first ap-
proached the sponsor. Now having received further input from the
sponsor, grantees, and reviewers, it is likely that you will need to modify
your concept and redefine the objectives of your research to make it as
appealing as possible to the sponsor and reviewers based on the new
information you have received.  MacKensie and Angle (1997) provide
some key considerations in determining the focus within the context of
the sponsor�s priorities and interests, including some of the following:
� Show how the topic (focus) has appeal to a broad audience or end
users, i.e., stay away from minor problems.
� Emphasize an area that has good potential for publications or other
tangible end products.
� Be careful that your topic is not perceived as an �old topic� that has
little relevance today, or has already been researched.
� Consider any obvious cooperation and collaboration that the topic
would encourage or justify.
� Demonstrate how the topic will extend into other areas.
� Stay away from the development of research methods per se or
descriptive work unless these are explicitly defined as of  high priority
to the sponsor.
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� Stay away from a topic that is not important to your geographic
region.
� Relate your topic to �big picture� problems that are important to
your particular region as well.
� Show how your topic contributes to science in general, or even
better, to the general public.
� Insure your topic can be addressed with a realistic budget that
doesn�t appear overly large.
� Demonstrate a precise understanding of the topic and the need or
problem you are attempting to solve.
� Make certain that you convey that the problem is feasible to solve
through your research.
� Show the relevance of the topic to your own organization�s goals.


Pre-proposal
If you received approval from the sponsor�s program officer, prepare a
concise and brief pre-proposal for the program officer to review.  This
document should be no more than two-three pages in length. It should
clearly state the program of the sponsor for which you would like to be
considered; it should clearly establish the relevance of your organization
to address the topic; it should clearly state your research concept, pre-
ferably in a format that states the objective in the form of a problem or
need in the context of the sponsor�s interest; a statement of a logical
solution to the problem or need; and, a brief description of a logical
research approach to arrive at the solution.  When considering the
statement of objectives, Miner and Miner (1998) suggest you should
be sure to convey in your pre-proposal that you have a specific problem
in mind, there is an immediate time frame to be considered, there is a
measurable way to determine success of outcomes, there is a practical
approach to reaching a solution, there is a logical way that the stated
objectives systematically contribute to achieving goals, and there is a
way to evaluate how much change can occur if the project is effective.
You might remember this from the acronym: �Keep it s-i-m-p-l-e�. The
�simple� criteria represented are not mutually exclusive, but hopefully
each of your stated objectives will touch on at least two or three of the
criteria.
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7.0 Writing the Proposal


This section will address, in
considerable detail, the actual
mechanics of writing the research
proposal and provide tips and
suggestions on each of the major
components that most research
proposals will contain.  The dis-
cussion will follow a sequential
order that relates to the typical
organization of a research proposal.
The organization and content are
generic but together they should
provide a good model for most
research proposals.  The recommen-
dations are just that, and they
shouldn�t be rigidly adhered to if
they stifle creativity or the par-
ticular sponsor guidelines suggest
other modes or styles.  There are
several documents that provide


general guidance for proposal writing and in many places I have liberally
drawn from the excellent suggestions provided in Baldensperger et al.
(1993), Geever and McNeill (1997), MacKensie and Angle (1997), and
Miner and Miner (1998).


Organization of a Proposal
Most granting sponsors will offer guidelines that precisely indicate what
information they expect in your research proposal (see Appendix II for
one example).  Follow them exactly.  However, you will usually have
the opportunity to add additional information, if not specifically dis-
allowed, that can help strengthen your proposal.  The content of the
research proposal to be discussed here is organized into nine compo-
nents that have been expanded from the six general components intro-
duced in Chapter 5.   This should give you plenty of opportunity to
cover the basics of what can contribute to a solid and appealing research
project. For each component, the purpose will be discussed along with


Objectives


· To provide details on
the writing of the major
components of a
research proposal


· To indicate for each
major component of the
proposal the


� purpose
� suggestions on


content


· To provide a solid and
appropriate model for
the writing of most
research proposals
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the necessary content and suggestions for writing the material of the
section.  These components are:


� Summary (or Abstract)
� Introduction
� Statement of Problem or Need
� Project Description
� Budget
� Budget Explanation
� Special Considerations
� Curriculum Vitae
� Appendices


The Proposal Summary
�This needs to be the best-worded, most concise
and most appealing part of the entire  proposal.�


The Summary
If at all possible, it is important to get the most important part of your
proposal up front, and the most important part is the summary (some-
times referred to as executive summary or abstract).  This should be the
first page of the proposal (sometimes a cover page in a particular format
may be required by the sponsor) and be no more than one page in length.
This needs to be the best-worded, most concise and most appealing part
of the entire proposal.  If reviewers and staff are limited in the amount
of time that they can devote to each proposal, the summary will be the
component they will most likely read carefully and in its entirety.


Purpose
The summary should provide the reader with an encapsulation of what is
to be found in the rest of the proposal.  It should summarize all of the key
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information and convince the reader of the significance and potential
contribution of the proposed research (Example 7.1).  It is strongly
recommended that you do not write the summary until you have com-
pleted writing the rest of your document.


Suggestions for Content
The length of the summary should be limited to no more than one page
and will therefore be restricted to between about 300 and 500 words.
The summary should include at least one sentence on (MacKensie and
Angle, 1997):
� Your credibility (your ability and your organization�s ability to carry


out the research)
� The problem or need you wish to address
� The research objectives
� The procedures and methods that will be used
� The resource needs of the project
� The likely outcomes and benefits to be derived from the research


You can use the subheadings of the overall research proposal as a guide
to writing the summary.  Remember, this needs to be a �sales� statement
to the reader � to excite, to interest and to convince.


The Introduction


Purpose
Miner and Miner (1998) stress that this section is to establish your cre-
dibility and the significance of your research ideas.  The introduction
will set the tone for the rest of the proposal.  See, for example, how one
researcher �set the stage� for a research project that was to evaluate
native populations of Cephaelis ipecacuanha (Example 7.2).  Here is
where it is important to convey not only the importance of the research
problem, but to show how it relates directly to the mission and priorities
of the sponsoring organization as well as your own organization.  The
introduction should flow into the statement of problem so the two
sections together make a clear and unambiguous statement about the
significance of the research.
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Example 7.1


The Summary - Capturing the Essence of the Proposal
Ipecac (Cephaelis ipecacuanha) is a small perennial shrub which in


the past grew abundantly under shady areas of tropical rain forests of
southeast Brazil and was employed by native Brazilians who taught the
medicinal properties to European settlers.  The ipecac drug has achieved
worldwide usefulness as an amoebicide and as a vomitive agent because of
its pharmacological active isoquinoline alkaloids.  However, overharvesting
of wild plants in Southeast Brazil and negligence in replanting ipecac plants
after uprooting has led to a severe decline of native ipecac populations.
Based on my previous investigations on biological diversity of a number of
medicinal plants in Brazil (including work with a false ipecac), and the
development of an effective genomic DNA extractive technique, I propose to
evaluate the native populations of ipecac in Southeast Brazil as part of a
concerted effort to preserve and maintain sustainable production of the
ipecac drug.  Specific objectives: 1) Locate endemic populations of ipecac in
Southeast Brazil and characterize morphological traits, 2) Describe local
environmental and climatic conditions of populations, 3) genetically evalu-
ate existing variability within and among populations, using RAPD markers,
4) determine the levels of alkaloids and assess divergent biochemical pat-
terns within and among each population, and 5) establish a core collection of
C. ipecacuanaha characterized morphologically, biochemically, and genet-
ically.  Standard environmental parameters will be measured in the field
including soil physical and chemical characteristics, vegetation density, and
photosynthetic active radiation (PAR) at the ipecac canopy.  Morphological
measurements will include shoot height, number and length of nodes, flower
color, shoot base diameter, and anatomical characteristics of leaves.  Also
root volume, root color and root weights will be collected.  Leaf samples will
be used in genomic DNA extraction and amplified by polymerization chain
reaction (PCR) with random primers, according to random amplified poly-
morphic DNA (RAPD) methodology.  Alkaloids will be analyzed by HPLC
procedures currently in use.  Establishment of plants in the greenhouse will
be done by a combination of sexual and asexual propagation techniques.
The anticipated outcomes of this research include: 1) Identification of en-
vironmental conditions associated with plant development at specific locales,
2) the amplitude of the gene pool within each ipecac population, 3) the
establishment of a core collection of ipecac that is thoroughly characterized
for a number of factors and that will provide material for improvement
through breeding, and 4) the training of a professional cadre with appro-
priate laboratory resources that can continue to investigate novel ways for
preservation and rational use of ipecac and other medicinal plants.
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Example 7.2


Background for Proposed Research Project
- Setting the Stage
The Atlantic Rain Forest (�Mata Atlantica�) was an extensive
heterogenous forest that used to occupy an area larger than
1,000,000 km2 (about 12% of Brazil�s present-day territory).
The settlement of European colonists within the forest domain was
initially driven by its close proximity to the Atlantic Ocean (along
the Brazilian coast).  Soon however, the economy of local com-
munities was bursting with trading goods gathered from the wealth
of natural resources found in the forest. Today, around 70% of the
Brazilian population (near 120 million inhabitants, both in urban
and rural areas) live in the Atlantic Rain Forest domain.  The natural
habitat of many endemic animal and plant species are under en-
croachment, since the area of the original forest has been severely
reduced. The remnant of the forest presently occupies only a frag-
mented area that is less than 9% of the original cover (citation).
Many plant species from this tropical rain forest have achieved great
importance in history as sources of phytotherapeuticals.  At present,
these plant species are especially in need of studies concerning con-
servation of their germplasm.  A great number of them are still
being collected in large quantities in Brazil, but no cultivation sys-
tem has ever been established to support a continuous harvest in
the future (citation).  This event has already occurred to Cephaelis
ipecacuanha, and is presently taking place with Tabebuia aveli-
andedae, T. impetiginosa, Echinodorus macrophyllus, Cordia
verbencea, etc.   I am interested in investigating the existing genetic
resources for medicinal plant species in Southeast Brazil with the
goal of preserving and utilizing their biological diversity.


Suggestions for Content
The introductory section should:


� Clearly establish who you are
� Describe your organizational goals
� Refer to the sponsor purpose and priorities as related to the research
� Establish your credibility in the project topic area
� Lead logically to the next section, the problem statement
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Although your included curriculum vitae may provide the raw data about
your qualifications and background, this section will allow you to speci-
fically emphasize your particular expertise within the current research
environment and as related to the proposed research (Example 7.3 ).
Provide evidence of your accomplishments that are relevant to the re-
search. Present the material in a brief and concise manner and avoid
jargon.


Example 7.3


The Introductory Section -
Establishing Credibility of the Investigator


In my doctoral training I investigated the regulatory elements
that control the expression of soybean glycinin genes (citation). I
also engineered mutations into subunits of the soybean B-conglycinin
protein and analyzed the assembly properties of the novel mutants
(citation).  Prior to this training, I spent considerable time as a MS
student advised by a quantitative geneticist.  These studies allowed
me to learn techniques used in plant breeding and plant molecular
biology research.  A very short visit to Prof._____�s laboratory gave
me the opportunity to have discussions and to carry out experiments
on extraction and isolation methods for plant alkaloids.  Currently
my research focus is the basic understanding and preservation of the
existing biological diversity of medicinal plants, combined with the
economic utilization of their germplasm.


Regarding the proposed project, four sites containing a native pop-
ulation have already been located in southest Brazil (one has been
sampled).  Determining genetic diversity within this population is in
progress at the moment.  We have established an inexpensive and
efficient method to extract genomic DNA from dried leaf tissue
which renders it suitable for PCR (citation).  Arrangements already
established with EMBRAPA will allow the screening of ipecac
accessions from the Amazonic Region (Northern Brazil).  Contacts
have been pursued in Mato Grosso (Western Brazil).  In a related
project, I have established a cell suspension culture of Borreria
verticillata (known as the black ipecac, a false ipecac) that is now
being characterized for growth and accumulation of secondary meta-
bolites when cultivated under several conditions.  The cell cultures
are able to grow very well, although no alkaloid has yet been
detected.
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Statement of Problem or Need


Purpose
This section will represent the reasons behind your proposal and will
specify what you wish to change through your research. This section
should be a smooth transition from the introduction and logically
continue the central theme.  Hopefully you will have piqued the interest
of the reader in both the summary and the introduction. This section
should further increase their understanding of the significance of the
proposed research and how the problem will be remedied.


Suggestions for Content
The statement of need will enable the reader to learn more about the
issues (Geever and McNeill, 1997).  It should present the facts and
evidence that support the need for the research project.  This evidence
may come from your review of the literature, your own past research,
preliminary experiments you have conducted, or other sources of an
authoritative nature.  Decide on the statistics or facts that best support
your project but insure what you present is accurate and up to date.
Information that is too general or generic will not be very helpful.  You
need to provide enough background information to show your famili-
arity with the prior research on the topic and to justify the need for the
research (see Example 7.4 for an example of the review of literature
related to establishing importance of conducting research on ipecac).
Do not try to justify a research project strictly on the basis of a �need
for a method�.  And, do not assume that your reader will be familiar
or understand the problem as well as you do.  Even if the problem and
research need is obvious, reviewers will want to know how clearly you
can state it yourself .


✔ Establish the importance and significance of the problem.


✔ Justify why this problem is of particular interest to the sponsor.


✔ Demonstrate that it is feasible to solve the problem.


✔ Arouse the reader�s interest and encourage him to read further.


✔ Show how the problem relates to your organization�s goals.


✔ State the outcome of the research in terms of human needs and
societal benefits.
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Example 7.4


Reviewing the Literature -
Part of the Statement of Problem


Ipecac is a small perennial shrub that grows under shady
areas.  Its roots are reddish-brown, annulated, with distinctive
rounded ridges (citation).  Native Brazilians recognized Ipecac
roots as having medicinal properties and employed them as an
expectorant and as a pain reliever.  Settlers soon sent it to their
home countries to treat dysentery, a devastating disease in Europe
(citation).  Ipecac became accepted wordwide and appeared in
Pharmacopoeias of several countries (citations).  Commercial
harvesting occurred in southeast Brazil since the 18th century when
ipecacs became a valuable trading good (citation).


Careless harvesting was a destructive procedure in view of
the negligence in replanting after uprooting.  Remaining popu-
lations are restricted to three discrete regions: Central America, the
southern Brazilian Amazonia, and the Atlantic forest of southeast
Brazil (citation).  Closer species may co-exist (citation).  Currently,
this plant species and its utility is almost unknown to people living
in southeast Brazil.  Emetine, the major alkaloid, has proven acti-
vity against amoebiasis (citation).  Dehydroemetine, a synthetic
and less toxic derivative (citation) can replace emetine commer-
cially.  Cephaeline and psychotrine, minor alkaloids, have strong
emetic activity (citations).


Although emetine occurs in other species (citation), ipecac
has been the only plant system in which its biosynthesis has been
investigated (citation).   The drug is administered either in low
dosages (as an amoebicide in case of acute amoebic dysentery
(citation)), or in high dosages (as vomitive in case of poisoning by
toxic, noncorrosive substances (citations)).  It is also useful to treat
whooping cough, bronchitis, and asthma (citations).  The world
demand for the drug is about 100 tonnes (T).  Only 7-10 T are
provided by cultivation in India (citation) where domestication has
been achieved with clones introduced from Brazil (citations).  �Rio
Ipecac� (harvested in southeast Brazil) has a better quality, but the
drug is more scarce due to difficulties of wild gathering (citations).
Micropropagation through tissue culture is proposed as an alterna-
tive manner for mass propagation (citation).
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The statement of need should avoid presentation of the problem in grand
or general terms. Avoid such terms as �little is known  about...�, �there
is a general lack of information about...�, or �no research has dealt
with...�.  The problem with these type of statements is that you appear to
be arguing for something that isn�t certain, which makes for a weak
statement of need.  Instead, explain the consequences of this lack of
information in terms of potential impacts (Miner and Miner, 1998)
(Example 7.5).


Example 7.5


Statement of Consequences
Rather than stating �no research has dealt
with the role of insect A on foliar damage
of tree species B...�, state that �over 10,000
hectares of defoliation of tree species B in
province X has resulted in Y economic loss
to the region.  Although suspected as a
primary defoliator in the area, insect A
......�  This could then be followed up with
the possible benefits that would result from
studying some defined aspect of insect A�s
role.


It is also important to provide a smooth transition between the problem
statement and the importance of your proposed methodology.  This will
assist the reader in actually anticipating the possible solution, based on
your methodology and analysis of the problem.


Project Description
The description of your research will have subsections that basically
provide the focus of the research (objectives), how you plan to do the
research (experimental plan), what you plan to do with the results
(dissemination), what specific facilities and equipment will be required
to conduct the research (facilities and equipment), and the documen-
tation for the research and approach (literature cited).  All of these
subsections together should provide a total picture of the research
project.







61


Writing the Proposal


Objectives


Purpose
The objectives section should specify the measurable outcomes of your
research project, i.e., the end products.  The objectives will also define
your research methodology and the way you will evaluate what will be
achieved.  This section should precisely indicate what you intend to
change through your research and what you accept as proof of project
success.  Note: Do not confuse objectives with goals.  The latter are
conceptual, ultimate and more abstract.  Objectives are specific and
immediate.


Types of Objectives
There are at least four different types of objectives (Geever and McNeill,
1997), and, depending on the nature of the research, a research proposal
might have a mixture of these.  The first type of objective is one that is
behavioral, where you anticipate that some particular human action will
occur (Example 7.6).


Example 7.6


Behavioral Objective
The behavior of small non-industrial land-
owners in timber production will be primarily
influenced by profit maximization and only
secondarily by aesthetic values, as determined
by the empirical profit function X model.


Another type is one that is performance, where a particular behavior
will occur at an expected proficiency level over a specified time frame
(Example 7.7).


Example 7.7


Performance Objective
The new isolation technique for pathogen A will
allow 75% of the evaluated nursery managers to
identify pathogen A within a 2-day period after
initial detection.
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An objective can also be a process, where the manner in which
something occurs is an end in itself (Example 7.8).


Example 7.8


Process Objective
Determining the range of temperature
and humidity that allows the successful
penetration of the leaf palisade layer by
pathogen A,  allows defining the environ-
mental conditions conducive to further
spread of the disease on tree species B.


And finally, an objective can be a product, where the end product is a
tangible item (Example 7.9).


Example 7.9


Product Objective
Defining the susceptibility of pathogen A
to the specific chemical  group X of Y
class of organics will allow the synthesis
of an organic pesticide to control the
pathogen within environmentally accept-
able limits.


Need for Specificity, Conciseness, and Focus
The objectives section should be kept as brief and concise as possible,
yet convey exactly what you plan to do in your research. In writing
objectives try to keep them limited to one or two sentences.  Don�t get
carried away with unnecessary text, and make sure the objectives stand
out on the page.  Regardless of the kind of research, theoretical or very
applied, clear objectives must be stated for the reviewers.  Don�t get
your objectives (the outcomes) confused with methods (the means).
A good objective emphasizes what will be done and when, whereas a
method will explain how it will be done.  Consider using bullets, num-
bers, or indentations to call attention to your objectives in the text.
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Suggestions for Content
The actual statements of objectives should have the following
characteristics (Miner and Miner, 1998):


� Clearly describe your project�s objectives, hypotheses, or research
questions.


� Signal the project�s objectives without being buried in unnecessary
narrative.


� Show that the objectives are important, significant and timely.
� Comprehensively describe the intended outcomes of the project.
� State the objectives, hypotheses, or questions in a way that they can


be evaluated or tested later.
� Show why your project�s outcome is appropriate and important to


the sponsor.


It is appropriate to make a few comments about hypotheses.  In some
areas of science, a research hypothesis would logically be part of the
objective.  However, it is recommended that one avoid the statement of
a statistical �null� hypothesis (MacKensie and Angle, 1997).  As stated
earlier, null hypotheses are better left to mathematics and logic where all
logical parameters and constraints can be defined.   Part of the problem
with stating problems in a null hypothesis form is that it presents an un-
realistic picture of the real situation.  For example, if you were interested
in studying the effect of a specific chemical on a metabolic pathway of a
specific organism, a hypothesis stated in the null form would be �the
application of chemical X to organism Y will have no effect on ...�.
This, in a sense, is unrealistic,  because you probably have a good idea
that chemical X will affect organism Y and that the effect will even be
significant statistically.  This is with the assumption that you had good
reasons and supporting documentation to suggest such a cause and
effect relationship in the first place.  By using null hypotheses, you
lose the opportunity to state research objectives in a much more realis-
tic, interesting and precise way.  If you use hypotheses, they should
capitalize on key words and relationships.  Some examples are given
in Example 7.10.


The use of such terms as �to increase�, �to decrease�, �to reduce� are
more convincing and indicative of anticipated outcomes than such terms
as �to provide�, �to establish�, or �to create�.
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Example 7.10


Hypothesis statements
�It is hypothesized that the application of
chemical X to organism Y will cause an
interruption of the life cycle at the ...�


�It is proposed that the relationship between
X and Y is explained by ...�


�I expect that the cause of this mortality can
be linked to ...�


�Our preliminary data support the
hypothesis that this change can be attributed
to ...�


�The spread of pathogen A in region Y has
been shown related to factor X, and
therefore, the modification of factor X by
enhancing factor Z will result in a
substantial reduction in the occurrence of
pathogen A during ...�


Experimental Plan


Purpose
The experimental plan should describe your research project activities
in detail, indicating how your objectives will be accomplished.  The
description should include the sequence, flow and interrelationships of
activities as well as planned staffing.


Experimental Design, Statistical Analysis, and Evaluation
The scientific method involves testing a hypothesis by conducting an
experiment or making observations (Chapter 2).  In either approach, it is
important to specify an experimental design or approach that will allow
you to corroborate or validate your hypothesis.  The experimental de-
sign will often be dictated by the necessary and appropriate statistical
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tests or other evaluation tools that can validate the hypothesis.  The
description of this section might include specific data collection
methods, tests, surveys, statistical tools, all within the framework of
a specific design.  Evaluation may include measurement of the end
product, or analyses of the process.  The nature of the research and its
objectives will determine which of these evaluations is appropriate.
Evaluation of the process might be quite important to large and complex
research projects where it is important to monitor the activities and
allocation of resources to insure adequate project performance and
efficiency (see Chapter 10 for more details).


Methods and Materials
This section describes in detail the specific methods and the materials
needed to accomplish the research within the context of the experi-
mental design.  Geever and McNeill (1997) point out that it is useful to
consider the three questions of �how?�, �when?�, and  �why?� when
describing your methods.  To answer �how?�, you will provide a de-
tailed description of what will occur from the time the project starts until
it ends, i.e., how you will do the research.  To answer �when?� , you
will present the methods in a logical sequence of activities in a time
frame. To answer �why?�, you will justify (perhaps defend) your chosen
methods, especially if they are new or unique.  Also you should explain
why the planned activities are expected to produce certain outcomes.  If
you anticipate particular pitfalls or problems with certain methods, so
indicate, with possible alternatives, if such problems occur.  In some
research circumstances it may also be important to consider �where� in
describing your methods.  Where the activity will explicitly take place
may partially dictate particular methods.


Suggestions for Content
The experimental design section should flow from the statement of need
and objectives.  This section should allow the reviewers to visualize the
implementation of the project.  A reasonable and logical way to or-
ganize this section is to address each objective in the order presented.
Begin by describing what precise steps you will follow to carry out each
objective, including what will be done, who will do it, and when it will
be done.  It may be necessary to indicate steps you will take to add
additional research personnel, acquire equipment, rent vehicles, or meet
other logistic needs.  Considering that you will undoubtedly be limited
as to the total number of pages you can include in your proposal, it is
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important to use just enough detail so reviewers will believe you can do
the research. Too much detail can become boring and may even detract
from the truly exciting and significant approaches.


Once you have determined the sequence of events to be followed for
each objective, you must also show how they are interrelated, especially
if the activities related to one objective are significant in addressing an-
other objective.  A word of caution: Avoid the trap of setting hypotheses
or objectives in sequence such that one objective is dependent on a
particular outcome of another objective.  This can be very dangerous
indeed, and reviewers usually look for this.  For example, assume you
anticipate that the outcome of hypothesis 1 will be conclusion A, and
you have therefore constructed hypothesis 2 in such a way that it ad-
dresses the relationship between conclusion A and factor B.  It should be
obvious that hypothesis 2 becomes irrelevant if conclusion A cannot be
validated in hypothesis 1.  �Sequential� hypotheses or objectives can be
used as long as there is a decision tree that allows the next objective in
sequence to address alternative outcomes resulting from the previous
hypothesis.


It is often very useful to construct a time-and-task chart (Miner and
Miner, 1998) that outlines the major milestones that are to be reached at
a specific time.  This not only helps the reviewer in understanding the
methodology (and gives the impression that you know what you are
doing) but it will help you better manage your project by having thought
through time-task relationships.  This visual summary of the entire meth-
odology section should be kept to one page.


Dissemination of Results


Purpose
This section will make it clear to the sponsor and reviewer that you con-
sider it highly important to let others know about the project: its purpose,
methods, and accomplishments.  This not only explicitly acknowledges
the support by the sponsor but provides recognition for your efforts.


Suggestions for Content
In the environment of stiff competition for limited research funds, it is
not sufficient to simply mention that results will be published in an ap-
propriate scientific journal.  You should be specific as to anticipated







67


Writing the Proposal


titles of journal articles, monographs, or presentations at conferences
or workshops, with indicated target dates. In this section indicate why
dissemination of the results is important as part of the project. Miner and
Miner (1998) emphasize the need to succinctly describe what you be-
lieve the products of the research will be and how you will disseminate
the products.  This would be an appropriate place to justify an item in
the project budget if needed to cover the costs of specific modes of dis-
semination.  Possible modes of dissemination include: journal articles,
conference papers, lectures, seminars, workshops, poster presentations,
newsletters, site visits, interim working papers, books or manuals, audio/
visual materials, Internet web pages or other types of computer network
postings.


Some funding organizations will require a report on the findings of the
research upon completion of the project.  This report may also need to
contain information on how the results will be used.  For example, the
International Foundation for Science (IFS) asks that scientists give
serious consideration as to how the results of their research will be used,
and how the research can receive even more attention for application
(Baldensperger et al., 1993).


Facilities and Equipment


Purpose
It is almost certain that you will require the use of specific facilities and
equipment to carry out your research.  This section should clearly state
what specific facilities and equipment will be needed.  If your budget
requests funding for part of these needs, this should be clearly delin-
eated from what is currently available to you.  Later on, as part of your
budget, you will have to provide a justification for funding equipment or
facilities.  This section is to establish that you have the capabilities to
accomplish the proposed research.


Suggestions for Content
This is an opportunity to spell out the generosity of your organization in
supporting the research (MacKensie and Angle, 1997).  List the specific
laboratories, field sites, service facilities, equipment, computer facilities,
library facilities, etc. that will be available for your use.  Don�t require
the reviewers to guess as to what might be available.  Your goal in this
section is to convince the reviewers that you will have the capability to







68


accomplish the research and that the facilities and equipment are
suitable.  If your research is in collaboration with other scientists or
organizations, include the expertise and in-kind resources that they
provide as well.


Literature Cited


Purpose
This section should demonstrate that you have reviewed the literature
and are aware of the relevant and pertinent information that is currently
available.


Suggestions for Content
Be current and complete, but don�t overdo the citations so they become
redundant and boring.  The completeness of the review should consider
the �political� aspects as well as the scientific.  That is, make sure you
don�t fail to include citations of possible reviewers or panel members if
at all relevant to your research.  This is one area where it may be best to
add too much rather than too little.  Remember, this is the section that is
going to document your understanding of the body of literature that
applies to the statement of problem, the significance of the proposed
research, and the appropriate methodology to accomplish the research.
This is also the place to cite your own relevant publications.  Regardless
of your experience or your �track record� in the proposed area of
research, do not assume that the reviewers will consider you knowl-
edgeable about the literature without documentation.  This type of
assumption would be considered arrogant, or at best foolish, by many
reviewers.


When you discuss specific citations in the body of your proposal, be
as objective as possible and not overly critical of existing literature
(Geever and McNeill, 1997; MacKensie and Angle, 1997).  Be prudent
and cautious in your criticism of specific work since it might be the
work of one of your reviewers!  In fact, you should anticipate possible
peer reviewers and perhaps offer some justified praise of their work.


�... How prone to doubt, how cautious are the wise!�
   �  Alexander Pope 1688-1744.
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In terms of mechanics, be accurate and consistent in the way you list
literature citations (Example 7.11 for an example of a list of ref-
erences cited).  Use complete citations and spell out authors� names.
Incorrect spelling of an author�s name, especially if it happens to be
a reviewer of your proposal, may create a negative attitude by the
reviewer.  Also be certain of your source.  Citing a source without
having seen the original can lead to embarrassment and loss of credi-
bility if the secondary source from which you gained the information
is in error.


Budget


Purpose
The budget section is a statement of proposed support and expendi-
tures, and, if written creatively, can present an alternative way of
expressing your project activities.  But, if a sponsor provides a spe-
cific budget format, make sure to follow it closely.  The budget should
closely mirror your proposed research plan and in itself be credible and
realistic.  If the project has been well thought out, the preparation of
the budget should be fairly easy to draft. A poorly presented budget
probably reflects a poorly developed research project (Baldensperger
et al., 1993).


Categories
Most sponsor guidelines will specify the allowable budget categories to
be included, and will usually include as �direct costs�: personnel, ma-
terials and supplies, equipment, travel, support services, computer use,
and publications.  Usually there will be an �indirect costs� category that
is calculated as a percentage of the direct costs.  Your research organiza-
tion may also have specific guidelines how budgets are to be prepared.
More details on how to handle these categories will be discussed below.


Cost-sharing
As discussed in Chapter 4, some sponsors require the research organi-
zation to explicitly indicate how it will contribute to covering part of the
costs of the research.  If so required, a part of the budget section will need
to specify in-kind contributions or �hard� cash sources.  The institution�s
contribution should be discussed with the research director or another
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Example 7.11


Consistency and Accuracy in the Listing of the References
Used - The Literature Cited


LITERATURE CITED
APHA, AWWA and WEF (1992)  Standards methods for examination of


water and wastewater. 18th ed.


Binkley, D.  (1986) Forest nutrition management.  John Wiley & Sons, N.Y.


Eaton, J. S., G.E. Likens and F.H. Bormann  (1973)  Throughfall and
stemflow chemistry in a northern hardwood forest.  J. of Ecology 61: 495-508


Edmonds, R.L., T.B. Thomas and J.J. Rhodes  (1991) Canopy and soil
modification of precipitation chemistry in a temperate rain forest.  Soil Sci. Soc.
Am. J. 55: 1685-1693


Fahey, T.J., J.B. Yavit, D.H. Knight and J.A. Pearson (1985) The nitrogen
cycle in lodgepole pine ecosystems. Biochemistry 1:257-275


Fahey, T.J.,  J.B. Yavit and G. Joyce  (1988) Precipitation and throughfall
chemistry in Pinus contorta ssp.latifolia ecosystems, southeasternWyoming.
 Can. J. For. Res. 18: 337-345


Foster, N.W.  (1985)  Acid precipitation and soil solution chemistry within a
maple-birch forest in Canada. For. Ecol. Manage. 12: 215-231


Haibara, K., Y. Aiba and K. Suetsugu  (1984) Nutrient content of
throughfall in a Sugi (Cryptomeria japonica) and (Charnaecyparis obtusa
unestablished young plantation.  In: Bulletin of the Experimental Forest No. 20,
Tokyo Uni. of Agric. and Technology, pp. 17-21 (in Japanese)


Klemmedson, J.O., C.E. Meier, R.E. Campbell and D.B. Marx  (1983)
Effect of stand composition and season on chemistry of throughfall and stemflow
of  ponderosa pine forests.  For. Science 29 (4): 871-887


Leininger, T.D. and W.E. Winner  (1988)  Throughfall chemistry beneath
Quercus rubra: atmospheric, foliar and soil chemistry consideration.  Can. J. For.
Res.18: 478-482


Lindberg, S.E., G.M. Lovett, D.D. Richter and D.W. Johnson  (1986)
Atmospheric deposition and canopy interactions of major ions in a forest. Science
231: 141-145


Lovett, G.M. and S.E. Lindberg  (1984)  Dry deposition and canopy
exchange in a mixed oak forest as determined by analysis of throughfall.  J. Appl.
Ecology 21:1013-1027


Velthorst, E.J. and  N. Van Breemen  (1989) Changes in the composition of
rainwater upon passage through the canopies of trees and of ground vegetation in
a Dutch oak-birch forest.  Plant Soil 119: 81-85
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research officer of the organization well in advance of finalizing the
proposal.  Depending on the extent of the sponsor�s requirement for
cost-sharing, severe constraints could be placed on the research
organization and significantly impact your proposed budget.


Special Collaboration/Cooperation
If your research project involves other organizations or researchers from
other organizations, there may be a need to have a special section of the
budget that relates to this in terms of resources.  Types of collaboration
can vary widely, and therefore this section will only provide some gen-
eral thoughts and concerns of which you should be aware.  Some types
of formal collaboration may actually require a subcontract between your
organization and  the other organization.  In this case, your budget will
usually have an one-line entry indicating the costs of the subcontract.
The cooperating organization will then provide a separate research pro-
posal that will document the subcontractor�s statement of work, detailed
budget, period of performance and identification of key personnel.
Details of the subcontract budget should be itemized on a separate page
and attached to the main proposal budget.


Another type of formal arrangement is the employment of a consultant
to assist with the research.  Consultants are usually considered indepen-
dent contractors and are not otherwise employees of the same organiza-
tion.  The budget will need to reflect this cost as a separate item and will
undoubtedly require a justification in the budget narrative.


In other cases, you may have an arrangement where a cooperator or an
institution (or other departments or laboratories within your own insti-
tution) has agreed to assist in the research project by providing certain
resources (personnel, facilities, or equipment) that will assist you to
accomplish your research.  If this requires special costs in your budget,
but does not fall within the definition of a subcontract or consultant,
then this needs to be identified in the budget.  For example, you may
need to increase the amount of travel expenses to allow adequate contact
with the cooperator.  Facilities and equipment that are provided by an
outside collaborator or cooperator should be included in your Facilities
and Equipment section of the proposal.  Again, there may be a need to
include justification within the budget narrative section.  Some research
sponsors may actually require a statement to describe areas of research
or resources at your institution that are related to your proposed research
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(See Example 7.12 for an illustration of how a researcher has related his
research to other resources within his institution).


Suggestions for Content of the Budget


Introduction
Before addressing specific parts of the budget, let�s consider some key
questions, suggested by Miner and Miner (1998), that  you should
consider about the content of the budget.  Will your budget �


� provide sufficient resources to carry out the project?
� include a budget narrative that justifies the major items of the


budget?
� be in the format required by the sponsor and your organization?
� provide enough detail that the reviewer can easily see the way the


items were calculated?
� show a clear relationship between the budget items and the research


activities?
� include any attachments or appendices to justify unusual requests?
� identify evaluation and dissemination costs?


As you prepare your budget, go through your proposal document be-
ginning with the introduction, and make a list of personnel, equipment,
materials, facilities, etc. that you will need to carry out the research.
Don�t overlook the expenses that will be incurred by the project even if
they are not part of the budget request.  After you have compiled an
estimate of the needed resources,  e.g. number of people, types of equip-
ment, specific supplies, etc., you will need to establish the appropriate
costs for each item.  You may need to confer with others in your
organization who are knowledgeable about such costs, especially if
you need to include salaries and wages, fringe benefit costs and other
such items.  Do this estimation of resources as early on in the proposal
planning as possible, because undoubtedly the costs of doing the re-
search will be greater than you anticipated and there may be a need to
adjust your research plan to keep it within a reasonable budget.


The initial list of needed resources will provide you with the basis for
organizing the various cost items into the  appropriate categories.  These
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Example 7.12


Collaboration and Cooperation - Identifying Additional
Resources Within Your Institution


The below research groups at our institution are carrying out re-
search related to this proposed research and provide an additional
source of expertise and resources.  Each of these research groups
has been contacted and made aware of this proposed research. The
Laboratory for Plant Breeding and Genetics is a research group that
brings together 5 scientists under the direction of Prof.________.
These scientists provide leadership for 15 graduate and 10 under-
graduate students for their training in the following research areas:
Classical plant breeding, plant cytogenetics, molecular markers
applied to plant breeding, and plant molecular genetics.  Graduate
Research Assistants on our research project will have access to the
facilities of the laboratory and the training opportunities.  The
Laboratory for Germplasm and Genetic Resources has as its main
goal the establishment and the characterization of  an active germ-
plasm collection of crop and medicinal plants, and fruit, palm, and
forest trees.  The medicinal plant collection has more than 100
accessions.  The germplasm collection will be used in support
of our proposed plant breeding research objectives.  A phyto-
chemistry group has also been put together to pursue research
studies on natural product chemistry.  The Crop Science Labora-
tory is carrying out research focused on the establishment of novel
production systems that could be applied specifically to medicinal
plants (one of the projects is related to the production of essential
oils by Cymbopogom citratus when the plants are cultivated under
different environmental conditions).  The advances they are mak-
ing on crop production systems will be especially useful to us in
our experimental cultivation of Cephaelis ipecacuanha.


lists are likely to have considerable more detail than what will finally
be included in the budget, so it will be useful to keep them for later
reference (Geever and McNeill, 1997).  They may be useful for moni-
toring the costs of the project once it is underway.  See Table 7.1 for an
example of what such a worksheet might look like for personnel needs.
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Item Expense
(Annual  basis)


Principal
Investigator


Primary responsibility
for research and supervision


Co-Principal
Investigator


Secondary responsibility
for research and supervisor
of GRA


Graduate
Research
Assistant


Half-time graduate student for
field research


Parttime
Field
Assistants


Hourly wages for 2 months in
summer for two technicians to
collect plant and soil samples


Secretarial
Support


To assist in correspondence,
manuscript preparation,
ordering supplies, travel
arrangements


Office Space Two scientist offices,
secretary, GRA; estimated to
be 10% of department space


Indirect Costs
(overhead)


Institute has set a rate of 40%
of direct costs


Description


2 months of salary = $10,000
Benefits (20%) = $2,000
1 month cost-share by institute
(this will be time commitment of
25%)


1 month of salary = $4000
Benefits (20%) = $800
1 month cost-share by institute
(this will be time commitment of
16%)


graduate research assistantship
stipend = $8,000


2 asst X 60 days X $40/day =
$4800


2 months of salary = $3500
Benefits (15%) = $525


Provided by department


Salary + benefits = $33,625
IDC = X0.4 = $13,450


Cost-share contribution of IDC
= 2 months salary + benefits
($5000 + $1000 + $4000 +$ 800) X
0.4 = $4320


Table 7.1  - Worksheet for Determining Personnel Expenses for
Research


This type of worksheet should be considered for all of the major
categories of anticipated expenses.  For example, a travel worksheet
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AmountMonths / %time


Senior  Personnel
Principal Investigator
Co-Principal Investigator(s)
Senior Associates


Other Personnel
Research Associates/Post-doctorates
Other Professionals
Graduate Students
Pre-baccalaureate students
Secretarial-clerical
Technical, Shop, Field and Other


Total of Salaries and Wages
Fringe Benefits of above Personnel


(may need to be itemized for each person)
Total Salaries, Wages and Fringe Benefits


xx
xx
xx


Table 7.2  - Salaries and Wages


$$$$
$$$$
$$$$


xx
xx
xx
xx
xx
xx


$$$$
$$$$
$$$$
$$$$
$$$$
$$$$
$$$$
$$$$


$$$$


might include the number of trips to visit field research sites, vehicle
rental costs, airfare to specific conferences or workshops, per diem
costs, etc.


Personnel Category
This category will primarily consist of salaries, wages, and any benefits
of the personnel who are involved in the project.  It is often useful to
distinguish between the senior research staff and the other support staff.
A typical hierarchy is to list these costs as in Table 7.2.


The senior personnel should be identified by name.  You may have to
hire some of the other personnel once you receive the funding.
Sometimes the secretarial-clerical staff will be provided as a cost-share
item and, therefore, may not appear in the budget as a direct cost item.


As you work out the budget for support personnel, it is important that
you discuss this with your research director or department head to in-
sure that the salaries and wages are within the range of pay set by the
institution�s policy.  Determination of the time to be shown for senior
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personnel should take into consideration that reviewers will make a
judgement as to whether there is enough commitment of time by the
researchers to get the job done (MacKensie and Angle, 1997).   A 5%
to 10% commitment may send the negative signal to the reviewers that
you don�t consider this project of high enough priority to devote any
more time than this.  However, be certain to indicate �cost-share� time
if you are planning to commit time but not ask for support of salary
from the sponsor.  The setting of salaries for the senior personnel is not
an easy matter.  Salaries are often a large portion of the total budget, and
the request for support of too much salary may limit the budget in other
categories of your project or make your budget too high for realistic
consideration by the funding agency.  Also, it is a good practice to keep
track of your commitments of time to various research activities, since
many sponsors will ask for a statement of your time commitment to
other research projects, teaching, extension, or administration.


Operations Category
This category will primarily consist of expendable items, some services,
and travel costs required to carry out the research.  Generally such items
as laboratory and field supplies, materials for fabrication of equipment,
and office supplies will be called �materials and supplies�.


Another subcategory might be �communications� such as telephone,
fax, and postage.  Other items to consider for inclusion under operations
are photocopying, computer-related costs (not capital equipment) and
publication or other dissemination charges. Travel is sometimes item-
ized in its own separate category and should stipulate whether the travel
is domestic or foreign.  Depending on your institution�s policy on the
value that constitutes major equipment, small instruments and equip-
ment may be included in materials and supplies.  You probably will
not need to itemize these items in the budget, but it may be necessary
to justify the subcategories of expenses in the budget narrative (see
Table 7.3 for a possible breakdown of these expenses for a budget).


Permanent Equipment Category
Requests for major items of equipment will require a separate budget
entry.  Small items of equipment may be included in the Materials and
Supplies section (but determine what your organization�s or sponsor�s
guidelines are on this).  If the equipment request is a substantial amount
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Table 7.3  - Operations


of money, it will increase your chances of approval if your organization
will cover part of the cost (cost-share).  If your proposal is approved for
funding by the sponsor but subject to a needed reduction in budget,
deleting major equipment would probably appear suspect, or suggest
that the equipment was never really necessary to conduct the research.
Therefore, make sure the equipment is truly necessary and critical to
your research work.  Justification will be needed in the budget narrative.


Budget Explanation and Justification


Purpose
The itemized budget needs to be explained in a detailed narrative and
unusual items justified.  If your budget is fairly straight forward, a
narrative may not be needed, but it is usually a good practice to provide
some explanation of the budget.


Suggestions for Content of the Narrative
This section should provide the reasoning for your budget items, even
though some items will seem self-explanatory.  Explain the basis for
calculating the fringe benefits used for personnel, and the basis for in-
direct costs rates.  For materials and supplies, actually give some exam-
ples of the major kinds of items you will need to purchase, but don�t


Material and Supplies (incl. office supplies used for projects)
Communications (telephone tolls, fax, postage)
Publications and Dissemination Charges
Photocopying and Other Reproduction
Computer Services (x hrs. @ $/hr)
Travel


Domestic
Field site visits (x no.)
Meeting with sponsor
Conference (specify)


International (specify)


$$$$
$$$$
$$$$
$$$$
$$$$


$$$$
$$$$
$$$$
$$$$
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provide detail on every item.   For travel, explain what kind of transpor-
tation will be used and why it is necessary.  If there are costs for rental
or leasing of equipment or vehicles, indicate here.  Explain the basis for
the publication and dissemination expenses.  If you have requested that
the cost of major equipment be funded, it is mandatory to provide an
explanation and justification for the equipment with details on any cost-
sharing.  The basis for any other cost-sharing in the budget should also
be explained.


Special Considerations


Purpose
This section is to call attention to any special circumstances or special
regulatory approvals that are related to your proposed research.


Suggestions for Content
Many institutions have special provisions that must be addressed if
research involves hazardous substances, recombinant DNA, use of
experimental animals, use of human subjects, pathogens or insects that
may pose special hazards to areas adjacent to the research location, or
the use of radioactive substances.  If you have reason to believe your
research may need special consideration, insure that you review your
proposed research with the appropriate officials at your organization as
well as examining the sponsor�s guidelines for reference to special
conditions.  Some sponsors may require that you submit completed
special forms to insure that you have conducted a review of your re-
search with appropriate committees and officials at your organization
and are in compliance with relevant requirements.


Curriculum Vitae


Purpose
Almost all sponsors will require some evidence of your qualifica-
tions and expertise.  This is usually summarized in a �curriculum
vitae� or �resume.�  Your curriculum vitae (CV) is the story of your
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educational and professional life reduced to outline form in an attractive,
easy-to-read layout.  It must quickly present your strongest assets to the
proposal reviewer.  It should highlight your unique background and
qualifications that are relevant to the proposed research.


Suggestions for Content
The term �curriculum vitae� [which derives from the Latin meaning
�the course of (one�s) life�]  is often used interchangeably with the term
�resume.�  However, the CV is a more formally structured listing of
education, publications, projects, awards and work history, and is usu-
ally preferred for use by scientists and educators.  Prepared CV�s can be
used for a number of purposes, including seeking employment.  But
remember, the purpose of the CV in the research proposal is not to seek
employment but rather to convince the reviewers that you have the
appropriate qualifications to do the research.  Therefore, don�t simply
�pull off the shelf� a CV you might have prepared for seeking your last
position.  Make sure the material in the CV is focused on your research
capabilities, including your publications!


Briefly list or state your educational and work background and focus on
evidence of your research productivity (MacKensie and Angle, 1997).
Your publications for the past 5 years will be especially important, and
some peer reviewers may use this as an indication of your potential to
publish in the future.  You may wish to append your most recent and
relevant publications to the proposal.  This could be especially useful if
your most recent publications have not yet received wide distribution, or
are �In Press.�  Avoid listing extraneous information that is not directly
relevant to your research capabilities.  It is not necessary to list your
home address, marital status or other such personal information.  Infor-
mation on membership in organizations that don�t directly relate to
research or scholarly contributions is unnecessary.  And certainly do not
list previous work experience that has little relevance to your current
research or professional responsibilities.  Do list your teaching experi-
ence, graduate advising activities and travel experience that is relevant to
your research.  A suggested CV format is given in Example 7.13.
Basically it provides information on current position and location, edu-
cational history, professional employment history, honors and awards,
professional activities, and publications.
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Example 7.13


A Sample Curriculum Vitae for Research Proposals


Curriculum Vitae Comments:


Name: Dr. José C. Lopez self explanatory


Title: Associate Research Scientist


Address: Department of Silviculture Include identity of who you
Forest Research Institute work for with complete
(Street address or PO Box) address.
(City, Province, Country) Include appropriate contacts
(Postal Code) by phone, email or other
(Telephone number) means.
(FAX number)
(Email address)


Education:
University X,  D. For., 1988  - Forest Ecology List your most recent degrees
University X,  M.S., 1984  - Forest Ecology  first and then list in reverse
University Y,  B.S., 1978 - Forest chronological order. Make it


Management clear from which institutions
your degrees were conferred.
Show year degree received
and area of speciality


Employment:
Forest Technican, Level 7, Provincial List chronologically.


Forest Service, (1978 - 1981) Only show work experience
Graduate Research Assistant, Department that contributes to your


of Forestry, University X, (1984 - 1988) research capabilities or
Post-doctorate Associate, Institute of Forest understanding of the issues.


Management, Federal Forest Service
(1988 - 1990)


Assistant Research Scientist, Department of
Silviculture, Forest Research Institute
(1990 - 1998)


Associate Research Scientist, Department of
Silviculture, Forest Research Institute
(1998 - present)
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Example 7.13 cont’d.


Honors and Awards:
Outstanding Graduate Dissertation, Show any awards, distinctions


Department of Forestry, or honors that give evidence of
University X, 1988 your professional abilities and


Certificate of Merit for Research achievements.
Performance, Forest Research
Institute, 1992


Outstanding Research Paper, National
Association of Forest Management,
Annual Conference, 1994


Elected Regional President, National
Association of Forest Management,
1994 - 1996


Professional Activities:
Silviculture Certification Standards List those professional acti-


Committee, National Association of vities that  relate to your  pro-
Forest Management, 1990 - 1992 posed topic of research.  In


Workshop Co-Chair, Silvicultural Systems this case, if your research pro-
for Sustainability, International posal is in the area of forest
Forestry Congress, 12-13 August, ecology and silviculture, it
1995 would be of little value to list


On-site Research Review Team, Institute of a professional activity that re-
Genetics, Federal Research Council, lated to securing new members
20-25 January, 1997. for the National Assoc. of


Forest Mgn.


Publications: (Last 5 years; 12 of career total This is a very critical part of
of 2 book chapters and 19 refereed articles): the CV.  Some sponsors may


only allow you to list recent
Lopez, J.C. 1998.  Silvicultural systems of publications and not total
subtropical plantations. Agroforestry (In Press). career publications.  If re-


stricted to number of publi-
Lopez, J.C. 1997.  Light quality impacts on cations, select carefully to
seedling establishment under XXX canopies. highlight those most relevant
J. Silviculture 20: 143-150 to your proposed research.


Be accurate and consistent in
Lopez, J.C. and D.L. Jones. 1997. Changes in your format.
LAI of species XXX in plantations over the Do not list papers in  prepa-
rotation length. Ecology 35:12-17. ration or submitted unless


accepted for publication
(Continue with listing of publications) (i.e. In Press).
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Appendices


Purpose
Appendices can be used to attach additional information that is relevant
to the proposal but is peripheral and not absolutely required.  Although
this material can be valuable to the reviewer, it may not be read in its
entirety.


Suggestions for Content


�....reviewers may not read beyond the
main proposal, and....if the appendices
appear lengthy....reviewers will avoid
reading through them, especially if they
are limited in time.�


This is the place to add supplemental information that was not required
or allowed in the main proposal.  Recognize that most sponsors� guide-
lines impose a limit on the total number of pages that are allowed in the
proposal.  Before considering adding appendices, clarify if appendices
pages will be counted toward the total number of allowed pages.  Even
if no restrictions are placed on the number of pages that can be included
in appendices, try to keep the number to a minimum.  Some reviewers
may not read beyond the end of the main proposal, and certainly if the
appendices appear lengthy, you can be assured that reviewers will avoid
reading through them, especially if they are limited in time.


With the caveat that you are not assured that appended materials will be
read, examples of the types of material that can be placed in appendices
are reprints of your articles (published, In Press, submitted), definition
of terms, subcontract data, cooperative agreements, letters of support
from collaborators/cooperators, brochures about your research organi-
zation, organizational charts, department research reports, membership
of research advisory boards, or other information that may add value to
your proposal.  Avoid photographs if possible, but concise tables and
graphs can be useful (Miner and Miner, 1998).
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Check with the program officer of the sponsoring organization about the
use of appendices.  Sometimes, even though acceptable, appendices are
not forwarded to reviewers by the sponsor.  Try to keep the appendices
to a minimum. You don�t want to overload the reviewers with too much
paper.  Long appendices can actually detract from the main proposal.
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8.0  Tips on Writing Techniques and
Appearance of Proposal


Objective


· Provide suggestions
and tips on writing style
and mechanics


A ssume you have carefully
followed the suggestions that
have been presented in Chapters 1
through 7. You have now identi-
fied and articulated a hard-hitting
research need, crafted a concise set
of objectives, provided the criti-


cal methodology for achieving the objectives, provided the necessary
budget and other required information, and cleverly summarized it all
in a well-worded, exciting abstract. What else is there left to do?


You still have one last and important task � to place the proposal in a
style and layout that is �reader-friendly�.  With the extensive use of
word processing today, it is usually fairly easy to modify style, fonts,
margins, and other format factors once the basic text has been written.
Even if word processors are not available to you, the following sug-
gestions should be considered in preparing your typewritten text.


The appearance of your proposal will not improve your ideas or your
approaches, but a pleasing appearance can assist the reviewer to absorb
and understand the information in your proposal more easily.  On the
other hand, cosmetic improvements in appearance and style will prob-
ably do little to enhance a poorly conceived research project.  There are
several aspects about the type of reviewer and the tools you can use that
should be given some thought as suggested below by Miner and Miner
(1998).


Types of Readers
The amount of time that a reviewer has to review your proposal will
depend on the process used by the sponsor and may vary considerably.
As pointed out earlier, if  proposals are sent to reviewers for them to
review at their leisure, the type of reading that the proposal will receive
is likely to be quite different than in a process where time for review is
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much more limited, i.e., a panel review.  Reviewers always try to
critically review proposals, but use different approaches depending
on time available.


If reviewers are required to cover a large number of proposals in a short
period of time, they may be forced to use a reading style of skimming,
where they look for points and factors that readily stand out in the body
of the proposal.  They may also heavily depend on the abstract to arrive
at an evaluation of the proposal.  When reviewers evaluate your pro-
posal on the basis of an evaluation sheet provided by the sponsor, they
are more likely to search read, i.e., search for specific points or factors
that correspond specifically to the items on the evaluation sheet.  If
reviewers have a greater amount of time to review each proposal, as
often in a mail review, then they may spend more time in critically
reading the proposal in its entirety.   If you have some idea before hand
of what kind of process the sponsor uses, then you can use a writing
technique that is more appropriate for a particular reading style.  Writing
techniques for each of these types of readers are summarized below
(Miner and Miner, 1998):


Reading Style Writing Technique


Skimming          White space
            Headings
  Ragged right margins


 Search Reading        Bold type
          Lists
      Examples


Critical Reading      Transitions
      Type style
    Line spacing


Writing Techniques
White Space: Blank space can be used to break up long text. It makes
a proposal appear more inviting and user-friendly.  White space can be
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used to indicate the end and beginning of sections, or the emphasis of a
particular idea by setting it off by itself.  White space is used in making
lists and denoting paragraphs.  Indentation can be an effective way to
emphasize a section or indicate a transition.  Contrast the use and non-
use of white space (Examples 8.1 and 8.2.)


Example 8.1


Lack of �white space�
Following the prescribed fire treatment, plots will be forced into a
visibly eroded state using a rainfall simulator. All erosion sub-plots
will be treated with the same amount and intensity of simulated
rainfall as determined by trial runs and other simulation experi-
ments in the region.  If a rainfall event occurs following the burn
treatment, and it is significant enough to initiate an erosional event,
then the rainfall simulation will not be applied.  Since the study
site is relatively small, it is reasonable to assume that the effects
of a given rainfall event would be uniformly distributed.  Plots
will be surveyed for sediment loss throughout the life of the study.
A collection catchment will be established on all plots to monitor
both runoff and sediment loss.  Changes in infiltration rates will
be evaluated using a disk permeameter (infiltrometer) where dis-
turbance effects on the sorptivity (S) and unsaturated hydraulic con-
ductivity (K), a function of water content, are evaluated (Bouwer
1986, Green et al. 1986, Sullivan et al. 1996).  Thorough dis-
cussions on the design, operation and applicability of the disk
permeameter to measure infiltration rates can be found in Perroux
and White (1988), White and Sully (1987), and Sullivan et al.
(1996).  It is suggested that the applied treatments will significantly
effect these hydraulic properties because of their impact on soil
structure.  Therefore, it is hypothesized that there will be differ-
ences in infiltration rates among the treatments.  The measurement
of these rates will be taken annually during the same period as
the late summer and fall vegetation sampling.  The results of these
measurements will then be compared with the values collected the
previous year.
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Example 8.2


Use of added �white space�
Following the prescribed fire treatment, plots will be forced


into a visibly eroded state using a rainfall simulator. All erosion
sub-plots will be treated with the same amount and intensity of
simulated rainfall as determined by trial runs and other simulation
experiments in the region.  If a rainfall event occurs following the
burn treatment, and it is significant enough to initiate an erosional
event, then the rainfall simulation will not be applied.  Since the
study site is relatively small, it is reasonable to assume that the
effects of a given rainfall event would be uniformly distributed.


Plots will be surveyed for sediment loss throughout the life of
the study.  A collection catchment will be established on all plots to
monitor both runoff and sediment loss.


Changes in infiltration rates will be evaluated using a disk
permeameter (infiltrometer) where disturbance effects on the
sorptivity (S) and unsaturated hydraulic conductivity (K), a function
of water content, are evaluated (Bouwer 1986, Green et al. 1986,
Sullivan et al. 1996).  Thorough discussions on the design, opera-
tion and applicability of the disk permeameter to measure
infiltration rates can be found in Perroux and White (1988), White
and Sully (1987), and Sullivan et al. (1996).


It is suggested that the applied treatments will significantly
effect these hydraulic properties because of their impact on soil
structure.  Therefore, it is hypothesized that there will be differ-
ences in infiltration rates among the treatments.  The measurement
of these rates will be taken annually during the same period as
the late summer and fall vegetation sampling.  The results of these
measurements will then be compared with the values collected the
previous year.


Headings: The use of headings and subheadings is a way to indicate
main ideas and the organization of your proposal.  The use is like a table
of contents within the body of the proposal.  It provides the reader with
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an easy way to quickly understand the major components of your pro-
posal.   If you know a specific reviewer evaluation form will be used,
then build your headings to coincide as much as possible with the
evaluation items.  Notice how much easier it is to discern the major
ideas in Example 8.3 when headings are used.


Example 8.3


Use of headings
Erosion Treatment


Following the prescribed fire treatment, plots will be forced into
a visibly eroded state using a rainfall simulator. All erosion sub-plots
will be treated with the same amount and intensity of simulated rain-
fall as determined by trial runs and other simulation experiments in the
region.  If a rainfall event occurs following the burn treatment, and it is
significant enough to initiate an erosional event, then the rainfall simu-
lation will not be applied.  Since the study site is relatively small, it is
reasonable to assume that the effects of a given rainfall event would be
uniformly distributed.


Plots will be surveyed for sediment loss throughout the life of
the study.  A collection catchment will be established on all plots to
monitor both runoff and sediment loss.


Surface Infiltration Measurement
Changes in infiltration rates will be evaluated using a disk per-


meameter (infiltrometer) where disturbance effects on the sorptivity (S)
and unsaturated hydraulic conductivity (K), a function of water content,
are evaluated (Bouwer 1986, Green et al. 1986, Sullivan et al. 1996).
Thorough discussions on the design, operation and applicability of the
disk permeameter to measure infiltration rates can be found in Perroux
and White (1988), White and Sully (1987), and Sullivan et al. (1996).


It is suggested that the applied treatments will significantly
effect these hydraulic properties because of their impact on soil
structure.  Therefore, it is hypothesized that there will be differences
in infiltration rates among the treatments.  The measurement of these
rates will be taken annually during the same period as the late summer
and fall vegetation sampling.  The results of these measurements will
then be compared with the values collected the previous year.
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Ragged Right Margins: Interestingly enough, a ragged right margin
is much easier to read than one that is right justified.  The reader�s
eye tracks easier from the end of one line to the beginning of the next
line when the right margins are uneven.  Contrast the readability of
Examples 8.4 and 8.5.


Example 8.4


Use of Left and Right Justified Text
Following the prescribed fire treatment, plots will be forced


into a visibly eroded state using a rainfall simulator. All erosion sub-
plots will be treated with the same amount and intensity of simulated
rainfall as determined by trial runs and other simulation experiments
in the region.  If a rainfall event occurs following the burn treatment,
and it is significant enough to initiate an erosional event, then the
rainfall simulation will not be applied.  Since the study site is relatively
small, it is reasonable to assume that the effects of a given rainfall
event would be uniformly distributed. Plots will be surveyed for
sediment loss throughout the life of the study.  A collection catchment
will be established on all plots to monitor both runoff and sediment
loss.


 Changes in infiltration rates will be evaluated using a disk
permeameter (infiltrometer) where disturbance effects on the
sorptivity (S) and unsaturated hydraulic conductivity (K), a function
of water content, are evaluated (Bouwer 1986, Green et al. 1986,
Sullivan et al. 1996).  Thorough discussions on the design, operation
and applicability of the disk permeameter to measure infiltration rates
can be found in Perroux and White (1988), White and Sully (1987),
and Sullivan et al. (1996).  It is suggested that the applied treatments
will significantly effect these hydraulic properties because of their
impact on soil structure.  Therefore, it is hypothesized that there will
be differences in infiltration rates among the treatments.  The meas-
urement of these rates will be taken annually during the same period
as the late summer and fall vegetation sampling.  The results of these
measurements will then be compared with the values collected the
previous year.
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Example 8.5


Left Justified and Right Ragged Text
Following the prescribed fire treatment, plots will be forced


into a visibly eroded state using a rainfall simulator. All erosion
sub-plots will be treated with the same amount and intensity of
simulated rainfall as determined by trial runs and other simulation
experiments in the region.  If a rainfall event occurs following the
burn treatment, and it is significant enough to initiate an erosional
event, then the rainfall simulation will not be applied.  Since the
study site is relatively small, it is reasonable to assume that the
effects of a given rainfall event would be uniformly distributed.
Plots will be surveyed for sediment loss throughout the life of the
study.  A collection catchment will be established on all plots to
monitor both runoff and sediment loss.


 Changes in infiltration rates will be evaluated using a disk
permeameter (infiltrometer) where disturbance effects on the
sorptivity (S) and unsaturated hydraulic conductivity (K), a func-
tion of water content, are evaluated (Bouwer 1986, Green et al.
1986, Sullivan et al. 1996).  Thorough discussions on the design,
operation and applicability of the disk permeameter to measure
infiltration rates can be found in Perroux and White (1988), White
and Sully (1987), and Sullivan et al. (1996).  It is suggested that the
applied treatments will significantly effect these hydraulic proper-
ties because of their impact on soil structure.  Therefore, it is hypo-
thesized that there will be differences in infiltration rates among the
treatments.  The measurement of these rates will be taken annually
during the same period as the late summer and fall vegetation samp-
ling.  The results of these measurements will then be compared with
the values collected the previous year.


Bold Type: The use of bold type is much easier to read and thus pre-
ferable to underlining, italics, or all capital letters as a way to provide
emphasis.  Be careful to use bold type sparingly and avoid overem-
phasis.  Which of the following means of emphasis is more striking,
Example 8.6 or Example 8.7?
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Example 8.6


Use of Underlined Headings
Erosion Treatment


Following the prescribed fire treatment, plots will be forced
into a visibly eroded state using a rainfall simulator. All erosion
sub-plots will be treated with the same amount and intensity of
simulated rainfall as determined by trial runs and other simulation
experiments in the region.  If a rainfall event occurs following the
burn treatment, and it is significant ...


Surface Infiltration Measurement
Changes in infiltration rates will be evaluated using a disk


permeameter (infiltrometer) where disturbance effects on the
sorptivity (S) and unsaturated hydraulic conductivity (K), a function
of water content, are evaluated (Bouwer 1986, Green et al. 1986,
Sullivan et al. 1996).  Thorough discussions on the design, opera-
tion and applicability of the disk permeameter ...


Example 8.7


Use of Bold Headings
Erosion Treatment


Following the prescribed fire treatment, plots will be forced
into a visibly eroded state using a rainfall simulator. All erosion
sub-plots will be treated with the same amount and intensity of
simulated rainfall as determined by trial runs and other simulation
experiments in the region.  If a rainfall event occurs following the
burn treatment, and it is significant ...


Surface Infiltration Measurement
Changes is infiltration rates will be evaluated using a disk


permeameter (infiltrometer) where disturbance effects on the
sorptivity (S) and unsaturated hydraulic conductivity (K), a
function of water content, are evaluated (Bouwer 1986, Green et al.
1986, Sullivan et al. 1996).  Thorough discussions on the design,
operation and applicability of the disk permeameter ...
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Lists: A list is an easy way to convey a message with a minimum of
text, yet with a sense of immediacy.  A list is easy to skim by a reader
and can convey a lot of information quickly.  If the list is information to
be read in sequence, then use a numbered list.  If all the items in the list
are of equal importance, use a bulleted list.


Examples: Sometimes an example can quickly clarify a complex point
or idea by drawing an analogy to a similar situation that is of greater
familiarity to the reader.


Transitions: To show the connection between one idea or theme and
another, make use of transitional words and phrases to achieve co-
herence in your writing.  Common transitional words and phrases can
show �


� Addition: also, again, and, and then, in addition, moreover,
besides, next, further, furthermore, equally
important, finally, likewise, first, second, third, last


� Example: for example, for instance, thus, as an illustration,
namely, specifically, in particular, that is,
incidentally


� Result: therefore, thus, consequently, so, accordingly,
as a  result, hence, otherwise, then, that caused,
that produced


� Summary: as a result, hence, in short, in conclusion, as a
consequence, finally, to sum up, therefore, in
summary, at last


Type Style: Word processing systems provide considerable latitude in
selecting type style (font) and size, but if your sponsor�s guidelines
specify a particular style and size, make sure you follow them!   If not
specified, consider using serif typefaces for the text of your proposal
and sans serif typefaces for titles and headings.  Serif typefaces have
small strokes that finish off the main stroke of a letter and make it easier
to read (for example the text here is New Times Roman).  Sans serif
typefaces do not have the small finishing strokes and are better used for
headings because they stand off from the body of the text.
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An example of sans serif is Arial, which is used in the major headings in
this document.  Do not be too creative with typefaces, especially with
ones that are unfamiliar.  A familiar-looking document is a friendly
document.  Do not use a size of type that makes it difficult to easily read
the text.  Attempts to include more information within a page-limited
document by using a smaller size font, or by decreasing the margins,
often leads to an unfriendly appearing document and can lead to a neg-
ative attitude of the reviewer.  The following examples of typefaces
illustrate differences:


       Serif Typefaces    Sans serif Typefaces


     (12 point size)     (12 point size)


 Times New Roman            Arial
  Courier New      Univers


        (10 point size)        (10 point size)
    Times New Roman     Arial
    Courier New  Univers


Line Spacing: Line spacing is one of the ways to achieve white space
in your document.  Most proposal guidelines will allow you to use
single-spaced text to conserve the number of final pages. You may
wish to double space between paragraphs and between major sections.


Page Numbering:  Place page numbers in the top right or bottom
center of each page of your proposal.  Do not number the first page.
Do not forget to number the pages.  There are few situations that can
be more frustrating than dropping a document, mixing the pages, and
then finding that the pages are not numbered!


Proofreading: It cannot be emphasized too strongly that you need to
proofread your document, and then proofread it again.  As you proof-
read, be on the lookout for:


� Content � Does the proposal have substance? Are your ideas
complete?
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� Form � Is your organization logical?  Are all facts and figures
accurate?
� Mechanics � Is spelling correct, especially of proper names?
Are all numbers and calculations accurate? Are sentences
grammatically correct, including subject-verb agreement?
Is punctuation proper?
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9.0 Post-Proposal Writing


Objectives


· To indicate the need for
internal review prior to
final submission of a
proposal


· To suggest follow up
procedures if the
proposal is rejected


Internal Proposal Review


After completion of the �final�
proposal, it is advisable, if time
permits, to have an internal review
of the proposal document before it
is finally submitted to the sponsor.
This should ordinarily be done by
scientific colleagues who are not
directly involved with the project,
but ones who would have some
knowledge about the subject area.
Sometimes, a review by someone


who is not extremely knowledgeable about the area may be more useful
than someone intimately familiar with the topic and who may unknow-
ingly �read-in� missing information.  It may be a better test of the logic,
reasoning, and organization used in your proposal if you can convey a
sense of significance and excitement to the less knowledgeable peer.


Depending on the receptiveness of your internal reviewer, you may
want to have a review of an early draft and not wait until the penulti-
mate document.  However, a word of caution!  Do not ask for a review
of a proposal draft that is too fragmented and not fully developed, espe-
cially in the concept and approach.  Your colleague�s time is valuable,
as is yours.  Don�t waste his or her time with a sketchy or poorly concep-
tualized project.


Don�t be reluctant to ask a colleague for his or her review and comments
of your proposal.  There will probably be a time when they will ask the
same of you.


Proposal Rejection
If your proposal is rejected, and there is a good chance statistically that
this will happen, there are important follow up measures that you need to
carry out to realize the maximum benefit from the proposal preparation
and submission process.
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First of all, ask for reviewers� or review panel comments or evaluations
of your proposal.  Many funding organizations will provide anonymous
review comments, specifically for assisting the applicant in improving
their proposal for a possible re-submission.   If you are unsure what
type of comments you can expect back from the sponsor, contact the
program officer and ask.   If you receive comments verbally from the
program officer, certainly do not be argumentative.  Try to be gracious
and fair in assessing the review comments.  This is an opportunity to
utilize critical assessments by your peers in improving your research
project in the future.  Don�t be discouraged.  If you believe you have
written a good proposal based on solid concepts and methodology,
rewrite your  proposal based on review comments and re-submit.  Seek
assistance on the rewrite if necessary.  Make sure you re-address the
areas that were identified to be weak.  Perhaps more preliminary data
needs to be collected, or better methodology sought out.


Remember, some funding agencies have a low rate of projects funded
relative to the number of applications received.  With some sponsors, it
is not unusual for an applicant not to be successful until the 3rd or 4th


submission.  Very often the projects that receive funding are those that
are re-submissions!


Common Reasons for Rejection
If you have conscientiously followed the recommendations presented in
the earlier chapters on how to write a research proposal then hopefully
your proposal will not fall into the following common reasons given by
program officers for rejection of research proposals (Baldensperger et
al., 1993; MacKensie and Angle, 1997).


� The science presented was not completely sound.
� The methodology or approaches in the experimental section were


unclear or vague.
� The investigators were inexperienced in the experimental design or


the methodology, i.e., the investigators did not convince the
reviewers that they were capable of accomplishing the defined
objectives.


� The proposed research did not fit the mission or purpose of the grant
program of the funding sponsor.
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� The research plan was not focused.
� The literature review was incomplete and failed to establish that the


proposed research was new and significant and not repetitive, i.e.,
the work being proposed had already been carried out in similar
ecological and socio-economic conditions.   (It is extremely im-
portant that you convince the reviewers that you are completely
familiar with all the relevant literature for your proposed project.
Do not take for granted that the reviewer will assume you are
familiar with the literature because of your current position or
publication record).


� The objectives do not give heed to the socio-economic situation of
the country or region and thus may not be applicable.


� The proposed budget does not match the proposal work plan.
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10.0 Group Research


There are numerous needs in
forested areas of the world which
present to the researcher such
complexity that individual efforts
are doomed to failure, or at best
are able only to address minor as-
pects of major problems.  In many
cases, reductionist approaches
are simply not adequate to bring
about a realistic understanding of
the whole.  There is an increas-
ing need for researchers to band
together and design research proj-
ects that address major complex
forest problems, whether they
are related to the biological and


physical environment, new wood products, or to sociological and eco-
nomic systems.


There are past examples where groups of scientists have attempted to
understand complex systems through multi- and interdisciplinary
approaches.  The International Biology Program in the 1960�s and
70�s provided impetus to �ecosystem� research, where scientists
from many disciplines worked together to better understand the eco-
logical workings of different major biomes in the world.  Ecosystem
research efforts continue, especially in forested systems, and attempts
are being made to address even larger scale processes and functions
of our natural environment such as �global climate change� programs in
different parts of the world.  �Ecosystem management� approaches
in natural resource and forest management require quite a different
understanding of how biological, physical and social systems interact,
and suggest that perhaps new research paradigms are needed.


Multidisciplinary and
Interdisciplinary Research
Approaches


Objectives


· To provide suggestions
to develop group re-
search project proposals


· To indicate difficulties of
group research


· To stress importance of
planning and organizing
research


· To suggest some
characteristics of
group research


· To stress need for work-
ing with the sponsor
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However, �group� research is a very difficult approach to solving prob-
lems and faces many impediments not usually evident in individually-
driven research projects.  The research culture in many of our research
institutions, especially universities, is still structured to recognize and
reward individual research accomplishments.  Even if one accepts that
group research approaches are difficult, the opportunity for substantial
gains in our understanding of both natural and man-made systems
suggests that such research should be encouraged and supported.


The following material provides some observations and suggestions
to consider when planning a group research proposal.  The term �group
research� is used here to encompass both multi- and inter-disciplinary
efforts, and implies that three or more scientists from either different
disciplines or from different institutions collaborate to address the same
overall research problem or need, and further, that the research will be
done under a single combined administrative structure.  It is also as-
sumed, in fact obligatory, that the proposed group research project is
more than �the sum of the parts� and that synergy is expected from the
collaboration.   Research sponsors will not favorably consider a research
proposal that is purported to be an integrated group research effort but
rather is simply a collection of researchers doing their own work without
any real plan or process for integrating the research at every step along
the way throughout the life of the research project.


Planning and Organizing a Group Research Proposal
The concepts and principles presented earlier about writing research
proposals still apply when writing a group research proposal.  However,
one can expect that the time required to plan and organize a successful
group research project will be greatly increased and the effort demand-
ing.  Considerable discussion will have to occur among the scientists
involved once a potential research need is identified and considered
feasible for a group approach.  If investigators are from several different
institutions, then the differences in research administration will have to
be compared early on, and support from appropriate research admin-
istrators at each institution will need to be sought.  Even if several
investigators are from the same institution, but from different adminis-
trative units, differences in administration of research will need to be
thoroughly discussed.







100


Group Research


Some Fundamental Characteristics of Group Research
Almost all sponsors who are likely to fund group research are going to
require at least the following:


� The identification of a single individual who will take responsibility
as the Principal Investigator (PI), regardless of the responsibilities or
percentage of effort by other collaborating investigators.  Other investi-
gators might be identified as Co-Principal Investigators, but it is the PI
who is ultimately responsible to the sponsor.


� Evidence that the proposed research project can be effectively man-
aged administratively.


� A clear rationale of the need for a group research effort.


� A clear delineation of the research responsibilities of each collabo-
rating scientist, and how it contributes to the whole.


This latter requirement is absolutely mandatory if the project is to suc-
cessfully address a multi-faceted and complex problem.  The approach
to group research must show an integration of all the research parts and
show how this integration of research from a number of investigators
will be truly conducive to a better understanding or the provision of a
solution to the stated problems or needs.  It is suggested that substantial
attention be given to the development of a time-and-task diagram (as
suggested for the preparation of the experimental plan for individual
research projects in Chapter 7) that clearly relates the various research
objectives, the time they will be completed, and the identification of
intermediate milestones that are to be attained.  This diagram can be
very useful in showing how each of the delineated research tasks of the
various collaborators are interlinked to meet the overall group research
goals.


From the above, it is clear that the PI must have considerable respect
among his research collaborators and have the leadership ability to
manage a complex research project.  It is for this reason that it is
unlikely that a scientist at the beginning of his research career and
without substantial research experience should consider putting to-
gether a collaborative research effort.
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There are a number of models by which a group research project might
be administratively managed, but the simpler the better.  In most cases,
it will be expected that a single research institution, that of the PI, be
responsible for the administration of the research grant.  The handling
of funding of the collaborating scientists at other institutions might be
facilitated through a sub-contract arrangement from the primary admin-
istering institution.  In some circumstances, sponsors may allow the
submission of a budget from each collaborating institution directly to
the sponsor.   Although the PI�s institution may not have budget control
over the other institutions under this arrangement, the PI may still be
ultimately responsible for the outcome of the group research.  Even if
the sponsor allows funding directly to each collaborating institution, it
will be incumbent on the PI and Co-PI�s to show how the funds at each
institution will meet the overall goals of the proposed research and how
the funds will be effectively administered.  Pragmatically, it would be
preferable for the PI, who has the ultimate responsibility, to have con-
siderable budgetary control in case reallocation of resources is needed
because of poor performance by a collaborator.


Because the PI will have ultimate responsibility for the productivity and
outcome of the research project, a clear understanding of each investi-
gator�s responsibility should be spelled out in writing before hand.  Not
only should specific assignments on research activities be spelled out,
but a plan for authorship and dissemination of results should also be
articulated.   As in any other research proposal, alternatives should be
thought out before hand in case particular objectives or  milestones can-
not be attained by specific investigators as anticipated.   As mentioned
in Chapter 7 under �Experimental Design�, for complex research pro-
jects it may be extremely valuable to have a way to monitor the process
toward accomplishment of specified research objectives and the alloca-
tion of resources.  This would be useful if reallocation of resources is
necessary to insure adequate research productivity.


Good communication within the research group is essential.  In the
planning phase, consideration should be given to how the researchers
will communicate with one another on a regular basis.  A regularly
scheduled meeting of all participants in the research, including graduate
students and technicians would be advisable.  The frequency may
depend very much on the stage of the project, but at least monthly
meetings might be considered.  Early on, attention should focus on
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coordination, methodology and logistics of the research program.  Later,
after the experimental phase is well under way, periodic reports on
results, difficulties and other outcomes could be discussed.  Perhaps a
seminar series or workshop could be built around the project so the
progress could be shared with other colleagues for comment and input.


As part of the design of the project, and if financial resources will allow
it, a regularly scheduled forum for discussion of the research project by
the participants and selected outside scientific colleagues and stake-
holders could be very useful.


Working with the Research Sponsor
The process of planning a group research proposal also requires a close
working relationship with the potential sponsor, even more so than for
individual research proposals.  Because of the substantial amount of
effort that will have to be expended by a number of people to plan a
group research proposal, you want to be assured that you fully under-
stand the guidelines of the sponsor and any unique requirements that the
sponsor may have in regard to multi-investigator, multi-institutional
projects.  The sponsor may require a pre-proposal or synopsis of the
proposed research prior to encouraging the submission of a full pro-
posal.  The suggestions made in Chapter 6 on contacting the sponsor�s
representative may be doubly important when proposing group research.


Since it is likely that most research sponsors are more accustomed to
providing research support to individual research projects, you should
pursue possibilities of waiving certain restrictions that the sponsor might
have on proposal preparation.  For example, if a page length maximum
is imposed for individual research proposals, will the sponsor provide
more latitude to group projects that may require more pages to describe
the responsibilities of each researcher or institution in contributing to the
whole?  The way in which the sponsor wants budget and budget justi-
fication handled, when several institutions are involved, must also be
sorted out.
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Study Unit 2.0  - The Need for Scientific Research


Answer the following questions that relate to the scientific research
process.


1. What are the three guiding principles of scientific investigation that
also apply to critical thinking?


2. Why is emotional evidence not considered as a valid basis for reliable
knowledge?


3. Why is primary literature not necessarily considered reliable knowl-
edge?


4. List the 6 Basic Steps in putting the scientific method in practice.


5. What is the difference between �technology� and �science�?
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6.  If your organization permits the employment of advanced study
students to assist in research, answer the two following statements:


a. Provide examples of  several benefits that might be derived from
employing graduate students as research assistants on sponsored
research projects.


b. Provide examples of possible disadvantages.
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Study Unit 3.0  - Identifying and Prioritizing Research
Needs


A. Answer the following questions that pertain to some of the steps
required in preparing a research proposal.


1.a. Define an important problem or need relative to your own expe-
rience and interests.


b. Restate the above problem, illustrating the use of the �A BUT B�
technique.


c. Justify researching the problem (How will outcomes of research
be valuable and to whom? Perhaps list specific anticipated impacts).


2.  Identify the resources you will require to carry out the research
project.
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3. What are the resources (human, facilities, equipment, supplies,
funding, institutional support) you currently have directly available to
you to carry out your preferred research?


4. What additional resources might be provided by your department or
research unit if requested?


5. List what you believe to be the key support functions that your unit/
organization can provide you in your research program. (e.g. personnel,
fiscal management, clerical support, major equipment, field sites, etc.)


6. Identify what you believe to be the main obstacle to performing your
preferred research program (be specific � trained personnel, specialized
techniques, special equipment, travel budget, etc.)
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B. Consider the following hypothetical situations and comment.


1.  A research project proposes to determine the impact of several
different silvicultural improvement harvesting techniques, in moist,
mixed species tropical forest stands, on improving future timber yields.
List, based on your own experience, who might be important stake-
holders in such research.


2.  Contrast the above project with one that proposes to examine the
measurable nitrogen fixation capacity of potted seedlings of tropical
legume tree species under controlled greenhouse conditions.  Who
might be the important stakeholders in this research?


3.  In general, contrast what are likely to be the anticipated and desired
outcomes of research when viewed by a ministry of natural resources
versus a national research council?
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4.  For the hypothetical problem, There is a need to prevent defoliation
of large areas of tree species A by insect Z.z in region Y, BUT, we don�t
have effective and economical control measures for this insect, put to-
gether a list of probable stakeholders who you think would be concerned
with this problem.  Use Table 3.2 in Chapter 3 as a format for listing
stakeholders, what they want, and their possible criteria.  Do not try to
fill in the column on your performance.
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Study Unit 4.0  - Identifying Sources of Research
Funding


Please respond to the following questions or statements that refer to
sponsor funding of research.


1. Identify a sponsor that might be interested in a particular research
problem of interest to you. (See examples of several sponsor guidelines)


2. Examine the goals of the sponsor and comment on your eligibility
(assume university or research institute).


3. What specific requirements of the selected sponsor are of special
importance?


4. What are the specific guidelines provided by the sponsor for proposal
preparation?
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5.  List by name, the organizations, groups, or agencies that could po-
tentially be a collaborator or cooperator on your research project and
indicate what expertise they bring which will complement yours.


6. List by name, the individuals or research groups within your own
organization that could potentially be a collaborator or cooperator, and
indicate their complementary expertise.


7. List all sponsors that you believe would be potentially interested in
supporting your kind of research.  Categorize these as to government,
foundation, or corporate sponsors.


8. What sources of information have you used to identify these potential
sponsors?


9. The principles and guidelines for preparing a research proposal con-
sisting of basic research and a proposal consisting of applied research
are essentially identical.  However, the way in which the outcomes are
evaluated from the completed research may differ significantly. Why?
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10. If you were to submit a research proposal to a private corporation,
what should be the primary approach you must use with the corporation
to maximize chances of success?
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Study Unit 6.0  - Pre-Planning


Please respond to the following questions or statements that consider
pre-planning of a research proposal.


1. In the pre-planning phase of writing a research proposal, it is
necessary to secure the guidelines for submitting research proposals
to a specific funding sponsor.  After receiving written guidelines and
reviewing them, what would be the next logical step to take in your
proposal pre-planning?


2. List a number of logical questions that a potential research proposal
applicant might ask the program officer of a funding sponsor prior to
submitting a proposal.


What kinds of questions would be inappropriate to ask?
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3. List some reasonable questions that a research proposal applicant
might address to a fellow scientist who had previously been funded by
the research sponsor you are considering.


4. List some key questions that you might ask a reviewer of proposal
applications that has been previously used by a specific funding sponsor.
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Study Unit 7.0  - Writing the Proposal


Please respond to the following questions or statements that pertain to
writing research proposals.


1. Write an Introduction to your research proposal (follow suggested
guidelines for content).


2. Develop at least two to three Objectives for your proposal (again,
following suggested guidelines for content).


3. Give an overview of the major components of an Experimental Plan
for your research (You may not be able to provide specific details but
please provide general comments on the experimental design, evalu-
ation, and possible methods).
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4. What would be your plans for disseminating the research results and
outcomes from your proposed research proposal, and by what means ?


What means do you have readily available to you?


Which means are most likely to be the best for the primary stake-
holders of your research outcomes?


5. Develop a draft budget with all major components.  Include a budget
narrative of justification.
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6. Identify your current job responsibilities and provide an estimate of
the percentage of time that you are required to devote to each separate
activity (e.g. research investigation, research administration, teaching,
general administration, service on committees, program reviews, etc.).


7. Consider the amount of time (as percentage of total) you currently
devote to current research projects.


a. How much time would be available for a new research project?


b. How would you reallocate your time to different responsibilities, if
necessary?


8.a. What is your organization�s policy on Indirect Cost (overhead)?


b. What is the usual rate?
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c. Does it differ depending on type of funding sponsor?


9.a. Does your organization provide assistance in the preparation of
research proposals?


b. Does it provide help with budget preparation?


c. If assistance is provided, what is the office/unit that does so?


10.a. Review your organization�s mission and goals and please
summarize.


b. If your organization does not have a stated mission or set of
goals, what do you believe to be the primary purpose and goals of
the organization?


c. How does your proposed research specifically relate to these
purposes and goals?







123


Activities for Study Units


Study Unit 8.0  - Tips on Writing Techniques and
Appearance of Proposal


Respond to the following questions and situations that emphasize tips on
writing proposals.


1. If you were able to determine that a particular sponsor requires re-
viewers to review research proposal applications on-site at the location
of the sponsor, and that each reviewer is likely to have many proposals
to review over a short period of time, what would be some key writing
techniques you might use to present your proposal in the best format for
a reviewer under these conditions?


2. Take the following assemblage of statements and rewrite them to
illustrate the use of transitions in writing style.  Feel free to �add�
necessary wording to make a convincing �problem statement� out of the
material presented below.


Defoliation of spruce is a critical problem.
Rural communities depend on the tourism and primary milling of
spruce timber in about 70% of the province.
Spruce is a  major component of the forests in our province.
Defoliation is caused by the spruce leaf midge, an introduced
exotic insect.
No chemical control or natural predator of the spruce leaf midge
is known to be effective.
A new systemic insecticide developed by Acme Chemical Co.
shows promise of controlling the insect in preliminary studies
under controlled greenhouse conditions.
Our proposed research ...
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Example of Application Form Required by
the International Foundation for Science


[IFS Grant Application Form (1998)]


This illustrates that many research sponsors have specific forms and
formats that must be used and filled in by the applicant. IFS provides
four pages of narrative on guidelines to potential applicants. The total
number of pages included in the Application Form is nine. No attach-
ments or appendices are accepted. It is apparent in this example that
applicants must be prepared to be brief and concise in many sections of
the proposal because of space and page limitations.


Item on Form Length on Form


1. Applicant Information 1/3 page


2. Research Project Title (120 character max.)
and Short Summary (150 word max.) 1/3 page


3. Signatures 1/4 page


4. Education
4.1 Formal education 1/4 page
4.2 Other studies 1/6 page


5. Present Position 1/4 page


6. Previous Positions 1/3 page


7. Publications and Research Expertise
7.1 List publications 1/2 page
7.2 Describe results and relevant experiences


to proposed research 1/4 page
7.3 Ongoing scientific work at your institution


related to proposed research 1/4 page


8. Proposed Research Project
8.1 Background 1/3 page
8.2 Present status of scientific knowledge 1/3 page
8.3 Objectives; scientific hypothesis; expected


outcome 1/3 page
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9. Experimental Design and Data Analysis
9.1 Contacted biometrician? 1/12 page
9.2 Relevant literature for experimental design


and statistical methods 1/12 page
9.3 Statistical methods to be used 1/12 page
9.4 Computer software to be used 1/12 page
9.5 References if using own programme 1/12 page
9.6 Site plan or layout of project with treatments


and replications 1/2 page


10. Research Plan 2 pages


11. Scientific Contacts
11.1 Relevant contacts already established 1/6 page
11.2 Additional contacts to be made 1/6 page


12. Facilities and Funding
12.1 Facilities 1/12 page
12.2 Other funding 1/12 page


13. Justification for Requested Budget Items 1/2 page


14. Estimated Budget
14.1 Equipment 1/3 page
14.2 Expendable supplies 1/4 page
14.3 Literature, documentation, information 1/5 page
14.4 Local travel 1/8 page
14.5 Extra manpower 1/8 page
14.6 Other costs 1/8 page


Total of 9 pages
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Examples of Review Criteria Used
by Different Sponsors


I. The International Foundation for Science (Stockholm)
stresses three major areas in evaluating research applications
(personal communication):


Applicant Qualifications and Feasibility of Project
· Applicant�s training and experience
· Available and requested resources
· Realistic goals and time plan


Scientific Quality
· A well-formulated hypothesis based on up-to-date knowledge of


the problem and science
· A statistically and/or logically sound design of experiments or


plans for trials and observations
· Relevant and up-to-date methods for sampling, laboratory work,


measurements, etc.


Relevance of Results to:
· Development applicability
· Scientific knowledge
· National priorities


II. National Science Foundation (USA) stipulates two general
review criteria that are designed to be useful and relevant
across NSF�s many different programs (NSF Grant Proposal
Guide, 1998):


What is the Intellectual Merit of the Proposed Activity?
· How important is the proposed activity to advancing knowledge


and understanding within its own field or across different fields?
· How well qualified is the proposer (individual or team) to


conduct the project?
· To what extent does the proposed activity suggest and explore


creative and original concepts?
· How well conceived and organized is the proposed activity?
· Is there sufficient access to resources?
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What are the Broader Impacts of the Proposed Activity?
· How well does the activity advance discovery and understanding


while promoting teaching, training, and learning?
· How well does the proposed activity broaden the participation of


underrepresented groups (e.g. gender, ethnicity, disability,geo-
graphic, etc.)?


· To what extent will it enhance the infrastructure for research and
education, such as facilities, instrumentation, networks, and part-
nerships?


· Will the results be disseminated broadly to enhance scientific and
technological understanding?


· What may be the benefits of the proposed activity to society?


III. US Department of Agriculture National Research Initiative
Competitive Grants Program (USA) uses three major evaluation
factors in reviewing applications for Standard Research Grants
(USDA NRICGP 1999 Program Description):


Scientific merit of the proposal, consisting of:
· Novelty, uniqueness, and originality;
· Conceptual adequacy of the hypothesis or research question;
· Clarity and delineation of objectives;
· Adequacy of the description of the undertaking and suitability


and feasibility of methodology;
· Demonstration of feasibility through preliminary data, and
· Probability of success of project.


Qualifications of proposed personnel and adequacy of facilities.
· Training and demonstrated awareness of previous and alternative


approaches to the problem identified in the proposal, and per-
formance record and/or potential for future accomplishments;


· Time allocated for systematic attainment of objectives;
· Institutional experience and competence in subject area; and
· Adequacy of available or obtainable support personnel, facilities,


and instrumentation.


Relevance of the project to long-range improvements in and sus-
tainability of U.S. agriculture or to one or more of the research
purposes outlined in Applicable Regulations of this Program
Description.
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PREPARATION AND SUBMISSION CHECKLIST
(Adapted from McKensie and Angle, 1997)


The following is a list of questions, prepared by MacKensie and Angle
(1997), that represent common oversights and errors committed by
principal investigators when preparing to submit a grant proposal. As
they point out, rarely does one error cause a proposal to be rejected.
Often it�s a combination of things that convince reviewers that a given
proposal is not worthy of funding. This list is not all inclusive, but
merely an attempt to assist you in preparing your grant proposal.


CATEGORY A
PROPOSAL FORMAT AND SPONSOR INSTRUCTIONS YES NO


Do you have the most recent set of instructions (application kit)
for your proposal? ¨ ¨


Have you read the grant proposal instructions thoroughly? ¨ ¨


Is your proposal renewal or resubmission adequately updated? ¨ ¨


Have you contacted the grants program office to get an update
on any changes?   ¨ ¨


CATEGORY B
PROPOSAL CLARITY YES NO


Is your proposal�s title clear and informative? ¨ ¨


Are your methods clear, complete and acceptable to others? ¨ ¨


Have you had a colleague or two �review� your proposal before
submission? ¨ ¨


Is your research plan clear to someone of a related scientific
discipline? ¨ ¨


Have you avoided reference to an earlier grant application that
may otherwise confuse or frustrate a new reader? ¨ ¨
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Are all portions of your proposal completely honest? ¨ ¨


Is your proposal strengthened with good scientific writing? ¨ ¨


Have you been careful with your words, terms or jargon? ¨ ¨


CATEGORY C
PROJECT PLANNING YES NO


Is your project suitable to the funding sponsor? ¨ ¨


Is the project acceptable to your host institution? ¨ ¨


Have you clearly defined the project? ¨ ¨


Have you stated your plans for any leaves-of-absence or other
interruptions? ¨ ¨


Have you specified an accurate portion of time and effort to be
devoted to the proposed project? ¨ ¨


Have you honestly considered, and described if required,
all of your current and future obligations? ¨ ¨


Have you left nothing of the research plan to the imagination
of the reviewers? ¨ ¨


Do you have sufficient space for all of your planned activities? ¨ ¨


Are the facilities and services at your institution adequate? ¨ ¨


Have you clearly developed the sequence of investigations? ¨ ¨


Have you given a logical sequence of steps for your investigation? ¨ ¨


Have you sufficiently focused on an appropriate project? ¨ ¨


Does the amount of work proposed seem reasonable? ¨ ¨


Have you stated your plans for the recruitment of staff, should
the grant be awarded? ¨ ¨
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CATEGORY D
RESEARCH METHODS AND PROCEDURES YES NO


Have you thoroughly described all of the new and novel methods,
protocols and procedures you plan to use? ¨ ¨


Have you discussed all potential difficulties? ¨ ¨


Do you specify alternatives, should procedural problems be
encountered? ¨ ¨


Have you pointed out all hazardous procedures, situations and
materials? ¨ ¨


Have you specified the precautions to be taken for lessening
any hazards? ¨ ¨


Have you explained why you have chosen a more difficult procedure
over a simpler, preferred choice? ¨ ¨


CATEGORY E
YOUR COMPETENCE YES NO


Are all of the articles in your curriculum vitae actually published
(not just �in preparation�)? ¨ ¨


Have you incorporated new data of your own into the proposal? ¨ ¨


Have you listed your (and other collaborators�) post-doctoral
experiences? ¨ ¨


Have you been honest, straight-forward and fair in representing
your unique interest, competence and abilities? ¨ ¨


Does your proposal omit all misconceptions, misinterpretations or
misrepresentations? ¨ ¨


Is your CV complete and in sufficient detail to convince reviewers
that you can undertake the proposed research? ¨ ¨
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Have you been forthright to the extent that reviewers will not
question your competence? ¨ ¨


Are all of the data you have included absolutely reliable? ¨ ¨


Are all of the conclusions you have presented warranted? ¨ ¨


Have you demonstrated your productivity and dependability as a
research scientist? ¨ ¨


CATEGORY F
IMPORTANCE OF ANY FINDINGS YES NO


Have you established that �gap� exists in scientific knowl-
edge that needs to be researched? ¨ ¨


Does your recent research progress justify a resubmission? ¨ ¨


Have you stated the importance of your expected
discoveries? ¨ ¨


Have you expressed with certainty your future directions
for this research? ¨ ¨


CATEGORY G
COMPLETENESS OF THE PROPOSAL YES NO


Have you presented all pertinent literature? ¨ ¨


Have you used unquestionable reasoning in your approach to
the problem? ¨ ¨


Have you developed an acceptable scientific rationale? ¨ ¨


Does your institution plan to support and reward externally funded
research projects? ¨ ¨


Have you specified in the proposal the degree of institutional support
you have been promised? ¨ ¨
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CATEGORY H
BUDGET YES NO


Did you list yourself as an investigator in the budget and
budget explanation? ¨ ¨


Does the amount of effort reflected in the budget correspond to
the effort described in the research narrative? ¨ ¨


Has your institution offered your time and effort at no cost
(or reasonable cost) to the project? ¨ ¨


Is your institution willing to allow you to specify �cost sharing�? ¨ ¨


Have you adequately justified all equipment requests? ¨ ¨


Have you addressed the disposition of all purchased equipment
at the end of the project? ¨ ¨


Have you explained any increased funding that you requested for
future years? ¨ ¨


Is your budget reasonable? ¨ ¨


If required, have you honestly described all of your current and
pending sources of funding? ¨ ¨


Have you resolved all questions on patents and copyrights? ¨ ¨


Are all questions resolved on indirect cost charges? ¨ ¨


CATEGORY I
CONCERNS FOR REVIEW YES NO


Have you read the relevant information from the sponsor�s program
office about the proposal review process? ¨ ¨


Have you included your full address, phone and fax numbers, and
E-mail addresses correctly on the proposal? ¨ ¨


Are you aware that your renewal or resubmission will very likely be
reviewed by different reviewers? ¨ ¨
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Are you presenting any original ideas? ¨ ¨


Have you been critical but fair of what is known and what needs
to be known? ¨ ¨


If you checked NO on any of the above questions, you should justify
that decision in your own mind.
We expect that this list will be useful throughout the period of your
proposal development leading up to your decision to submit the final
version to the sponsor�s competitive grants office.
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Guidelines for Preparation of a
Logical Framework for a Research Project 1


INTRODUCTION - WHAT IS A LOGICAL FRAMEWORK?


The logical framework is a management tool that aims to promote good
design by clearly stating the logic of the proposed project and the com-
ponents that contribute to it. Essentially it is used to help research plan-
ners to structure and formulate their ideas in a clear standardised form.
The logical structure linking the components takes the following form:


IF [the activities carried out] AND [the assumptions are met] THEN [the
results or outputs will be delivered],


IF [the results or outputs are delivered] AND [the assumptions are met]
THEN [the purpose will be achieved], and so on.  The logical frame-
work must define the project in terms of


goal - purpose- outputs - activities
and


quantity - quality - time


APPLYING LOGICAL FRAMEWORKS TO RESEARCH


Why should such a structure be applied to a research project?  Some re-
searchers have argued that they cannot possibly know in advance what
they will find out and that therefore they should not be asked in advance
what they propose to do.


This is obviously totally unacceptable if a researcher is asking for a
grant to carry out research.  Of course, the results of research cannot be
known in advance, but the work programme to obtain those results can
and should be carefully worked out by the researcher.  This is the only
way that an honest estimate of the costs to produce a realistic budget can
be obtained.  This is also the reason that �QQT � should be given -
quantity, quality and timing.


1 This Guideline has drawn heavily on the Natural Resources Guide to Logical
Frameworks, an internal document of the  Department for International Development,
London, UK and permission to use it is gratefully acknowledged.
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Before we go on to consider the logical framework itself let us be clear
about the importance and relevance of QQT.  The Quantity can include
such things as area of land occupied by trials, numbers of laboratory
experiments, number of visits to and kilometres travelled to reach ex-
perimental sites.  The Quality refers to such things as the type of land
occupied, the experimental designs used, the kinds of analysis used, the
kinds of publication expected.  The Timing refers to when planned work
will be completed, when results (positive or negative) will be written up,
when, in other words, the donor can expect to see what has been done
with the money.


Logical frameworks are not carved in stone at the start of a research
programme. They are living documents, which may change over the life
of the project according to changes in the external environment and to
any alterations that need to be made to the results/outputs or deliver-
ables.  The information in a logical framework is generated during the
design of the research project and is used to manage its implementation.
Extra information with more detail about work plans and procedures,
etc., can be inserted into separate documents and referred to in the
logical framework. The modification of a logical framework should
ideally be done by and with the agreement of all the people who are
concerned with it, but with this proviso it can be done at any agreed time
during the life of the research project.  One of the major reasons for
using the framework is that it spells out how to judge progress towards
achieving the project purpose.


THE STRUCTURE


The logical framework consists of a 4 x 4 matrix. As we have seen above,
it has a vertical hierarchy of objectives at the (i) goal, (ii) purpose, (iii)
result, and (iv) activity levels.


It also has a horizontal hierarchy and these horizontal components are (i)
summaries of the information and objectives at each level, (ii) perfor-
mance indicators for achievement of those objectives, (iii) the sources
needed to verify the indicators, and (iv) the important assumptions for
moving from one level of objectives to the next.  Slightly different
wording is used by different agencies but the meaning is the same.
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The addition of Preconditions by some organisations in the lower right
hand box indicates that there may be certain things that the researcher -
or the donor - may have to provide or achieve before any research can
start at all.


The components of the matrix are defined as follows:


a. the goal is the higher level objective or longer-term impact of
the research project on national or development agency objectives;


b. the purpose is the measurable near-term impact of the project
which is the final accomplishment of the project;


c. the outputs are the results or deliverables of the project that the
project leader can guarantee;


d. the activities are the key activities undertaken by the research
team that summarise the action strategy to produce the outputs;


e. the indicators are measurements to verify to what extent the
objectives at each level are achieved, targeted in terms of quantity,
quality and time;


Measurable
Indicators/Objec-
tively Verifyable
Indicators


Goal/Overall
Objectives/
Shared Vision


Project
Purpose:


Outputs/
Results/
Deliverables
...


Activities


Narrative
Summary/
Intervention
Logic


Budget/
Costs


Means/
Sources
of Verifi-
cation


Important
Assumptions


PreconditionsMeans


The form is thus:
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f. the means of verification are the specific sources of data
necessary to verify the indicators at each objective level;


g. the assumptions are important events, conditions and decisions
outside the control of the project that are necessary for meeting the
objectives.


RECOMMENDED PROCEDURE FOR CONSTRUCTING A
FRAMEWORK


The procedure for constructing the logical frameworks is:


Define the overall goal


This is the rationale for the project. It is also a vision of the future that
the researcher is helping to reach.  This vision should be agreed and
shared by the funding agency, but it cannot be totally achieved by the
research project. A portfolio of projects may share the same goal and
its accomplishment is reached through the efforts of many projects.


Define the purpose


Why is the research project being done, in terms of the desired impact?
The project purpose describes the impact which it is hoped to generate
by producing project outputs.  The project should only have one clearly
stated purpose (which is not merely a reformulation of the outputs).
Although the project is aiming at it, it is not directly produced by it. At
project level, it may be defined as the PROGRAMME OUTPUT to
which the project contributes.


Define the outputs


What is the project to accomplish? These are the research results or
outputs appropriate to the project purpose and are what the researcher
promises to deliver as a result of the activities planned.  The outputs
should be clearly stated as results and all of them should be necessary
for accomplishing the purpose of the project.  Outputs can be written
to show their sequence over time.  In the case of research, it may only
be possible to specify outputs for the first year or so, in which case the
final output would indicate that, by a certain date, the logical framework
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would be re-written with a new set of outputs approved by the
appropriate stakeholders or collaborators.


Define the activities


How will the project be accomplished?  Activities are the action com-
ponents needed to accomplish the outputs, and are the responsibility of
the researcher.  Each objective at the output level should have an acti-
vity or group of activities associated with it; the activities defining the
action strategy for accomplishing each output.


Verify the vertical logic


Use the IF [ ] AND [ ] THEN�logic path to check links between the
objective levels. Another way of doing this is to ask the question �how�
in moving down the hierarchy, and the question �why� in moving
upwards.  The if/then relationship between the purpose and goal should
be logical and not omit important steps.  The vertical logic among
activity, output, purpose, and goal should be realistic as a whole.


Define the important assumptions


Do this:


(i) at the purpose level,
(ii) at the output level,
(iii) at the activity level, and
(iv) at the goal level.


Important assumptions are external conditions or factors over which
the project chooses not to exert control or does not have control, but
on which the accomplishment of objectives depends. An assumption
that does not hold true can derail a research programme as often as
poorly executed outputs, e.g. good co-operation with another institution
needed, rains do not fail, access to suitable field sites.


The purpose plus assumptions at that level should describe the critical
conditions for achieving the goal.  The outputs plus the assumptions
at that level should produce the conditions needed for achieving the
purpose.  The assumptions at the activity level should not include any
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preconditions; these may be placed below the activity level assumptions,
as separate items.


Define the measurable indicators:


(i) at the purpose level,
(ii) at the output level,
(iii) at the goal level, and
(iv) at the activities level and show a Budget Summary.


Indicators should define in quantifiable detail the performance levels
required by the objectives and they should thus state what will be a
sufficient performance to assume that the next level of objective can be
reached. The assessment of quantity, quality and timing involves putting
numbers and dates on the indicators, and this is important for effective
monitoring (at the results/output level) and evaluation (at the purpose
level). The purpose indicators should measure what is important; also
have quantity, quality and time measures; and be independent from the
outputs.  The output and goal level indicators should be objectively
verifiable in terms of quantity, quality and time.


Define the means of verification:


(i) at the purpose level,
(ii) at the output level,
(iii) at the activity level, and
(iv) at the goal level.


Identify sources of information for verifying the indicators, and thus for
demonstrating what has been accomplished.  At the activity level these
would follow the reporting requirements of the donor. At the output
level these will often be the publication details for papers, articles, talks,
lectures, extension activities etc. The activities should identify any
actions required for gathering means of verification.


Review the logical framework


To arrange a system for monitoring and evaluation, complete the
logframe, paying particular attention to the INDICATORS and
VERIFICATION columns.  The completed logframe then forms the
basis for the project evaluation plan.
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Key questions:


Goal


� What is the overall problem which the research project is trying to
solve ?


� How will the project contribute to its solution ?
� How will the contribution be measured ?
� What other key conditions need to be met and what are the risks ?


Purpose


� What will be the project�s direct effects and impacts ?
� How will these help to solve the problem ?
� How will the effects and impacts be measured ?
� What other key conditions need to be met if the project is to


contribute to the goal and what are the risks ?
� How will the results of the research be applied in practice?


Outputs


� What will the project deliver ?
� How will the outputs be measured ?
� What other key conditions need to be met if the outputs are to


achieve the purpose and what are the risks ?


Activities


� What is going to be done ?
� What know-how, facilities and equipment are required ?
� What finance is required ?
� What other key conditions need to be met if the activities are to


produce the outputs and what are the risks ?
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For further reading the following may be consulted:


Anon. 1993. Manual Project Cycle Management. Integrated Approach
and Logical Framework.  Brussels, Commission of the European
Communities.


Information Training and Agricultural Development (ITAD) Ltd. 1999.
Project cycle management training handbook, Brussels, The European
Commission.


Schubert, B. Nagel, U.J., Denning G.L., & Pingali, P.L. 1991. A Logical
Framework for Planning Agricultural Research Programmes. Manila,
International Rice Research Institute.
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Glossary


Biohazard. A hazardous material usually including carcinogens, muta-
gens, teratogens, all microbiological agents and sometimes radiological
hazards and GMOs.


Contract. An agreement between a research organization and a sponsor
in which an offer is made and accepted, and each party benefits.
See cost-reimbursement contract; see fixed-price contract.


Cost-Reimbursement Contract.  The sponsor agrees to pay for all
allowable costs incurred by the research organization in the process of
doing the research up to an agreed maximum.  If the project cost less
than the original amount budgeted, the sponsor is obligated to reimburse
the organization only up to the allowable costs of the project.


Cost Sharing.  The participation by the research organization in
funding the costs of a project.  This is sometime termed as �matching�
when shown as a ratio of the sponsor and research organization con-
tributions.


Curriculum Vitae.  A formally structured listing of education, publi-
cations, projects, awards and work history. A type of resume preferred
for use by scientists and educators.


Deduction (reasoning). Reasoning from theories to account for specific
experimental results.
See induction.


Empirical Evidence. Evidence that can be experienced by observation
through sight, touch, taste, sound or smell. The experience is repeatable
and can be experienced by others.


Fixed-Price Contract.  The sponsor pays a fixed sum to the research
organization to complete a specific project regardless of the actual costs.


Font. A font is a set of printable or displayable text characters in a spe-
cific style and size. The type design for a set of fonts is the typeface and
variations of this design form the typeface family. Times New Roman is
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a typeface family, Times New Roman italic is a typeface, and Times
New Roman italic 10-point is a font. In practice, font and typeface
are often used without much precision, sometimes interchangeably.


Fringe Benefits.  These are employee-related expenses that cover the
costs of such employee benefits as health insurance, retirement, and
unemployment insurance.


Gift. A donation given to an organization that does not require that
a benefit be returned to the donor.  Usually would not include those
criteria listed for a �Sponsored Project�.
See also Restricted Gift and Unrestricted Gift.


GMO. Genetically modified organism produced by genetic engineering
techniques.


Goal, proposal. The final purpose or aim; the ultimate end to which a
design tends, or which a series of objectives tend toward.
See objective.


Grant. A mechanism for supporting a specific activity, or project under
the direction of a principal investigator.  Grants are usually used when
the principal objective is to accomplish a public purpose.


Hazardous Materials. Any chemical or biological agent that may cause
a physical or health hazard to persons exposed to them.


Hypothesis, scientific. An informed, testable, and predictive solution
to a problem that explains a natural phenomenon, process, or event.


Indirect Costs (IDC).  Additional costs of a project that are part of the
total budget. Expressed as a rate (percentage) of the direct costs of a
project (salaries and wages, fringe benefits, materials and supplies, ser-
vices, travel and subgrants or subcontracts).  Indirect costs are usually at
a predetermined negotiated rate. IDC are costs of supporting the infra-
structure of the research organization.


Induction (reasoning). Reasoning from specific observations and ex-
periments to more general hypotheses and theories.
See deduction.
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Objective, proposal.  That which one wants to achieve. Something
toward which effort is directed.  A specified, measurable outcome over
a defined period of time (i.e., �immediate� rather than �ultimate�).
Outcomes can be in the form of behavioral, performance, process or
product.  See goal.


Pre-Proposal.  A short description of a proposed project that does not
involve a commitment from the researcher�s organization.


Primary Literature.  That body of science that exists primarily as
articles in research journals and has generally been reviewed by peers
in the particular discipline.
See secondary literature.


Principal Investigator.  The individual who bears primary responsi-
bility for technical compliance, completion of programmatic work,
fiscal stewardship of sponsor funds, and compliance with the admini-
strative requirements of the project.


Reliable Knowledge. Knowledge that has a high probability of being
true because its veracity has been justified by a reliable method.


Request for Proposal (RFP).  A type of solicited proposal.  Usually
a one-time solicitation for specific needs by a sponsor.


Restricted Gift. A donation of money or property that must be used
for a specific purpose.


Scientific Method.  A process that seeks to establish scientific fact
and reliable knowledge by the use of empirical evidence and logical
reasoning while maintaining a skeptical attitude.


Secondary Literature.  Primary literature that has received further
scrutiny by the scientific community and becomes cited in other articles
and review papers.
See primary literature.


Solicited Proposal.  A proposal prepared by a researcher in response to
a specific written program announcement by a sponsoring organization.
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Sponsored Project. A project that meets any one of the following
criteria:


< A proposed project that binds the organization to a specific
scope or area of work.


< A requirement for progress, technical, final reports or other
deliverables.


< A requirement for billing, separate accounting procedures, or
report of expenditures.


< Unexpended funds must be returned to the sponsor at the end
of the project


< The project involves disposition of property, tangible or intan-
gible, that may result from the project (equipment, inventions,
copyrights, rights of data).


< The project has a specified performance period or completion
date.


< The project has budgeted indirect costs.
< The contract contains intellectual property terms.


Stakeholder. Individuals, groups, or organizations that have a claim on
the research organization�s and individual researcher�s attention,
resources, or output, or are affected by that output.


Technology.  The systematic application (a process) of scientific
knowledge to practical tasks.


Typeface. See font.


Unrestricted Gift.  A donation of money or property for which the
donor does not specifically restrict the use of the principal or any
interest derived from the principal, or otherwise suggest or require a
specific use of the funds.
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Index


A


Action-oriented expressions  26
Activities for study units  107
Advanced degrees  23
Advocates  48
Appearance  84
Appendices  72, 82
Applied research  38
Audience  14
Authoritative evidence  17


B


Background documentation  41
Basic science  38
Budget  43, 69, 97
Budget categories  69
Budget explanation and justifi-


cation  77
Budget narrative  72
Budget negotiations  48
Budget reductions  34
Budget, subcontract  71, 82
Budgetary control  101


C


Citations  68
Collaboration  37, 50, 99
Collaboration/cooperation  71, 73
Communication  101
Competition for funds  36
Complex problems  37
Compromise  34
Concept  41


Concept formulation  45
Concepts and principles  99
Conclusion  43
Consequences  24
Constituencies  27
Consultant  71
Contacting key people  41
Contacting past grantees/


awardees  47
Contacting past reviewers  48
Contacting the sponsor's repre-


sentative  102
Content  54, 93
Content of the budget  72
Convey the focus  58
Coordination  102
Cost-sharing  69, 77, 78
Cost-sharing/matching


funds  35, 38
Credibility  54, 56
Critical assessments  96
Critical reading  85
Criticism of specific work  68
Curriculum vitae  78
Curriculum vitae, sample  80


D


Define research  38
Defined societal or economic


issue  39
Defining problems  25
Delineation of the research


responsibilities  100
Demands for forestry research  15
Denoting paragraphs  86
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Descriptive phrases  26
Detailed narrative  77
Determining resource needs  30
Determining sponsors  35, 45
Direct contact with program


officer  45
Dissemination costs  72
Dissemination of results  66
Do's and don't's  46


E


Ecosystem management  98
Ecosystem research  98
Education and training  23
Effective management  100
Eligibility to seek funding  36
Eligible to compete  36
Emotional evidence  16
Empirical evidence  16
Employment  79
End users  28
Enumerating reasons  25
Equipment  33
Establishing research needs  25
Estimate of the resources  42
Evaluation of the outcomes  39
Evaluation or scoring system  49
Evaluation tools  65
Executive summary  42
Expendable supplies  33
Expenses  42
Experimental animals  78
Experimental design  64
Experimental plan  64
Experimentation  19
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Lêi c¶m ¬n  
Sæ tay h−íng dÉn ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia (PTD) ®−îc x©y dùng dùa trªn viÖc 


tæng hîp c¸c thμnh c«ng, kinh nghiÖm còng nh− c¸c thö th¸ch cña ch−¬ng tr×nh hç trî l©m 
nghiÖp x· héi trong ¸p dông PTD ë c¸c vïng sinh th¸i nh©n v¨n kh¸c nhau cña ViÖt Nam h¬n ba 
n¨m qua. Nã ®−îc ph¸t triÓn thμnh mét tμi liÖu h−íng dÉn cô thÓ ®Ó ¸p dông trong néi bé 
ch−¬ng tr×nh còng nh− gãp phÇn phæ biÕn c¸ch ¸p dông PTD mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cho c¸c bªn 
liªn quan. 


PTD lμ mét c¸ch tiÕp cËn míi trong ph¸t triÓn c«ng nghÖ dùa vμo ng−êi d©n ®Ó ®i t×m c¸i 
míi, bao gåm nh÷ng kü thuËt míi, c¸ch lμm míi hoÆc mét hÖ thèng qu¶n lý míi mμ hé gia ®×nh 
n«ng th«n, ng−êi d©n, th«n b¶n mong muèn ®−îc thùc hiÖn. PTD t¹o ra c¬ héi ®Ó ng−êi d©n 
tham gia vμ n©ng cao n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý th«n b¶n, më ra con ®−êng ®Ó t¹o ra sù liªn kÕt 
chÆt chÎ gi÷a ba hÖ thèng: nghiªn cøu -  khuyÕn n«ng l©m vμ canh t¸c cña n«ng d©n. 


Môc ®Ých cña tμi liÖu nh»m cung cÊp c¬ së lý luËn c¬ b¶n, c¸c c«ng cô vμ ph−¬ng ph¸p tiÕp 
cËn trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia - mét ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong ®ã 
ng−êi d©n lμm trung t©m trong ph¸t triÓn kü thuËt canh t¸c, qu¶n lý tμi nguyªn vμ t¹o ra sù hîp 
t¸c chÆt chÎ gi÷a nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m trong hÖ thèng khuyÕn n«ng l©m. Tμi liÖu 
cè g¾ng viÕt d−íi d¹ng h−íng dÉn, cô thÓ tõng b−íc vμ cã tÝnh thùc tiÔn ®Ó ng−êi ®äc cã thÓ 
thuËn tiÖn trong tham kh¶o vμ ¸p dông. 


§èi t−îng ng−êi sö dông ®−îc nh¾m ®Õn tr−íc hÕt lμ c¸c ®èi t¸c trong ch−¬ng tr×nh hç trî 
l©m nghiÖp x· héi, bao gåm n¨m tr−êng ®¹i häc N«ng L©m ë ViÖt Nam, trung t©m khuyÕn n«ng 
l©m tØnh Hoμ B×nh vμ ViÖn N«ng ho¸ thæ nh−ìng; ®Ó c¸c thμnh viªn  cã thÓ cã ¸p dông PTD 
trong c¸c ho¹t ®éng cña m×nh nh− nghiªn cøu, ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh, ph¸t triÓn c«ng nghÖ. 
Ngoμi ra nã còng sÏ lμ t− liÖu tham kh¶o cho c¸n bé nghiªn cøu, gØang d¹y n«ng l©m nghiÖp, 
c¸n bé khuyÕn n«ng l©m, c¸n bé thùc thi c¸c dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n ë ViÖt Nam vμ sinh 
viªn. 


Tμi liÖu nμy ®−îc biªn so¹n trªn c¬ së hμng lo¹t c¸c t− liÖu ®· ®−îc ph¸t triÓn trong ch−¬ng 
tr×nh hç trî l©m nghiÖp x· héi nh− c¸c tμi liÖu tËp huÊn, b¸o c¸o khëi x−íng, c¸c b¸o c¸o héi 
th¶o ®¸nh gi¸ PTD vμ c¸c tμi liÖu vÒ ph−¬ng ph¸p luËn  PTD cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, khuyÕn 
n«ng l©m Thuþ SÜ; c¸c cuéc trao ®æi trong c¸c héi th¶o trong vμ ngoμi n−íc, tranh luËn trªn 
m¹ng. §ång thêi dùa trªn kinh nghiÖm cña c¸c thμnh viªn tham gia dù ¸n, nh÷ng ng−êi trùc tiÕp 
tham gia vμo tiÕn tr×nh khëi x−íng vμ thùc thi PTD, sù hç trî vμ t− vÊn cña c¸c cè vÊn: Pierre 
Yves Suter, Ruedi Felber, Christina Giesch, Ruedi Luethi; ®Æc biÖt lμ c¸c t− liÖu vμ tËp huÊn cho 
c¸c khëi x−íng PTD ë ViÖt Nam cña Ueli Scheuermeier & Elisabeth Katz (Trung t©m khuyÕn 
n«ng Thuþ SÜ). Sæ tay nμy ra m¾t lμ nhê sù ®ãng gãp vμ mét c¸ch gi¸n tiÕp hoÆc trùc tiÕp cña c¸c 
thμnh viªn nãi trªn, ban biªn tËp ch©n thμnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp quý b¸u nμy.  


Sù hç trî cña ch−¬ng tr×nh hç trî l©m nghiÖp x· héi/SDC Thuþ SÜ, Helvetas vÒ tμi chÝnh 
còng nh− t− vÊn ®· gióp cho tμi liÖu nμy ®−îc hoμn thμnh vμ ®−îc in Ên; tμi liÖu nμy ®¸nh dÊu sù 
ph¸t triÓn PTD ë ViÖt Nam, gióp cho viÖc ¸p dông tèt h¬n PTD nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn l©m 
nghiÖp x· héi, qu¶n lý tμi nguyªn dùa vμo céng  ®ång ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng. §©y lμ mét trong 
nh÷ng ®ãng gãp cña ch−¬ng tr×nh hç trî l©m nghiÖp x· héi ë ViÖt Nam trong ba n¨m qua. 


Chóng t«i hy väng nhËn ®−îc sù ph¶n håi cña b¹n ®äc, ng−êi sö dông ®Ó cã thÓ chia sÎ vμ 
hoμn thiÖn h¬n c¸ch tiÕp cËn nμy, ®Ó nã cã thÓ ®−îc chÊp nhËn mét c¸ch réng r¶i trong nghiªn 
cøu ph¸t triÓn vμ khuyÕn n«ng l©m ë ViÖt Nam. 


       Th¸ng 9 n¨m 2002,  Ban biªn tËp 


Chñ biªn vμ biªn tËp: B¶o Huy 


Cè vÊn kü thuËt: Christina Giesch, Ruedi Felber 
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PRA: Participatory Rural Appraisal: §¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia 


PLA: Participatory Learning & Action: Hμnh ®éng vμ häc tËp cã sù tham gia 


RRA: Rapid Rural Appraisal:: §¸nh gi¸ nhanh n«ng th«n 
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S¬ ®å 1: Mèi quan hÖ gi÷a 03 bªn trong PTD 


(Nguån: http://www.socialforestry.org.vn)


 


1 Kh¸i niÖm ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia (PTD) vμ ¸p 
dông PTD ë ViÖt Nam 


1.1 Kh¸i niÖm PTD 


PTD lμ g×?  


PTD lμ “Ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia”, nã cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa lμ mét 
c¸ch tiÕp cËn g¾n liÒn nghiªn cøu cã sù tham gia víi khuyÕn n«ng khuyÕn l©m, dùa trªn 
viÖc ph¸t huy kh¶ n¨ng cña chÝnh c¸c céng ®ång n«ng th«n trong viÖc t×m kiÕm c¸c 
ph−¬ng thøc ®æi míi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ qu¶n lý tμi nguyªn, phï hîp víi kú väng 
cña n«ng d©n vμ c¸c tiÒm n¨ng còng nh− h¹n chÕ ë cÊp ®é n«ng hé vμ th«n b¶n1. 


PTD còng cã thÓ hiÓu nh− lμ c¸ch 
tiÕp cËn cã sù tham gia, trong ®ã n«ng 
d©n, nhμ nghiªn cøu2 vμ c¸n bé khuyÕn 
n«ng l©m cïng tham gia ®Ó thö 
nghiÖm nh÷ng c¸i míi. Trong ®ã vai 
trß chÝnh thuéc vÒ ng−êi n«ng d©n, 
nhμ nghiªn cøu sÏ trî gióp vÒ mÆt 
khoa häc cho ng−êi d©n, c¸n bé 
khuyÕn n«ng l©m lμ ng−êi thóc ®Èy 
tiÕn tr×nh thö nghiÖm vμ mèi quan hÖ 
t−¬ng t¸c gi÷a nhμ nghiªn cøu vμ n«ng 
d©n. 


Trong PTD chóng ta thö ®i t×m 
“nh÷ng c¸i míi” phï hîp víi ®iÒu kiÖn 


cña ng−êi d©n, th«n b¶n. Nh÷ng c¸i míi 
®ã lμ ý t−ëng míi vÒ c«ng nghÖ, hoÆc 
míi vÒ c¸ch tæ chøc qu¶n lý, hoÆc míi 


vÒ ®iÒu kiÖn ¸p dông. 


TiÕn tr×nh PTD bao gåm c¸c ho¹t ®éng tiÕp cËn cã sù tham gia ®Ó cïng ng−êi d©n 
ph¸t hiÖn, lùa chän c¸c ý t−ëng, thö nghiÖm trªn ®ång ruéng, trong rõng. Nhμ nghiªn 
cøu vμ khuyÕn n«ng l©m cïng phèi hîp tõ b−íc khëi x−íng ®Õn tæ chøc thùc thi, gi¸m 
s¸t ®¸nh gi¸ c¸c thö nghiÖm; ®ång thêi lan réng kÕt qña thö nghiÖm còng nh− më réng 
ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn míi cho c¸n bé khuyÕn n«ng l©m. 


PTD cã g× ®Æc biÖt? 


PTD dùa vμo nhu cÇu vμ ®iÒu kiÖn cña n«ng d©n, nã ®¸p øng ®−îc mong ®îi cña 
n«ng d©n ®ång thêi cã tÝnh to¸n ®Õn yÕu tè kh¶ thi, tÝnh thùc tiÔn vμ c¸c ®iÒu kiÖn cña 
n«ng d©n ®−îc xem xÐt ®Ó lùa chän gi¶i ph¸p thÝch hîp.  Do ®ã ®©y kh«ng ph¶i lμ nh÷ng 
gi¶i ph¸p yªu cÇu c«ng nghÖ qu¸ cao v−ît qu¸ nguån lùc cña th«n b¶n hoÆc lμ kü thuËt 


                                                 
1 Héi th¶o PTD ë HuÕ n¨m 2001 


2 Nhμ nghiªn cøu trong PTD bao gåm gi¶ng viªn ®¹i häc 
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H×nh 1: Nhμ nghiªn cøu th¶o luËn vÊn ®Ò cïng quan t©m trong rõng 


víi n«ng d©n 


®−îc chuyÓn giao tõ bªn ngoμi vμo kh«ng ®¸p øng ®−îc nhu cÇu vμ mong muån thùc sù 
cña n«ng d©n.  


Trong PTD  kiÕn thøc cña n«ng d©n, nhμ nghiªn cøu vμ c¸n bé khuyÕn n«ng l©m 
®−îc coi träng nh− nhau. Ng−êi n«ng d©n ®−îc xem lμ mét ®èi t¸c b×nh ®¼ng trong ph¸t 
triÓn vμ ¸p dông kü thuËt míi, thÝch øng víi s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp.  XÐt vÒ gãc ®é 
hîp t¸c vμ häc hái lÉn nhau gi÷a c¸c bªn liªn quan, PTD cã thÓ hiÓu nh− lμ mét tiÕn 
tr×nh kÕt hîp kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng víi kiÕn thøc khoa häc, trong ®ã kiÕn thøc b¶n ®Þa 
cña ng−êi d©n còng ®−îc coi quan träng nh− bÊt kú kiÕn thøc nμo do khoa häc t¹o ra. 
Ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia thóc ®Èy sù kÕt hîp cã tÝnh s¸ng t¹o nμy ®Ó ph¸t 
huy néi lùc nh»m c¶i thiÖn s¶n xuÊt vμ qu¶n lý tμi nguyªn thiªn nhiªn ë c¸c vïng n«ng 
th«n. 


Khi nμo nªn thùc hiÖn PTD? 


Cã c¸c tr−êng hîp cÇn thùc hiÖn PTD  ®ã lμ:  


- Khi cã mét vÊn ®Ò cña n«ng d©n vμ hä kh«ng cã mét gi¶i ph¸p s½n cã nμo ®Ó 
gi¶i quyÕt. §iÒu nμy th−êng x·y ra trong thùc tÕ s¶n xuÊt vμ qu¶n lý tμi 
nguyªn, n«ng d©n hoÆc th«n b¶n cã thÓ gÆp nh÷ng vÊn ®Ò trë ng¹i vμ b¶n th©n 
hä ch−a t×m ra mét gi¶i ph¸p nμo ®Ó kh¾c phôc.  Lóc nμy PTD sÏ lμ c¬ héi ®Ó 
nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m cïng víi n«ng d©n bμn b¹c c¸ch gi¶i 
quyÕt th«ng qua viÖc thö nghiÖm c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nhau. 


- Khi n«ng d©n cã mét ý t−ëng vÒ mét c¸i g× ®ã míi, nh−ng cÇn sù hç trî cña 
qu¸ tr×nh thö nghiÖm. Tr¶i qua tiÕn tr×nh s¶n xuÊt n«ng d©n th−êng n¶y sinh 
c¸c ý t−ëng míi ®Ó c¶i thiÖn canh t¸c, qu¶n lý tμi nguyªn, hä mong muèn thu 
®−îc hiÖu qu¶ cao h¬n. Tuy nhiªn lμm nh− thÕ nμo ®Ó biÕn ý t−ëng thμnh hiÖn 
thùc th× cßn ch−a râ rμng ®èi víi hä. Lóc nμy còng cÇn ®Õn PTD ®Ó nhμ 
nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m hç trî cho n«ng d©n ®Ó thiÕt kÕ, tæ chøc thÝ 
nghiÖm míi. 


PTD kh«ng nh÷ng 
thùc hiÖn cÊp n«ng hé 
mμ cßn cã thÓ ë cÊp th«n 
b¶n. Th«ng th−êng thö 
nghiÖm ®−îc qu¶n lý ë 
cÊp n«ng hé, ®©y lμ c¸c 
hé tù nguyÖn hoÆc ®−îc 
th«n b¶n lùa chän ®Ó ®¹i 
diÖn tiÕn hμnh thö 
nghiÖm. Ngoμi ra còng 
cã tr−êng hîp cã thö 
nghiÖm tËp trung vμo 
viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 
cña toμn th«n b¶n, trong 
c¸ch nμy thö nghiÖm 
®−îc th«n b¶n qu¶n lý 
vμ PTD trë thμnh mét bé 
phËn cña ch−¬ng tr×nh 
ph¸t triÓn céng ®ång. 
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1.2 C¸c kh¸i niÖm liªn quan víi PTD 


Trong thùc tÕ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng khuyÕn l©m ®· cã c¸c ho¹t ®éng mμ kh¸i 
niÖm cña nã “liªn quan ®Õn PTD”. Xem xÐt c¸c kh¸i niÖm nμy ®Ó lμm râ rμng h¬n kh¸i 
niÖm vμ vai trß cña PTD trong thùc tÕ.  


Nghiªn cøu cã sù tham gia cña n«ng d©n (Farmer participatory research): §©y lμ 
mét kh¸i niÖm kh¸ gÇn gñi víi PTD, trong ®ã ng−êi n«ng d©n tham gia vμo tiÕn tr×nh 
nghiªn cøu víi nhμ khoa häc. C¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu ®−îc ph¸t hiÖn cïng víi mét sè 
n«ng d©n ®−îc lùa chän hoÆc c¶ th«n b¶n vμ ng−êi d©n sÏ cïng nhμ khoa häc thÝ 
nghiÖm, theo dâi . §©y lμ mét ph−¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu høa hÑn thμnh c«ng cho 
nhiÒu vÊn ®Ò nghiªn cøu øng dông. Tuy nhiªn nã cã mét sè kh¸c biÖt ®«Ý víi PTD lμ h¹n 
chÕ kh¶ n¨ng lan réng v× thiÕu v¾ng sù tham gia cña hÖ thèng khuyÕn n«ng l©m.  


Nghiªn cøu h−íng ®Õn n«ng d©n (Farmer-led research): Khi mμ nh÷ng nghiªn 
cøu “hμn l©m” víi ý ®å nghiªn cøu tõ nhμ nghiªn cøu trë nªn khã ¸p dông vμ “chuyÓn 
giao” vμo thùc tÕ, ng−êi ta buéc ph¶i suy nghØ ®Õn nh÷ng nghiªn cøu phôc vô cho nhu 
cÇu ®Ých thùc cña n«ng d©n, hoÆc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mμ n«ng hé ®ang gÆp ph¶i. 


Nghiªn cøu hμnh ®éng cã sù tham gia (Participatory action research): Kh¸i niÖm 
nμy kh¸ gÇn gñi víi nghiªn cøu h−íng ®Õn n«ng d©n, c¸c nghiªn cøu ®−îc ®Æt ra theo 
yªu cÇu cña n«ng d©n vμ nã nh»m ¸p dông ®−îc c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu bëi n«ng d©n. 


Nghiªn cøu trªn n«ng tr¹i cã sù tham gia (Participatory on-farm research): ViÖc 
khã vμ kh«ng thÓ ¸p dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trong tr¹m tr¹i thÝ nghiÖm ®· buéc nhμ 
nghiªn cøu chuyÓn phßng thÝ nghiÖm cña m×nh ®Õn víi n«ng d©n vμ n«ng tr¹i cña hä. 
Nhμ nghiªn cøu thùc hiÖn nghiªn cøu trªn n«ng tr¹i vμ t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p cho canh 
t¸c thÝch hîp vμ kú väng kÕt qu¶ nghiªn cøu nμy sÏ ®−îc ¸p dông vμ lan réng cho c¸c 
n«ng tr¹i kh¸c cã ®iÒu kiÖn t−¬ng tù trong vïng, khu vùc. 


Tr−êng häc hiÖn tr−êng cña n«ng d©n (Farmer Field School) Tr−êng häc hiÖn 
tr−êng cña n«ng d©n lμ mét c¸ch tiÕp cËn khuyÕn n«ng l©m dùa trªn nh÷ng kinh nghiÖm 
vμ hiÓu biÕt vÒ c¸c nguyªn t¾c sinh th¸i n«ng l©m cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng. Mét líp 
häc hiÖn tr−êng cña n«ng d©n kÐo dμi trong mét chu kú cña c©y trång. Tr−êng häc N«ng 
d©n bao gåm viÖc so s¸nh c¸c s¶n xuÊt truyÒn thèng víi c¸c ®Ò xuÊt tõ c¸c thö nghiÖm. 
C¸c kinh nghiÖm thö nghiÖm ®Çu tiªn trong tr−êng häc n«ng d©n sÏ ®Þnh h−íng cho 
n«ng d©n x©y dùng c¸c thö nghiÖm trong t−¬ng lai. 


Cã thÓ kÓ ra nhiÒu kiÓu d¹ng kh¸c nhau trong nghiªn cøu nh− nghiªn cøu øng dông, 
thÝch øng vμ nghiªn cøu trªn n«ng tr¹i, tÊt c¶ ®Òu nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÒu míi. 
Nh−ng c¸c thö nghiÖm nμo cÇn thÝch øng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hÖ thèng canh 
t¸c th× ph¶i cã sù tham gia cña n«ng d©n còng nh− nhμ khoa häc. §Æc biÖt lμ nã ph¶i 
thõa nhËn kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng nh− lμ mét ®iÒu cèt yÕu ®Ó ph¸t triÓn c¸c ®æi míi h÷u 
Ých. Trong c¸c nghiªn cøu nμy, khuyÕn n«ng l©m cã vai trß b¶o ®¶m cho thö nghiÖm nμy 
®−îc thùc thi vμ lan réng. Chóng ta gäi tiÕn tr×nh nμy lμ t×m kiÕm c¸c con ®−êng míi, 
trong ®ã cã sù phèi hîp gi÷a n«ng d©n, ng−êi nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m, ®©y 
chÝnh lμ PTD. (Laurens Van Veldhuizen, 1997 [20]3). 


                                                 
3 Sè thø tù tμi liÖu tham kh¶o 
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Nh− kh¸i niÖm PTD ®· ®Ò cËp, PTD g¾n liÒn nghiªn cøu cã sù tham gia víi khuyÕn 
n«ng l©m; ®Æc biÖt lμ PTD cã mét vÞ trÝ trong khuyÕn n«ng l©m.  


Do ®ã c¸c kh¸i niÖm, ho¹t ®éng liªn quan nãi trªn hÇu nh− thiÕu v¾ng sù phèi hîp 
víi khuyÕn n«ng l©m ®Ó thóc ®Èy tiÕn tr×nh thö nghiÖm vμ më réng c¸c kÕt qu¶ nghiªn 
cøu cña n«ng d©n. H×nh ¶nh mét “con b−ím khuyÕn n«ng l©m” d−íi ®©y cho thÊy vai 
trß vμ vÞ trÝ cña PTD trong hÖ thèng khuyÕn n«ng l©m.  


Trong con b−ím nμy, PTD gãp phÇn t¹o ra mét hÖ thèng khuyÕn n«ng l©m hoμn 
chØnh phôc vô cho ph¸t triÓn n«ng th«n cã sù tham gia. 


 


 


 


S¬ ®å 2: Con b−ím khuyÕn n«ng vμ vai trß PTD 


M«i tr−êng chÝnh s¸ch


Nhμ nghiªn 
cøu  


PTD 
(Ng−êi 
d©n lùa 


chän 
c¸c ý 
t−ëng 


phï hîp)


C¬ së hËu 
cÇn (®¶m 
b¶o ng−êi 
d©n cã thÓ 


tiÕp cËn 
®−îc ®Çu 
vμo cÇn 


thiÕt) 


Ng−êi d©n ë 
th«n/ céng 
®ång kh¸c 


Ng−êi d©n 
ë c¸c ®iÓm 


chän 


C¸c ph−¬ng 
tiÖn, thÞ 


tr−êng, tÝn 
dông 


K
N


L tõ n
«n


g 
d©n  -


n«n g d©n


Gi¸o dôc 
& ®μo t¹o


KNL
§μo t¹o, 
Hç trî 


Gi¶i quyÕt 
vÊn ®Ò 


Th«ng tin 
§éng c¬


 


 


Tõ h×nh ¶nh con b−ím cã thÓ thÊy r»ng: 


- PTD t¹o ra sù liªn kÕt gi÷a n«ng d©n – nhμ nghiªn cøu víi khuyÕn n«ng l©m 
®Ó hç trî n«ng d©n tiÕn hμnh c¸c thö nghiÖm phï hîp do hä lùa chän. 


- Trong PTD, khuyÕn n«ng l©m liªn kÕt gi÷a n«ng d©n víi n«ng d©n trong tiÕn 
tr×nh thö nghiÖm, t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n chia sÎ kinh nghiÖm vμ c¬ héi 
lan réng c¸c kÕt qu¶ thμnh c«ng. 


Nguån: LBL [21] 
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VÞ trÝ ph¸t triÓn PTD ë ViÖt Nam 


L©m §ång


- KhuyÕn n«ng l©m trong tiÕn tr×nh PTD sÏ ®ãng vai trß cung cÊp c¸c dÞch vô 
®Çu vμo, ®μo t¹o, th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch, thÞ tr−êng, tÝn dông,... cho n«ng d©n 
®Ó t¹o c¸c ®iÒu kiÖn thóc ®Èy tiÕn tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi.  


 


1.3 PTD trong khu«n khæ ch−¬ng tr×nh hç trî l©m nghiÖp x· héi ë  ViÖt 
Nam 


Ho¹t ®éng PTD trong l©m 
nghiÖp x· héi ViÖt Nam ®−îc SFSP 
triÓn khai víi môc ®Ých n©ng cao 
n¨ng lùc nghiªn cøu vμ c¶i tiÕn 
ch−¬ng tr×nh gi¶ng d¹y liªn quan 
®Õn l©m nghiÖp x· héi, ph¶n ¶nh 
thùc tÕ vμo gi¶ng d¹y. N¨m 1999, 
Trung t©m khuyÕn n«ng Thuþ SÜ ®· 
tæ chøc hai kho¸ ®μo t¹o thu hót ba 
bªn liªn quan chÝnh trong PTD 
tham gia: N«ng d©n, c¸n bé khuyÕn 
n«ng l©m vμ nhμ nghiªn cøu (tõ 05 
tr−êng ®¹i häc N«ng L©m vμ mét 
ViÖn nghiªn cøu ®Êt) 


Sau ®ã c¸c thμnh viªn tham gia 
®· x©y dùng c¸c thö nghiÖm ë c¸c 
®iÓm nghiªn cøu vμ ®μo t¹o ®¹i 
diÖn hÇu hÕt c¸c vïng sinh th¸i 
n«ng nghiÖp cña ViÖt Nam: vïng 
rõng ngËp mÆn ®ång b»ng s«ng 
Cöu Long, khu vùc rõng tù nhiªn ë 
T©y Nguyªn, vïng ®Öm v−ên Quèc 
Gia B¹ch M· vμ c¸c vïng nói miÒn 
b¾c ViÖt Nam. 


Sau khi cã nh÷ng kinh nghiÖm 
®Çu tiªn trong viÖc liªn kÕt víi céng 
®ång n«ng th«n vμ hÖ thèng khuyÕn n«ng, c¸c thμnh viªn nhËn ra r»ng PTD ®ãng vai trß 
quan träng trong nh÷ng cè g¾ng ®æi míi ®Þnh h−íng vμo viÖc x©y dùng hÖ thèng khuyÕn 
n«ng l©m ViÖt Nam lÊy n«ng d©n lμm trung t©m. Nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu cña ho¹t ®éng 
PTD ®· cho thÊy: 


• c¸ch tiÕp cËn cã sù tham gia ®Ó ph¸t triÓn céng ®ång n«ng th«n ®· t¹o nªn 
mét nghiªn cøu n¨ng ®éng vμ ph¸t triÓn mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a n«ng d©n, 
khuyÕn n«ng l©m vμ nghiªn cøu. 


• n«ng d©n cña c¸c nhãm d©n téc kh¸c nhau trong cïng mét bu«n lμng cïng 
nhau ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ thÝch hîp víi n¨ng lùc tæ chøc x· héi cña 
chÝnh hä. 







 12


• c¸c thö nghiÖm ®· vμ ®ang cã nh÷ng b−íc thμnh c«ng vμ thu hót ®−îc sù 
tham gia chÆt chÎ cña n«ng d©n. 


 


C¸c thö nghiÖm nμy tËp trung chñ yÕu vμo ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi trong qu¶n lý 
®Êt rõng vμ n«ng l©m kÕt hîp, ®¸p øng môc tiªu ®a d¹ng ho¸ c¸c hÖ thèng canh t¸c hiÖn 
t¹i. T¹i hÇu hÕt c¸c ®iÓm thö nghiÖm, c¸c chñ ®Ò ®Òu liªn quan ®Õn l©m s¶n ngoμi gç 
nh− s¶n xuÊt song m©y, tre-lå «, nÊm. Cßn c¸c thö nghiÖm kh¸c ®−îc th«n b¶n −u tiªn 
bao gåm viÖc lμm giμu rõng, qu¶n lý c¸c khu rõng ®· giao cho céng ®ång vμ trång c©y 
¨n qu¶ trªn ®Êt bá ho¸. Nh÷ng c«ng nghÖ míi nμy nhËn ®−îc sù quan t©m cña nh÷ng 
ng−êi d©n bu«n lμng bªn c¹nh. Trong tiÕn tr×nh nμy, mét lo¹t c¸c c«ng cô tiÕp cËn ®· 
®−îc ph¸t triÓn vμ thö nghiÖm nh− lμ viÖc t×m kiÕm ý t−ëng vμ lùa chän thö nghiÖm - 
®©y lμ c¸c b−íc chñ chèt cña tiÕn tr×nh khëi x−íng PTD. Th«ng qua tr¶i nghiÖm trªn 
hiÖn tr−êng vμ chia sÎ kinh nghiÖm, c¸c ®èi t¸c cña SFSP ®· tõng b−íc thÝch nghi ho¸ 
ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn PTD vμo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh. 


1.4 Nhu cÇu vμ tiÒm n¨ng ¸p  dông PTD trong ph¸t triÓn n«ng th«n ë 
ViÖt Nam. 


ViÖt Nam cÇn PTD bëi v× nh÷ng h¹n chÕ cña hÖ thèng khuyÕn n«ng l©m vμ c¸ch 
tiÕp cËn nghiªn cøu trong thêi gian qua: 


- Thùc tiÔn khuyÕn n«ng l©m ViÖt Nam cho thÊy khuynh h−íng −a chuéng kiÓu 
tiÕp cËn “m« h×nh” vμ “chuyÓn giao kü thuËt”, ®a sè c¸n bé khuyÕn n«ng l©m 
thùc hiÖn c¸c kiÓu tiÕp cËn nμy ®Ó “khuyÕn n«ng” vμ theo c¸c kÕ ho¹ch tõ trªn 
xuèng, tõ ngoμi vμo. N«ng d©n ®«i khi thùc hiÖn c¸c kü thuËt mμ cã thÓ hä 
kh«ng mong ®îi hoÆc kh«ng thÝch hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña hä. Thùc tÕ c¸c 
c¸ch lμm nμy ®«i khi còng mang l¹i c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong mét ph¹m vi 
nhÊt ®Þnh ®èi víi nh÷ng hé n«ng d©n cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi. 


- Khuynh h−íng nghiªn cøu truyÒn thèng lμ thùc hiÖn ë c¸c tr¹m tr¹i nghiªn cøu, 
sau ®ã ®−îc chuyÓn giao ®Õn n«ng d©n th«ng qua khuyÕn n«ng l©m. C¸c nghiªn 
cøu nμy th−êng khã ¸p dông trong c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vμ sinh th¸i ®a 
d¹ng cña c¸c hé n«ng d©n nhá, nghÌo; nh÷ng ng−êi ph¶i qu¶n lý mét hÖ thèng 
canh t¸c phøc t¹p vμ ®Çy rñi ro.   


- Tõ ®©y c¸ch tiÕp cËn nghiªn cøu trªn n«ng tr¹i ®−îc ph¸t triÓn (on-farm 
research). Nh÷ng trë ng¹i cña n«ng d©n ®· ®−îc ph©n tÝch vμ c¸c thö nghiÖm 
trªn n«ng tr¹i. C¸c thiÕt kÕ thö nghiÖm phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i n«ng 
nghiÖp cña n«ng hé nhá. Tuy vËy nh÷ng thö nghiÖm nμy l¹i ®−îc thiÕt kÕ vμ 
qu¶n lý bëi c¸c nhμ khoa häc trong khi ®ã n«ng d©n chØ cã vai trß ®ãng gãp 
c«ng lao ®éng, n¨ng lùc cña n«ng d©n kh«ng ®−îc c¶i thiÖn. §iÒu nμy ®· cho 
thÊy t¹i sao c¸ch tiÕp cËn nghiªn cøu trªn n«ng tr¹i trong nhiÒu tr−êng hîp 
kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn nh÷ng con ®−êng míi cho ph¸t triÓn n«ng th«n. 


PTD mang l¹i ®iÒu g× vμ tiÒm n¨ng cña PTD lμ g×? 


§Ó ph¸t triÓn n«ng th«n, thùc tiÔn ë ViÖt Nam cho thÊy cÇn cã sù c¶i tiÕn m¹nh mÏ 
c«ng t¸c nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m ®Ó ®æi míi c¸ch tiÕp cËn trong thóc ®Èy ph¸t 
triÓn c«ng nghÖ vμ qu¶n lý tμi nguyªn thiªn nhiªn dùa vμo céng ®ång. PTD sÏ hç trî cho 
tiÕn tr×nh ®æi míi nμy: 
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*  


KhuyÕn 
n«ng l©m


Nghiªn cøu


N«ng d©n 


C¸ch 
lμm viÖc  míi 


C¬  së khoa häc 
 liªn quan ®Õn  
 ®Þa ph-¬ng 


Kü n̈ ng thóc 
®Èy 


HiÓu biÕt vÒ ®Þa
ph-¬ng 


 KiÕn thøc vÒ t×nh h×nh ®Þa ph-¬ng


   KiÕn thóc khoa häc


Kü n̈ ng ph©n tÝch


Kinh nghiÖm vµ kü n̈ ng 
thùc tÕ  


S¬ ®å 3: Tam gi¸c PTD 


Nguån: LBL[21] 


- PTD gióp cho viÖc ph¸t triÓn c«ng nghÖ n«ng l©m nghiÖp thÝch hîp víi c¸c th«n 
b¶n vμ n«ng d©n nghÌo, nh÷ng ng−êi phô thuéc vμo tμi nguyªn rõng vμ ®ang 
sinh sèng trong c¸c hÖ thèng n«ng nghiÖp phøc t¹p, ®a d¹ng vμ bÊp bªnh. T¹i 
mçi th«n b¶n, n«ng hé cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu, thö nghiÖm; vμ sù 
lùa chän vÊn ®Ò nghiªn cøu, ph¸t triÓn c«ng nghÖ lμ mét vÊn ®Ò quan träng, mμ 
ngay tõ ®©y ®· ®ßi hái cã sù tham gia cña ng−êi d©n vμ t− vÊn cña nhμ nghiªn 
cøu vμ khuyÕn n«ng l©m . PTD sÏ hç trî ®¾c lùc cho tiÕn tr×nh nμy.  


- PTD gióp cho ng−êi lμm nghiªn cøu, khuyÕn n«ng l©m hiÓu vμ biÕt ®−îc nhu 
cÇu ®Ých thùc cña th«n b¶n. Trong ph¸t triÓn khuyÕn n«ng l©m, nhu cÇu kh«ng 
ph¶i xuÊt ph¸t tõ ng−êi lμm nghiªn cøu, khuyÕn n«ng l©m mμ nã ®−îc h×nh 
thμnh tõ ng−êi sÏ sö dông kÕt qu¶ nghiªn cøu, ph¸t triÓn kü thuËt sau nμy. 
Ng−êi n«ng d©n gÆp nh÷ng v−íng m¾c vÒ mét vÊn ®Ò kü thuËt hay chÝnh s¸ch 
mμ hä cÇn ph¶i gi¶i quyÕt th× ®ã cã thÓ xuÊt ph¸t ®iÓm cña PTD. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cïng tham gia gióp cho viÖc c¶i tiÕn khuyÕn n«ng l©m vμ 
ph¸t triÓn c«ng nghÖ vμ PTD lμ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p luËn ®¸p øng ®−îc nhu 
cÇu nμy ë hiÖn t¹i vμ trong t−¬ng lai. 


2 C¸c bªn liªn quan vμ vai trß, lîi Ých cña hä trong PTD 


2.1 C¸c bªn liªn quan vμ vai trß cña hä trong PTD 


Trong PTD cã ba bªn quan träng lμ: N«ng d©n – C¸n bé khuyÕn n«ng l©m – Nhμ 
nghiªn cøu4. Tam gi¸c cña bé ba liªn quan trong PTD ®−îc minh ho¹ trong s¬ ®å 3, s¬ 
®å nμy chØ ra vai trß 
cña nghiªn cøu, n«ng 
d©n vμ khuyÕn n«ng 
l©m ®ãng gãp vμo 
tiÕn tr×nh PTD.  Chó ý 
r»ng “Tam gi¸c PTD” 
phï hîp víi c¸nh tr¸i 
cña “Con b−ím 
khuyÕn n«ng” trong 
s¬ ®å 2. 


- Vai trß cña 
n«ng d©n: 
N«ng d©n tõ 
thÕ bÞ ®éng, 
chÊp nhËn 
chuyÓn sang 
tù chñ vμ 
thùc hiÖn c¸c 
ý t−ëng cña 
chÝnh m×nh. 
KiÕn thøc, kü 


                                                 
4 Nhμ nghiªn cøu trong PTD bao gåm gi¶ng viªn ®¹i häc 
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n¨ng vμ kinh nghiÖm thùc tÕ cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng ®−îc sö dông trong c¸c 
thö nghiÖm. 


- Vai trß nhμ khuyÕn n«ng l©m: KhuyÕn n«ng l©m thay v× chuyÓn giao mét 
chiÒu ®Õn n«ng d©n sang thóc ®Èy tiÕn tr×nh vμ chia sÎ kinh nghiÖm víi th«n 
b¶n. Nhμ khuyÕn n«ng l©m ®ãng gãp kiÕn thøc cña hä – kiÕn thøc thùc tÕ vÒ 
c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ ë ®Þa ph−¬ng vμ t¹o sù liªn kÕt thμnh c«ng gi÷a n«ng d©n 
víi nhμ nghiªn cøu trong tiÕn hμnh c¸c thö nghiÖm. Do vËy c¸n bé khuyÕn n«ng 
l©m yªu cÇu cã c¸c kinh nghiÖm thùc tÕ vμ kü n¨ng thóc ®Èy thÝch hîp.  


- Vai trß nhμ nghiªn cøu – ng−êi tr−íc ®©y n¾m gi÷ toμn bé tiÕn tr×nh nghiªn 
cøu chuyÓn sang ph©n tÝch, lùa chän vμ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nghiªn cøu cïng víi 
n«ng d©n;  cung cÊp c¸c kiÕn thøc, th«ng tin c«ng nghÖ ®· cã s½n theo nhu cÇu 
cña céng ®ång. 


Mét c©u hái quan träng trong giai ®o¹n ®Çu cña PTD lμ: “N«ng d©n nμo nªn tham 
gia vμo PTD?”. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ n«ng d©n tham gia vμo trong tiÕn tr×nh. Trong th«n 
lμng, cã mét sè n«ng d©n cÇu tiÕn, muèn hiÓu biÕt nh÷ng ®iÒu míi  vμ h¨ng h¸i ®ãng 
gãp vμo viÖc ph¸t triÓn bu«n lμng. §©y lμ nh÷ng n«ng d©n nßng cèt, vμ chóng ta cÇn cã 
mét sè l−îng nhÊt ®Þnh nguån n«ng d©n nßng cèt tham gia suèt tiÕn tr×nh. Vai trß cña hä 
lμ th«ng b¸o cho d©n lμng vÒ c¸c ho¹t ®éng ®ang diÔn ra, s¾p xÕp c¸c ®ît tham quan 
chÐo, h−íng dÉn nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m , cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ lÞch sö 
vμ ®ång thêi lμ ng−êi phiªn dÞch tiÕng d©n téc ®Þa ph−¬ng. Sù tham gia cña n«ng d©n 
nßng cèt còng cÇn b¶o ®¶m r»ng nã kh«ng theo h−íng thiªn vÞ vÒ phÝa nhãm −u thÕ 
trong th«n b¶n. ChÝnh v× vËy, hä cÇn cã nh÷ng cam kÕt vμ ®©y lμ nh÷ng ng−êi cã ®éng 
c¬ tham gia tèt. Mét c¸ch lý t−ëng, c¸c n«ng d©n nßng cèt tham gia trong tiÕn tr×nh PTD 
®−îc lùa chän bëi th«n b¶n. Ngoμi ra nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o ®Þa ph−¬ng (chÝnh thøc hay 
kh«ng chÝnh thøc) cã quan hÖ tèt víi th«n b¶n th× th−êng cã vai trß næi tréi trong c¸c 
cuéc häp bu«n lμng,  víi vai trß vμ vÞ trÝ cña hä, hä cã ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña ph¸t 
triÓn vμ lan réng c«ng nghÖ, do ®ã còng cÇn ®−îc xem xÐt ®Ó thu hót hä tham gia vμo 
mét sè giai ®o¹n thÝch hîp. Mét sè tiªu chÝ kh¸c ®Ó lùa chän n«ng d©n tham gia lμ: d©n 
téc b¶n ®Þa, ®¹i diÖn c¸c nhãm kinh tÕ vμ giíi. Trong c¸c céng ®ång d©n téc thiÓu sè, 
n«ng d©n nßng cèt cÇn sö dông ®−îc tiÕng kinh ®Ó giao tiÕp víi ng−êi bªn ngoμi.  


2.2  Tr¸ch nhiÖm vμ lîi Ých cña c¸c bªn tham gia trong PTD 


Ba bªn tham gia vμo PTD: N«ng d©n/th«n b¶n, khuyÕn n«ng l©m vμ nhμ nghiªn cøu 
®Òu cã tr¸ch nhiÖm riªng vμ ®−îc ph©n ®Þnh t−¬ng ®èi râ rμng: 


• Tr¸ch nhiÖm cña n«ng d©n hoÆc th«n b¶n: 


- Chñ ®éng qu¶n lý, thùc thi, gi¸m s¸t c¸c thö nghiÖm cña m×nh. 


- Sö dông lao ®éng vμ nguån lùc s½n cã cña hä ®Ó tiÕn hμnh thö nghiÖm. 


- Hîp t¸c chÆt chÎ víi khuyÕn n«ng l©m vμ nhμ nghiªn cøu trong tiÕn tr×nh. 


- Chia sÎ c¸c kinh nghiÖm cña hä víi c¸c n«ng d©n kh¸c trong th«n b¶n. 


• Tr¸ch nhiÖm cña khuyÕn n«ng l©m: 
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- Tham gia trùc tiÕp vμ th−êng xuyªn vμo tiÕn tr×nh, tõ viÖc ®ãng gãp c¸c 
kinh nghiÖm thùc tÕ cho n«ng n«ng d©n, thóc ®Èy viÖc lùa chän thö 
nghiÖm ®Õn viÖc gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. 


- Cung cÊp, hç trî  cho n«ng d©n c¸c dÞch vô ®Çu vμo, th«ng tin liªn quan 
vμ chia sÎ c¸c kinh nghiÖm cña hä víi n«ng d©n. 


- Tæ chøc liªn kÕt gi÷a n«ng d©n víi nhμ nghiªn cøu ®Ó tiÕn hμnh thö 
nghiÖm. 


- TiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng më réng nh− tæ chøc trao ®æi kinh 
nghiÖm gi÷a n«ng d©n víi n«ng d©n, x©y dùng c¸c tμi liÖu phæ biÕn kinh 
nghiÖm tõ kÕt qu¶ thñ nghiÖm vμ tæ chøc lan réng c¸c kÕt qu¶ thö 
nghiÖm. 


• Tr¸ch nhiÖm cña nhμ nghiªn cøu: Nhμ nghiªn cøu cã tr¸ch nhiÖm triÓn 
khai c¸c nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn c«ng nghÖ vμo thùc tiÔn, th«ng qua PTD 
thay v× toμn quyÒn trong tiÕn tr×nh nghiªn cøu, hä cã tr¸ch nhiÖm: 


- T×m hiÓu kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng, ph©n tÝch vÊn ®Ò cña n«ng d©n ®Ó cïng 
hä x¸c ®Þnh c¸c −u tiªn thö nghiÖm 


- Tham gia vμo tiÕn tr×nh PTD cïng víi n«ng d©n vμ khuyÕn n«ng l©m,  
cung cÊp c¸c th«ng tin c«ng nghÖ, kiÕn thøc khoa häc ®Ó hç trî cho viÖc 
thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm cña n«ng d©n. 


- Hç trî cho n«ng d©n c¸ch gi¸m s¸t, theo dái, tμi liÖu ho¸ ®Ó ®¸nh gi¸ 
hiÖu qu¶ cña c¸c thö nghiÖm. 


 


PTD ®em l¹i lîi Ých cho nhiÒu bªn tham gia kh¸c nhau, v× ®©y lμ mét tiÕn tr×nh thö 
nghiÖm vμ häc hái chia sÎ kinh nghiÖm. VÒ thùc chÊt sù tham gia sÏ ®−îc kÝch thÝch bëi 
c¸c lîi Ých mμ mçi bªn sÏ cã ®−îc trong tiÕn tr×nh PTD. Ba bªn tham gia vμ còng lμ 
nh÷ng ng−êi h−ìng lîi chÝnh trong tiÕn tr×nh, tÊt nhiªn lîi Ých trùc tiÕp ph¶i thuéc vÒ 
ng−êi n«ng d©n, th«n b¶n; v× PTD víi môc tiªu chÝnh lμ ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi cho 
th«n b¶n ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng vμ qu¶n lý bÒn v÷ng c¸c nguån tμi nguyªn thiªn nhiªn. Cã 
thÓ nhËn ra c¸c lîi Ých trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cña tõng bªn trong tiÕn tr×nh PTD nh− 
sau: 


• Lîi Ých cho n«ng d©n vμ th«n b¶n: 


- Cã c¬ héi  gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña hä hoÆc ®−îc thö nghiÖm ý t−ëng míi mμ hä 
mong muèn, c¸c ý t−ëng nμy hä kh«ng thÓ tù gi¶i quyÕt mμ cÇn cã sù hç trî 
cña nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m. 


- N¨ng lùc qu¶n lý thö nghiÖm, ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña n«ng d©n vμ th«n b¶n 
®−îc n©ng cao vμ s¶n xuÊt cña n«ng d©n ®−îc c¶i tiÕn. 


- §−îc häc hái vμ chia sÎ kinh nghiÖm s¶n xuÊt, qu¶n lý víi c¸c bªn liªn quan 
bªn ngoμi vμ víi c¸c n«ng d©n kh¸c. 


- TiÕp cËn tèt h¬n víi c¸c ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng, c¸c dÞch vô vμ th«ng tin 
khoa häc kü thuËt, thÞ tr−êng, gi¸ c¶....  
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H×nh 2: N«ng d©n ®Ì xuÊt ý t−ëng 


•  Lîi Ých cho c¸c c¸n bé khuyÕn n«ng l©m:  


- Nhμ khuyÕn n«ng cã c¬ héi bæ sung c¸c c«ng cô, ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng 
thÝch hîp vμ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña n«ng d©n. 


- N©ng cao n¨ng lùc th«ng qua tiÕn tr×nh gi¸m s¸t chÆt chÎ c¸c thö nghiÖm, 
®©y lμ tiÕn tr×nh häc th«ng qua lμm. 


- TiÕp cËn tèt h¬n víi kiÕn thøc khoa häc vμ ®Þa ph−¬ng. 


- NhËn ®−îc sù ñng hé cña n«ng d©n vμ thùc hiÖn tèt viÖc lan réng kÕt qu¶ nhê 
tiÕn tr×nh “tõ n«ng d©n ®Õn n«ng d©n” 


• Lîi Ých cho nhμ nghiªn cøu, gi¶ng d¹y: 


- Cã c¬ héi häc hái kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng trong tiÕn tr×nh PTD víi n«ng d©n vμ 
khuyÕn n«ng l©m 


- TiÕn hμnh ®−îc nh÷ng nghiªn cøu thÝch øng víi ®iÒu kiÖn cña n«ng d©n. 


- C¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, thóc ®Èy tiÕn tr×nh häc tËp tõ hiÖn tr−êng. 
N©ng cao ®−îc kiÕn thøc vμ kü n¨ng ¸p dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cã sù 
tham gia. 


 Ngoμi ra c¸c th«ng tin tõ tiÕn tr×nh PTD còng gióp cho c¸c nhμ qu¶n lý, ho¹ch 
®Þnh chÝnh s¸ch cã c¸ch nh×n míi vÒ vÊn ®Ò ph¸t triÓn c«ng nghÖ n«ng l©m nghiÖp ë 
n«ng th«n ®Ó c¶i tiÕn chÝnh s¸ch vμ ra quyÕt ®Þnh khuyÕn n«ng l©m thÝch hîp. 


3 Nguyªn t¾c ¸p dông PTD 
§Ó PTD thùc sù lμ mét c«ng cô ®¾c lùc cho khuyÕn n«ng l©m vμ nghiªn cøu cã sù 


tham gia, mét sè nguyªn t¾c sau cÇn ®−îc tu©n thñ vμ b¶o ®¶m cho tiÕn tr×nh cã hiÖu 
qu¶: 


• C¸c bªn liªn quan 
®−îc coi lμ b×nh 
®¼ng, nhμ nghiªn 
cøu, c¸n bé 
khuyÕn n«ng l©m 
vμ n«ng d©n cïng 
tham gia vμo tiÕn 
tr×nh ®Ó t¹o ra m«i 
tr−êng häc tËp 
chung trong t×m 
kiÕm “c¸i míi” cã 
hiÖu qu¶. 
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• Chñ ®Ò PTD  n»m trong ph¹m vi nh÷ng vÊn ®Ò mμ b¶n th©n hé gia ®×nh cã 
thÓ tù quyÕt ®Þnh vμ kiÓm so¸t, hoÆc lμ vÊn ®Ò cã quy m« cÊp céng ®ång, 
th«n x·, vμ tõ ®ã cã thÓ ph¸t triÓn thμnh c¸c thö nghiÖm mang tÝnh céng 
®ång, nh− lμ ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng céng ®ång, ®æi míi 
qu¶n lý th«n bu«n. PTD kh«ng thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò v−ît ngoμi tÇm kiÓm 
so¸t cña céng ®ång ®Þa ph−¬ng.  


 Ueli Scheuermeier & Elisabeth Katz (2000)[11] ®· ®−a h×nh t−îng qu¶ trøng ®Ó 
thuyÕt minh cho viÖc x¸c ®Þnh giíi h¹n ph¹m vi PTD vμ lùa chän chñ ®Ò. S¬ ®å 4 thÓ 
hiÖn quan ®iÓm nμy 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


S¬ ®å 4: Qu¶ trøng - H×nh ¶nh Èn dô vÒ giíi h¹n cña PTD 


 


- Lßng ®á qu¶ trøng lμ nh÷ng vÊn ®Ò mμ b¶n th©n hé gia ®×nh cã thÓ tù 
quyÕt ®Þnh vμ kiÓm so¸t. PTD sÏ tËp trung vμo ®ã. 


- Lßng tr¾ng trøng lμ c¸c vÊn ®Ò mμ hé gia ®×nh kh«ng thÓ kiÓm so¸t, ®©y 
lμ vÊn ®Ò cã quy m« cÊp th«n b¶n, x·. PTD còng cã thÓ thùc hiÖn ë ®©y, 
vμ ®ã lμ c¸c thö nghiÖm mang tÝnh th«n b¶n, nh− lμ ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng 
thøc qu¶n lý rõng céng ®ång, ®æi míi qu¶n lý th«n bu«n. 


- Vá trøng lμ khung luËt ph¸p, chÝnh s¸ch , hμnh chÝnh cho phÐp ng−êi d©n 
vμ th«n b¶n thùc hiÖn trong khu«n khæ ®ã. Ngoμi vá trøng lμ c¸c vÊn ®Ò 
v−ît ngoμi tÇm kiÓm so¸t cña th«n b¶n ®Þa ph−¬ng. PTD kh«ng thùc hiÖn 
trong ph¹m vi nμy.  


 


• Trong PTD, chØ cã ý t−ëng míi ®−îc ®−a ra thö nghiÖm (ý t−ëng ch−a bao 
giê ®−îc ¸p dông tr−íc ®©y ë ®Þa ph−¬ng, bao gåm míi vÒ c«ng nghÖ, hoÆc 
míi vÒ c¸ch tæ chøc qu¶n lý, hoÆc míi vÒ ®iÒu kiÖn ¸p dông).  


 


Nh÷ng vÊn ®Ò mμ hé 
cã thÓ tù m×nh quyÕt 
®Þnh vμ kiÓm so¸t 


Nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc quyÕt 
®Þnh vμ kiÓm so¸t bëi: 


- Céng ®ång th«n 


- X· 


- HoÆc th«ng qua bμn b¹c, 
thèng nhÊt víi c¸c x· 
bªn 


Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn cã c¸c quyÕt 
®Þnh hμnh chÝnh hoÆc cña nhμ 
n−íc tõ cÊp x· trë lªn 
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Hép 1: ThÕ nμo lμ mét ý t−ëng míi? 


- Míi vÒ kü thuËt vμ c«ng nghÖ: Cã nghÜa lμ c¸c ý t−ëng nμy vÒ mÆt c«ng nghÖ 
vμ kü thuËt ch−a ®−îc ¸p dông, hoÆc ch−a nghe nãi ®Õn. 


- Míi vÒ tæ chøc qu¶n lý: Cã nghÜa lμ sù ®æi míi vÒ c¬ b¶n trong c¸c tæ chøc 
qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý tμi nguyªn. VÝ dô: Thö nghiÖm vÒ qu¶n lý rõng theo 
nhãm hé. 


- Míi vÒ ®iÒu kiÖn ¸p dông: Cã thÓ lo¹i thö nghiÖm nμy ®· ®−îc lμm ë ®©u ®ã, 
nh−ng ch−a ®−îc ¸p dông ë ®Þa ph−¬ng, tuy nhiªn ®iÒu kiÖn ¸p dông ë ®©y 
kh¸c víi n¬i xuÊt xø. Nãi kh¸c ®i, nÕu ®Þa ph−¬ng nμy cã ®iÒu kiÖn kh¸ ®ång 
nhÊt víi n¬i ®ang tiÕn hμnh th× kh«ng cÇn ph¶i khëi x−íng thö nghiÖm, nã cã 
thÓ thùc hiÖn qua ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ. C¸c th«ng tin nμy nhμ 
nghiªn cøu vμ c¸n bé khuyÕn n«ng cÇn lμm râ vμ cung cÊp cho th«n b¶n. 


 


• ý t−ëng ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu vμ n¨ng lùc/nguån lùc cña ng−êi d©n, b¶o 
®¶m c¬ héi tham gia cho nhiÒu n«ng d©n quan t©m; ®ång thêi c«ng nghÖ ph¶i 
thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vμ sinh th¸i ®Þa ph−¬ng. 


• ý t−ëng ®−îc lùa chän thö nghiÖm ph¶i cã kh¶ n¨ng ®Ó nh©n réng, ®Ó cho 
nhiÒu n«ng d©n kh¸c cã thÓ h−ëng lîi tõ c¸c thö nghiÖm ®ã. 


• PTD lμ mét tiÕn tr×nh häc tËp vμ nghiªn cøu cña th«n b¶n vμ c¸c bªn liªn 
quan, do ®ã c¸c th«ng tin vÒ tiÕn tr×nh vμ kÕt qu¶ cña thö nghiÖm, c¸c kinh 
nghiÖm thu ®−îc vμ c¸c d÷ liÖu liªn quan ®Òu cÇn ®−îc theo dái, ghi chÐp, l−u 
tr÷ cÈn thËn ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vμ c¸c t¸c ®éng cña nã; thu thËp c¸c 
bμi häc kinh nghiÖm ®Ó chia sÎ víi c¸c bªn liªn quan vμ cung cÊp cho c¸c 
n«ng d©n kh¸c th«ng qua khuyÕn n«ng l©m. 


4 TiÕn tr×nh thùc hiÖn PTD 
Dùa vμo kinh nghiÖm ph¸t triÓn PTD trong ch−¬ng tr×nh hç trî LNXH ë c¸c vïng 


sinh th¸i n«ng nghiÖp, nh©n v¨n kh¸c nhau ë ViÖt Nam, c¸c giai ®o¹n vμ c¸c b−íc ®· 
®−îc lμm râ bëi c¸c thμnh viªn/®èi t¸c tham gia. C¸c b−íc trong tiÕn tr×nh PTD ®−îc 
chia ra mét c¸ch chi tiÕt ®Ó c¸c bªn liªn quan nhËn râ tõng vÊn ®Ò cÇn ®−îc th¶o luËn vμ 
thùc hiÖn ®Çy ®ñ trong toμn bé chu tr×nh, còng môc tiªu mμ nã ph¶i ®¹t ®−îc. Cã 5 giai 
®o¹n chÝnh vμ mét giai ®o¹n chuÈn bÞ cÇn ®−îc tiÕn hμnh theo tuÇn tù, vμ 14 b−íc chi 
tiÕt sÏ h−íng dÉn c¸c bªn thùc thi chu tr×nh PTD mét c¸ch hoμn chØnh; c¸c giai ®o¹n 
chÝnh vμ c¸c b−íc cô thÓ cña nã ®−îc thÓ hiÖn s¬ ®å 5 


 


1. Giai ®o¹n chuÈn bÞ: Nhãm PTD (bao gåm nhμ nghiªn cøu/gi¶ng d¹y, 
khuyÕn n«ng l©m vμ n«ng d©n nßng cèt) thu thËp th«ng tin c¬ së vμ ph©n 
tÝch c¸c vÊn ®Ò, c¬ héi trong th«n b¶n. §Æc biÖt lμ lùa chän lÜnh vùc hä quan 
t©m, tõ ®©y x¸c ®Þnh chñ ®Ò mμ PTD cÇn theo ®uæi. Giai ®o¹n nμy gåm 2 
b−íc: 1) Ph©n tÝch t×nh h×nh vμ 2) lùa chän chñ ®Ò PTD. §ång thêi trong 
giai ®o¹n nμy ng−êi ta còng chuÉn bÞ vÒ kh©u tæ chøc, thèng nhÊt víi chÝnh 
quyÒn ®Þa ph−¬ng, lμm râ lý do, môc ®Ých ý nghÜa, lîi Ých vμ tr¸ch nhiÖm 
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cña ®Þa ph−¬ng, s¾p xÕp kÕ ho¹ch, n«ng d©n tham gia ®Ó khëi x−íng PTD 
t¹i th«n bu«n. 


2. Giai ®o¹n khëi x−íng: §©y lμ mét giai ®o¹n quan träng trong chu tr×nh, c¸c 
ý t−ëng míi ®−îc ph¸t hiÖn, thÈm ®Þnh, lùa chän ®Ó ph¸t triÓn thμnh thö 
nghiÖm. Nhãm PTD cïng víi c¸c nhãm n«ng d©n kh¸c cïng nhau hîp t¸c 
chÆt chÎ ®Ó ®¹t ®−îc c¸c thiÕt kÕ thö nghiÖm míi vμ ®−îc th«n b¶n t¸n 
thμnh. Nhãm n«ng d©n së thÝch ®−îc h×nh thμnh vμ b¾t ®Çu cho viÖc thiÕt kÕ 
®Ó chuÈn bÞ thùc thi thö nghiÖm mμ hä mong ®îi. Giai ®o¹n nμy gåm cã 5 
b−íc chi tiÕt: 1) Ph¸t hiÖn ý t−ëng míi, 2) sμng läc vμ lμm râ ý t−ëng th«ng 
qua c«ng cô tê ý t−ëng, 3) lùa chän ý t−ëng −u tiªn ®−a ra thö nghiÖm; 4) 
b×nh bÇu hé tham gia thö nghiÖm, vμ 5) thiÕt kÕ chi tiÕt thö nghiÖm víi c¸c 
lý do, tiªu chÝ, kü thuËt cô thÓ th«ng qua c«ng cô tê thö nghiÖm. 


3. Giai ®o¹n thùc thi: C¸c bªn tham gia lËp kÕ ho¹ch hμnh ®éng, lÞch viÕng 
th¨m vμ tæ chøc phèi hîp thùc hiÖn. N«ng d©n lμ ng−êi thùc hiÖn; c¸n bé 
KNL ®ãng vai trß thóc ®Èy, hç trî; nhμ nghiªn cøu sÏ t− vÊn cho tiÕn tr×nh 
thùc thi. Giai ®o¹n nμy gåm 02 b−íc: 1) LËp kÕ ho¹ch vμ 2) phèi hîp thùc 
hiÖn 


4. Giai ®o¹n gi¸m s¸t vμ tμi liÖu ho¸: VÒ mÆt thêi gian th× giai ®o¹n nμy ®−¬c 
tiÕn hμnh ®ång thêi víi giai ®o¹n thùc thi thö nghiÖm, nh−ng do tÝnh chÊt 
quan träng mμ nã ®−îc ®Ò cËp nh− mét bé phËn riªng biÖt. Trong giai ®o¹n 
nμy c¸c bªn liªn quan cïng tham gia gi¸m s¸t vμ tμi liÖu ho¸ tÊt c¶ nh÷ng 
vÊn ®Ò x·y ra, c¸c bμi häc kinh nghiÖm. C¸c chØ tiªu theo dâi trong tê thö 
nghiÖm ®−îc n«ng d©n ghi chÐp vμo sæ tay theo dâi víi sù hç trî cña 
khuyÕn n«ng vμ nhμ nghiªn cøu. C¸c nhËn xÐt kh¸c trong tiÕn tr×nh cña 
ng−êi bªn ngoμi, n«ng d©n kh¸c sÏ ®−îc c¸c bªn ghi nhËn l¹i ®Çy ®ñ trong 
sæ tay n«ng d©n. C¸c tμi liÖu, b¸o c¸o ®Þnh kú ®−îc c¸n bé khuyÕn n«ng l©m 
viÕt vμ cung cÊp  cho c¸c cÊp qu¶n lý liªn quan vμ ng−êi quan t©m kh¸c 
trong vμ ngoμi th«n b¶n. Cã mét b−íc chÝnh trong giai ®o¹n nμy lμ gi¸m s¸t 
cã sù tham gia vμ tμi liÖu ho¸ tiÕn tr×nh. 


5. Giai ®o¹n kÕt thóc: §©y lμ mét giai ®o¹n ng¾n, mang tÝnh thßi ®iÓm h¬n lμ 
giai ®o¹n, nh−ng cã vÞ trÝ quan träng trong tæng kÕt c¸c kinh nghiÖm. Môc 
tiªu cña nã lμ ®¸nh gi¸ vμ x¸c minh xem thö nghiÖm cã thμnh c«ng hay 
kh«ng? §¸nh gi¸ trªn ®ång ruéng, hiÖn tr−êng sÏ ®−îc thùc hiÖn, n«ng d©n 
thö nghiÖm sÏ lμ ng−êi chuÈn bÞ vμ gi¶i thÝch cho c¸c bªn liªn quan vμ n«ng 
d©n kh¸c nh−ng kinh nghiÖm vμ kÕt qu¶ cña m×nh. Tæng kÕt c¸c d÷ liÖu cña 
tiÕn tr×nh vμ kÕt qu¶ ý kiÕn ®¸nh gi¸ sÏ h×nh thμnh ®−îc mét b¸o c¸o cuèi 
cïng ®Çy ®ñ. B¸o c¸o nμy ®−îc lμm bëi khuyÕn n«ng l©m vμ nhμ nghiªn 
cøu. Giai ®o¹n nμy gåm 2 b−íc: 1) Tæ chøc ®¸nh gi¸ cã sù tham gia trªn 
hiÖn tr−êng vμ 2) tμi liÖu ho¸, viÕt b¸o c¸o. 


 







 20
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6. Giai ®o¹n lan réng: C¸c kinh nghiÖm, c¸c ®æi míi cÇn ®−îc phæ biÕn. C¸c 
c«ng cô, ph−¬ng tiÖn khuyÕn n«ng sÏ ®−îc ¸p dông vμ ph−¬ng ph¸p “tõ 
n«ng d©n ®Õn n«ng d©n” lμ h÷u Ých cho viÖc më réng vμ chia sÎ kinh 
nghiÖm víi n«ng d©n vμ th«n b¶n kh¸c. Giai ®o¹n nμy cã hai b−íc chÝnh: 1) 
Ph¸t triÓn c¸c tμi liÖu khuyÕn n«ng l©m vμ 2) tæ chøc c¸c h×nh thøc lan réng 
kÕt qu¶ thö nghiÖm. 


S¬ ®å 5: TiÕn tr×nh PTD 
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4.1 Giai ®o¹n chuÈn bÞ 


4.1.1 Thu thËp th«ng tin vμ ph©n tÝch t×nh h×nh hiÖn t¹i - T¹o lËp quan hÖ 


B¶ng 2:  Tãm t¾t b−íc 1: Ph©n tÝch t×nh h×nh 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù 
thùc hiÖn 


Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi gian Ng−êi tham 
gia 


Tæ chøc 
®¸nh gi¸ 
n«ng th«n 


RRA, PRA  


SWOT, 
5Whys, c©y 
vÊn ®Ò 


3 - 5 ngμy C¸c bªn cã sù hiÓu biÕt chung 
vÒ t×nh h×nh bu«n lμng. 


X¸c ®Þnh c¸c c¬ héi vμ vÊn ®Ò 


§¹t ®−îc sù thèng nhÊt víi ®Þa 
ph−¬ng vÒ viÖc tiÕn hμnh 
PTD, lμm râ c¸c lîi Ých vμ 
nghÜa vô cña ng−êi d©n tham 
gia, sù hç trî tõ bªn ngoμi. 
Chän lùa ®−îc ®Þa ph−¬ng 
tham gia PTD.  


Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn 
n«ng l©m t¹o lËp ®−îc mèi 
quan hÖ tin cËy víi ®Þa ph−¬ng 
vμ ng−êi d©n. 


 


Lùa chän ®Þa 
ph−¬ng tham 
gia PTD 


Häp th¶o luËn 
víi ng−êi d©n 
vμ chÝnh quyÒn 
®Þa ph−¬ng 


C¨n cø vμo 
c¸c tiªu chÝ 


 


 


N«ng d©n 
nßng cèt 


KhuyÕn N«ng 
l©m vμ nghiªn 
cøu 


C¸c bªn liªn 
quan kh¸c 


 
Môc tiªu  


§©y lμ b−íc chuÈn bÞ cho PTD, môc tiªu cÇn ®¹t ®−îc lμ: 


• C¸c bªn cã sù hiÓu biÕt chung vÒ t×nh h×nh bu«n lμng nh− ®iÒu kiÖn kinh tÕ 
x· héi, v¨n ho¸, tù nhiªn. 


• X¸c ®Þnh ®−îc c¸c c¬ héi vμ vÊn ®Ò trong th«n b¶n. 


• §¹t ®−îc sù thèng nhÊt víi ®Þa ph−¬ng vÒ viÖc tiÕn hμnh PTD, lμm râ c¸c lîi 
Ých vμ nghÜa vô cña ng−êi d©n tham gia, c¸i g× hç trî tõ bªn ngoμi. Chän lùa 
®−îc ®Þa ph−¬ng tham gia PTD. 


• Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m t¹o lËp ®−îc mèi quan hÖ tin cËy víi ®Þa 
ph−¬ng vμ ng−êi d©n. 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh  


1. Tæ chøc ®¸nh gi¸ n«ng th«n: §©y lμ c«ng viÖc chuÈn bÞ ®Çu tiªn, nhμ 
nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m tæ chøc ho¹t ®éng nμy.  KhuyÕn n«ng l©m lμ 
ng−êi hiÓu biÕt t×nh h×nh ®Þa ph−¬ng sÏ ®ãng vai trß quan träng trong cung 
cÊp th«ng tin vμ ®Ò xuÊt ®Þa ph−¬ng kh¶o s¸t ®¸nh gi¸. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh:   
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H×nh 3: Ph©n tÝch sö dông ®Êt víi giμ lμng 


- Thu thËp sè liÖu thø cÊp vμ c¸c cuéc viÕng th¨m s¬ bé vμ th¶o luËn víi 
c¸c ng−êi l·nh ®¹o x·, th«n ®Ó cã th«ng tin chung vμ sù hiÓu biÕt lÉn 
nhau ®Çu tiªn. 


- Lùa chän c¸c c«ng cô thÝch hîp cña RRA hoÆc PRA ®Ó thu thËp vμ ph©n 
tÝch th«ng tin. KÕt qu¶ cña nã lμ ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò, c¬ héi còng nh− 
tiÒm n¨ng trong th«n b¶n liªn quan ®Õn qu¶n lý vμ ®æi míi s¶n xuÊt. 


- Ph¸t hiÖn vÊn ®Ò −u tiªn th«ng qua tæ chøc th¶o luËn, b×nh chän víi n«ng 
d©n. 


- C¸c c«ng cô ph©n tÝch ®−îc nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m ¸p dông 
®Ó ph©n tÝch vÊn ®Ò víi th«n b¶n nh−: SWOT, 5 Whys, c©y vÊn ®Ò. KÕt 
qu¶ lμ t×m ra nguyªn nh©n cña c¸c vÊn ®Ò vμ ®−a ra ®Þnh h−íng c¸c gi¶i 
ph¸p −u tiªn.  


2. Chän lùa ®Þa ph−¬ng tham gia PTD vμ t¹o lËp mèi quan hÖ: Ho¹t ®éng 
nμy cÇn ®¹t kÕt qu¶ 
x¸c ®Þnh ®−îc th«n 
b¶n tham gia PTD, 
trong ®ã nhμ 
nghiªn cøu vμ 
khuyÕn n«ng l©m 
cÇn thèng nhÊt víi 
®Þa ph−¬ng vÒ 
tr¸ch nhiÖm, quyÒn 
lîi khi hä tham 
gia, lμm râ nh÷ng 
g× cã thÓ hç trî vμ 
kh«ng hç trî tõ 
bªn ngoμi. T¹o 
quan hÖ tin cËy víi 
th«n b¶n, tr¸nh t¹o ra kú väng cña n«ng d©n vÒ c¸c tμi trî “kh«ng hoμn l¹i” 
tõ bªn ngoμi. ViÖc dung hoμ c¸c mèi quan t©m lμ quan träng trong tiÕn tr×nh 
tiÕp cËn  vμ t¹o ra kh«ng khÝ hîp t¸c tõ ban ®Çu. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh:  


- Häp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vμ n«ng d©n ®¹i diÖn ®Ó lμm râ môc tiªu 
PTD. 


- Th¶o luËn víi ®Þa ph−¬ng ®Ó kh¼ng ®Þnh sù tham gia cña hä vμ quyÕt 
®Þnh lùa chän ®Þa ph−¬ng tham gia theo c¸c tiªu chÝ: 


+ Ng−êi d©n vμ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng mong muèn vμ s½n sμng tham 
gia vμo tiÕn tr×nh PTD theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®−îc gi¶i thÝch (quyÒn lîi, 
tr¸ch nhiÖm cña ®Þa ph−¬ng, ng−êi d©n; c¸i g× ng−êi bªn ngoμi hç trî vμ 
kh«ng hç trî). 


+ Ng−êi d©n ë ®ã cã quyÒn sö dông ®Êt râ rμng. 
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+ Th«n b¶n ®ã cÇn ®¹i diÖn vÒ ®iÒu kiÖn sinh th¸i n«ng l©m nghiÖp, d©n 
téc, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi trong khu vùc ®Ó kÕt qu¶ thö nghiÖm sau nμy 
cã thÓ lan réng mét c¸ch dÔ dμng. 


 


4.1.2 Lùa chän chñ ®Ò cho PTD vμ s¾p xÕp tæ chøc khëi x−íng PTD 


B¶ng 3: Tãm t¾t  B−íc 2: Lùa chän chñ ®Ò PTD - Tæ chøc khëi x−íng 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc 
hiÖn  


Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


Cung cÊp c¸c th«ng tin 
chung vÒ PTD cho d©n 
lμng.  


Thèng nhÊt sù tham gia 
cña d©n lμng 


Thèng nhÊt chñ ®Ò PTD 
vμ giíi h¹n cña nã 


Thèng nhÊt ch−¬ng tr×nh 
khëi x−íng PTD t¹i bu«n 
lμng 


X¸c ®Þnh n«ng d©n nßng 
cèt tham gia khëi x−íng 
(Giíi, d©n téc, thμnh phÇn 
kinh tÕ, tuæi) 


Giíi thiÖu vÒ PTD 
cho ng−êi d©n 
th«n b¶n. Lμm râ 
qiuyÒn lîi vμ tr¸ch 
nhiÖm cña c¸c 
bªn tham gia 


Thèng nhÊt chñ 
®Ò PTD 


LËp kÕ ho¹ch khëi 
x−íng PTD 


B×nh chän hé 
tham gia khëi 
x−íng 


 


Häp toμn th«n 
b¶n lÇn 1 


 


 


1 buæi Toμn d©n 
bu«n lμng 


L·nh ®¹o th«n, 
x· 


KhuyÕn n«ng 
l©m 


Nhμ nghiªn 
cøu 


C¸c bªn liªn 
quan kh¸c 


 


Môc tiªu  


B−íc nμy nh»m ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu chÝnh: 


• C¸c kh¸i niÖm, nguyªn t¾c PTD chung vμ nh÷ng giíi h¹n ph¹m vi cña PTD  ®−îc 
tr×nh bμy, th¶o luËn tr−íc toμn th«n b¶n. Th«n b¶n cã sù hiÓu biÕt râ rμng vÒ mét 
tiÕn tr×nh mμ m×nh s¾p hîp t¸c khëi x−íng, bao gåm lîi Ých vμ nghÜa vô cña hä 
khi tham gia. 


• Thèng nhÊt ®−îc chñ ®Ò PTD trªn c¬ së dung hoμ ®−îc mèi quan t©m cña c¸c 
bªn liªn quan vμ th«n b¶n.  


• Thèng nhÊt ®−îc mét ch−¬ng tr×nh lμm viÖc trong th«n b¶n ë giai ®o¹n khëi 
x−íng. 


• N«ng d©n nßng cèt tham gia vμo tiÕn tr×nh khëi x−íng ®−îc b×nh chän bëi th«n 
b¶n. 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh 


Mét cuéc häp th«n  ®−îc lÇn 1 ®−îc khuyÕn n«ng l©m vμ nhμ nghiªn cøu cïng hîp 
t¸c tæ chøc. Thμnh phÇn tham gia gåm ®¹i diÖn c¸c hé gia ®×nh trong th«n bu«n, nªn 
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Hép 2: VÝ dô vÒ chñ ®Ò PTD 


T¹i Th«n 6, x· Dak R�Tih, Daklak; céng ®ång MN«ng ®· ®−îc giao rõng tù nhiªn 
®Ó qu¶n lý vμ kinh doanh. VÊn ®Ò ®Æt ra lμ lμm thÕ nμo hä cã thÓ qu¶n lý vμ sö dông 
rõng  cã hiÖu qu¶, cã thu nhËp tõ rõng. Trong khëi x−íng PTD t¹i ®©y ®· thèng nhÊt chñ 
®Ò: 


Lμm thÕ nμo ®Ó qu¶n lý - sö dông rõng vμ ®Êt rõng ®−îc giao nh»m n©ng cao ®êi 
sèng cña ng−êi d©n th«n 6 


khuyÕn khÝch phô n÷ tham gia ngay trong cuéc häp th«n ®Çu tiªn; l·nh ®¹o x·, th«n 
bu«n, giμ lμng; ®¹i diÖn c¸c ban chuyªn m«n vÒ n«ng l©m, ®Þa chÝnh trong x·, c¸c c¬ 
quan n«ng l©m nghiÖp ë ®Þa ph−¬ng; khuyÕn n«ng l©m huyÖn vμ nhãm nghiªn cøu. 
Trong cuéc häp nμy c¸c c«ng viÖc sau ®−îc tiÕn hμnh: 


1. Giíi thiÖu vÒ PTD, t¹o ra sù hiÓu biÕt chung, lμm râ vai trß tr¸ch nhiÖm, lîi 
Ých cña nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m vμ th«n b¶n vμ hé gia ®×nh khi 
tham gia vμo tiÕn tr×nh PTD. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: C¸n bé khuyÕn n«ng vμ nhμ nghiªn cøu giíi thiÖu c¸c 
kh¸i niÖm, nguyªn t¾c chung cña PTD, th«ng b¸o râ rμng víi n«ng d©n vÒ quyÒn lîi 
vμ tr¸ch nhiÖm cña hä khi tham gia. 


2. Thèng nhÊt chñ ®Ò PTD: KÕt qu¶ c«ng viÖc nμy lμ mét chñ ®Ò PTD râ rμng 
®−îc th«n b¶n, ng−êi d©n vμ nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m nhÊt trÝ. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: C¸c bªn th¶o luËn víi nhau ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt. Chñ 
®Ò nμy ®−îc ®−a ra trªn c¬ së b−íc ph©n tÝch t×nh h×nh, vμ kÕt hîp ®−îc mèi quan 
t©m cña ng−êi d©n víi c¸c ch−¬ng tr×nh dù ¸n  bªn ngoμi. 


 


3. LËp kÕ ho¹ch lμm viÖc cho nh÷ng ngμy tiÕp theo cña ®ît khëi x−íng.  Ch−¬ng 
tr×nh nμy cÇn lËp chi tiÕt bao gåm c¸c h¹ng môc sau: C¸c ho¹t ®éng / Ph−¬ng 
ph¸p c«ng cô tiÕn hμnh / Ph©n c«ng viÖc theo nhãm /  Sè hé tham gia trong tõng 
b−íc / KÕt qu¶ dù kiÕn / Nguêi chÞu tr¸ch nhiÖm /  §Þa ®iÓm / Thêi gian. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Nhãm thóc ®Èy (khuyÕn n«ng vμ nhμ nghiªn cøu) sö 
dông mét ma trËn trªn giÊy Ao ®Ó th¶o luËn vμ lËp kÕ ho¹ch víi th«n b¶n. Trong 
®ã c¸c néi dung nh−: TiÕn tr×nh, c¸c ho¹t ®éng, c«ng cô, kÕt qu¶ dù kiÕn, thêi 
gian, ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®−îc nhãm thóc ®Èy ®−a ra tr−íc, sau ®ã toμn th«n 
sÏ ®Ò xuÊt viÖc ph©n c«ng sè hé tham gia, ®Þa ®iÓm lμm viÖc... 


4. B×nh chän n«ng d©n nßng cèt tham gia vμo giai ®o¹n khëi x−íng: KÕt qu¶ 
sÏ chän lùa ®−îc c¸c hé ®¹i diÖn tham gia vμo tiÕn tr×nh khëi x−íng, sè l−îng 
n«ng d©n nßng cèt tham gia cÇn cã kho¶ng 3-5 ng−êi trong mét nhãm lμm viÖc 
trªn hiÖn tr−êng. 
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H×nh 4: Häp d©n lÇn ®Çu tiªn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch khëi x−íng PTD 


Hép 3: Kinh nghiÖm ph¸t hiÖn c¸c n«ng d©n nßng cèt trong giai ®o¹n chuÈn bÞ khëi 
x−íng PTD 


 Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ khëi x−íng PTD ë th«n MÕn B«i, Kim B«i, Hoμ B×nh, 
tr−íc khi ®i t×m kiÕm ý t−ëng, nhãm gi¶ng viªn ®· cïng th¶o luËn víi c¸c céng t¸c viªn 
th«n b¶n ®Ó t×m ra nh÷ng n«ng d©n tiÕn bé, th−êng cã ý t−ëng c¶i tiÕn trong s¶n xuÊt. KÕt 
qu¶ lμ ®· x©y dùng ®−îc danh s¸ch nh÷ng n«ng d©n nßng cèt, hä chÝnh lμ nh÷ng ®Þa chØ 
®¸ng tin cËy ®Ó cïng th¶o luËn vÒ nh÷ng ý t−ëng vμ thö nghiÖm míi. Nh÷ng n«ng d©n nμy 
còng lμ nh÷ng ng−êi ®i tiªn phong trong viÖc tæ chøc tiÕn hμnh c¸c thö nghiÖm t¹i th«n 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: §−a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó th«n b¶n tiÕn hμnh th¶o luËn vμ 
b×nh chän,  c¸c tiªu chÝ gîi ý ®Ó lùa chän nh− sau: 


- §©y lμ c¸c n«ng d©n quan t©m ®Õn ®æi míi s¶n xuÊt, n¨ng ®éng.  


- §¹i diÖn cho nhãm d©n téc chÝnh trong th«n lμng. 


- C©n ®èi tû lÖ tham gia theo giíi, tuæi, thμnh phÇn kinh tÕ. 
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H×nh 5: Ba bªn th¶o luËn trong rõng ®Ó ph¸t hiÖn ý t−ëng qu¶n lý 


kinh doanh rõng cña céng ®ång 


4.2 Giai ®o¹n khëi x−íng PTD 


4.2.1 Ph¸t hiÖn ý t−ëng 


B¶ng 4: Tãm t¾t B−íc 3: Ph¸t hiÖn ý t−ëng 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc 
hiÖn 


Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


Kh¸m ph¸ c¸c ý t−ëng 
míi cña d©n lμng 
trong chñ ®Ò PTD 


 


Thμnh lËp nhãm 
PTD gåm 03 bªn 


Ph¸t hiÖn ý t−ëng 
míi trªn hiÖn 
tr−êng 


§i l¸t c¾t th¶o 
luËn kh«ng chÝnh 
thøc víi c¸c nhãm 
n«ng d©n 


§u quay 


§iÒu tra c¶i tiÕn 


Sö dông phèi hîp 
c¸c c«ng cô PRA 
vμ thóc ®Èy kh¸c. 


1 - 2 
ngμy 


N«ng d©n nßng 
cèt 


N«ng d©n ®ang 
lμm viÖc trªn hiÖn 
tr−êng 


C¸n bé khuyÕn 
n«ng l©m 


Nhμ nghiªn cøu 


 


Môc tiªu 


 §©y lμ b−íc ®Çu tiªn vμ quan träng cña giai ®o¹n khëi x−íng PTD, môc tiªu cña 
nã lμ kh¸m ph¸ ra c¸c ý t−ëng míi cña d©n lμng vμ c¸c bªn liªn quan. C¸c ý t−ëng míi 
nμy ph¶i ®¹t c¸c tiªu chÝ: 


- ®æi míi vÒ c«ng nghÖ hoÆc qu¶n lý hoÆc ®iÒu kiÖn ¸p dông vμ ®−îc ph¸t hiÖn 
ngay trªn hiÖn tr−êng. 


- xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña n«ng d©n. 


- phï hîp víi chñ ®Ò cña PTD 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn 
vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn 
hμnh  


§Ó ph¸t hiÖn ý t−ëng 
míi cÇn thμnh lËp c¸c nhãm 
PTD vμ ph©n c«ng nhiÖm vô 
cho tõng nhãm: Mçi nhãm 
ph¶i bao gåm ®ñ 03 bªn: 
khuyÕn n«ng l©m, nghiªn 
cøu vμ n«ng d©n.  


Ph¸t hiÖn ý t−ëng míi 
trªn hiÖn tr−êng: Trong 
ho¹t ®éng nμy c¸c ý t−ëng 
míi sÏ ®−îc ph¸t hiÖn, ý 
t−ëng cã thÓ tõ n«ng d©n 
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hoÆc nhμ nghiªn cøu hoÆc khuyÕn n«ng l©m. Nh−ng l−u ý r»ng nhμ nghiªn cøu, khuyÕn 
n«ng l©m cÇn quan t©m th¶o luËn, l¾ng nghe, thóc ®Èy n«ng d©n, chØ ®−a ra ý t−ëng khi 
thÊy cÇn thiÕt vμ ý t−ëng ®ã sau nμy sÏ ®−îc n«ng d©n thÈm ®Þnh, lùa chän theo nhu cÇu 
cña hä. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Cã rÊt nhiÒu c«ng cô kh¸c nhau hç trî cho viÖc th¶o luËn 
vμ ph¸t hiÖn ý t−ëng: 


- §i l¸t c¾t: Nhãm PTD sÏ ®i mét l¸t c¾t qua c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®ai, 
rõng kh¸c nhau cña th«n b¶n, kh«ng nhÊt thiÕt vÏ mét l¸t c¾t hoμn chØnh. ë 
mçi vÞ trÝ c¸c bªn cã c¬ héi quan s¸t vμ th¶o luËn trùc tiÕp trªn hiÖn tr−êng. 
C¸c vÊn ®Ò, c¬ héi, trë ng¹i cña n«ng d©n sÏ ®−îc ph¸t hiÖn, th«ng qua ®ã cã 
thÓ ph¸t hiÖn ra c¸c ý t−ëng míi cho viÖc c¶i tiÕn s¶n xuÊt, canh t¸c. 


- Ngoμi ra nhãm PTD cã thÓ sö dông thªm c¸c c«ng cô nh− vÏ s¬ ®å sö dông 
®Êt, vÏ biÓu ®å thay ®æi sö dông ®Êt theo thêi gian, ma trËn chän lo¹i c©y 
trång... Trong thùc tÕ rÊt khã ®Ò nghÞ n«ng d©n nãi ngay ý t−ëng th«ng qua 
pháng vÊn; sö dông c¸c c«ng cô trùc quan cña PRA sÏ rÊt h÷u Ých cho viÖc 
th¶o luËn víi n«ng d©n, tõ c¸c c«ng cô nμy c¸c bªn sÏ nhËn diÖn râ rμng c¸c 
vÊn ®Ò vμ nguyªn nh©n, tõ ®©y sÏ xuÊt ph¸t c¸c ý t−ëng ®æi míi. Riªng c¸c ý 
t−ëng míi vÒ c¶i tæ tæ chøc, qu¶n lý; ®Æc biÖt lμ qu¶n lý tμi nguyªn thiªn 
nhiªn, cã thÓ sö dông c¸c c«ng cô nh− s¬ ®å Venn, ma trËn vÒ tæ chøc truyÒn 
thèng..... ®Ó ph¸t hiÖn. 


- ChiÕc ®u quay: C«ng cô ®u quay rÊt h÷u Ých cho viÖc ph¸t hiÖn ý t−ëng míi 
vμ ®−îc nhiÒu bªn quan t©m.  Sau khi ®· kh¶o s¸t hiÖn tr−êng, nhãm PTD 
(bao gåm n«ng d©n nßng cèt  kho¶ng 3 - 5 ng−êi, nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn 
n«ng l©m) ngåi l¹i víi nhau thμnh mét vßng trßn, ph−¬ng ph¸p ®éng n·o sÏ 
®−îc sö dông, vËt liÖu lμ c¸c tõ b×a (card) ®Ó ghi ý t−ëng, tr×nh tù nh− sau: 


  + Nhãm tr−ëng ®Æt mét c©u hái ®éng n·o liªn quan ®Õn chñ ®Ò PTD 


  + Nhãm tr−ëng viÕt tªn m×nh tªn gãc trªn cña tê b×a vμ viÕt 1 – 3 ý 
t−ëng lªn ®ã. 


  + §−a tê b×a cho ng−êi bªn tr¸i, ng−êi nμy ®äc ý t−ëng trªn ®ã vμ viÕt 
thªm mét ý t−ëng. 


  + ChuyÓn tê b×a tiÕp tôc sang ng−êi bªn tr¸i ®Ó ®iÒn thªm ý t−ëng. Tê b×a 
®−îc chuyÓn ®i vßng trßn cho ®Õn khi trë l¹i nhãm tr−ëng. 


  + Nhãm tr−ëng ®äc c¸c ý t−ëng trªn tê b×a vμ ®¸nh dÊu x cho nh÷ng ý 
t−ëng hay nhÊt. 


  + TiÕp tôc ®−a tê b×a sang tr¸i, ng−êi nμy còng ®äc c¸c ý t−ëng vμ ®¸nh 
dÊu x vμo ý t−ëng hä cho lμ hay nhÊt (kh«ng cÇn ®Ó ý lμ ý t−ëng ®ã ®· ®−îc ®¸nh dÊu 
hay ch−a). Cø nh− vËy cho ®Õn khi tê b×a trë l¹i nhãm tr−ëng. 


  + Nhãm tr−ëng sÏ viÕt l¹i ý t−ëng ®−îc nhiÒu ng−êi chän nhÊt (nhiÒu dÊu 
x) lªn card vμ th«ng b¸o cho mäi ng−êi. 
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4.2.2 X©y dùng tê ý t−ëng 


B¶ng 5: Tãm t¾t  B−íc 4: X©y dùng tê ý t−ëng 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc 
hiÖn 


Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


C¸c ý t−ëng ®· ph¸t 
hiÖn ®−îc thÈm ®Þnh. 


H×nh thμnh c¸c tê ý 
t−ëng víi n«ng d©n 


Lμm râ c¸c ý 
t−ëng 


X©y dùng tê ý 
t−ëng 


 


Th¶o luËn víi c¸c 
nhãm n«ng d©n 


Sö dông c«ng cô 
Tê ý t−ëng trªn giÊy 
Ao 


1 ngμy N«ng d©n nßng 
cèt 


C¸n bé khuyÕn 
n«ng l©m 


Nhμ nghiªn cøu 


 


Môc tiªu 


Trong b−íc nμy cÇn ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu: 


• Lμm râ c¸c ý t−ëng ®· ph¸t hiÖn trong b−íc tr−íc.  


• H×nh thμnh c¸c tê ý t−ëng. 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh 


Sau khi ®· ph¸t hiÖn c¸c ý t−ëng, c¸c nhãm sÏ tiÕp tôc lμm râ ý t−ëng vμ xay dùng 
tê ý t−ëng. 


1. Lμm râ c¸c ý t−ëng: C¸c nhãm PTD tiÕp tôc lμm râ c¸c ý t−ëng, bao gåm 
chñ ®Ò cña ý t−ëng ph¶i rá rμng, cô thÓ, ý t−ëng ph¶i míi vμ liªn quan ®Õn 
chñ ®Ò. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Th¶o luËn nhãm PTD, nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m 
cung cÊp thªm c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ý t−ëng. Tõng ý t−ëng ®−îc xem xÐt ®Çy 
®ñ c¸c khÝa c¹nh: Cã thùc sù míi theo c¸c tiªu chÝ ®· ®Ò cËp? c¸c lîi Ých mang l¹i, 
nh÷ng thö th¸ch vμ c¸c rñi ro cã thÓ x·y ra... Cuèi cïng chñ ®Ò cña ý t−ëng ®−îc 
viÕt ®Çy ®ñ, cô thÓ, râ rμng vμ dÔ hiÓu víi tÊt c¶ c¸c bªn liªn quan. 


2. X©y dùng tê ý t−ëng: Tê ý t−ëng lμ mét c«ng cô lμm râ ý t−ëng ®· ®−îc ®Ò 
xuÊt, cã hai c©u hái chÝnh  trong tê ý t−ëng cÇn lμm râ lμ 1) môc ®Ých cña 
viÖc lμm thö, chóng ta muèn t×m ra ®iÒu g× míi vμ 2) Lý do, vÊn ®Ò mong 
muèn ®−îc lμm thö nghiÖm.   


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Sö dông c«ng cô tê ý t−ëng ®−îc sö dông (Xem mÉu tê ý 
t−ëng ®· c¶i tiÕn ë phô lôc 1). Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng thóc ®Èy n«ng d©n 
x©y dùng tê ý t−ëng, c¸c c©u hái trong tê ý t−ëng ®−îc ®Æt ra cho n«ng d©n, cã thÓ 
gi¶i thÝch c¸c c©u hái nμy mét c¸ch kh¸c nhau ®Ó ng−êi d©n cã thÓ hiÓu chÝnh x¸c 
vμ ®−a ra c¸c c©u tr¶ lêi ®Çy ®ñ. N«ng d©n ®éng n·o vμ th¶o luËn víi nhau ®Ó ®−a ra 
c¸c c©u tr¶ lêi, c¸c bªn chän lùa c¸c c©u tr¶ lêi ®Çy ®ñ, râ rμng, chÝnh x¸c ®Ó ghi 
vμo tê ü t−ëng.  


 Mét tê ý t−ëng tèt khi nã b¶o ®¶m: 
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- Gi¶i thÝch cô thÓ môc ®Ých mμ thö nghiÖm muèn t×m kiÕm ph¸t hiÖn. 


- Lý do thö nghiÖm râ rμng, phï hîp víi nhu cÇu cña ng−êi d©n vμ ®iÒu kiÖn 
®Þa ph−¬ng. 


 MÉu tê ý t−ëng tr×nh bμy trong phô lôc 1 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


4.2.3 Lùa chän thö nghiÖm  


B¶ng 6: Tãm t¾t  B−íc 5: Lùa chän ý t−ëng ®Ó thö nghiÖm 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc 
hiÖn 


Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


ý t−ëng ®−a ra tr×nh 
bμy tr−íc th«n b¶n ®· 
®−îc sμng läc cÈn 
thËn. 


ý t−ëng ®−a ra thö 
nghiÖm ®−îc chän lùa 
bëi toμn th«n b¶n 


Sμng läc c¸c tê ý 
t−ëng 


B×nh chän ý t−ëng 
®Ó thö nghiÖm 


Th¶o luËn nhãm víi 
n«ng d©n nßng cèt. 


Häp th«n bu«n lÇn 2: 


+ Tr×nh bμy 


+ B×nh bÇu ®a 
ph−¬ng 


1 buæi Toμn th«n 


C¸n bé KNL 


Nhμ nghiªn cøu 


L·nh ®¹o x· 
th«n 


Hép 4: VÝ dô minh ho¹                          Tê ý t−ëng  
 


Chñ ®Ò: Trång n©m sß 


Chóng ta muèn t×m ra ®iÒu g×? 


 T×m ra kü thuËt nu«i trång nÊm sß tõ r¬m 


T¹i sao chóng ta l¹i muèn t×m ra ®iÒu nμy? 


- C¶i thiÖn lμm thøc ¨n trong gia ®×nh 


- B¸n t¨ng thu nhËp cho gia ®×nh 


- TËn dông r¬m, r¹ 


Ng−êi tham gia x©y dùng tê ý t−ëng  


Giang, L©m: Trung t©m KN-KL Hoμ b×nh 


Hoμn: Tr¹m KN-KL L¹c s¬n 


Lin, S©m, ViÖt, Nam, Hïng: N«ng d©n xãm Cμi 


Ngμy vμ ®Þa ®iÓm 


7/ 4/ 2000 Xãm Cμi - Vò l©m
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Môc tiªu 


Trong  b−íc nμy cÇn ®¹t c¸c môc tiªu cô thÓ: 


• TÊt c¶ c¸c tê ý t−ëng ph¸t triÓn ë c¸c nhãm ®−îc xem xÐt lÇn cuèi vμ sμng läc.  


• C¸c tê ý t−ëng ®−îc tr×nh bμy râ rμng cho toμn th«n bu«n. 


• C¸c ý t−ëng quan träng ®−îc th«n b¶n quyÕt ®Þnh lùa chän ®−a vμo thö nghiÖm 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh 


1. Sμng läc c¸c tê ý t−ëng: Thùc hiÖn  khi ®· cã ®−îc c¸c tê ý t−ëng ®· ®−îc c¸c 
nhãm PTD ph¸t triÓn. Nh÷ng tê ý t−ëng nμy ®· ®−îc xem xÐt l¹i vμ c©n nh¾c 
cÈn thËn theo c¸c  tiªu chÝ cña mét tê ý t−ëng cã Ých vμ phï hîp víi chñ ®Ò cña 
®ît PTD. KÕt qu¶ lμ chän ®−îc c¸c tê ý t−ëng tèt ®Ó ®−a ra tr×nh bμy tr−íc th«n 
b¶n. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: 


 Tr−íc khi tæ chøc cuéc häp th«n ®Ó tr×nh bμy c¸c tê ý t−ëng vμ tæ chøc b×nh 
chän, nhμ nghiªn cøu vμ c¸n bé khuyÕn n«ng l©m th¶o luËn lÇn cuèi víi nh÷ng 
n«ng d©n nßng cèt ®Ó sμng läc c¸c tê ý t−ëng. TËp hîp tÊt c¶ c¸c tê ý t−ëng vμ xem 
xÐt liÖu cã ý t−ëng nμo trïng l¾p kh«ng ®Ó lo¹i bá, xem liÖu cã c¸c ý t−ëng nμo rÊt 
gÇn víi nhau kh«ng, vμ cã thÓ ghÐp thμnh mét ý t−ëng bao trïm c¸c ý t−ëng ®ã.  


 C¸c tiªu chÝ c¬ b¶n sau ®©y ®Ó quyÕt ®Þnh lùa chän c¸c tê ý t−ëng tèt, vμ ®−a ra 
tr×nh bμy tr−íc th«n: 


- ý t−ëng ph¶i liªn quan ®Õn chñ ®Ò PTD ®· thèng nhÊt. 


- ý t−áng ph¶i cã tiÒm n¨ng lan réng sau nμy, nã sÏ cã lîi cho nhiÒu n«ng d©n 
thay v× mét vμi ng−êi. 


2. B×nh chän ý t−ëng ®Ó thö nghiÖm: C¸n bé khuyÕn n«ng phèi hîp víi l·nh ®¹o 
th«n b¶n ®Ó tæ chøc mét cuéc häp th«n lÇn 2. Môc ®Ých cña cuéc häp nμy lμ 
th«n b¶n th¶o luËn, lùa chän ra c¸c ý t−ëng cã triÓn väng ®Ó ph¸t triÓn thμnh 
nh÷ng thö nghiÖm.  


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: 


- Tr×nh bμy c¸c tê ý t−ëng tr−íc th«n b¶n: Trong cuéc häp th«n, n«ng d©n nßng 
cèt mçi nhãm tr×nh bμy tÊt c¶ nh÷ng tê ý t−ëng cña nhãm m×nh ®· ph¸t triÓn 
®−îc (trªn b¶ng lËt- Flipchart). C¸n bé khuyÕn n«ng thóc ®Èy ng−êi d©n th¶o 
luËn, lμm râ c¸c tê ý t−ëng. 


- B×nh bÇu ®a ph−¬ng: Sö dông ph−¬ng ph¸p nμy ®Ó thóc ®Èy toμn th«n b¶n b×nh 
chän ý t−ëng ®Ó lμm thö nghiÖm. Tr×nh tù tiÕn hμnh nh− sau: 


  + TÊt c¶ tªn ý t−ëng, tãm t¾t ®iÒu muèn t×m ra tõ ý t−ëng nμy ®−îc ghi to, 
râ trªn giÊy Ao. (VÝ dô trong hép d−íi ®©y). 


  + Mçi hé ®−îc phÐp chän lùa 1 / 2 sè ý t−ëng trong tæng sè c¸c ý t−ëng. 
ViÑc chän lùa  b»ng c¸ch dïng bót l«ng mμu ®¸nh chÐo vμo « b×nh chän ý t−ëng ®ã. 
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H×nh 6: N«ng d©n nßng cèt tr×nh bμy tê ý t−ëng 


Hép 5: Kinh nghiÖm tæ chøc lùa chän ý t−ëng ®Ó thö nghiÖm 


 C¸c ý t−ëng ®−îc ®−a ra cho ng−êi d©n lùa chän lμ kÕt qu¶ cña hai lÇn sμng 
läc. LÇn mét lμ dùa vμo chñ ®Ò PTD tr−íc khi tiÕn hμnh t×m kiÕm ý t−ëng, vÝ dô nÕu chñ 
®Ò cña PTD vÒ qu¶n lý rõng th× trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm ý t−ëng ta chØ tËp trung vμo 
qu¶n lý rõng; lÇn hai lμ dùa vμo c¸c tiªu chÝ ®−îc x©y dùng cïng nhãm n«ng d©n nßng 
cèt, vÝ dô: Tiªu chÝ míi, kh¶ thi, cã gi¸ trÞ kinh tÕ, cã kh¶ n¨ng lan réng... ®Ó kh¼ng ®Þnh 
®©y lμ nh÷ng ý t−ëng ®óng vμ tËp trung. Vμ lÇn thø ba, n«ng d©n tiÕn hμnh bá phiÕu 
b×nh chän ý t−ëng −u tiªn ®Ó thö nghiÖm. Theo c¸ch phÔu 3 tÇng nμy, chóng t«i thÊy 
qu¸ tr×nh b×nh chän cña ng−êi d©n tËp trung h¬n, tr¸nh t×nh tr¹ng b¾t ch−íc hoÆc b×nh 
chän theo phong trμo.  


(Nguèn: Khëi x−íng PTD ë Hoμ B×nh) 


NÕu cÇn ph©n biÖt sù quan t©m theo giíi, mçi giíi ®−îc ®Ò nghÞ dïng bót mμu kh¸c 
nhau. 


  + Tæng ®iÓm b×nh chän cho tõng ý t−ëng sÏ cã ®−îc thø tù −u tiªn trong 
th«n b¶n (KÕt qu¶ b×nh chän ý t−ëng ®−îc vÝ dô  trong hép d−íi ®©y) 


 L−u ý:  


Tr−íc khi 
bÇu chän, cÇn 
thiÕt ph¶i cã 
cuéc th¶o luËn vÒ 
tiÒm n¨ng, gi¸ trÞ 
thùc tiÔn vμ c¸c 
nguy c¬ rñi ro cã 
thÓ x¶y ra cña 
mçi ý t−ëng, 
ng−êi d©n vμ nhμ 
nghiªn cøu vμ 
khuyÕn n«ng l©m 
cã thÓ trao ®æi 
quan ®iÓm cña 
hä. Khi b×nh 
chän kh«ng nªn 
®Ó nh÷ng ng−êi 
d©n cã uy tÝn, 
nh÷ng ng−êi giμ (giμ lμng) hoÆc l·nh ®¹o ®Þa ph−¬ng (tr−ëng th«n) lªn bÇu chän tr−íc, 
®iÒu nμy ®Ó tr¸nh nh÷ng ¶nh h−ëng c¸ nh©n cã thÓ t¹o nªn kÕt qu¶ b×nh chän kh«ng 
mang tÝnh ®¹i diÖn vμ kh«ng ph¶n ¶nh ®−îc nhu cÇu cña c¸c nhãm bÊt lîi. Nhμ nghiªn 
cøu vμ khuyÕn n«ng l©m còng cã thÓ cã quyÒn biÓu quyÕt tham gia bÇu chän,  tuy nhiªn 
hä nªn tiÕn hμnh b×nh chän sau ng−êi d©n trong th«n b¶n. 
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H×nh 7: Phô n÷ tham gia b×nh chän ý t−ëng ®Ó thö nghiÖm 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Còng trong 
viÖc b×nh chän, 
nÕu sè hé tham 
gia häp kh«ng 
®«ng; th× n«ng 
d©n b×nh chän cã 
thÓ viÕt tªn m×nh 
lªn card vμ d¸n 
lªn c¸c tê ý 
t−ëng mμ hä  
quan t©m. B»ng 
c¸ch nμy kh«ng 
nh÷ng x¸c ®Þnh 
®−îc −u tiªn mμ 
cßn x¸c ®Þnh 
®−îc c¸c nhãm 
n«ng d©n quan 
t©m, cã së thÝch 
vÒ lo¹i ý t−ëng 
®ã. §©y lμ c¬ së ®Ó lùa chän hé tham gia thö nghiÖm theo tõng nhãm së thÝch. 


Hép 6: VÝ dô vÒ b¶ng tãm t¾t ®Ó b×nh bÇu vμ lùa chän ý t−ëng ®−a ra thö nghiÖm tr−íc 


Stt Chñ ®Ò Chóng ta muèn t×m ra 
®iÒu g×? 


PhiÕu bÇu 


 


Tæng 
phiÕu 


XÕp 
h¹ng 
−u tiªn 


1 Trång Sao, DÇu r¸i trªn ®Êt rÉy 
cμ phª xÊu (bá cμ phª), xa 
nguån n−íc, xen c©y ng¾n 
ngμy giai ®o¹n ®Çu. 


Thö trång Sao, DÇu trªn 
®Êt trèng. 


+ + + + 4 6 


2 TØa th−a, chÆt d©y leo, ph¸t 
dän, nu«i d−ìng rïng nghÌo. 


So s¸nh sinh tr−ëng rõng 
cã vμ kh«ng cã tØa th−a, 
c¸ch tØa th−a. 


+ + + + + + 6 4 


3 Trång tre mì trªn diÖn tÝch 
rõng lå « ®· bÞ khai th¸c kiÖt 
ven suèi. 


Thö tÝnh phï hîp cña tre 
lÊy m¨ng trång trong rõng 
lå « nghÌo kiÖt 


+ + + + + + + + 
+ + + 


11 2 


4 Trång Dong riÒng d−íi t¸n 
rõng giμ, mËt ®é th−a. 


Kü thuËt trång, ch¨m sãc. + + + + + + + 7 3 


5 Trång c©y Cãc (gièng míi) trªn 
®Êt rõng giμ vμ n−¬ng rÉy cò. 


Kü thuËt trång, n¨ng suÊt 
tr¸i. 


+ + + + + 5 5 


6 Trång hçn hîp theo hμng c¸c 
loμi c©y ¨n qu¶ (ch«m ch«m,  
nh·n) trªn ®Êt rÉy cò. 


 


TÝnh phï hîp cña c¸c loμi 
c©y trªn ®Êt rÉy vμ mËt ®é 
trång. 


+ + + + + + + + 
+ + + + + 


13 1 


(Nguån: PTD ë th«n 6, Dak RTih, Daklak) 
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4.2.4 Lùa chän hé tham gia 


B¶ng 7: Tãm t¾t B−íc 6: Lùa chän hé tham gia thö nghiÖm 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc 
hiÖn 


Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


X©y dùng c¸c tiªu chÝ lùa 
chän hé tham gia víi th«n 
b¶n. 


C¸c hé tham gia ®−îc lùa 
chän theo c¸c tiªu chÝ ®· 
®Ò ra 


Thèng nhÊt tiªu 
chÝ lùa chän hé 


Th«n b¶n b×nh 
chän hé tham 
gia thö nghiÖm 


§éng n·o ®Ó ph¸t 
triÓn tiªu chÝ lùa 
chän hé. 


Th¶o luËn trong 
cuéc häp 


1/2 buæi Toμn th«n 
bu«n 


C¸n bé KNL 


Nhμ nghiªn 
cøu 


 


 


Môc tiªu 


Trong b−íc nμy cÇn ®¹t ®uîc: 


• X©y dùng c¸c tiªu chÝ lùa chän hé tham gia víi th«n b¶n. 


• C¸c hé tham gia ®−îc lùa chän theo c¸c tiªu chÝ ®· ®Ò ra. 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh  


 Trong cuéc häp th«n lÇn 2, sau khi b×nh chän ý t−ëng, c¸n bé khuyÕn n«ng l©m 
cÇn tiÕp tôc thóc ®Èy c«ng viÖc lùa chän hé tham gia. 


1. Thèng  nhÊt c¸c tiªu chÝ lùa chän hé: Sau khi ®· x¸c ®Þnh c¸c ý t−ëng ®−a ra 
thö nghiÖm, cÇn tiÕn hμnh viÖc xem xÐt ®Ò cö hé tham gia cho tõng thö nghiÖm; 
®Ó lμm ®−îc ®iÒu nμy tèt, tr−íc hÕt cÇn thèng nhÊt c¸c tiªu chÝ lùa chän víi th«n 
b¶n.  


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: C¸n bé khuyÕn n«ng thóc ®Èy cuéc häp chung, ph−¬ng 
ph¸p ®éng n·o cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó ®−a ra c¸c tiªu chÝ lùa chän hé tham gia 


 Tiªu chÝ chän hé tham gia do chÝnh th«n b¶n th¶o luËn x©y dùng nªn. C¸c tiªu 
chÝ  gîi ý cã thÓ lμ: 


- Hé tham gia mét c¸ch tù nguyÖn, nhiÖt t×nh cao ®èi víi thö nghiÖm. §©y lμ 
c¸c hé n¨ng ®éng, muèn ph¸t hiÖn c¸i míi trong s¶n xuÊt. 


- NhÊt trÝ vμ thùc hiÖn ®óng nh− nh÷ng ®iÒu ®· cam kÕt. 


 C¸c tiªu chÝ kh¸c cã thÓ ®−îc ph¸t triÓn t¹i cuéc häp th«n, cã thÓ øng víi mçi 
thö nghiÖm nhÊt ®Þnh sÏ cã c¸c tiªu chÝ cô thÓ h¬n. 


2. B×nh chän hé tham gia thö nghiÖm: Trªn c¬ së c¸c tiªu chÝ, th«n b¶n sÏ b×nh 
chän ®−îc c¸c hé n«ng d©n tham gia cho tõng thö nghiÖm cô thÓ. VÒ nguyªn t¾c 
th× mäi hé trong th«n b¶n nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn vμ mong muèn th× ®Òu cã thÓ tham 
gia lμm thö nghiÖm.  Tuy nhiªn trong mét sè tr−êng hîp còng cÇn cã sù xem xÐt 
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Hép 7: Suy nghÜ vÒ mét t×nh huèng chän hé tham gia thö nghiÖm. 


Trong mét ho¹t ®éng khëi x−íng PTD t¹i th«n §¹ Nhar (L©m §ång), nhãm thóc ®Èy 
gåm c¸c gi¶ng viªn cña Khoa L©m NghiÖp, tr−êng §¹i Häc N«ng L©m Thñ §øc Tp Hå ChÝ 
Minh, ®· cïng víi c¸n bé KhuyÕn n«ng l©m vμ n«ng d©n x¸c ®Þnh ®−îc 9 ý t−ëng. Sau ®ã 
céng ®ång lùa chän 3 ý t−ëng ®Ó ph¸t triÓn thμnh c¸c thö nghiÖm. T¹i phiªn häp th«n mäi 
ng−êi ®Òu t¸n ®ång sÏ tiÕn hμnh 3 thö nghiÖm ®· lùa chän t¹i ®Þa ph−¬ng ngay sau ®ã. 
C¸c hé gia ®×nh ®−îc quyÒn tù chän thö nghiÖm cho m×nh. KÕt qu¶ cña viÖc b×nh chän lμ 
cã ®Õn 39 hé gia ®×nh muèn tham gia vμo nhãm v−ên hé, chØ cã 5 hé gia ®×nh tham gia 
vμo nhãm n−¬ng rÉy vμ 5 hé gia ®×nh kh¸c tham gia vμo nhãm qu¶n lý rõng tù nhiªn. XÐt 
vÒ mÆt chiÕn l−îc, ®©y lμ mét vïng mμ ng−êi d©n cßn phô thuéc nhiÒu vμo rõng vμ canh 
t¸c rÉy cÇn ®−îc ®Æt ra, nh−ng n«ng d©n xÕp c¸c vÊn ®Ò nμy víi møc quan t©m thÊp v× 
vÉn cßn thiÕu c¸c chÝnh s¸ch hç trî râ rμng. KÕt qu¶ cña sù ®èi tho¹i lμ nhãm v−ên hé 
ph¶i tù chän läc ®Ó lÊy 10 gia ®×nh lμm thö nghiÖm nμy. 


(Theo b¸o c¸o s¬ kÕt khëi x−íng PTD t¹i §¹ Nhar (L©m §ång) 


b×nh chän cña th«n b¶n ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc sè l−îng tham gia thÝch hîp còng nh− 
hé tham gia ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c tiªu chÝ. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: C¸n bé khuyÕn n«ng thóc ®Èy tiÕp tôc cuéc häp th«n lÇn 2 
®Ó lùa chän hé: 


- Tæ chøc cho c¸c hé ®¨ng ký tham gia theo tõng thö nghiÖm. C«ng viÖc nμy cã thÓ 
tiÕn hμnh b»ng c¸ch ®Ò nghÞ c¸c hé ghi tªn m×nh lªn card vμ d¸n vμo tê ý t−ëng 
mμ hé ®ã muèn tham gia lμm thö nghiÖm sau ®ã. C«ng viÖc nμy còng cã thÓ kÕ 
thõa viÖc b×nh chän ý t−ëng cña c¸c hé, víi ph−¬ng ph¸p viÕt tªn hé lªn card ®Ó 
b×nh chän ý t−ëng sÏ gióp cho viÖc x¸c ®Þnh hé quan t©m ®Õn thö nghiÖm ®ã. 


- Sau ®ã lμ c©n ®èi sè l−îng hé tham gia trong mét thö nghiÖm, sè nμy kh«ng nªn 
qu¸ lín ®Ó b¶o ®¶m kh¶ n¨ng tæ chøc thùc hiÖn vμ gi¸m s¸t tiÕp theo, còng kh«ng 
nªn qu¸ Ýt ®Ó cã kÕt qu¶ thèng kª chÝnh x¸c.  


 Trong tr−êng hîp sè hé ®¨ng ký tham gia mét thö nghiÖm qu¸ lín th× cÇn l−u ý 
c¸c hé nμy vÒ yÕu tè “thö nghiÖm” cña PTD, khi mμ c¸c kÕt qu¶ cña nã ch−a ®−îc 
kh¼ng ®Þnh ®Ó nh©n réng th× chØ cÇn mét sè hé tham gia thö nghiÖm lμ ®ñ. Lóc nμy  
cÇn cã sù thóc ®Èy ®Ó nhãm hé nμy th¶o luËn vμ b×nh chän ®¹i diÖn tham gia. 


 Thø hai còng cÇn quan t©m ®Õn khÝa c¹nh thèng kª. V× ®©y lμ c¸c thö nghiÖm 
nªn mét hé tham gia trong mét thö nghiÖm cã thÓ xem nh− mét lÇn lÆp l¹i, vμ sè lÇn 
lÆp Ýt nhÊt lμ lín h¬n 02, do ®ã kh«ng nªn chØ cã 01 hé tham gia trong 01 thö nghiÖm.   


- Sau ®ã thóc ®Èy toμn th«n th¶o luËn, rμ so¸t hé ®· ®¨ng ký thö nghiÖm víi c¸c 
tiªu chÝ ®· ®Ò ra ®Ó thèng nhÊt danh s¸ch hé tham gia cho tõng thö nghiÖm. 
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4.2.5 X©y dùng tê thö nghiÖm  


B¶ng 8: Tãm t¾t  B−íc 7: X©y dùng tê thö nghiÖm 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


C¸c thö nghiÖm ®−îc 
thiÕt kÕ dùa trªn kiÕn 
thøc ®Þa ph−¬ng vμ 
kiÕn thøc khoa häc. 


Cã tê thö nghiÖm 
hoμn chØnh víi c¸c  
tiªu chÝ vμ chØ sè ®o 
®Õm ®¸nh gi¸. 


Ph¸t triÓn tê thö 
nghiÖm 


LÊy ý kiÕn cña th«n 
b¶n, hoÆc n«ng 
d©n kh¸c 


C«ng cô: Tê thö 
nghiÖm 


Tr×nh bμy vμ th¶o 
luËn víi c¸c nhãm 
n«ng d©n, n«ng 
d©n nßng cèt ®Ó 
nhËn sù ®ãng gãp ý 
kiÕn. 


1/2 ngμy C¸c nhãm n«ng 
d©n sì thÝch 


C¸n bé KNL 


Nhμ nghiªn cøu 


 


Môc tiªu 


Môc tiªu cÇn ®¹t ®−îc trong b−íc nμy lμ: 


• C¸c tê thö nghiÖm ®−îc ph¸t triÓn víi c¸c nhãm së thÝch tham gia thö 
nghiÖm vμ ®−îc dùa trªn kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng vμ kiÕn thøc khoa häc. 


• Cã tê thö nghiÖm hoμn chØnh víi c¸c  tiªu chÝ vμ chØ sè ®o ®Õm ®¸nh gi¸. 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh 


1. Ph¸t triÓn tê thö nghiÖm: C¸c tê thö nghiÖm ®−îc lμm râ c¸c tiªu chÝ vμ 
yªu cÇu kü thuËt c«ng nghÖ míi vμ ®−îc thiÕt kÕ râ rμng, n«ng d©n cã thÓ sö 
dông ®−îc. Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ víi sù tham gia cña nhμ nghiªn cøu, 
khuyÕn n«ng l©m vμ nhãm n«ng d©n ®−îc lùa chän tham gia. Nhμ nghiªn 
cøu thøc ®Èy ®Ó thùc hiÖn b−íc nμy. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: 


 Sö dông c«ng cô tê thö nghiÖm: ViÖc thiÕt kÕ c¸c thö nghiÖm cÇn tiÕn 
hμnh ngay t¹i vÞ trÝ dù kiÕn sÏ bè trÝ thö nghiÖm cña n«ng d©n. Tr−íc hÕt sö dông 
c«ng cô tê thö nghiÖm ®Ó thóc ®Èy n«ng d©n tham gia thiÕt kÕ thö nghiÖm lªn 
giÊy Ao. (Xem mÉu tê thö nghiÖm trong phô lôc 2). Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ trªn 
giÊy cÇn kÕ hîp kh¶o s¸t, xem xÐt trªn hiÖn tr−êng ®Ó c¸c thiÕt kÕ phï hîp víi 
thùc ®Þa.  Tê thö nghiÖm ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu: 


-      Môc ®Ých, môc tiªu, lý do cña tõng thö nghiÖm ®−îc x¸c ®Þnh râ rμng. 


- Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ chi tiÕt, x¸c ®Þnh c¸c c«ng thøc thö nghiÖm. Tuú 
theo lo¹i thö nghiÖm mμ x¸c ®Þnh quy m« thö nghiÖm (diÖn tÝch bao nhiªu, 
bao nhiªu c©y, cã hay kh«ng cã ®èi chøng, lËp l¹i bao nhiªu lÇn?...) phï hîp 
®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ vμ kÕt luËn sau nμy. 


- C¸c tiªu chÝ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ vÒ sè l−îng vμ chÊt l−îng; ®Þnh l−îng vμ ®Þnh 
tÝnh cÇn ®−îc thiÕt kÕ, x¸c ®Þnh víi n«ng d©n vμ c¸c bªn tham gia. 
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- X¸c ®Þnh n¬i thu thËp thªm th«ng tin vμ lμm c¸ch nμo ®Ó cã th«ng tin ®ã hç 
trî cho tiÕn tr×nh thö nghiÖm 


2. LÊy ý kiÕn cña th«n b¶n, n«ng d©n kh¸c: Môc ®Ých lμ lÊy thªm ý kiÕn cña 
c¸c n«ng d©n nßng cèt kh¸c hoÆc cña th«n b¶n ®Ó hoμn chØnh tê thö nghiÖm. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Sau khi tê thö nghiÖm ®−îc ph¸t triÓn, c¸c n«ng d©n 
tham gia thiÕt kÕ tr×nh bμy nã tr−íc cuéc häp chung hoÆc víi c¸c nhãm n«ng d©n 
kh¸c ®Ó lÊy ý kiÕn ®ãng gãp vμ hoμn chØnh. 


 Tê thö nghiÖm ®−îc l−u gi÷ ë tõng hé tham gia thö nghiÖm ®Ó ng−êi d©n 
vμ nh÷ng ng−êi tham gia lu«n theo dâi ®−îc tiÕn tr×nh thùc hiÖn so víi thiÕt kÕ 
vμ phôc vô cho qu¸ tr×nh gi¸m s¸t vμ ®¸nh gi¸. 


 


§Õn ®©y chóng ta kÕt thóc giai ®o¹n khëi x−íng, c¸c th«ng tin vμ kÕt qu¶ khëi 
x−íng cÇn ®−îc cung cÊp cho cÊp l·nh ®¹o ®Þa ph−¬ng vμ c¸c ban ngμnh liªn quan vμ 
t¹o ra c¸c cam kÕt gi÷a c¸c bªn tham gia. V× vËy mét cuéc häp ë cÊp x· hoÆc huyÖn 
hoÆc tØnh cÇn ®−îc tiÕn hμnh.  


Thμnh phÇn tham dù:  


- N«ng d©n tham gia thö nghiÖm 


- Nhμ nghiªn cøu vμ c¸n bé khuyÕn n«ng l©m 


- §¹i diÖn chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vμ c¸c c¬ quan ban ngμnh liªn quan nh− phßng 
n«ng nghiÖp, së NN & PTNT, l©m tr−êng, kiÓm l©m,... 


- C¸c c¬ quan nghiªn cøu kh¸c liªn quan ®Õn thö nghiÖm 


Trong cuéc häp nμy, c¸c néi dung sau ®−îc thùc hiÖn: 


- Nhãm PTD b¸o c¸o kÕt qu¶ khëi x−íng. 


- C¸c bªn trao ®æi chia sÎ kinh nghiÖm. 


Cam kÕt cña c¸c bªn liªn quan hç trî cho tiÕn tr×nh nμy. (Xem vÝ dô c¸c cam kÕt 
cña c¸c bªn liªn quan ë phô lôc 3) 


 


 Hép 8: Mét kinh nghiÖm liªn quan ®Õn giíi 


Trong thiÕt kÕ thö nghiªm t¹i th«n Biu - L¹c S¬n - Hoμ B×nh, cã gia ®×nh b¸c Bïi 
V¨n Quúnh, thiÕt kÕ chi tiÕt trªn hiÖn tr−êng th× chång thùc hiÖn. §Õn ngμy trång c©y th× vî 
thùc hiÖn, dÉn tíi bμ vî kh«ng n¾m ®−îc thiÕt kÕ cña thö nghiÖm nªn ®· trång sai vÞ trÝ 
quy ®Þnh trong thö nghiÖm. Do vËy, c¸n bé khuyÕn n«ng l©m cÇn khuyÕn khÝch sù chia sÎ 
th«ng tin vÒ thö nghiÖm gi÷a c¸c thμnh viªn trong gia ®×nh hoÆc ph¶i b¶o ®¶m mét ng−êi 
phï hîp tham gia vμo thiÕt kÕ thö nghiÖm. 
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Hép 9: VÝ dô minh ho¹:            Tê thö nghiÖm 


Chñ ®Ò: Trång QuÕ trªn ®Êt rÉy cò 2 - 3 n¨m. 


Chóng ta thùc sù muèn t×m ra ®iÒu g×?  


- Xem quÕ cã sèng ®−îc hay kh«ng trªn ®Êt nμy. 


- So s¸nh quÕ trång theo kiÓu nμy víi quÕ trång xen trong v−ên cμ phª ë th«n 2 vμ quÕ ®−îc trång trong rõng nghÌo 
cña l©m tr−êng Qu¶ng T©n. 


- T×m ra kü thuËt g©y trång vμ ch¨m sãc thÝch hîp cho QuÕ trªn ®Êt bá ho¸ 2-3 n¨m. 


T¹i sao chóng ta muèn lμm thö nghiÖm nμy?  


- So s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc trång thö nghiÖm quÕ víi c¸c thö nghiÖm kh¸c ®ang ®−îc g©y trång t¹i th«n. 


- §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt rÉy cò, mang l¹i thu nhËp cho sau nμy. 


- Sö dông c©y cá t¸i sinh ®Ó che bãng, phßng hé cho quÕ trong thêi gian ®Çu. 


- NÕu triÓn väng thμnh c«ng sÏ tiÕn ®Õn gieo −¬m gièng vμ g©y trång QuÕ trªn diÖn réng t¹i ®Þa ph−¬ng. 


Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nμo?  


- KÝch th−íc hè ®μo 40 x 40 x 40cm -  Cù ly hμng x c©y= 6 x 3 m - B¨ng chõa ®Ó che bãng réng 5 m. - R¹ch ph¸t ®Ó 
trång quÕ réng 1 m. Chõa l¹i c¸c c©y t¸i sinh th©n gç ®Ó che bãng cho quÕ trong thêi gian ®Çu khi míi trång. - Tiªu 
chuÈn c©y con ®em trång: tuæi c©y 20 th¸ng, chiÒu cao c©y 30 - 35cm, c©y kh«ng bÞ côt ngän vμ s©u bÖnh. - Sè c©y 
trång lμ 55 c©y trªn 1 « thö nghiÖm. -  DiÖn tÝch mçi « thö nghiÖm réng kho¶ng 1000 m2 


 Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó nãi thö nghiÖm nμy cã thμnh c«ng hay kh«ng?  


- §Õn mïa m−a n¨m sau cã tû lÖ c©y sèng 70% (38 c©y/ sμo). - §Õn mïa m−a n¨m sau c©y ®¹t chiÒu cao 50 cm, sinh 
tr−ëng tèt, kh«ng bÞ s©u bÖnh h¹i. - ChÊt l−îng vá quÕ khi khai th¸c ®¹t 90% so víi n¬i xuÊt xø lμ Trμ Mi. 


 Chóng ta cÇn ®o ®Õm nh÷ng g× ?(sè liÖu vÒ sè l−îng). Chóng ta sÏ th¶o luËn vμ ®¸nh gi¸ nh÷ng g×? (sè liÖu vÒ 
chÊt l−îng).  


• Sè liÖu vÒ sè l−îng:  Sè c©y sèng/ chÕt. ChiÒu cao c©y. §−êng kÝnh gèc. BÒ dμy vá quÕ.  ChiÒu cao d−íi cμnh 


• §iÒu cÇn th¶o luËn vμ ®¸nh gi¸, sè liÖu vÒ chÊt l−îng, ®Þnh tÝnh: ChÊt l−îng vá so víi n¬i xuÊt xø. - Kh¶ n¨ng sinh 
tr−ëng, møc ®é thÝch hîp  cña quÕ trång theo r¹ch trong rõng non phôc håi sau n−¬ng rÉy. -  Kh¶ n¨ng 
phôc håi rõng non, ®Êt bá ho¸ b»ng c¸ch trång quÕ theo r¹ch -  HiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc trång quÕ 
theo r¹ch 


 Chóng ta t×m thªm c¸c th«ng tin liªn quan ë ®©u?  


Hái ¤ng §iÓu §Þnh, ¤ng Thä ë th«n 2 -  §¹i Häc T©y Nguyªn - HTX §oμn KÕt - BMT. 


 


 Nh÷ng ng−êi tham gia x©y dùn tê thö nghiÖm:  


§iÓu Lanh, §iÓu MPlang, §iÓu MBRít, §iÓu Kh¨n, §iÓu Kh−¬i, §iÓu Ng¸ch, §iÓu Long, §iÓu NSªh, Vâ Hïng, Ph¹m ThÕ 
HuÖ, NguyÔn §øc §Þnh, KiÒu Quý DiÖn. 


 Ngμy vμ ®Þa ®iÓm:  25/ 8/ 2002. Th«n 6 X· §ak R'Tih. 


 


4.3 Giai ®o¹n thùc thi thö nghiÖm 


§Õn ®©y c¸c bªn tham gia b¾t ®Çu ®i vμo giai ®o¹n triÓn khai thö nghiÖm. §Çu tiªn 
lμ lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia ®Ó tiÕn hμnh tiÕn tr×nh thö nghiÖm vμ gi¸m s¸t. Sau ®ã 
nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m ph¶i cã mÆt t¹i hiÖn tr−êng ngay tõ khi b¾t ®Çu thö 
nghiÖm. Ho¹t ®éng nμy lμ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó gióp n«ng d©n triÓn khai thö nghiÖm theo 
nh− thiÕt kÕ, hç trî n«ng d©n c¸ch thøc bè trÝ thÝch hîp. §«i khi mét vμi ®iÒu chØnh 
trong tê thö nghiÖm còng ®−îc ®Æt ra ®Ó phï hîp h¬n víi hiÖn tr−êng. 
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4.3.1 X©y dùng kÕ ho¹ch hμnh ®éng 


LËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng lμ mét kh©u hÕt søc quan träng, nã gióp cho n«ng d©n, c¸n 
bé nghiªn cøu vμ nhμ khuyÕn n«ng l©m dù ®Þnh ®−îc khèi l−îng c«ng viÖc mμ hä ph¶i 
thùc hiÖn, tõ ®ã s¾p xÕp c«ng viÖc theo thø tù −u tiªn vμ trËt tù thêi gian hîp lý, ®ång 
thêi ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ phï hîp víi tr¸ch nhiÖm cña tõng bªn. Do ®ã viÖc lËp 
kÕ ho¹ch quyÕt ®Þnh tíi tÝnh kh¶ thi, chÊt l−îng vμ tiÕn ®é cña c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo 
trong thö nghiÖm. 


B¶ng 9: Tãm t¾t  B−íc 8: LËp kÕ ho¹ch hμnh ®éng 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


C¸c thö nghiÖm ®Òu 
cã kÕ ho¹ch cô thÓ, 
phï hîp víi ®iÒu kiÖn 
®Þa ph−¬ng, cña n«ng 
d©n vμ c¸c bªn tham 
gia. 


B¶ng kÕ ho¹ch x¸c 
®Þnh râ nhiÖm vô c¸c 
bªn, thêi gian, c¸c ®Çu 
vμo cÇn thiÕt, ®ãng 
gãp cña n«ng d©n. 


 


LËp kÕ ho¹ch cã sù 
tham gia cña 03 
bªn. 


Th«ng b¸o kÕ 
ho¹ch ®Õn c¸c bªn 
liªn quan kh¸c. 


Thóc ®Èy c¸c nhãm 
së thÝch x©y dùng kÕ 
ho¹ch. C«ng cô: Ma 
trËn lËp kÕ ho¹ch 


 


1 buæi C¸c nhãm 
n«ng d©n së 
thÝch tham gia 
thö nghiÖm 


C¸n bé KNL 


Nhμ nghiªn 
cøu 


 
Môc tiªu 


C¸c bªn thèng nhÊt ®−a ra ®−îc mét kÕ ho¹ch ho¹t ®éng chi tiÕt (néi dung, thêi 
gian, tr¸ch nhiÖm, c¸c ®Çu vμo cÇn thiÕt) ®Ó gióp ng−êi d©n, nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn 
n«ng l©m bè trÝ ®−îc lao ®éng thêi gian vμ nguån lùc phï hîp ®Ó tiÕn hμnh thö nghiÖm.  


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh 


Trong  b−íc nμy, mét c«ng viÖc cÇn hoμn thμnh lμ thèng nhÊt ®−îc b¶n kÕ ho¹ch 
thö nghiÖm. C¸n bé khuyÕn n«ng l©m lμ ng−êi tæ chøc vμ thóc ®Èy cuéc häp lËp kÕ 
ho¹ch nμy víi sù tham gia cña nhμ nghiªn cøu tham gia vμ nhãm n«ng d©n tham gia thö 
nghiÖm. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Sö dông c«ng cô lμ b¶ng kÕ ho¹ch, ®©y lμ mét ma trËn ®¬n 
gi¶n, gióp cho n«ng d©n cã thÓ dÔ dμng tham gia ®−a ra kÕ ho¹ch thÝch hîp víi thêi vô, 
lao ®éng cña hä. 


Tr−íc khi lËp kÕ ho¹ch, c¸c nhãm hé  x¸c ®Þnh l¹i t×nh h×nh ®Êt ®ai, rõng vμ nguån 
lùc cña m×nh ®Ó cã thÓ tham gia vμo c¸c thö nghiÖm vμ dù kiÕn  vÞ trÝ sÏ tiÕn hμnh thö 
nghiÖm. Sau ®ã sö dông ma trËn ®Ó lËp kÕ ho¹ch víi c¸c c«ng viÖc chÝnh nh− sau: 


- LiÖt kª tÊt c¶ ho¹t ®éng cÇn thiÕt 


- S¾p xÕp theo tr×nh tù thêi gian 
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- X¸c ®Þnh ai lμ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm vμ ai tham gia gi¸m s¸t, hç trî trong tõng 
b−íc cña kÕ ho¹ch. 


- X¸c ®Þnh c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó triÓn khai tõng b−íc kÕ ho¹ch. 


 


KÕ ho¹ch nμy nªn ®−îc lËp hμng n¨m ®èi víi thö nghiÖm dμi ngμy, ®èi víi c¸c thö 
nghiÖm cã thêi gian ng¾n h¬n mét n¨m, th× kÕ ho¹ch ®−îc lËp trän vÑn cho c¶ tiÕn tr×nh 
thö nghiÖm (Xem mÉu b¶ng kÕ ho¹ch b¶ng 10) 


Còng nªn l−u ý nÕu trong cuéc häp " LËp kÕ ho¹ch" chØ cã nam giíi tham gia th× 
c¸c ho¹t ®éng cã thÓ kh«ng ®−îc liÖt kª ®Çy ®ñ, hoÆc phô n÷ sÏ kh«ng biÕt th«ng tin; vμ 
tõ ®ã sÏ khã kh¨n trong viÖc thùc thi  v× mét sè c«ng viÖc sÏ do phô n÷ ®¶m nhËn. 


Ngoμi ba bªn tham gia lËp kÕ ho¹ch nãi trªn, còng cÇn cã th«ng b¸o kÕ ho¹ch hμnh 
®éng nμy ®Õn nh÷ng ng−êi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, hç trî nh− c¸c cÊp chÝnh quyÒn th«n, 
x·, huyÖn, c¸c tr¹m khuyÕn n«ng l©m huyÖn, tØnh vμ nh÷ng ng−êi quan t©m kh¸c. C¸n 
bé khuyÕn n«ng l©m nªn lμ ng−êi thùc hiÖn viÖc th«ng b¸o nμy. 


B¶ng 10: MÉu b¶ng kÕ ho¹ch triÓn khai PTD hμng n¨m 


Th¸ng 


Ho¹t ®éng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  C«ng cô, 
vËt liÖu 


Ng−êi chÞu 
tr¸ch nhiÖm 


Ng−êi gi¸m 
s¸t 


1.               


2.               


3.               


4.               


5.               


 


 


4.3.2 Phèi hîp thùc hiÖn vμ hç trî cho n«ng d©n trong tiÕn tr×nh thö 
nghiÖm  


Song song víi viÖc n«ng d©n triÓn khai c¸c thö nghiÖm, nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn 
n«ng l©m cÇn cã kÕ ho¹ch ®Ó hç trî cho n«ng d©n. C¸c ho¹t ®éng hç trî cÇn thiÕt lμ: 1) 
Hç trî c¸c kü thuËt cÇn thiÕt trong thö nghiÖm; 2) T¨ng c−êng viÖc trao ®æi th«ng tin vμ 
kinh nghiÖm vÒ thö nghiÖm trong n«ng d©n. §Ó tiÕn hμnh ®iÒu nμy nhμ nghiªn cøu vμ 
khuyÕn n«ng l©m cÇn x©y dùng lÞch th¨m vμ lμm viÖc t¹i hiÖn tr−êng víi n«ng d©n. 
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B¶ng 11: Tãm t¾t  B−íc 9: Phèi hîp vμ hç trî n«ng d©n thùc thi thö nghiÖm 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc 
hiÖn 


Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi gian Tham gia 


Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn 
n«ng l©m gióp n«ng d©n 
triÓn khai thö nghiÖm theo 
®óng thiÕt kÕ. 


N«ng d©n ®−îc hç trî cÇn 
thiÕt tõ c¸n bé nghiªn cøu, 
khuyÕn n«ng l©m ®Ó thùc thi 
thö nghiÖm. 


 


LËp lÞch viÕng 
th¨m 


C¸c bªn cïng 
nhau triÓn khai 
thö nghiÖm vμ 
lμm viÖc trªn hiÖn 
tr−êng. 


LËp lÞch viÕng 
th¨m cña nhμ 
nghiªn cøu vμ 
khuyÕn n«ng l©m 
cã sù tham gia 
cña n«ng d©n. 


Sö dông tê thö 
nghiÖm ®Ó triÓn 
khai thö nghiÖm 


Sè lÇn 
viÕng th¨m 
cña c¸c 
bªn vμ thêi 
gian theo 
kÕ ho¹ch 
hμnh ®éng 


Hé n«ng 
d©n 


C¸n bé 
KNL 


Nhμ nghiªn 
cøu 


 


Môc tiªu 


Trong b−íc nμy, cÇn ®¹t ®−îc kÕt qu¶: 


• Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m gióp n«ng d©n triÓn khai thö nghiÖm theo 
®óng thiÕt kÕ. 


• N«ng d©n ®−îc hç trî cÇn thiÕt tõ c¸n bé nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m ®Ó 
thùc thi thö nghiÖm. 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh 


 B−íc nμy bao gåm c¸c c«ng viÖc: 


1. LËp lÞch viÕng th¨m cã sù tham gia: C¸n bé khuyÕn n«ng l©m, nhμ nghiªn 
cøu vμ n«ng d©n thèng nhÊt lÞch viÕng th¨m thö nghiÖm. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: X©y dùng lÞch viÕng th¨m cã sù tham gia cña 03 bªn theo 
®Þnh kú tõng th¸ng hoÆc quý. 


2. C¸c bªn lμm viÖc trªn hiÖn tr−êng: Ngay tõ khi b¾t ®Çu thö nghiÖm, c¸n 
bé nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m ph¶i cã mÆt trªn hiÖn tr−êng ngay ®Ó hç 
trî n«ng d©n tæ chøc triÓn khai thö nghiÖm. Sau ®ã c¸c bªn cïng tham gia 
theo lÞch ®· thèng nhÊt. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m gióp n«ng d©n sö 
dông tê thö nghiÖm ®Ó triÓn khai thö nghiÖm. §«i khi còng cÇn cã nh÷ng chØnh söa 
trong tê thö nghiÖm ®Ó lμm cho nã thÝch hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n«ng d©n 
vμ nguån lùc cña hä. Trong thêi gian n«ng d©n thùc hiÖn vμ theo dái thö nghiÖm, 
nhμ nghiªn cøu, khuyÕn n«ng l©m hç trî kü thuËt, trao ®æi kinh nghiÖm vμ cung cÊp 
th«ng tin cho n«ng d©n. 
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H×nh 8: N«ng d©n gi¸m s¸t, ghi chÐp sè liÖu thö nghiÖm 


 


4.4 Giai ®o¹n gi¸m s¸t/®¸nh gi¸ ®Þnh kú vμ tμi liÖu ho¸ tiÕn tr×nh thö 
nghiÖm 


§©y lμ giai ®o¹n ®−îc 
thùc hiÖn song song víi 
tiÕn tr×nh thùc thi thö 
nghiÖm, nh−ng do vÞ trÝ 
quan träng cña nã trong 
chu tr×nh PTD, ng−êi ta 
th−êng nhÊn m¹nh vμ ®Ò 
cËp nã nh− mét giai ®o¹n 
riªng biÖt. Trong giai ®o¹n 
nμy gåm hai ho¹t ®éng 
quan träng lμ tæ chøc tiÕn 
tr×nh gi¸m s¸t vμ tμi liÖu 
ho¸ c¸c kinh nghiÖm trong 
tiÕn tr×nh 


Gi¸m s¸t thö nghiÖm 
lμ ho¹t ®éng cã tÝnh 
th−êng xuyªn. Ngoμi ra 
®èi víi c¸c thö nghiÖm dμi 
ngμy cÇn cã tæ chøc ®¸nh gi¸ ®Þnh kú 6 th¸ng vμ cuèi n¨m ®Ó qua ®ã kÞp thêi ph¸t hiÖn 
ra nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc vμ c¶i tiÕn, vμ lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho n¨m ®Õn. 
§ång thêi ®©y còng lμ c¬ héi tèt ®Ó mäi ng−êi d©n quan t©m ë c¸c th«n kh¸c nhau; 
ng−êi bªn trong vμ bªn ngoμi cã ®iÒu kiÖn thÊy ®−îc kÕt qu¶ cô thÓ cña c¸c thö nghiÖm 
ngay trªn hiÖn tr−êng, cïng th¶o luËn chia sÎ nh÷ng kinh nghiÖm häc ®−îc trong tiÕn 
tr×nh thùc hiÖn thö nghiÖm. 


B¶ng 12: Tãm t¾t  B−íc 10: Gi¸m s¸t, ghi chÐp vμ tμi liÖu ho¸ 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi gian Tham gia 


Gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ cã 
sù tham gia ®−îc tæ 
chøc vμ thùc hiÖn 
trong tiÕn tr×nh thö 
nghiÖm 


C¸c kÕt qu¶ vμ kinh 
nghiÖm ®−îc ghi chÐp,  
tμi liÖu ho¸ vμ cung 
cÊp cho c¸c bªn liªn 
quan. 


Tæ chøc theo dái, 
gi¸m s¸t cã sù 
tham gia. 


Tμi liÖu ho¸ tiÕn 
tr×nh thö nghiÖm 


 


 


 


Sæ theo dái thö 
nghiÖm cña n«ng 
d©n. 


Tham quan trao ®æi 
kinh nghiÖm gi÷a 
n«ng d©n - n«ng d©n. 


Tμi liÖu ho¸ d−íi 
nhiÒu d¹ng: b¸o c¸o, 
tμi liÖu, sæ theo dái 
cña n«ng d©n, h×nh 
¶nh, b¨ng h×nh vÒ 
tiÕn tr×nh. 


Trong thêi 
gian thùc 
thi thö 
nghiÖm 


N«ng d©n 


Nhμ nghiªn 
cøu 


KhuyÕn n«ng 
l©m 


N«ng d©n 
kh¸c 


C¸c bªn 
quan t©m 
kh¸c. 
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Môc tiªu  


• Gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ cã sù tham gia ®−îc tæ chøc vμ thùc hiÖn trong tiÕn tr×nh thö 
nghiÖm 


• C¸c kÕt qu¶ vμ kinh nghiÖm ®−îc ghi chÐp, tμi liÖu ho¸ vμ cung cÊp cho c¸c bªn 
liªn quan. 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh 


1. Gi¸m s¸t c¸c thö nghiÖm cã sù tham gia: Nhμ nghiªn cøu, khuyÕn n«ng l©m 
cïng víi n«ng d©n gi¸m s¸t thö nghiÖm theo ®Þnh kú ®· ®−îc ghi trong kÕ 
ho¹ch vμ lÞch cña c¸c bªn tham gia. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Sö dông c«ng cô sæ theo dái thö nghiÖm cña n«ng d©n. 
C¸n bé khuyÕn n«ng l©m thóc ®Èy vμ nhμ nghiªn cøu t− vÊn ®Ó n«ng d©n lËp sæ 
theo dái. Trong sæ nμy, c¸c b¶ng biÓu theo dái, thu thËp sè liÖu theo nh− c¸c chØ 
tiªu trong tê thö nghiÖm. (Xem mét vÝ dô vÒ mÉu sæ theo dái ë phô lôc 4). N«ng 
d©n dïng sæ nμy ®Þnh kú ghi chÐp c¸c d÷ liÖu theo dái, nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn 
n«ng l©m còng sö dông nã ®Ó ghi c¸c b×nh luËn. Ngoμi ra trong sæ theo dái cßn 
dïng ®Ó ghi c¸c nhËn xÐt cña n«ng d©n vμ c¸c bªn kh¸c trong tiÕn tr×nh gi¸m s¸t, 
viÕng th¨m.  


 Trong sæ theo dái cña n«ng d©n bao gåm c¸c h¹ng môc sau: 


- Tªn thö nghiÖm, ®Þa ®iÓm, quy m«, nhãm hé tham gia, nhãm tr−ëng 


- Tê ý t−ëng 


- Tê thö nghiÖm, s¬ ®å thö nghiÖm 


- KÕ ho¹ch thùc hiÖn tõng n¨m 


- BiÓu ghi chÐp c¸c ho¹t ®éng, vËt t− ®· ®Çu t− vμ ®−îc hç trî 


- C¸c b¶ng biÓu thu thËp sè liÖu, chØ tiªu quan s¸t, bao gåm: C¸c chØ tiªu sè 
l−îng vμ chÊt l−îng (theo c¸c chØ tiªu cña tê thö nghiÖm).  


- PhÇn ghi b×nh luËn, nhËn xÐt cña ng−êi viÕng th¨m vμ c¸c n«ng d©n kh¸c. 


 Ngoμi ra trong tiÕn tr×nh thö nghiÖm, c¸n bé khuyÕn n«ng l©m cã thÓ tæ chøc 
tham quan chÐo thö nghiÖm gi÷a c¸c hé n«ng d©n trong nhãm vμ thu hót sù tham quan 
cña c¸c n«ng d©n kh¸c trªn hiÖn tr−êng. Trong c¸c ®ît tham quan nμy, c¸c nhËn xÐt, 
b×nh luËn, gãp ý cña c¸c n«ng d©n kh¸c ®−îc ghi vμo sæ theo dái n«ng d©n. 


2. Tμi liÖu ho¸: KÕt qu¶ cña tõng giai ®o¹n vμ tiÕn tr×nh thö nghiÖm cÇn ph¶i ®−îc 
ghi chÐp vμ tμi liÖu ho¸ tèt nh»m phôc vô viÖc häc tËp kinh nghiÖm trong thö 
nghiÖm cña n«ng d©n vμ c¸c bªn; b¶o ®¶m r»ng c¸c kÕt qu¶ vμ bμi häc kh«ng bÞ 
bá quªn, nh÷ng ®iÓm míi cã høa hÑn ®−îc ghi nhËn vμ ghi chÐp ®−îc ®Çy ®ñ 
th«ng tin suèt tiÕn tr×nh phôc vô cho ®¸nh gi¸ thö nghiÖm khi kÕt thóc. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Tuú theo tõng ®èi t−îng sö dông mμ x©y dùng c¸c lo¹i tμi 
liÖu kh¸c nhau: 


- Tμi liÖu khëi x−íng PTD: Tμi liÖu nμy nªn ®−îc viÕt bëi nhμ nghiªn cøu khi kÕt 
thóc giai ®o¹n khëi x−íng. Trong ®ã b¸o c¸o ®Çy ®ñ vÒ môc tiªu, chñ ®Ò, ph−¬ng 
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Hép 10: Mét kinh nghiÖm vÒ lËp sæ theo dái cña n«ng d©n 


Thùc tÕ cho thÊy n«ng d©n th−êng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong kh©u ghi chÐp. §Ó kh¾c 
phôc ®iÒu nμy cÇn xem xÐt viÖc tæ chøc lμm râ ý nghÜa cña c¸c chØ tiªu theo dái vμ 
ph−¬ng ph¸p ®o ®Õm: 


• Tr−ëng nhãm thö nghiÖm (N«ng d©n) tr×nh bμy l¹i c¸c chØ tiªu theo dâi ®· ®−îc x©y 
dùng trong tê thö nghiÖm.  


• C¸c hé n«ng d©n trong nhãm cïng nhau th¶o luËn vÒ c¸c chØ tiªu trªn vμ cã thÓ ®−a 
thªm c¸c chØ tiªu míi nÕu cÇn, sau ®ã ®i ®Õn thèng nhÊt. 


• Tr−ëng nhãm cïng c¸c thμnh viªn trong nhãm thö nghiÖm lÇn l−ît x©y dùng nªn mÉu 
biÓu theo dâi cô thÓ. 


• C¸n bé khuyÕn n«ng l©m gi÷ vai trß thóc ®Èy, cßn nhμ nghiªn cøu cã tr¸ch nhiÖm t− 
vÊn vÒ c¸c th«ng sè kü thuËt cÇn thiÕt trong gi¸m s¸t cho n«ng d©n. 


(Nguån: Khëi x−íng PTD cña ViÖn N«ng ho¸ thæ nh−ìng) 


ph¸p vμ c¸c kÕt qu¶ cña khëi x−íng. B¸o c¸o nμy  cÇn cung cÊp cho n«ng d©n, 
l·nh ®¹o th«n, x·, huyÖn, khuyÕn n«ng l©m ®Ó biÕt vÒ mét tiÕn tr×nh míi ®ang 
®−îc khëi x−íng vμ thùc hiÖn c«ng viÖc gi¸m s¸t khi thö nghiÖm ®−îc triÓn khai. 


- Sæ theo dái thö nghiÖm cña n«ng d©n: Nh− ®· ®Ò cËp ë trªn, víi sù thóc ®Èy cña 
khuyÕn n«ng, t− vÊn cña nhμ nghiªn cøu, n«ng d©n sÏ x©y dùng sæ theo dái thö 
nghiÖm cho m×nh dùa trªn tê thö nghiÖm. N«ng d©n, nhμ nghiªn cøu, c¸n bé 
khuyÕn n«ng l©m sÏ sö dông sæ nμy ®Ó theo dái thö nghiÖm theo c¸c tiªu chÝ 
thèng nhÊt. Sæ thö nghiÖm nμy ghi nhËn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ tiÕn tr×nh nh−: 
c¸c ®Çu vμo cña thö nghiÖm, c¸c sè liÖu theo giai ®o¹n, do ®ã nã rÊt quan träng 
trong viÖc theo dái diÔn biÕn còng nh− phôc vô cho viÖc tæng kÕt ®¸nh gi¸ thö 
nghiÖm khi kÕt thóc. 


- C¸c b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ thùc thi c¸c thö nghiÖm: B¸o c¸o nμy nªn lμm bëi khuyÕn 
n«ng l©m víi sù t− vÊn cña nhμ nghiªn cøu. Tõ kÕt qu¶ theo dái trong sæ theo dái 
n«ng d©n, c¸c bé khuyÕn n«ng lμm b¸o c¸o ®Þnh kú (6 th¸ng vμ hμng n¨m). B¸o 
c¸o nμy tr×nh bμy c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong tõng giai ®o¹n, c¸c diÔn biÕn, c¸c 
vÊn ®Ò x·y ra vμ c¸c bμi häc thu ®−îc tõ thö nghiÖm. B¸o c¸o nμy tr−íc hÕt ®−îc 
sö dông cho nhãm PTD (nhμ nghiªn cøu, khuyÕn n«ng l©m vμ n«ng d©n tham gia) 
®Ó theo dái tiÕn tr×nh cïng víi n«ng d©n, tuy vËy nã còng cÇn göi ®Õn c¸c bªn liªn 
quan kh¸c ®Ó theo dái vμ hç trî, c¸c bªn ®ã lμ: L·nh ®¹o cÊp th«n, x·, huyÖn; c¸c 
c¬ quan liªn quan nh− phßng n«ng nghiÖp x·, huyÖn, trung t©m khuyÕn n«ng l©m 
tØnh. 


- Ngoμi ra cã thÓ ghi nhËn kÕt qu¶ tõng b−íc cña thö nghiÖm b»ng c¸c h×nh ¶nh, 
b¨ng h×nh, mÉu vËt; viÖc nμy nªn lμm bëi khuyÕn n«ng l©m, v× ®©y lμ c¸c t− liÖu 
h÷u Ých cho hä trong tæ chøc khuyÕn n«ng lan réng sau nμy. 


 


4.5 Giai ®o¹n kÕt thóc thö nghiÖm 


Khi thö nghiÖm cã s¶n phÈm lμ lóc kÕt thóc vμ cÇn cã ®¸nh gi¸, lóc thiÕt kÕ tê thö 
nghiÖm chóng ta cã thÓ dù kiÕn thêi ®iÓm nμy vμ quyÕt ®Þnh thö nghiÖm ®ã sÏ kÐo dμi 
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bao l©u. Thêi gian nμy lμ kh¸ dμi ®èi víi c©y l©u n¨m hoÆc c©y l©m nghiÖp, trong tr−êng 
hîp nμy, nÕu sau 2 - 3 n¨m thö nghiÖm ®· tá ra æn ®Þnh vμ cã triÓn väng, c©y trång sinh 
tr−ëng ph¸t triÓn tèt, ng−êi d©n hoμn toμn cã ®ñ n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm ®Ó tiÕp tôc 
qu¶n lý thö nghiÖm; c¸c hç trî bªn ngoμi thùc sù kh«ng cÇn thiÕt n÷a vμ c¸c n«ng d©n 
kh¸c ®· quan t©m b¾t ®Çu tù m×nh häc hái lÉn nhau ®Ó thùc hiÖn lan réng thö nghiÖm 
trong th«n b¶n, lóc nμy trªn ph−¬ng diÖn khuyÕn n«ng l©m cã thÓ xem thö nghiÖm ®· 
kÕt thóc. Song viÖc nghiªn cøu cÇn tiÕp tôc cho ®Õn khi cã s¶n phÈm thu ho¹ch ®Ó ®i ®Õn 
kÕt luËn cuèi cïng vÒ thö nghiÖm, nhμ nghiªn cøu cÇn thu thËp c¸c th«ng tin d÷ liÖu, sö 
dông nh÷ng c«ng cô thèng kª thÝch hîp ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm mét 
c¸ch toμn diÖn. 


4.5.1 §¸nh gi¸ thö nghiÖm 


B¶ng 13: Tãm t¾t b−íc 11: §¸nh gi¸ thö nghiÖm 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


X¸c ®Þnh møc ®é 
thμnh c«ng cña thö 
nghiÖm vÒ kü thuËt, 
m«i tr−êng, x· héi vμ 
hiÖu qu¶ kinh tÕ. 


§óc rót ®−îc bμi häc 
kinh nghiÖm vÒ tæ 
chøc thö nghiÖm. 
Ph©n tÝch ®−îc c¸c 
lý do thμnh c«ng hay 
thÊt b¹i; c¸ch gi¶i 
quyÕt vÊn ®Ò khã 
kh¨n trong tiÕn tr×nh 
thö nghiÖm. 


Xem xÐt vμ ph©n tÝch 
møc ®é ¶nh h−ëng 
vμ tiÒm n¨ng lan 
réng cu¶ thö 
nghiÖm. 


Cã ®−îc th«ng tin 
(®Þnh l−îng, ®Þnh 
tÝnh) ®Ó viÕt b¸o c¸o 


 


 


ChuÈn bÞ 


§¸nh gi¸ t¹i ®Þa 
®iÓm thö nghiÖm 


Tæng hîp vμ ph©n 
tÝch kÕt qu¶ ®¸nh 
gi¸ 


 


Xö lý sè liÖu 


§¸nh gi¸ cã sù tham 
gia t¹i ®Þa ®iÓm thö 
nghiÖm. Sö dông c¸c 
tiªu chÝ trong tê thö 
nghiÖm ®Ó ®¸nh gÝa. 


Tæng hîp ph©n tÝch 


 


1 ngμy  N«ng d©n trong 
th«n bu«n vμ 
n«ng d©n kh¸c 


N«ng d©n tham 
gia thö nghiÖm 


C¸n bé KNL 


Nhμ nghiªn cøu 


C¸c bªn liªn 
quan kh¸c 


L·nh ®¹o 
huyÖn, x·, th«n 


 


Môc tiªu 


 Trong b−íc kÕt thóc, viÖc ®¸nh gÝa nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu cô thÓ: 


• X¸c ®Þnh møc ®é thμnh c«ng cña thö nghiÖm vÒ kü thuËt, m«i tr−êng, x· héi 
vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ. 
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• §óc rót ®−îc bμi häc kinh nghiÖm vÒ tæ chøc thö nghiÖm. Ph©n tÝch ®−îc c¸c 
lý do thμnh c«ng hay thÊt b¹i; c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò khã kh¨n trong tiÕn 
tr×nh thö nghiÖm. 


• Xem xÐt vμ ph©n tÝch møc ®é ¶nh h−ëng vμ tiÒm n¨ng lan réng cu¶ thö 
nghiÖm. 


• Cã ®−îc th«ng tin (®Þnh l−îng, ®Þnh tÝnh) ®Ó viÕt b¸o c¸o 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh    


N«ng d©n, nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m cïng nhau tæ chøc ®¸nh gi¸ thö 
nghiÖm ngay trªn hiÖn tr−êng. Cã thÓ tiÕn hμnh theo tr×nh tù sau: 


1. ChuÈn bÞ: Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m gióp n«ng d©n thö nghiÖm 
chuÈn bÞ cho c«ng viÖc ®¸nh gi¸ nh− lËp kÕ ho¹ch, chuÈn bÞ tμi liÖu, vËt liÖu cÇn 
thiÕt.... 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh:  


- LËp kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ chi tiÕt: Môc tiªu, kÕt qu¶ mong ®îi, ai tham gia, ai b¸o 
c¸o, ai thóc ®Èy, thêi gian, ®Þa ®iÓm 


- Thu thËp c¸c tμi liÖu nh− tê ý t−ëng, tê thö nghiÖm, sæ theo dái thö nghiÖm 


- Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng gióp n«ng d©n ph©n tÝch th«ng tin, d÷ liÖu s½n 
cã. Dùa vμo d÷ liÖu trong sæ theo dái thö nghiÖm, gióp n«ng d©n tÝnh to¸n c¸c d÷ 
liÖu vÒ kÕt qu¶ liªn quan ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶; sau ®ã hç trî cho 
n«ng d©n tr×nh bμy c¸c kinh nghiÖm, tiÕn tr×nh, kÕt qu¶ thu ®−îc trªn mét tê Ao 
®Ó tr×nh bμy trong ®¸nh gi¸. 


2. Tæ chøc ®¸nh gi¸ t¹i ®Þa ®iÓm thö nghiÖm: C«ng viÖc nμy ®−îc lμm bëi 
khuyÕn n«ng l©m, bao gåm viÖc mêi c¸c n«ng d©n kh¸c trong vμ ngoμi th«n 
b¶n, c¸c bªn liªn quan kh¸c nh− c¸c c¬ quan qu¶n lý n«ng l©m, l·nh ®¹o th«n, 
x·, huyÖn.... ®Õn hiÖn tr−êng ®Ó tham gia ®¸nh gi¸ thö nghiÖm; vμ tæ chøc thóc 
®Èy cho cuéc ®¸nh gi¸. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Tæ chøc trao ®æi, quan s¸t vμ ®¸nh gi¸ trªn hiÖn tr−êng 
theo tr×nh tù: 


- N«ng d©n thö nghiÖm tr×nh bμy tiÕn tr×nh, kinh nghiÖm thu ®−îc, kÕt qu¶ cña 
m×nh. 


- Sau b¸o c¸o cña n«ng d©n, c¸n bé khuyÕn n«ng l©m thóc ®Èy th¶o luËn chung. 
ViÖc th¶o luËn, hái vμ tr¶ lêi tËp trung vμo c¸c vÊn ®Ò nh−:  


  ? TiÕn tr×nh thö nghiÖm diÔn ra nh− thÕ nμo? Ng−êi d©n tham gia ®· hiÓu 
biÕt vμ häc ®−îc nh÷ng kiÕn thøc/ kü n¨ng g× tõ thö nghiÖm cña hä? 


  ? C¸c bªn tham gia ®· thùc hiÖn vai trß cña m×nh nh− thÕ nμo trong qu¸ 
tr×nh thö nghiÖm? So s¸nh víi nh÷ng ®iÒu ®· ®−îc cam kÕt khi b¾t ®Çu tham gia thùc 
hiÖn thö nghiÖm. C¸c bªn cÇn c¶i tiÕn nh÷ng g× ®Ó thùc hiÖn PTD trong t−¬ng lai ®−îc 
tèt h¬n? 
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  ? Thö nghiÖm ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ g× ? kh¼ng ®Þnh hoÆc phñ ®Þnh ? 
thμnh c«ng hay thÊt b¹i? Lý do?  


  ? So s¸nh kÕt qu¶ thö nghiÖm víi c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ sè l−îng vμ chÊt 
l−îng; ®Þnh l−îng vμ ®Þnh tÝnh trong tê thö nghiÖm. 


  ? Nh÷ng thö nghiÖm tiÕp theo ph¶i lμ g×? 


3. Tæng hîp vμ ph©n tÝch kÕt qu¶ ®¸nh gi¸: KÕt qu¶ ph¶n håi, ®¸nh gi¸ cña c¸c 
bªn ®−îc nhμ nghiªn cøu, khuyÕn n«ng l©m vμ n«ng d©n ghi nhËn, ghi chÐp vμ 
ph©n tÝch cô thÓ ®Ó phôc vô cho viÖc b¸o c¸o ë b−íc sau. 


 


4.5.2 ViÕt b¸o c¸o 


 Tμi liÖu hãa lμ vÊn ®Ò lu«n ®−îc chó träng trong suèt tiÕn tr×nh thùc hiÖn PTD. 
Tõ c¸c tμi liÖu khëi x−íng PTD, c¸c tê ý t−ëng, tê thö nghiÖm, b¶ng kÕ ho¹ch hμnh 
®éng ®Õn c¸c sæ theo dái cña n«ng d©n, c¸c b¸o c¸o tiÕn tr×nh, ®¸nh gi¸ ®Þnh kú, c¸c 
h×nh ¶nh, mÉu vËt... cÇn ®−îc l−u tr÷ vμ tμi liÖu hãa cÈn thËn ®Ó ®ãng gãp vμo c¸c kiÕn 
thøc, kinh nghiÖm ph¸t triÓn c«ng nghÖ. Ngoμi ra nã gióp cho viÖc ph¸t triÓn thμnh c¸c 
tμi liÖu khuyÕn n«ng l©m, ®iÒu nμy rÊt cÇn thiÕt cho viÖc lan réng kÕt qu¶ vμ kinh 
nghiÖm thö nghiÖm ®Õn c¸c n«ng d©n vμ th«n b¶n kh¸c sau nμy. V× thÕ viÖc tμi liÖu ho¸ 
cÇn ®−îc lμm th−êng xuyªn, suèt tiÕn tr×nh; ®Æc biÖt ë giai ®o¹n kÕt thóc, viÖc tμi liÖu 
ho¸ mang ý nghÜa tæng hîp toμn bé c¸c kiÕn thøc, kinh nghiÖm thu ®−îc ®Ó nh©n réng 
vμ phôc vô cho nghiªn cøu, ®μo t¹o, lan réng c«ng nghÖ. 


B¶ng 14: Tãm t¾t b−íc 12: ViÕt b¸o c¸o 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn Ph−¬ng 
ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


B¸o c¸o cuèi cïng 
cña thö nghiÖm ®−îc 
hoμn thμnh, trong ®ã 
tr×nh bμy ®−îc toμn 
bé tiÕn tr×nh thö 
nghiÖm, c¸c bμi häc 
kinh nghiÖm. 


B¸o c¸o ®¸p øng 
®−îc nhu cÇu th«ng 
tin cña c¸c nhãm 
liªn quan 


B¸o c¸o ®−îc ph©n 
phèi ®Õn c¸c nãi liªn 
quan, n«ng d©n 


X©y dùng ®Ò c−ong 
b¸o c¸o cho tõng ®èi 
t−îng sö dông. 


ViÕt c¸c b¸o c¸o  


 


Ph¸t triÓn ®Ò 
c−¬ng b¸o 
c¸o cã sù 
tham gia cña 
n«ng d©n 


Tμi liÖu ho¸, 
viÕt b¸o c¸o 
cho tõng ®èi 
t−îng ®äc 


 


1 tuÇn Nhμ nghiªn cøu hoÆc 
c¸n bé KNL 


N«ng d©n 
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Môc tiªu 


Môc tiªu cña b−íc nμy lμ: 


• B¸o c¸o cuèi cïng víi ®Çy ®ñ th«ng tin cña tiÕn tr×nh, kÕt qu¶, c¸c bμi häc kinh 
nghiÖm vÒ thö nghiÖm, tæ chøc, qu¶n lý.  


• C¸c kÕt qu¶, t¸c ®éng, hiÖu qu¶ cña thö nghiÖm ®−îc ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ 


• B¸o c¸o ®¸p øng ®−îc nhu cÇu th«ng tin cña ng−êi sö dông vμ ®−îc ph©n phèi 
®Õn c¸c ®èi t−îng nμy. 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh 


 ViÖc viÕt b¸o c¸o nªn ®−îc thùc hiÖn bëi nhμ nghiªn cøu hoÆc khuyÕn n«ng l©m 
vμ b¸o c¸o ph¶i ph¶n ¶nh ®−îc kinh nghiÖm vμ bμi häc rót ra tõ n«ng d©n tham gia 
thö nghiÖm. §Ó h×nh thμnh ®−îc mét b¸o c¸o, c¸c b−íc sau cã thÓ lμ gîi ý: 


1. X©y dùng ®Ò c−¬ng cña b¸o c¸o theo tõng ®èi t−îng sö dông, bao 
gåm: n«ng d©n, khuyÕn n«ng l©m vμ nhμ nghiªn cøu kh¸c, vμ cho nh÷ng 
c¬ quan qu¶n lý, lËp kÕ ho¹ch  n«ng l©m nghiÖp. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m trao ®æi víi nhau vμ 
lÊy ý kiÕn cña n«ng d©n ®Ó x©y dùng c¸c ®Ò c−¬ng viÕt b¸o c¸o cho tõng ®èi t−îng 
sö dông. 


2. ViÕt c¸c b¸o c¸o cho tõng ®èi t−äng sö dông:   


• §èi t−îng ®äc b¸o c¸o: Nhμ nghiªn cøu/gi¶ng d¹y/nhμ qu¶n lý/khuyÕn n«ng 
l©m tØnh huyÖn. 


Ng−êi viÕt b¸o c¸o: C¸n bé nghiªn cøu/gi¶ng d¹y/khuyÕn n«ng l©m tØnh, huyÖn 


B¸o c¸o phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu, ®μo t¹o vμ qu¶n lý ho¹t ®éng khuyÕn 
n«ng l©m. B¸o c¸o chó träng ph©n tÝch s©u s¾c vÒ khÝa c¹nh c«ng nghÖ míi ®−îc ph¸t 
triÓn vμ c¸c t¸c ®éng nhiÒu mÆt cña thö nghiÖm PTD trong thùc tÕ. 


§Ò c−¬ng b¸o c¸o nh− sau 


Néi dung Nguån tμi liÖu 


Môc lôc  


1) Tãm t¾t b¸o c¸o  


2) Bèi c¶nh/®Æt vÊn ®Ò: 


- Giíi thiÖu vÒ thö nghiÖm 


- Lý do tiÕn hμnh thö nghiÖm 


- Môc tiªu cña thö nghiÖm 


- Quy m« thö nghiÖm 


 


 


 


B¸o c¸o khëi x−íng, ghi 
chÐp cña c¸n bé  nghiªn 
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Néi dung Nguån tμi liÖu 


3) TiÕn tr×nh thö nghiÖm 


- Néi dung thö nghiÖm 


- VËt liÖu  


- Tæ chøc thùc hiÖn 


cøu/ khuyÕn n«ng l©m 


4) KÕt qu¶ thö nghiÖm vμ ph©n tÝch kÕt qu¶: 


- Kinh tÕ: n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ kinh tÕ, thu nhËp (l·i)  


- Kü thuËt: t×m ra kü thuËt míi 


- X· héi: gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lμm, n©ng cao nhËn thøc 
cña ng−êi d©n 


- M«i tr−êng: b¶o vÒ ®Êt, n−íc, rõng, ... 


Sè liÖu tæng hîp vμ 
ph©n tÝch trong ®¸nh gi¸ 


Sæ ghi chÐp cña c¸c bªn 
liªn quan 


KÕt qu¶ cña thö nghiÖm 
vμ c¸c tμi liÖu tham 
kh¶o 


5) KÕt luËn vμ kiÕn nghÞ 


- §¸p øng lîi Ých cña ng−êi d©n 


- Thay ®æi kiÕn thøc, kü n¨ng vμ th¸i ®é cña c¸c bªn liªn 
quan. 


- T¸c ®éng ®Õn c¸ch thøc qu¶n lý tμi nguyªn 


- Nhu cÇu hç trî ®Ó lan réng kÕt qu¶ thö nghiÖm (cho c¸c 
nhμ qu¶n lý) 


Tõ phÇn ph©n tÝch, ®¸nh 
gi¸ kÕt qu¶ 


6) Tμi liÖu tham kh¶o  


7) Phô lôc: 


- Tê ý t−ëng 


- Tê thö nghiÖm 


- KÕ ho¹ch thö nghiÖm 


- B¸o c¸o cña ng−êi d©n 


- Danh s¸ch thμnh viªn tham gia 


B¸o c¸o khëi x−íng 


 


• §èi t−îng ®äc b¸o c¸o: KhuyÕn n«ng l©m viªn cÊp x· vμ n«ng d©n 


 Ng−êi viÕt b¸o c¸o: KhuyÕn n«ng l©m viªn x· - nhãm n«ng d©n tham gia thö 
nghiÖm 


B¸o c¸o nªn ®−îc tr×nh bμy trªn 02 tê giÊy khæ lín (Ao) ®Ó ng−êi d©n dÔ ®äc vμ cã 
thÓ lμm tμi liÖu ®Ó lan réng kÕt qu¶ thö nghiÖm. Trong b¸o c¸o cÇn nªu râ c¸c ph©n tÝch 
®iÓm thμnh c«ng hay thÊt b¹i cña thö nghiÖm, c¸ch tiÕn hμnh thö nghiÖm, ®Ò xuÊt viÖc 
lan réng kÕt qu¶. (Tham kh¶o mét vÝ dô b¸o c¸o kÕt qu¶ thö nghiÖm cña n«ng d©n trong 
phô lôc 5) 
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§Ò c−¬ng b¸o c¸o nh− sau: 


Néi dung Nguån tμi liÖu 


1) Th«ng tin chung vÒ thö nghiÖm 


- Tªn thö nghiÖm 


- Quy m« thö nghiÖm 


- Nh÷ng ng−êi tham gia 


- §Þa ®iÓm lμm thö nghiÖm 


Tê thö nghiÖm 


2) Lý do, môc ®Ých, lîi Ých vμ mong ®îi cña thö nghiÖm B¸o  c¸o khêi x−íng 


Tê thö nghiÖm 


3) C¸ch tiÕn hμnh thö nghiÖm 


- Tæ chøc thö nghiÖm 


- C¸c b−íc tiÕn hμnh thö nghiÖm 


- C¸c kü thuËt ®−îc thö nghiÖm 


Së theo dâi thö nghiÖm 


4) KÕt qu¶ thö nghiÖm 


- N¨ng suÊt, thu nhËp  


- C¸ch lμm míi 


- T¹o ra viÖc lμm, thu hót lao ®éng 


- S¶n xuÊt bÒn v÷ng 


5) ThuËn lîi, khã kh¨n cña tiÕn tr×nh thö nghiÖm 


6) Bμi häc kinh nghiÖm vμ c¸c khuyÕn nghÞ: vÒ tæ chøc 
vμ kü thuËt 


Sæ theo dâi thö nghiÖm 


KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ 


7) Th«ng tin bæ sung: Tªn vμ ®Þa chØ vËt t− ®Çu vμo, thÞ 
tr−êng, gi¸ c¶ cña s¶n phÈm thö nghiÖm 


 


 


4.6 Giai ®o¹n lan réng 


KÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng PTD sÏ nu«i d−ìng vμ cæ vò cho c¸c thö nghiÖm, c¸c kh¸m 
ph¸ gi÷a c¸c bªn liªn quan vμ c¶i tiÕn kü n¨ng thö nghiÖm cña hä. §iÒu nμy t¹o ra sù 
thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi vμ n©ng cao sù tù tin trong ph¸t triÓn n«ng th«n cho c¸c 
bªn tham gia vμ n«ng d©n. 


Khi kÕt thóc mét thö nghiÖm thμnh c«ng, ®Ó tèi −u ho¸ c¸c t¸c ®éng cña nã vμ gãp 
phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng−êi d©n, kÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i ®−îc lan réng. 


4.6.1 Ph¸t triÓn tμi liÖu khuyÕn n«ng l©m 


KhuyÕn n«ng l©m chñ ®éng thiÕt kÕ c¸c lo¹i tμi liÖu phôc vô cho viÖc tuyªn truyÒn 
lan réng kÕt qu¶ thö nghiÖm. C¸c lo¹i tμi liÖu nμy cã thÓ lμ c¸c tê rêi, tê ¸p phÝch, c¸c sæ 
tay h−íng dÉn, c¸c b¨ng h×nh, h×nh ¶nh.  Cã thÓ x©y dùng c¸c phim t− liÖu, bμi viÕt 
phãng sù ... trong ®ã tr×nh bμy mét c¸ch ng¾n gän, dÔ hiÓu vμ b¶o ®¶m tÝnh khoa häc ®Ó 
ng−êi d©n kh¸c cã thÓ thùc hiÖn c¸c kü thuËt míi ®· thμnh c«ng. 
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B¶ng 15: Tãm t¾t b−íc 13: Ph¸t triÓn tμi liÖu khuyÕn n«ng l©m 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


C¸c bμi häc kinh 
nghiÖm ®−îc ®óc kÕt 
trong c¸c tμi liÖu 
khuyÕn n«ng ®a 
d¹ng, thÝch hîp víi 
n«ng d©n 


Chän lùa lo¹i tμi 
liÖu thÝch hîp 


X©y dùng c¸c lo¹i 
tμi liÖu kh¸c nhau. 


Ph©n tÝch chän 
lùa lo¹i tμi liÖu 
phï hîp víi loai 
h×nh thö nghiÖm 


ThiÕt kÕ c¸c tμi 
liÖu  


 


 


1 th¸ng C¸n bé khuyÕn 
n«ng l©m 


Nhμ nghiªn cøu t− 
vÊn 


 


Môc tiªu 


ViÖc ph¸t triÓn c¸c tμi liÖu khuyÕn n«ng l©m cÇn ®¹t môc tiªu: 


• C¸c bμi häc kinh nghiÖm vÒ thö nghiÖm ®−îc ®óc kÕt trong c¸c tμi liÖu khuyÕn 
n«ng ®a d¹ng, thÝch hîp víi n«ng d©n. 


 


Tr×nh tù thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: 


1. Chän lùa lo¹i tμi liÖu thÝch hîp: KhuyÕn n«ng l©m ph¸t triÓn ®−îc c¸c 
tμi liÖu khuyÕn n«ng thÝch hîp víi tõng lo¹i thö nghiÖm. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Ph©n tÝch tÝnh chÊt cña thö nghiÖm ®Ó chän lùa lo¹i tμi liÖu 
khuyÕn n«ng l©m. 


- C¸c thö nghiÖm cã tÝnh chÊt theo c¸c b−íc râ rÖt th× tμi liÖu khuyÕn n«ng nªn lμ 
c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt. 


- C¸c thö nghiÖm cã tÝnh chÊt thao t¸c kü thuËt th× tμi liÖu nªn lμ c¸c h×nh ¶nh, 
mÉu vËt, m« t¶ kü thuËt, sè tay h−íng dÉn. 


- ....... 


C¸c lo¹i tμi liÖu rÊt ®a d¹ng, phô thuéc vμo tÝnh chÊt, thÓ lo¹i thö nghiÖm; do ®ã cÇn 
cã sù ph©n tÝch, c©n nh¾c khi lùa chän lo¹i tμi liÖu thÝch hîp. 


2. X©y dùng tμi liÖu khuyÕn n«ng l©m: C¸c tμi liÖu nμy cÇn ph¶n ¶nh c¸c 
kinh nghiÖm, c«ng nghÖ, kü thuËt víi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau. 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh: Bao gåm viÖc x©y dùng ®Ò c−¬ng, ph¸t th¶o quy tr×nh vμ 
thiÕt kÕ c¸c tμi liÖu, in Ên. 
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4.6.2 Lan réng kÕt qu¶ c¸c thö nghiÖm thμnh c«ng 


B¶ng 16: Tãm t¾t b−íc 14: Lan réng kÕt qu¶ thö nghiÖm thμnh c«ng 


Môc tiªu 


 


Tr×nh tù tiÕn hμnh Ph−¬ng ph¸p 


C«ng cô 


Thêi 
gian 


Tham gia 


Gãp phÇn vμo viÖc lËp 
kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng 
l©m 


Chia sÎ kÕt qu¶ vμ 
kinh nghiÖm lμm thö 
nghiÖm cho nhiÒu 
n«ng d©n kh¸c 


Cung cÊp th«ng tin 
cho nh÷ng ng−êi quan 
t©m 


ChuÈn bÞ c¸c b¸o 
c¸o, tμi liÖu 


Th«ng b¸o kÕt qu¶. 
Tæ chøc trao ®æi kinh 
nghiÖm, ph¶n ¶nh  


§¸nh gi¸ ho¹t ®éng 
tham quan. 


Hç trî n«ng d©n 
kh¸c ¸p dông kÕt 
qu¶ thö nghiÖm. 


Sö dông linh ho¹t 
c¸c ph−¬ng ph¸p, 
c«ng cô kh¸c 
nhau tuú theo ®èi 
t−îng 


 


5 ngμy C¸n bé khuyÕn 
n«ng l©m thóc 
®Èy tiÕn tr×nh lan 
réng 


Nhμ nghiªn cøu 
hç trî cho tiÕn 
tr×nh 


N«ng d©n tham 
gia 


  


Môc tiªu 


B−íc cuèi cïng cÇn ®¹t ®−îc môc tiªu sau: 


• Gãp phÇn vμo viÖc lËp kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng l©m 


• Chia sÎ kÕt qu¶ vμ kinh nghiÖm lμm thö nghiÖm cho nhiÒu n«ng d©n kh¸c 


• Cung cÊp th«ng tin cho nh÷ng ng−êi quan t©m 


 


Tr×nh tù  thùc hiÖn vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh 


ViÖc tæ chøc lan réng kÕt qu¶ thö nghiÖm thμnh c«ng ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu bëi 
khuyÕn n«ng l©m, trªn c¬ së c¸c tμi liÖu khuyÕn n«ng ®· ®−îc ph¸t triÓn, khuyÕn n«ng 
l©m hîp t¸c víi n«ng d©n thö nghiÖm ®Ó tæ chøc c¸c h×nh thøc lan réng kÕt qu¶ thö 
nghiÖm trong vμ ngoμi th«n b¶n. Tuy vËy nhμ nghiªn cøu còng cã vai trß nhÊt ®Þnh trong 
tiÕn tr×nh nμy, hä ®ãng vai trß gi¸n tiÕp trong hç trî, t− vÊn, phæ biÕn th«ng tin ra nhiÒu 
®èi t−îng kh¸c nhau. ®Æc biÖt lμ ®èi víi c¸c nhμ qu¶n lý, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t 
triÓn n«ng th«n, khuyÕn n«ng l©m. 


1. Vai trß cña nhμ nghiªn cøu, c¸n bé gi¶ng d¹y trong lan réng: 


Nhμ nghiªn cøu cã thÓ hç trî, t− vÊn, t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau ®Ó gãp 
phÇn lan réng c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm thμnh c«ng 
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§èi t−îng mμ nhμ nghiªn 
cøu cã thÓ hç trî, cung 
cÊp th«ng tin 


Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh 


C¸n bé khuyÔn n«ng l©m 


L©m tr−êng 


Gñi b¸o c¸o cuèi cïng ®Õn c¸c ®èi t−îng nμy 


Cung cÊp th«ng tin thÞ tr−êng vÒ ®Çu ra cña thö nghiÖm 


TËp huÊn, trang bÞ thªm vÒ c«ng nghÖ sau thu ho¹ch, c«ng 
nghÖ sinh häc liªn quan ®Õn s¶n phÈm cña thö nghiÖm 


 


Nhμ qu¶n lý n«ng l©m, 
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch 


Göi b¸o c¸o 


Tæ chøc héi th¶o 


Gi¶ng viªn, nhμ nghiªn cøu 
kh¸c 


Sinh viªn 


Gñi b¸o c¸o 


Mêi tham gia héi th¶o 


Mêi tham gia c¸c ®ît ®¸nh gi¸ trªn hiÖn tr−êng. 


 


2. Vai trß cña c¸n bé khuyÕn n«ng l©m trong lan réng: 


KhuyÕn n«ng l©m ®ãng vai trß chñ chèt trong lan réng kÕt qu¶ thö nghiÖm thμnh 
c«ng, hä tæ chøc lan réng c¸c kÕt qu¶ kinh nghiÖm ®Õn nhiÒu n«ng d©n kh¸c; ph−¬ng 
ph¸p ®¹t hiÖu cao cÇn ®−îc sö dông lμ khuyÕn n«ng tõ N«ng d©n ®Õn n«ng d©n. Ngoμi 
ra hä cßn cã thÓ ®Ò xuÊt ®Õn c¸c cÊp qu¶n lý cao h¬n cña hä ®Ó lång ghÐp viÖc lan réng 
trong c¸c kÕ ho¹ch, ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng l©m. 


C¸ch tiÕn hμnh lan réng rÊt ®a d¹ng, tuú thuéc vμo tõng t×nh h×nh cô thÓ, b¶ng d−íi 
®©y gîi ý cho c¸c c¸ch lμm cã thÓ ¸p dông ®Ó lan réng ®Õn c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau 


 


§èi t−îng lan 
réng cña c¸n bé 
khuyÕn n«ng 
l©m  


Ph−¬ng ph¸p/c«ng cô Ghi chó 


N«ng d©n ®Õn n«ng d©n (héi th¶o ®Çu bê, tham 
quan chÐo) 


 


Phæ biÕn trªn ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng  


Th«ng qua c¸c b¸o c¸o, tê gÊp, tê r¬i, ...  


Tæ chøc héi th¶o, häp th«n b¶n th«ng b¸o kÕt qu¶, 
th¶o luËn c¸ch tæ chøc lan réng 


 


NhiÒu n«ng d©n 
kh¸c 


TËp huÊn cho c¸c tiÓu gi¸o viªn (n«ng d©n nßng 
cèt, khuyÕn n«ng l©m th«n b¶n) vÒ c¸c kü thuËt míi 
®−îc h×nh thμnh tõ thö nghiÖm thμnh c«ng 
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§èi t−îng lan 
réng cña c¸n bé 
khuyÕn n«ng 
l©m  


Ph−¬ng ph¸p/c«ng cô Ghi chó 


Lång ghÐp vμo ch−¬ng tr×nh, dÞch vô khuyÕn n«ng 
l©m 


Th−êng khã kh¨n, 
®ßi hái cã sù thèng 
nhÊt chung trong x·, 
huyÖn, c¸c cÊp qu¶n 
lý. Do ®ã ¸p dông 
cÇn linh ho¹t 


Göi b¸o c¸o, tμi liÖu  


KiÕn nghÞ lan réng kÕt qu¶ thö nghiÖm vμo kÕ 
ho¹ch khuyÕn n«ng l©m hμng n¨m  


 


Tæ chøc héi th¶o cung cÊp th«ng tin vμ th¶o luËn vÒ 
kh¶ n¨ng lan réng, sù hç trî vÒ chÝnh s¸ch. 


 


Phæ biÕn kÕt qu¶ thö nghiÖm trªn c¸c ph−¬ng tiÖn 
th«ng tin ®¹i chóng 


 


B¸o c¸o, trao ®æi trùc tiÕp  


Nhμ qu¶n lý, c¸n 
bé khuyÕn n«ng 
l©m huyÖn, tØnh 


KiÕn nghÞ lång ghÐp víi c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn 
n«ng th«n 


Tuú thuéc vμo ®iÒu 
kiÖn cô thÓ cña tõng 
®Þa ph−¬ng 


 


Mét sè ph−¬ng ph¸p chÝnh cÇn quan t©m lμ: 


• Ph−¬ng ph¸p tõ n«ng d©n ®Õn n«ng d©n: §©y lμ ph−¬ng ph¸p x©y dùng hÖ 
thèng khuyÕn n«ng khuyÕn l©m dùa vμo ng−êi d©n, tøc lμ khuyÕn n«ng tõ n«ng 
d©n ®Õn n«ng d©n, ®−îc tæ chøc b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Trong ®ã chó 
träng vai trß tÝch cùc cña nh÷ng n«ng d©n nßng cèt, ng−êi ®· lμm thö nghiÖm 
trë thμnh nh÷ng ng−êi ®μo t¹o, truyÒn ®¹t l¹i nh÷ng kinh nghiÖm vμ h−íng dÉn 
c¸c thao t¸c kü thuËt cô thÓ trªn hiÖn tr−êng cho c¸c n«ng d©n kh¸c. §−îc tiÕn 
hμnh b»ng c¸ch ®−a n«ng d©n ®· lμm thö nghiÖm thμnh c«ng ®Õn chuyÓn giao 
cho c¸c n«ng d©n ë c¸c th«n b¶n, ®Þa ph−¬ng kh¸c. 


 Tr×nh tù cña ph−¬ng ph¸p nμy lμ: 


- ChuÈn bÞ: Bao gåm viÖc x¸c ®Þnh râ môc tiªu, thμnh phÇn tham gia, 
chuÈn bÞ b¸o c¸o cña n«ng d©n, ch−¬ng tr×nh lμm viÖc, ®Þa ®iÓm, thêi 
gian,... 


- Trao ®æi kinh nghiÖm gi÷a n«ng d©n víi n«ng d©n trªn hiÖn tr−êng: 


N«ng d©n thö nghiÖm b¸o c¸o 


Thóc ®Èy trao ®æi th¶o luËn 


- §¸nh gi¸ ®ît tham quan: Tæ chøc ®¸nh gi¸ cã sù tham gia ®Ò rót kinh 
nghiÖm 


- Th¶o luËn vμ thóc ®Èy, hç trî  n«ng d©n ¸p dông kÕt qu¶ sau tham quan 
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H×nh 9: Trao ®æi kinh nghiÖm gi÷a n«ng d©n 


 


• Tuyªn truyÒn thèng qua hÖ thèng th«ng tin ®¹i chóng: 


KhuyÕn n«ng l©m sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng cã t¹i ®Þa 
ph−¬ng phôc vô cho viÖc th«ng b¸o, 
tuyªn truyÒn vÒ kÕt qu¶ c¸c thö nghiÖm. 
C¸c ph−¬ng tiÖn sö dông cã hiÖu qu¶ lμ 
truyÒn thanh, truyÒn h×nh hoÆc b¸o ®Þa 
ph−¬ng. Tuyªn truyÒn kÕt qu¶ thö 
nghiÖm còng cã thÓ th«ng qua c¸c héi, 
®oμn thÓ ®Ó më réng c¸c kinh nghiÖm 
®· cã cho nhiÒu n«ng d©n kh¸c. 


• Tæ chøc héi th¶o, ®μo t¹o  ®Ó 
lan réng: 


KhuyÕn n«ng l©m tæ chøc c¸c ho¹t 
®éng ®μo t¹o cho c¸c n«ng d©n nßng 
cèt ®Ó phæ biÕn kinh nghiÖm, kÕt qu¶; 
kÝch thÝch, kh¬i dËy sù quan t©m cña 
n«ng d©n kh¸c vÒ hiÖu qu¶ cña thö 
nghiÖm  


ViÖc tæ chøc c¸c héi th¶o lan réng 
kÕt qu¶ cÇn thu hót sù tham gia cña 
nhiÒu bªn liªn quan, trong ®ã chó träng 
®Õn viÖc mêi c¸c hé n«ng d©n ®· lμm 
thö nghiÖm tham gia. Héi th¶o sÏ lμ c¬ 
héi tèt ®Ó nh÷ng n«ng d©n trao ®æi chia 
sÎ kinh nghiÖm víi tÊt c¶ nh÷ng ai cã 
nhu cÇu häc hái ®Ó ¸p dông thö nghiÖm. 


 


5 Gi¸m s¸t tiÕn tr×nh PTD 


Gi¸m s¸t tiÕn tr×nh PTD lμ viÖc xem xÐt, kiÓm tra c¸c môc tiªu, ho¹t ®éng, ph−¬ng 
ph¸p tiÕn hμnh PTD trong tõng giai ®o¹n, tõng b−íc. §Ó b¶o ®¶m r»ng tiÕn tr×nh ®· ®i 
®óng h−íng, ®· thùc hiÖn ®−îc ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c cña PTD ®· ®Ò ra. 


§Ó cã thÓ gi¸m s¸t ®−îc tiÕn tr×nh nμy, cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng tiªu chÝ cô thÓ ®Ó 
kiÓm tra. C¸c tiªu chÝ nμy sÏ lμm c¬ së ®Þnh h−íng cho c¸n bé khuyÕn n«ng l©m vμ nhμ 
nghiªn cøu cã c¸ch nh×n, c¸ch lμm thÝch hîp khi ¸p dông PTD trong thùc tÕ víi n«ng 
d©n. B¶ng tãm t¾t sau tr×nh bμy c¸c tiªu chÝ ®ã. 
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B¶ng 17: Tiªu chÝ cho mét PTD tèt 


Giai 
®o¹n 


B−íc C¸c tiªu chÝ cho mét PTD tèt 


1. Ph©n tÝch 
t×nh h×nh 


Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m cã sù hiÓu biÕt chung vÒ 
t×nh h×nh bu«n lμng. 


Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m t¹o lËp ®−îc mèi quan hÖ 
tin cËy víi th«n b¶n. 


C
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2. Lùa chän 
chñ ®Ò PTD.  


D©n lμng ®−îc cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ PTD 


Chñ ®Ò PTD ®−îc c¸c bªn tham gia thèng nhÊt. 


3. Ph¸t hiÖn ý 
t−ëng 


Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m dμnh ®ñ thêi gian ë th«n 
vμ ®i víi nhiÒu nhãm n«ng d©n tíi rõng vμ hiÖn tr−êng ®Ó x¸c 
®Þnh ý t−ëng vμ nh÷ng viÖc cã thÓ lμm. 


 C¸c ý t−ëng ph¶i míi (Míi vÒ c«ng nghÖ/kü thuËt, vÒ qu¶n lý; 
®iÒu kiÖn ¸p dông míi) 


4. X©y dùng tê 
ý t−ëng 


X©y dùng c¸c tê ý t−ëng víi n«ng d©n t¹i hiÖn tr−êng 


5. Lùa chän thö 
nghiÖm 


C¸c ý t−ëng ®−îc sμng läc bëi n«ng d©n nßng cèt 


C¸c ý t−ëng ®−îc n«ng d©n nßng cèt tr×nh bμy râ rμng cho 
toμn th«n bu«n 


Cã sù ph©n tÝch rñi ro vμ lîi Ých cña thö nghiÖm 


Th«n b¶n b×nh chän vμ quyÕt ®Þnh c¸c ý t−ëng ®−îc ®−a ra thö 
nghiÖm 


6. Lùa chän hé 
tham gia 


Tiªu chÝ chän lùa hé ®−îc th«n b¶n quyÕt ®Þnh 


C¸c hé tham gia tù nguyÖn, cã ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia thö 
nghiÖm vμ ®−îc b×nh chän bëi th«n b¶n 
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7. X©y dùng tê 
thö nghiÖm 


C¸c thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ dùa trªn kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng vμ 
kiÕn thøc khoa häc. 


C¸c tê thö nghiÖm ®−îc lμm râ, chøng minh cô thÓ, víi c¸c 
tiªu chÝ ®Çy ®ñ. 


Tê thö nghiÖm ®−îc ph¸t triÓn víi c¸c nhãm së thÝch 


8. LËp kÕ 
ho¹ch 


KÕ ho¹ch ®−îc lËp phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng vμ cña 
n«ng d©n tham gia. 


B¶ng kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô c¸c bªn, thêi vô, c¸c ®Çu 
vμo cÇn thiÕt, ®ãng gãp cña n«ng d©n. 
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9. Phèi hîp 
thùc hiÖn 


Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m cã mÆt t¹i hiÖn tr−êng khi 
n«ng d©n b¾t ®Çu thö nghiÖm vμ th¨m hiÖn tr−êng th−êng 
xuyªn theo lÞch. 


Nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m gióp n«ng d©n gi¶i quyÕt 
vÊn ®Ò ký thuËt, tæ chøc n·y sinh  trong tiÕn tr×nh thö nghiÖm. 
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Giai 
®o¹n 


B−íc C¸c tiªu chÝ cho mét PTD tèt 
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10. Ghi chÐp 
vμ tμi liÖu ho¸  


Sæ theo dái thö nghiÖm cña n«ng d©n ®−îc x©y dùng trªn c¬ 
së c¸c yªu cÇu theo dâi ghi trong tê thö nghiÖm 


Hç trî cho n«ng d©n t− liÖu ho¸ mäi sù kiÖn vμ c¸c ý kiÕn 
®ãng gãp cña n«ng d©n kh¸c vμ ng−êi ngoμi vμo sæ theo dái.  


11. §¸nh gi¸ 
thö nghiÖm 


Thö nghiÖm ®−îc ®¸nh gi¸ cã sù tham gia cña c¸c bªn liªn 
quan vμ tÊt c¶ n«ng d©n tham gia thö nghiÖm vμ n«ng d©n 
kh¸c t¹i hiÖn tr−êng 


§¸nh gi¸ dùa vμo tiªu chÝ cña tê thö nghiÖm  
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12. ViÕt b¸o 
c¸o 


B¸o c¸o cuèi cïng cña thö nghiÖm ®−îc hoμn thμnh, trong ®ã 
tr×nh bμy ®−îc toμn bé tiÕn tr×nh thö nghiÖm, c¸c bμi häc kinh 
nghiÖm. 


B¸o c¸o ®¸p øng ®−îc nhu cÇu th«ng tin cña c¸c nhãm liªn 
quan 


13. Ph¸t triÓn 
tμi liÖu KNL 


C¸c bμi häc kinh nghiÖm cña n«ng d©n ®−îc khuyÕn n«ng ®óc 
kÕt trong c¸c tμi liÖu khuyÕn n«ng mét c¸ch ®a d¹ng, thÝch hîp 
víi n«ng d©n 


L
an
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14. Lan réng 
kÕt qu¶ thö 
nghiÖm 


KhuyÕn n«ng l©m thóc ®Èy tiÕn tr×nh lan réng: N«ng d©n ®Õn 
n«ng d©n, sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®Þa ph−¬ng. 


Nguån: http://www.socialforestry.ogr.vn, cã bæ sung vμ c¶i tiÕn mét vμi ®iÓm 


 


6 C¸c bμi häc kinh nghiÖm vμ nh÷ng thö th¸ch 


6.1 C¸c bμi häc kinh nghiÖm 


• C¸c ®iÒu kiÖn cÇn cã tr−íc khi thùc hiÖn thö nghiÖm PTD 


X¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn vμ nhu cÇu cÇn cã tr−íc khi thùc hiÖn PTD ®ãng vai trß 
quan träng, quyÕt ®Þnh sù thμnh c«ng cña tiÕn tr×nh nμy. Mét sè kinh nghiÖm ®· ®−îc rót 
ra lμ: 


- C¸c bªn liªn quan cÇn hiÓu biÕt mét c¸ch râ rμng vÒ PTD, biÕt râ tr¸ch nhiÖm 
vμ quyÒn lîi cña m×nh. NÕu thiÕu sù râ rμng nμy sÏ dÉn ®Õn viÖc hiÓu nhÇm 
PTD víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c¸c dù ¸n ®Çu t− hoÆc “chuyÓn gia c«ng 
nghÖ” vμ t¹o ra kh«ng khÝ thô ®éng, chê ®îi sù hç trî, ®iÒu nμy sÏ lμm cho 
tiÕn tr×nh PTD gÆp trë ng¹i. Do vËy khi khëi x−íng ®iÒu quan träng lμ t¹o ra 
sù hiÓu biÕt chung vμ ®¹t ®−îc sù cam kÕt, hîp t¸c tham gia cña tÊt c¶ c¸c 
bªn liªn quan còng nh− lμ sù quan t©m ñng hé cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 
c¸c cÊp. 


- Ng−êi d©n vμ th«n b¶n cã nhu cÇu thùc sù vμ mong muèn t×m kiÕm ®−îc c¸c 
kü thuËt míi. Khi ng−êi d©n cã nhu cÇu nμy th× hä sÏ tham gia mét c¸ch tù 
nguyÖn vμ tÝch cùc vμo tiÕn tr×nh ph¸t hiÖn c¸i míi thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cô 
thÓ cña hä,  ®Ó qua ®ã ph¸t triÓn ®ù¬c s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®−îc ®êi sèng vμ 
qu¶n lý c¸c nguån tμi nguyªn thiªn nhiªn. Nhu cÇu nμy kh«ng râ rμng th× sù 
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tham gia cña n«ng d©n chØ lμ h×nh thøc vμ viÖc ph¸t hiÖn ®iÒu míi lμ khã 
kh¨n. 


- §èi víi c¸c thö nghiÖm canh t¸c, kinh doanh rõng, quyÒn sö dông ®Êt ®−îc 
x¸c ®Þnh râ rμng lμ mét ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn thö nghiÖm PTD. Khi thùc 
hiÖn thö nghiÖm n«ng d©n ph¶i ®Çu t− lao ®éng vμ vËt t− cña hä. Do ®ã hä 
cÇn ch¾c ch¾n viÖc thu ho¹ch tõ nh÷ng ®Çu t− cña m×nh. NÕu kh«ng cã quyÒn 
sö dông ®Êt hä sÏ lo ng¹i kh«ng ®−îc h−ëng lîi tõ kÕt qu¶ thö nghiÖm. Thêi 
gian thö nghiÖm cμng dμi, rñi ro cho n«ng d©n cμng lín. V× lý do nμy mμ nÕu 
quyÒn sö dông ®Êt kh«ng râ rμng th× n«ng d©n khã chÊp nhËn rñi ro ®Ó thùc 
hiÖn thö nghiÖm PTD, ®Æc biÖt lμ ®èi víi c©y dμi ngμy nh− c©y rõng. 


 


• Hç trî tμi chÝnh vμ vËt chÊt cho n«ng d©n thö nghiÖm 


Chñ ®Ò g©y tranh luËn trong qu¸ tr×nh khëi x−íng PTD ë ViÖt Nam lμ: Chóng ta cã 
nªn hç trî tμi chÝnh cho n«ng d©n tham gia thö nghiÖm hay kh«ng? VÒ nguyªn t¾c 
kh«ng cã hç trî tμi chÝnh trong PTD, nh−ng còng cã c¸c ý kiÕn kh¸c nhau nh− sau: 


Cã ý kiÕn cho r»ng nªn hç trî tμi chÝnh trong tr−êng hîp sau: 


- §èi víi nh÷ng n«ng d©n nghÌo muèn ®æi míi nh−ng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Çu 
t−. Trong thùc tÕ ViÖt Nam, chóng ta cßn cã kh¸ nhiÒu vïng n«ng th«n qu¸ 
nghÌo, ®Ó n«ng d©n ë ®ã tham gia mét thö nghiÖm míi lμ khã kh¨n, thö 
nghiÖm ®ã kh«ng ph¶i yªu cÇu c«ng nghÖ hoÆc ®Çu t− cao, nh−ng hä vÉn 
kh«ng thÓ tham gia khi mμ hä ch−a ®ñ ¨n hoÆc ch−a ®ñ kh¶ n¨ng ®Çu t− vμo 
nh÷ng c«ng viÖc s¶n xuÊt tèi thiÓu ®Ó ®ñ l−¬ng thùc cho hä. NÕu kh«ng cã  
sù hç trî tèi thiÓu ban ®Çu th× hä sÏ m·i m·i kh«ng cã c¬ héi thay ®æi hoÆc 
c¶i thiÖn ®êi sèng. 


- §èi víi mét sè ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng cho c¸c vïng s©u vïng xa nhËn 
®−îc sù tμi trî cña chÝnh phñ, hoÆc c¸c tæ chøc quèc tÕ; khi khëi x−íng PTD 
cã thÓ xem xÐt ®Ó hç trî cho n«ng d©n nh»m thóc ®Èy viÖc ®æi míi s¶n xuÊt, 
n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vμ sö dông tμi nguyªn vμ ®êi sèng. Tuy nhiªn sù 
hç trî nμy ph¶i ®−îc c©n nh¾c nh»m b¶o ®¶m tÝnh bÒn v÷ng, tr¸nh cho kh«ng 
tÊt c¶. VÒ nguyªn t¾c trong tr−êng hîp nμy viÖc hç trî sÏ lμ c¸c vËt t−, gièng, 
thiÕt bÞ thiÕt yÕu kh«ng cã t¹i ®Þa ph−¬ng vμ n«ng d©n kh«ng thÓ ®Çu t−; vμ 
ng−êi d©n cÇn cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vÒ vËt chÊt còng nh− lao ®éng 
trong thö nghiÖm. Trong tr−êng häp nμy còng cÇn cÇn thËn ®Ó b¶o ®¶m r»ng 
thö nghiÖm kh«ng v−ît qu¸ kh¶ n¨ng më réng sau nμy trong ®iÒu kiÖn ®Þa 
ph−¬ng. 


 


Cã ý kiÕn cho r»ng kh«ng nªn hç trî tμi chÝnh v× c¸c lý do sau: 


- Môc tiªu cña PTD lμ t×m ra kü thuËt míi mμ nã sÏ ph¸t triÓn ®−îc trong ®iÒu 
kiÖn cña nhiÒu n«ng d©n trong vïng. Do vËy, nÕu n«ng d©n ®−îc tr¶ tiÒn 
hoÆc hç trî ®Ó  tham gia lμm PTD th× râ rμng nã sÏ kh«ng cã t¸c ®éng ®Õn 
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Hép 11: Hç trî vËt chÊt cho n«ng d©n tham gia thö nghiÖm - Mét tranh luËn 


N«ng d©n tham gia thö nghiÖm ®−îc hç trî g×? C©u hái g©y tranh c·i s«i ®éng. C¸c 
ph¸t biÓu th−êng cho r»ng kh«ng cã hç trî lμ kh«ng thÝch hîp víi ‘®iÒu kiÖn ViÖt Nam’  


Nh−ng cÇn l−u ý r»ng chóng ta lμm PTD ®Ó t×m ra “c¸i míi” thËt sù kh¶ thi trong kh¶ 
n¨ng cña n«ng d©n; do ®ã sù hç trî cã thÓ ®−a ®Õn nhËn ®Þnh sai lÇm vÒ b¶n chÊt vÊn ®Ò 
vμ kÕt qu¶ thö nghiÖm sÏ kh«ng cã tÝnh thuyÕt phôc ®èi víi c¸c n«ng d©n kh¸c. Hä nghÜ 
r»ng thμnh c«ng cña thö nghiÖm lμ nhê vμo sù hç trî tõ bªn ngoμi vμ còng chØ thö ®iÒu míi 
khi nμo nhËn ®−îc hç trî. 


VËy tèt h¬n hÕt h·y tËp trung vμo tiÕn tr×nh PTD. §Ó thu hót sù quan t©m cña n«ng 
d©n, lóc nμy cÇn tËp trung kh¬i dËy lμ sù ham hiÓu biÕt vμ trÝ tß mß muèn kh¸m ph¸ ®iÒu 
míi cña hä.  


c¸c n«ng d©n kh¸c kh«ng ®−îc hç trî nμo vμ nh− vËy kÕt qu¶ cña thö nghiÖm 
sÏ kh«ng trë thμnh lμ bμi häc tr×nh diÔn mang tÝnh thuyÕt phôc cho ng−êi d©n 
kh¸c. 


-  Khi tham gia thö nghiÖm ng−êi n«ng d©n chÞu chÊp nhËn rñi ro khi thö 
nghiÖm thÊt b¹i. Nguyªn t¾c nμy ®¶m b¶o r»ng ng−êi d©n ph¶i suy xÐt kü 
l−ìng vÒ nh÷ng lîi Ých, thμnh c«ng vμ còng cã thÓ lμ thÊt b¹i khi tham gia 
lμm thö nghiÖm. Do ®ã nÕu cã hç trî th× viÖc c©n nh¾c cña n«ng d©n sÏ gi¶m 
sót vμ lμm mÊt ý nghÜa cña viÖc chän lùa ®−îc ®−îc nh÷ng thö nghiÖm cã 
kh¶ n¨ng thμnh c«ng cao. 


Trong mét vμi tr−êng hîp nh÷ng gia ®×nh nghÌo muèn tham gia thö nghiÖm mμ 
kh«ng cã kh¶ n¨ng vμ nªu lªn yªu cÇu hç trî vËt chÊt, lóc nμy cÇn xem xÐt vμ ph¸t hiÖn 
mét thö nghiÖm kh¸c phï hîp víi nguån lùc cña hä. 


 


VËy chóng ta ph¶i lμm g×? Hç trî hay kh«ng hç trî? Bμi häc kinh nghiÖm tõ SFSP 
cho thÊy tèt h¬n hÕt h·y khoan nãi vÒ hç trî khi b¾t ®Çu tiÕn tr×nh PTD, v× chóng ta thùc 
ra còng ch−a biÕt râ rμng sÏ cã thö nghiÖm nμo vμ thö nghiÖm ®ã yªu cÇu nh÷ng ®Çu t− 
ra sao so víi kh¶ n¨ng cña ng−êi d©n. Nh− vËy tiÕn tr×nh khëi x−íng PTD sÏ theo h−íng 
lùa chän ®−îc nh÷ng thö nghiÖm phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ng−êi d©n.  


Thùc ra ng−êi d©n còng ®−îc hç trî kh«ng tÝnh thμnh tiÒn nh− sù t− vÊn cña nhμ 
nghiªn cøu, sù hç trî thóc ®Éy, cung cÊp th«ng tin cña  khuyÕn n«ng l©m 


Mét kh¶ n¨ng kh¸c cã thÓ ¸p dông lμ sö dông c¸c hç trî nh− lμ vèn vay tÝn dông. 
Ng−êi d©n tham gia ®−îc vay vèn tiÕn hμnh c¸c thö nghiÖm, nh− vËy hä sÏ cã tr¸ch 
nhiÖm vμ suy nghØ cÈn thËn h¬n ®Ó tr¸nh c¸c rñi ro. §ång thêi kh¶ n¨ng nh©n réng lμ cã 
thÓ, v× c¸c n«ng d©n kh¸c còng cã thÓ theo con ®−êng nμy ®Ó ®Çu t− cho c¶i tiÕn s¶n 
xuÊt. 
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6.2 C¸c thö th¸ch 


• §iÒu phèi sù hîp t¸c gi÷a c¸c bªn trong PTD 


 ThiÕu th«ng tin còng nh− c¬ chÕ hîp t¸c râ rμng gi÷a nhμ nghiªn cøu, c¸n bé 
khuyÕn n«ng l©m vμ n«ng d©n lμ mét thùc tÕ ë ViÖt Nam. Lμm thÕ nμo ®Ó hä cã thÓ hîp 
t¸c víi nhau trong ®iÒu kiÖn lμm viÖc kh¸c nhau, kh«ng cã mét kÕ ho¹ch hîp t¸c chung? 
ViÖc nμy cÇn ®−îc lμm râ ngay tõ ®Çu vμ t¹o ra m«i tr−êng tin cËy vμ hîp t¸c lÉn nhau 
khi khëi x−íng PTD. Tr¸ch nhiÖm vμ lîi Ých cña mçi bªn cÇn ®−îc lμm râ khi b¾t ®Çu 
tiÕn tr×nh. 


• Mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn khÝa c¹nh tiÕp cËn trong PTD 


Trong mét vμi kü thuËt tiÕp cËn ®· xuÊt hiÖn nh÷ng thö th¸ch:  


- Cã mét sè khã kh¨n khi th¶o luËn t×m kiÕm ý t−ëng míi ®Ó thö nghiÖm, tuy ®· 
thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò vμ môc ®Ých cña PTD víi ng−êi d©n, nh−ng trong tiÕn 
tr×nh t×m kiÕm ý t−ëng vÉn cßn cã nh÷ng ý t−ëng kh«ng ph¶i “míi”, nã ®«i khi 
chØ lμ yªu cÇu hç trî thªm nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt hoÆc ®«i khi mang 
d¸ng dÊp cña viÖc chuyÓn giao kü thuËt, c«ng nghÖ mμ ng−êi d©n ®· tin r»ng lμ 
thμnh c«ng. §iÒu nμy cÇn ®−îc lμm râ víi th«n b¶n trong tõng b−íc cña tiÕn 
tr×nh tiÕp cËn cña nhãm thóc ®Èy. 


- Lμm thÕ nμo ®Ó PTD thùc sù gãp phÇn vμo ph¸t triÓn hÖ thèng s¶n xuÊt, canh 
t¸c, qu¶n lý tμi nguyªn cña céng ®ång th«n b¶n. Nh− vËy c¸c ý t−ëng míi cÇn 
ph¶i phèi hîp c¶ hai yªu cÇu tr−íc m¾t vμ l©u dμi. Do ®ã, giai ®o¹n chuÈn bÞ vμ 
ph©n tÝch vÊn ®Ò th«ng qua PRA lμ cÇn thiÕt ®Ó hiÓu râ c¸c nguyªn nh©n vμ vÊn 
®Ò cèt lâi cña ®Þa ph−¬ng; ®Ó viÖc lùa chän ý t−ëng ®−a vμo thö nghiÖm thùc sù 
h÷u Ých cho céng ®ång c¶ vÒ kinh tÕ tr−íc m¾t còng nh− ®Þnh h−íng cho viÖc 
ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 


- KhÝa c¹nh ph¸t hiÖn vμ thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm ®æi míi vÒ qu¶n lý th−êng Ýt 
®−îc thóc ®Èy. HÇu hÕt c¸c thö nghiÖm tËp trung vμo c¸c c«ng nghÖ, kü thuËt cô 
thÓ. V× c¸c lo¹i thö nghiÖm nμy th−êng mang l¹i hiÖu qña nhanh vμ râ rμng h¬n 
®èi víi ng−êi d©n vμ th«n b¶n so víi lo¹i thö nghiÖm m« h×nh qu¶n lý. Trong 
khi ®ã cã thÓ ¸p dông PTD ®Ó thóc ®Èy ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vμo céng 
®ång, mét ph−¬ng thøc h−íng ®Õn qu¶n lý sö dông tμi nguyªn bÒn v÷ng, ®a 
d¹ng víi lîi Ých nhiÒu mÆt vμ dμi h¹n. 
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7 KÕt luËn  
Sæ tay h−íng dÉn nμy ®−îc h×nh thμnh dùa trªn ba n¨m kinh nghiÖm ¸p dông PTD 


cña ch−¬ng tr×nh hç trî l©m nghiÖp x· héi, diÔn ra trªn nhiÒu vïng kh¸c nhau trong c¶ 
n−íc. Th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn, hîp t¸c víi c¸c bªn liªn quan, vμ chia sÎ kinh 
nghiÖm gi÷a c¸c thμnh viªn trong ch−¬ng tr×nh ®· ®óc rót ®−îc mét sè kinh nghiÖm khi  
vËn dông PTD vμo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam vμ h×nh thμnh cuèn sæ tay nμy. 


Trong lÜnh vùc ph¸t triÓn n«ng th«n ë ViÖt Nam ®ang cã nh÷ng thay ®æi nhanh 
chãng, ®iÒu nμy ®ßi hái  khuyÕn n«ng l©m ph¶i cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn ®Ó thÝch 
øng. Cã thÓ nãi ®Õn PTD nh− mét tiÒm n¨ng ®Ó nghiªn cøu ph¸t triÓn vμ c¶i tiÕn ph−¬ng 
ph¸p khuyÕn n«ng l©m. PTD cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp ®Ó më ra c¬ héi hîp t¸c vÇ ®iÒu phèi 
sù tham gia cña nhμ nghiªn cøu vμ khuyÕn n«ng l©m. Ngoμi ra nã còng gióp cho c¸c 
nghiªn cøu ®i theo h−íng xuÊt ph¸t tõ céng ®ång vμ cung cÊp th«ng tin, c«ng nghÖ cho 
khuyÕn n«ng l©m ®Ó thóc ®Èy c¶i tiÕn s¶n xuÊt vμ qu¶n lý tμi nguyªn ë n«ng th«n. Víi 
nh÷ng lîi Ých râ rμng vμ thiÕt thùc cña PTD mang l¹i cho c¸c bªn tham gia sÏ lμ ®éng c¬ 
quan träng cho c¸c bªn cïng ®Õn víi nhau vμ ®Õn víi n«ng d©n trong tiÕn tr×nh hîp t¸c. 


PTD ¸p dông cho ho¹t ®éng l©m nghiÖp lμ mét tiÕn tr×nh l©u dμi, v× chu kú kinh 
doanh c©y rõng vμ rõng th× qu¸ l©u n¨m. C¸c kÕt qu¶ PTD vÒ l©m nghiÖp cho ®Õn nay 
míi chØ lμ ban ®Çu. Sù lùa chän PTD cho l©m nghiÖp còng lμ mét thö th¸ch khi mμ nhu 
cÇu tr−íc m¾t cña n«ng d©n lμ quan träng h¬n. §iÒu nμy cho thÊy cÇn lång ghÐp PTD 
vμo c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vμo céng ®ång, bao gåm c¶ 
thö nghiÖm vÒ ®æi míi qu¶n lý rõng vμ ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ l©m nghiÖp ®a d¹ng 
nh−: l©m s¶n ngoμi gç, c¶i tiÕn canh t¸c n−¬ng rÉy, kinh doanh rõng. 


Cuèn sæ tay nμy kh«ng ph¶i lμ b¶n cuèi cïng mμ sÏ ®−îc chØnh söa, c¶i tiÕn vμ 
thÝch nghi ho¸ khi ®· cã thªm kinh nghiÖm vμ nh−ng hiÓu biÕt vÒ PTD ®−îc ph¸t triÓn 
hoμn thiÖn h¬n./. 
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8 Phô lôc 


8.1 Phô lôc 1: MÉu tê ý t−ëng 


 


Tê ý t−ëng 


 
Chñ ®Ò  


 


Chóng ta muèn t×m ra ®iÒu g×?  


 


 


 


 


 


 


 


T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nμy?  


 


 


 


 


 


 


 


Ng−êi tham gia x©y dùng tê ý t−ëng:  


Ngμy vμ ®Þa ®iÓm:  
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8.2 Phô lôc 2: MÉu Tê thö nghiÖm 


 


Tê thö nghiÖm 


 
Chñ ®Ò: 


 


Chóng ta thùc sù muèn t×m ra ®iÒu g×? 


  


T¹i sao chóng ta muèn lμm thö nghiÖm nμy?  


 


Thö nghiÖm sÏ ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nμo? 


(KÌm theo mét tê thiÕt kÕ chi tiÕt) 


 


Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm nμy cã thμnh 
c«ng hay kh«ng?  


 


Chóng ta sÏ ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng)? Chóng ta sÏ th¶o 
luËn vμ ®¸nh gi¸ nh÷ng g× (sè liÖu vÒ chÊt l−îng)? 


 


Chóng ta cã thÓ t×m thªm th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nμy ë 
®©u?  


 


 


 


Ng−êi tham gia x©y dùng tê thö nghiÖm:  


Ngμy vμ ®Þa ®iÓm:  
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8.3 Phô lôc 3: VÝ dô vÒ Cam kÕt cña c¸c bªn liªn quan ë D¨k RTih 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Khoa N«ng L©m - §¹i häc T©y Nguyªn 


• T×m c¸c tμi liÖu liªn quan ®Õn c¸c thö nghiÖm ®Ó cung cÊp cho bμ con 


• §Õn th«n theo kÕ ho¹ch ®Ó tham gia thö nghiÖm 


• Huíng dÉn bμ con vÒ kü thuËt, ghi chÐp sæ s¸ch, thu thËp sè liÖu thö nghiÖm 


• Tæ chøc häp ®Þnh kú 3 th¸ng vμ hμng n¨m víi c¸n bé KNL, vμ n«ng d©n ®Ó ®¸nh 


gi¸ c¸c thö nghiÖm 


• Ph©n tÝch kÕt qu¶, cung cÊp c¸c b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ PTD cho c¸c bªn liªn quan. 


C¸c tæ chøc ë x·  Dak Rtih 


UBND x·, Ban l©m nghiÖp x· 


• UBND x· th−êng xuyªn ®«n ®èc c¸c nhãm hé thùc hiÖn thö nghiÖm theo ®óng lÞch. 


• X· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¸c c¸n bé nghiªn cøu cña dù ¸n LNXH,  tØnh, huyÖn 


khi lμm viÖc víi c¬ së. 


• Phèi hîp chÆt chÏ víi L©m tr−êng Qu¶ng T©n vμ Ban tù qu¶n th«n 6 ®Ó thùc hiÖn 


c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n ®¹t kÕt qu¶ cao. 


C¸c tæ chøc ë huyÖn 


Phßng NN & PTNT + Tr¹m KhuyÕn n«ng  


• Cö c¸n bé tham gia trong suèt qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c thö nghiÖm t¹i th«n 6. 


• X©y dùng tñ s¸ch khuyÕn n«ng l©m. 


• Tham gia c¸c héi th¶o, s¬ kÕt ... do Dù ¸n LNXH tæ chøc. 


L©m Tr−êng Qu¶ng T©n : 


• Cö c¸n bé tham gia, theo dâi, ®¸nh gi¸ c¸c thö nghiÖm cïng ng−êi d©n th«n 6. 


• Gieo −¬m c©y gièng ®Ó cung cÊp cho c¸c thö nghiÖm (khi më réng c¸c thö nghiÖm) 


trong kh¶ n¨ng L©m tr−êng (Ch«m ch«m, Nh·n, tre mì, Sao, DÇu, Xoan Méc...) 


• Hç trî ng−êi d©n th«n 6 khi x¶y ra c¸c tr−êng hîp l©m tÆc ph¸ rõng. 


• Tham gia tÝch cùc c¸c héi th¶o, tËp huÊn, s¬ kÕt .. do dù ¸n LNXH - §¹i häc T©y 


Nguyªn tæ chøc. 
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C¸c tæ chøc ë tØnh 


Chi côc PTLN - Së NN &PTNT, ViÖn nghiªn cøu NLN T©y Nguyªn 


• T×m hiÓu vμ cung cÊp th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c thö nghiÖm (tμi liÖu kü thuËt, 


nguån cung cÊp c¸c lo¹i gièng, gi¸ c¶...) 


• Tham gia hç trî vÒ kü thuËt khi cã yªu cÇu. 


• Cung cÊp c¸c quy tr×nh, quy ph¹m vÒ qu¶n lý sö dông tμi nguyªn rõng vμ ®Êt rõng 


theo ®óng quy ®Þnh cña nhμ n−íc 


• Cïng ng−êi d©n theo dâi vμ ®¸nh gi¸ møc ®é thμnh c«ng cña c¸c thö nghiÖm. 


Cam kÕt cña hé n«ng d©n tham gia thö nghiÖm ë x· D¨k RTih 


• C¸c hé ®¨ng ký tù nguyÖn tham gia thö nghiÖm vμ tham gia tÝch cùc. 


• C¸c hé trong nhãm thö nghiÖm hç trî gióp ®ë nhau trong vμ trao ®æi c¸c kinh 
nghiÖm thu ®−îc tõ thö nghiÖm. 


• Nhãm tr−ëng/phã cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, häp nhãm ®«n ®èc c¸c hé tham gia 
ch¨m sãc , b¶o vÖ vμ thùc hiÖn thö nghiÖm. KiÓm ®iÓm c¸c hé tham gia kh«ng 
tÝch cùc. 


• C¸c hé/nhãm hé th−êng xuyªn theo dâi, ®o ®Õm, ghi chÐp ®Þnh kú vμ l−u gi÷ c¸c 
sæ theo dái thö nghiÖm 


• TËn dông c¸c nguån lùc/vËt t− cã s½n ë ®Þa ph−¬ng ®Ó thùc hiÖn PTD 


• Tham gia c¸c lÇn häp, tham quan gi÷a c¸c hé/c¸c nhãm/th«n kh¸c còng nh− tËp 
huÊn kü thuËt. 


• Sö dông c¸c hç trî tõ dù ¸n ®óng môc ®Ých cña thö nghiÖm. 
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8.4 Phô lôc 4: VÝ dô vÒ Sæ theo dái thö nghiÖm cña n«ng d©n 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


TØnh §ak Lak 


HuyÖn §ak RL©p 


Th«n 6 x· §ak RTih  


Tr−êng §¹i Häc T©y Nguyªn 


Khoa N«ng L©m NghiÖp 


Ch−¬ng tr×nh Hç Trî LNXH 


Sæ theo dâi thö nghiÖm 


cña nhãm hé 
 


Trång hçn hîp c¸c loμi c©y ¨n qu¶ 
(Ch«m ch«m, Nh·n) trªn ®Êt n−¬ng rÉy cò. 


 
 


 
 


Nhãm tr−ëng: §iÓu Kh−¬i 


Cïng 15 hé trong nhãm 1 nhËn ®Êt nhËn rõng 
 


Sè c©y trång: 48 c©y 


(24 c©y ch«m ch«m + 24 c©y nh·n) 


Ngμy trång: 15 th¸ng 4 n¨m 2001 
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Tê ý t−ëng  


 


  Chñ ®Ò  


Trång hçn hîp theo hμng c¸c loμi c©y ¨n qu¶ (ch«m ch«m, nh·n) trªn 
®Êt rÉy cò. 


 


Chóng ta muèn t×m ra ®iÒu g× ? 


C¸c loμi c©y ¨n qu¶ cã phï hîp víi ®Êt n−¬ng rÉy kh«ng? Loμi nμo phï hîp 
nhÊt. 


MËt ®é trång c¸c c©y thÕ nμo lμ phï hîp vμ cho nhiÒu tr¸i. 


 


T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nμy? 


C¶i thiÖn c¸c loμi c©y trång trªn rÉy. 


Thu ®−îc nhiÒu s¶n phÈm tr¸i c©y kh¸c nhau tõ ®Êt rÉy cò. 


 


 


 


 


Ng−êi tham gia x©y dùng tê ý t−ëng :  


Tæ 4 : NguyÔn Xu©n An, Cao ThÞ Lý, NguyÔn Vò Loan Anh, §iÓu D¬i, §iÓu 
Kh−¬i, §iÓu Nghin, §iÓu MBreo, §iÓu Long, ThÞ Nigª 


Ngμy vμ ®Þa ®iÓm: 


Ngμy 13/3/2001- Th«n 6 x· §¨k R’Tih, §¨k R’LÊp, §¨k L¨k 
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Tê thö nghiÖm 
 


 Chñ ®Ò: Trång hçn hîp c¸c loμi c©y ¨n qu¶  (Ch«m ch«m, nh·n) trªn ®Êt rÉy cò. 


Chóng ta thùc sù muèn t×m ra ®iÒu g× ? 


Xem 2 lo¹i ch«m ch«m vμ nh·n cã thÝch hîp víi ®Êt n−¬ng rÉy kh«ng? 


N¨ng suÊt cho qu¶ thÕ nμo ®èi víi 2 lßai trªn. 


Trong ®iÒu kiÖn g©y trång nμo (gÇn rõng nhiÒu bãng m¸t, gi÷a rÉy dèc cã nhiÒu ¸nh s¸ng, gÇn suèi 
®Êt Èm) th× hai loμi c©y ¨n qu¶ nμy ph¸t triÓn tèt h¬n? 


Kü thuËt trång/ ch¨m sãc nh− thÕ nμo cho phï hîp? 


T¹i sao chóng ta muèn lμm thö nghiÖm nμy? 


§−îc thu h¸i qu¶; t¨ng thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng. 


B¸n qu¶ lÊy tiÒn mÆt. 


TËn dông ®Êt ®ai trªn rÉy. 


Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nμo? 


Mét « thö nghiÖm cã diÖn tÝch 3 sμo, trång 48 c©y ch«m ch«m + nh·n (mçi lo¹i 24 c©y). 4 nhãm hé 
tham gia (lÆp l¹i 4 lÇn). 


KÌm theo S¬ ®å thiÕt kÕ thö nghiÖm 


Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm nμy cã thμnh c«ng hay kh«ng? 


Tû lÖ sèng ®¹t trªn 80% 


ChiÒu cao (H) (trªn 3 mÐt trong 2,5 n¨m ®Çu). 


Sau 3 n¨m c©y cã thÓ ra hoa, kÕt qu¶. 


Chóng ta sÏ ®o ®Õm nh÷ng g×? (sè liÖu ®Þnh l−îng)? Chóng ta sÏ th¶o luËn vμ ®¸nh 


gi¸ nh÷ng g× (sè liÖu chÊt l−îng)?  


§Õm tû lÖ sèng tõng lo¹i c©y. 


§o chiÒu cao, ®−êng kÝnh c©y. 


§Õm sè cμnh, ®o ®−êng kÝnh t¸n 


Ghi chÐp thêi kú ra hoa/ qu¶. 


C©n (®Õm qu¶/cμnh/ c©y); nÕm thö h−¬ng vÞ qu¶. 


N¨ng suÊt qu¶/ c©y; møc ®é chua ngät cña qu¶. 


Chóng ta cã thÓ t×m th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nμy ë ®©u? 


§¹i  Häc T©y Nguyªn - C¸c nhμ kü thuËt: KNL, ViÖn nghiªn cøu NLN. - N¬i ®· trång ch«m ch«m, 
nh·n thμnh c«ng. 


Ng−êi tham gia x©y dùng tê thö nghiÖm: Lª Lý, Vâ Hïng, §iÓu Kh−¬i, §iÓu Lanh, HoÌ 


Ngμy vμ ®Þa ®iÓm: Ngμy 15/3/2001- Th«n 6 x· §¨k RTih, §¨k RLÊp, §¨k L¨k 
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KÕ  ho¹ch  thùc  hiÖn  thö  nghiÖm  


Trång hçn hîp c¸c loμi c©y ¨n qu¶ (ch«m ch«m, nh·n) trªn ®Êt n−¬ng rÉy cò. 


N¨m 2001  - T¹i Th«n 6 - X· §¨k R’Tih 


Th¸ng Ho¹t ®éng 


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Sè l−îng, c«ng cô, vËt t−, gièng Ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm 


Dän ®Êt           Xμ g¹t, cuèc Hé gia ®×nh 


§μo hè           Cuèc, dao ph¸t Hé gia ®×nh 


Bãn lãt, trång           Ph©n chuång 1 tÊn, ph©n l©n 1 t¹. 
C©y gièng 220 c©y 


Dù ¸n LNXH cung cÊp c©y gièng 


D©n tù cã ph©n chuång; dù ¸n hç trî ph©n l©n 


Rμo b¶o vÖ           Cäc rμo, d©y m©y, dao Hé gia ®×nh 


Ch¨m sãc, bãn ph©n           Ph©n NPK: 40 kg/ lÇn x 3 = 120 kg Dù ¸n hç trî ph©n NPK 


Tñ gèc gi÷ Èm           Cuèc dao, r¬m r¸c D©n tù lμm 


Theo dâi            Sæ theo dâi, bót Khuyªn NL vμ Dù ¸n hç trî vμ h−íng dÉn  


§o ®Õm ®Þnh kú           Th−íc ®o Khuýen n«ng l©m vμ dù ¸n hç trî vμ h−íng dÉn ng−êi d©n kü 
thuËt ®o ®Õm 


B¶o vÖ, phßng s©u 
bÖnh 


          1 b×nh phun, 1 lÝt thuèc s©u bÖnh KhuyÕn NL hç trî, d©n tù lμm 


Phßng chèng ch¸y           Dao ph¸t, cuèc D©n 


Tham quan häc hái           Ph−¬ng tiÖn ®i l¹i, tiÒn ¨n ë Dù ¸n LNXH hç trî kinh phÝ 


 


 







B¶ng theo dâi ho¹t ®éng thö nghiÖm 
 


Stt 


Ngμy/ 
th¸ng/ 
n¨m 


C¸c vËt t− ®Çu t−/hç trî 


Néi dung c«ng viÖc/ ho¹t ®éng 


NhËn xÐt, gãp ý cña nhμ nghiªn cøu / 
khuyÕn n«ng l©m  
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§o ®Õm thu thËp sè liÖu sinh tr−ëng 


 
Ngμy ®iÒu tra:.............................................................. 


Sè c©y chÕt trong « thö nghiÖm:.................................... 


 


Sè thø 
tù c©y  


Loμi c©y 


trång 


§−êng kÝnh (cm) ChiÒu cao 


( cm ) 


T×nh h×nh sinh 
tr−ëng / Ghi 
chÐp kh¸c 


1 Ch«m ch«m    


2 Ch«m ch«m    


3 Ch«m ch«m    


4 Ch«m ch«m    


5 Ch«m ch«m    


6 Ch«m ch«m    


7 Ch«m ch«m    


8 Ch«m ch«m    


9 Ch«m ch«m    


10 Ch«m ch«m    


 Trung b×nh    


11 Nh·n    


12 Nh·n    


13 Nh·n    


14 Nh·n    


15 Nh·n    


16 Nh·n    


17 Nh·n    


18 Nh·n    


19 Nh·n    


20 Nh·n    


 Trung b×nh    
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8.5 Phô lôc 5: VÝ dô vÒ mét b¸o c¸o kÕt qu¶ thö nghiÖm cña n«ng d©n 


B¸o c¸o tãm t¾t thö nghiÖm 
 


1. Tªn thö nghiÖm: Trång døa gièng míi (Cayen) 


2. Nh÷ng bªn liªn quan ®Õn thö nghiÖm  


- Nhãm thö nghiÖm trång døa gièng míi 


- Nhãm qu¶n lý KN - KL th«n Cμi 


- KN - KL tØnh, huyÖn 


- Ch−¬ng tr×nh hç trî LNXH 


3. Lý do lμm thö nghiÖm 


- Muèn tËn dông ®Êt, lÊy ng¾n nu«i dμi 


- H¹n chÕ xãi mßn 


- T¨ng thu nhËp 


- Muèn häc kü thuËt míi. 


4. Thêi gian trång: Th¸ng 8/2000 


5. C¸c kü thuËt thö nghiÖm: 


• Gièng: Chåi n¸ch, dμi kho¶ng 60 cm. 


• Kü thuËt trång: Bè trÝ hμng kÐp 


- 2 hμng kÐp c¸ch nhau 1 m. 


- 2 hμng trong hμng kÐp c¸ch nhau 50 cm. 


- C©y c¸ch c©y 40 cm. 


• Ch¨m sãc: 


- Bãn lãt ph©n chuång + ph©n l©n. 


- Bãn thóc lÇn 2, lÇn 3 (Ph©n chuång + NPK) 


- Xö lý bÖnh thèi nân. 


• Xö lý ra qu¶ tr¸i vô b»ng ®Êt ®Ìn: Xö lý vμo cuèi th¸ng 9, ®Çu th¸ng 10/2001, tiÕn 
hμnh 2 lÇn, mçi lÇn c¸ch nhau 15 ngμy. 


6. KÕt qu¶ thö nghiÖm: 


- Tû lÖ c©y sèng ®¹t 75% 


- Sè qu¶ thu trong th¸ng 6/2002 lμ 3.700 qu¶. Tû lÖ c©y cho qu¶ 96%. 


- Träng l−îng qu¶ trung b×nh: 1,5 - 2 kg (qu¶ bÐ nhÊt: 0,7 kg; qu¶ to nhÊt: 3,8 kg) 
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- N¨ng suÊt so víi gièng døa ®Þa ph−¬ng gÊp 2,5 lÇn 


- ChÊt l−îng: Ngon h¬n døa ®Þa ph−¬ng 


- Gi¸ b¸n b×nh qu©n: 1.300 ®ång/qu¶ 


- TiÒn l·i thu ®−îc: 


+ TiÒn thu qu¶:  3.700 qu¶ x 1.300®/qu¶  =  4.810.000 ®ång 


+ TiÒn thu gièng:  11.000 chåi x 300®/chåi  = 3.300.000 ®ång
  Tæng céng     = 8.110.000 ®ång 


+ C©n ®èi:  §Çu t− 4.680.000 ®ång (gièng, ph©n bãn, thuèc BVTV, thuèc xö lý 
qu¶). L·i: 3.430.000 ®ång 


7. Bμi häc kinh nghiÖm: 


- Nh©n gièng t¹i ®Þa ph−¬ng an toμn h¬n (tû lÖ sèng ®¹t trªn 90%) 


- Kh«ng trång chç óng, chç cím, ®Æc biÖt lμ nh÷ng khu ®· trång luång. 


- C©y to sÏ cho qu¶ to h¬n => t¨ng c−êng ch¨m sãc, bãn ph©n. 


- Kh«ng nªn trång qu¸ dμy v× c©y to h¬n døa ®Þa ph−¬ng. 


8. §¸nh gi¸: 


Thμnh c«ng H¹n chÕ 


- Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ chi tiÕt, chuÈn bÞ kü cμng. 


- §¹t ®−îc môc tiªu thö nghiÖm ®Ò ra. 


- Cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®· cho thu ho¹ch víi n¨ng suÊt 
cao, chÊt l−îng qu¶ ngon. 


- §· häc ®−îc kü thuËt trång, ch¨m sãc døa gièng 
míi. B−íc ®Çu n¾m ®−îc kü thuËt xö lý cho ra qu¶. 


- TËn dông ®Êt , t¹o b¨ng ch¾n chèng xãi mßn, b¶o 
vÖ ®Êt. 


- Gi÷ ®é Èm, t¹o cho c©y ¨n qu¶ kh¸c xanh tèt h¬n. 


- §· nh©n réng ®−îc kho¶ng 60 hé, víi sè c©y lμ 
11.000 c©y. 


- Tû lÖ chÕt ban ®Çu cßn cao, ch−a râ 
nguyªn nh©n. 


- Cã 4 hé bÞ thÊt b¹i ngay giai ®o¹n 
®Çu. 


- Theo dâi, ghi chÐp kh«ng th−êng 
xuyªn, ®Çy ®ñ. 


- Kh¶ n¨ng chèng chÞu víi thêi tiÕt kÐm 
(kh«ng chÞu ®−îc m−a nhiÒu trong 
thêi gian míi trång). 


- Ch−a xö lý ®óng thêi gian  sè qu¶ 
tr¸i vô rÊt Ýt, ch−a ®¸p øng ®−îc mong 
muèn. 


9. C¸c ho¹t ®éng tiÕp theo: 


- Nh©n gièng, tiÕp tôc trång më réng. 


- Xö lý cho qu¶ tr¸i vô theo ý muèn. 


- Ch¨m sãc: Lμm cá, bãn ph©n. 


- TiÕp tôc t×m hiÓu nguyªn nh©n c©y chÕt. 
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Lêi c¶m ¬n 
 


§Ò tµi nµy ®−îc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh lµ nhê sù quan t©m, hç trî, céng t¸c cña 
nhiÒu c¬ quan tõ cÊp tØnh, huyÖn, x·, ®Õn ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng vµ c¸c céng t¸c viªn ®Ò 
tµi. Chñ nhiÖm ®Ò tµi xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c tæ chøc vµ c¸c c¸ nh©n liªn quan sau: 


- TØnh Uû, Uû ban nh©n tØnh vµ Së Khoa häc C«ng nghÖ tØnh Gia Lai ®· ñng hé vµ 
nhÊt trÝ cho phÐp thùc thi thÝ ®iÓm mét ®Ò tµi mãi vÒ qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 
d©n téc thiÓu sè ë tØnh nhµ. Sù ñng hé vÒ chñ tr−¬ng vµ cung cÊp nguån ng©n s¸ch 
tõ tØnh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Ò tµi ®−îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt Së Khoa häc 
c«ng nghÖ, c¬ quan qu¶n lý ®Ò tµi ®· cã sù quan t©m thÝch ®¸ng trong suèt tiÕn 
tr×nh, thùc hiÖn gi¸m s¸t vµ hç trî ®Ò tµi liªn kÕt víi c¸c bªn liªn quan, tæ chøc c¸c 
héi th¶o x¸c ®Þnh vïng nghiªn cøu thÝch hîp, héi th¶o vÒ gi¶i ph¸p giao ®Êt giao 
rõng cho céng ®ång vµ qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång cÊp tØnh, huyÖn. 
- C¸c ban ngµnh cÊp tØnh Gia Lai nh− Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Chi 
côc l©m nghiÖp, Së Tµi nguyªn M«i tr−êng, Trung t©m khuyÕn n«ng, Chi côc kiÓm 
l©m, Ban ®Þnh canh ®Þnh c−, Ban d©n téc miÒn nói ®· tham gia tÝch cùc vµo tiÕn 
tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nh− cö c¸n bé lµm céng t¸c viªn ®Ò tµi, cö c¸n bé tham gia ®µo 
t¹o, héi th¶o, nghiªn cøu cã sù tham gia trªn hiÖn tr−êng. Sù tham gia ®Çy ®ñ vµ cã 
hiÖu qu¶ nµy ®· hç trî cho ®Ò tµi t¹o dùng mèi liªn kÕt gi÷a c¸c ban ngµnh liªn 
quan, b¶o ®¶m cho viÖc th«ng suèt th«ng tin vÒ tiÕn tr×nh thö nghiÖm ph¸t triÓn qu¶n 
lý rõng dùa vµo céng ®ång ë tØnh. 
- ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng  ë hai huyÖn vµ c¸c ban ngµnh liªn quan: Uû ban nh©n 
d©n huyÖn Mang Yang vµ A Jun Pa, Uû ban nh©n d©n hai x· Kon Chiªng vµ Ch− A 
Thai, L©m tr−êng Kon Chiªng, Ban qu¶n lý rõng phßng hé A Jun Pa, c¸c ban ngµnh 
liªn quan ë hai huyÖn vÒ n«ng l©m nghiÖp, khuyÕn n«ng l©m, h¹t kiÓm l©m së t¹i, .... 
®· cã sù hîp t¸c chÆt chÎ víi ®Ò tµi ngay tõ ®Çu nh− thèng nhÊt cam kÕt tham gia vµ 
duy tr× ph¸t triÓn kÕt qu¶ ®Ò tµi, hç trî tæ chøc c¸c ®ît tËp huÊn vÒ giao ®Êt giao 
rõng, ph¸t triÓn kü thuËt, lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng; cö c¸n bé tham gia suèt tiÕn 
tr×nh trªn hiÖn truêng cïng víi ng−êi d©n; ®Æc biÖt lµ sù quan t©m cña l·nh ®¹o hai 
huyÖn trong lÜnh vùc nµy ë ®Þa ph−¬ng, ®· tæ chøc héi th¶o vÒ giao ®Êt giao rõng ë 
hai ®Þa ph−¬ng vµ cam kÕt tiÕp tôc hç trî céng ®ång hai lµng thÝ ®iÓm vµ cã c¬ chÕ 
chÝnh s¸ch ®Ó tiÕp tôc nh©n réng ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vµ ph−¬ng thøc qu¶n lý 
rõng míi nµy trong huyÖn. 
- Céng ®ång hai lµng §ª Tar vµ Ea Ch¨ W©u, sù tham gia tÝch cùc cña toµn bé 
ng−êi d©n ë hai lµng ®· thÓ hiÖn sù quan t©m vµ mong muèn cña céng ®ång trong 
tiÕn tr×nh n©ng cao n¨ng lùc vµ qu¶n lý c¸c nguån tµi nguyªn trong céng ®ång v× 
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môc ®Ých ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ n©ng cao ®êi sèng cña chÝnh m×nh. Trong suèt hai 
n¨m thùc hiÖn ®Ò tµi, c¸c hé ®ång bµo ®· tham gia tÝch cùc vµo viÖc x©y dùng 
ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng, tæ chøc c¸c thö nghiÖm ph¸t triÓn kü thuËt míi trªn 
c¸c lo¹i ®Êt rõng, lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng; mÆc dï sù hç trî vÒ vËt chÊt vµ kinh 
phÝ tõ ®Ò tµi kh«ng nhiÒu nh−ng céng ®ång ®· thÓ hiÖn sù chñ ®éng vµ mong muèn 
tham gia v× ®· tõng b−íc nhËn ra lîi Ých cña tiÕn tr×nh x©y dùng m« h×nh qu¶n lý 
rõng céng ®ång lµ cho chÝnh hä vµ v× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña céng ®ång trong 
t−¬ng lai. Hai lµng ®· cã sù hîp t¸c chÆt chÎ, ch©n t×nh víi nhãm thùc hiÖn ®Ò tµi 
nh− hç trî n¬i ¨n ë, tæ chøc c¸c cuéc häp lµng, ph©n c«ng c¸c hé lµm viÖc trªn hiÖn 
tr−êng, .... ®©y lµ nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u vµ ch©n thËt cña ng−êi d©n téc ®Þa 
ph−¬ng. Chóng t«i tr©n träng nh÷ng t×nh c¶m nµy cña ng−êi d©n ë hai lµng. 
- Sù tham gia cña nhãm céng t¸c viªn ®Ò tµi, ®©y lµ nh÷ng nhµ khoa häc, c¸n bé 
gi¶ng d¹y, nghiªn cøu ph¸t triÓn céng ®ång cã t©m huyÕt, ®· kh«ng ng¹i gian khæ 
suèt hai n¨m thùc hiÖn ®Ò tµi, cïng ¨n ë vµ lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n víi 
céng ®ång vµ ®· hîp t¸c mét c¸ch khoa häc, nghiªm tóc, cã kû luËt trong tÊt c¶ c¸c 
cÊu phÇn cña ®Ò tµi. Kh«ng cã sù ®ãng gãp nµy th× c¸ nh©n chñ nhiÖm ®Ò tµi còng 
kh«ng thÓ hoµn thµnh ®−îc toµn bé c¸c néi dung nghiªn cøu. Ngoµi ra cßn cã sù tham 
gia cña c¸c sinh viªn l©m nghiÖp n¨m thø 4 cña tr−êng §¹i häc T©y Nguyªn, ®· hç 
trî kü thuËt cho céng ®ång trong tiÕn tr×nh triÓn khai c¸c thö nghiÖm 
- Cuèi cïng nh−ng kh«ng ph¶i lµ kÐm quan träng, ®ã lµ sù qu¶n lý vµ hç trî cña c¬ 
quan chñ tr× ®Ò tµi - Tr−êng §¹i häc T©y Nguyªn, L·nh ®¹o tr−êng vµ c¸c phßng 
Khoa häc vµ Hîp t¸c quèc tÕ, phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n, phßng Hµnh chÝnh ®· hç trî 
tÝch cùc vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó nhãm ®Ò tµi triÓn khai nghiªn cøu ë mét ®Þa ph−¬ng 
c¸ch xa tr−êng. Nhµ tr−êng cã sù quan t©m theo dái ®Ò tµi trong suèt tiÕn tr×nh, ®· 
®øng ra tæ chøc c¸c héi th¶o cÊp tØnh ë Gia Lai vÒ giao ®Êt giao rõng, ®· hç trî vµ 
gi¸m s¸t viÖc chi tiªu kinh phÝ nghiªn cøu vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®i l¹i ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi. 


 
Thay mÆt nhãm thùc hiÖn ®Ò tµi, chóng t«i tr©n träng vµ ch©n thµnh c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c 


c¬ quan, c¸ nh©n nãi trªn vµ mong muèn r»ng nh÷ng ®ãng gãp ®ã cïng víi sù næ l−c cña 
nhãm nghiªn cøu sÏ mang l¹i lîi Ých l©u dµi cho tØnh Gia Lai vµ ®Æc biÖt lµ cho ng−êi d©n 
®Þa ph−¬ng trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn mét m« h×nh qu¶n lý rõng míi cã nhiÒu høa hÑn 
nh−ng còng kh«ng kÐm phÇn thö th¸ch. 


         Thay mÆt nhãm nghiªn cøu 
       Chñ nhiÖm ®Ò tµi 
       PGS.TS. B¶o Huy 
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1 ch−¬ng 1: më ®Çu – giíi thiÖu ®Ò tµi 
 


1.1 Më ®Çu, lý do nghiªn cøu 
Qu¶n lý tµi nguyªn rõng vµ ®Êt rõng dùa vµo céng ®ång lµ mét ph−¬ng thøc  


qu¶n lý rõng dùa vµo kiÕn thøc kinh nghiÖm truyÒn thèng vµ nguyÖn väng cña céng 


®ång, h−íng ®Õn viÖc n©ng cao n¨ng lùc vµ t¨ng c−êng sù hîp t¸c chia sÎ kinh 


nghiÖm cho céng ®ång vµ bªn liªn quan nh»m qu¶n lý c¸c nguån tµi nguyªn bÒn 


v÷ng vµ gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, v¨n ho¸ cña c¸c céng ®ång 


d©n téc sèng trong vµ gÇn rõng. 


Trong truyÒn thèng cña c¸c céng ®ång d©n téc thiÓu sè, qu¶n lý tµi nguyªn 


thiªn nhiªn ®· ®−îc h×nh thµnh trªn c¬ së c¸c luËt tôc, quy ®Þnh vµ ®−îc ph¸t triÓn 


trong tiÕn tr×nh tån t¹i vµ thÝch øng víi m«i tr−êng cña c¸c céng ®ång. Bªn trong nã 


chøa ®ùng mét kho tµng kiÕn thøc kinh nghiÖm vÒ sinh th¸i, kü thuËt, nh©n v¨n; c¸c 


®Þnh chÕ rµng buéc c¸c thµnh viªn trong céng ®ång. Tuy nhiªn tr¶i qua c¸c thêi kú 


hÖ thèng kiÕn thøc b¶n ®Þa, sinh th¸i ®Þa ph−¬ng còng ®ang dÇn bÞ mai mét, n¨ng lùc 


tù qu¶n cña c¸c céng ®ång ®ang gi¶m sót. Trong vµi thËp kû qua, viÖc ®øng ngoµi 


cuéc cña c¸c céng ®ång trong qu¶n lý rõng còng nh− ®ãi nghÌo ®· lµm cho c«ng t¸c 


qu¶n lý rõng trë nªn khã kh¨n, tµi nguyªn rõng gi¶m sót nghiªm träng vµ kh«ng 


mang l¹i hiÖu qu¶ trong c¶i thiÖn ®êi sèng c− d©n ®Þa ph−¬ng. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra 


lµ lµm thÕ nµo thu hót ®−îc sù tham gia cña céng ®ång, ph¸t huy c¸c truyÒn thèng 


quý cña c¸c d©n téc trong qu¶n lý rõng ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho qu¶n lý rõng bÒn v÷ng vµ 


gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng ë vïng cao. 


Trong gÇn 10 n¨m trë l¹i ®©y, trong ®Þnh h−íng ph¸t triÓn l©m nghiÖp, chÝnh 


phñ ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch, chñ tr−¬ng vÒ ph©n cÊp ph©n quyÒn trong qu¶n lý tµi 


nguyªn rõng, giao ®Êt giao rõng, chÕ ®é h−ëng lîi tõ rõng cho ng−êi qu¶n lý rõng; 


chñ tr−¬ng vÒ x· héi hãa nghÒ rõng, ph¸t triÓn l©m nghiÖp x· héi, l©m nghiÖp céng 


®ång. §©y lµ c¸c c¬ së ph¸p lý quan träng trong ph¸t triÓn l©m nghiÖp dùa vµo ng−êi 


d©n, céng ®ång. Thùc tÕ cho thÊy ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶, c«ng b»ng vµ bÒn v÷ng 


c¸c nguån tµi nguyªn rõng, cÇn cã sù tham gia tÝch cùc vµ h−ëng lîi tõ rõng cho 


ng−êi d©n vµ céng ®ång sèng trong vµ gÇn rõng, cã ®êi sèng phô thuéc vµo rõng; vµ 


®Ó cho tiÕn tr×nh nµy diÔn ra cã c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn, cÇn cã nh÷ng tæng kÕt, 


®¸nh gi¸, nghiªn cøu thö nghiÖm ®Ó x©y dùng thµnh c¸c c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn 


thÝch hîp còng nh− ph¶n håi ®Ó ph¸t triÓn c¸c thÓ chÕ, tæ chøc, c¬ chÕ chÝnh s¸ch 


thÝch hîp. 
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Nhu cÇu nµy ®−îc ph¶n ¶nh trong ch−¬ng tr×nh hç trî ngµnh l©m nghiÖp 


(FSSP) ®Õn n¨m 2010, ®· x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i thö nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p cã 


hiÖu qu¶ trong quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ giao ®Êt ®Êt giao rõng cã sù tham gia cña 


ng−êi d©n, ®−a ra c¸c c¸ch tiÕp cËn phï hîp víi ®Þa ph−¬ng. Ngoµi ra ch−¬ng tr×nh 


nµy ®· x¸c ®Þnh cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu ®¸nh gi¸ cã sù tham gia t¹i c¸c huyÖn ®¹i 


diÖn cho tõng vïng sinh th¸i nh©n v¨n trong c¶ n−íc ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¸t triÓn 


ph−¬ng thøc qu¶n lý tµi nguyªn rõng dùa vµo céng ®ång. 


Thùc tÕ ë ViÖt Nam, qu¶n lý rõng céng ®ång ë c¸c vïng cao vµ c¸c ®Þnh chÕ 


cña nã ®· tån t¹i kh¸ch quan trong tiÕn tr×nh qu¶n lý sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn 


cña c¸c céng ®ång d©n téc thiÓu sè, ë mét vµi n¬i céng ®ång vÉn duy tr× ph−¬ng 


thøc nµy mét c¸ch ngÇm ®Þnh trong bu«n lµng vµ kiÓm so¸t ®−îc ho¹t ®éng sö dông 


tµi nguyªn ®Êt, rõng trong céng ®ång; tuy nhiªn chóng ch−a ®−îc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ 


vµ thõa nhËn mét c¸ch chÝnh thøc trong hÖ thèng qu¶n lý tµi nguyªn hiÖn nay. Song 


song víi nã, ho¹t ®éng l©m nghiÖp ë c¬ së ch−a cã ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thÝch hîp, 


vai trß cña céng ®ång, ng−êi d©n trong qu¶n lý kinh doanh rõng ch−a coi träng, 


céng ®ång d©n téc thiÓu sè thay v× sö dông luËt tôc, truyÒn thèng ®Ó b¶o vÖ vµ ph¸t 


triÓn rõng th× l¹i ®øng ngoµi cuéc v× rõng ch−a mang l¹i lîi Ých cho céng ®ång; ®iÒu 


nµy ®· lµm mÊt ®i mét nguån lùc quan träng trong ph¸t triÓn rõng bÒn v÷ng vïng 


cao. §øng tr−íc thùc tr¹ng ®ã, vÒ phÝa nhµ n−íc ®· cã c¸c chÝnh s¸ch hç trî cho tiÕn 


tr×nh kh«i phôc vµ ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång nh− giao ®Êt 


giao rõng, chÕ ®é h−ëng lîi tõ rõng, cïng víi c¸c ch−¬ng tr×nh hç trî ph¸t triÓn 


n«ng th«n miÒn nói, xo¸ ®ái gi¶m nghÌo. Tõ bèi c¶nh ®ã vµ ®Ó ¸p dông c¸c chÝnh 


s¸ch còng nh− ph¶n håi ®Ó c¶i tiÕn nã, cho thÊy cÇn thiÕt cã nh÷ng nghiªn cøu mét 


c¸ch cã hÖ thèng tõ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn x· héi, kü thuËt ®Õn thÓ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó 


cã thÓ ®Ò xuÊt c¸c c¬ chÕ, m«i tr−êng vµ nh÷ng h−íng dÉn cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng m« 


h×nh qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång bÒn v÷ng. 


Trªn c¬ së khung ph¸p lý, thÓ chÕ tæ chøc vµ chÝnh s¸ch l©m nghiÖp hiÖn 


hµnh ë ViÖt Nam, dùa vµo thùc tÕ triÓn khai chÝnh s¸ch vµ c¸c nghiªn cøu vÒ lÜnh 


vùc ph¸t triÓn l©m nghiÖp céng ®ång, cho thÊy cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu tiÕp theo ®Ó 


lµm c¬ së khoa häc còng nh− thùc tiÔn hç trî cho ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn 


n«ng th«n x©y dùng chiÕn l−îc qu¶n lý rõng bÒn v÷ng dùa vµo céng ®ång. C¸c vÊn 


®Ò cÇn ®−îc quan t©m nghiªn cøu ®Ó cã ®Þnh h−íng ph¸t triÓn mét c¸ch cã hÖ thèng 


lµ: 


- Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thÝch hîp trong quy ho¹ch sö dông ®Êt rõng vµ giao 


®Êt giao rõng: Chóng ta ®· cã chÝnh s¸ch vÒ giao ®Êt giao rõng, ph©n cÊp 


trong qu¶n lý rõng, tuy nhiªn trong thùc tÕ triÓn khai ®· ph¶i ®èi mÆt víi 


thö th¸ch lµ lµm thÕ nµo b¶o ®¶m cho sù c«ng b»ng, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng 
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cña ®Êt rõng ®−îc giao, ng−êi d©n sÏ tham gia qu¶n lý nh− thÕ nµo? §ã lµ 


c¸c c©u hái ®Æt ra cÇn quan t©m nghiªn cøu nh»m x©y dùng mét gi¶i ph¸p 


tiÕp cËn thÝch hîp còng nh− c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch, thÓ chÕ tæ chøc cÇn thiÕt 


®Ó thóc ®Èy tiÕn tr×nh nµy cã kÕt qu¶ tèt. Bªn c¹nh ®ã vÊn ®Ò h−ëng lîi tõ 


rõng còng lµ mét vÊn ®Ò nh¹y c¶m, cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu ®Ó ph¶n håi 


cho chÝnh s¸ch ph©n chia lîi Ých tõ rõng, b¶o ®¶m sù c«ng b»ng còng nh− 


huy ®éng ®−îc ng−êi d©n tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng l©m nghiÖp.  


- Ph¸t triÓn kü thuËt, c«ng nghÖ trªn ®Êt rõng vµ c¸c tr¹ng th¸i rõng dùa vµo 


céng ®ång: Trªn c¬ së giao ®Êt giao rõng, lµm thÕ nµo ®Ó ng−êi d©n qu¶n lý 


vµ tæ chøc kinh doanh cã hiÖu qu¶, æn ®Þnh, b¶o ®¶m viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t 


triÓn vèn rõng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng tõ rõng? ®©y lµ c©u hái ®Æt ra vµ cÇn cã 


gi¶i ph¸p thÝch hîp. Trong nhiÒu n¨m qua m¶ng ho¹t ®éng khuyÕn l©m hÇu 


nh− bá ngá v× nh÷ng khã kh¨n cña nã nh− chu kú kinh doanh dµi cña c©y 


l©m nghiÖp, kh¶ n¨ng ®Çu t− cña d©n, thÞ tr−êng l©m s¶n,.... bªn c¹nh ®ã 


còng do ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn ch−a thÝch hîp, ch−a c¨n cø vµo nhu cÇu, 


n¨ng lùc vµ nguyÖn väng cña céng ®ång nªn c¸c c«ng nghÖ, kü thuËt qu¶n 


lý kinh doanh rõng chËm ph¸t triÓn; tõ ®©y ®· dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi trong 


ph¸t triÓn vïng cao vµ ch−a bÒn v÷ng. Do ®ã cÇn cã thö nghiÖm ¸p dông 


c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thÝch hîp ®Ó lång ghÐp kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa 


ph−¬ng víi kü thuËt ®Ó ph¸t triÓn c¸c m« h×nh canh t¸c, qu¶n lý tµi nguyªn 


rõng. Nh÷ng thÊt b¹i cña chuyÓn giao kü thuËt mét chiÒu tõ ngoµi vµo, 


hoÆc nh÷ng h¹n chÕ cña nã trong thêi gian qua lµ do sù thiÕu hiÓu biÕt hoÆc 


xem nhÑ kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng; ®iÒu nµy ®· lµm cho tiÕn tr×nh 


qu¶n lý tµi nguyªn trë nªn kÐm bÒn v÷ng.  


- LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý kinh doanh rõng dùa vµo céng ®ång: HÖ thèng 


ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra quy ho¹ch rõng hiÖn hµnh kh«ng thÓ ¸p dông trùc 


tiÕp víi céng ®ång bëi v×: i) Kh«ng phï hîp víi tr×nh ®é häc vÊn ®Ó céng 


®ång cã thÓ ¸p dông, ii) HÖ thèng gi¸i ph¸p kü thuËt vµ quy ph¹m ch−a dùa 


vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ, nhu cÇu ®a d¹ng ë c¸c céng ®ång, ch−a ®Ò cËp ®Õn 


kiÕn thøc b¶n ®Þa vµ ph−¬ng ph¸p ®Ó vËn dông nã. V× vËy cÇn thiÕt cã 


nh÷ng nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thÝch hîp tõ ®iÒu 


tra rõng cã sù tham gia ®Õn tiÕn tr×nh lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch 


®ã dùa vµo céng ®ång. 


- Bªn c¹nh nh÷ng vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu nãi trªn liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch, 


thÓ chÕ, tæ chøc, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn th× viÖc n©ng cao n¨ng lùc, thay ®æi 


th¸i ®é cña ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, khuyÕn n«ng l©m còng lµ mét nh©n tè 
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quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc thùc hiÖn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng lÊy 


céng ®ång lµm trung t©m ë trong thùc tÕ. 


Trªn ®©y chÝnh lµ c¸c lý do ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®Ò tµi nghiªn cøu nµy 


ë tØnh Gia Lai, mét tØnh cã nhiÒu tµi nguyªn rõng vµ lµ n¬i c− tró l©u ®êi cña c¸c 


céng ®ång d©n téc thiÓu sè cã ®êi sèng phô thuéc vµo rõng; do vËy t×m kiÕm gi¶i 


ph¸p qu¶n lý rõng bÒn v÷ng dùa vµo ng−êi d©n vµ céng ®ång cÇn thiÕt ®−îc ®Æt ra ë 


®Þa ph−¬ng. §Ò tµi nµy nh»m gãp phÇn gi¶i quyÕt mét sè nhu cÇu nghiªn cøu nãi 


trªn, víi môc ®Ých lµ nghiªn cøu c¸c c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn phôc vô x©y dùng 


m« h×nh qu¶n lý rõng vµ ®Êt rõng dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu sè Jrai vµ Bahnar 


ë tØnh Gia Lai. 


Ngoµi ra trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn vµ chuyÓn giao, ®Ò tµi cßn ®ãng gãp vµo 


viÖc n©ng cao n¨ng lùc cña céng ®ång n¬i nghiªn cøu vµ gãp phÇn ®µo t¹o ®éi ngò 


c¸n bé hiÖn tr−êng, kü thuËt vµ c¸c bªn liªn quan vÒ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong tæ 


chøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. 


1.2 Môc tiªu nghiªn cøu 
• Môc tiªu tæng qu¸t: Nghiªn cøu, thö nghiÖm c¸c c¬ së khoa häc vµ thùc 


tiÔn ®Ó ®Ò xuÊt hÖ thèng gi¶i ph¸p, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong ph¸t triÓn 


ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng vµ ®Êt rõng dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu sè. 


• Môc tiªu cô thÓ: §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu tæng qu¸t trªn, ®Ò tµi x¸c ®Þnh c¸c 


môc tiªu cô thÓ lµ: 


i. Ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia trong giao ®Êt giao rõng, 


ph¶n håi vÒ chÝnh s¸ch, thÓ chÕ, tæ chøc, chÕ ®é h−ëng lîi tõ rõng trong 


tiÕn tr×nh giao quyÒn qu¶n lý rõng cho céng ®ång.  


ii. Ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p x¸c lËp hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt l©m nghiÖp 


dùa vµo øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó hÖ thèng kiÕn thøc sinh th¸i 


®Þa ph−¬ng vµ tiÕp cËn cã sù tham gia. 


iii. X©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng cã sù tham gia vµ 


lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. 


iv. HÖ thèng ho¸ vµ tµi liÖu ho¸ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu sè. 


1.3 Gi¶ ®Þnh nghiªn cøu 
§Ó thùc hiÖn ®−îc c¸c môc tiªu ®Ò tµi, mét sè gi¶ ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn sau ®©y 


®−îc ®Æt ra: 







 5


- Cã ®−îc sù chÊp thuËn cña l·nh ®¹o tØnh Gia Lai vÒ tiÕn hµnh thö nghiÖm 


giao ®Êt giao rõng cho céng ®ång, cÊp b×a ®á vÒ quyÒn sö dông rõng. 


- Cã ®−îc sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh liªn quan ë cÊp tØnh (Së NN & 


PTNT, Së Tµi nguyªn M«i tr−êng, Trung t©m khuyÕn n«ng l©m, Chi côc 


kiÓm l©m...), cÊp huyÖn (phßng ®Þa chÝnh, NN & PTNT, tr¹m khuyÕn n«ng 


l©m, h¹t kiÓm l©m, l©m tr−êng, ban qu¶n lý rõng, UBND c¸c x· vïng 


nghiªn cøu) trong triÓn khai giao ®Êt giao rõng vµ ph¸t triÓn kü thuËt l©m 


nghiÖp. 


- Kinh phÝ ®Ò tµi ®−îc cÊp ®óng tiÕn ®é ®Ó triÓn khai c¸c thö nghiÖm ®óng 


thêi vô. 


1.4 §èi t−îng, khu vùc vµ ph¹m vi nghiªn cøu 
§èi t−îng, khu vùc vµ ph¹m vi nghiªn cøu cô thÓ nh− sau: 


a) VÒ céng ®ång d©n téc thiÓu sè: Nghiªn cøu ë hai céng ®ång d©n téc thiÓu sè 


chÝnh ë tØnh Gia Lai lµ Jrai vµ Bahnar. Kh¸i niÖm céng ®ång trong qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång ®−îc hiÓu lµ céng ®ång d©n téc thiÓu sè ë cÊp th«n lµng. 


b) VÒ kh«ng gian nghiªn cøu: Hai vïng sinh th¸i nh©n v¨n ®¹i ®iÖn cho n¬i c− tró, 


canh t¸c, qu¶n lý tµi nguyªn cña hai d©n téc thiÓu sè nãi trªn, mét vïng chän 


mét lµng ®iÓn h×nh, ®ã lµ lµng §ª Tar - ®¹i diÖn lµ d©n téc Bahnar (x· Kon 


Chiªng, huyÖn Mang Yang) vµ lµng Ea Ch¨ W©u - ®¹i diÖn d©n téc Jrai (x· Ch− 


A Thai, huyÖn A Junpa). §©y lµ ®¹i diÖn hai vïng sinh th¸i ®«ng vµ t©y Tr−êng 


S¬n cña tØnh Gia Lai. 


Tiªu chÝ lùa chän vïng sinh th¸i nh©n v¨n nghiªn cøu ®−îc thèng nhÊt t¹i cuéc 


héi th¶o víi c¸c bªn liªn quan cÊp tØnh: i) §¹i diÖn cho 02 céng ®ång d©n téc thiÓu 


sè Jrai vµ Bahnar; ii) Lµ céng ®ång d©n c− th«n sèng phô thuéc vµo rõng, trong diÖn 


tÝch th«n lµng cã rõng; iii) ThuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i; iv) Cã kh¶ n¨ng hîp t¸c tèt víi 


chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng huyÖn, x·; v) Cã nhu cÇu quy ho¹ch l¹i ®Êt l©m nghiÖp vµ 


cã chñ tr−¬ng giao ®Êt giao rõng t¹i ®Þa ph−¬ng; vi) §¹i diÖn cho vïng sinh th¸i 


n«ng l©m nghiÖp cña tØnh; vii) N¬i cã nhu cÇu ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång; viii) Ch−a cã dù ¸n quèc tÕ nµo triÓn khai trªn ®Þa bµn. KÕt qu¶ 


®· ®Ò xuÊt hai huyÖn ®¹i diÖn: Mang Yang: D©n téc Bahnar, rõng l¸ réng th−êng 


xanh; A Jun Pa: D©n téc Jrai, rõng khép. Trªn c¬ së ®ã, t¹i hai cuéc häp t¹i hai 


huyÖn Mang Yang vµ A Jun Pa ®· thèng nhÊt chän x· vµ hai lµng nghiªn cøu nãi 


trªn 
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B¶n ®å 1.1: VÞ trÝ cña hai khu vùc nghiªn cøu 


 


c) VÒ lÜnh vùc nghiªn cøu: §Ó x©y dùng m« h×nh qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, 


®Ò tµi thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu cã tÝnh hÖ thèng tõ viÖc xem xÐt gi¶i ph¸p giao 


®Êt giao rõng, cÊp quyÒn sö dông rõng vµ ®Êt rõng cho céng ®ång lµm c¬ së 


qu¶n lý rõng dùa vµo ng−êi d©n, céng ®ång; cho ®Õn nghiªn cøu kiÕn thøc sinh 


th¸i ®Þa ph−¬ng vµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghÖ trªn 


®Êt rõng ®−îc giao vµ tæ chøc lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng céng ®ång. Trong mçi 


khÝa c¹nh nghiªn cøu cã giíi h¹n ph¹m vi nh− sau: 


- §èi víi giao ®Êt giao rõng: Thùc hiÖn trong khu«n khæ ph¸p lý hiÖn hµnh vÒ 


giao ®Êt giao rõng, ®ång thêi ph¸t hÞªn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn bæ sung c¶i tiÕn vÒ 


mÆt chÝnh s¸ch, thÓ chÕ ®Ò ®Ò xuÊt ¸p dông thÝch hîp trong ph¹m vi tØnh Gia 


Lai. 


Làng De Tar 
- Bahnar 
- Rừng thường xanh 
- UTM: 49P 


X = 0211907m  
Y = 1527384m 


Làng Ea Chă Wâu 
- Jrai 
- Rừng khộp 
- UTM: 49P 


X = 0208079m 
Y = 1502742m 
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- §èi víi ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia dùa vµo kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa 


ph−¬ng: ¸p dông vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p luËn tiÕp cËn cã sù tham gia ®Ó 


lµm c¬ së ®Ò xuÊt ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn mét c¸ch hÖ thèng gi¶i ph¸p kü 


thuËt l©m nghiÖp thÝch øng trªn c¸c lo¹i ®Êt, tr¹ng th¸i rõng; ®èi víi thö 


nghiÖm hiÖn tr−êng, tiÕn hµnh thö nghiÖm mét sè ý t−ëng ®−îc céng ®ång −u 


tiªn ë hai vïng nghiªn cøu. VÒ viÖc lång ghÐp kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng 


®Ó ph¸t triÓn c¸c thö nghiÖm, gi¶i ph¸p dùa vµo kinh nghiÖm céng ®ång ®−îc 


giíi h¹n trong hai chñ ®Ò chÝnh phôc vô ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång: i) Qu¶n lý ®Çu nguån; ii) Qu¶n lý sö dông rõng. 


- §èi víi lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång: X©y dùng c¸c c«ng cô, 


ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, phï hîp víi céng ®ång nh−ng vÉn b¶o ®¶m vÒ kü thuËt 


l©m nghiÖp. Do ®ã ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ó x©y dùng c¸c c«ng cô ®iÒu tra 


lËp kÕ ho¹ch kinh doanh rõng cã thÓ tõ ®¬n gi¶n ®Õn c¸c m« h×nh to¸n phøc 


t¹p, nh−ng kÕt qu¶ cña nã ®−îc chuyÓn thµnh c¸c b¶ng biÓu, s¬ ®å, c«ng cô, 


c¸ch lµm  ®¬n gi¶n ¸p dông ®−îc ®èi víi céng ®ång vµ vµ c¸n bé kü thuËt 


hiÖn tr−êng. 


d) VÒ thêi gian nghiªn cøu vµ yªu cÇu trong ®¸nh gi¸ ®Ò tµi: Trong hai n¨m 2002 – 


2004, do ®ã ®Ò tµi nghiªn cøu cã ý nghÜa chÝnh lµ thö nghiÖm, ®¸nh gi¸ vµ ph¸t 


triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thÝch hîp, gi¶i ph¸p thÝch øng, x©y dùng c¸c tµi 


liÖu h−íng dÉn, n©ng cao n¨ng lùc cho céng ®ång vµ c¸c bªn liªn quan trong 


ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng vµ ®Êt rõng dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu 


sè chÝnh ë tØnh Gia Lai; c¸c m« h×nh qu¶n lý rõng trong thùc tÕ ®−îc triÓn khai 


sÏ cã tÝnh chÊt thö nghiÖm tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn míi. C¸c 


®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ trªn thùc ®Þa cña ®Ò tµi vÒ giao ®Êt giao rõng, tæ chøc qu¶n lý 


rõng vµ c¸c thö nghiÖm vÒ canh t¸c trªn c¸c ®èi t−îng rõng kh¸c nhau sÏ dõng 


l¹i ë møc ®é ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thÝch øng, sù æn ®Þnh vµ møc ®é chÊp nhËn cña 


céng ®ång vïng nghiªn cøu. 


1.5 Ph−¬ng thøc chuyÓn giao vµ c¸c t¸c ®éng cña nghiªn 
cøu 


C¸c kÕt qu¶ cña ®Ò tµi ®−îc chuyÓn giao ngay trong c¸c b−íc thùc hiÖn vµ 


sau khi kÕt thóc theo c¸c c¸ch thøc sau: 


Båi d−ìng, ®µo t¹o cho c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ, kü thuËt, céng ®ång: 


- Trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi tæ chøc ®µo t¹o cho c¸n bé kü thuËt tõ cÊp tØnh 


®Ôn x·, th«n vÒ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong giao ®Êt giao rõng, ph¸t triÓn c«ng 


nghÖ cã sù tham gia, ®iÒu tra rõng vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng 
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®ång. Thu hót sù tham gia cña c¸c bªn liªn quan vµo suèt tiÕn tr×nh trªn hiÖn 


tr−êng vµ tæ chøc c¸c héi th¶o th«ng b¸o, chia sÎ tõ cÊp x· ®Õn tØnh ®Ó tõng 


b−íc chuyÓn giao ph−¬ng ph¸p vµ n©ng cao n¨ng lùc cho ®èi t−îng nµy. 


- N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý tµi nguyªn rõng cña céng ®ång th«ng qua sù tham 


gia trùc tiÕp cña hä trong c¸c b−íc cña ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa 


céng ®ång 


§èi víi lÜnh vùc khoa häc cã liªn quan:  


- Thö nghiÖm vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia, øng dông c«ng 


nghÖ th«ng tin vµ ph¸t triÓn kü thuËt l©m nghiÖp thÝch øng mét c¸ch cã hÖ thèng 


tõ viÖc xem xÐt giao quyÒn qu¶n lý tµi nguyªn rõng cho céng ®ång ®Õn tæ chøc 


qu¶n lý kinh doanh rõng l©u dµi. 


- X©y dùng c¸c tµi liÖu h−íng dÉn mét c¸ch hÖ thèng phôc vô tæ chøc ph¸t triÓn 


ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


§èi víi kinh tÕ x∙ héi: 


- §Ò tµi gãp phÇn ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch, thÓ chÕ tæ chøc trong ph¸t triÓn ph−¬ng 


thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång trªn c¬ së c¸c nghiªn cøu thùc nghiÖm vµ 


bµi häc thu ®−îc tõ tiÕn tr×nh nghiªn cøu.  


- X©y dùng 02 ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng vµ ph©n ®Þnh trªn thùc ®Þa (ranh 


giíi, b¶ng mèc, b¶n ®å vµ b¶ng quy −íc qu¶n lý rõng cì lín b»ng s¾t) ë hai 


céng ®ång d©n téc thiÓu sè Jrai vµ Bahnar, ®©y lµ m« h×nh ®Ó më réng viÖc thùc 


thi giao ®Êt giao rõng vµ tæ chøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång ë c¸c ®Þa 


ph−¬ng kh¸c trong tØnh Gia Lai. 


- LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc ph¸t triÓn kü thuËt vµ qu¶n lý rõng ë hai ®Þa ph−¬ng 


nghiªn cøu (Hai b¸o c¸o khëi x−íng vµ thùc hiÖn ph¸t triÓn kü thuËt, hai kÕ 


ho¹ch qu¶n lý rõng 5 n¨m ë hai ®iÓm nghiªn cøu). C¸c t¸c ®éng cña nã lµ: i) 


C¸c thö nghiÖm kü thuËt l©m nghiÖp gãp phÇn c¶i thiÖn tiÒm n¨ng thu nhËp tõ 


rõng cho c¸c céng ®ång ë khu vùc nghiªn cøu, ii) Lµm c¬ së ®Ó c¸c bªn liªn 


quan tiÕn hµnh hç trî céng ®ång n¬i nghiªn cøu tiÕp tôc ph¸t triÓn ph−¬ng thøc 


nµy, ®ång thêi lµ n¬i tham quan, chia sÎ kinh nghiÖm gi÷a c¸c céng ®ång, c¸c 


bªn liªn quan ®Ó lan réng ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. 


- TÝnh bÒn v÷ng vÒ mÆt kinh tÕ x· héi cña ®Ò tµi sau khi kÕt thóc: Th«ng qua tiÕn 


tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi: i) ®µo t¹o c¸n bé kü thuËt, n©ng cao n¨ng lùc céng ®ång, 


ii) x©y dùng c¸c tµi liÖu h−íng dÉn cã tÝnh hÖ thèng, iii) ®Ò xuÊt vÒ chÝnh s¸ch, 


tæ chøc, iv) t¹o ra hiÖn tr−êng vµ c¸c tµi liÖu liªn quan; ®©y lµ c¸c c¬ së c¶ vÒ 


con ng−êi, ph−¬ng ph¸p, gi¶i ph¸p vµ m« h×nh hiÖn tr−êng ®Ó c¸c cÊp ban 


ngµnh ë ®Þa ph−¬ng tiÕp tôc tæ chøc duy tr× vµ ph¸t triÓn. 
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2 Ch−¬ng 2: Tæng quan vÊn ®Ò nghiªn cøu 


2.1 Ngoµi n−íc 
HÇu hÕt c¸c quèc gia ASEAN ®ang cã c¸c chÝnh s¸ch ®Ó ph©n cÊp, ph©n 


quyÒn trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng. Hä ®· thö nghiÖm kh¸ thµnh c«ng c¸ch tiÕp 


cËn cã sù tham gia cña ng−êi d©n, chó ý ®Õn tiÕn tr×nh ph¸t huy kiÕn thøc b¶n ®Þa, 


n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c céng ®ång thiÓu sè ®Ó x©y dùng c¸c m« h×nh qu¶n lý 


rõng céng ®ång. 


Mét sè n−íc nh− Nepal, Bangladesh, Philippines, Th¸i Lan ®· ph¸t triÓn kh¸ 


thµnh c«ng c¸c c¸ch tiÕp cËn cã sù tham gia vµ h×nh thµnh c¸c ®Þnh chÕ, ph−¬ng 


thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, nhãm sö dông rõng (Forest User Group – 


FUG). RECOFTC - Trung t©m ®µo t¹o l©m nghiÖp céng ®ång trong khu vùc ch©u ¸ 


Th¸i b×nh d−¬ng ®· h¬n 20 n¨m ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p luËn tiÕp cËn cã sù tham 


gia ®Ó qu¶n lý rõng céng ®ång. 


Th¸ng 9/2001 t¹i Chiang Mai – Th¸i Lan ®· tæ chøc mét héi th¶o quèc tÕ vÒ 


L©m nghiÖp céng ®ång, trong ®ã ®· ph¶n ¸nh nhu cÇu ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n 


lý rõng dùa vµo céng ®ång ë c¸c quèc gia, trong ®ã cã ViÖt Nam. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn 


quan t©m ®Ó ph¸t triÓn l©m nghiÖp céng ®ång trong khu vùc nh−: 


- Ph©n cÊp vµ chuyÓn giao quyÒn së h÷u vµ sö dông tµi nguyªn rõng cho 


céng ®ång. 


- X©y dùng c¸c m« h×nh hîp t¸c gi÷a c¸c céng ®ång vµ c¸c bªn liªn quan 


®Ó ph¸t triÓn l©m nghiÖp céng ®ång. 


- Ph¸t triÓn mét hÖ thèng chÝnh s¸ch ®ång bé hç trî cho ph¸t triÓn l©m 


nghiÖp céng ®ång. 


- Ph¸t triÓn c¸c c¸ch tiÕp cËn c¶ vÒ kü thuËt vµ x· héi ®Ó x©y dùng c¸c kÕ 


ho¹ch qu¶n lý rõng bÒn v÷ng dùa vµo céng ®ång. 


   Thùc tÕ trªn thÕ giíi cho thÊy ®· cã rÊt nhiÒu nghiªn cøu vÒ c¸c khÝa c¹nh 


c¶i tiÕn chÝnh s¸ch, thÓ chÕ, tiÕp cËn, ph¸t triÓn c«ng nghÖ trªn c¬ së kiÕn thøc b¶n 


®Þa, ...®Ó ph¸t triÓn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. §©y lµ nh÷ng kinh nghiÖm tèt 


cã thÓ kÕ thõa vµ vËn dông mét c¸ch thÝch hîp vµo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. Sau ®©y lµ 


®iÓm qua c¸c khÝa c¹nh liªn quan tõ quan ®iÓm, kh¸i niÖm, thÓ chÕ chÝnh s¸ch ®Õn 


gi¶i ph¸p lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng ë cÊp céng ®ång ®· ®−îc ph¶n ¶nh, nghiªn cøu, 


tæng kÕt ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. 


Quan ®iÓm, kh¸i niÖm vÒ l©m nghiÖp céng ®ång, qu¶n lý rõng dùa 


vµo céng ®ång 
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VÒ ph¹m vi thuËt ng÷ céng ®ång, theo FAO ((1996) [6]1)  mét céng ®ång 


®−îc ®Þnh nghÜa nh− lµ “nh÷ng ng−êi sèng t¹i mét chæ, trong mét tæng thÓ” hoÆc lµ 


“mét nhãm ng−êi sinh sèng t¹i cïng mét n¬i theo nh÷ng luËt lÖ chung”. ý tø vÒ tÝnh 


chÊt tæng thÓ hoÆc cïng nhau g¾n bã lµ gèc ng÷ nghÜa trong thuËt ng÷ céng ®ång, 


nã gióp tr¶ lêi c©u hái ai lµ ng−êi n»m trong mét hÖ qu¶n lý tËp thÓ ®Æc biÖt. Trong 


khi tõ “céng ®ång” Èn dô mét nhãm ng−êi “tæng thÓ” sèng t¹i mét vÞ trÝ hoÆc cïng 


víi nhau theo c¸ch nµo ®ã, th× tõ “th«n x·” cã nghÜa lµ gi÷a nh÷ng nhãm ng−êi kh¸c 


nhau. Sù ph©n biÖt gi÷a céng ®ång vµ th«n x· kh¸ quan träng trong khi nghiªn cøu 


nh÷ng ai cã quyÒn h−ëng lîi mét vµi tµi nguyªn c«ng céng vµ lîi Ých ®−îc ph©n bæ 


nh− thÕ nµo.  


TiÕp theo ®ã lµ thuËt ng÷ “L©m nghiÖp céng ®ång (Community Forestry)” 


®©y lµ mét thuËt ng÷ sÏ kh«ng bao giê kÕt thóc viÖc t×m kiÕm ®Þnh nghÜa, theo  FAO 


(1978) [39] “L©m nghiÖp céng ®ång lµ bao gåm bÊt kú t×nh huèng nµo mµ ng−êi 


d©n ®Þa ph−¬ng tham gia vµo ho¹t ®éng l©m nghiÖp”, tuy vËy nã th−êng ®−îc sö 


dông víi nghÜa hÑp h¬n nh− lµ c¸c ho¹t ®éng l©m nghiÖp ®−îc tiÕn hµnh bëi céng 


®ång hoÆc nhãm ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng (J.E. Michael Arnold (1999), [39]). ë Nepal 


dïng thuËt ng÷ “Nhãm sö dông rõng” (Forest User Group) ®Ó chØ ho¹t ®éng l©m 


nghiÖp céng ®ång ®−îc tæ chøc bëi c¸c nhãm ®ång sö dông tµi nguyªn rõng trong 


mét lµng [34]. 


Nh− vËy kh¸i niÖm l©m nghiÖp céng ®ång ®· ®−îc ®Ò cËp nhiÒu ë c¸c quèc 


gia trªn thÕ giíi, nã ®−îc h×nh thµnh víi môc ®Ých t¹o dùng mét ph−¬ng thøc qu¶n 


lý rõng dùa vµo céng ®ång, ph©n cÊp trong qu¶n lý rõng, rõng ®−îc qu¶n lý bÒn 


v÷ng h¬n tõ nh÷ng ng−êi ®ang sèng phô thuéc vµo rõng, vµ nh÷ng gi¶i ph¸p qu¶n lý 


b¶o vÖ rõng ®ãng gãp vµo viÖc sinh kÕ vµ c¶i thiÖn ®êi sèng ng−êi d©n tõ ho¹t ®éng 


l©m nghiÖp. Tõ quan ®iÓm ®ã ®· h×nh thµnh ph−¬ng thøc, c¸c ch−¬ng tr×nh ho¹t 


®éng qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång (Community-based Forest Management – 


CBFM), nã ®−îc hiÓu lµ mét ph−¬ng thøc nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn rõng còng nh− 


gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ãi nghÌo ë vïug cao, mét nguyªn nh©n gèc rÔ lµm suy gi¶m tµi 


nguyªn rõng ë c¸c quèc gia. Qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång – CBFM dùa trªn 


quan ®iÓm: “Con ng−êi tr−íc vµ l©m nghiÖp bÒn v÷ng sÏ theo sau ®ã”, nã trao cho 


c¸c céng ®ång quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp qu¶n lý vµ h−ëng lîi tõ nguån tµi 


nguyªn rõng (DENR, [28]). Tõ quan ®iÓm  nµy cho thÊy CBFM nh¾m ®Õn viÖc ph©n 


cÊp qu¶n lý rõng mét c¸ch m¹nh mÏ, trong ®ã nhÊn m¹nh ®Õn giao quyÒn qu¶n lý 


c¸c khu rõng vµ t¹o c¬ héi cho ng−êi d©n, céng ®ång cã ®−îc h−ëng lîi tõ rõng. Khi 


                                                 
1 Số thứ tự tài liệu tham khảo 
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mµ c¸c vÊn ®Ò ®ãi nghÌo vµ mÊt c«ng b»ng trong tiÕp cËn nguån tµi nguyªn ®−îc 


gi¶i quyÕt th× c¸c céng ®ång ®Þa ph−¬ng sÏ nhËn ra tr¸ch nhiÖm cña chÝnh hä trong 


viÖc b¶o vÖ vµ qu¶n lý rõng, ®iÒu nµy ®· ®−îc nhiÒu chÝnh phñ, tæ chøc phi chÝnh 


phñ nhËn thøc râ rµng vµ tõ ®ã ®· thóc ®Èy cho tiÕn tr×nh nµy ph¸t triÓn ë nhiÒu céng 


®ång vïng cao sèng phô thuéc vµo rõng. 


KhÝa c¹nh tham gia cña céng ®ång ®ãng vai trß quan träng trong h×nh thµnh 


ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. Trong ho¹t ®éng ph¸t triÓn n«ng th«n 


céng ®ång, ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng cã thÓ ®−îc thu hót tham gia vµo tiÕn tr×nh qu¶n lý 


tµi nguyªn, tuy nhiªn cÇn ph©n biÖt kiÓu tham gia cña hä vµ trong ph−¬ng thøc qu¶n 


lý rõng céng ®ång yªu cÇu ë møc ®é tham gia nµo?, theo FAO (1999) [33] cã 6 kiÓu 


tham gia theo s¬ ®å 2.1. Trong ®ã theo FAO chØ cã hai kiÓu tham gia ë møc ®é cao 


lµ céng ®ång cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh hoÆc chia sÎ trong viÖc ra quyÕt ®Þnh lµ tiÕp 


cËn thÝch hîp nhÊt cho viÖc hç trî ®Ó t¹o ra sù hîp t¸c trong qu¶n lý c¸c nguån tµi 


nguyªn thiªn nhiªn. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sơ đồ 2.1: C¸c kiÓu tham gia cña céng ®ång ®Þa ph−¬ng trong qu¶n lý tµi nguyªn 


thiªn nhiªn 


(Nguồn FAO, 1999) 


 


Thùc tÕ nhiÒu quèc gia còng ®· tr¶ gÝa cho bµi häc nµy, khi mµ c¸c céng 


®ång ®øng ngoµi cuéc th× rõng suy gi¶m nghiªm träng. C¸c dù ¸n, ch−¬ng tr×nh ë 


 Mức tham gia cao 


Mức tham gia thấp 


Bị thuyết phục 


Bị ép buộc 


Được cung cấp thông tin 


Được hỏi ý kiến 


Được chia sẻ trong ra quyết định 


Ra quyết định 
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mét sè quèc gia thùc hiÖn qu¶n lý rõng dùa céng ®ång ®· tæng kÕt c¸c lîi Ých cña nã 


lµ: 


- cung cÊp nguån n−íc æn ®Þnh 


- gi¶m c¸c ho¹t ®éng chÆt ph¸ rõng tr¸i ph¸p luËt 


- gi¶m ®ãi nghÌo, v× vËy gi¶m chi phÝ cho c¸c dÞch vô x· héi 


- t¹o ra viÖc lµm vµ c¸c c¬ héi sinh kÕ cho ng−êi d©n 


- t¹o ra thu nhËp cho céng ®ång vµ chÝnh quyÒn c¬ së tõ viÖc ph©n chia c¸c 


lîi Ých tõ rõng. 


- æn ®Þnh gi¸ c¶ thÞ tr−êng cho c¸c s¶n phÈm tõ rõng 


- t¹o ra c¸c s¶n phÈm tõ rõng th«ng qua qu¶n lý rõng bÒn v÷ng 


Lîi Ých rÊt râ rµng tõ c¸c ch−¬ng tr×nh CBFM ë c¸c n−íc ®· chøng minh sù 


cÇn thiÕt cña ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng nµy. Tr−íc ®©y khi céng ®ång ng−êi d©n 


sèng gÇn rõng ®øng ngoµi cuéc cña ho¹t ®éng l©m nghiÖp th× rõng bÞ mÊt nhanh 


chãng ®ång thêi ®åi sèng cña hä còng m·i ®ãi nghÌo, thu hót céng ®ång vµo tiÕn 


tr×nh nµy ®· gãp phÇn quan träng trong b¶o vÖ, ph¸t triÓn rõng vµ ®ãng gãp vµo viÖc 


ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, v¨n ho¸ truyÒn thèng ë c¸c ®Þa ph−¬ng. 


§æi míi thÓ chÕ chÝnh s¸ch cña ngµnh l©m nghiÖp phôc vô tiÕn 


tr×nh qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


MÆc dï chÝnh s¸ch cho l©m nghiÖp céng ®ång ®· cã ë nhiÒu quèc gia, tuy 


vËy viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®ã còng th−êng gÆp c¸c trë ng¹i (RECOFTC, 


FAO, ICRAF, IUCN, 2001, [45]): 


- thiÕu sù cam kÕt vµ mÊt c«ng b»ng trong ph©n bæ ng©n s¸ch 


- tiÕp cËn tõ trªn xuèng vµ thiÕu linh ho¹t 


- quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi nguyªn kh«ng æn ®Þnh 


- hÖ thèng qu¶n lý, kü thuËt l©m nghÞªp ch−a t−¬ng thÝch víi kiÕn thøc vµ 


n¨ng lùc cña céng ®ång trong qu¶n lý rõng 


- nh©n viªn kü thuËt l©m nghiÖp thiÕu c¸c kü n¨ng thóc ®Èy qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng cång cã sù tham gia vµ tiÕn tr×nh ra c¸c quyÕt ®Þnh ë ®Þa 


ph−¬ng. 


- thiÕu c¸c khung ph¸p lý ®Ó hç trî l©m nghiÖp céng ®ång 


- nhËn thøc ch−a ®Çy ®ñ cña mét bé phËn c− d©n vµ nh©n viªn l©m nghiÖp 


vÒ c¸c chÝnh s¸ch l©m nghiÖp céng ®ång hiÖn hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn 


nã 


- thiÕu c«ng b»ng trong ph©n bæ lîi Ých tõ rõng 
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V× vËy nhiÒu quèc gia ®· cho r»ng c¬ héi quan träng nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c 


trë ng¹i trªn lµ t¹o nªn mét thÓ chÕ chÝnh s¸ch cã hiÖu qu¶ thóc ®Èy sù t− vÊn, ®iÒu 


phèi gi÷a ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng víi c¸c c¬ quan chÝnh phñ vµ c¸c bªn liªn quan. 


§ång thêi cÇn thiÕt n©ng cao nhËn thøc vµ n¨ng lùc cña c¸c bªn liªn quan tham gia 


vµo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn vµ thùc thi chÝnh s¸ch. Mét khung ph¸p lý thÝch hîp cÇn 


ph¸i ®−îc x©y dùng ë cÊp quèc gia ®Ó hç trî l©m nghiÖp céng ®ång, nh−ng viÖc thùc 


hiÖn cÇn linh ho¹t ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c nhau. 


Do vËy trong nhiÒu quèc gia ë khu vùc vÉn ph¶i tiÕp tôc c¶i c¸ch ®Ó hç trî 


cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn l©m nghiÖp céng ®ång [45]; c¸c c¶i tæ vÒ thÓ chÕ, chÝnh s¸ch 


®· cã kÕt qu¶ bao gåm: 


- ®−a vµo gi¶ng d¹y l©m nghiÖp céng ®ång trong ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o l©m 


nghiÖp 


- thóc ®Èy c¸c c¶i c¸ch luËt ph¸p 


- giao ®Êt vµ rõng cho hé gia ®×nh vµ céng ®ång 


- hç trî cho hé gia ®×nh, céng ®ång qu¶n lý rõng 


- t¹o ra sù tham gia vµ d©n chñ h¬n trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý 


rõng 


Nh− vËy cho thÊy ®Ó thùc hiÖn CBFM, ®iÒu ®Çu tiªn cÇn cã lµ sù ®æi míi vÒ 


chÝnh s¸ch, thÓ chÕ vµ quan ®iÓm tiÕp cËn, ph¸t huy d©n chñ trong qu¶n lý tµi 


nguyªn thiªn nhiªn. Trong ®ã cho thÊy sù cÇn thiÕt cña giao ®Êt giao rõng cho céng 


®ång qu¶n lý, tøc lµ giao quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm râ rµng, lµm c¬ së ®Ó thu hót sù quan 


t©m tham gia cña ng−êi d©n trong tiÕn t×nh qu¶n lý rõng; sau giao ®Êt giao rõng cÇn 


thiÕt cã nh÷ng hç trî ®Ó céng ®ång, hé gia ®×nh kinh doanh rõng. Qu¶n lý rõng dùa 


vµo céng ®ång còng ®ßi hái cã sù thay ®æi trong tiÕn tr×nh ra quyÕt ®Þnh trong qu¶n 


lý kinh doanh rõng, trong ®ã gi¶i ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia cña ng−êi d©n ®−îc 


chó träng vµ t¹o ra c¬ së cho ph¸t huy d©n chñ. Ngoµi ra viÖc ®µo t¹o nguån nh©n 


lùc ®· ®−îc nhiÒu quèc gia quan t©m ®−a vµo ch−¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, chuÈn bÞ cho 


mét ®éi ngò c¸n bé cã th¸i ®é vµ quan ®iÓm ®óng trong tiÕp cËn qu¶n lý tµi nguyªn 


rõng dùa vµo céng ®ång.  


Nh©n tè cèt lâi cña c¶i c¸ch thÓ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó hç trî l©m nghiÖp céng 


®ång lµ n©ng cao tÝnh d©n chñ, sù tham gia trong lËp kÕ ho¹ch, qu¶n lý ng©n s¸ch, ra 


c¸c quyÕt ®Þnh, gi¸m s¸t, thu nhËp vµ chi tiªu còng nh− ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 


Nghiªn cøu kiÕn thøc b¶n ®Þa vµ lång ghÐp víi kiÕn thøc khoa häc 


®Ó ph¸t triÓn kü thuËt l©m nghiÖp phï hîp víi ®iÒu kiÖn céng ®ång 
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ThuËt ng÷ kiÕn thøc b¶n ®Þa ®−îc Robert Chambers dïng ®Çu tiªn trong mét 


Ên phÈm xuÊt b¶n 1979, tiÕp theo ®ã Brokensa(1999) vµ D.M. Warren (1999) [30] 


sö dông vµo nh÷ng n¨m 1980 vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn cho ®Õn ngµy nay. KiÕn thøc b¶n 


®Þa thùc sù chØ míi ®−îc c¸c nhµ khoa häc vµ qu¶n lý quan t©m ®Õn trong vßng vµi 


thËp kû gÇn ®©y, khi mµ t¹i nhiÒu quèc gia ®ang vµ kÐm ph¸t triÓn ph¶i cè g¾ng nç 


lùc t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó qu¶n lý sö dông tèt c¸c nguån tµi nguyªn thiªn 


nhiªn vµ ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng. 


Trªn thÕ giíi ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ kiÕn thøc b¶n ®Þa. C¸c 


chuyªn gia nh− R. Chambers; D.M. Warren vµ Katherine Warner lµ nh÷ng ng−êi cã 


nhiÒu ®ãng gãp trong lÜnh vùc nghiªn cøu kiÕn thøc b¶n ®Þa ë nhiÒu quèc gia ®ang 


ph¸t triÓn t¹i ch©u ¸ vµ ch©u Phi. Theo Hoµng Xu©n Tý (1998) [21] hiÖn nay cã trªn 


3.000 chuyªn gia t¹i 124 n−íc ®ang ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nghiªn cøu kiÕn thøc 


b¶n ®Þa. Mét m¹ng l−íi quèc tÕ nghiªn cøu vµ sö dông kiÕn thøc b¶n ®Þa ®· ®−îc 


thµnh lËp n¨m 1987 th«ng qua Trung t©m nghiªn cøu kiÕn thøc b¶n ®Þa phôc vô 


n«ng nghiÖp (CIKARD) ë ®¹i häc Iowa state, Hoa kú. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhiÒu 


quèc gia ë ch©u ¸ nh− Ên §é, Indonesia, Philipine... ®· tham gia tÝch cùc trong c¸c 


m¹ng l−íi trao ®æi th«ng tin vÒ kiÕn thøc b¶n ®Þa phôc vô cho c¸c ch−¬ng tr×nh 


khuyÕn n«ng l©m vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.  


Kinh nghiÖm ph¸t triÓn t¹i nhiÒu quèc gia ch©u ¸ vµ ch©u Phi trong nh÷ng 


thËp kü qua ®· cho thÊy r»ng “C«ng nghÖ míi vµ c¸ch m¹ng xanh” t¹i nhiÒu khu 


vùc ®· dÉn tíi suy tho¸i m«i tr−êng vµ kinh tÕ. C¸ch tiÕp cËn khoa häc vµ c«ng nghÖ 


ph−¬ng T©y kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn phøc t¹p vµ ®a d¹ng cña 


n«ng d©n còng nh− nh÷ng th¸ch thøc vÒ x· héi, kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ m«i tr−êng mµ 


ngµy nay chóng ta ®ang ph¶i ®−¬ng ®Çu” (G. Louise, 1996). Thùc tÕ tõ nh÷ng thÊt 


b¹i cña nhiÒu dù ¸n ®· cho thÊy c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®−îc ¸p ®Æt tõ bªn ngoµi 


th−êng kh«ng cã tÝnh kh¶ thi, khã chÊp nhËn vÒ mÆt v¨n hãa vµ do ®ã dÔ bÞ ng−êi 


d©n ®Þa ph−¬ng tõ chèi. Ng−îc l¹i rÊt nhiÒu kü thuËt truyÒn thèng ®· ®−a l¹i hiÖu 


qu¶ cao, ®−îc thö th¸ch qua hµng thÕ kû, cã s½n t¹i ®Þa ph−¬ng, rÎ tiÒn vµ phï hîp 


vÒ v¨n hãa, x· héi. Ngµy nay ®· cã nhiÒu c«ng nghÖ míi ra ®êi trªn c¬ së kÕ thõa vµ 


ph¸t huy kinh nghiÖm truyÒn thèng. 


ChÝnh v× vËy trong gÇn 10 n¨m qua ph−¬ng ph¸p luËn tiÕp cËn cã sù tham gia 


trong ph¸t triÓn c«ng nghÖ thÝch øng ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë nhiÒu quèc gia 


trªn thÕ giíi, ®−îc gäi lµ Ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia - PTD (Participatory 


Technology Development) [42]. Trong ph−¬ng ph¸p nµy ®· t¹o ra sù liªn kÕt gi÷a 


nhµ n«ng, nhµ khoa häc vµ khuyÕn n«ng l©m trong ph¸t triÓn c«ng nghÖ, trong ®ã 


n«ng d©n lµm trung t©m, c¸c thö nghiÖm ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña n«ng d©n 
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(kh«ng ¸p ®Æt, chuyÓn giao tõng ngoµi vµo), ng−êi khuyÕn n«ng cã vai trß quan 


träng trong thóc ®Èy tiÕn tr×nh thö nghiÖm vµ lan réng, nhµ khoa häc hç trî t− vÊn 


cho tiÕn tr×nh ph¸t hiÖn vµ thö nghiÖm c¸i míi. Ph−¬ng ph¸p nµy ®· cã nh÷ng ®æi 


míi ®¸ng kÓ lµ: i) Thö nghiÖm c«ng nghÖ, kü thuËt míi xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu, n¨ng 


lùc cña n«ng d©n, kh«ng ¸p ®Æt; ii) T¹o ra liªn kÕt gi÷a c¸c bªn liªn quan phôc vô 


ph¸t triÓn n«ng th«n; iii) KÕt hîp kiÕn thøc b¶n ®Þa víi kiÕn thøc khoa häc ®Ó t×m 


kiÕm gi¶i ph¸p, c«ng nghÖ, kü thuËt míi, thÝch øng vµ bÒn v÷ng; iv) Hç trî cho tiÕn 


tr×nh ph¸t triÓn khuyÕn n«ng ë ®Þa ph−¬ng theo kiÓu tõ n«ng d©n ®Õn n«ng d©n, hiÖu 


qu¶, bÒn v÷ng vµ tiÕt kiÖm. 


Laurens van Veldhuizen vµ céng sù (2003), [38] ®· cã mét tæng hîp kh¸ ®Çy 


®ñ vÒ ph−¬ng ph¸p luËn PTD tõ 12 nghiªn cøu t×nh huèng ë nhiÒu quèc gia nh− 


Nam Phi, Cameroon, Sudan, ViÖt Nam, Brazil, Costa Rica, Ên ®é, Philippines,... 


trong ®ã ®· tËp trung vµ nhÊn m¹nh ®Õn xu h−íng cña PTD lµ ®Þnh h−íng cho viÖc 


thiÕt lËp c¬ chÕ kÕt hîp gi÷a c¸c tæ chøc kh¸c nhau trong ph¸t triÓn n«ng th«n vµ 


®iÒu nµy còng t¹o nªn nhiÒu c¬ héi lÉn thö th¸ch. C¬ héi ®−îc nhËn ra lµ PTD lµm 


cho dÔ dµng vµ cã hiÖu qu¶ h¬n viÖc qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn trªn c¬ së huy 


®éng nguån lùc céng ®ång. C¸c thö th¸ch trong ¸p dông PTD lµ: i) Thay ®æi th¸i ®é 


cña c¸c bªn liªn quan trong ph¸t triÓn dùa vµo céng ®ång, ®iÒu nµy ®−îc nhËn ra 


nh− lµ mét nh©n tè quan träng, ii) ChuyÓn giao bít quyÒn quyÕt ®Þnh, quyÒn quyÕt 


®Þnh cÇn chuyÓn nhiÒu h¬n tõ c¸n bé hiÖn tr−êng ®Õn n«ng d©n, tõ c¸c nhµ qu¶n lý 


®Õn c¸n bé hiÖn tr−êng, iii) Lµm viÖc ®a ngµnh, iv) Hîp t¸c gi÷a c¸c c¬ quan, tæ 


chøc. 


Ph¸t triÓn c«ng nghÖ ngoµi sö dông ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia ®Ó 


ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò cña n«ng d©n, nã cßn cÇn dùa vµo kiÕn thøc b¶n 


®Þa, sinh th¸i ®Þa ph−¬ng ®Ó lùa chän c«ng nghÖ thÝch øng. ViÖc s−u tËp kiÕn thøc 


b¶n ®Þa cña c¸c céng ®ång vïng cao ®· ®−îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu x· héi, kü thuËt 


phèi hîp tiÕn hµnh, nã lµ tiÒn ®Ò ®Ó nhµ nghiªn cøu tiÕp cËn céng ®ång trong tæ chøc 


c¸c nghiªn cøu hµnh ®éng cã sù tham gia. §Ó hç trî cho tiÕn tr×nh hÖ thèng ho¸, l−u 


tr÷ cËp nhËt c¬ së d÷ liÖu kiÕn thøc b¶n ®Þa, víi sù hç trî cña ICRAF, Dixon H.J.vµ 


céng sù (1999) [29] ®· ph¸t  triÓn phÇn mÒn WinAKT ch¹y trong Windows. LÇn 


®Çu tiªn c«ng nghÖ th«ng tin ®−îc øng dông trong lÜnh vùc hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc 


b¶n ®Þa, trong phÇn mÒn nµy th«ng tin, kiÕn thøc ®−îc ph¸t hiÖn tõ céng ®ång sÏ 


®−îc hÖ thèng d−íi d¹ng s¬ ®å quan hÖ vµ c¸c c¬ sì d÷ liÖu kiÕn thøc ®−îc ph©n 


lo¹i theo tõng chñ ®Ò, tõ kho¸, ®ång thêi ®©y lµ c¬ së d÷ liÖu më, cã thÓ cËp nhËt, 


chØnh söa, ph¸t triÓn. Víi viÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin ®· hç trî tèt cho tiÕn 


tr×nh s−u tËp, hÖ thèng kiÕn thøc b¶n ®Þa cña nhiÒu céng ®ång d©n téc thiÓu sè kh¸c 
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nhau trong tõng vïng sinh th¸i nh©n v¨n, lµm tiÒn ®Ò tèt cho ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã 


sù tham gia, c«ng nghÖ nµy ®· nhiÒu nhµ khoa häc Th¸i Lan, Indonesia ¸p dông. 


Ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra rõng vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång 


Cã sù kh«ng thÝch øng cña c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt l©m sinh hiÖn hµnh vµ 


ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, lËp kÕ ho¹ch ®iÒu chÕ rõng ®èi víi ®iÒu kiÖn c¸c céng ®ång, 


®iÒu nµy ®· b¾t buéc cã nh÷ng nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p c«ng cô 


thÝch hîp hç trî cho tiÕn tr×nh lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång.  


Mét lo¹t c¸c nghiªn cøu ë nhiÒu quèc gia vÒ chñ ®Ò nµy ®· cho thÊy sù cÇn 


thiÕt ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng ®¬n gi¶n, cã sù 


tham gia vµ dùa vµo céng ®ång. T¹i Trung Quèc, n«ng d©n ®· ®−îc khuyÕn khÝch 


®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý c¸c nguån tµi nguyªn rõng cña hä; c¸c kü thuËt RRA, PRA ®· 


®−îc tiÕn hµnh réng r¶i ®Ó kÕt hîp kiÕn thøc b¶n ®Þa vµo trong viÖc lËp l¹i c¸c kÕ 


ho¹ch qu¶n lý rõng ®Þa ph−¬ng (Guanxia Cao (2001) [46]); t¸c gi¶ cho r»ng c¸c nhµ 


chuyªn m«n l©m nghiÖp cÇn cã sù hiÓu biÕt tèt h¬n t¹i sao vµ lµm thÕ nµo n«ng d©n 


qu¶n lý c©y rõng vµ sö dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã nh− lµ c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch qu¶n 


lý rõng; ®ã chÝnh lµ nhËn thøc cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch qu¶n 


lý rõng cã sù tham gia. T¹i Nepal, víi sù hç trî cña dù ¸n l©m nghiÖp céng ®ång do 


chÝnh phñ Thuþ SÜ tµi trî, ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra rõng ®¬n gi¶n cã sù tham gia ®· 


®−îc ph¸t triÓn vµ ®−îc xem lµ nh©n tè cèt lâi cho qu¶n lý rõng bÒn v÷ng. §iÒu nµy 


gióp cho ng−êi sö dông rõng cã ®−îc c¸c ý t−ëng vÒ tiÒm n¨ng s¶n xuÊt cña c¸c khu 


rõng cña hä (tËp trung vµo tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm rõng) ®Ó tõ ®ã lËp kÕ ho¹ch qu¶n 


lý rõng; nã còng ®−a ®Õn cho phô n÷ vµ nh÷ng nhãm ng−êi “thiÖt thßi” c¸c c¬ héi 


chia sÎ c¸c kinh nghiÖm vµ tr×nh bµy c¸c nhu cÇu vµ mong ®îi cña hä (Robin Aus 


der Beek (2001), [46]). C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra ®¬n gi¶n ®· ®−îc ph¸t triÓn ®Ó hç 


trî n«ng d©n ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh sö dông tµi nguyªn rõng theo h−íng nµo bao 


gåm: Dù ®o¸n s¶n l−îng gç b»ng c«ng cô Relascope, x¸c ®Þnh sè mÉu ®iÒu tra, dù 


®o¸n s¶n l−îng cñi, lËp danh s¸ch l©m s¶n ngoµi gç s½n cã,.... C¸ch ph¸t triÓn 


ph−¬ng ph¸p ë Nepal theo h−íng chän lùa c¸c c«ng cô ®¬n gi¶n, trùc quan ®Ó n«ng 


d©n cã thÓ ®o ®Õm, thu thËp d÷ liÖu vÒ tµi nguyªn rõng. Trong khi ®ã ë Philippines 


víi quan ®iÓm ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng cã quyÒn khai th¸c gç lµ mét trong nh÷ng khÝa 


c¹nh quan träng cña cña qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång (Ernesto S. Guiang, Bruce 


R. Harker (2001), [46]), vµ tõ ®ã ®· ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch kinh doanh 


rõng gç ®¬n gi¶n, céng ®ång cã thÓ sö dông ®−îc nh−ng còng b¶o ®¶m c¸c tiªu 


chuÈn kü thuËt l©m nghiÖp.  
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C¸c tµi liÖu h−íng dÉn vÒ ®iÒu tra vµ ph©n tÝch d÷ liÖu tµi nguyªn rõng ®¬n 


gi¶n cã sù tham gia (bao gåm gç, l©m s¶n ngoµi gç) ë c¸c n−íc Nepal, Th¸i Lan, 


Philippines ®−îc thiÕt lËp bao gåm c¸c néi dung h−íng dÉn chÝnh [26, 44]: 


- Ph−¬ng ph¸p thu thËp d÷ liÖu: Bao gåm  x¸c ®Þnh kÝch th−íc vµ sè « mÉu 


®iÒu tra, ph−¬ng ph¸p ®o ®Õm 


- Ph©n tÝch d÷ liÖu: ChÊt l−îng t¸i sinh, dù ®o¸n tr÷ s¶n l−îng gç, cñi, cá 


thu ho¹ch, LSNG. 


- LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng: Bao gåm ph©n lo¹i rõng chøc n¨ng theo kiÕn 


thøc b¶n ®Þa, kÕ ho¹ch qu¶n lý t¸i sinh khai th¸c gç, cñi, cá, LSNG; b¶o 


tån ®a d¹ng sinh häc, b¶o vÖ ®Êt, nguån n−íc vµ ph−¬ng ph¸p gi¸m s¸t cã 


sù tham gia. 


§©y lµ c¸c tµi liÖu h−íng dÉn ®−îc thiÕt kÕ hÖ thèng, bao gåm hÇu hÕt c¸c 


lÜnh vùc cÇn quan t©m trong qu¶n lý kinh doanh tæng hîp vµ bÒn v÷ng tµi nguyªn 


rõng. C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra rõng cã sù tham gia ®−îc x©y dùng dùa trªn nguyªn 


lý ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra vµ quy ho¹ch rõng phæ biÕn trªn thÕ giíi do ®ã b¶o ®¶m 


tÝnh kü thuËt l©m nghiÖp; ®ång thêi c¸c c«ng cô ®iÒu tra lËp kÕ ho¹ch vµ c«ng thøc 


tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ®Ó céng ®ång cã thÓ tiÕp cËn, ®Æc biÖt lµ tiÕp cËn víi kiÕn thøc 


sinh th¸i ®Þa ph−¬ng trong ph©n lo¹i ®Ó qu¶n lý kinh doanh rõng theo chøc n¨ng 


trong céng ®ång. Tuy nhiªn mét vµi c«ng cô, ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, lËp kÕ ho¹ch 


cßn lµ kh¸ phøc t¹p vµ hµn l©m nh−: i) dù b¸o tr÷ l−îng rõng dùa vµo 2 nh©n tè tæng 


tiÕt diÖn ngang (x¸c ®Þnh b»ng c«ng cô Relaskop) vµ chiÒu cao l©m phÇn lµ kh¸ 


phøc t¹p, ii) ph©n chia c¸c coupe t¸c nghiÖp phøc t¹p. Trong khi ®ã viÖc x¸c ®Þnh 


s¶n l−îng khai th¸c b¶o ®¶m æn ®Þnh rõng ch−a ®−îc thiÕt kÕ râ rµng, do ®ã viÖc 


tÝnh to¸n khèi l−îng gç, cñi, l©m s¶n ngoµi gç thu ho¹ch hµng n¨m theo kÕ ho¹ch 


chØ lµ −íc ®o¸n, ch−a thùc sù cã c¬ së ®Ó b¶o ®¶m sù c©n b»ng vµ æn ®Þnh s¶n l−îng 


rõng. 


 Ngoµi ra ë cÊp ®é quèc gia, ®Ó tæ chøc ®iÒu tra c¸c khu rõng ë cÊp lµng x· 


trong ph¹m vi toµn quèc, trung t©m nghiªn cøu l©m nghiÖp thÕ giíi (CIFOR, (2000), 


[41]) ®· ®−a ra tµi liÖu h−íng dÉn bao gåm c¸c ph−ong ph¸p nh− x¸c ®Þnh vÊn ®Ò, 


chñ ®Ò ®iÒu tra, lËp kÕ ho¹ch, thiÕt kÕ c¸c c¸ch ®iÒu tra rõng, sö dông ¶nh viÔn th¸m, 


ph©n tÝch d÷ liÖu vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®iÒu tra. Trong ®ã ®· phèi hîp ph−¬ng ph¸p 


hµn l©m víi PRA vµ sö dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®· ®−a ra ph−¬ng ph¸p m« h×nh 


ho¸ ®Ó dù ®o¸n thÓ tÝch c©y rõng theo 01 ®Õn 02 nh©n tè ®−êng kÝnh (D) vµ chiÒu 


cao (H) vµ loµi c©y: V = f(D, H, Species), tõ ®©y lËp biÓu ®¬n gi¶n ®Ó hç trî cho viÖc 


dù b¸o thÓ tÝch tr÷ l−îng tµi nguyªn rõng. Nh×n chung h−íng dÉn nµy chØ phï hîp 


cho c¸n bé kü thuËt l©m nghiÖp tæ chøc ®¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng cho tõng lµng, x·; 
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céng ®ång ®Þa ph−¬ng chØ tham gia nh− ng−êi cung cÊp th«ng tin vµ ®−îc thô h−ëng 


kÕt qu¶ ph©n tÝch tµi nguyªn. 


2.2 Trong n−íc 
Thùc tÕ cho thÊy chÝnh phñ ViÖt Nam ®ang cã chñ tr−¬ng ph¸t triÓn ph−¬ng 


ph¸p qu¶n lý rõng céng ®ång th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch giao ®Êt giao rõng, x©y dùng 


c¸c h−¬ng −íc, quy −íc b¶o vÖ rõng th«n bu«n. Tõ n¨m 1999 víi sù tµi trî cña c¸c 


dù ¸n phi chÝnh phñ, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· thµnh lËp nhãm 


l©m nghiÖp céng ®ång quèc gia ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®Ò xuÊt c¸c m« h×nh qu¶n lý rõng 


céng ®ång ë ViÖt nam. §ång thêi trong vßng 10 n¨m trë l¹i ®©y, c¸c c¸ch tiÕp cËn 


cã sù tham gia ®· ®−îc ¸p dông trong ph¸t triÓn n«ng th«n, ®©y lµ c¸ch lµm tiÕn bé 


®Ó x©y dùng ph−¬ng ph¸p  qu¶n lý rõng cã hiÖu qu¶ dùa vµo ng−êi d©n. 


Qu¶n lý rõng céng ®ång ®· ®−îc thùc hiÖn tõ tr−íc ®©y trong c¸c hÖ thèng 


qu¶n lý rõng truyÒn thèng cña c¸c céng ®ång d©n téc miÒn nói n−íc ta. Ngµy nay 


ph−¬ng thøc nµy vÉn ®ang ®−îc tiÕn hµnh ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng. YÕu tè quyÕt ®Þnh sù 


thµnh c«ng cña hÖ thèng qu¶n lý rõng nµy lµ sù nhÊt trÝ cña toµn thÓ ng−êi d©n khi 


thùc thi c¸c ®iÒu kho¶n trong h−¬ng −íc b¶o vÖ rõng cña céng ®ång, sù tæ chøc chÆt 


chÎ cña céng ®ång vµ sù ph©n chia quyÒn lîi c¸c s¶n phÈm tõ rõng trªn c¬ së b×nh 


®¼ng gi÷a c¸c thµnh viªn trong céng ®ång. Ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng cã sù tham gia 


cña céng ®ång ng−êi d©n sèng gÇn rõng ®· chøng tá tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ x· 


héi vµ bÒn v÷ng vÒ mÆt sinh th¸i m«i tr−êng, phï hîp víi chÝnh s¸ch giao ®Êt giao 


rõng cña n−íc ta hiÖn nay. (NguyÔn Ngäc B×nh, (2000), [1]) 


§Ó kh«i phôc vµ ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, ë 


ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu cã c¸c nghiªn cøu còng nh− thùc hiÖn c¸c dù ¸n hç trî cho 


ph¸t triÓn l©m nghiÖp x· héi, l©m nghiÖp céng ®ång trong c¸c vïng kh¸c nhau. C¸c 


khÝa c¹nh liªn quan ®−îc hÖ thèng nh− sau: 


- Kh¸i niÖm vµ quan ®iÓm vÒ l©m nghiÖp céng ®ång, qu¶n lý rõng dùa vµo 


céng ®ång. C¸c nghiªn cøu vÒ truyÒn thèng vµ thùc tr¹ng cña qu¶n lý 


rõng céng ®ång 


- Nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch giao ®Êt giao rõng cã sù tham gia; vÒ thÓ chÕ, 


tæ chøc, tr¸ch nhiÖm vµ chÕ ®é h−ëng lîi ®Ó ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n 


lý rõng dùa vµo céng ®ång. 


- Nghiªn cøu vÒ kiÕn thøc b¶n ®Þa vµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong ph¸t triÓn 


c«ng nghÖ cã sù tham gia. 


- Quy tr×nh quy ph¹m l©m sinh ¸p dông trong ®iÒu kiÖn céng ®ång d©n téc 


thiÓu sè. 
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Kh¸i niÖm vµ quan ®iÓm vÒ l©m nghiÖp céng ®ång, qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång vµ thùc tr¹ng 


VÒ quan ®iÓm vµ nhËn thøc kh¸i niÖm céng ®ång, l©m nghiÖp céng ®ång, 


rõng céng ®ång, qu¶n lý rõng céng ®ång vµ qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång hiÖn 


vÉn cßn ®ang tranh c¶i. Nh−ng nh×n chung nhiÒu nhµ khoa häc, qu¶n lý, c¸c tæ chøc 


chÝnh phñ vµ phi chÝnh phñ ®Òu thõa nhËn qu¶n lý rõng víi sù tham gia cña c¸c céng 


®ång ®Þa ph−¬ng sèng gÇn rõng lµ mét tiÒm n¨ng ®Ó giíi thiÖu nh÷ng hÖ thèng qu¶n 


lý rõng kh¶ thi vÒ kinh tÕ – x· héi vµ bÒn v÷ng vÒ sinh th¸i, ®ång thêi tiÕt kiÖm chi 


phÝ cho nhµ n−íc [1]. Thùc tÕ cho thÊy ë c¸c héi th¶o quèc gia, vïng, vÉn cßn cã sù 


hiÓu lÉn lén gi÷a qu¶n lý rõng céng ®ång vµ l©m nghiÖp cña c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp 


thÓ. §iÒu nµy dÉn ®Õn sai lÇm ë mét sè ®Þa ph−¬ng lµ kh«ng cÇn ¸p dông qu¶n lý 


rõng céng ®ång n÷a, v× cho r»ng nã ®· cã s½n ë ViÖt Nam do ch−a nhËn râ qu¶n lý 


rõng céng ®ång lµ mét h×nh thøc qu¶n lý cÇn ph¶i tån t¹i cïng víi l©m nghiÖp nhµ 


n−íc, l©m nghiÖp tËp thÓ, l©m nghiÖp t− nh©n. 


NguyÔn Hång Qu©n (2000) [1] còng cã quan ®iÓm vÒ vÊn ®Ò nµy, ®· ph©n 


lo¹i céng ®ång ra hai lo¹i: céng ®ång d©n téc vµ céng ®ång lµng b¶n. C¸c tæ chøc 


céng ®ång theo truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam rÊt phong phó vµ ®a d¹ng: i) 


Céng ®ång d©n téc: HiÖn n−íc ta cã 54 d©n téc, mçi d©n téc ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm 


riªng vÒ v¨n ho¸, tæ chøc x· héi, tiÕng nãi, tËp qu¸n truyÒn thèng vµ hÖ thèng s¶n 


xuÊt, ii) Céng ®ång lµng, b¶n: HiÖn c¶ n−íc cã kho¶ng 50.000 lµng, b¶n tËp hîp l¹i 


trong kho¶ng gÇn 9.000 x·. Tõ xa x−a, mçi lµng b¶n ®−îc coi lµ mét tæ chøc céng 


®ång chÆt chÎ víi nh÷ng ®Æc ®iÓm rÊt riªng, nh− lµng xãm ë miÒn xu«i lµ h×nh thøc 


céng ®ång l©u ®êi ®−îc h×nh thµnh trªn c¬ së cña ph−¬ng thøc canh t¸c lóa n−íc, 


trong khi ®ã th«n b¶n lµng ë miÒn nói lµ h×nh thøc céng ®ång ®−îc h×nh thµnh trªn 


c¬ së quan hÖ s¾c téc vµ nÒn kinh tÕ tù nhiªn, tù cÊp tù tóc, Ýt ®Çu t− vµ sö dông c¸c 


s¶n phÈm tù nhiªn, cã ¶nh h−ëng s©u s¾c ®Õn qu¶n lý, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. 


Ngoµi hai lo¹i h×nh chñ yÕu nµy, cßn cã c¸c lo¹i h×nh céng ®ång kh¸c nh−: céng 


®ång t«n gi¸o, céng ®ång hä téc, céng ®ång giíi tÝnh, vµ mét sè tæ chøc ®oµn thÓ 


cïng cã mèi quan t©m hay cïng tÇng líp x· héi nh−: Héi n«ng d©n, ®oµn thanh 


niªn, héi phô n÷, .... Nh− vËy víi viÖc thèng kª vµ nªu ®Æc ®iÓm cña t¸c gi¶ cho thÊy 


kh¸i niÖm céng ®ång sö dông trong ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng céng ®ång ë n−íc ta 


lµ céng ®ång lµng, b¶n.  


Còng nh»m x¸c ®Þnh quy m«, ®èi t−îng cña l©m nghiÖp céng ®ång ë c¸c tØnh 


phÝa b¾c, Vò Long ((2003), [4]) ®· ®Ò xuÊt xuÊt ph¸t tõ th«n b¶n v× rõng th«n b¶n ®· 


®−îc ®Ò cËp trong nghÞ ®Þnh sè 17/H§BT vÒ thi hµnh LuËt b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng 


(1991). Nh−ng c¸c v¨n b¶n d−íi luËt h−íng dÉn thi hµnh giao ®Êt l©m nghiÖp (NghÞ 
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®Þnh 02/CP, nghÞ ®Þnh 163) ®· kh«ng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy. Tuy vËy trong thùc 


tiÔn, ë rÊt nhiÒu tØnh phÝa b¾c, rõng lµng, rõng b¶n vÉn tån t¹i vµ cã xu h−íng ph¸t 


triÓn. Theo t¸c gi¶ cã c¸c lo¹i rõng th«n b¶n phæ biÕn lµ rõng thiªng, rõng b¶o vÖ 


nguån n−íc, rõng phßng hé xãm lµng, rõng l©m s¶n gia dông. 


NhËn ®Þnh cña hai t¸c gi¶ trªn lµ phï hîp víi thùc tiÔn qu¶n lý rõng ë vïng 


cao vµ gÇn ®©y ®−îc kh¼ng ®Þnh trong ®iÒu 9 cña luËt ®Êt ®ai n¨m 2003 [15], trong 


luËt ®Êt ®ai céng ®ång d©n c− th«n, lµng, bu«n, ... ®−îc xem lµ mét trong nh÷ng 


ng−êi sö dông ®Êt vµ ®−îc giao quyÒn sö dông ®Êt. 


Ngoµi ra víi sù nç lùc cña c¸c dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n ë Đak Lak (RDDL 


vµ ETSP), ADB ë Gia Lai; kh¸i niÖm qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång ®· ®−îc ®Ò 


xuÊt bao gåm c¸c khÝa c¹nh: i) quyÒn sö dông ®Êt l©u dµi sau khi giao ®Êt giao rõng, 


ii) ®¸nh gi¸ tµi nguyªn cã sù tham gia ®Ó lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng vµ iii) n©ng cao 


n¨ng lùc kü thuËt l©m sinh ë cÊp c¬ së lµ nÒn t¶ng cho viÖc ®¶m b¶o qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång bÒn v÷ng (GFA, (2003) [7]). 


Mét lo¹t c¸c nghiªn cøu ®iÓm vÒ thùc tr¹ng qu¶n lý rõng céng ®ång còng ®· 


®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c vïng sinh th¸i nh©n v¨n ë c¸c tØnh miÒn nói ph¸i b¾c vµ T©y 


Nguyªn (An V¨n B¶y, B¶o Huy, NguyÔn Huy Dòng, Vò Long, Bïi §×nh To¸i, TrÇn 


V¨n Con (2000) [1]), qua ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña c¸c nghiªn cøu nµy ®· rót 


ra mét kÕt luËn quan träng lµ: trong sè c¸c hÖ thèng qu¶n lý rõng kh¸c th× h×nh thøc 


qu¶n lý rõng céng ®ång lµ mét ph−¬ng ¸n thÝch hîp cho qu¶n lý rõng bÒn v÷ng ë 


ViÖt Nam.  


Trong c¸c nghiªn cøu vÒ hiÖn tr¹ng qu¶n lý rõng céng ®ång ë ViÖt Nam, 


c«ng cô ®Þnh vÞ dïng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é tham gia cña céng ®ång trong c¸c hÖ 


thèng qu¶n lý rõng hiÖn t¹i. C«ng cô ®Þnh vÞ nµy ®−îc nhãm c«ng t¸c qu¶n lý rõng 


céng ®ång quèc gia x©y dùng, bao gåm 5 m¶ng biÓu thÞ 5 yÕu tè cña qu¶n lý rõng 


céng ®ång lµ: i) quyÒn sö dông ®Êt, ii) lîi Ých tõ qu¶n lý rõng, iii) thùc tr¹ng tµi 


nguyªn rõng, iv) t¸c ®éng cña chÝnh phñ ®èi víi qu¶n lý rõng cã sù tham gia cña 


ng−êi d©n, vµ v) tæ chøc céng ®ång trong qu¶n lý rõng cã sù tham gia. Sù tham gia 


cña céng ®ång ë mçi yÕu tè ®−îc ®¸nh gi¸ ë 03 møc ®é: ®Þnh h−íng céng ®ång 


m¹nh, trung b×nh vµ yÕu. VÝ dô B¶o Huy, TrÇn H÷u NghÞ (2000) [1] ®· nghiªn cøu 


thùc tr¹ng qu¶n lý rõng céng ®ång d©n téc £ §ª ë §ak Lak vµ ®· ®−a ra kÕt qu¶ 


®¸nh gi¸ dùa vµo c«ng cô ®Þnh vÞ. C«ng cô ®Þnh vÞ ®−îc dïng ®Ó so s¸nh truyÒn 


thèng qu¶n lý rõng vµ sù thay ®æi cña nã ®Õn nay 
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TruyÒn thèng 
 


HiÖn t¹i 


 


S¬ ®å 2.2: §Þnh vÞ qu¶n lý rõng céng ®ång d©n téc thiÓu sè £ §ª, ë tØnh D¨k L¨k  


(Nguån B¶o Huy, 2000) 


Ghi chó trong khung ®Þnh vÞ: (ë vßng ngoµi th× møc ®é ®Þnh h−íng céng ®ång cµng cao): 1: 


QuyÒn sö dông ®Êt; 2: Lîi Ých tõ rõng; 3: Sù hç trî cña nhµ n−íc ®èi víi l©m nghiÖp; 4: Tæ chøc cña céng 


®ång; 5: Tr¹ng th¸i nguån tµi nguyªn rõng. 


 


§Þnh vÞ qu¶n lý rõng truyÒn thèng vµ so s¸nh víi hiÖn t¹i cña céng ®ång d©n 


téc £®ª - T©y Nguyªn cho thÊy: 


- QuyÒn sö dông ®Êt: VÉn duy tr× quyÒn sö dông ®Êt kh«ng chÝnh thøc. 


Céng ®ång cã mét phÇn rõng vµ ®Êt rõng ®−îc hîp ®ång b¶o vÖ vµ sö 


dông. 


- Lîi Ých tõ rõng: Céng ®ång kh«ng qu¶n lý ®−îc toµn bé c¸c s¶n phÈm 


rõng, chØ thu ho¹ch mét phÇn gç, cñi vµ c¸c s¶n phÈm ngoµi gç phôc vô 


®êi sèng.  


- Sù hç trî cña nhµ n−íc ®èi víi l©m nghiÖp: Nhµ n−íc qu¶n lý vµ ®Çu t− 


toµn bé vµo rõng, nh−ng ch−a cao. Vai trß qu¶n lý rõng cña céng ®ång 


ch−a ®−îc chó ý. 


- Tæ chøc cña céng ®ång: Céng ®ång/nhãm hé/dßng hä ®−îc tæ chøc 


kh«ng chÝnh thøc ®Ó qu¶n lý rõng.  


- Tr¹ng th¸i nguån tµi nguyªn: Céng ®ång qu¶n lý kh«ng chÝnh thøc hoÆc 


hîp ®ång hoÆc ®ang ®−îc giao khãan b¶o vÖ nguån tµi nguyªn bao gåm: 


rõng nghÌo kiÖt ®Õn trung b×nh, rõng non, tre lå «. 


Tõ c¸c nghiªn cøu hiÖn tr¹ng qu¶n lý rõng céng ®ång, c¸c t¸c gi¶ nghiªn cøu 


nãi trªn ®· ®i ®Õn c¸c kiÕn nghÞ: 
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- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ t¸c ®éng cña qu¶n lý rõng céng ®ång 


còng nh− tiÒm n¨ng cña nã ®Ó phôc vô cho viÖc lËp chÝnh s¸ch 


- X¸c ®Þnh khung ph¸p lý vÒ qu¶n lý rõng céng ®ång ®Ó ng−êi d©n cã thÓ 


tham gia b¶o vÖ rõng bÒn v÷ng 


- X©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh tæng hîp vÒ ph¸t triÓn qu¶n lý rõng céng ®ång 


lång ghÐp víi c¸c ch−¬ng tr×nh cña chÝnh phñ 


- Ph¸t triÓn qu¶n lý rõng céng ®ång vµ huy ®éng c¸c nguån hç trî tõ c¸c tæ 


chøc quèc tÕ ë tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c dù ¸n vÒ ph¸t triÓn rõng céng ®ång. 


 


Riªng ë tØnh Gia Lai, NguyÔn V¨n Phong ((2003) [4]) ®· cho r»ng cÇn thiÕt 


ph¶i tiÕn hµnh qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång bëi c¸c lý do: i) phÇn lín diÖn tÝch 


rõng n»m ë vïng c− tró cña c¸c céng ®ång d©n téc thiÓu sè víi ®êi sèng g¾n liÒn víi 


rõng vµ ®Êt rõng, ii) ph−¬ng thøc nµy phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ tù cung tù cÊp, 


iii) nhµ n−íc kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Çu t− mét kho¶n kinh phÝ lín ®Ó thuª ng−êi d©n 


b¶o vÖ rõng l©u dµi, iv) qu¶n lý rõng hiÖn nay ch−a g¾n víi sù tham gia cña ng−êi 


d©n, v) qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång lµ dùa trªn h−¬ng −íc néi bé víi sù l·nh 


®¹o cña ng−êi ®øng ®Çu th«n lµng ®−îc mäi ng−êi t«n träng nªn sÏ cã hiÖu qña. 


Trªn quan ®iÓm nµy, tØnh Gia Lai ®· cã ®Ò xuÊt ph−¬ng h−íng ®Ó ph¸t triÓn ph−¬ng 


thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång trong khu«n khæ dù ¸n ngµnh l©m nghiÖp ViÖt 


Nam – ADB bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch hç trî l©m nghiÖp céng ®ång, thÝ 


®iÓm giao kho¸n rõng cho hé vµ céng ®ång h−ëng lîi theo quyÕt ®Þnh 178, tËp huÊn 


®µo t¹o, sö dông ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia (PTD), 


x©y dùng quy chÕ qu¶n lý rõng céng ®ång, ®Ò nghÞ nghiªn cøu ph¸t triÓn ph−¬ng 


ph¸p ®iÒu tra rõng vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng ®¬n gi¶n, c¸c thÓ chÕ tæ chøc hç trî 


cho qu¶n lý rõng cÊp th«n x· (Së NN & PTNT Gia Lai (2003) [17]. C¸c vÊn ®Ò nµy 


lµ quan ®iÓm cña tØnh vµ c¸c ®Ò xuÊt ®Ó ®Þnh h−íng ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý 


rõng dùa vµo céng ®ång, vµ mét vµi thÝ ®iÓm do dù ¸n ADB tµi trî còng ®· b¾t ®Çu 


®Ó thö nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng cã sù tham 


gia. Nh÷ng ®Ò xuÊt trªn cã tÝnh chÊt ®Þnh h−íng, cÇn cã nhiÒu nghiªn cøu cô thÓ ®Ó 


ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p, tæng kÕt vµ lµm c¬ së ph¸t triÓn m« h×nh ë tØnh. 


Nh− vËy víi quan ®iÓm ph¸t triÓn l©m nghiÖp bÒn v÷ng, ph−¬ng thøc qu¶n lý 


rõng céng ®ång cÇn ®−îc xem xÐt, ph¸t triÓn thÝch hîp. KÕt luËn cña c¸c héi th¶o 


l©m nghiÖp céng ®ång quèc gia trong nh÷ng n¨m qua còng cho thÊy sù cÇn thiÕt cña 


ph¸t triÓn ph−¬ng thøc nµy bëi v×: 


- C¸c céng ®ång th«n b¶n cÇn c¸c s¶n phÈm tõ rõng vµ ®Êt rõng 
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- C¸c lo¹i h×nh qu¶n lý rõng céng ®ång ®ang h×nh thµnh vµ tån t¹i kh¸ch 


quan 


§ång thêi ®· nhËn ra r»ng qu¶n lý rõng céng ®ång thÝch hîp víi c¸c ®iÒu 


kiÖn sau: 


- Vïng miÒn nói, c¬ së h¹ tÇng yÕu v× vËy cÇn ¸p dông h×nh thøc qu¶n lý 


rõng linh ho¹t phi tËp trung ®Ó dÔ dµng ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña 


ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng 


- Vïng cßn truyÒn thèng céng ®ång vµ kiÕn thøc b¶n ®Þa cao 


- Nh÷ng vïng mµ duy tr× rõng hiÖn cßn lµ mèi quan t©m cña toµn céng 


®ång, ë ®©y nÕu giao ®Êt giao rõng cho hé c¸ thÓ dÔ lµm mÊt sù kiÓm so¸t 


vµ quyÒn h−ëng lîi cña céng ®ång ®èi víi c¸c nguån tµi nguyªn rõng 


- Nh÷ng vïng cã t¸c dông b¶o vÖ ®Çu nguån 


Trong c¸c kÕt luËn trªn cã hai ®iÓm thùc sù lµ quan träng ®Ó lµm c¬ së ph¸t 


triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng céng ®ång, ®ã lµ: i) Kh«ng nªn giao ®Êt giao rõng 


cho hé gia ®×nh khi mµ céng ®ång ®ang cã sù h−ëng lîi chung trong tµi nguyªn ®ã, 


ii) ph¸t triÓn qu¶n lý rõng céng ®ång ë c¸c l−u vùc. §iÓm ®Çu tiªn cho thÊy cÇn 


nghiªn cøu kü ®Ó tæ chøc giao rõng cho céng ®ång, h×nh thµnh rõng céng ®ång, 


kh«ng ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng c¸ thÓ ë n¬i vïng cao, cßn truyÒn thèng 


céng ®ång, vµ qu¶n lý l−u vùc g¾n víi qu¶n lý rõng céng ®ång lµ ®iÓm quan träng, 


v× hÇu hÕt céng ®ång lµng ph©n bè, ®Þnh c− theo l−u vùc vµ qu¶n lý l−u vùc ®ã bÒn 


v÷ng ®Ó tån t¹i lµ mèi quan t©m chung cña tõng céng ®ång, ®©y lµ c¬ së ®Ó quy 


ho¹ch rõng giao céng ®ång vµ ph¸t huy kiÕn thøc b¶n ®Þa trong qu¶n lý l−u vùc 


còng nh− kinh doanh rõng dùa vµo céng ®ång. 


Thö nghiÖm giao ®Êt giao rõng vµ c¸c nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch, 


thÓ chÕ, tæ chøc, tiÕp cËn ®Ó ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo 


céng ®ång 


Thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 163 vµ quyÕt ®Þnh 178 cña ChÝnh phñ, cho ®Õn thêi ®iÓm 


n¨m 2003, −íc tÝnh ng−êi d©n ®· tham gia qu¶n lý kho¶ng 2,5 triÖu ha ®Êt l©m 


nghiÖp, trong ®ã mét sè tØnh ®· thÝ ®iÓm vµ triÓn khai giao rõng cho céng ®ång, ®i 


tiªn phong lµ tØnh D¨k Lak giao 8.000ha, tØnh S¬n La giao 105.000 ha rõng tù nhiªn 


cho hé, nhãm hé, céng ®ång th«n b¶n qu¶n lý. Tõ ®©y ®· b−íc ®Çu rót ra kinh 


nghiÖm ë c¸c tØnh vÒ giao rõng tù nhiªn cho c¸c céng ®ång th«n b¶n, kÕt qu¶ cho 


thÊy ph−¬ng thøc nµy ®· ®−îc ng−êi d©n ñng hé v× ®· g¾n lîi Ých cña hä víi rõng vµ 


hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña nhµ n−íc víi lîi Ých céng ®ång (NguyÔn Hång Qu©n (2003) 


[4]).  
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C¸c tØnh ®· tiÕn hµnh giao rõng tù nhiªn bao gåm: §¨k Lak, Thõa Thiªn HuÕ, 


S¬n La,... c¸c khu rõng, ®Êt l©m nghiÖp ®−îc giao ë c¸c tØnh phÝa b¾c chñ yÕu lµ ®Êt 


trèng, rõng non, trong khi ®ã ë T©y Nguyªn ®· thö nghiÖm giao c¶ c¸c khu rõng tèt; 


tõ ®©y ®· tæng kÕt ®−îc kinh nghiÖm b−íc ®Çu cña tiÕn tr×nh nµy. 


HiÖu qu¶ qu¶n lý rõng vµ ®Êt rõng bëi céng ®ång ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh b−íc 


®Çu nh− sau: 


- Thùc tÕ cho thÊy rõng giao cho céng ®ång ®−îc qu¶n lý tèt h¬n, ng−êi 


d©n cã niÒm tin vµ ý thøc ®−îc rõng lµ tµi s¶n cña m×nh, kÕt qu¶ nµy ®−îc 


kh¼ng ®Þnh ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph−¬ng giao rõng. 


- Ng−êi d©n ®· quan t©m ®Çu t− vµo c¸c khu rõng cña m×nh, mét sè khu 


rõng giao ®· ®−îc céng ®ång ®Çu t− ch¨m sãc, lµm giµu rõng, ¸p dông 


kiÕn thøc b¶n ®Þa ®Ó kinh doanh. ë tØnh Dak L¨k, ho¹t ®éng sau giao ®Êt 


giao rõng ®· ®−îc triÓn khai ë mét sè n¬i nh− céng ®ång ®· tæ chøc ph©n 


c«ng b¶o vÖ rõng, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng kinh doanh rõng víi sù tham gia 


trùc tiÕp cña céng ®ång, t¹o ra thu nhËp tõ rõng th«ng qua c«ng t¸c l©m 


sinh nh− tØa th−a (B¶o Huy 2002), [11]) 


- Qu¶n lý rõng céng ®ång dùa trªn luËt tôc truyÒn thèng vµ c¸c quy −íc, 


h−¬ng −íc ®−îc ph¸t triÓn bëi chÝnh céng ®ång ®· tá ra cã hiÖu lùc trong 


®êi sèng céng ®ång vµ gãp phÇn thu hót lùc l−îng nh©n d©n trong b¶o vÖ 


rõng, hä kh«ng cßn ®øng ngoµi cuéc víi t×nh tr¹ng ph¸ rõng. 


Tõ kÕt qu¶ triÓn khai, mét sè kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn giao ®Êt giao 


rõng ®−îc tæng kÕt vµ rót kinh nghiÖm: 


- §Ó cã thÓ ®Èy nhanh tiÕn ®é giao ®Êt giao rõng cÇn kÕt hîp víi ¶nh m¸y 


bay, b¶n ®å ®Þa chÝnh ®Êt l©m nghiÖp ®Ó rót ng¾n thêi gian vµ gi¶m chi 


phÝ trong ®iÒu tra tµi nguyªn, vÏ b¶n ®å ph©n chia rõng trong giao ®Êt giao 


rõng (Vò §øc ThuËn, (2003) [4]) 


- TiÕp cËn giao rõng cho céng ®ång, nhãm hé lµ phï hîp víi truyÒn thèng 


qu¶n lý rõng cña th«n b¶n, kh¾c phôc vÊn ®Ò chuyÓn nh−îng ®Êt ®ai, c«ng 


b»ng h¬n giao cho hé v× rõng ph©n bè kh«ng ®Òu, giµu nghÌo kh¸c nhau. 


Ngoµi ra giao rõng cho nhãm hé, céng ®ång sÏ gi¶m ®−îc chi phÝ, nh©n 


lùc vµ thêi gian trong tiÕn tr×nh tiÕp cËn vµ x©y dùng ph−¬ng ¸n giao ®Êt 


giao rõng (B¶o Huy (2001) [8], NguyÔn V¨n Xu©n, (2003) [4]) 


- TiÕp cËn giao ®Êt giao rõng cÇn g¾n ranh giíi truyÒn thèng, luËt tôc céng 


®ång. Giao rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp nhá lÎ manh món th× céng ®ång sÏ 


kh«ng qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh ®−îc (Bïi V¨n Chóc, 2003 [4]). 
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- TiÕn tr×nh giao ®Êt giao rõng cÇn tæ chøc theo c¸ch tiÕp cËn cã sù tham 


gia thùc sù cña ng−êi d©n, kh«ng lµm h×nh thøc, véi vµng, s¬ sµi vµ ch¹y 


theo sè l−îng. §ång thêi víi nã ®ßi hái c¸n bé kü thuËt ph¶i cã kü n¨ng 


giao tiÕp, thóc ®Èy, cã tr¸ch nhiÖm, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. 


Tõ thùc tiÔn thö nghiÖm giao ®Êt giao rõng ë c¸c tØnh cho thÊy tiÕn tr×nh nµy 


®· ®−îc khëi ®éng vµ b¾t ®Çu tÝch luü kinh nghiÖm, tuy nhiªn hÇu hÕt còng míi giao 


®Êt giao rõng vµ ch−a cã mét thö nghiÖm cô thÓ cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ph−¬ng 


thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång bÒn v÷ng. §Ó ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý 


rõng dùa vµo céng ®ång, c¸c nghiªn cøu ®iÓm ®· tæng kÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch, 


thÓ chÕ cÇn ®−îc c¶i tiÕn hoÆc cÇn cã c¸c nghiªn cøu tiÕp theo: 


- CÇn ph¸t triÓn c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ vai trß cña qu¶n lý l©m nghiÖp cña 


c¸c cÊp huyÖn, x·, th«n lµng mµ trong thêi gian dµi ®iÒu nµy ®−îc giao 


phã cho c¸c doanh nghiÖp l©m nghiÖp nhµ n−íc. Kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ ph¸p lý 


cña céng ®ång d©n c− th«n lµng vµ thõa nhËn qu¶n lý rõng dùa vµo céng 


®ång nh− mét h×nh thøc qu¶n lý tån t¹i song song víi c¸c h×nh thøc qu¶n 


lý rõng kh¸c. H×nh thµnh hÖ thèng qu¶n lý th«n râ rµng ®ñ m¹nh ®Ó qu¶n 


lý rõng (Vò Long, (2003) [4]). Tõ ®©y lµm c¬ së ®Ó giao ®Êt giao rõng 


cho céng ®ång lµng b¶n 


- CÇn b×nh ®¼ng ®èi víi c¸c chñ thÓ qu¶n lý rõng: Trªn thùc tÕ c¸c khu rõng 


cã kh¶ n¨ng khai th¸c gç th−êng do c¸c l©m tr−êng quèc doanh qu¶n lý, 


c¸c khu rõng phôc håi ch−a cã kh¶ n¨ng khai th¸c trong thêi gian dµi, 


hoÆc rõng tù nhiªn giµu nh−ng kh«ng thÓ tæ chøc khai th¸c gç th× míi ®Ò 


cËp giao cho c¸c chñ thÓ kh¸c qu¶n lý. (TrÇn H÷u Banh (2003) [4]).  


- QuyÒn h−ëng lîi cÇn ®−îc lµm râ h¬n ®èi víi c¸c tr¹ng th¸i, kiÓu rõng. 


Cô thÓ ho¸ chÝnh s¸ch h−ëng lîi ë tõng ®Þa ph−¬ng. Bªn c¹nh ®ã quyÒn 


h−ëng lîi theo quyÕt ®Þnh 178 ®−îc x¸c ®Þnh dùa theo tr¹ng th¸i rõng lµ 


khã kh¨n kh«ng chØ ®èi víi ng−êi d©n mµ c¶ c¸n bé kü thuËt (Ph¹m Xu©n 


Ph−¬ng, (2003) [4]). Do ®ã cÇn cã nghiªn cøu lµm râ rµng minh b¹ch vÒ 


ph©n chia lîi Ých tõ rõng, còng nh− ®¬n gi¶n h¬n ®Ó cã thÓ ¸p dông ®èi 


víi c¸c céng ®ång. 


- Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn lµ mét vÊn ®Ò quan 


träng ®Ó ph¸t triÓn ph−¬ng thøc nµy. Trong thùc tÕ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn 


cã sù tham gia cña ng−êi d©n, céng ®ång trong quy ho¹ch sö dông ®Êt, 


giao ®Êt giao rõng ®· ®−îc ®Ò cËp, ¸p dông ë nhiÒu dù ¸n ph¸t triÓn n«ng 


th«n, thö nghiÖm qu¶n lý rõng céng ®ång; tuy nhiªn vÉn thiÕu nh÷ng 


h−íng dÉn cã tÝnh hÖ thèng vµ thÓ chÕ ho¸ nã trong hÖ thèng qu¶n lý l©m 
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nghiÖp hiÖn hµnh. §ång thêi c¸n bé kü thuËt ë c¸c cÊp ch−a ®−îc ®µo t¹o 


®Çy ®ñ ®Ó cã thÓ ¸p dông mét c¸ch tù tin, linh ho¹t trong thùc tiÔn ®a 


d¹ng, ngoµi ra do ch−a thÓ chÕ ho¸ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn nµy nªn c¸n bé 


kü thuËt th−êng thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông (vËt liÖu, thêi gian, kinh 


phÝ,..) nªn trong thùc tÕ c¸ch tiÕp cËn nµy ®«i khi lµm véi vµng, h×nh thøc. 


- Mét sè vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn kü thuËt, chØ tiªu giao ®Êt giao rõng 


còng cÇn nghiªn cøu lµm s¸ng tá nh− thêi h¹n giao, møc giao. Theo nghÞ 


®Þnh 163 thêi h¹n lµ 50 n¨m, tuy nhiªn trong thùc tÕ qu¶n lý cÊp céng 


®ång thêi h¹n nµy cÇn lµm cho thÝch hîp, cã thÓ gi¸m s¸t vµ rót kinh 


nghiÖm; møc giao tèi ®a 30 ha/hé ¸p dông trong ®iÒu kiÖn giao rõng cho 


céng ®ång còng cÇn ®−îc nghiªn cøu v× nã cÇn g¾n víi ®iÒu kiÖn cô thÓ, 


nguån lùc vµ ranh giíi qu¶n lý rõng truyÒn thèng cña lµng b¶n. 


Nghiªn cøu vÒ kiÕn thøc b¶n ®Þa vµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong 


ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia 


Nghiªn cøu vÒ tËp qu¸n, truyÒn thèng qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn cña c¸c 


céng ®ång d©n téc thiÓu sè ®· ®−îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu vÒ x· héi ®Ò cËp (Lª 


Träng Cóc (1990 - 2000), Terry Rambo (1996), Hoµng Xu©n Tý (1995) [21]). ViÖt 


Nam víi 54 d©n téc sinh sèng trªn c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c nhau ®· t¹o ra sù ®a 


d¹ng vÒ v¨n hãa, tËp tôc vµ kinh nghiÖm truyÒn thèng kh¸c nhau, nã ®ãng gãp quan 


träng trong ®êi sèng cu¶ c¸c c¸c céng ®ång, ®Æc biÖt lµ céng ®ång d©n téc thiÓu sè 


vïng cao. §Õn nay, kiÕn thøc b¶n ®Þa ®· ®−îc thõa nhËn nh− lµ mét nguån tµi 


nguyªn quan träng lµm c¬ së ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 


Trong bèi c¶nh ph¸t triÓn x· héi vïng cao, ®· cã nhiÒu t¸c ®éng ®Õn truyÒn 


thèng, luËt tôc cña ng−êi b¶n ®Þa. Gi÷a c¸c d©n téc lu«n cã sù giao thoa v¨n hãa, 


häc hái, chia sÎ kinh nghiÖm lÉn nhau. Trong qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn, thay 


cho kiÕn thøc b¶n ®Þa th× kh¸i niÖm kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng ®−îc h×nh thµnh, 


nã bao gåm kiÕn thøc b¶n ®Þa vµ kiÕn thøc míi ®−îc chÊp nhËn trong céng ®ång, tËp 


trung vµo khÝa c¹nh kü thuËt, sinh th¸i ®Ó qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn; ®©y chÝnh 


lµ mét ph−¬ng h−íng cÇn  ®−îc nghiªn cøu ®Ó lµm c¬ së ph¸t triÓn c«ng nghÖ thÝch 


øng (B¶o Huy (2002) [9]) 


VÒ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu kiÕn thøc b¶n ®Þa, hiÖn nay phÇn lín c¸c nhµ 


nghiªn cøu ®Òu sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra nhanh n«ng th«n (RRA) vµ ®¸nh 


gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia (PRA), pháng vÊn ®Ó s−u tÇm, thu thËp vµ ph©n tÝch 


kiÕn thøc b¶n ®Þa; ph−¬ng ph¸p nµy cã nh÷ng h¹n chÕ nh− khã hÖ thèng ho¸ vµ liªn 


kÕt gi÷a c¸c thµnh tè sinh th¸i, kü thuËt cña kiÕn thøc ®Ó t×m kiÕm kh¶ n¨ng øng 


dông trong ph¸t triÓn c«ng nghÖ dùa vµo céng ®ång. Xu h−íng lµ “t¨ng c−êng s¬ ®å 
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hãa th«ng tin, sö dông c¸c m« h×nh, b¶n ®å vËt thÓ ®Ó th¶o luËn” trong nghiªn cøu 


kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng; ®ång thêi cÇn øng dông thµnh tùu míi cña c«ng 


nghÖ th«ng tin ®Ó qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ hÖ thèng kiÕn thøc kh«ng thµnh 


v¨n nµy. Sö dông phÇn mÒm Win AKT 5.0 (1999 – 2001) cña ICRAF ®Ó hÖ thèng 


hãa, thiÕt lËp s¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh tè cña kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng 


trong c¸c chñ ®Ò nghiªn cøu cô thÓ lµ viÖc lµm míi t¹i ViÖt Nam. B¶o Huy, Vâ 


Hïng vµ c¸c céng sù (2002) [9] víi sù tµi trî cña SEANAFE ®· thö nghiÖm øng 


dông phÇn mÒm nµy trong nghiªn cøu kiÕn thøc b¶n ®Þa cña ng−êi £ ®ª, M’N«ng ë 


Đak Lak vÒ qu¶n lý l©m s¶n ngoµi gç vµ ®Êt n−¬ng rÉy, bá ho¸.  


Trªn c¬ së kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham 


gia ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghÖ, kü thuËt kinh doanh, qu¶n lý tµi nguyªn ®· ®−îc ph¸t 


triÓn. §©y lµ ph−¬ng ph¸p lång ghÐp kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng vµ kiÕn thøc khoa häc ®Ó 


ph¸t hiÖn c«ng nghÖ míi, vµ c«ng nghÖ nµy ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn céng ®ång. 


Cã thÓ kÓ ra nhiÒu kiÓu d¹ng kh¸c nhau trong nghiªn cøu cã sù tham gia nh−: i) 


Nghiªn cøu cã sù tham gia cña n«ng d©n (Farmer participatory research), ii) Nghiªn 


cøu h−íng ®Õn n«ng d©n (Farmer-led research), iii) Nghiªn cøu hµnh ®éng cã sù 


tham gia (Participatory action research), iv) Nghiªn cøu trªn n«ng tr¹i cã sù tham 


gia (Participatory on-farm research), ... tÊt c¶ nh÷ng ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nµy 


®Òu nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÒu míi vµ thö nghiÖm thÝch øng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cô 


thÓ víi hÖ thèng canh t¸c cña n«ng d©n. §Æc biÖt lµ nã ph¶i thõa nhËn kiÕn thøc ®Þa 


ph−¬ng nh− lµ mét ®iÒu cèt yÕu ®Ó ph¸t triÓn c¸c ®æi míi h÷u Ých.  


Còng víi ®Þnh h−íng nh− nghiªn cøu cã sù tham gia bao gåm viÖc kÕt hîp 


kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng víi khoa häc ®Ó ph¸t hiÖn ra c¸i míi trong s¶n xuÊt, qu¶n lý; 


ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia (PTD - Participatory Technology 


Development) mang tÝnh thùc tiÔn h¬n, nã h−íng ®Õn c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn c«ng 


nghÖ do n«ng d©n lùa chän vµ qu¶n lý, nã b¶o ®¶m cho viÖc lan réng c¸c thö 


nghiÖm thµnh c«ng ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng n«ng d©n vµ qu¶n lý tµi nguyªn thiªn 


nhiªn, trong ®ã cã sù phèi hîp gi÷a ng−êi n«ng d©n, nhµ nghiªn cøu vµ khuyÕn 


n«ng l©m (Laurens Van Veldhuizen, (1997) [42]) 


PTD ®−îc giíi thiÖu vµo ViÖt Nam trong vßng bèn n¨m trë l¹i ®©y vµ ®−îc 


thö nghiÖm ë c¸c hiÖn tr−êng cña dù ¸n Hç trî l©m nghiÖp x· héi do chÝnh phñ 


Thuþ SÜ thuéc c¸c tØnh Hoµ B×nh, Thõa Thiªn – HuÕ, Đak Lak, L©m §ång, c¸c kinh 


nghiÖm ®· ®−îc tæng kÕt ®Ó ph¸t triÓn thµnh “Sæ tay h−íng dÉn” [12]. GÇn ®©y tØnh 


Hoµ B×nh ®· ®¸nh gi¸ cao ph−¬ng ph¸p nµy vµ ®· thÓ chÕ ho¸ nã vµo hÖ thèng 


khuyÕn n«ng l©m cña tØnh. Tuy nhiªn PTD ®−îc ¸p dông trong giai ®o¹n qua ë c¸c 


®Þa ph−¬ng chñ yÕu tËp trung vµo viÖc thö nghiÖm ®æi míi canh t¸c n«ng l©m 


nghiÖp, ch−a g¾n víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ph−¬ng thøc vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng 
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dùa vµo céng ®ång. Cã nghÜa PTD cÇn ®−îc xem xÐt øng dông trong tiÕn tr×nh ph¸t 


triÓn, lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång; bao gåm tiÕn hµnh PTD theo 


tõng chñ ®Ò trªn tõng ®èi t−îng tr¹ng th¸i rõng, ®Êt rõng kh¸c nhau ®Ó lµm c¬ së x¸c 


lËp hÖ thèng gi¶i ph¸p l©m sinh tæng hîp dùa vµo kiÕn thøc sinh th¸i ®i¹ ph−¬ng vµ 


lång ghÐp nã vµo kÕ ho¹ch qu¶n lý kinh doanh rõng sau khi giao ®Êt giao rõng. V× 


kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng céng ®ång kh«ng chØ lµ kÕ hoach khai th¸c gç cñi mµ nã cßn 


ph¶i tæ chøc ph¸t triÓn rõng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n 


phÈm trong kinh doanh rõng.  


Quy tr×nh quy ph¹m l©m sinh ¸p dông trong ®iÒu kiÖn céng ®ång 


d©n téc thiÓu sè ®Ó lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng 


§Ó ¸p dông kü thuËt l©m sinh vµo rõng hiÖn nay, chñ yÕu tu©n theo quy ph¹m 


c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt l©m sinh ¸p dông cho rõng s¶n xuÊt gç vµ tre nøa do Bé L©m 


nghiÖp ban hµnh n¨m 1993 [1]. Quy ph¹m nµy tr−íc ®©y ®−îc x©y dùng phôc vô 


cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh rõng cã quy m« diÖn tÝch lín, nay øng dông vµo ®iÒu 


kiÖn qu¶n lý rõng céng ®ång sÏ kh«ng phï hîp víi nguån lùc ®Þa ph−¬ng vµ gÆp 


ph¶i nh÷ng trë ng¹i: 


- C−êng ®é khai th¸c lín øng víi lu©n kú kinh doanh dµi trªn 20 – 30 n¨m 


sÏ kh«ng thÝch hîp v× diÖn tÝch rõng giao cho céng ®ång kh«ng ®ñ lín ®Ó 


tæ chøc kh«ng gian vµ thêi gian khÐp kÝn trong lu©n kú qu¸ dµi, c−êng ®é 


khai th¸c lín sÏ kh«ng thùc tÕ víi ®iÒu kiÖn ®Çu t− cña céng ®ång. 


- C¸c quy ®Þnh vÒ ®−êng kÝnh khai th¸c chØ phï hîp víi kinh doanh gç, 


ch−a ®Ò cËp ®Õn viÖc ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®a d¹ng s¶n phÈm tõ rõng ë 


céng ®ång. 


- H−íng dÉn nÆng vÒ kü thuËt nh−ng l¹i thiÕu cô thÓ ho¸ ®Ó cã thÓ øng 


dông ë céng ®ång 


- Ch−a ®Ò cËp ®Õn kÕt hîp kiÕn thøc b¶n ®Þa vµ ®iÒu kiÖn céng ®ång ®Ó lùa 


chän gi¶i ph¸p kü thuËt thÝch hîp,  


- Tiªu chuÈn x¸c ®Þnh ®èi t−îng khai th¸c rõng cao trong khi ®ã rõng giao 


cho céng ®ång l¹i qu¸ nghÌo nªn kh«ng t¹o ra thu nhËp trong mét thêi 


gian qu¸ dµi cho ng−êi nhËn rõng. 


Ngoµi ra c¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i rõng, ®iÒu tra ®¸nh gi¸ tµi 


nguyªn rõng vµ c¸c tÝnh to¸n tr÷ s¶n l−îng rõng phøc t¹p, nhiÒu c«ng thøc kh«ng 


thÓ ¸p dông víi tr×nh ®é häc vÊn thÊp. Trong thùc tÕ giao ®Êt giao rõng c¸n bé kü 


thuËt th−êng tù ®iÒu tra ®¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng vµ Ên ®Þnh nh−ng kÕt qu¶ nµy cho 


céng ®ång, dÉn ®Õn céng ®ång sÏ kh«ng hiÓu hä sÏ qu¶n lý c¸c sè liÖu tµi nguyªn 


®ã nh− thÕ nµo hoÆc sÏ g©y nghi ngê v× hä kh«ng tin vµo ph−¬ng ph¸p. 
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Thùc tÕ nµy ®ßi hái ph¶i x©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra rõng, lËp kÕ 


ho¹ch kinh doanh rõng, gi¶i ph¸p kü thuËt ph¶i ®¬n gi¶n, thÝch øng vµ cã sù tham 


gia cña ng−êi d©n ®Ó tæ chøc kinh doanh rõng dùa vµo céng ®ång. Víi lý do ®ã 


trong ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång ®· nªu lªn mét tiªu 


chÝ cho c¸c ph−¬ng ph¸p ®Ó sö dông rõng dùa vµo céng ®ång: i) §¬n gi¶n, thùc tÕ, 


ii) §Çu vµo thÊp, iii) DÔ theo dái gi¸m s¸t, iv) Rñi ro thÊp vÒ mÆt sö dông tµi nguyªn 


qu¸ møc [17] 


Dù ¸n l©m nghiÖp x· héi s«ng §µ (2002) [2,5] theo xu h−íng ®ã ®· ph¸t triÓn 


mét sè ph−¬ng ph¸p nh−: i) vÏ b¶n ®å th«n b¶n cã sù tham gia sö dông b¶n ®å ¶nh, 


trong ®ã b¶n ®å ¶nh ®· gi¶i ®o¸n ®−îc sö dông nh− mét c«ng cô hç trî ®Ó n«ng d©n 


sö dông ®Ó vÏ chi tiÕt b¶n ®å tµi nguyªn vµ ®o tÝnh diÖn tÝch, c¸ch lµm nµy rót ng¾n 


®−îc thêi gian ®o vÏ, h¹n chÕ ®−îc viÖc kÐm chÝnh x¸c cña ph−¬ng ph¸p vÏ s¬ ®å tµi 


nguyªn theo PRA; ii) x©y dùng môc tiªu qu¶n lý rõng tù nhiªn cã sù tham gia vµ iii) 


ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong ph¸t triÓn quy −íc b¶o vÖ rõng. Nh×n chung c¸c ph−¬ng 


ph¸p nµy ®−îc ph¸t triÓn chñ yÕu dùa vµo nguyªn t¾c cña tiÕp cËn PRA vµ lång ghÐp 


víi c¸c ph−¬ng ph¸p kü thuËt ®¬n gi¶n, tuy nhiªn chóng ch−a ®−îc hÖ thèng ho¸ 


thµnh mét chu tr×nh thèng nhÊt ®Ó lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng ë cÊp th«n b¶n, ®«i khi 


l¹i qu¸ chi tiÕt gåm nhiÒu b−íc, nhiÒu yªu cÇu nªn ch−a ®¸p øng ®−îc tiªu chÝ ®¬n 


gi¶n trong øng dông. Trong n¨m 2003, dù ¸n RDDL vµ ETSP cña tØnh D¨k L¨k/D¨k 


N«ng vµ dù ¸n ADB ë tØnh Gia Lai (Bjoern Wode, (2003) [7]) b¾t ®Çu khëi x−íng 


cho vÊn ®Ò nµy dùa vµo viÖc kÕ thõa kinh nghiÖm cña dù ¸n SFDP s«ng §µ, nh÷ng 


vÊn ®Ò vÒ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng céng ®ång b−íc ®Çu ®−îc thö nghiÖm kh¶o s¸t 


®¸nh gi¸ ë cÊp th«n x·, bao gåm: i) §¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng cã sù tham gia, ii) LËp 


kÕ ho¹ch sö dông vµ ph¸t triÓn rõng, iii) HÖ thèng gi¸m s¸t ®¸nh gi¸, iv) Quy tr×nh 


qu¶n lý hµnh chÝnh 


Trong ®ã ®· ®Ò xuÊt mét sè c«ng cô ®iÒu tra rõng ®¬n gi¶n, c¸ch x¸c ®Þnh 


l−îng chÆt th«ng qua cÊu tróc mÉu N/D ®Þnh tr−íc vµ ®Ò xuÊt ph−¬ng h−íng cho hÖ 


thèng gi¸m s¸t vµ qu¶n lý hµnh chÝnh hç trî cho tiÕn tr×nh qu¶n lý rõng céng ®ång. 


KÕt qu¶ nµy míi dõng ë nghiªn cøu ®iÓm vµ dù th¶o, cÇn cã sù gãp ý vµ ph¸t triÓn 


thªm, tuy nhiªn còng cã thÓ thÊy mét sè vÊn ®Ò cÇn lµm râ ®Ó lµm phï hîp ph−¬ng 


ph¸p nµy víi hÖ thèng qu¶n lý kü thuËt l©m nghiÖp hiÖn hµnh, vµ lµm thÕ nµo kÕt 


hîp kiÕn thøc b¶n ®Þa vµ viÖc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh rõng kh«ng chØ lµ thiÕt kÕ tØa 


th−a, khai th¸c gç cñi mµ cßn cÇn ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thÝch hîp ®Ó cã kÕ 


ho¹ch vµ gi¶i ph¸p kinh doanh rõng trªn c¸c ®èi t−îng tr¹ng th¸i rõng giµu nghÌo, 


®Êt trèng kh¸c nhau. 
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2.3 Th¶o luËn 
Tæng quan c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa 


vµo céng ®ång trong vµ ngoµi n−íc cho thÊy: 


- Xu h−íng ph¸t triÓn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång lµ kh¸ch quan trong 


ph¸t triÓn l©m nghiÖp ë nhiÒu quèc gia nh»m ®Þnh h−ãng thu hót sù tham 


gia cña c¸c céng ®ång ®Ó ®ãng gãp vµ tiÕn tr×nh qu¶n lý rõng bÒn v÷ng 


- Qu¶n lý rõng céng ®ång tr−íc hÕt lµ nh»m t×m kiÕm gi¶i ph¸p c¶i thiÖn 


®êi sèng ng−êi d©n dùa vµo c¸c ho¹t ®éng l©m nghiÖp vµ th«ng qua ®ã 


gióp cho viÖc phôc håi vµo qu¶n lý rõng cã hiÖu qu¶ dùa vµo kinh nghiÖm 


truyÒn thèng cña c− d©n b¶n ®Þa 


§Ó ph¸t triÓn ph−¬ng thøc nµy ®ßi hái cã sù nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ®ång bé 


vÒ chÝnh s¸ch, c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn, vµ hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh t−¬ng 


thÝch, bao gåm: 


- ChÝnh s¸ch ph©n cÊp ph©n quyÒn trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng 


- C¸c tiÕp cËn trong ph¸t triÓn kü thuËt c«ng nghÖ l©m nghiÖp ë vïng cao 


- X©y dùng hÖ thèng lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng phï hîp cÊp céng ®ång 


th«n b¶n 


- C¶i tiÕn vµ lµm thÝch nghi c¸c hÖ thèng qu¶n lý, gi¸m s¸t l©m nghiÖp hiÖn 


hµnh víi qu¶n lý rõng th«n b¶n 


Tõ tæng quan cho thÊy trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n võa qua ®· 


tÝch luü ®−îc mét sè kinh nghiÖm ®Ó b¾t ®Çu ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng 


nµy, tuy nhiªn ®Ó ¸p dông trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam nãi chung vµ tØnh Gia Lai nãi 


riªng, cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®−îc ®Æt ra ®Ó nghiªn cøu tiÕp theo bao gåm c¸c khÝa 


c¹nh liªn quan vÒ chÝnh s¸ch, kinh tÕ, kü thuËt, x· héi vµ tiÕp cËn nh− sau: 


- Quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ giao ®Êt giao rõng cho céng ®ång: CÇn lµm râ 


mèi quan hÖ gi÷a quy ho¹ch ®Êt l©m nghiÖp víi giao rõng cho céng ®ång, 


c¬ së ®Ó giao rõng cho céng ®ång bao gåm ®èi t−îng giao, quy m«, ranh 


giíi truyÒn thèng, qu¶n lý l−u vùc cña céng ®ång; hÖ thèng ph−¬ng ph¸p 


tiÕp cËn cã sù tham gia vµ kü thuËt trong giao ®Êt giao rõng; ph¶n håi vµ 


®Ò xuÊt chÝnh s¸ch h−ëng lîi c«ng b»ng, ®¬n gi¶n dÔ tÝnh to¸n vµ kiÓm 


so¸t ®−îc bëi céng ®ång. 


- Ph¸t triÓn c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt trªn ®Êt rõng dùa vµo kiÕn thøc sinh 


th¸i ®Þa ph−¬ng: CÇn ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia thÝch 


hîp vµ lång ghÐp víi yªu cÇu l©m sinh trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng. 
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- LËp kÕ ho¹ch kinh doanh rõng dùa vµo céng ®ång: CÇn x©y dùng mét chu 


tr×nh cã tÝnh hÖ thèng ®Ó lËp kÕ ho¹ch kinh doanh rõng hµng n¨m vµ trung 


h¹n phï hîp víi ®iÒu kiÖn céng ®ång. Bao gåm c¸c ph−¬ng ph¸p gi¸m 


s¸t, ®¸nh gi¸ tµi nguyªn ®¬n gi¶n cã sù tham gia ®Õn lËp kÕ ho¹ch khai 


th¸c gç cñi, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn ®Ó ph¸t triÓn c¸c gi¶p ph¸p kinh doanh 


®Êt rõng vµ hÖ thèng chØ tiªu kü thuËt thÝch hîp ®Ó tæ chøc kh«ng gian vµ 


thêi gian rõng trong ®iÒu kiÖn nguån lùc céng ®ång 


- HÖ thèng gi¸m s¸t vµ qu¶n lý hµnh chÝnh míi hç trî qu¶n lý rõng dôa vµo 


céng ®ång: Cïng víi tiÕn tr×nh giao ®Êt giao rõng, lËp kÕ ho¹ch vµ thùc 


thi kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng céng ®ång cÇn ph¸t triÓn vµ c¶i tiÕn hÖ thèng 


qu¶n lý l©m nghiÖp hiÖn hµnh, ®Æc biÖt lµ cÊp th«n, x·, huyÖn ®Ó lµm c¬ 


së ph¸p lý hç trî cã hiÖu qu¶ cho tiÕn tr×nh nµy. 


TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò, khÝa c¹nh nªu trªn hoÆc cÇn ®−îc nghiªn cø− míi, hoÆc 


cÇn ®−îc bæ sung ph¸t triÓn nh»m x¸c ®Þnh c¸c c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn ®Ó hç trî 


cho ph¸t triÓn chÝnh s¸ch, thÓ chÕ còng nh− kü thuËt tiÕp cËn thÝch hîp nh»m thùc 


hiÖn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång trong thùc tiÔn vïng cao; ®ång 


thêi chóng còng cÇn ®−îc hÖ thèng ho¸ theo c¸c tiÕn tr×nh/chu tr×nh râ rµng vµ x©y 


dùng thµnh c¸c h−íng dÉn cô thÓ ®Ó cho c¸c bªn liªn quan vµ céng ®ång ¸p dông. 
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3 Ch−¬ng 3: ®Æc ®iÓm khu vùc nghiªn cøu 
 


TØnh Gia Lai hiÖn cßn kho¶ng 728.372 ha rõng tù nhiªn ®−îc giao cho c¸c tæ 


chøc vµ c¸c cÊp ®Þa ph−¬ng qu¶n lý (t¹i thêi ®iÓm n¨m 2003, nguån Së NN & PTNT 


Gia Lai); víi tæng d©n sè lµ 1.034.089 ng−êi (n¨m 2001), trong ®ã ng−êi Jrai lµ 


314.749 ng−êi, Bahnar 128.954 ng−êi, kinh 572.526 ng−êi, d©n téc kh¸c lµ 17.860 


ng−êi. C¸c khu rõng nµy ph©n bè ë hai ®iÒu kiÖn sinh th¸i lµ §«ng vµ T©y Tr−êng 


S¬n, h×nh thµnh c¸c c¸c kiÓu th¶m thùc vËt kh¸c nhau, trong tõng vïng sinh th¸i cã 


c¸c céng ®ång d©n téc thiÓu sè b¶n ®Þa sinh sèng, trong ®ã ®Æc tr−ng vµ ®¹i diÖn lµ 


hai céng ®ång Jrai vµ Bahnar. §Ò tµi nghiªn cøu ë hai vïng sinh th¸i nh©n v¨n ®¹i 


diÖn cho tØnh lµ: 


- Khu vùc ph©n bè rõng l¸ réng th−êng xanh, n¬i c− tró cña céng ®ång d©n 


téc thiÓu sè Bahnar. 


- Khu vùc ph©n bè rõng kh« th−a c©y hä dÇu −u thÕ (rõng khép), n¬i c− tró 


cña céng ®ång d©n téc thiÓu sè Jrai 


3.1 §Æc ®iÓm khu vùc nghiªn cøu d©n téc Bahnar – HÖ 
sinh th¸i rõng th−êng xanh 


Lµng §ª Tar thuéc x· Kon Chiªng, huyÖn Mang Yang tØnh Gia Lai víi gÇn 


100% lµ ng−êi d©n téc thiÓu sè Bahnar sinh sèng trong khu vùc ph©n bè cña hÖ sinh 


th¸i rõng th−êng xanh. 


3.1.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn 


3.1.1.1 KhÝ hËu thñy v¨n 
Khu vùc nµy n»m trong tiÓu vïng khÝ hËu cã nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng nãng 


nhÊt lµ th¸ng 5 ®¹t 23,80C, th¸ng l¹nh nhÊt lµ th¸ng 1 nh−ng kh«ng d−íi 18,60C, 


biªn ®é nhiÖt n¨m 5,20C. L−îng m−a trung b×nh n¨m ë ®©y ®¹t 2.200mm vµ ph©n bè 


kh«ng ®Òu trong n¨m. Mïa kh« kh¸ kh¾c nghiÖt víi 4 th¸ng (th¸ng 1, 2, 3, vµ 12) 


g©y nªn thiÕu n−íc. Giã thÞnh hµnh trong khu vùc lµ §«ng - §«ng B¾c trong mïa 


kh« vµ T©y - T©y Nam trong mïa m−a, ®iÒu nµy còng ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh mÊt 


Èm, mÊt mµu cña ®Êt trong mïa kh« vµ sinh tr−ëng cña c©y trång. §é Èm kh«ng khÝ 


trung b×nh n¨m 82%. 


Khu vùc thuéc lµng §ª Tar cã hÖ thèng s«ng suèi r¶i ®Òu, thuËn lîi cho canh 


t¸c vµ khai th¸c nguån n−íc. N−íc sinh ho¹t ®· ®−îc UNICEF hç trî x©y dùng hÖ 


thèng n−íc s¹ch tù ch¶y tõ nguån vÒ. Do ®ã qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån 
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n−íc ë ®©y hÕt søc quan träng, b¶o ®¶m cho sö dông l©u dµi. §ång thêi rõng ®ãng 


vai trß quan träng trong ®iÒu tiÕt nguån n−íc cho sinh ho¹t vµ thuû lîi cho canh t¸c 


lóa n−íc trong lµng vµ cho c¸c lµng l©n cËn. C¸c suèi chÝnh trong vïng lµ: Dak 


Payou, Ton Tanien, Ton Hung, Ton Hanon,... Mét ®Ëp thuû lîi lín chøa n−íc vµ sö 


dông cho nhiªï lµng võa míi ®−îc x©y dùng trong lµng §ª Tar, trªn suèi D¨k 


Payou; do ®ã viÖc qu¶n lý vµ b¶o vÖ nguån n−íc ®Çu nguån trong khu vùc giao ®Êt 


giao rõng lµ quan träng trong thêi gian ®Õn. 


3.1.1.2 §Þa h×nh, ®Êt ®ai 
Thuéc khu vùc cao nguyªn Pleiku, ®©y lµ mét cao nguyªn réng, tr¶i réng tõ 


®Ìo Mang Yang sang Campuchia. §é cao trung b×nh tõ 600-700m, ®Ønh cao nhÊt 


trªn 1.100m, ®é dèc trung b×nh 70. §Þa h×nh l−în sãng ®Òu nhÑ; trªn nói cao cã ®é 


dèc lín, kho¶ng 10 – 200, c¸c vïng b»ng ph¼ng h¬n th−êng ®−îc sö dông canh t¸c 


lóa n−íc, rÉy, trång rõng 


§Êt ®ai trong khu vùc gåm cã c¸c lo¹i ®Êt chÝnh lµ:  


- §Êt x¸m b¹c mµu trªn ®¸ granit, ph©n bæ chñ yÕu trªn s−ên ®åi, rõng 


nghÌo kiÖt 


- §Êt vµng ®á trªn granit, ph©n bæ trªn nói cao 


- §Êt n©u ®á trªn bazan 


- §Êt phï sa ven suèi, båi tô, th−êng sö dông canh t¸c lóa n−íc. 


3.1.1.3 Th¶m thùc vËt, tr¹ng th¸i rõng 
Th¶m thùc vËt rõng chÝnh ë ®©y bao gåm: 


Rõng l¸ réng th−êng xanh chiÕm chñ yÕu víi c¸c loµi c©y −u thÕ nh− Tr©m, 


DÎ, Bêi lêi, Chß xãt, B×nh linh,... Rõng ë ®©y ®· qua khai th¸c nhiÒu n¨m, cïng víi 


canh t¸c n−¬ng rÉy nªn ®a sè lµ rõng thø sinh non, nghÌo, mét Ýt rõng trung b×nh vµ 


giµu ph©n bè sãt l¹i trªn c¸c nói cao, ph©n bè rêi r¹c tõng m¶nh nhá 


Rõng th−a kh« c©y hä dÇu −u thÕ, kiÓu rõng nµy trong khu vùc chiÕm diÖn 


tÝch nhá, chñ yÕu lµ mét phÇn cña d¶i diÖn tÝch rõng khép kÐo dµi tõ phÝa nam lªn 


(tõ Ajunpa). Rõng khép ë ®©y kh«ng ®iÓn h×nh, cã kiÓu d¹ng chuyÓn tiÕp gi÷a rõng 


khép vµ rõng th−êng xanh, nªn tæ thµnh ngoµi mét sè lo¹i c©y hä dÇu −u thÕ nh− 


DÇu trµ beng, DÇu ®ång, CÈm liªn, Cµ ch¾c cßn xen kÎ c¸c loµi c©y cña rõng th−êng 


xanh, ph©n bè lËp ®Þa kh« h¹n, ®Êt xãi mßn; tr¹ng th¸i chñ yÕu lµ rõng non vµ nghÌo 


kiÖt 
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B¶ng 3.1: C¸c ®Æc tr−ng kiÓu rõng, tr¹ng th¸i rõng ë lµng §ª Tar 


KiÓu rõng Rõng th−êng xanh Rõng khép 
Tr¹ng th¸i IIA IIB IIIA1 IIIA2 IIIA3 RIIB RIIIA1 
C¸c nh©n tè ®iÒu tra b×nh qu©n l©m phÇn 
N (c/ha) 681 592 692 718 740 794 467
D1.3 (cm) 16.0 18.4 21.5 24.1 24.9 17.3 18.6
H (m) 9.3 10.7 15.3 16.3 16.7 9.4 10.0
G (m2/ha) 15.3 19.2 31.1 41.3 47.0 22.0 15.3
M (m3/ha) 72 106 241 344 414 106 78
Zm (m3/ha/n¨m) 5.2 7.9 13.9 13.5 10.8 3.8 3.0
Pm % 7.3% 7.4% 5.8% 3.9% 2.6% 3.6% 3.9%


3.1.1.4 L©m s¶n ngoµi gç (LSNG) 
§èi víi céng ®ång d©n téc thiÓu sè, rõng ®ãng vai trß quan träng trong ®êi 


sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, rõng cung cÊp ®Êt ®ai canh t¸c, cung cÊp gç vµ ®Æc biÖt 


nh÷ng s¶n phÈm ngoµi gç gi÷ mét vai trß quan träng trong ®êi sèng cña hä. Trong 


giao ®Êt giao rõng ng−êi d©n sÏ ®−îc sö dông c¸c s¶n phÈm ngoµi gç phôc vô sinh 


ho¹t, t¨ng thu nhËp, do ®ã cÇn thiÕt x¸c ®Þnh c¸c s¶n phÈm gç ®Ó xem xÐt kh¶ n¨ng 


cung cÊp cña rõng ®Õn ®êi sèng céng ®ång còng nh− lµm c¬ së cho viÖc sö dông bÒn 


v÷ng sau khi rõng ®−îc giao. Ma trËn x¸c ®Þnh c¸c s¶n phÈm ngoµi gç víi sù tham 


gia cña ng−êi d©n ®· ®−îc thùc hiÖn, kÕt qu¶ ®· cho thÊy s¶n phÈm ngoµi gç chÝnh 


tõ rõng tù nhiªn ë ®©y bao gåm tre lå «, m©y, chai côc, vµng ®¾ng, sa nh©n, thó 


rõng, mËt ong... C¸c lo¹i nµy ®ang ®−îc céng ®ång qu¶n lý vµ sö dông; gi¸ trÞ lín 


nhÊt lµ dïng ®Ó b¸n lÊy tiÒn mÆt, sau ®ã lµ dïng cung cÊp thùc phÈm, lµm nhµ, lµm 


dông cô s¶n xuÊt, sinh ho¹t. LSNG ë ®©y ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng, tuy 


kh«ng thÓ tÝnh thµnh tiÒn ®Çy ®ñ, nh−ng chóng cã gi¸ trÞ nhiÒu mÆt vµ cao h¬n c¶ 


nguån l©m s¶n chÝnh lµ gç. 


Tuy nhiªn thùc tÕ c¸c s¶n phÈm nµy ®ang bÞ khai th¸c kh«ng quy t¾c, tù do 


vµ ®ang bÞ suy gi¶m m¹nh; do ®ã sau giao rõng cÇn ph¸t triÓn kü thuËt cïng víi 


ng−êi d©n ®Ó tæ chøc kinh doanh bÒn v÷ng h¬n c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng tõ rõng. 


3.1.2 §Æc ®iÓm kinh tÕ, v¨n ho¸, x∙ héi 
§©y lµ th«n vïng s©u vïng xa, thuéc vïng 3, giao th«ng ®i l¹i, giao l−u v¨n 


ho¸, tiÕp cËn thÞ tr−êng vµ th«ng tin lµ khã kh¨n ®èi víi céng ®ång. §êi sèng cßn 


®ãi nghÌo, cuéc sèng dùa vµo thiªn nhiªn nh− s¨n b¾t, h¸i l−îm 


3.1.2.1 L−îc sö lµng §ª tar 
Lµng §ª Tar lµ mét lµng sinh sèng l©u ®êi ë ®©y, cuéc sèng cña hä g¾n liÒn 


víi c¸c diÖn tÝch rõng vµ c¸c l−u vùc trong vïng ®Ó sinh sèng vµ cã nguån n−íc. Tõ 


kÕt qu¶ cña c«ng cô ®Çu tiªn PRA ®· ph¶n ¶nh lÞch sö ph¸t triÓn lµng 
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B¶ng 3.2: L−îc sö lµng §ª Tar 


Thêi gian C¸c sù  kiÖn 
Thêi Ph¸p  
(1948 - 1952) 
& ChiÕn tranh  
(1953 – 1972) 


- D©n sèng trªn c¸c ®Ønh nói cao, gåm cã c¸c lµng: 
+ §ª Tèt: Sèng trªn ®Ønh Kon Chiªng, dïng n−íc suèi Ta Nheng 
+ §ª Tar: sèng trªn ®åi K’Lóp, dïng n−íc suèi H’ Non 


- D©n kh«ng lµm nhµ, ë trong hang ®¸ (Gép) ven suèi, kho¶ng vµi chôc hé 


- Sèng tù cung tù cÊp, chñ yÕu lµ lµm rÉy  (lóa, b¾p,m×, kh«ng cã muèi (¨n 
ít vµ cá tranh thay muèi) 


- S¨n b¾t, h¸i rau qu¶ rõng ®Ó ¨n 


1973 -1975 - D©n dêi xuèng ch©n nói lµm nhµ (tranh/phªn nøa) 


- VÉn tiÕp tôc sèng tù cung tù cÊp; lµm rÉy lµ chÝnh 
- §· biÕt dïng lóa, b¾p ®Ó ®æi muèi ¨n 


1976 - Thµnh lËp lµng ®Þnh c− (theo quyÕt ®Þnh cña nhµ n−íc) lÊy tªn chung lµ §ª 
tar, gåm 2 lµng nhËp l¹i lµ §ª tar cò & lµng §ª Tèt 


- Mét sè hé chuyÓn vÒ lµng §¨k ã, tæng sè hé kho¶ng 30 hé 


- DiÖn tÝch thæ c− kho¶ng 1 sµo/hé 
- VÉn tiÕp tôc lµm rÉy nh− cò 


- B¾t ®Çu khai hoang lµm ruéng ë diÖn tÝch ven c¸c suèi Tµ Nheng, H’N«n 
vµ c¸c suèi nhá 


- §æi chiªng/ghÌ ®Ó lÊy gièng bß, heo vÒ nu«i 


1984 - L©m tr−êng b¾t ®Çu khai th¸c rõng t¹i ®Þa ph−¬ng 
- D©n biÕt lÊy vá c©y Bêi lêi b¸n (theo ng−êi Kinh) 


1985 - 1989 - D©n ®·i vµng theo c¸c suèi ®Ó b¸n 
- ChÆt c©y vµng ®¾ng b¸n ®Ó lÊy tiÒn mua quÇn ¸o,muèi. 


1991 - D©n biÕt lÊy c©y Bêi lêi rõng vÒ trång ë quanh võon nhµ vµ rÉy gÇn ( 3 - 4 
n¨m) lÊy vá 


1993 - 1994 - Trång Bêi lêi theo ch−¬ng tr×nh 327 (Ch−¬ng tr×nh cung cÊp gièng; x· 
h−íng dÉn kü thuËt) 


- Lóc ®Çu d©n ch−a biÕt râ kü thuËt  nªn trång c©y chÕt nhiÒu 


1995 - L©m tÆc ph¸ rõng nhiÒu, L©m tr−êng khai th¸c nhiÒu 


- D©n trång Cµ phª mÝt theo ch−¬ng tr×nh 327 ë c¸c v−ên/rÉy gÇn 


1999 - D©n tham gia trång rõng thuª cho L©m tr−êng 


2000 - D©n tù trång cµ phª vèi (Robusta) 
- DiÖn tÝch cµ phª mÝt lµ 3 ha, cµ phª vèi: 4 ha 


- D©n trång tiªu (tù mua gièng) 
- Lµm chuång ®Ó nu«i heo vµ th¶ bß theo mïa vô 


2001 - Ph¸t triÓn gièng b¾p lai (KhuyÕn n«ng tiÕp cËn & cung cÊp gièng) 
- DiÖn tÝch rÉy, ruéng vÉn cè ®Þnh (rÉy: 1 - 2ha/hé; ruéng: 2-5 sµo/hé) 


- D©n vÉn gi÷ tËp qu¸n vµo rõng ®Ó s¨n b¾t vµ thu h¸i c¸c l©m s¶n ngßai 
gç,m¨ng, rau, cñi, lÊy lå « 


2002 ®Õn nay - Lµm míi l¹i nhµ (t«n + gç) tù chÆt gç vµ t«n nhµ n−íc cÊp 
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3.1.2.2 Mèi quan hÖ cña c¸c tæ chøc liªn quan ®Õn qu¶n lý tµi nguyªn trong 
lµng 


Tuy ®· tr¶i qua c¸c cuéc chiÕn tranh vµ ®ãi nghÌo nh−ng truyÒn thèng vÒ 


qu¶n lý ranh giíi ®Êt ®ai theo lµng ë ®©y ®−îc mäi ng−êi nhËn diÖn râ rµng, vai trß 


cña giµ lµng vµ nh÷ng ng−êi lín tuæi lµ quan träng trong thÓ chÕ qu¶n lý lµng. Ban 


tù qu¶n lµng cã bu«n tr−ëng vµ bu«n phã cïng víi héi giµ lµng 4 ng−êi (§inh 


Th¾ng, Gèc, Buch, vµ Díp) qu¶n lý lµng vÒ luËt ph¸p còng nh− duy tr× c¸c truyÒn 


thèng luËt tôc.  


Mèi quan hÖ c¸c tæ chøc liªn quan ®Õn qu¶n lý lµng thÓ hiÖn trong s¬ ®å 


Venn. S¬ ®å cho thÊy vai trß quan träng cña héi giµ lµng trong céng ®ång, cïng l·nh 


®¹o bu«n lµng víi ban tù qu¶n. L©m tr−êng Kon Chiªng còng cã nh÷ng t¸c ®éng 


®¸ng kÓ trong qu¶n lý, tæ chøc lµng th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tæ chøc hîp ®ång s¶n 


xuÊt l©m nghiÖp. KhuyÕn n«ng, phßng kinh tÕ – n«ng nghiÖp huyÖn còng cã nh÷ng 


t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng, canh t¸c trong lµng vµ nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan ®Õn ph¸t 


triÓn bu«n kh¸ râ. Ng©n hµng vµ nguån vèn vay cho s¶n xuÊt lµ cßn qu¸ xa víi d©n 


lµng, thùc tÕ cho thÊy rÊt Ýt hé tiÕp cËn ®−îc nguån vèn s¶n xuÊt.  


 
 


S¬ ®å 3.1: S¬ ®å Venn vÒ c¸c tæ chøc/c¬ quan liªn quan ®Õn qu¶n lý, sö dông tài 


nguyªn trong lµng §ª Tar 


Tõ ph©n tÝch s¬ ®å Venn cho thÊy cÇn cã nh÷ng c¶i tiÕn sau ®Ó ph¸t triÓn 


qu¶n lý th«n lµng, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý tµi nguyªn: 


Ngân 
hàng 
huyện 


Lâm 
trường 
Kon 


Chiêng


Chính 
quyền xã 


Kon Chiêng 


Kiểm 
lâm 


Trạm 
Khuyến 


nông 
Phòng 
kính tế 
huyện 


 
Hội già 


làng Ban tự 
quản 
thôn 
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- N©ng cao n¨ng lùc cña ban tù qu¶n nh− tæ chøc häp lµng, c¸ch lËp kÕ ho¹ch ®¬n 


gi¶n ®Ó qu¶n lý, ph©n c«ng vµ gi¸m s¸t c«ng viÖc chung cña lµng 


- Thõa nhËn vai trß héi giµ lµng trong hÖ thèng qu¶n lý lµng d©n téc thiÓu sè, t¨ng 


c−êng quyÒn cña giµ lµng trong hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh cña lµng 


- Thóc ®Èy mèi quan hÖ gi÷a c¸c tæ chøc liªn quan ®Õn hç trî lµng trong s¶n xuÊt, 


qu¶n lý rõng, ®æi míi ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cho c¸n bé cña c¸c tæ chøc nµy ®Ó 


ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n ë ®Þa ph−¬ng. 


3.1.2.3 D©n sè, lao ®éng, ph©n bè d©n c− 
Tæng sè hé trong bu«n: 72 hé, sè nh©n khÈu: 425; trong ®ã nam: 215; sè lao 


®éng: 120, trong ®ã sè hé ®ång bµo d©n téc Bahnar lµ 71; sè nh©n khÈu: 422; trong 


®ã nam: 214; sè lao ®éng: 119 


HÇu hÕt c¸c hé ®· ®Þnh c− trong lµng, trong lµng mçi hé ®Òu cã ®Êt lµm nhµ 


vµ cã v−ên hé riªng. Tuy nhiªn mét sè hé vÉn cßn cã t×nh tr¹ng hai n¬i ë, mét n¬i 


trong lµng vµ mét n¬i ë trong rÉy c¸ch x· lµng tõ 10 – 15km, hä th−êng vµo ë trong 


rÉy vµo nh÷ng th¸ng cao ®iÓm cña n−¬ng rÉy nh− chuÈn bÞ ®Êt, gieo tØa hoÆc thu 


ho¹ch 


3.1.2.4 §Êt ®ai, tËp qu¸n canh t¸c vµ qu¶n lý sö dông tµi nguyªn ®Êt, rõng 
S¬ ®å thay ®æi sö dông ®Êt theo thêi gian cho thÊy hÖ thèng canh t¸c ë ®©y 


kh¸ ®¬n gi¶n bao gåm: Rõng, rÉy, lóa n−íc vµ rõng trång. Cïng víi nhu cÇu më 


réng ®Êt canh t¸c c©y c«ng nghiÖp, trong khi ®ã diÖn tÝch ®Êt rÉy cò n¬i b»ng vµ gÇn 


d©n c− ®· lÇn l−ît bÞ chuyÓn sang trång rõng cña l©m tr−êng; do ®ã ng−êi d©n cã xu 


h−íng chÆt rõng n¬i kh¸c ®Ó lµm rÉy míi vµ trång c©y c«ng nghiÖp, diÖn tÝch rõng 


thu hÑp lµ do c¸c nguyªn nh©n nµy. Ruéng n−íc cã t¨ng lªn mét Ýt trong thËp kû qua 


nh−ng kh«ng ®¸ng kÓ, trong n¨m qua víi c«ng tr×nh thuû lîi cña ch−¬ng tr×nh 135 


võa hoµn thµnh, kh¶ n¨ng sÏ më réng ®−îc diÖn tÝch lóa n−íc trong lµng. Trong c¬ 


cÊu diÖn tÝch canh t¸c, n−¬ng rÉy chiÕm phÇn ®¸ng kÓ, trong ®ã bao gåm canh t¸c 


c©y l−¬ng thùc vµ xen víi bêi lêi. 


Rõng ë ®©y thuéc quyÒn qu¶n lý kinh doanh cña l©m tr−êng Kon Chiªng, 


nh×n vµo xu h−íng thay ®æi diÖn tÝch cho thÊy nguy c¬ gi¶m diÖn tÝch rõng v× ¸p lùc 


ph¸t triÓn rõng trång trªn ®Êt bá ho¸ ®· dÉn ®Õn ph¸ thªm rõng ®Ó lÊy ®Êt canh t¸c, 


diÖn tÝch rõng ®ang xuèng ®Õn xÊp xØ 50%, trong khi ®ã ®©y lµ mét vïng ®Çu nguån 


quan träng trong cung cÊp n−íc sinh ho¹t cung nh− thuû lîi, mÊt thªm rõng sÏ lµm  


mÊt c©n b»ng trong ph¸t triÓn ë ®Þa ph−¬ng. C¸c vÊn ®Ò vµ nguyªn nh©n còng nh− 


gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò sö dông ®Êt ®−îc ph¸t hiÖn trong b¶ng d−íi ®©y 
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S¬ ®å 3.2:  Thay ®æi sö dông ®Êt t¹i lµng §ª Tar theo thời gian 


Canh t¸c n«ng nghiÖp chñ yÕu lµ lóa n−íc, rÉy hoa mµu, riªng trong vïng c©y 


bêi lêi ®−îc ph¸t triÓn m¹nh, lµ nguån thu ®¸ng kÓ trong céng ®ång. C©y bêi lêi 


®−îc trång xen trªn rÉy, trong vuên hé, n«ng d©n ë ®©y ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm 


trong kinh doanh c©y bêi lêi.  


 


B¶ng 3.3: DiÖn tÝch vµ n¨ng suÊt canh t¸c ë lµng §ª Tar 
Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch 


(ha) 
N¨ng suÊt Ghi chó 


Ruéng n−íc 2 vô 
 


8 5 tÊn/ha/n¨m  


Ruéng n−íc 1 vô 
 


35 1.5 tÊn/ha/n¨m  


Lóa rÉy: 5-7 t¹/ha 
B¾p lai: 2 tÊn/ha 


 RÉy (lóa, c©y hoa mµu) 
 
RÉy/ v−ên c©y c«ng nghiÖp 
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Bêi lêi: 1,000 c/ha 
 


1 c©y = 150,000® 
Chu kú 7 n¨m 


Ngoµi ra ch¨n nu«i kh¸ ph¸t triÓn trong lµng, ®©y lµ mét nguån thu nhËp 


chÝnh cho hÇu hÕt c¸c hé; chñ yÕu lµ nu«i bß víi sè l−îng 225 con, tuy nhiªn nu«i 


bß th¶ r«ng còng ®· ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn viÖc b¶o vÖ mïa mµng, c¸nh ®ång còng 


nh− søc khoÎ trong lµng. 
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3.1.2.5 Ph©n lo¹i kinh tÕ hé 
T×nh h×nh kinh tÕ hé ®−îc ®¸nh gi¸ th«ng qua PRA, tõ ®©y ®· ph¶n ¶nh tiªu 


chÝ ph©n lo¹i. Sè hé ®ãi nghÌo lµ 35 hé/70 hé, chiÕm ®Õn 50 %.  


B¶ng 3.4: Tiªu chÝ ph©n lo¹i kinh tÕ hé lµng §ª Tar 


Tiªu chÝ Nhãm 1 (Kh¸) Nhãm 2 (Trung 
b×nh) 


Nhãm 3 (NghÌo) Nhãm 4 (§ãi) 


Nhµ ë Nhµ x©y, t«n kiªn 
cè 


Nhµ kiªn cè Nhµ t«n nhµ nuíc 
cÊp 


Nhµ ë ®¬n s¬  
(tranh/phªn) hoÆc 
t«n do nhµ n−íc 
cÊp 


Ph−¬ng tiÖn Mét sè hé cã 
m¸y xay x¸t 
Cã xe m¸y 
 


Kh«ng cã m¸y 
mãc 
Mét sè hé cã xe 
m¸y 
 


Kh«ng cã m¸y 
mãc 
Kh«ng cã xe m¸y 
 


Kh«ng cã tµi s¶n g× 


§Êt canh t¸c Cã ruéng : 5 sµo 
– 1ha 
§Êt rÉy nhiÒu 
 


Cã ruéng < 3 sµo 
Cã ®Êt rÉy ®ñ 
canh t¸c 
 


Ruéng, rÉy Ýt 
 


ThiÕu ruéng, thiÕu 
lao ®éng 
 


Ch¨n nu«i Cã bß tõ 3 – 10 
con 
 


Mét sè hé cã 1 -2 
con bß 
 


Kh«ng cã  Kh«ng cã 


L−¬ng thùc §ñ ¨n vµ cã hé 
d− ¨n 
 


§ñ ¨n T¹m ®ñ ¨n 
 


ThiÕu ¨n tõ 4 – 6 
th¸ng 


Kh¸c    §«ng con 
BÖnh tËt, må c«i 


Sè hé 
 


13 hé 21 hé 22 hé 13 hé 


Nhãm kinh tÕ hé khã kh¨n (nhãm 3-4) cã ®Æc tr−ng lµ thiÕu ®Êt canh t¸c rÉy, 


ruéng n−íc, ch¨n nu«i ch−a ph¸t triÓn ®−îc, thiÕu c¸c ph−¬ng tiÖn s¶n xuÊt; riªng 


nh÷ng hé ®Æc biÖt khã kh¨n th−êng lµ gia ®×nh ®«ng con, bÖnh tËt, míi t¸ch hé thiÕu 


c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh. Do ®ã gi¶i ph¸p giao ®Êt giao rõng, 


ph¸t triÓn lóa n−íc, quy ho¹ch ®Êt ®ai vµ hç trî ph¸t triÓn kü thuËt trªn ®Êt rÉy, l©m 


nghiÖp cho hé khã kh¨n lµ quan träng ®Ó bæ sung nguån thu, c¶i thiÖn hÖ thèng canh 


t¸c gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ t¹o ra sù ph¸t triÓn ®ång ®Òu h¬n trong céng 


®ång. 


3.1.2.6 C¬ së h¹ tÇng 
Ch−¬ng tr×nh 135 trong nh÷ng n¨m qua ®· ®Çu t− vµo lµng nh− ®−a ®iÖn l−íi 


vµo, x©y dùng hÖ thèng thuû lîi, ng−êi d©n ®−îc sö dông n−íc s¹ch; tõ ®©y ®· gãp 


phÇn thay ®æi diÖn m¹o vµ t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn lµng vÒ sinh ho¹t vµ ph¸t triÓn canh 


t¸c lóa n−íc. Khã kh¨n lín cña lµng hiÖn t¹i lµ hÖ thèng giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n 


trong c¶ hai mïa m−a vµ kh« nªn ®· c¶n trë giao th«ng, bu«n b¸n trao ®æi hµng ho¸; 


ngoµi ra hai lÜnh vùc gÝao dôc vµ y tÕ lµ yÕu kÐm, cïng víi giao th«ng khã kh¨n nªn 
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trÎ em kh«ng cã c¬ héi ®i häc, tr×nh ®é v¨n ho¸ trong lµng thÊp; ng−êi d©n h¹n chÕ 


trong tiÕp cËn dÞch vô y tÕ.  


B¶ng 3.5: T×nh h×nh c¬ së h¹ tÇng lµng §ª Tar 


C¸c mÆt T×nh h×nh hiÖn t¹i 
HÖ thèng giao th«ng §−êng vµo tõ x· vµ lµng trªn 10 km lµ ®−êng ®Êt bÞ h− háng, mïa 


m−a ®i l¹i khã kh¨n 
§iÖn  §iÖn l−íi ®· nèi ®Õn lµng 
Tr−êng häc 2 phßng häc, 2 c« gi¸o, cã 1 líp ghÐp 2 & 3, 1 líp 1 
Tr¹m x¸, y tÕ céng 
®ång 


Kh«ng cã tr¹m x¸, 1 y t¸ lµm y tÕ céng ®ång 


N−íc s¹ch §−îc tµi trî cña UNICEF trong lµng ®· cã 10 vßi n−íc tù ch¶y lÊy 
n−íc tõ c¸c suèi ®Çu nguån (®Çu t− 200 triÖu) 
 


Thuû lîi Mét ®Ëp thuû lîi lín ®ang ®−îc h×nh thµnh trong lµng, trªn suèi D¨k 
Payou ®Ó cung cÊp n−íc cho canh t¸c cña 03 lµng xung quanh 


3.1.2.7 TÝn dông, thÞ tr−êng 
RÊt Ýt ®−îc ph¸t triÓn ë ®©y, c¬ héi tiÕp cËn tÝn dông vµ sö dông cã hiÖu qu¶ 


lµ rÊt h¹n chÕ, trong c¸c n¨m qua cã kho¶ng 10 hé ®−îc vay (07 hé tõ ng©n hµng 


ng−êi nghÌo, 03 hé tõ vèn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo), mçi hé ®−îc vay 2 triÖu ®ång. 


ThÞ tr−êng hÇu nh− ch−a ph¸t triÓn ë vïng nµy, chñ yÕu tù cung tù cÊp, trao 


®æi hµng ho¸. Hµng ho¸, n«ng l©m s¶n chñ yÕu do mét sè hé kinh vµ nh÷ng ng−êi 


bªn ngoµi ®Õn lËp qu¸n bu«n b¸n trao ®æi vµ thu mua. RÊt xa chî, hµng ho¸, nhu 


yÕu phÈm ®−îc cung cÊp bëi mét vµi hµng qu¸n nhá cña c¸c hé kinh sinh sèng trong 


lµng. 


3.1.2.8 V¨n ho¸, t«n gi¸o  
Trong lµng kh«ng cã hé nµo theo ®¹o, céng ®ång cßn gi÷ kh¸ ®Çy ®ñ c¸c 


truyÒn thèng v¨n ho¸ cña m×nh nh− lµm nhµ må, mõng lóa míi, c¸c sinh ho¹t truyÒn 


thèng. 


3.1.2.9 C¸c hç trî khuyÕn n«ng l©m 
L©m tr−êng Kon Chiªng ®ãng trªn ®Þa bµn nªn ®· thu hót ng−êi d©n vµo mét 


sè c«ng ®o¹n trong trång rõng, phßng chèng ch¸y rõng. L©m tr−êng hîp ®ång 


phßng chèng ch¸y rõng trång b¹ch ®µn víi c¶ lµng (n¨m 2002 cã 108 ha víi thï lao 


2.8 triÖu ®ång, n¨m 2003 lµ 3.2 triÖu). Ngoµi ra ng−êi d©n cßn tham gia trång rõng 


víi tiÒn c«ng 20.000®/c«ng, b×nh qu©n mçi n¨m tham gia trång 10 ha. C¸c ch−¬ng 


tr×nh khuyÕn n«ng ®· hç trî céng ®ång trong canh t¸c lóa n−íc, trång b¾p lai, tËp 


huÊn cho c¸n bé th«n vÒ kü thuËt canh t¸c. 


Trong ho¹t ®éng l©m nghiÖp, ng−êi d©n chñ yÕu ®−îc thuª m−ín lµm c¸c 


c«ng viÖc cña l©m tr−êng, thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng nµy còng kh«ng lín, tõ ®ã 


ng−êi d©n ®øng ngoµi cuéc cña tiÕn tr×nh qu¶n lý ph¸t triÓn b¶o vÖ rõng. VÒ ph¸t 
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triÓn ®æi míi canh t¸c ch−a ®−îc ph¸t triÓn, dÞch vô khuyÕn n«ng máng, h¹n chÕ vÒ 


ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vµ ch−a cã nh÷ng ®Þnh h−íng cho ®æi míi canh t¸c ®Ó n©ng 


cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt n«ng l©m nghiÖp. 


3.2 §Æc ®iÓm khu vùc nghiªn cøu d©n téc Jrai – hÖ sinh 
th¸i rõng khép 


Lµng Ea Ch¨ W©u thuéc x· Ch− A Thai, huyÖn A Jun Pa, tØnh Gia Lai. víi 


100% lµ ng−êi d©n téc thiÓu sè Jrai sinh sèng trong khu vùc ph©n bè rõng khép 


3.2.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn 


3.2.1.1 KhÝ hËu thñy v¨n 
Khu vùc lµng Ea Ch¨ W©u n»m vÒ phÝa ®«ng nam tØnh Gia Lai, thuéc tiÓu 


vïng khÝ hËu thung lòng, vïng thÊp, n»m trong vïng tròng Cheo Reo - Phó Tóc, vÒ 


phÝa §«ng d·y Tr−êng S¬n. KhÝ hËu nhiÖt ®íi kh«, nhiÖt ®é b×nh qu©n n¨m 25,50C, 


th¸ng 4 cã nhiÖt ®é cao nhÊt lµ 280C, th¸ng 1 cã nhiÖt ®é thÊp nhÊt 22,50C, biªn ®é 


nhiÖt trong n¨m kháang 60C, gi÷a hai mïa m−a vµ kh« gi¸ trÞ cµng nhá, chØ 1,20C. 


Do khuÊt nói nªn m−a ë ®©y rÊt Ýt, l−îng m−a trung b×nh n¨m chØ ®¹t 1.200mm. 


M−a chñ yÕu vµo c¸c th¸ng 5 ®Õn th¸ng 12, mïa kh« cã ®Õn 4 th¸ng kh« h¹n gay 


g¾t (tõ th¸ng 1-4), l−îng m−a trung b×nh c¸c th¸ng nµy chØ ®¹t vµi chôc mm, cã khi 


vµi mm, trong khi ®ã l−îng bèc h¬i rÊt cao, tíi vµi tr¨m mm,  ®· g©y ra t×nh tr¹ng 


h¹n h¸n, thiÕu n−íc trÇm träng. Ngoµi ra trong khu vùc nµy cßn cã hiÖn t−îng d«ng 


®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt T©y Nguyªn, trung b×nh 32 ngµy/n¨m, th−êng x¶y ra vµo ®Çu 


mïa m−a, nhÊt lµ vµo th¸ng 5 (tíi 11 ngµy). 


Trong khu vùc cã s«ng Ia Ayun víi nguån n−íc lín, cung cÊp n−íc cho hÖ 


thèng thuû lîi trong vïng, nh−ng lµng l¹i n»m kh¸ xa s«ng nªn kh«ng thÓ sö dông 


nguån n−íc nµy (c¸ch xa lµng kho¶ng 3 km). Trong khu vùc cã mét sè suèi nhá ®Çu 


nguån  ®æ vÒ s«ng Ia Ayun, c¹n vµo mïa kh«, ®©y lµ khã kh¨n lín nhÊt cña lµng 


trong sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt trong mïa kh«. Mïa kh« thiÕu n−íc trÇm träng, ngay c¶ 


n−íc ¨n còng kh«ng ®ñ, do ®ã nguy c¬ dÞch bÖnh ®−êng ruét mïa kh« ë ®©y rÊt cao 


3.2.1.2 §Þa h×nh, ®Êt ®ai 
Khu vùc lµng n»m trong thung lòng Cheo Reo - Phó Tóc, ®©y lµ thung lòng 


n»m trong ®íi kiÕn t¹o ®Þa hµo s«ng Ba, cã cÊu t¹o ®¸ kh¸ phøc t¹p, bao gåm hai 


nhãm ®¸ chÝnh lµ båi tÝch phï sa vµ trÇm tÝch hçn hîp. Nh−ng chñ yÕu lµ båi tÝch 


phï sa vµ nã cã ¶nh h−ëng lín ®Õn sù h×nh thµnh ®Êt trong vïng. §Þa h×nh theo kiÓu 


®ång b»ng tÝch tô bãc mßn víi c¸c d¹ng ®Þa h×nh bËc thÒm vµ b·i båi chiÕm diÖn 


tÝch chñ yÕu, ngoµi ra trong vïng cßn cã c¸c d¹ng ®Þa h×nh ®åi sãt nh−ng diÖn tÝch 
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nhá. Toµn vïng cã ®é cao trung b×nh kho¶ng 180-200m vµ thÊp dÇn tõ T©y B¾c 


xuèng §«ng Nam víi ®é dèc trung b×nh 80. §Ønh ®åi cao nhÊt lµ Ch− A Thai, cao 


326 m vµ thÊp dÇn xuèng 180 m. 


Cã c¸c lo¹i ®Êt chÝnh: i) §Êt phï sa ®−îc båi hµng n¨m, ph©n bè däc theo 


s«ng Ayun vµ s«ng Ba vµ mét sè suèi lín kh¸c, ®−îc h×nh thµnh tõ s¶n phÈm lò lôt. 


§Êt cã cÊp h¹t th«, thµnh phÇn c¬ giíi thÞt nhÑ ®Õn trung b×nh. §Êt phï sa nµy trÎ, 


ch−a cã sù röa tr«i. Hµm l−îng mïn, ®¹m, l©m tæng sè vµ l©n dÔ tiªu ®Òu giµu. §Êt 


cã tÇng dµy trªn 100cm, ë tÇng mÆt (0-40cm) ®é chua Ýt ®Õn võa (pH KCl = 4,2- 4,9). 


Trªn ®Êt phï sa ®−îc båi hµng n¨m ®ang ®−îc trång lóa n−íc vµ c©y hoa mïa, l−¬ng 


thùc. ii) §Êt x¸m trªn phï sa cæ, h×nh thµnh trªn c¸c bËc thÒm cña s«ng Ba ë ®é cao 


150-170m, ®Þa h×nh kh¸ b»ng ph¼ng hoÆc l−în sãng nhÑ, ®é dèc 6- 80. §Êt cã thµnh 


phÇn c¬ giíi thÞt nhÑ, nªn t×nh tr¹ng gi÷ n−íc gi÷ Èm kÐm, chÊt dinh d−ìng trong ®Êt 


bÞ röa tr«i theo chiÒu s©u. §Êt chua võa ®Õn rÊt chua, mïn tæng sè thÊp (1,9%), ®¹m 


tæng sè chØ ®¹t trung b×nh 0,181%, l©n tæng sè vµ dÔ tiªu ®Òu thÊp. Lo¹i ®Êt nµy 


nghÌo dinh d−ìng, do ®ã khi khai th¸c ®Êt cÇn l−u ý vÊn ®Ò th©m canh c¶i t¹o ®Êt, 


gi÷ n−íc. iii) §Êt phï sa kh«ng ®−îc båi, ®· tho¸t khái sù båi ®¾p, tuy nhiªn ®Êt vÉn 


cßn non trÎ, hiÖn t−îng röa tr«i ch−a m¹nh. TÇng ®Êt mÆt chua võa ®Õn chua Ýt (pH 


= 4,2- 5,1). Thµnh phÇn c¬ giíi tõ thÞt nhÑ ®Õn trung b×nh. Hµm l−îng mïn, ®¹m, l©n 


tæng sè giµu, l©n dÔ tiªu trung b×nh. Hµm l−îng can xi vµ magiª trao ®æi trong ®Êt 


nµy rÊt giµu. §©y lµ lo¹i ®Êt tèt, ®Þa h×nh tho¶i, ®Êt dÔ tho¸t n−íc, l¹i gÇn nguån 


n−íc, mùc n−íc ngÇm n«ng nªn thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. C¸c ®Æc ®iÓm 


nµy thÝch hîp trång c©y l−¬ng thùc, hoa mµu. 


3.2.1.3 Th¶m thùc vËt, tr¹ng th¸i rõng 
Th¶m thùc vËt rõng chÝnh ë ®©y lµ rõng th−a kh« c©y hä dÇu −u thÕ (rõng 


khép), kiÓu rõng nµy chiÕm −u thÕ râ rÖt trong ®iÒu kiÖn kh« h¹n, trªn c¸c lËp ®Þa 


cµn cæi, ®Êt xãi mßn; c¸c loµi c©y −u thÕ lµ Chiªu liªu ®en, DÇu ®ång, CÈm liªn, Cµ 


ch¾c; tr¹ng th¸i chñ yÕu lµ rõng non vµ nghÌo kiÖt. rõng ë ®©y ®· qua t¸c ®éng mét 


thêi gian dµi nh− khai th¸c gç, chÆt c©y, ®èt rÉy ... nªn chÊt l−îng rõng rÊt thÊp, c©y 


sinh tr−ëng kÐm, h×nh th©n cong queo, c©y thÊp. ChØ mét sè diÖn tÝch trªn nói cao, 


men suèi cßn gi÷ l¹i ®−îc mét sè diÖn tÝch rõng nöa rông l¸ xen víi rõng khép, t¹o 


nªn kiÓu rõng chuyÓn tiÕp víi sù ®a d¹ng vÒ thµnh phÇn loµi h¬n. 
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B¶ng 3.6: C¸c ®Æc tr−ng kiÓu rõng, tr¹ng th¸i rõng trong khu vùc lµng Ea Ch¨ W©u 


C¸c nh©n tè ®iÒu tra b×nh qu©n l©m phÇn 


Tr¹ng th¸i 


N 
(c/ha) 


D1.3 
(cm)


H 
(m) 


G 
(m2/ha) 


M 
(m3/ha) 


Zm 
(m3/ha/n¨m) 


Pm 
% 


RIIA 333 14.1 5.5 5.7 16 1.4 8.9%
RIIB 435 17.4 6.8 11.6 41 2.6 6.2%
RIIIA1 372 19.2 8.7 12.7 58 2.8 4.8%


 


3.2.1.4 L©m s¶n ngoµi gç 
Ma trËn ®¸nh gi¸, cho ®iÓm l©m s¶n ngoµi gç ®· ®−îc ¸p dông ®Ó ph¸t hiÖn 


tiÒm n¨ng LSNG. KÕt qu¶ cho thÊy tuy r»ng trong khu vùc rõng chñ yÕu lµ rõng 


khép nghÌo kiÖt, nh−ng còng cã gi¸ trÞ nhiÒu mÆt vÒ LSNG vµ ®ãng vai trß quan 


träng trong ®êi sèng céng ®ång ë ®©y. Do ®ã trong qu¶n lý kinh doanh rõng ë ®©y, 


vai trß cña gç ë ®©y lµ thø yÕu, nh−ng LSNG cã thÓ xem nh− lµ mét c¬ héi ®Ó thóc 


®Èy sù quan t©m cña céng ®ång trong kinh doanh rõng. C¸c lo¹i LSNG chÝnh lµ tre 


le, chai côc, l¸ ghe, mËt ong... c¸c lo¹i nµy ®ang ®−îc céng ®ång sö dông kh¸ nhiÒu; 


gi¸ trÞ lín nhÊt lµ dïng ®Ó b¸n lÊy tiÒn mÆt, sau ®ã lµ dïng cung cÊp thùc phÈm, lµm 


nhµ, lµm dông cô s¶n xuÊt, sinh ho¹t. V× vËy víi tµi nguyªn gç cßn Ýt th× gi÷ rõng ®Ó 


nu«i d−ìng l©m s¶n ngoµi gç lµ mét chiÕn l−îc cho lµng. 


Trong ®ã cã c©y l¸ ghe, lµ mét ®Æc s¶n cña vïng, l¸ dïng ®Ó lîp nhµ, lµm ®å 


mü nghÖ, ®an l¸t rÊt tèt. ThÕ nh−ng rõng ë ®©y ch−a ®−îc qu¶n lý, do ®ã viÖc thu h¸i 


l¸ ghe diÔn ra tù do, nhiÒu ng−êi tõ bªn ngoµi ®Õn thu h¸i vµ t¹o nªn nguy c¬ bÞ c¹n 


kiÖt, trong khi ®ã céng ®ång ë ®©y l¹i kh«ng cã thu nhËp tõ nguån l¸ nµy.  


3.2.2  §Æc ®iÓm kinh tÕ, v¨n ho¸, x∙ héi 
Lµng Ea Ch¨ W©u ë vïng s©u vïng xa, thuéc vïng 3, ®i l¹i khã kh¨n; ®ång 


thêi lµng ®· nhiÒu lÇn di dêi nªn céng ®ång còng bÞ x¸o trén, ®êi sèng ®ãi nghÌo 


3.2.2.1 L−îc sö lµng Ea Ch¨ W©u 
Lµng Ea Ch¨ W©u lµ mét lµng sinh sèng l©u ®êi ë ®©y, cuéc sèng cña hä g¾n 


liÒn víi c¸c diÖn tÝch rõng vµ c¸c l−u vùc trong vïng ®Ó sinh sèng, tuy nhiªn do ®Þnh 


canh ph¶i di dêi vµ sau ®ã l¹i quay vÒ rõng ®Ó m−u sinh, sèng biÖt lËp, thiÕu th«ng 


tin, thÞ tr−êng, giao l−u hµng ho¸... §©y thùc sù lµ mét lµng khã kh¨n trong ®êi sèng 


vËt chÊt lÉn tinh thÇn 
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Giµ lµng: Rmal  
Sek 


Tæ hßa gi¶i


TiÓu th−¬ng UBND x∙ Ch− 
A Thai 


Ban tù 
qu¶n th«n 


B¶ng 3.7: L−îc sö lµng Ea Ch¨ W©u 


Thêi gian C¸c sù  kiÖn Lý do 
Tr−íc 1990 Lµng ®· cã tõ nhiÒu n¨m tr−íc vµ sinh 


sèng trong khu vùc nµy 
 


1990 §Þnh c− t¹i lµng Pl©y Glung A, x· Ch− 
A Thai cò 


Theo ch−¬ng tr×nh ®Þnh canh ®Þnh c− 


1991 - 1992 Cã 4 hé trë vÒ lµng cò, ®Õn dùng chßi 
lµm rÉy ven suèi Ea Ch¨ W©u 
Ph¸t rõng non lµm rÉy: trång lóa, b¾p, 
®Ëu. Nu«i bß, gµ 


§Êt canh t¸c ë lµng Pl©y Glung A Ýt 
Xung quanh lµng  lµ ruéng lóa, ch¨n th¶ bß 
khã kh¨n 


1993 - 1994 Cã trªn15 hé ®Õn dùng t¹m/chßi lµm 
rÉy 
Cã mét sè hé kh¸c còng ®Õn lµm rÉy 
nh−ng ë r·i r¸c quanh suèi  


ThÊy mét sè hé quay vÒ , bµ con kh¸c còng 
®i theo ®Ó lµm rÉy, ch¨n nu«i 
Mïa lµm rÉy th× ë l¹i, hÕt mïa th× trë vÒ lµng 
Pl©y Glung A 
 


1995 Cã kho¶ng 2/3 sè hé quay vÒ Pl©y 
Glung 


H¹n h¸n, thiÕu n−íc, thu ho¹ch mïa mµng 
trªn rÉy thÊp 


1996 - 1997 Trë l¹i lµm rÉy cò, ë nhµ t¹m cò ThiÕu ®Êt s¶n xuÊt, ®«ng ng−êi, muèn ph¸t 
triÓn ch¨n nu«i 


1998 C«ng an x· vµo ®Ò nghÞ lµng kª khai 
hé khÈu 


Sè hé ®Õn ë lµm rÉy t¨ng, cã ý ®Þnh ®Þnh c− 
l©u dµi 


1999 - nay Sè hé ®Õn Ea Ch¨ W©u lµm rÉy  t¨ng 
®Õn 31 hé  


T¸ch hé v× thiÕu ®Êt 
Cã nguyªn väng ®Þnh c− l©u dµi thµnh lËp l¹i 
ë ®©y 


3.2.2.2 Tæ chøc lµng 
Trong lµng cã bu«n tr−ëng vµ bu«n phã, cã mét giµ lµng lµ Rmah Sek vµ tæ 


hoµ gi¶i. S¬ ®å Venn ®· ph¶n ¶nh lµng cã c¬ cÊu tæ chøc ®¬n gi¶n, mang tÝnh tù 


qu¶n. Khi d©n lµng quay trë l¹i lµng cò th× UBND x· Ch− A Thai trùc tiÕp qu¶n lý 


lµng vµ tæ chøc x©y dùng ban tù qu¶n th«n, ngoµi ra trong lµng tù h×nh thµnh tæ hoµ 


gi¶i phèi hîp víi giµ lµng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong néi bé lµng. Mèi quan hÖ 


víi c¸c tæ chøc,  c¬ quan chøc n¨ng bªn ngoµi cßn Ýt vµ yÕu, do ®ã viÖc di dêi lµng 


trë vÒ n¬i cò nªn hÖ thèng khuyÕn n«ng l©m, tÝn dông vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng 


ch−a cã kÕ ho¹ch hç trî ph¸t triÓn 


lµng, giao l−u bu«n b¸n chñ yÕu víi 


tiÓu th−¬ng; ®©y lµ mét vÊn ®Ò thö 


th¸ch lín trong ph¸t triÓn lµng trong 


giai ®o¹n võa qua. NguyÖn väng 


cña d©n lµng lµ ®−îc quy ho¹ch l¹i 


®Êt ®ai, giao ®Êt rõng truyÒn thèng 


cho lµng vµ ph¸t triÓn tæ chøc lµng 


vÒ ph¸p lý ®ñ m¹nh vµ cã sù hç trî 


dÞch vô ®Ó ph¸t triÓn lµng trong thêi 


gian ®Õn 


S¬ ®å 3.3: S¬ ®å Venn vÒ tæ chøc lµng 


Ea Ch¨ W©u 
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3.2.2.3 D©n sè, lao ®éng, ph©n bè d©n c−, kinh tÕ hé 
TÊt c¶ d©n c− ®Òu lµ ®ång bµo d©n téc thiÓu sè b¶n ®Þa Jrai. Sè hé trong lµng 


lµ 29 hé víi 53 nh©n khÈu trong ®ã nam lµ 24 ng−êi. §©y lµ mét lµng cã quy m« 


nhá, hÇu hÕt c¸c hé tr−íc ®©y ®Òu cã nhµ ë bu«n ®Þnh c− Pl©y Glung A vµ diÖn tÝch 


lóa n−íc, nh−ng do kh«ng ®ñ diÖn tÝch canh t¸c ®Ó b¶o ®¶m l−¬ng thùc còng nh− 


kh«ng thÓ tæ chøc ch¨n nu«i truyÒn thèng ®Ó cã thu nhËp, do vËy ®· quay trë l¹i 


lµng cò. Trong lµng nhµ cöa cßn t¹m bî, thiÕu c¸c ph−¬ng tiÖn s¶n xuÊt, hÇu hÕt c¸c 


hé ®Òu khã kh¨n vÒ kinh tÕ vµ thiÕu l−¬ng thùc ph¶i ®i lµm thuª vµ thu h¸i s¶n phÈm 


tõ rõng. 


3.2.2.4 §Êt ®ai, tËp qu¸n canh t¸c vµ sö dông ®Êt 
Mét ®Æc tr−ng ë ®©y lµ rõng ch−a thùc sù cã chñ, tr−íc ®©y thuéc Ban Qu¶n 


lý rõng phßng hé A Jun Pa, sau ®ã giao tr¶ vÒ cho x· qu¶n lý, trong khi ®ã lµng l¹i 


kh«ng cã thÈm quyÒn qu¶n lý, do ®ã diÖn tÝch rõng khép cßn sãt trªn d·y nói Ch− A 


Thai l¹i còng ®ang bÞ gÆm nh¾m dÇn. VÊn ®Ò ®Æt ra cho giao ®Êt giao rõng lµ cÇn 


tiÕn hµnh sím vµ t¹o c¬ héi cho lµng qu¶n lý rõng, ®Êt ®ai, quy ho¹ch l¹i s¶n xuÊt. 


HÖ sinh th¸i rõng khép ë ®©y cßn l¹i tuy nghÌo kiÖt nh−ng còng ®ãng vai trß quan 


träng vÒ m«i tr−êng vµ kinh tÕ. Rõng ph©n bè ë ®Çu nguån nªn cã vai trß ®iÒu hoµ 


nguån n−íc t−íi vµ sinh ho¹t cho céng ®ång, c¸c s¶n phÈm tõ rõng nh− lµ mét 


nguån ®ãng gãp vµo thùc phÈm gia ®×nh nh−: nÊm, m¨ng, c¸ suèi, thó rõng... Tuy 


ch−a ®−îc giao ®Êt giao rõng nh−ng lµng ®· xem khu vùc rõng ë nói Ch− A Thai 


thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh vµ tæ chøc canh t¸c còng nh− b¶o vÖ c¸c khu rõng 


®Ó thu h¸i l©m s¶n ngoa× gç vµ gi÷ n−íc. 


C¸c diÖn tÝch d−íi thÊp, ë ch©n nói ®−îc trång trät lóa n−íc mét vô vµ lµm 


rÉy. RÉy lµ nguån thu l−¬ng thùc chÝnh ë ®©y, ®Êt ë ®©y kh¸ thÝch hîp cho viÖc 


trång c©y hoa mµu, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i ®Ëu ®ç. Ch¨n nu«i cã ë hÇu hÕt c¸c hé ®Ó t¹o 


søc kÐo vµ b¸n thÞt. Tæng sè ®µn tr©u: 01 con, ®µn bß: 25 con. DiÖn tÝch canh t¸c 


b×nh qu©n 0.5 ha lóa n−íc/hé vµ 05 ha rÉy/hé 


Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch (ha) N¨ng suÊt (TÊn/ ha) Ghi chó 
Ruéng n−íc 1 vô 12 2 tÊn/ha Gièng ®Þa ph−¬ng 
RÉy (lóa, c©y hoa mµu) 15   


 
Canh t¸c ®¬n gi¶n, ch−a ¸p dông khoa häc kü thuËt, ch−a th©m canh; chñ yÕu 


s¶n xuÊt ®Ó cã l−¬ng thùc, ch−a t¹o ra c©y trång hµng ho¸.  


3.2.2.5 C¬ së h¹ tÇng 
§©y thùc sù lµ mét lµng khã kh¨n trong ®êi sèng vËt chÊt lÉn tinh thÇn. C¬ së 


h¹ tÇng ë ®©y ch−a ®−îc ph¸t triÓn, ng−êi d©n h¹n chÕ trong tiÕp cËn gi¸o dôc, v¨n 


ho¸, kü thuËt vµ thÞ tr−êng. §−êng giao th«ng chñ yÕu lµ ®−êng mßn nèi tõ lµng ®Õn 
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trung t©m x· kho¶ng 10 km, tÊt c¶ c¬ së h¹ tÇng nh− ®iÖn, tr−êng häc, tr¹m x¸, ®Òu 


ch−a cã. §Ó lµm lóa n−íc ng−êi d©n tù ng¨n c¸c ®Ëp ®Êt nhá ®Ó gi÷ n−íc vµ chØ canh 


t¸c ®−îc mét vô trong n¨m. Nh×n chung ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng ë ®©y ch−a kÞp ph¸t 


triÓn khi ®ång bµo trë l¹i bu«n cò, do ®ã rÊt khã kh¨n trong sinh ho¹t, häc tËp cña 


trÎ em, ch÷a bÖnh. 


3.3 Sù cÇn thiÕt x©y dùng m« h×nh thö nghiÖm qu¶n lý 


rõng dùa vµo céng ®ång ë hai lµng nghiªn cøu 


3.3.1 Lµng §ª Tar, d©n téc Bahnar qu¶n lý rõng th−êng xanh 
Tõ c¸c th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng tµi nguyªn ë lµng §ª Tar cho thÊy ®©y lµ mét 


vïng cßn duy tr× vèn tµi nguyªn rõng vµ ®Êt rõng kh¸ dåi dµo. Tµi nguyªn rõng 


phong phó vµ cã gi¸ trÞ vÒ s¶n xuÊt còng nh− phßng hé, b¶o vÖ m«i tr−êng. §Êt ®ai 


vµ khÝ hËu thÝch hîp cho s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn 


®©y d−íi t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè, diÖn tÝch rõng ®ang cã chiÒu h−íng gi¶m sót 


nhanh, chÊt l−îng rõng ngµy cµng kÐm  gi¸ trÞ. Cã thÓ thÊy ®−îc mét sè nguyªn 


nh©n vµ c¸c t¸c ®éng lµm rõng suy gi¶m vÒ sè vµ chÊt l−îng: 


- Rõng vµ ®Êt rõng thuéc quyÒn qu¶n lý cña l©m tr−êng, nh−ng trong thùc tÕ víi 


tËp qu¸n canh t¸c cña ®ång bµo d©n téc vµ nhu cÇu vÒ l−¬ng thùc nªn nhiÒu diÖn 


tÝch rõng bÞ ph¸ ®Ó lÊy ®Êt canh t¸c. §Êt ®ai canh t¸c n−¬ng rÉy ch−a ®−îc quy 


ho¹ch sö dông, cÊp quyÒn sö dông. 


- Céng ®ång phô thuéc rÊt cao vµo rõng, nh−ng thiÕu c¸c h−íng dÉn qu¶n lý sö 


dông hîp lý nªn ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc vµo vèn rõng. 


- Khai th¸c trém gç, s¨n b¾n tr¸i phÐp vÉn ®ang diÔn ra. 


- DiÖn tÝch rõng ®· qua khai th¸c nh−ng ch−a ®−îc t¸i ®Çu t− ®Ó phôc håi, nu«i 


duìng rõng mét c¸ch ®Çy ®ñ. 


- Kh¶ n¨ng qu¶n lý b¶o vÖ rõng cña l©m tr−êng cã giíi h¹n nªn kh«ng thÓ ®èi phã 


víi c¸c ¸p lùc ph¸ rõng tõ nhiÒu phÝa. Trong khi ®ã vai trß qu¶n lý tµi nguyªn 


rõng, ®Êt l©m nghiÖp cña céng ®ång ch−a ®−îc c«ng nhËn ®· t¹o nªn kho¶ng 


trèng trong c«ng t¸c b¶o vÖ rõng. 


- N−¬ng rÉy kh«ng ®−îc th©m canh, ®Êt nhanh mÊt mµu, ®ång thêi víi nã lµ viÖc 


sö dông ®Êt n−¬ng rÉy ®Ó trång rõng, c©y c«ng nghiÖp ®· dÉn ®Õn nhiÒu diÖn tÝch 


rõng míi bÞ ph¸ ®Ó lÊy ®Êt canh t¸c, b¶o ®¶m l−¬ng thùc trong céng ®ång. 


Nh− vËy cho thÊy cÇn thiÕt cã quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ rõng ë bu«n lµng vµ 


giao ®Êt l©m nghiÖp nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò: 
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- Gi¶i quyÕt m©u thuÉn trong sö dông ®Êt l©m nghiÖp, quy ho¹ch æn ®Þnh ®Êt ®ai 


canh t¸c, ®−a ®Êt n−¬ng rÉy vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp æn ®Þnh, th©m canh. 


- Giao quyÒn sö dông rõng vµ ®Êt rõng cho hé/nhãm hé, b¶o ®¶m rõng vµ ®Êt ®ai 


cã chñ. DiÖn tÝch rõng tù nhiªn ®−îc b¶o vÖ vµ kinh doanh bëi nhãm hé gia ®×nh. 


- Ng¨n chÆn t×nh tr¹ng x©m canh, chÆt ph¸ rõng lÊy ®Êt canh t¸c c©y c«ng nghiÖp. 


- T¹o tiÒn ®Ò cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi th«n lµng bÒn v÷ng dùa vµo kinh doanh, 


s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp vµ nu«i d−ìng b¶o vÖ vèn rõng. 


- Ph¸t huy ®−îc truyÒn thèng qu¶n lý tµi nguyªn rõng cña céng ®ång d©n téc ®Þa 


ph−¬ng, x©y dùng m« h×nh qu¶n lý tµi nguyªn rõng dùa vµo céng ®ång. Céng 


®ång cã tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi râ rµng trong qu¶n lý kinh doanh tµi nguyªn 


rõng. 


- Vïng l−u vùc trong lµng §ª Tar ®ãng vai trß quan träng trong cung cÊp nguån 


n−íc vµ thuû lîi; nÕu rõng bÞ tiÕp tôc ph¸ trªn c¸c nói cao th× nguy c¬ ¶nh h−ëng 


®Õn s¶n xuÊt, sinh ho¹t cña céng ®ång lµ râ rµng. Do ®ã kh«ng chØ giao rõng ®Ó 


s¶n xuÊt mµ cßn l−u ý ®Õn ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý l−u vùc dùa vµo céng 


®ång. 


3.3.2 Lµng Ea Ch¨ W©u, d©n téc Jrai qu¶n lý rõng khép 
T¹i lµng Ea Ch¨ W©u cho thÊy mét thùc tÕ bøc xóc lµ rõng v« chñ ®ang bÞ tµn 


kiÖt, ®êi sèng céng ®ång ch−a ®−îc ph¸t triÓn, ch−a cã hÖ thèng quy ho¹ch ®Êt ®ai 


cho lµng. DiÖn tÝch rõng ë ®©y cã nguy c¬ biÕn mÊt h½n do c¸c sè nguyªn nh©n: 


- Khu vùc nói Ch− A Thai tuy cã ®é dèc kh¸ cao nh−ng rõng kh«ng cã chñ qu¶n 
lý, ®Ó nhiÒu ng−êi bªn ngoµi ®Õn khai th¸c gç, cñi, ®èt than, s¨n b¾t, lÊy l¸ ghe 
b¸n 


- Rõng khép ë ®©y tån t¹i ®−îc trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña tù nhiªn, thÕ nh−ng 
d−íi sù t¸c ®éng qu¸ m¹nh, chÊt l−îng rõng ngµy cµng gi¶m sót. 


- ¸p lùc ph¸ rõng lÊy ®Êt canh t¸c tõ bªn ngoµi ®Õn khu rõng cßn sãt l¹i trªn nói 
Ch− A Thai lµ rÊt lín. 


- DiÖn tÝch rõng ®· qua khai th¸c m¹nh nh−ng ch−a cã mét gi¶i ph¸p t¸i ®Çu t− ®Ó 
phôc håi, nu«i duìng 


- Kh¶ n¨ng qu¶n lý b¶o vÖ rõng cña x·, th«n cã giíi h¹n nªn kh«ng thÓ ®èi phã víi 
c¸c ¸p lùc ph¸ rõng tõ nhiÒu phÝa. Trong khi ®ã vai trß qu¶n lý tµi nguyªn rõng, 
®Êt l©m nghiÖp cña céng ®ång ch−a ®−îc c«ng nhËn ®· t¹o nªn kho¶ng trèng 
trong c«ng t¸c b¶o vÖ rõng. 


- N−¬ng rÉy kh«ng ®−îc th©m canh, ®Êt nhanh mÊt mµu, ®ång thêi víi nã lµ viÖc 
më réng diÖn tÝch ®Ó canh t¸c ®· dÉn ®Õn nhiÒu diÖn tÝch rõng míi bÞ ph¸ nh»m 
s¶n xuÊt l−¬ng thùc trong céng ®ång. 
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Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn cho thÊy cÇn thiÕt cã sù quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ rõng 


ë bu«n lµng vµ giao ®Êt giao rõng nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò: 


- Gi¶i quyÕt m©u thuÉn trong sö dông ®Êt l©m nghiÖp, ng¨n chÆn t×nh tr¹ng x©m 
canh, quy ho¹ch æn ®Þnh ®Êt ®ai canh t¸c, ®−a ®Êt n−¬ng rÉy vµo s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp æn ®Þnh, th©m canh. 


- Giao quyÒn sö dông rõng vµ ®Êt rõng cho céng ®ång, b¶o ®¶m rõng vµ ®Êt ®ai cã 
chñ. DiÖn tÝch rõng tù nhiªn ®−îc b¶o vÖ vµ kinh doanh bëi céng ®ång. T¹o tiÒn 
®Ò cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi th«n lµng bÒn v÷ng dùa vµo kinh doanh, s¶n xuÊt 
n«ng l©m nghiÖp vµ nu«i d−ìng b¶o vÖ vèn rõng. 


- Ph¸t huy ®−îc truyÒn thèng qu¶n lý tµi nguyªn rõng cña céng ®ång d©n téc ®Þa 
ph−¬ng, x©y dùng m« h×nh qu¶n lý tµi nguyªn rõng dùa vµo céng ®ång. Céng 
®ång cã tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi râ rµng trong qu¶n lý kinh doanh tµi nguyªn 
rõng. 


- Khu vùc nói Ch− A Thai ®ãng vai trß quan träng trong cung cÊp nguån n−íc vµ 
thuû lîi; nÕu rõng bÞ tiÕp tôc ph¸ trªn c¸c nói cao th× nguy c¬ ¶nh h−ëng ®Õn s¶n 
xuÊt, sinh ho¹t cña céng ®ång lµ râ rµng. Do ®ã kh«ng chØ giao rõng ®Ó s¶n xuÊt 
mµ cßn l−u ý ®Õn ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý l−u vùc dùa vµo céng ®ång 
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4 Ch−¬ng 4: néi dung vµ ph−¬ng ph¸p 
nghiªn cøu 


4.1 Néi dung nghiªn cøu 
§Ó ®¹t ®−îc môc tiªu nghiªn cøu, ®Ò tµi tiÕn hµnh c¸c néi dung nghiªn cøu, 


thö nghiÖm  chÝnh nh− sau: 


i. Thö nghiÖm giao ®Êt giao rõng vµ nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh 


s¸ch, chÕ ®é h−ëng lîi: 


o KiÓm nghiÖm vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p giao ®Êt giao rõng cã sù tham 


gia 


o Nghiªn cøu t¨ng tr−ëng vµ x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p tÝnh chÕ ®é h−ëng 


lîi cho ng−êi nhËn rõng. 


o Tæ chøc thö nghiÖm x©y dùng 02 giao ®Êt giao rõng ë hai céng ®ång 


d©n téc thiÓu sè Bahnar vµ Jrai vµ rót ra c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch, tæ 


chøc, kü thuËt trong G§GR 


ii. Thö nghiÖm øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ®iÒu tra, m« t¶, ph©n tÝch vµ 


hÖ thèng hãa kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng cña hai d©n téc thiÓu sè Bahnar 


vµ Jrai vÒ qu¶n lý tµi nguyªn rõng th−êng xanh vµ rõng khép lµm c¬ së ph¸t 


triÓn kü thuËt l©m nghiÖp 


iii. Ph¸t triÓn kü thuËt l©m nghiÖp trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng dùa vµo céng ®ång: 


o KiÓm nghiÖm vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù 


tham gia – PTD trong x¸c lËp hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt theo tr¹ng 


th¸i rõng, kiÓu rõng. 


o Tæ chøc khëi x−íng ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia trªn c¸c tr¹ng 


th¸i rõng, ®Êt rõng ë hai kiÓu th−êng xanh vµ rõng khép. X©y dùng 02 


ph−¬ng ¸n PTD ë hai céng ®ång trªn hai kiÓu rõng 


iv. LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång: 


o ThiÕt kÕ vµ kiÓm nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi nguyªn ®¬n 


gi¶n, lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc kinh doanh rõng dùa vµo céng ®ång 


o LËp 02 kÕ ho¹ch kinh doanh rõng ë hai céng ®ång d©n téc thiÓu sè 


Jrai vµ Bahnar.  


v. X©y dùng 03 lo¹i tµi liÖu h−íng dÉn ®Ó tæ chøc ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n 


lý rõng dùa vµo céng ®ång: 


o Giao ®Êt giao rõng cã sù tham gia 
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o Ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn gi¶i ph¸p kü thuËt l©m nghiÖp cã sù tham gia. 


o LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. 


4.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 


4.2.1 Ph−¬ng ph¸p luËn tiÕp cËn vµ nghiªn cøu 
Sö dông vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, tiÕp cËn cã sù tham gia kÕt 


hîp víi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, tin häc vµ thèng kª to¸n häc ®Ó thö nghiÖm 


vµ ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vÒ x· héi, kü thuËt trong tiÕn tr×nh x©y dùng 


m« h×nh qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. C¸c c¸ch ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông 


phèi hîp víi nhau nh»m  môc ®Ých cñng cè vµ ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt 


vµ tiÕp cËn thÝch hîp ®Ó øng dông trong ®iÒu kiÖn céng ®ång d©n téc thiÓu sè. 


- Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia ®−îc ¸p dông bao gåm nghiªn cøu hµnh 


®éng cã sù tham gia (Participatory Action Research), ®¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù 


tham gia (Participatory Rural Appraisal - PRA), ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham 


gia (Participatory Technology Development – PTD), ®¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng vµ 


lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia (Participatory Inventory and Planning), nghiªn cøu 


hÖ thèng kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng (Local Ecological Knowledge – LEK). 


C¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn nµy ®−îc sö dông linh ho¹t, phèi hîp víi nhau, ®Æc biÖt 


lµ øng dông vµ ph¸t triÓn thµnh c¸c c«ng cô thÝch hîp víi môc tiªu qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång. 


- C«ng nghÖ th«ng tin ®−îc sö dông lµ phÇn mÒm WinAKT5.0 cña Trung t©m 


nghiªn cøu N«ng L©m kÕt hîp ICRAF [31] ®Ó hÖ thèng ho¸, s¬ ®å ho¸ vµ t¹o c¬ 


së d÷ liÖu më vÒ kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng 


- C«ng nghÖ tin häc vµ thèng kª to¸n häc trong l©m nghiÖp ®−îc sö dông bao gåm 


c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ph−¬ng sai, m« h×nh håi quy mét ®Õn nhiÒu biÕn vµ 


tuyÕn tÝnh ®Õn phi tuyÕn tÝnh ®Ó tiÕp cËn tèt nhÊt víi quy luËt sinh häc, ph¸t triÓn 


rõng; c¸c phÇn mÒm thèng kª ®−îc sö dông ®Ó tiÕp cËn c¸c m« h×nh håi quy lµ 


SPSS, Statgraphics, Excel. Quan ®iÓm nghiªn cøu lµ sö dông c¸c c«ng cô to¸n 


häc ®Ó m« t¶ ph¶n ¶nh ®−îc c¸c quy luËt, mèi quan hÖ phøc t¹p, bÞ t¸c ®éng bëi 


nhiÒu nh©n tè, sau ®ã cô thÓ ho¸, ®¬n gi¶n ho¸ thµnh c¸c c«ng cô, s¬ ®å, biÓu ®å, 


b¶ng biÓu cã thÓ ¸p dông trong thùc tiÔn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. 


4.2.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ 
C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ ®−îc ¸p dông vµ ph¸t triÓn øng víi tõng 


néi dung nghiªn cøu ®Ó ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ vµ môc tiªu ®Æt ra: 
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Häp d©n vÒ G§GR - Lµng §ª Tar 


4.2.2.1 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu giao ®Êt giao rõng vµ ph¶n håi vÒ chÝnh 
s¸ch 


i) TËp huÊn vµ kiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia trong 


giao ®Êt  giao rõng: 


Víi môc ®Ých n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé ®Þa ph−¬ng vµ ph¸t triÓn ph−¬ng 


ph¸p, 02 ®ît tËp huÊn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia trong G§GR ®· ®−îc 


tiÕn hµnh trong phßng còng nh− kiÓm nghiÖm trªn hiÖn tr−êng hai lµng nghiªn cøu. 


Thµnh viªn tham gia, bao gåm c¸n bé l©m nghiÖp, c¸n bé ®Þa chÝnh, l©m tr−êng, c¸n 


bé khuyÕn n«ng l©m, h¹t kiÓm l©m, phßng n«ng nghiÖp ë tØnh, vµ hai huyÖn Mang 


Yang vµ A Jun Pa.  


ii) C¸c b−íc tiÕn hµnh G§GR, ph¸t triÓn c«ng cô tiÕp cËn PRA vµ kü 


thuËt: 


TiÕp cËn x©y dùng 02 


ph−¬ng ¸n G§GR rõng ë hai 


céng ®ång Jrai vµ B©hnar ®−îc 


tiÕn hµnh theo 7 b−íc sau: 


- B−íc 1: ChuÈn bÞ  vµ 


thèng nhÊt kÕ ho¹ch 


giao ®Êt giao rõng 


- B−íc 2: Thèng nhÊt 


triÓn khai giao ®Êt 


giao rõng ë th«n lµng 


- Häp d©n lÇn 1 


- B−íc 3: §¸nh gi¸ 


n«ng th«n cã sù tham 


gia theo chñ ®Ò qu¶n lý tµi nguyªn rõng và ®Êt l©m nghiÖp  


- B−íc 4: §iÒu tra quy ho¹ch rõng cã sù tham gia cña ng−êi d©n vµ tÝnh to¸n 


tû lÖ h−ëng lîi  


- B−íc 5: Thèng nhÊt c¸c ®iÓm c¬ b¶n vÒ giao ®Êt giao rõng víi céng ®ång – 


Häp d©n lÇn 2 


- B−íc 6: Hoµn chØnh hå s¬, ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng 


- B−íc 7: ThÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng, tæ chøc 03 héi th¶o, 2 ë 


cÊp huyÖn vµ 1 ë cÊp tØnh. 
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Sö dông b¶n ®å gi¶i ®o¸n ¶nh vÖ tinh ®Ó hç trî c«ng cô PRA  


trong vÏ s¬ ®å tµi nguyªn G§GR 


Cã 16 c«ng cô PRA vµ kü thuËt ®¸nh gi¸ tµi nguyªn cã sù tham gia ®−îc lùa 


chän ¸p dông thÝch hîp víi tæ chøc G§GR, trong ®ã mét sè c«ng cô míi ®−îc ph¸t 


triÓn nh−:  


- TiÕp cËn ®Ó ph¸t hiÖn ph−ong thøc G§GR thÝch hîp: Cho hé, nhãm hé hay 


c«ng ®ång lµng. 


- VÏ b¶n ®å tµi nguyªn, 


ph©n chia rõng: KÕt hîp 


c«ng cô PRA trong vÏ s¬ 


®å tµi nguyªn vµ ph©n chia 


rõng víi sö dông ¶nh vÖ 


tinh vµ kü thuËt GIS 


(Geograhics Information 


System), gi¶i ®o¸n trªn 


thùc ®Þa víi hç trî cña m¸y 


®Þnh vÞ toµn cÇu GPS 


(Global Positioning 


System). PhÇn mÒm GIS 


®−îc sö dông trong tiÕn 


tr×nh nµy gåm: Mapinfo7.2, Arcview 3.2, Spacial Analysis 1.0. Trong ®ã 


¶nh vÖ tinh ®· gi¶i ®o¸n ®−îc cung cÊp ®Ó hç trî cho viÖc thùc hiªn c«ng 


cô PRA vÏ s¬ ®å tµi nguyªn cã sù tham gia mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kiÓm kª 


diÖn tÝch nhanh chãng. 


- X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu l©m häc vµ c«ng thøc tÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi dùa 


vµo t¨ng tr−ëng rõng: 


o Sö dông « tiªu chuÈn ®iÓn h×nh 400m2  - 1.000 m2 theo tõng 


tr¹ng th¸i rõng (rõng non sö dông « 400m2, rõng tõ nghÌo trë 


lªn « 1.000m2), trong « ®iÒu tra c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó thèng kª 


tr÷ l−îng, loµi, chÊt l−îng rõng. §· thu thËp 42 « tiªu chuÈn 


®iÓn h×nh trªn 07 tr¹ng th¸i rõng. Trªn c¸c « tiªu chuÈn ®iÒu tra 


tØ mØ t¨ng tr−ëng ®−êng kÝnh ®Þnh kú 5 n¨m cña tÊt c¶ c¸c c©y 


®Ó ®¸nh gi¸ t¨ng tr−ëng vµ xem xÐt ®Ò xuÊt tû lÖ h−ëng lîi vµ 


c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt còng nh− ®Ó lËp kÕ ho¹ch tæ chøc qu¶n 


lý kinh doanh rõng. 


o ThiÕt lËp c¸c m« h×nh håi quy ®Ó −íc l−îng tr÷ s¶n l−îng, c¸c 


nh©n tè ®iÒu tra: H = f(D), V = f(D), M = f(N, D), Zm = f(M), 


N = f(D) 
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o X©y dùng c«ng thøc tÝnh tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cho ng−êi 


nhËn rõng theo nguyªn t¾c h−ëng lîi phÇn t¨ng tr−ëng trong 


thêi gian nu«i d−ìng rõng. 


iii) Ph©n tÝch, tæng hîp c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch: 


Tõ kÕt qu¶ thö nghiÖm ph−¬ng ph¸p, ¸p dông chÝnh s¸ch ®Ó x©y dùng 02 


ph−¬ng ¸n G§GR cho hai céng ®ång Jrai vµ Bahnar, tæng hîp, ph©n tÝch, so s¸nh ®Ó 


ph¸t hiÖn vµ ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch tæ chøc G§GR 


4.2.2.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa 
ph−¬ng LEK 


Chñ ®Ò nghiªn cøu chung lµ qu¶n lý sö dông tµi nguyªn rõng, trong ®ã chia 


ra hai chñ ®Ò phô lµ: i) Qu¶n lý ®Çu nguån, vµ ii) Sö dông rõng.  


Trªn hiÖn tr−êng víi n«ng d©n, sau khi lùa chän ®−îc chñ ®Ò quan träng, sö 


dông c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¬n gi¶n cã sù tham gia ®Ó ph¸t hiÖn kiÕn thøc vµ 


kinh nghiÖm cña ng−êi d©n. C«ng cô ph©n tÝch nh»m ph¸t hiÖn c¸c mèi quan hÖ: i) 


Nguyªn nh©n vµ hËu qu¶, ii) T¸c ®éng vµ ¶nh h−ëng 


Tõ ®©y ph¸t hiÖn ®−îc c¸c kiÕn thøc ®a d¹ng cña céng ®ång, trong tiÕn tr×nh 


th¶o luËn sö dông d¹ng s¬ ®å liªn kÕt c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng cïng víi ng−êi d©n ®Ó 


theo dâi vµ chia sÎ th«ng tin, kiÕn thøc.  


Trªn c¬ së ph©n tÝch nguyªn nh©n, c¸c mèi quan hÖ, thiÕt lËp c¸c s¬ ®å quan 


hÖ gi÷a c¸c nh©n tè cña kiÕn thøc sinh th¸i, sau ®ã sö dông phÇn mÒm Win AKT 5.0 


®Ó hÖ thèng ho¸ vµ t¹o lËp c¬ së d÷ liÖu kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng theo chñ ®Ò, 


d©n téc vµ liªn kÕt víi nhau. Tõ hÖ thèng kiÕn thøc nµy sÏ ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt c¸c 


gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn c¸c nghiªn cøu thö nghiÖm míi hoÆc gi¶i ph¸p øng dông 


nã trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng. 


§Ó hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng trong phÇn mÒm AKT 5.0 cÇn tiÕn 


hµnh theo c¸c b−íc chÝnh: 


i) T¹o lËp c¸c nh©n tè kiÕn thøc vµ ph©n biÖt thµnh c¸c kiÓu d¹ng: 


- Object: Nh©n tè hoÆc ®èi t−îng, vÝ dô: §Êt, rõng 


- Attribute: Thuéc tÝnh cña ®èi t−îng, vÝ dô: §Êt ®á, thùc vËt th©n gç 


- Process: TiÕn tr×nh, vÝ dô: Canh t¸c n−¬ng rÉy 


- Action: Hµnh ®éng, vÝ dô: ChÆt c©y 


ii) Liªn kÕt c¸c nh©n tè kiÕn thøc theo d¹ng c¸c mÖnh ®Ò: M« t¶ c¸c mÖnh 


®Ò thÓ hiÖn mèi quan hÖ d−íi c¸c d¹ng kh¸c nhau (Statement), cã c¸c kiÓu d¹ng 


quan hÖ nh− sau ®−îc m« t¶: 
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- Attribute value statement (MÖnh ®Ò thuéc tÝnh). VÝ dô: C©y dÇu ®ång cã 


nhùa tèt. 


- Causal statement (MÖnh ®Ò nguyªn nh©n): C¸c nh©n tè t¸c ®éng lÉn nhau 


theo mét chiÒu hay hai chiÒu. 


- Condition statement (MÖnh ®Ò ®iÒu kiÖn): C¸c ®iÒu kiÖn cÇn thÓ cã ®Ó sù 


t¸c ®éng gi÷a c¸c nh©n tè lµ x¶y ra. 


- Comparation statement (MÖnh ®Ò so s¸nh): B»ng nhau, h¬n kÐm 


- Link/Effect statement (MÖnh ®Ò liªn kÕt/¶nh h−ëng). VÝ dô: Loµi c©y  


rõng ¶nh h−ëng ®Õn  s¶n l−îng nhùa. 


iii) ViÕt c©u lÖnh liªn kÕt vµ t¹o lËp c¸c s¬ ®å kiÕn thøc (diagram): Trªn c¬ 


së c¸c mÖnh ®Ò ®· x¸c ®Þnh, viÕt c¸c c©u lÖnh ®Ó liªn kÕt c¸c nh©n tè cña hÖ thèng 


kiÕn thøc vÒ mét chñ ®Ò nhÊt ®Þnh. Tõ ®©y t¹o thµnh c¬ së d÷ liÖu ®Çu tiªn, c¬ së d÷ 


liÖu nµy lµ mét thèng më vµ cã thÓ cËp nhËt, më réng liªn kÕt. NÕu tiÕp tôc nghiªn 


cøu mét chñ ®Ò kh¸c, trong ®ã cã c¸c nh©n tè trïng l¾p víi chñ ®Ò cò th× hÖ thèng 


d÷ liÖu sÏ tù ®éng liªn kÕt t¹o nªn bøc tranh toµn diÖn vÒ hÖ thèng kiÕn thøc víi c¸c 


mèi quan hÖ qua l¹i nhiÒu chiÒu, t¸c ®éng lÉn nhau víi nhiÒu nh©n tè. C¸c mèi liªn 


kÕt ®−îc tù ®éng thÓ hiÖn theo d¹ng s¬ ®å chØ râ chiÒu t¸c ®éng vµ trªn s¬ ®å cã thÓ 


cho xuÊt hiÖn c¸c mÖnh ®Ò quan hÖ, c©u tuyªn bè, c¸c kinh nghiÖm. 


4.2.2.3 Ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng 
th¸i rõng 


i) TËp huÊn vµ kiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham 


gia PTD trªn ®Êt rõng: 


Hai ®ît tËp huÊn PTD ®· ®−îc tiÕn hµnh cho c¸n bé kü thuËt, khuyÕn n«ng 


l©m, n«ng d©n nßng cèt ë hai ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu, trong tËp huÊn tiÕn hµnh khëi 


x−íng PTD ë hai lµng ®Ó kiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p trong ®iÒu kiÖn ¸p dông lµ ph¸t 


hiÖn gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng kh¸c nhau 


ii) Sö dông vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p PTD trong l©m nghiÖp 


PTD lµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia ®Ó ph¸t hiÖn vµ thö nghiÖm ®æi 


míi s¶n xuÊt trong ®ã ng−êi d©n lµ trung t©m vµ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. C¸c ®Æc 


®iÓm chÝnh cña nã lµ: 


- Ph¸t hiÖn c¸c kü thuËt, c«ng nghÖ míi ®Ó thö nghiÖm 


- Do n«ng d©n lùa chän vµ qu¶n lý thö nghiÖm 


- Cã sù hîp t¸c 3 bªn: N«ng d©n, nhµ nghiªn cøu vµ khuyÕn n«ng l©m 
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- KÕt hîp kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng LEK (®· ®Ò cËp ë phÇn trªn) víi 


kiÕn thøc khoa häc 


- PTD gåm 6 giai ®o¹n chÝnh: i) ChuÈn bÞ, ii) Khëi x−íng, iii) Thùc thi, iv) 


Gi¸m s¸t, tµi liÖu ho¸, v) KÕt thóc vµ vi) Lan réng 


§Ò tµi ¸p dông PTD ®Ó thö nghiÖm vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p PTD trong ®iÒu 


kiÖn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, trong ®ã ®iÓm míi lµ sö dông PTD theo tõng 


chñ ®Ò øng víi tõng tr¹ng th¸i ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt: 


- X©y dùng 02 ph−¬ng ¸n PTD ë hai lµng nh»m x¸c ®Þnh hÖ thèng gi¶i ph¸p 


kü thuËt ë c¸c tr¹ng th¸i rõng dùa vµo céng ®ång 


- Hç trî céng ®ång thö nghiÖm mét sè gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i 


rõng: Tæ chøc 10 thö nghiÖm PTD ë hai lµng, mçi lµng 5 thö nghiÖm, mçi 


thö nghiÖm ®−îc lÆp l¹i 2 – 7 lÇn. C¸c thö nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh 4 giai 


®o¹n: chuÈn bÞ, khëi x−íng, thùc thi, gi¸m s¸t – tµi liÖu ho¸. V× c¬ cÊu c©y 


trång thö nghiÖm dµi ngµy nªn c¸c giai ®o¹n kÕt thóc vµ lan réng ®−îc 


chuyÓn giao cho ®Þa ph−¬ng. C¸c sæ theo dái gi¸m s¸t thö nghiÖm ®−îc 


thiÕt kÕ vµ cung cÊp cho n«ng d©n thö nghiÖm, c¸n bé khuyÕn n«ng l©m 


cÊp x·, huyÖn ®Ó cïng theo dái vµ lan réng thö nghiÖm thµnh c«ng. 


4.2.2.4 Ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 
i) M« h×nh ho¸ c¸c nh©n tè ®iÒu tra ®Ó x©y dùng ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi 


nguyªn ®¬n gi¶n vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


ThiÕt lËp c¸c hµm håi quy m« pháng c¸c quan hÖ V= f(D), H = f(D), M = 


f(N, D), Zm = f(M) ®Ó lËp c¸c b¶ng tra chiÒu cao, thÓ tÝch, tr÷ l−îng, l−îng t¨ng 


tr−ëng xuÊt ph¸t duy nhÊt tõ mét nh©n tè céng ®ång cã thÓ ®o ®Õm lµ ®−êng kÝnh 


c©y rõng (D) 


X©y dùng ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®éng th¸i cÊu tróc N/D dùa vµo cì kÝnh 


thay ®æi theo t¨ng tr−ëng ®−êng kÝnh: 


- M« h×nh ho¸ quan hÖ Zd = f(D) ®Ó x¸c ®Þnh cù ly cì kÝnh thay ®æi 


- X©y dùng m« h×nh cÊu tróc mÉu N/D theo cù ly cì kÝnh thay ®æi theo Zd 


®Ó cã ®éng th¸i æn ®Þnh trong mét ®Þnh kú. §©y lµ c¬ së ®Ó thiÕt kÕ c«ng 


cô tØa th−a, khai th¸c th¸c rõng ®¬n gi¶n theo s¬ ®å ®ång thêi b¶o ®¶m 


rõng ®−îc æn ®Þnh trong mét ®Þnh kú nu«i d−ìng. 


ii) TËp huÊn hiÖn tr−êng vµ kiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p 


Tæ chøc hai ®ît tËp huÊn cho c¸n bé kü thuËt, khuyÕn n«ng l©m vµ ng−êi d©n 


ë hai lµng; thùc hµnh vµ kiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p trªn hiÖn tr−êng. Tõ ®©y lËp 02 


kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng ë hai lµng. 
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4.2.2.5 Ph−¬ng ph¸p hÖ thèng ho¸ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý 
rõng céng ®ång vµ x©y dùng c¸c tµi liÖu h−íng dÉn 


§Ò tµi nµy tËp trung x©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p ®Ó hç  trî cho tiÕn tr×nh ph¸t 


triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng míi trong thùc tiÔn, c¸c thö nghiÖm nh»m x©y dùng 


m« h×nh ®iÓm còng nh− ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm vµ x©y dùng, c¶i tiÕn hoÆc bæ sung 


c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp; trªn c¬ së ®ã tµi liÖu ho¸ vµ x©y dùng thµnh c¸c h−íng 


dÉn ®Ó c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau ¸p dông trong thùc tÕ. 


Ba tµi liÖu h−íng dÉn: i) Giao ®Êt giao rõng, ii) Ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p 


kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng vµ iii) LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng 


®ång; ®−îc x©y dùng trªn c¬ së: 


- KiÓm nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p trªn hiÖn tr−êng trong suèt thêi gian 


nghiªn cøu 02 n¨m cïng víi c¸c bªn tham gia vµ ng−êi d©n 


- Tæ chøc héi th¶o lÊy ý kiÕn ph¶n håi 


- Tæng hîp thµnh c¸c chu tr×nh, ®¬n gi¶n ho¸, cô thÓ ho¸ ®Ó cã thÓ vËn dông 


thuËn lîi trong thùc tÕ víi ng−êi d©n. 


4.2.3 Ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn nh©n lùc, chuyÓn giao ph−¬ng ph¸p 
tiÕp cËn 
Mét trong nh÷ng kÕt qña mong ®îi cña ®Ò tµi lµ gãp phÇn ®µo t¹o, n©ng cao 


n¨ng lùc vµ ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cho c¸n bé kü thuËt hiÖn tr−êng vµ 


ng−êi d©n vÒ tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång – mét ph−¬ng thøc 


míi ®ßi hái c¸ch tiÕp cËn míi. B¶o ®¶m tÝnh bÒn v÷ng sau khi ®Ò tµi kÕt thóc lµ ®· 


cã s½n mét ®éi ngò ë ®Þa ph−¬ng s½n sµng tiÕp tôc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®ã. 


Do vËy trong suèt tiÕn tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, ®· tæ chøc c¸c ®ît tËp huÊn, héi 


th¶o, häp, lµm viÖc trªn hiÖn tr−êng ®Ó thu hót sù tham gia cña nhiÒu bªn liªn quan 


vµ hai céng ®ång lµng; bao gåm: 


- Hai tËp huÊn vÒ G§GR 


- Hai tËp huÊn vÒ PTD trong l©m nghiÖp 


- Hai tËp huÊn vÒ ®¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång 


- Ba héi th¶o, gåm hai ë cÊp huyÖn vµ mét ë cÊp tØnh 


- Thu hót c¸c bªn vµ hÇu hÕt ng−êi d©n trong hai lµng tham gia trªn hiÖn 


tr−êng theo ®Þnh kú ®Ó gÝam s¸t, häc tËp. 
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                      Sè l−ît ng−êi tham gia vµo tiÕn tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi 


Sè l−ît ng−êi Sè ngµy c«ng 
Héi th¶o 56 112 
TËp huÊn 31 88 
HiÖn tr−êng 48 203 
Tæng  135 403 


 


Tæng céng cã 82 ng−êi tham gia vµo ®Ò tµi víi 135 l−ît ng−êi, tæng ngµy 


c«ng tham gia lµ 493 ngµy c«ng. Ngoµi ra cßn cã sù tham gia th−êng xuyªn cña 101 


hé thuéc hai lµng nghiªn cøu vµ 08 c¸n bé trùc tiÕp thùc hiÖn ®Ò tµi. Danh s¸ch 


thµnh viªn tham gia vµo tiÕn tr×nh ®Ò tµi tr×nh bµy trong phô lôc 1. C¸c tµi liÖu tËp 


huÊn, héi th¶o còng ®· ®−îc cung cÊp ®Çy ®ñ cho c¸c bªn liªn quan, thµnh viªn 


tham gia vµ céng ®ång 


4.2.4 Khung logic nghiªn cøu 
Mèi quan hÖ logic gi÷a môc tiªu, néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®−îc 


thÓ tãm t¾t hiÖn trong b¶ng 4.1 vµ s¬ ®å 4.1 


B¶ng 4.1: Khung logic nghiªn cøu 


Môc tiªu tæng qu¸t: Nghiªn cøu, thö nghiÖm c¸c c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn ®Ó ®Ò xuÊt hÖ thèng gi¶i 


ph¸p, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


 
Môc tiªu cô thÓ Néi dung nghiªn cøu Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, tiÕp cËn 


i. Ph¸t triÓn ph−¬ng 


ph¸p tiÕp cËn G§GR vµ 


ph¶n håi vÒ chÝnh s¸ch 


Thö nghiÖm G§GR vµ nghiªn cøu 


c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh 


s¸ch 


- KiÓm nghiÖm vµ ph¸t triÓn 


ph−¬ng ph¸p G§GR cã sù 


tham gia 


- Nghiªn cøu t¨ng tr−ëng ®Ó 


x¸c ®Þnh chÕ ®é h−ëng lîi 


- X©y dùng 02 ph−¬ng ¸n 


G§GR ë hai céng ®ång 


 


Tæ chøc 02 tËp huÊn vÒ ph−¬ng ph¸p 


G§GR vµ kiÓm nghiÖm trªn hiÖn tr−êng 


¸p dông vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng cô PRA  


¸p dông vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng cô ®iÒu 


tra quy ho¹ch rõng cã sù tham gia:  


- KÕt hîp GPS/¶nh vÖ tinh/GIS víi 


vÏ s¬ ®å tµi nguyªn cã sù tham 


gia ®Ó quy ho¹ch, khoanh vÏ 


diÖn tÝch giao 


- §¸nh gi¸ tµi nguyªn, t¨ng 


tr−ëng: §iÒu tra 42 « tiªu chuÈn 


®iÓn h×nh 400 - 1000m2  cho 07 


tr¹ng th¸i rõng. X¸c ®Þnh t¨ng 


tr−ëng ®−êng kÝnh ®Þnh kú 5 n¨m 


- M« h×nh ho¸ c¸c mèi quan hÖ 


cña c¸c nh©n tè t¨ng t−ëng rõng 


b»ng c¸c hµm håi quy thÝch hîp 


®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc h−ëng lîi 
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Môc tiªu cô thÓ Néi dung nghiªn cøu Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, tiÕp cËn 


Ph©n tÝch tæng hîp c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh 


s¸ch G§GR 


Thö nghiÖm øng dông c«ng nghÖ 


th«ng tin trong ®iÒu tra, m« t¶ vµ 


hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc sinh th¸i 


®Þa ph−¬ng vÒ qu¶n lý rõng 


th−êng xanh vµ rõng khép cña hai 


céng ®ång Bahnar vµ Jrai 


 


Pháng vÊn, s¬ ®å ho¸ kiÕn thøc 


HÖ thèng ho¸ theo chñ ®Ò vµ lËp c¬ së 


d÷ liÖu kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng 


b»ng phÇn mÒm Win AKT5.0 


 


ii. Ph¸t triÓn ph−¬ng 


ph¸p x¸c lËp hÖ thèng 


gi¶i ph¸p kü thuËt l©m 


nghiÖp dùa vµo øng 


dông c«ng nghÖ th«ng 


tin ®Ó hÖ thèng kiÕn 


thøc sinh th¸i ®Þa 


ph−¬ng vµ tiÕp cËn cã 


sù tham gia Ph¸t triÓn kü thuËt l©m nghiÖp 


trªn c¸c trạng th¸i rõng dùa vµo 


céng ®ång: 


- KiÓm nghiÖm vµ ph¸t triÓn 


ph−¬ng ph¸p PTD trong x¸c 


lËp hÖ thèng gi¶i ph¸p kü 


thuËt theo tr¹ng th¸i rõng 


- Tæ chøc khëi x−íng PTD trªn 


c¸c tr¹ng th¸i rõng ë hai kiÓu 


rõng. X©y dùng 2 ph−¬ng ¸n 


PTD ë hai céng ®ång 


Tæ chøc 02 tËp huÊn PTD vµ kiÓm 


nghiÖm trªn hiÖn tr−êng 


¸p dông vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng cô PTD 


theo chñ ®Ò cho tõng tr¹ng th¸i rõng 


10 thö nghiÖm theo ph−¬ng ph¸p PTD ë 


hai ®Þa ph−¬ng, mçi thö nghiÖm ®−îc lÆp 


l¹i 2 - 7 lÇn 


iii. X©y dùng c¸c 


ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 


tµi nguyªn rõng cã sù 


tham gia vµ lËp kÕ 


ho¹ch qu¶n lý rõng dùa 


vµo céng ®ång 


LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa 


vµo céng ®ång: 


- ThiÕt kÕ vµ kiÕm nghiÖm c¸c 


ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi 


nguyªn ®¬n gi¶n, lËp kÕ 


ho¹ch vµ tæ chøc kinh doanh 


rõng dùa vµo céng ®ång 


- LËp 02 kÕ ho¹ch kinh doanh 


rõng ë hai céng ®ång 


 


M« h×nh ho¸ c¸c nh©n tè ®iÒu tra ®Ó x©y 


dùng ph−¬ng ph¸p øng dông vµ b¶ng 


biÓu ®iÒu tra rõng vµ lËp kÕ ho¹ch kinh 


doanh ®¬n gi¶n 


Tæ chøc 02 tËp huÊn cho c¸n bé kü thuËt 


vµ ng−êi d©n trªn hiÖn tr−êng ®Ó kiÓm 


nghiÖm tÝnh thÝch øng cña ph−¬ng ph¸p 


iv. HÖ thèng ho¸ vµ tµi 


liÖu ho¸ tiÕn tr×nh ph¸t 


triÓn m« h×nh qu¶n lý 


rõng dùa vµo céng ®ång 


X©y dùng 03 tµi liÖu h−íng dÉn: 


- Giao ®Êt giao rõng 


- Ph¸t triÓn kü thuËt l©m nghiÖp 


cã sù tham gia 


- LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång 


KiÓm nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p trªn hiÖn 


tr−êng cã sù tham gia 


3 cuéc héi th¶o cÊp huyÖn, tØnh 


Tæng hîp vµ tµi liÖu ho¸ c¸c tiÕn tr×nh 
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Môc tiªu tæng qu¸t:
§Ò xuÊt hÖ thèng gi¶i ph¸p, ph−¬ng ph¸p tiÕp
cËn trong ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng


dùa vµo céng ®ång


Ph¸t triÓn
ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn


G§GR vµ ph¶n håi
chÝnh s¸ch


Ph¸t triÓn
ph−¬ng ph¸p x¸c lËp
hÖ thèng gi¶i ph¸p kü
thuËt l©m nghiÖp dùa


vµo céng ®ång


X©y dùng


ph−¬ng ph¸p lËp kÕ


ho¹ch qu¶n lý rõng dùa


vµo céng ®ång


Ph¸t triÓn PRA
¸p dông trong


G§GR
GPS/GIS kÕt


hîp s¬ ®å PRA


42 « tiªu chuÈn
®iÓn h×nh vµ t¨ng


tr−ëng 5 n¨m
M« h×nh ho¸ t¨ng
tr−ëng tÝnh c«ng
thøc h−ëng lîi


Pháng vÊn, s¬
®å ®¬n gi¶n Win AKT


Ph¸t triÓn PTD
trong l©m nghiÖp


10 thö nghiÖm trªn
c¸c tr¹ng th¸i rõng.


LÆp l¹i 2- 7 lÇn


2 tËp huÊn
G§GR


2 tËp huÊn
PTD


2 tËp huÊn lËp kÕ
ho¹ch qu¶n lý rõng
dùa vµo céng ®ång


HÖ thèng ho¸ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n
lý rõng dùa vµo céng ®ång


M« h×nh ho¸ c¸c
hµm håi quy


KiÓm nghiÖm ph−¬ng
ph¸p trªn hiÖn tr−êng


víi ng−êi d©n
3 cuéc héi th¶o
cÊp huyÖn, tØnh


Môc tiªu
cô thÓ


Ph−¬ng ph¸p
tiÕp cËn, nghiªn


cøu


Ph©n tÝch tæng
hîp c¸c vÊn ®Ò


chÝnh s¸ch


 
S¬ ®å 4.1: Quan hÖ gi÷a môc tiªu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
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5 Ch−¬ng 5: kÕt qu¶ vµ ph©n tÝch th¶o luËn 
 


S¬ ®å 5.1 tãm t¾t, kh¸i qu¸t toµn bé kÕt qu¶ ®Ò tµi ®· ®¹t ®−îc nh»m ®¸p øng 


c¸c môc tiªu nghiªn cøu cô thÓ vµ tæng thÓ. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn sÏ ®i 


theo tiÕn tr×nh logic nh− ®· thÓ hiÖn trong s¬ ®å tãm t¾t, kh¸i qu¸t 


 


Ph¸t triÓn
ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn


G§GR vµ ph¶n håi
chÝnh s¸ch


Ph¸t triÓn
ph−¬ng ph¸p x¸c lËp hÖ
thèng gi¶i ph¸p kü thuËt


l©m nghiÖp dùa vµo
céng ®ång


X©y dùng


ph−¬ng ph¸p lËp kÕ


ho¹ch qu¶n lý rõng dùa


vµo céng ®ång


Hai ph−¬ng ¸n
G§GR céng ®ång


Bahnar, Jrai


Môc tiªu cô thÓKÕt qu¶ nghiªn cøu


LEK cña hai céng
®ång trªn hai


kiÓu rõng


C¸c vÊn ®Ò vÒ
chÝnh s¸ch G§GR


vµ h−ëng lîi


C¸c thö nghiÖm
PTD triÓn väng trªn
c¸c tr¹ng th¸i rõng


Tµi liÖu h−íng
dÉn G§GR


Tµi liÖu h−íng dÉn
¸p dông LEK & PTD


trong l©m nghiÖp


Tµi liÖu h−íng dÉn lËp
kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng


dùa vµo céng ®ång


HÖ thèng gi¶i ph¸p
kü thuËt trªn c¸c
tr¹ng th¸i rõng. 


Hai ph−¬ng ¸n PTD
ë 2 céng ®ång


Hai kÕ
ho¹ch kinh
doanh rõng


ë 2 céng
®ång


HÖ thèng ho¸ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn m« h×nh
qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång


 
S¬ ®å 5.1: Quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ vµ môc tiªu nghiªn cøu 
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5.1 Quan ®iÓm, kh¸i niÖm vµ yªu cÇu ®Ó tæ chøc ph−¬ng 
thøc qu¶n lý rõng dùa vµo rõng céng ®ång 


Tr−íc khi ®i vµo ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ó x©y dùng, ph¸t triÓn 


ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, cÇn lµm râ quan ®iÓm, khung kh¸i 


niÖm vµ c¸c yªu cÇu cña nã ®Ó x¸c ®Þnh râ ph¹m vi th¶o luËn còng nh− øng dông 


trong thùc tiÔn.  


Trªn c¬ së ph©n tÝch trong phÇn tæng quan c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu liªn quan 


®Õn kh¸i niÖm, quan ®iÓm, thuËt ng÷ qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång; kh¸i niÖm, 


quan ®iÓm vÒ “Qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu sè”  ®−îc thèng nhÊt 


víi c¸c khÝa c¹nh nh− sau:  


- Céng ®ång: Lµ céng ®ång th«n, lµng; ®©y lµ céng ®ång d©n téc thiÓu sè b¶n ®Þa 


cïng nhau c− tró l©u ®êi. Kh¸i niÖm nµy cßn cã thÓ hiÓu më réng lµ c¸c nhãm 


hé/dßng hä cïng chung sèng trong mét th«n lµng, cã c¸c quan hÖ huyÕt thèng 


hoÆc cã truyÒn thèng, tËp qu¸n qu¶n lý chung mét phÇn tµi nguyªn ®Êt, rõng. 


Kh¸i niÖm céng ®ång nµy tu©n theo ®Þnh nghÜa “céng ®ång d©n c−” trong ®iÒu 9 


cña LuËt §Êt §ai (2003) [15]: “Céng ®ång d©n c− gåm céng ®ång ng−ßi ViÖt 


Nam sinh sèng trªn cïng mét ®Þa bµn th«n, lµng, Êp, b¶n, bu«n, phum, sãc vµ c¸c 


®iÓm d©n c− t−¬ng tù cã cïng phong tôc, tËp qu¸n hoÆc cã chung dßng hä ®−îc 


nhµ n−íc giao ®Êt hoÆc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt”. Trong tr−êng hîp nghiªn 


cøu nµy, giíi h¹n hÑp h¬n ®ã lµ céng ®ång d©n téc thiÓu sè ®Ó nghiªn cøu qu¶n lý 


dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu sè vïng cao. 


- Qu¶n lý rõng: Bao gåm c¸c khÝa c¹nh sau 


o Chñ thÓ qu¶n lý ®−îc giao quyÒn sö dông ®Êt vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n 


lý vµ h−ëng lîi tõ nguån tµi nguyªn ®Êt, rõng theo luËt ®Êt ®ai. 


o Tæ chøc c¸c gi¶i ph¸p ®Ó qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn 


rõng vµ ®Êt rõng 


o Qu¶n lý vµ sö dông cã kÕ ho¹ch, b¶o ®¶m sù bÒn v÷ng cña nguån tµi 


nguyªn rõng cã thÓ t¸i t¹o ®−îc 


- Qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång: Còng bao gåm c¸c yªu cÇu chung cña qu¶n lý 


rõng, nh−ng ®−îc cô thÓ cho ®iÒu kiÖn céng ®ång d©n téc thiÓu sè nh− sau: 


o Chñ thÓ qu¶n lý lµ céng ®ång th«n lµng hoÆc nhãm hé/dßng hä ®−îc 


giao quyÒn sö dông ®Êt vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ h−ëng lîi tõ 


nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai, rõng theo luËt ®Êt ®ai 


o C¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý kinh doanh rõng cÇn kÕt hîp gi÷a kiÕn thøc sinh 


th¸i ®Þa ph−¬ng vµ kiÕn thøc kü thuËt l©m nghiÖp 
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o Ph−¬ng ph¸p gi¸m s¸t tµi nguyªn rõng ®¬n gi¶n, kÕ ho¹ch qu¶n lý 


kinh doanh rõng ®−îc lËp phï hîp víi n¨ng lùc, nguån lùc, tr×nh ®é 


cña céng ®ång vµ c¬ së h¹ tÇng ë ®Þa ph−¬ng 


 


Trªn c¬ së khung kh¸i niÖm qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu sè 


cho thÊy cÇn b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau ®Ó cã thÓ tæ chøc thùc hiÖn: i) Giao quyÒn sö 


dông rõng vµ ®Êt rõng cho céng ®ång d©n c− th«n, ii) HÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt 


cÇn dùa vµo kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng kÕt hîp víi kiÕn thøc kü thuËt, thÝch øng 


vµ do céng ®ång lùa chän, iii) Gi¸m s¸t, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh rõng ®¬n gi¶n vµ 


qu¶n lý bëi céng ®ång vµ iv) Ph¸t triÓn c¸c tæ chøc ®Þa ph−¬ng ®Ó hç trî cho tiÕn 


tr×nh. C¸c yªu cÇu nµy ®−îc minh ho¹ trong s¬ ®å 5.2 vµ c¸c phu¬ng ph¸p tiÕp cËn, 


kü thuËt, chÝnh s¸ch, tæ chøc, thÓ chÕ ®Ó ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu ®ã lÇn l−ît ®−îc ph©n 


tÝch th¶o luËn trong c¸c kÕt qña nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy. 


 


 
S¬ ®å 5.2: Yªu cÇu ®Ó ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


Giao quyền sử 
dụng đất lâm 


nghiệp cho cộng 
đồng thôn làng 


 


Tổ chức, thể chế: 
- Hình thành ban quản lý 


rừng cộng đồng làng 
- Nâng cao hiệu lực quy 


ước quản lý rừng cộng 
đồng 


- Nâng cao năng lực và 
làm thích ứng hệ thống 
hành chính lâm nghiệp 
từ xã đến huyện 


Hệ thống giải 
pháp kỹ thuật  
thích ứng, dựa 
vào KTST địa 


phương 


Giám sát và kế 
hoạch kinh 


doanh đơn giản 
do cộng đồng 


quản lý 
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5.2 Giao ®Êt giao rõng lµm tiÒn ®Ò ph¸t triÓn ph−¬ng thøc 
qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


Giao ®Êt giao rõng lµ mét chñ tr−¬ng lín cã tÝnh chiÕn l−îc trong qu¶n lý b¶o 


vÖ vµ ph¸t triÓn rõng bÒn v÷ng dùa vµo ng−êi d©n, céng ®ång cña chÝnh phñ ViÖt 


Nam. N¨m 1994 vµ 1995 ChÝnh phñ ®· ban hµnh c¸c nghÞ ®Þnh nh−: Sè 01/CP vÒ 


viÖc giao khãan ®Êt sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i 


trång thñy s¶n trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc; sè 02/CP lµm c¬ së giao ®Êt l©m 


nghiÖp cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi vµo môc ®Ých l©m 


nghiÖp vµ ngµy 16/11/1999 ChÝnh phñ ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 163/1999/N§-CP 


thay thÕ cho nghÞ ®Þnh 02 vÒ giao ®Êt, cho thuª ®Êt l©m nghiÖp cho tæ chøc, hé gia 


®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh, l©u dµi vµo môc ®Ých l©m nghiÖp. §Ó x¸c ®Þnh 


quyÒn vµ nghÜa vô cña ng−êi nhËn ®Êt nhËn rõng, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001 ChÝnh 


phñ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 178/Q§-TTg vÒ quyÒn h−ëng lîi, nghÜa vô cña hé gia ®×nh, 


c¸ nh©n ®−îc giao, ®−îc thuª, nhËn kho¸n rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp. Trong quyÕt ®Þnh 


nµy quy ®Þnh quyÒn h−ëng lîi, c¸ch ph©n chia lîi Ých tõ rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp cô 


thÓ cho tõng lo¹i ®Êt, rõng, tr¹ng th¸i rõng, chøc n¨ng rõng kh¸c nhau. 


Môc tiªu cña chÝnh s¸ch lµ giao ®Êt giao rõng cho ng−êi d©n lµ ®Ó qu¶n lý sö 


dông, kinh doanh l©u dµi vµo môc ®Ých l©m nghiÖp, ng−êi d©n sÏ lµ chñ thùc sù trªn 


kho¶nh rõng ®−îc giao, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng ng−êi d©n b»ng ho¹t ®éng l©m 


nghiÖp, n©ng cao n¨ng lùc céng ®ång vµ thu hót ®−îc nguån lùc cña nh©n d©n, 


truyÒn thèng qu¶n lý tµi nguyªn cña céng ®ång vµo tiÕn tr×nh qu¶n lý b¶o vÖ vµ kinh 


doanh rõng bÒn v÷ng.  


VÊn ®Ò ®Æt ra cho giao ®Êt giao rõng ®Ó lµm tiÒn ®Ò ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n 


lý rõng dùa vµo céng ®ång lµ: 


- CÇn cã ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vµ kü thuËt thÝch hîp b¶o ®¶m sù tham gia thùc sù 


cña céng ®ång vµ ng−êi d©n, ®Ó cã thÓ thóc ®Èy tiÕn tr×nh qu¶n lý rõng dùa vµo 


céng ®ång 


- Ph¸t hiÖn vµ ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò cÇn c¶i tiÕn, bæ sung trong chÝnh s¸ch, tæ chøc 


thÓ chÕ trong giao ®Êt giao rõng 


§Ò tµi ®· thö nghiÖm tiÕp cËn giao ®Êt giao rõng ë hai lµng cña hai céng ®ång 


d©n téc thiÓu sè Bahnar vµ Jrai, trªn c¬ së ®ã ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò cÇn bæ sung, c¶i 


tiÕn trong chÝnh s¸ch còng nh− ¸p dông vµ ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p, kü thuËt 


thÝch hîp. Tõ ®©y x©y dùng tµi liÖu h−íng dÉn giao ®Êt giao rõng. 


§Ó th¶o luËn trong phÇn nµy, ®Ò tµi lÇn l−ît tr×nh bµy nh− sau: 


i) Tãm t¾t kÕt qu¶ cña hai ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng ë hai céng 


®ång d©n téc thiÓu sè 
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ii) C¸c gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch, tæ chøc, thÓ chÕ ®Ó tæ chøc giao ®Êt 


giao rõng 


iii) C¸c gi¶i ph¸p vÒ c¸ch tiÕp cËn, kü thuËt vµ tãm t¾t tµi liÖu h−íng 


dÉn giao ®Êt giao rõng  


KÕt qu¶ thö nghiÖm giao ®Êt giao rõng cho hai céng ®ång d©n téc thiÓu sè 


Bahnar vµ Jrai: 


§· tæ chøc c¸c ®ît tËp huÊn vµ tiÕp cËn nghiªn cøu cã sù tham gia cña nhiÒu 


bªn liªn quan ë tÊt c¶ c¸c cÊp ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, nhu cÇu, x©y dùng ph−¬ng ¸n 


giao ®Êt giao rõng víi sù tham gia tÝch cùc cña c¸c céng ®ång. 


Hai ph−¬ng ¸n ®−îc b¾t ®Çu x©y dùng vµo cuèi n¨m 2002, bao gåm: 


- Ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng cho céng ®ång d©n c− lµng vµ qu¶n lý theo nhãm 


hé d©n téc thiÓu sè Bahnar, lµng §ª Tar 


- Ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng cho céng ®ång lµng, d©n téc thiÓu sè Jrai, lµng Ea 


Ch¨ W©u. 


Céng ®ång tham gia ®· lµm ®¬n xin nhËn ®Êt l©m nghiÖp theo nguyÖn väng 


vµ ®Ò xuÊt cña hä, hai cuéc héi th¶o cÊp huyÖn (Mang Yang vµ A Jun Pa) ®· ®−îc tæ 


chøc vµ thèng nhÊt ph−¬ng ¸n; sau ®ã mét cuéc héi th¶o cÊp tØnh víi sù tham gia 


®Çy ®ñ c¸c ban ngµnh liªn quan tõ cÊp x· ®Õn huyÖn, tØnh vµ ®¹i diÖn hai céng ®ång, 


t¹i ®©y ®· thèng nhÊt chñ tr−¬ng vµ ®Ò xuÊt cña 02 ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng ®· 


lËp víi sù tham gia cña céng ®ång vµ c¸c bªn liªn quan. Hai ph−¬ng ¸n giao ®Êt 


giao rõng cho hai céng ®ång ®−îc kÌm theo b¸o c¸o kÕt qu¶ cña ®Ò tµi nµy. Ngoµi ra 


®Ò tµi ®· chuyÓn giao 02 ph−¬ng ¸n G§GR, b¶n ®å G§GR cho céng ®ång, nhãm hé 


®Õn c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh− Së Tµi Nguyªn M«i Tr−êng, Së NN & PTNT, Së 


KH & CN tØnh, UBND hai huyÖn Mang Yang vµ A Jun Pa ®Ó lµm thñ tôc cÊp quyÒn 


sö dông rõng vµ ®Êt rõng theo 02 ph−¬ng ¸n ®· lËp. Trªn hiÖn tr−êng ®· cã c¸c b¶n 


®å s¾t lín ®Ó chØ râ vïng rõng quy ho¹ch giao cho céng ®ång, quy −íc qu¶n lý rõng 


céng ®ång vµ c¸c b¶ng mèc ranh giíi rõng céng ®ång, nhãm hé. 


Sau ®©y lµ tãm t¾t c¸c môc tiªu, néi dung chÝnh cña 02 ph−¬ng ¸n G§GR: 


i) Môc tiªu G§GR ë hai céng ®ång d©n téc thiÓu sè: 


Tæ chøc giao ®Êt giao rõng ë lµng §ª Tar vµ Ea Ch¨ W©u nh»m ®¸p øng c¸c 


môc tiªu chÝnh sau: 


- Thùc hiÖn chÝnh s¸ch giao ®Êt giao rõng ®Õn nhãm hé, céng ®ång d©n c− 


th«n ®Ó sö dông l©u dµi vµo môc ®Ých l©m nghiÖp. §−a c¸c céng ®ång ®Þa 


ph−¬ng trùc tiÕp tham gia qu¶n lý b¶o vÖ rõng, kinh doanh nghÒ rõng, 


rõng cã chñ thùc sù. 
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- N©ng cao ®êi sèng cña céng ®ång th«ng qua c¸c ho¹t ®éng kinh doanh 


l©m nghiÖp, s¶n xuÊt n«ng l©m kÕt hîp. Ng−êi d©n ®−îc h−ëng lîi trùc 


tiÕp tõ c¸c ho¹t ®éng l©m nghiÖp. 


- Gi¶i quyÕt m©u thuÉn trong sö dông ®Êt l©m nghiÖp, lÊn chiÕm ®Êt ®ai, ph¸ 


rõng tr¸i phÐp 


- Duy tr× vµ n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt, t¸c dông phßng hé ®Çu nguån, b¶o vÖ 


m«i tr−êng cña c¸c khu rõng trong khu vùc 


- N©ng cao n¨ng lùc cña céng ®ång trong qu¶n lý tµi nguyªn, ph¸t triÓn c¸c 


kü thuËt canh t¸c n«ng l©m nghiÖp thÝch hîp. 


- Ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång d©n téc Bahnar, 


Jrai b¶n ®Þa, t¹o ra m« h×nh ®Ó nh©n réng trong t−¬ng lai. 


ii) C¸c néi dung chÝnh cña 02 ph−¬ng ¸n G§GR: 


B¶ng 5.1. tãm t¾t c¸c néi dung chÝnh trong hai ph−¬ng ¸n G§GR 


 


B¶ng 5.1: Tãm t¾t c¸c néi dung G§GR ë hai céng ®ång Bahnar vµ Jrai 


Néi dung G§GR Lµng §ª Tar 


Bahnar, rõng th−êng xanh 


Lµng Ea Ch¨ W©u 


Jrai, rõng khép 


Ranh giíi giao Dùa vµo ranh giíi qu¶n lý rõng 


truyÒn thèng vµ ranh giíi l−u vùc ®Çu 


nguån cña lµng 


Dùa vµo ranh giíi l−u vùc 


Qu¶n lý l−u vùc Qu¶n lý toµn bé l−u vùc víi môc ®Ých 


b¶o vÖ nguån n−íc sinh ho¹t vµ hÖ 


thèng thuû lîi 


Qu¶n lý rõng ®Çu nguån cung cÊp 


n−íc sinh ho¹t 


Ph−¬ng thøc giao Giao quyÒn sö dông rõng vµ ®Êt 


rõng cho céng ®ång d©n c− lµng vµ 


tæ chøc qu¶n lý theo 07 nhãm 


hé/dßng hä 


Giao quyÒn sö dông rõng vµ ®Êt 


rõng cho céng ®ång lµng 


Quy m« sè 


hé/nhãm, céng 


®ång 


9 – 13 hé/nhãm 29 hé/ céng ®ång lµng 


DiÖn tÝch giao  2.594ha 420ha 


DiÖn tÝch b×nh 


qu©n/hé 


37ha/hé 15ha/hé 


KiÓu rõng 


Tr¹ng th¸i rõng 


giao 


Rõng th−êng xanh, mét Ýt rõng khép 


20% ®Êt kh«ng cã rõng, 10% rõng 


non, 33% rõng nghÌo, 35% rõng 


trung b×nh vµ 2% rõng giµu 


Rõng khép 


34% rõng non 


66% rõng nghÌo 
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Néi dung G§GR Lµng §ª Tar 


Bahnar, rõng th−êng xanh 


Lµng Ea Ch¨ W©u 


Jrai, rõng khép 


Thêi gian giao 50 n¨m 


§¸nh gi¸ ®Þnh kú 5 – 10 n¨m 


50 n¨m 


§¸nh gi¸ ®Þnh kú 5 – 10 n¨m 


Tæ chøc qu¶n lý Thµnh lËp ban qu¶n lý rõng céng 


®ång gåm: Héi giµ lµng, Ban tù qu¶n 


th«n, 07 nhãm tr−ëng 


Thµnh lËp ban qu¶n lý rõng céng 


®ång gåm: Giµ lµng, Ban tù qu¶n 


th«n, tæ hoµ gi¶i, c¸c nhãm tr−ëng, 


®¹i diÖn phô n÷ 


Quy −íc qu¶n lý 


rõng 


§−îc ph¸t triÓn dùa vµo céng ®ång §−îc ph¸t triÓn dùa vµo céng ®ång 


QuyÒn lîi vµ nghi· 


vô cña ng−êi nhËn 


rõng 


Theo nghÞ ®Þnh 163, quyÕt ®Þnh 178 


vµ LuËt B¶o vÖ vµ PTR 2004 


§Ò xuÊt tû lÖ h−ëng lîi dùa vµo t¨ng 


tr−ëng rõng theo nghiªn cøu cña ®Ò 


tµi 


Theo nghÞ ®Þnh 163, quyÕt ®Þnh 178 


vµ LuËt B¶o vÖ vµ PTR 2004 


§Ò xuÊt tû lÖ h−ëng lîi dùa vµo t¨ng 


tr−ëng rõng theo nghiªn cøu cña ®Ò 


tµi 


Gi¶i ph¸p kinh 


doanh rõng vµ ®Êt 


rõng 


Dùa vµo kÕt qu¶ PTD theo tr¹ng th¸i 


rõng (PhÇn nµy ®−îc tr×nh bµy chi 


tiÕt trong kÕt qu¶ PTD) 


Dùa vµo kÕt qu¶ PTD theo tr¹ng th¸i 


rõng (PhÇn nµy ®−îc tr×nh bµy chi 


tiÕt trong kÕt qu¶ PTD) 


KÕ ho¹ch nu«i 


d−ìng, khai th¸c 


rõng gç cñi 


Thêi gian nu«i d−ìng rõng tõ 1 – 25 


n¨m tuú theo tr¹ng th¸i rõng 


C−êng ®é khai th¸c dù kiÕn 20 – 


25% ch−a kÓ l−îng ®ç vì 


Thêi gian nu«i d−ìng rõng tõ 19 – 66 


n¨m tuú theo tr¹ng th¸i rõng 


C−êng ®é khai th¸c dù kiÕn lµ 20% 


ch−a kÓ l−îng ®ç vì 


 


Tõ tãm t¾t kÕt qu¶ thö nghiÖm giao ®Êt giao rõng ë hai céng ®ång d©n c− 


th«n cho thÊy c¸c ®Æc ®iÓm chung nhÊt nh− sau: i) ph−¬ng thøc nhËn rõng ®−îc 


céng ®ång ®Ò xuÊt lµ nhãm hé hoÆc céng ®ång d©n c− th«n lµng, ii) ranh giíi giao 


®−îc céng ®ång quy ho¹ch chñ yÕu dùa vµo ranh giíi qu¶n lý rõng truyÒn thèng cña 


lµng vµ bao lÊy mét l−u vùc, iii) h×nh thµnh ban qu¶n lý rõng céng ®ång d©n c− th«n 


vµ cã quy −íc riªng ®Ó qu¶n lý rõng, iv) ngoµi môc ®Ých kinh doanh gç cñi rõng 


®−îc giao, môc ®Ých b¶o vÖ ®Çu nguån, l−u vùc hÇu nh− xuÊt hiÖn ë c¶ hai n¬i vµ 


®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng céng ®ång, ...  


 


Riªng kÕt qu¶ x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch nu«i d−âng vµ khai th¸c rõng gç cñi th«ng 


qua nghiªn cøu t¨ng tr−ëng tr÷ l−îng l©m phÇn, kÕ ho¹ch nµy cã tÝnh chÊt ®Þnh 


h−íng thuyÕt minh thêi gian vµ kh¶ n¨ng ng−êi d©n cã thÓ khai th¸c tµi nguyªn rõng 


giao cho ®Þa ph−¬ng. KÕ ho¹ch kinh doanh rõng ®−îc lËp vµ cã thÓ qu¶n lý ®−îc bëi 
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céng ®ång d©n c− th«n ®−îc thuyÕt minh trong kÕt qu¶ nghiªn cøu lËp kÕ ho¹ch 


qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. 


§Ó qu¶n lý kinh doanh rõng gç ®· nghiªn cøu t¨ng tr−ëng, sinh tr−ëng rõng 


lµm c¬ së  x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu phôc vô lËp kÕ ho¹ch kinh doanh trong t−¬ng lai, 


bao gåm: i) tr÷ l−îng rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c, ii) l−îng t¨ng tr−ëng cña rõng, 


iii) thêi gian nu«i d−ìng rõng, iv) c−êng ®é khai th¸c vµ l−îng khai th¸c cho tÊt c¶ 


c¸c tr¹ng th¸i, kiªñ rõng sÏ giao cho nhãm hé, céng ®ång qu¶n lý kinh doanh.  


B¶ng 5.2: Th«ng sè kü thuËt nu«i d−âng, khai th¸c rõng gç lµng §ª Tar 
KiÓu rõng Tr¹ng 


th¸i rõng 
M1 (M hiÖn 


t¹i m3/ha) 
Mc (M chuÈn 
lóc khai th¸c 


m3/ha)


Pm (%) Zm 
(m3/ha/n¨m)


Thêi gian nu«i 
d−ìng n (n¨m) 


C−êng 
®é khai 
th¸c I% 


(ch−a kÓ 
®ç vì)


Mkt (M 
khai th¸c 


m3/ha)


IIA 72 200 7.3 5.2 25 25 50
IIB 106 200 7.4 7.9 12 25 50
IIIA1 241 350 5.8 13.9 8 25 88
IIIA2 344 350 3.9 13.5 1 25 88


Th−êng 
xanh 


IIIA3 414 350 2.6 10.9 1 25 88
RIIB  106 150 3.6 3.8 12 20 30Khép 
RIIIA1 78 120 3.9 3.1 14 20 24


 
 


B¶ng 5.3: Th«ng sè kü thuËt nu«i d−âng, khai th¸c rõng gç lµng Ea Ch¨ W©u 
KiÓu rõng Tr¹ng 


th¸i 
rõng 


M1 (M hiÖn 
t¹i m3/ha) 


Mc (M chuÈn 
lóc khai th¸c 


m3/ha)


Pm (%) Zm 
(m3/ha/n¨m)


Thêi gian 
nu«i d−ìng   


(n n¨m) 


C−êng ®é 
khai th¸c 
I% (Ch−a 
kÓ ®ç vì)


Mkt   
(M khai 


th¸c 
m3/ha)


RIIA 16 110 8.9 1.4 66 20 22
RIIB  41 110 6.3 2.6 27 20 22Khép 
RIIIA1 58 110 4.8 2.8 19 20 22


 
C¸c th«ng sè kü thuËt trong b¶ng 5.2 vµ 5.3 ®−îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c c¨n 


cø sau: 


Tr÷ l−îng rõng chuÈn (Mc): Lµ tr÷ l−îng ®Ó khi khai th¸c rõng cã ZM ®¹t 


max, nghiªn cøu quan hÖ ZM víi M theo 02 kiÓu rõng th−êng xanh vµ rõng khép, 


trong ®ã ZM ®¹t max víi M tõ 200 – 350m3/ha ë rõng th−êng xanh vµ tõ 110 – 


150m3/ha ë rõng khép vµ biÕn ®éng theo lËp ®Þa, tr¹ng th¸i xuÊt ph¸t. Dùa trªn c¬ së 


nµy ®· x¸c ®Þnh ®−îc tr÷ l−îng chuÈn Mc cÇn nu«i d−ìng ®Ó ®¹t ®−îc cho tõng 


tr¹ng th¸i, kiÓu rõng. C¸c chØ tiªu t¨ng tr−ëng l©m phÇn Pm, ZM x¸c ®Þnh qua t¨ng 


tr−ëng ®Þnh kú vµ ph−¬ng tr×nh quan hÖ ZM – M  theo tõng kiÓu rõng 
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y = -0.0002x2 + 0.1137x - 1.9271
R2 = 0.603
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§å thÞ 5.1: Quan hÖ Zm - M rõng l¸ réng th−êng xanh 


 


y = -9E-08x4 + 3E-05x3 - 0.0034x2 + 0.1718x - 0.5647
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§å thÞ 5.2: Quan hÖ Zm - M rõng khép 


 


Quan hÖ Zm = f(M) d¹ng hµm parabol bËc 2 ë rõng th−êng xanh: (Sè liÖu 


tÝnh to¸n trong phô lôc 2): 
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Zm = - 0,0002 M2 + 0,1137 M – 1,9271    (5.1) 


Víi n = 22, R = 0,776  øng víi P < 0,05 


 


Quan hÖ Zm = f(M) d¹ng hµm parabol bËc 4 ë rõng khép: 


Zm = - 9E-08 M4 + 3E-05M3 – 0,0034M2 + 0,1718M – 0,5647 (5.2) 


Víi n = 20, R = 0,818 øng víi P < 0,05 


 


Thêi gian nu«i d−ìng rõng (n) ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: 


Zm
MMcn 1−=        (5.3) 


§©y lµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó rõng ®¹t ®−îc tr÷ l−îng cã thÓ ®−a vµo khai 


th¸c. KÕt qu¶ cho thÊy ®èi víi rõng th−êng xanh tr¹ng th¸i IIIA2 vµ IIIA3 cã thÓ ®−a 


vµo khai th¸c ngay trong c¸c n¨m ®Õn; tr¹ng th¸i IIIA1 cÇn nu«i d−ìng trong 8 n¨m; 


®èi víi c¸c tr¹ng th¸i kh¸c IIA vµ IIB cÇn nu«i d−ìng thêi gian dµi h¬n tõ 12 – 25 


n¨m. §èi víi rõng khép tr¹ng th¸i RIIIA1 thêi gian nµy lµ gÇn 20 n¨m, cßn víi rõng 


khép non thêi gian nu«i d−ìng kh¸ dµi, tõ 30 – 60 n¨m 


C−êng ®é khai th¸c vµ l−îng khai th¸c: C−êng ®é khai th¸c dù kiÕn tï 20-


25% theo tõng kiÓu rõng (ch−a kÓ l−îng ®ç vì kho¶ng 10-15%), trªn c¬ së nµy dù 


b¸o ®−îc l−îng khai th¸c.   


C¸c th«ng sè kü thuËt nu«i d−âng, khai th¸c rõng nghiªn cøu lµ c¬ së ®Ó 


ph¶n håi mét sè mÆt cña chÝnh s¸ch trong giao ®Êt giao rõng nh− tr¹ng th¸i rõng, 


quy m« diÖn tÝch, thêi gian giao ®Êt giao rõng ®Ó b¶o ®¶m cho viÖc tæ chøc kinh 


doanh rõng khÐp kÝn ë céng ®ång, phÇn nµy ®−îc th¶o luËn trong môc gi¶i ph¸p 


chÝnh s¸ch giao ®Êt giao rõng.  


iii) VÒ hiÖu qu¶ ®−îc x¸c ®Þnh trong hai ph−¬ng ¸n G§GR: 


Hai ph−¬ng ¸n G§GR ®−îc thiÕt kÕ vµ x¸c ®Þnh c¸c hiÖu qu¶ vÒ c¸c mÆt kinh 


tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng, kÕt qu¶ ®−îc tãm t¾t trong b¶ng 5.4 


B¶ng 5.4: HiÖu qu¶ cña hai ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng ë hai céng ®ång 


LÜnh vùc Lµng §ª Tar, B©hnar, rõng th−êng xanh Lµng Ea Ch¨ W©u, Jrai, rõng khép 


Kinh tÕ Ng−êi d©n ®−îc h−ëng lîi trùc tiÕp: 


Tõ gç cñi qua ch¨m sãc, tØa th−a nu«i 


d−ìng, khai th¸c rõng, lµm giµu rõng. Trong 


5 n¨m ®Çu cã thu nhËp tõ khai th¸c gç ë 984 


ha rõng trung b×nh vµ giµu, mçi n¨m kho¶ng 


100ha 


Ng−êi d©n ®−îc h−ëng lîi trùc tiÕp: 


Tæ chøc ®iÒu chÕ rõng kinh doanh cñi, mét 


nhu cÇu cao trong vïng khi mµ diÖn tÝch rõng 


®ang thu hÑp 


Sö dông ®Êt rõng vµ rõng non, nghÌo ®Ó lµm 


giµu rõng nh− trång ®iÒu ghÐp, b¹ch ®µn, 







 70


LÜnh vùc Lµng §ª Tar, B©hnar, rõng th−êng xanh Lµng Ea Ch¨ W©u, Jrai, rõng khép 


Thu ho¹ch l©m s¶n ngoµi gç.  


Kinh doanh d−íi t¸n rõng, lµm giµu rõng 


b»ng c©y ®Æc s¶n nh− Giã bÇu, QuÕ rõng, 


tre lÊy m¨ng 


 


nu«i nÊm, ong, trång tre ven suèi 


Kinh doanh l©m s¶n ngoµi gç, trong ®ã cã l¸ 


ghe, mét lo¹i c©y cã gi¸ trÞ vµ cã mËt ®é lín 


trong vïng, tõ ®©y cã thÓ t¹o nghÒ thñ c«ng 


cho hé gia ®×nh. 


X∙ héi æn ®Þnh trËt tù x· héi trong khu vùc, h¹n chÕ 


t×nh tr¹ng lÊn chiÕm ®Êt tr¸i phÐp, x©m canh, 


ph¸ rõng ®Ó canh t¸c cña c− d©n bªn ngoµi. 


Rõng cã chñ thùc sù vµ ®−îc qñan lý bëi 07 


nhãm hé gia ®×nh vµ céng ®ång. 


Gãp phÇn kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c truyÒn 


thèng qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn cña 


dßng hä, céng ®ång ng−êi Bahnar, b¾t ®Çu 


cho viÖc ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý rõng dùa 


vµo céng ®ång. 


 


æn ®Þnh trËt tù x· héi trong khu vùc, h¹n chÕ 


t×nh tr¹ng ph¸ rõng tr¸i phÐp ®Ó chuyÓn môc 


®Ých sö dông nh− hiÖn nay, lÊy l¸ ghe, khai 


th¸c cñi, ®èt than cña c− d©n bªn ngoµi.  


Rõng cã chñ thùc sù vµ ®−îc qñan lý bëi 


céng ®ång 


Khëi ®Çu cho viÖc ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý 


rõng dùa céng ®ång 


 


M«i 


tr−êng 


Gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn 2.082 ha rõng 


tù nhiªn vµ phôc håi n©ng cao ®é che phñ 


cho 513 ha ®Êt ch−a cã rõng.  


Rõng ®−îc lµm giµu, n©ng cao gi¸ trÞ kinh tÕ 


còng nh− chøc n¨ng phßng hé cña rõng. 


Khu vùc G§GR ph©n bè trªn nói cao, dèc vµ 


lµ ®Çu nguån cña hÖ thèng thuû lîi vµ n−íc 


s¹ch trong lµng. B¶o vÖ ®−îc diÖn tÝch rõng 


nµy sÏ gãp phÇn quan träng trong b¶o vÖ 


c¸c c¬ së h¹ tÇng thuû lîi vµ cung cÊp n−íc 


sinh ho¹t, s¶n xuÊt æn ®Þnh trong lµng vµ khu 


vùc l©n cËn; cô thÓ lµ hÖ thèng n−íc s¹ch do 


UNICEF tµi trî cho lµng vµ hÖ thèng thuû lîi 


võa ®−îc x©y dùng theo ch−¬ng tr×nh 135 


phôc vô cung cÊp n−íc cho më réng vµ 


th©m canh lóa n−íc cho 3 lµng trong khu 


vùc. 


 


B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn 419ha rõng khép cßn Ýt 


ái trong khu vùc 


Gãp phÇn quan träng trong b¶o vÖ nguån 


n−íc ®Çu nguån s«ng Ia Yunpa vµ nguån 


n−íc cung cÊp cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña 


chÝnh céng ®ång lµng Ea Cha W©u, 


Chèng tho¸i ho¸ xãi mßn ®Êt khu vùc nói 


Ch− A Thai; rõng ®−îc tõng b−íc ®−îc phôc 


håi gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng phßng hé.  
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B¶n ®å 5.1: B¶n ®å hiÖn tr¹ng vµ giao ®Êt giao rõng lµng §ª Tar 
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B¶n ®å 5.2: B¶n ®å giao ®Êt giao rõng cho nhãm hé 1 lµng §ª Tar 
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B¶n ®å 5.3: B¶n ®å hiÖn tr¹ng vµ giao ®Êt giao rõng lµng Ea Ch¨ W©u 
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5.2.1 Gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch, tæ chøc thÓ chÕ trong giao ®Êt giao 
rõng cho céng ®ång 
Trªn c¬ së thö nghiÖm giao ®Êt giao rõng ë hai céng ®ång d©n téc thiÓu sè 


chÝnh ë tØnh Gia Lai lµ Bahnar vµ Jrai ë hai vïng sinh th¸i rõng kh¸c nhau lµ rõng 


th−êng xanh vµ rõng khép, ®ång thêi kiÓm nghiÖm viÖc thùc hiÖn luËt ®Êt ®ai, c¸c 


chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn giao ®Êt giao rõng, ph©n chia lîi Ých cho ng−ßi nhËn rõng; 


®Ò tµi ®· ph¸t hiÖn vµ ®i ®Õn ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch, tæ chøc 


thÓ chÕ nh− sau. 


5.2.1.1 Quy ho¹ch vïng ph¸t triÓn l©m nghiÖp céng ®ång, x¸c ®Þnh ranh 
giíi - vÞ trÝ, tr¹ng th¸i rõng trong  giao ®Êt giao rõng cho céng ®ång 


Trong thùc tiÔn hiÖn nay, t¹i nhiÒu cuéc héi th¶o l©m nghiÖp céng ®ång quèc 


gia, khu vùc, ®Þa ph−¬ng; trong nhiÒu nghiªn cøu... khi mµ hÇu nh− mäi ng−êi ®Òu 


thÊy râ rµng nhu cÇu ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång ®Ó hç 


trî cho qu¶n lý rõng bÒn v÷ng, hç trî cho hÖ thèng qu¶n lý rõng tËp trung kh«ng thÓ 


kiÓm so¸t næi t×nh tr¹ng ph¸ rõng, gi¶m t×nh tr¹ng mÊt rõng, gi¶m chi ng©n s¸ch cho 


hîp ®ång b¶o vÖ rõng vµ g¾n víi gi¶i quyÕt ®Êt ®ai, viÖc lµm, xo¸ ®ãi nghÌo trªn c¬ 


së dùa vµo ho¹t ®éng l©m nghiÖp cho c¸c céng ®ång thiÓu sè vïng cao, th× c©u hái 


lín vÉn ®ang ®−îc ®Æt ra lµ ë ®©u cÇn thiÕt ph¸t triÓn qu¶n lý rõng dùa vµo céng 


®ång? ph¹m vi ranh giíi nã ®Õn ®©u trong quy ho¹ch ®Êt ®ai, trong hÖ thèng qu¶n lý 


rõng? lo¹i rõng, tr¹ng th¸i rõng nµo nªn giao cho céng ®ång qu¶n lý? §· cã nh÷ng ý 


kiÕn cho r»ng nªn giao c¸c khu rõng ch−a cã chñ qu¶n lý, c¸c khu rõng nghÌo kiÖt 


hoÆc chØ lµ ®Êt trèng ®Ó céng ®ång qu¶n lý kinh doanh. §iÒu nµy còng ®· t¹o nªn 


cuéc tranh luËn s«i næi víi nh÷ng ý kiÕn ph¶n biÖn lµ: i) Khi ®· c«ng nhËn sù cÇn 


thiÕt vµ chñ thÓ qu¶n lý rõng céng ®ång, th× chñ thÓ nµy cÇn ®−îc b×nh ®¼ng trong 


qu¶n lý vµ kinh doanh tµi nguyªn, do ®ã cÇn cã quy ho¹ch vµ giao rõng c©n ®èi, 


thÝch hîp gi÷a c¸c chñ thÓ kh¸c nhau tham gia qu¶n lý rõng trªn mét ®Þa bµn, ii) §èi 


víi c¸c c«ng ty, l©m tr−êng lín, qu¶n lý nhiÒu tµi nguyªn rõng vÉn gÆp ph¶i khã 


kh¨n trong kinh doanh th× liÖu chØ giao rõng nghÌo kiÖt, ®Êt trèng cho céng ®ång th× 


hä cã thÓ kinh doanh vµ cã thu nhËp? NÕu chØ giao ®Êt trèng, rõng nghÌo kiÖt th× 


thùc chÊt chØ lµ h×nh thøc gi¶i quyÕt ®Êt ®Ó canh t¸c n«ng nghiÖp chø ch−a ph¶i lµ 


®Þnh h−íng ®Ó ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng céng ®ång, thu hót nguån lùc tõ 


ng−êi d©n ®Ó tham gia qu¶n lý, ph¸t triÓn rõng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng tõ l©m nghiÖp. 


§Ó gãp phÇn lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò nµy, trªn c¬ së thö nghiÖm giao ®Êt giao 


rõng ë hai céng ®ång còng nh− tæng quan c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, ®Ò tµi tiÕn hµnh 


ph¸t triÓn c¸c tiªu chÝ vµ gi¶i ph¸p ®Ó gióp cho viÖc x¸c ®Þnh vïng ph¸t triÓn l©m 


nghiÖp céng ®ång, ranh giíi vµ tr¹ng th¸i rõng khi G§GR ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn m« 
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h×nh qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång trong thùc tiÔn vïng cao, vïng ®ång bµo d©n 


téc thiÓu sè. C¸c kÕt qu¶ G§GR ë hai céng ®ång võa lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn tiªu chÝ 


®ång thêi còng lµ d÷ liÖu ®Ó kiÓm tra. 


B¶ng 5.5: Tiªu chÝ vµ gi¶i ph¸p quy ho¹ch vïng l©m nghiÖp céng ®ång 


C¸c tiªu chÝ Lµng §ª Tar, Bahnar, rõng 


th−êng xanh 


Lµng Ea Ch¨ W©u, Jrai, rõng 


khép 


I. Vïng quy ho¹ch ph¸t triÓn l©m nghiÖp céng ®ång: 


1. N¬i céng ®ång sèng phô 


thuéc vµo rõng, ®Êt rõng:  


Céng ®ång lµng cÇn cã c¸c 


s¶n phÈm ®a d¹ng tõ rõng, 


cÇn ®Êt ®Ó canh t¸c n−¬ng 


rÉy vµ qu¶n lý ®Êt bá ho¸ 


xen kÎ trong rõng, ph¸t triÓn 


hÖ thèng n«ng l©m kÕt hîp 


theo kiÓu c¶nh quan 


Thu ho¹ch LSNG: Cñi, nÊm, thøc 


¨n, c©y thuèc,...  


Gç lµm nhµ 


§Êt n−¬ng rÉy vµ ®Êt bá ho¸ n»m 


trong ®Êt l©m nghiÖp 


Thu ho¹ch LSNG: Cñi, chai 


côc, mËt ong, l¸ ghe lµm ®å 


mü nghÖ 


Gç, l¸ ghe lµm nhµ 


§Êt n−¬ng rÉy n»m xen kÎ 


trong rõng 


2. Cßn truyÒn thèng tæ chøc 


qu¶n lý rõng céng ®ång, cßn 


l−u gi÷ kiÕn thøc sinh th¸i 


®Þa ph−¬ng trong qu¶n lý, sö 


dông rõng 


TruyÒn thèng tæ chøc qu¶n lý rõng 


chung m¹nh, biÕt râ ranh giíi 


truyÒn thèng cña lµng, vai trß giµ 


lµng quan träng, céng ®ång ®oµn 


kÕt 


KiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng 


phong phó vÒ qu¶n lý vµ sö dông 


rõng th−êng xanh, phßng hé ®Çu 


nguån (Chi tiÕt ®−îc tr×nh bµy 


trong phÇn nghiªn cøu LEK) 


TruyÒn thèng tæ chøc qu¶n lý 


rõng chung cã gi¶m sót do t¸i 


®Þnh c−, tuy nhiªn vÉn cßn duy 


tr×, vai trß giµ lµng quan träng 


Cßn l−u gi÷ kiÕn thøc sinh th¸i 


®Þa ph−¬ng vÒ qu¶n lý vµ sö 


dông rõng khép, phßng hé ®Çu 


nguån (Chi tiÕt ®−îc tr×nh bµy 


trong phÇn nghiªn cøu LEK) 


3. N¬i céng ®ång cã mèi 


quan t©m cao ®Õn qu¶n lý 


tµi nguyªn rõng trong ph¸t 


triÓn 


Céng ®ång lµng cã mèi quan t©m 


rÊt cao ®Õn tµi nguyªn rõng trong 


khu vùc qu¶n lý truyÒn thèng ®Ó 


b¶o vÖ nguån n−íc, æn ®Þnh canh 


t¸c n«ng nghiÖp, kh«ng bÞ mÊt ®Êt 


canh t¸c rÉy, cã nguån lîi tõ rõng, 


®Æc biÖt lµ gç. 


Céng ®ång lµng cã mèi quan 


t©m ®Õn rõng v× b¶o vÖ rõng 


®Çu nguån, c¸c nguån lîi tõ 


rõng nh− cñi, l¸ ghe ®ang bÞ 


khai th¸c kh«ng kiÓm so¸t 


®−îc; ®Êt rÉy ch−a quy ho¹ch 


bÞ x©m canh. 


4. T¹o ra sù c«ng b»ng 


trong h−ëng c¸c lîi Ých tõ 


rõng cho céng ®ång 


Rõng vµ ®Êt rõng trong khu vùc 


do l©m tr−êng qu¶n lý, khai th¸c 


diÖn tÝch lín, trong khi ®ã céng 


®ång chØ cã ®−îc thu nhËp rÊt Ýt tõ 


tiÒn c«ng b¶o vÖ, trång rõng; ®Êt 


rÉy bÞ chuyÓn ®æi sang trång rõng. 


CÇn cã quy ho¹ch giao diÖn tÝch 


rõng truyÒn thèng ®Ó t¹o thu nhËp 


tõ rõng cho céng ®ång 


Rõng vµ ®Êt rõng thuéc x· 


qu¶n lý, tuy nhiªn kh«ng thÓ 


kiÓm so¸t ®−îc do ®ã bÞ ng−êi 


ngoµi khai th¸c LSNG, gç, cñi 


tù do; ®Êt rÉy bÞ x©m canh. 


G§GR cho céng ®ång ®ang 


b¶o vÖ rõng, t¹o ra thu nhËp tõ 


rõng  
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C¸c tiªu chÝ Lµng §ª Tar, Bahnar, rõng 


th−êng xanh 


Lµng Ea Ch¨ W©u, Jrai, rõng 


khép 


5. B¶o vÖ rõng tËp trung 


kh«ng hiÖu qu¶, ¸p lùc lªn 


tµi nguyªn rõng lín; cÇn cã 


sù tham gia cña céng ®ång 


míi cã thÓ b¶o vÖ æn ®Þnh 


rõng 


Rõng qu¶n lý tËp trung bëi l©m 


tr−êng, khã hoÆc kh«ng ng¨n c¶n 


®−îc khai th¸c gç, LSNG tr¸i 


phÐp; sö dông ®Êt ch−a hîp lý 


Rõng gÇn nh− v« chñ, trong 


khi ®ã céng ®ång ch−a cã 


quyÒn qu¶n lý, b¶o vÖ 


6. QuyÒn sö dông ®Êt vµ tµi 


nguyªn rõng kh«ng æn ®Þnh 


Céng ®ång vÉn canh t¸c rÉy, 


qu¶n lý ®Êt bá ho¸, sö dông 


LSNG, cñi, gç lµm nhµ trong ®Êt 


l©m nghiÖp nh−ng ch−a ®−îc thõa 


nhËn vÒ ph¸p lý nªn mÊt æn ®Þnh 


Céng ®ång vÉn canh t¸c rÉy, 


sö dông LSNG, cñi trong ®Êt 


l©m nghiÖp nh−ng ch−a ®−îc 


thõa nhËn vÒ ph¸p lý nªn mÊt 


æn ®Þnh, ®«i khi tranh chÊp. 


7. C¬ së h¹ tÇng, kinh tÕ, thÞ 


tr−êng yÕu kÐm nªn cÇn tæ 


chøc qu¶n lý rõng phi tËp 


trung, dùa vµo céng ®ång ®Ó 


®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng 


cña ng−êi d©n vµ phï hîp 


víi tr×nh ®é ph¸t triÓn 


C¶ hai n¬i ®Òu cã CSHT kÐm ph¸t triÓn, khã tiÕp cËn thÞ tr−êng, 


kinh tÕ hé yÕu, ch−a ph©n ho¸ râ. Do ®ã qu¶n lý rõng tËp trung, 


c«ng nghiÖp hoÆc theo hé gia ®×nh lµ ch−a thÝch hîp, trong khi ®ã 


®a sè c¸c hé ®Òu cïng h−ëng lîi tõ nguån tµi nguyªn rõng chung, 


nªn giao rõng cho céng ®ång lµng lµ thÝch hîp 


II. X¸c ®Þnh ranh giíi vµ tr¹ng th¸i rõng giao cho céng ®ång lµng 


8. Dùa vµo ranh giíi l−u vùc 


cña lµng: HÇu hÕt c¸c céng 


®ång bu«n lµng d©n téc 


thiÓu sè quÇn c− theo c¸c 


l−u vùc ®Ó canh t¸c vµ cã 


nguån n−íc. 


Khu vùc rõng céng ®ång quy 


ho¹ch vµ ®Ò nghÞ ®−îc nhËn bao 


trän l−u vùc suèi D¨k Payou  cña 


lµng, bao gåm hÖ thèng suèi cung 


cÊp n−íc s¹ch vµ thuû lîi 


Khu vùc lµng ®Ò xuÊt ®−îc 


nh©n bao trän mét s−ên nói 


Ch− A Thai, n¬i b¾t nguån cña 


hÖ thèng su«i ®æ vÒ lµng ®Ó 


cung cÊp n−íc vµ canh t¸c lóa 


n−íc 


9. Dùa vµo ranh giíi qu¶n lý 


®Êt ®ai canh t¸c truyÒn 


thèng 


Khu vùc céng ®ång ®Ò xuÊt giao 


thuéc diÖn tÝch qu¶n lý truyÒn 


thèng cña c¸c 7 dßng hä/nhãm hé 


trong lµng 


Khu vùc nói Ch− A Thai vµ 


d−íi ch©n nói lµ ®Êt canh t¸c 


tr−íc ®©y cña d©n lµng 


10. Giao rõng cã c¸c tr¹ng 


th¸i kh¸c nhau ®Ó cã thÓ tæ 


chøc kinh doanh vµ t¹o ra 


c«ng b»ng gi÷a c¸c chñ thÓ 


qu¶n lý rõng trªn ®Þa bµn 


(C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn rõng 


cô thÓ, tuy nhiªn kh«ng nªn 


quan ®iÓm chØ giao ®Êt 


trèng, rõng nghÌo kiÖt, hoÆc 


n¬i kh«ng thÓ khai th¸c,... 


cho céng ®ång) 


Khu vùc rõng th−¬ng xanh cßn 


phong phó, nªn ®· ®Ò nghÞ giao 


cho céng ®ång ®ñ c¸c lo¹i tr¹ng 


th¸i tõ ®Êt trèng, rõng non, ®Õn 


giµu nghÌo kh¸c nhau.  


Tæ chøc hÖ thèng gi¶i ph¸p kü 


thuËt cho c¸c tr¹ng th¸i rõng tõ tØa 


th−a, khai th¸c gç, LSNG cho ®Õn 


lµm giµu rõng, n«ng l©m kÕt hîp,,, 


®a d¹ng 


Khu vùc rõng khép nghÌo vµ 


non, nªn ®· giao cho céng 


®ång tõ ®Êt trèng ®Ó canh t¸c, 


rõng non vµ nghÌo 


Tæ chøc hÖ thèng gi¶i ph¸p kü 


thuËt khai th¸c cñi, lµm giµu 


rõng khép b»ng c©y mäc 


nhanh, trång c©y c«ng nghiÖp 


nh− ®iÒu, xoµi, b¹ch ®µn, n«ng 


l©m kÕt hîp 
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Sơ đồ phân chia đất lâm nghiệp theo nhóm hộ do cộng 


đồng quyết định – Làng Đê Tar, Bahnar 


C¸c tiªu chÝ Lµng §ª Tar, Bahnar, rõng 


th−êng xanh 


Lµng Ea Ch¨ W©u, Jrai, rõng 


khép 


11. Kh«ng cã tranh chÊp 


gi÷a c¸c lµng vÒ ranh giíi 


G§GR 


Lµng §ª Tar vµ c¸c lµng l©n cËn 


râ rµng vÒ vïng qu¶n lý truyÒn 


thèng 


ChØ cã lµng Ea Ch¨ W©u qu¶n 


lý khu vùc nµy 


 


Víi 11 tiªu chÝ ®· ph¸t triÓn trªn sÏ hç trî cho tiÕn tr×nh ra quyÕt ®Þnh trong 


quy ho¹ch sö dông vµ giao ®Êt giao rõng, x¸c ®Þnh c¸c vïng, khu vùc, lµng cÇn ¸p 


dông ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång vµ ranh giíi, diÖn tÝch, tr¹ng th¸i 


rõng cÇn giao cho céng ®ång qu¶n lý.  


5.2.1.2 Ph−¬ng thøc giao ®Êt giao rõng vµ cÊp quyÒn sö dông ®Êt ®Ó ph¸t 
triÓn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


VÊn ®Ò th¶o luËn ë môc nµy lµ giao ®Êt giao rõng cho ®èi t−îng nµo: Hé gia 


®×nh, nhãm hé/dßng hä hay céng ®ång d©n c− th«n lµng? GiÊy chøng nhËn quyÒn sö 


dông ®Êt ®−îc cÊp nh− thÕ nµo trong tr−êng hîp giao cho nhãm hé, céng ®ång d©n 


c−u th«n lµng? 


Trong c¶ hai tr−êng hîp nghiªn cøu, ë hai céng ®ång ®Òu tho¶ m·n 11 tiªu 


chÝ ®Ó giao ®Êt giao rõng cho céng ®ång, kÕt qu¶ cho thÊy céng ®ång cã nhu cÇu 


nhËn ®Êt l©m nghiÖp hoÆc theo nhãm hé/dßng hä hoÆc theo céng ®ång lµng. Theo 


kh¸i niÖm ®· thèng nhÊt th× viÖc 


G§GR cho nhãm hé/dßng hä còng 


®−îc xem nh− lµ giao cho céng 


®ång.  


§Ó tr¶ lêi c©u hái v× sao céng 


®ång kh«ng quyÕt ®Þnh nhËn ®Êt 


nhËn rõng theo tõng hé gia ®×nh, kÕt 


qu¶ c«ng cô PRA trong ph©n chia ®Êt 


rõng, phiÕu th¨m dß ®Õn tõng hé cho 


thÊy c¸c lý do sau: 


- Thùc tÕ cho thÊy c¸c khu rõng 


giao ®Òu cã d¹ng da b¸o, rõng 


giµu nghÌo, ®Êt trèng ph©n bè 


kh«ng ®Òu, do vËy nÕu giao cho 


tõng hé th× céng ®ång thùc sù 


kh«ng thÓ ph©n chia rõng, ®Êt 


rõng mét c¸ch c«ng b»ng ®−îc. 
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Cã nghÜa lµ ph¶i ph©n chia kh¸ ®ång ®Òu vÒ tõng lo¹i tr¹ng th¸i rõng cho tõng hé. 


Mét sè n¬i tr−íc ®©y kh«ng ¸p dông c«ng cô PRA ®Ó giao ®Êt giao rõng, c¸n bé 


kü thuËt ph©n chia rõng tr−íc trªn b¶n ®å vµ sau ®ã chØ ®Þnh tõng hé nhËn theo 


tõng l« rõng, ®Êt ®· chia s½n; kÕt qu¶ sau mét thêi gian céng ®ång kh«ng hµi lßng 


víi gi¶i ph¸p nµy, vµ viÖc G§GR ph¶i tiÕn hµnh lµm l¹i. Thùc tÕ cho thÊy tÝnh 


c«ng b»ng, ®ång ®Òu trong ph©n chia lîi Ých cña céng ®ång d©n téc thiÕu sè T©y 


Nguyªn thÓ hiÖn kh¸ râ, do ®ã viÖc ph©n chia kh«ng ®ång ®Òu lµ mét vÊn ®Ò cÇn 


quan t©m. Víi lý do ®ã viÖc quyÕt ®Þnh nhËn rõng theo nhãm hé, céng ®ång lµ 


mét gi¶i ph¸p thÝch hîp mµ céng ®ång lùa chän 


- Hé gia ®×nh lo ng¹i m×nh kh«ng ®ñ nh©n lùc vµ kh«ng thÓ tù b¶o vÖ rõng víi 


nh÷ng ¸p lùc khai th¸c l©m s¶n tr¸i phÐp, x©m canh, chèng l¹i d©n di c− tù do... 


do ®ã cÇn cã sù liªn kÕt trong céng ®ång 


- C¸c hé muèn h×nh thµnh nhãm hé ®Ó cã khu ®Êt, rõng chung ®Ó s¶n xuÊt, qu¶n lý 


vµ cã thÓ hîp t¸c, ®æi c«ng cho nhau nh− truyÒn thèng canh t¸c n−¬ng rÉy cña hä 


- C¸c khu rõng trong lµng c¸c hé th−êng ®−îc sö dông, h−ëng lîi chung nhiÒu lo¹i 


l©m s¶n, do ®ã viÖc giao rõng t¸ch riªng cho tõng hé sÏ kh«ng thÝch hîp vµ kh«ng 


cã tÝnh thùc tÕ trong viÖc qu¶n lý riªng nguån lîi cña tõng hé 


- VÊn ®Ò chuyÓn nh−îng ®Êt ®ai trong c¸c céng ®ång d©n téc thiÓu sè ®ang diÔn ra 


phøc t¹p, do ®ã céng ®ång quyÕt ®Þnh nhËn chung nhãm hoÆc chung lµng thÓ 


hiÖn mèi rµng buéc cña c¸c thµnh viªn trong céng ®ång trong sö dông tµi nguyªn 


chung, tr¸nh viÖc chuyÓn nh−îng, bu«n b¸n ®Êt nÕu giao cho tõng hé gia ®×nh. 


- VÒ mÆt l©m nghiÖp, chia nhá c¸c khu rõng, ®Êt theo hé sÏ khã kh¨n trong tæ chøc 


s¶n xuÊt vµ t¹o ra hµng ho¸. §èi víi kinh doanh rõng gç, cñi, vµ ngay c¶ l©m s¶n 


ngoµi gç th× diÖn tÝch ë cÊp n«ng hé sÏ khã ®Ó tæ chøc kinh doanh rõng khÐp kÝn, 


t¹o ra s¶n phÈm cã quy m« ®ñ lín ®Ó b¸n. 


Do ®ã còng qua phiÕu th¨m dß ®Õn tõng hé gia ®×nh vµ th¶o luËn ë c¸c cuéc 


häp nhãm giµ lµng, l·nh ®aä th«n, häp toµn lµng, sö dông c«ng cô ph©n chia rõng 


trªn s¬ ®å, céng ®ång lµng Ea Ch¨ W©u quyÕt ®Þnh nhËn rõng chung c¶ lµng; trong 


khi ®ã ë lµng §ª Tar, céng ®ång ®· quyÕt ®Þnh nhËn rõng theo nhãm hé/dßng hä, ®· 


h×nh thµnh 07 nhãm hé nhËn rõng. Kh«ng cã tr−êng hîp hé nµo ®Ò nghÞ ®−îc nhËn 


®Êt rõng riªng, cã nghÜa lµ 100% hé cã nhu cÇu hîp t¸c víi nhau trong qu¶n lý tµi 


nguyªn rõng. Nh− vËy cã thÓ thÊy ®èi víi c¸c céng ®ång lµng phï hîp víi c¸c tiªu 


chÝ quy ho¹ch vïng l©m nghiÖp céng ®ång th× nhu cÇu qu¶n lý rõng chung, theo 


céng ®ång lµ thùc tÕ kh¸ch quan, phï hîp víi nguyÖn väng, nhu cÇu còng nh− n¨ng 


lùc cña céng ®ång vµ ®iÒu nµy do céng ®ång lùa chän vµ quyÕt ®Þnh. 
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C¸c ®Æc tr−ng cña c¸c hé trong mét dßng hä/nhãm hé ®−îc ph¸t hiÖn th«ng 


qua phiÕu th¨m dß lµ: 


- Cïng chung mét dßng hä, quan hÖ huyÕt thèng hä hµng gÇn gñi 


- Cïng qu¶n lý mét khu vùc s¶n xuÊt, khu vùc rõng ®Ó thu h¸i l©m s¶n vµ canh t¸c 


n−¬ng rÉy 


- Th−êng hîp t¸c víi nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®æi c«ng, t−¬ng trî nhau 


- Cã ®Êt ®ai liÒn kÒ nhau vµ th−êng hç trî nhau, chia sÎ nhau ®Êt ®ai canh t¸c. 


- Xa h¬n cã thÓ lµ mét nhãm së thÝch trong qu¶n lý vµ sö dông tµi nguyªn 


C¸c ®Æc tr−ng nµy còng rÊt gÇn gñi víi tiªu chÝ ph©n chia nhãm hé khi nhËn 


®Êt nhËn rõng cña céng ®ång d©n téc thiÓu sè M’N«ng tØnh Dak N«ng, ë ®©y hä 


còng ph©n chia thµnh 08 nhãm hé nhËn ®Êt nhËn rõng trong mét bu«n, kÝch th−íc 


mçi nhãm lµ 8 – 20 hé, vµ cã ®Õn trªn 90% hé ®−îc th¨m dß ®· ®−a ra quyÕt ®Þnh 


nhËn rõng theo nhãm hé [8] 


§Ó thÊy râ h¬n vÒ quy m« ph©n chia nhãm hé, so s¸nh kÕt qu¶ G§GR theo 


nhãm hé vµ céng ®ång lµng ë hai lµng nghiªn cøu trong b¶ng 5.6 


B¶ng 5.6: Quy m« nhãm hé, céng ®ång nhËn ®Êt l©m nghiÖp ë hai lµng nghiªn cøu 


Ph−¬ng thøc giao, 


quy m« nhãm hé  


Lµng §ª Tar Lµng Ea Ch¨ W©u 


Tæng sè hé/lµng 72 29 


Ph−¬ng thøc G§GR Giao cho céng ®ång lang 


vµ qu¶n lý, sö dông theo 


nhãm hé/dßng hä 


NhËn chung céng ®ång lµng 


Sè nhãm 07 01 


Quy m« sè 


hé/nhãm, céng 


®ång 


9 – 13 hé/nhãm 29 hé/ céng ®ång lµng 


DiÖn tÝch giao  2.594ha 420ha 


DiÖn tÝch b×nh 


qu©n/hé 


37ha/hé 15ha/hé 


 


Trªn c¬ së hai ®iÓm nghiªn cøu còng nh− tham kh¶o kÕt qu¶ ë mét sè céng 


kh¸c cho thÊy, ngoµi c¸c tiªu chÝ ®Ó h×nh thµnh nhãm hé trong mét lµng nh− ®· nãi 


trªn, mét yÕu tè kh¸c kh«ng kÐm phÇn quan träng ®Ó h×nh thµnh nhãm hé lµ quy m« 


sè hé trong mét céng ®ång lín hay nhá. Trong c¸c céng ®ång cã quy m« sè hé lín 


th× céng ®ång th−êng quyÕt ®Þnh ph©n chia thµnh c¸c nhãm hé ®Ó dÔ qu¶n lý rõng 
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còng nh− chia sÎ c¸c lîi Ých tõ rõng. RÊt khã ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ quy m« 


céng ®ång lín hay nhá, tuy nhiªn cã thÓ nh×n vµo kÝch th−íc ph©n chia nhãm hé ë 


c¸c n¬i giao ®Êt giao rõng ®Ó thÊy ®−îc quyÕt ®Þnh cña céng ®ång. Th«ng th−êng 


mçi nhãm hé biÕn ®éng sè hé tõ 10 – 30 hé, do ®ã trong thùc tÕ nh÷ng lµng cã sè 


hé cao h¬n 30 th× kh¶ n¨ng ph©n chia theo nhãm hé lµ thÝch hîp cho c«ng t¸c qu¶n 


lý tµi nguyªn. QuyÕt ®Þnh ph©n chia theo nhãm hé còng nãi nªn vÒ n¨ng lùc qu¶n lý 


vµ kiÓm so¸t chung trong lµng, víi quy m« sè hé lín th× rÊt khã kiÓm so¸t trong ®iÒu 


kiÖn céng ®ång. Tuy nhiªn viÖc ph©n chia nhãm hé lµ ®Ó x¸c ®Þnh khu vùc rõng cho 


tõng nhãm theo truyÒn thèng dßng hä, cßn viÖc qu¶n lý rõng th× c¸c nhãm vÉn tu©n 


theo quy uíc qu¶n lý rõng cña céng ®ång lµng, cã ban qu¶n lý rõng céng ®ång lµng 


chung, cã nghÜa kh«ng ph©n chia ra nhiÒu céng ®ång/dßng hä trong mét lµng khi 


qu¶n lý kinh doanh rõng, kÕt qu¶ nµy thÓ hiÖn ë quyÕt ®Þnh cña lµng §ª Tar h×nh 


thµnh ban qu¶n lý rõng céng ®ång lµng vµ quy −íc qu¶n lý rõng chung. 


Nh− vËy trong c¸c vïng ph¸t triÓn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, ph−¬ng 


thøc giao ®Êt giao rõng vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt thÝch hîp lµ giao 


cho céng ®ång d©n c− lµng hoÆc nhãm hé/dßng hä. 


Trong nghÞ ®Þnh 163 kh«ng ®Ò cËp ®Õn viÖc giao ®Êt giao rõng cho céng ®ång 


lµng, nhãm hé; tuy nhiªn trong ®iÒu 9 cña LuËt ®Êt ®ai söa ®æi n¨m 2003 ®· x¸c 


®Þnh cã ®èi t−îng ng−êi sö dông ®Êt lµ céng ®ång lµng hoÆc nhãm hé chung dßng 


hä. Do ®ã ë ®Þa ph−¬ng hoÆc cã thÓ trùc tiÕp vËn dông luËt ®Êt ®ai ®Ó cÊp giÊy 


chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho céng ®ång lµng, nhãm hé; hoÆc UBND tØnh cã 


thÓ ra v¨n b¶n d−íi luËt ®Ó tiÕn hµnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho ®èi 


t−îng nµy. 


Trong tr−êng hîp cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho nhãm hé, dßng 


hä, céng ®ång lµng, cÇn vËn dông ®iÒu 48 cña luËt ®Êt ®ai 2003: “Trong tr−êng hîp 


thöa ®Êt thuéc quyÒn sö dông chung cña céng ®ång d©n c− th× giÊy chøng nhËn 


quyÒn sö dông ®Êt ®−îc cÊp cho céng ®ång d©n c− vµ trao cho ng−êi ®¹i diÖn hîp 


ph¸p cña céng ®ång d©n c− ®ã” 


Ngoµi ra vÊn ®Ò s¬ ®å ®Êt ®ai trong “Sæ ®á” còng cÇn ®−îc c¶i thiÖn ®èi víi 


giao ®Êt giao rõng. Thùc tÕ tõ tr−íc ®Õn nay, ngµnh ®Þa chÝnh chñ yÕu giao ®Êt n«ng 


nghiÖp, thæ c−, ®Êt khu c«ng nghiÖp,... nªn s¬ ®å chØ thÓ hiÖn diÖn tÝch, ranh giíi; 


trong khi ®ã trong giao rõng, vÊn ®Ò quan träng lµ cÇn thÓ hiÖn râ tr¹ng th¸i rõng 


giµu nghÌo kh¸c nhau, còng nh− gi¶i ph¸p qu¶n lý kinh doanh ®Þnh h−íng cho tõng 


tr¹ng th¸i rõng ®Ò cã thÓ gi¸m s¸t kiÓm tra, ®ång thêi ng−êi d©n còng râ rµng vÒ 


quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi tõng tr¹ng th¸i rõng, b¶n ®å trong sæ ®á 


thÓ hiÖn râ nh− vËy cßn gióp cho viÖc x¸c minh tû lÖ h−ëng lîi minh b¹ch theo 
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quyÕt ®Þnh 178, v× trong quyÕt ®Þnh nµy tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm rõ rõng ®−îc ph©n 


chia cho ng−ßi nhËn rõng dùa vµo tr¹ng th¸i rõng lóc giao. B¶n ®å trong sæ ®á cÇn 


theo mÉu b¶n ®å giao ®Êt giao rõng cã thÓ hiÖn ®Çy ®ñ tr¹ng th¸i rõng, vÝ dô b¶n ®å 


5.2: Giao ®Êt giao rõng cho nhãm 1, lµng §ª Tar lµ mét minh ho¹ 


5.2.1.3 Quy m« diÖn tÝch, thêi gian giao ®Êt giao rõng 
NghÞ ®Þnh 163 quy ®Þnh h¹n møc giao ®Êt giao rõng kh«ng qu¸ 30 ha/hé víi 


thêi gian giao lµ 50 n¨m. §Ò tµi ®· thö nghiÖm giao ®Êt giao rõng vµ tÝnh to¸n c¸c 


chØ tiªu kü thuËt ®Ó kiÓm nghiÖm c¸c chØ tiªu nµy vµ ®Ò xuÊt c¸c tiªu chÝ x¸c ®Þnh 


trong ®iÒu kiÖn qu¶n lý dùa vµo rõng céng ®ång.  


B¶ng 5.7: Tiªu chÝ x¸c ®Þnh quy m« diÖn tÝch vµ thêi gian giao ®Êt giao rõng 


Tiªu chÝ ®Ò xuÊt NghÞ ®Þnh 


163 


Lµng 


§ª Tar 


Lµng Ea 


Ch¨ W©u 


Thêi gian giao ®Êt giao rõng: Ph¶i b¶o ®¶m cho ng−êi nhËn 


rõng cã ®ñ thêi gian kinh doanh Ýt nhÊt mét chu kú hoÆc lu©n kú:


- §èi víi trång rõng hoÆc c©y c«ng nghiÖp, c¨n cø vµo chu kú 


kinh doanh cña lo¹i c©y trång 


- §èi víi c¸c tr¹ng th¸i rõng cÇn c¨n cø vµo thêi gian nu«i 


d−ìng cña lo¹i rõng xÊu nhÊt ®¹t tr¹ng th¸i khai th¸c: 


Rõng th−êng xanh, tr¹ng th¸i rõng non, nghÌo th× thêi gian 


ng¾n nhÊt lµ 25 n¨m 


Rõng khép, tr¹ng th¸i rõng non, nghÌo thêi gian ng¾n nhÊt lµ 


60 n¨m 


50 n¨m Ýt nhÊt lµ 50 n¨m 


KiÓm tra ®Þnh kú 5 – 


10 n¨m 


 


DiÖn tÝch giao cho hé: B¶o ®¶m ®ñ diÖn tÝch rõng ®Ó tæ chøc 


kinh doanh rõng khÐp kÝn theo lu©n kú 


Lu©n kú nµy th−êng lµ 25 - 30 n¨m tuú theo kiÓu rõng, gi¶ ®Þnh 


mçi hé cÇn kinh doanh 01 ha rõng/n¨m th× tæng diÖn tÝch cÇn 


cho mçi hé ®Ó kinh doanh khÐp kÝn lµ 25 - 30ha. 


 


30ha 37ha/hé 15ha/hé 


 


Nh− vËy thêi gian G§GR 50 n¨m theo nghÞ ®Þnh 163 lµ kh¸ phï hîp trong 


nhiÒu tr−êng hîp trång, nu«i d−ìng rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c, tuy nhiªn ®èi víi 


rõng khép non vµ nghÌo kiÖt thêi gian nµy ®ßi hái dµi h¬n. Trong thùc tÕ víi thêi 


gian dµi nªn cÇn ®Þnh kú kiÓm tra trong vßng 5-10 n¨m, do ®ã cã thÓ chÊp nhËn 


khung thêi gian 50 n¨m, nÕu c©y trång, tr¹ng th¸i rõng cã thêi gian nu«i d−ìng dµi 


h¬n th× cã thÓ gia h¹n khÕ −íc theo quy ®Þnh. Hai ph−¬ng ¸n ë hai céng ®ång ®−îc 


®Ò xuÊt theo ph−¬ng ¸n nµy 
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Nh×n chung quy m« giao tèi ®a lµ 30 ha/hé theo nghÞ ®Þnh 163 lµ thÝch hîp 


®Ó tæ chøc kinh doanh rõng khÐp kÝn, tõ ®©y lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh quy m« diÖn tÝch 


giao cho céng ®ång lµng trªn c¬ së sè hé. Trong tr−êng hîp diÖn tÝch rõng, ®Êt rõng 


khu vùc cña lµng Ýt th× diÖn tÝch cã thÓ nhá h¬n ®Ó phï hîp víi ranh giíi lµng, vÝ dô 


nh− kÕt qu¶ ë lµng Ea Ch¨ W©u lµ 15ha/hé. 


5.2.1.4 ChÝnh s¸ch h−ëng lîi s¶n phÈm gç  trong giao ®Êt giao rõng 
QuyÕt ®Þnh 178 vµ th«ng t− liªn tÞch sè 80 quy ®Þnh vÒ c¸ch ph©n chia lîi Ých 


cho ng−êi nhËn rõng, trong ®ã x¸c ®Þnh tû lÖ h−ëng lîi theo tõng tr¹ng th¸i rõng vµ 


thêi gian nu«i d−âng. Tuy nhiªn quyÕt ®Þnh nµy cßn thiÕu viÖc x¸c ®Þnh cho rõng 


khép, ®ång thêi còng ch−a nªu râ nguyªn t¾c ph©n chia lîi Ých. Do ®ã ®Ò tµi nghiªn 


cøu ®Ó gãp phÇn bæ sung tû lÖ h−ëng lîi cho rõng khép còng nh− ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch 


h−ëng lîi b¶o ®¶m c«ng b»ng cho ng−êi nhËn rõng. 


Nguyªn t¾c tÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç trong nghiªn cøu nµy lµ 


ng−êi nhËn rõng ®−îc thu phÇn t¨ng tr−ëng hµng n¨m cña rõng. Cã nghÜa lµ ng−êi 


nu«i rõng lu«n b¶o ®¶m phÇn vèn rõng cña quèc gia ®· giao cho hä vµ ®−îc h−ëng 


lîi nhê phÇn sinh tr−ëng tÝch luü. Nguyªn t¾c nµy b¶o ®¶m hai yªu cÇu: i) Hµi hoµ 


gi÷a b¶o ®¶m vèn rõng vµ h−ëng lîi cña ng−êi d©n, ii) khuyÕn khÝch ®−îc ng−êi 


nhËn rõng tæ chøc kinh doanh, ®Çu t− vµo rõng, ®Çu t− cµng cao th× t¨ng tr−ëng cµng 


lín vµ h−áng lîi cµng nhiÒu. 


C«ng thøc tÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi cho tõng tr¹ng th¸i rõng ®−îc x¸c ®Þnh 


theo hai tr−êng hîp nh− sau: 


1) Tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç khi nu«i rõng rõng ®¹t tiªu chuÈn khai 


th¸c: 


Cã nghÜa lµ ng−êi nhËn rõng ®· nu«i rõng ®¹t tiªu chuÈn rõng khai th¸c, tiªu 


chuÈn nµy ®−îc x¸c ®Þnh lµ tr÷ l−îng rõng cã l−îng t¨ng tr−ëng cao nhÊt (Mc). 


C¸ch tÝch to¸n nh− sau: 


 Tû lÖ % s¶n phÈm gç ng−êi nhËn rõng ®−îc h−ëng cho 01 n¨m nu«i rõng 


(d%): 


    
%
.%%


I
Pmd =       (5.4) 


C«ng thøc d% ®−îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c h−ëng lîi theo t¨ng tr−ëng, víi 


Pm% lµ % t¨ng tr−ëng tr÷ l−îng/n¨m vµ I% lµ % l−îng khai th¸c vÒ tr÷ l−îng, vËy 


tû lÖ nµy ph¶n ¶nh ®−îc % t¨ng tr−áng so víi l−îng khai th¸c/n¨m. 
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Víi:  
M
ZmPm =%  trong ®ã Zm ®−îc x¸c ®Þnh qua M nhê c¸c m« h×nh quan 


hÖ Zm = f(M) theo hai kiÓu rõng (hµm 5.1 vµ 5.2). Tõ hai hµm nµy ®· lËp b¶ng tra 


nhanh Zm, Pm theo M cho tõng kiÓu rõng 


B¶ng 5.8: BiÓu t¨ng tr−ëng rõng th−êng xanh 


M (m3) Zm 
(m3/ha/năm) Pm % M (m3) Zm 


(m3/ha/năm) Pm % M (m3) Zm 
(m3/ha/năm) Pm % 


20 0.27 1.3% 220 13.41 6.1% 420 10.55 2.5%
30 1.30 4.3% 230 13.64 5.9% 430 9.98 2.3%
40 2.30 5.8% 240 13.84 5.8% 440 9.38 2.1%
50 3.26 6.5% 250 14.00 5.6% 450 8.74 1.9%
60 4.17 7.0% 260 14.11 5.4% 460 8.05 1.8%
70 5.05 7.2% 270 14.19 5.3% 470 7.33 1.6%
80 5.89 7.4% 280 14.23 5.1% 480 6.57 1.4%
90 6.69 7.4% 290 14.23 4.9% 490 5.77 1.2%


100 7.44 7.4% 300 14.18 4.7% 500 4.92 1.0%
110 8.16 7.4% 310 14.10 4.5% 510 4.04 0.8%
120 8.84 7.4% 320 13.98 4.4% 520 3.12 0.6%
130 9.47 7.3% 330 13.81 4.2% 530 2.15 0.4%
140 10.07 7.2% 340 13.61 4.0% 540 1.15 0.2%
150 10.63 7.1% 350 13.37 3.8%      
160 11.14 7.0% 360 13.08 3.6%      
170 11.62 6.8% 370 12.76 3.4%      
180 12.06 6.7% 380 12.40 3.3%      
190 12.46 6.6% 390 12.00 3.1%      
200 12.81 6.4% 400 11.55 2.9%      
210 13.13 6.3% 410 11.07 2.7%       


B¶ng 5.9: BiÓu t¨ng tr−ëng rõng khép 


M (m3) Zm 
(m3/ha/năm) Pm % 


20 1.90 9.5%
30 2.63 8.8%
40 3.20 8.0%
50 3.71 7.4%
60 4.26 7.1%
70 4.89 7.0%
80 5.65 7.1%
90 6.56 7.3%


100 7.62 7.6%
110 8.79 8.0%
120 10.03 8.4%
130 11.27 8.7%
140 12.43 8.9%
150 13.39 8.9%
160 14.02 8.8%
170 14.16 8.3%
180 13.64 7.6%
190 12.26 6.5%
200 9.80 4.9%
210 6.01 2.9%
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I%: C−êng ®é khai th¸c (%), th«ng th−êng ®−îc x¸c ®Þnh biÕn ®éng tõ 30 – 


40% bao gåm c¶ l−îng ®ç vì trong khai th¸c tõ 10 -15%. I% tÝnh qua c«ng thøc 


Mc
MktI =% .  


Trong ®ã Mkt: Tr÷ l−îng c©y ®øng dù kiÕn khai th¸c (m3/ha). Mc: Tr÷ l−îng 


rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c (m3/ha), ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua m« h×nh Zm – M, 


trong ®ã Mc x¸c ®Þnh trªn c¬ së Zm ®¹t max, cã nghÜa lµ khi khai th¸c rõng sÏ ®¹t 


®−îc l−îng t¨ng tr−ëng tèi ®a ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao s¶n l−îng rõng.  Zm ®¹t 


max víi Mc tõ 200 – 350m3/ha ë rõng th−êng xanh vµ tõ 110 – 150m3/ha ë rõng 


khép vµ biÕn ®éng theo lËp ®Þa, tr¹ng th¸i xuÊt ph¸t. 


Sè n¨m nu«i d−ìng rõng (n): 
Zm


MMcn 1−=     (5.5) 


M1: Tr÷ l−îng rõng hiÖn t¹i, lóc giao (m3/ha); Mc:  Tr÷ l−îng rõng ®¹t tiªu 


chuÈn khai th¸c (m3/ha), ®· tr×nh bµy ë trªn. Zm: L−îng t¨ng tr−ëng hµng n¨m 


(m3/ha/n¨m) x¸c ®Þnh qua m« h×nh Zm – M 


Tæng % h−ëng lîi s¶n phÈm gç cña ng−êi nhËn rõng (tæng d%): tæng %d = 


d% x n. Tû lÖ nµy thuyÕt minh % gi¸ trÞ s¶n phÈm gç khai th¸c ng−êi nhËn rõng 


®−îc h−ëng t¹i thêi ®iÓm khai th¸c.  


B¶ng 5.10: Tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cña ng−êi nhËn rõng khu vùc rõng th−êng xanh vµ 
khép cña huyÖn Mang Yang, tØnh Gia Lai 


KiÓu rõng Tr¹ng 
th¸i 


Tû lÖ h−ëng 
lîi cña d©n 
(d%/n¨m) 


Thêi gian 
nu«i d−ìng 


(n n¨m) 


Tæng % d©n 
®−îc h−ëng 
khi khai th¸c 


IIA 18 25 >100 
IIB 19 12 >100 
IIIA1 14 8 >100 
IIIA2 10 1 10 


Th−êng 
xanh 


IIIA3 7 1 7 
RIIB  12 12 >100 


Khép 
RIIIA1 13 14 >100 


 


B¶ng 5.11: Tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cña ng−êi nhËn rõng khu vùc rõng khép huyÖn A 
Jun pa, tØnh Gia Lai 


KiÓu rõng Tr¹ng 
th¸i 


Tû lÖ h−ëng 
lîi cña d©n 
(%d/n¨m) 


Thêi gian 
nu«i d−ìng 


(n n¨m) 


Tæng % d©n 
®−îc h−ëng 
khi khai th¸c 


RIIA 30 66 >100 
RIIB  21 27 >100 Khép 
RIIIA1 16 19 >100 
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KÕt qu¶ nµy cho thÊy tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç ë c¸c tr¹ng th¸i, kiÓu rõng 


lµ kh¸c nhau do t¨ng tr−ëng thay ®æi, v× thêi gian nu«i d−ìng kh¸c nhau, cã thÓ khai 


th¸c ngay hoÆc ph¶i nu«i d−ìng trong thêi gian dµi, nªn tû lÖ h−ëng lîi ®Ò xuÊt lµ: 


- Rõng th−êng xanh non, ngheß vµ rõng khép non, nghÌo kiÖt: Khi khai th¸c ng−êi 


d©n ®−îc h−ëng 100% s¶n phÈm gç khai th¸c. 


- Rõng th−êng xanh trung b×nh: Mçi n¨m nu«i rõng ng−êi d©n ®−îc h−ëng 10% 


s¶n phÈm gç khai th¸c. 


- Rõng th−êng xanh giµu cã thÓ ®−a vµo khai th¸c ngay: Mçi n¨m nu«i rõng ng−êi 


d©n ®−îc h−ëng 7% s¶n phÈm gç khai th¸c. 


 


2) Tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç khi tiÕn hµnh gi¶i ph¸p chÆt chän c−êng 


®é nhá, lu©n kú ng¾n: 


§èi víi kinh doanh rõng céng ®ång, ®Ò tµi x©y dùng gi¶i ph¸p chÆt chän 


c−êng ®é nhá víi lu©n kú ng¾n, ¸p dông cho mäi tr¹ng th¸i rõng, kh«ng nhÊt thiÕt 


ph¶i chê ®¹t tiªu chuÈn rõng khai th¸c: 


- Lu©n kú ng¾n: 5 – 10 n¨m 


- C−êng ®é nhá d−íi 30% bao gåm c¶ ®æ vì, víi c−êng ®é ®ç vì th−êng b»ng 


c−êng ®é lÊy ra. Do ®ã khi thiÕt kÕ c−êng ®é chÆt kh«ng qu¸ 15% 


- S¶n phÈm lÊy ra ®a d¹ng: gç lín, gç nhá, cñi, lµm c¸c vËt liÖu s¶n xuÊt phôc vô 


cho nhu cÇu thiÕt yÕu cña céng ®ång vµ cã thÓ b¸n ra thÞ tr−êng ®Ó t¹o ra thu 


nhËp. 


Víi gi¶i ph¸p nµy sÏ hç trî cho tiÕn tr×nh qu¶n lý kinh doanh rõng céng ®ång 


tèt h¬n: 


- Kh«ng chê ®îi rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c nh− hiÖn nay: §a sè rõng giao lµ 


rõng nghÌo, non, do ®ã nÕu ®Ó ng−êi d©n chê ®îi cho ®Õn khi rõng ®¹t tiªu chuÈn 


khai th¸c th× qu¸ l©u, th−êng h¬n 20 n¨m, ®iÒu nµy sÏ lµm cho rõng Ýt cã ®ãng 


gãp cho ®êi sèng vµ ph¸t triÓn céng ®ång. Do ®ã xem xÐt gi¶i ph¸p kinh doanh 


th«ng qua chÆt c−êng ®é nhá, lu©n kú ng¾n lµ cÇn thiÕt, kÌm theo ®ã lµ gi¶i ph¸p 


kü thuËt thÝch hîp ®Ó b¶o ®¶m cÊu tróc rõng vµ nu«i d−ìng rõng ph¸t triÓn (Kü 


thuËt ®iÒu chØnh cÊu tróc rõng trong khai th¸c c−êng ®é nhá, lu©n kú ng¾n ®−îc 


tr×nh bµy cô thÓ trong h−íng dÉn lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


cña nghiªn cøu nµy) 


- ChÆt theo ph−¬ng ph¸p nµy sÏ kh«ng g©y tæn h¹i ®Õn vèn rõng, vÝ dô chÆt ë tr¹ng 


th¸i rõng nghÌo IIIA1  nÕu chän lu©n kú L = 5 n¨m, suÊt t¨ng tr−ëng lµ Pm% = 
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6%, th× c−êng ®é chÆt lµ == %% LxPmI 30%, khi ®ã c−êng ®é chÆt thùc tÕ chØ lµ 


15% (®ç vì 15%) 


- Lu©n kú ng¾n sÏ thuËn lîi vµ ®¬n gi¶n cho viÖc lËp kÕ ho¹ch rõng céng ®ång, 


®ång thêi ng−êi d©n cã kh¶ n¨ng thu nhËp liªn tôc víi quü rõng giao kh«ng lín 
- C−êng ®é chÆt nhá phï hîp víi ®iÒu kiÖn céng ®ång: ChÆt, vËn xuÊt thñ c«ng. 


§ång thêi c−êng ®é nhá vµ víi lu©n kú ng¾n sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc t¸c 


®éng nu«i d−ìng rõng ngµy cµng tiÕp cËn rõng chuÈn. 


- ChÆt ë c¸c tr¹ng th¸i kh¸c nhau sÏ t¹o ra nguån l©m s¶n ®a d¹ng, liªn tôc, phï 


hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña céng ®ång 


 


Tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç: TÝnh cô thÓ cho tõng n¨m nu«i d−ìng rõng ë tÊt 


c¶ tr¹ng th¸i rõng: 


Trong tr−êng hîp nµy tû lÖ d% còng nh− ph−¬ng ph¸p trªn: 
%
.%%


I
Pmd =  


Trong ®ã Pm% x¸c ®Þnh nh− trªn, I% x¸c ®Þnh qua c«ng thøc: %% LxPmI = , 


víi L lµ lu©n kú ng¾n 5 – 10 n¨m.  


Tæng d% = d% x n; víi n lµ sè n¨m nu«i d−ìng rõng tõ khi nhËn cho ®Õn khi 


chÆt, thêi gian nµy kh«ng ph¶i chê ®Õn khi rõng ®¹t tiªu chuÈn. 


VÝ dô rõng tr¹ng th¸i nghÌo IIIA1 sau n = 3 n¨m nu«i d−ìng kÓ tõ khi nhËn 


rõng ®−îc ®−a vµo chÆt,  víi lu©n kú chÆt lµ L = 5 n¨m, Pm% = 6%, th× I% = 5x6% 


= 30%, c−êng ®é chÆt thùc tÕ kho¶ng 15% (trõ 15% ®ç vì) 


Tû lÖ h−ëng lîi cho 01 n¨m nu«i rõng: %20
%30
%6


%
.%% ===


I
Pmd /n¨m 


Tæng tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cña ng−êi nhËn rõng: Tæng  d% = d% x n 


= 20% x 3n¨m = 60% 


 


Tõ tû lÖ h−ëng lîi ®· x¸c ®Þnh tÝnh gi¸ trÞ h−ëng lîi b»ng tiÒn cña ng−êi nhËn 


rõng. Gi¸ trÞ gç thu ®−îc tõ khai th¸c sÏ ®−îc ph©n chia theo nguyªn t¾c:  


- Tr−íc hÕt trõ ®i thuÕ tµi nguyªn cho nhµ n−íc 


- C¨n cø vµo tæng %d (tæng % gi¸ trÞ s¶n phÈm gç ng−êi nhËn rõng ®−îc h−ëng) ®Ó 


x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm cña ng−êi nu«i rõng, phÇn cßn l¹i ®−îc nép ng©n s¸ch 


x· 


VÝ dô: Mét nhãm hé ®−îc giao rõng th−êng xanh tù nhiªn lµ rõng s¶n xuÊt, 


thuéc tr¹ng th¸i trung b×nh (IIIA2). Nhãm hé ®· nu«i d−ìng rõng ®−îc 5 n¨m, nay 


rõng ®· ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c, tiÕn hµnh khai th¸c vµ vËn xuÊt gç ra b·i giao víi 
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khèi l−îng 100m3. Gi¸ b¸n gç t¹i b·i giao (Nhãm V) lµ 1.000.000®/m3. ThuÕ tµi 


nguyªn lµ 15%; sau khi trõ thuÕ, nhãm hé ®−îc h−ëng 7% gi¸ trÞ gç cho 01 n¨m 


nu«i d−ìng rõng, nh− vËy trong 5 n¨m sÏ ®−îc h−ëng 7% x 5 n¨m = 35% gi¸ trÞ s¶n 


phÈm khai th¸c; vµ phÇn nép ng©n s¸ch x· lµ 65%. Cô thÓ tÝnh thµnh tiÒn nh− sau: 


- TiÒn b¸n gç t¹i b·i giao: 100m3 x 1.000.000® = 100.000.000® 


- ThuÕ tµi nguyªn: 100m3 x 1.000.000® x 15% = 15.000.000® 


- PhÇn thu ho¹ch sau khi trõ thuÕ: 100.000.000® - 15.000.000® = 85.0000.000® 


PhÇn nµy ®−îc ph©n chia cho ng−êi nu«i rõng vµ ng©n s¸ch x· theo tû lÖ 


h−ëng lîi 


- Nhãm hé ®−îc h−ëng: 85.000.000® x 35% = 29.750.000® 


- Nép ng©n s¸ch x·: 85.000.000® x 65% =  55.250.000® 


Trong tr−êng hîp ®èi víi c¸c tr¹ng th¸i rõng nghÌo, thêi gian nu«i d−ìng dµi 


vµ khi khai th¸c th× tæng % ng−êi nu«i rõng ®−îc h−ëng lµ 100% th× sÏ kh«ng cã 


phÇn nép ng©n s¸ch x·. 


C¸ch ph©n chia gi¸ trÞ s¶n phÈm gç nh− trªn còng dùa theo th«ng t− liªn tÞch 


80/2003 h−íng dÉn ¸p dông quyÕt ®Þnh 178, tuy nhiªn cã ®Ò tµi ®Ò nghÞ thay ®æi 


trong c¸ch tÝnh phÇn nép ng©n s¸ch x·. Trong th«ng t− 80/2003, phÇn nép ng©n s¸ch 


x· ®−îc tÝnh: 100m3 x 650.000® (gi¸ c©y ®øng) x 65% = 42.250.000®; c¸ch tÝnh nµy 


®−îc tÝnh tr−íc khi trõ thuÕ vµ cÇn x¸c ®Þnh gi¸ c©y ®øng t¹i tõng thêi ®iÓm. Do ®ã 


®Ó ®¬n gi¶n víi ng−ßi d©n  vµ phï hîp víi quyÕt ®Þnh 178, ®Ò nghÞ tÝnh to¸n theo vÝ 


dô trªn, tøc lµ sau khi trõ thuÕ sÏ ph©n chia gi¸ trÞ s¶n phÈm theo tû lÖ h−ëng lîi gi÷a 


d©n vµ nép ng©n s¸ch x·. 


 


Trong thùc tÕ, khi khai th¸c cÇn kiÓm tra gi¸ trÞ Pm% vµ c−êng ®é khai th¸c 


thùc tÕ I% (bao gåm c¶ l−îng ®ç vì trong chÆt h¹, vËn xuÊt) ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c 


d% cho ng−êi nu«i rõng. Pm% ®−îc thÈm ®Þnh theo c«ng thøc cña Pressler: 


n
x


MMc
MMcPm 2


1
1%


+
−=  vµ 


Mc
MktI =%      (5.6) 


ViÖc tÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cho ng−êi nu«i rõng cÇn ®¹t ®−îc: 


- T¹i thêi ®iÓm giao rõng: TÝnh to¸n ®−îc c¸c chØ tiªu ®Ó dù b¸o h−ëng lîi cña 


ng−êi nhËn rõng: d%: tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cho 01 n¨m nu«i d−ìng rõng; 


n: sè n¨m nu«i d−ìng rõng; tæng d%: tæng % gi¸ trÞ s¶n phÈm gç ng−êi d©n ®−îc 


h−ëng trong toµn bé thêi gian nu«i d−ìng rõng.  


- T¹i thêi ®iÓm khai th¸c: KiÓm tra, x¸c minh vµ tÝnh to¸n ®−îc gi¸ trÞ h−ëng lîi 


cña ng−êi nhËn rõng, phÇn nép ng©n s¸ch vµ thuÕ tµi nguyªn 
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C«ng thøc x¸c ®Þnh d% nh− trªn ch−a xÐt ®Õn yÕu tè khã kh¨n trong qu¶n lý 


b¶o vÖ vµ kinh doanh rõng. Mét khu rõng ë xa, ®Þa h×nh khã kh¨n sÏ lµm t¨ng chi 


phÝ cho b¶o vÖ còng nh− tæ chøc kinh doanh, khai th¸c, do ®ã cÇn nh©n mét hÖ sè 


thÝch hîp khi ®é khã kh¨n t¨ng lªn. HÖ sè nµy cÇn ®−îc tÝnh dùa vµo tû lÖ gi÷a chi 


phÝ thùc tÕ so víi cho ®Þnh møc chi phÝ b×nh th−êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. VÝ dô 


tû lÖ nµy lµ 1,1 th× d% ®iÒu chØnh sÏ b»ng d% x 1,1. 


Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu c«ng thøc vµ c¸ch tÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi gi¸ trÞ s¶n 


phÈm gç cho mét n¨m nu«i rõng, kiÕn nghÞ xem xÐt, tÝnh to¸n bæ sung cho quyÕt 


®Þnh 178 vÒ ph©n chia lîi Ých cña ng−êi nhËn rõng s¶n xuÊt. 


5.2.1.5 Tæ chøc qu¶n lý  l©m nghiÖp hç trî G§GR vµ qu¶n lý rõng dùa vµo 
céng ®ång 


Trªn c¬ së thu hót c¸c bªn liªn quan ë c¸c cÊp tØnh, huyÖn, x·, th«n vµo tiÕn 


tr×nh G§GR vµ lËp kÕ ho¹ch, qua ®ã ph¶n ¶nh vµ x¸c ®Þnh mét hÖ thèng qu¶n lý l©m 


nghiÖp phôc vô cho tiÕn tr×nh G§GR cho céng ®ång vµ hç trî céng ®ång kinh doanh 


rõng ®−îc nhËn. HÖ thèng nµy kh«ng t¹o ra nh÷ng c¬ quan, tæ chøc míi mµ cÇn dùa 


vµo tæ chøc hiÖn t¹i, nh−ng lµm râ chøc n¨ng nhiÖm vô ®ång thêi xem xÐt ®Õn viÖc 


n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n cho tõng bªn. 


i) Tæ chøc giao ®Êt giao rõng: 


- UBND tØnh chØ ®¹o vµ Së chuyªn m«n nh− NN & PTNT, TNMT, KiÓm L©m 


h−íng dÉn cho huyÖn vÒ G§GR 


- UBND huyÖn cÇn thµnh lËp Ban chØ ®¹o G§GR vµ QLRC§. Ban nµy sÏ ph©n 


c«ng c¸c ban ngµnh liªn quan cÊp huyÖn ®Ó tæ chøc G§GR cho céng ®ång theo 


quy ho¹ch, kÕ ho¹ch 


- UBND x·, ban l©m nghiÖp x· vµ ban NN ®Þa chÝnh trùc tiÕp tham gia tæ chøc 


G§GR cho céng ®ång 


§Ó thùc hiÖn c«ng t¸c nµy cÇn n©ng cao n¨ng lùc vµ chuyªn m«n, ph−¬ng 


ph¸p tiÕp cËn cho c¸c ban ngµnh, tËp trung n©ng cao n¨ng lùc cho cÊp huyÖn vµ x·. 


Cô thÓ lµ cÇn ®µo t¹o ph−¬ng ph¸p G§GR cã sù tham gia cña ng−êi d©n theo nh− 


“Tµi liÖu h−íng dÉn Giao ®Êt giao rõng cã sù tham gia” ®−îc x©y dùng dùa vµo kÕt 


qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy. Trong thùc tÕ céng ®ång kh«ng thÓ tù lËp ph−¬ng ¸n 


G§GR v× viÖc nµy cßn liªn quan ®Õn qu¶n lý ®Êt ®ai, tµi nguyªn rõng vÜ m« cÊp 


huyÖn, do ®ã cÇn cã mét ®éi ngò cÊp huyÖn, x· ®Õn lµm viÖc ë c¸c bu«n lµng ®Ó 


cïng céng ®ång x©y dùng c¸c ph−¬ng ¸n kh¶ thi và tr×nh cho UBND huyÖn ra quyÕt 


®Þnh G§GR cho céng ®ång. 
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ii) Tæ chøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång: 


Ho¹t ®éng sau giao ®Êt giao rõng lµ hç trî céng ®ång qu¶n lý vµ kinh doanh 


tµi nguyªn rõng cã hiÖu qu¶, phï hîp víi nhu cÇu vµ nguån lùc cña ®Þa ph−¬ng. 


- H×nh thµnh ban qu¶n lý rõng céng ®ång ë tõng th«n lµng, x©y dùng vµ tæ chøc 


thùc thi quy −íc qu¶n lý rõng céng ®ång.  


- Ban qu¶n lý rõng céng ®ång cïng víi c¸c nhãm tr−ëng nhËn rõng tæ chøc x©y 


dùng, thùc thi vµ gi¸m s¸t kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng cña chÝnh m×nh.  


- KÕ ho¹ch qu¶n lý rõng céng ®ång sÏ ®−îc tr×nh lªn x·, x· sau khi xem xÐt tr×nh 


lªn huyÖn ®Ó phª duyÖt vµ cho phÐp thùc thi 


- Trong giai ®o¹n khëi x−íng cho l©m nghiÖp céng ®ång, cÇn cã c¸n bé  kü thuËt 


cÊp huyÖn, tØnh cña c¸c ban ngµnh chuyªn m«n hç trî vµ cïng céng ®ång x©y 


dùng c¸c kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng. Ph−¬ng ph¸p vµ kÕ ho¹ch ph¶i ®¬n gi¶n vµ phï 


hîp víi n¨ng lùc céng ®ång, ®ång thêi còng b¶o ®¶m ®−îc vÒ mÆt l©m sinh lµ 


qu¶n lý æn ®Þnh vµ duy tr× bÒn v÷ng tµi nguyªn rõng ®· giao. Sau ®ã c¸c ®¬n vÞ 


chuyªn m«n nh− phßng n«ng nghiÖp ®Þa chÝnh huyÖn, ban l©m nghiÖp x· hç trî 


vµ cïng víi céng ®ång gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tiÕn tr×nh thùc thi kÕ ho¹ch qu¶n lý 


rõng. 


Do vËy cÇn ®µo t¹o c¸n bé kü thuËt c¸c cÊp vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p gi¸m s¸t tµi 


nguyªn vµ lËp kÕ ho¹ch ®¬n gi¶n; tõ ®©y hä sÏ cïng céng ®ång x©y dùng c¸c kÕ 


ho¹ch cho tõng th«n lµng. §Ò tµi ®· x©y dùng tµi liÖu h−íng dÉn: “LËp kÕ ho¹ch 


qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång” ®Ó hç trî cho c«ng viÖc nµy trong thùc tÕ. 


C¸c nhãm hé, céng ®ång lµng lµ chñ hîp ph¸p cña diÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp 


®−îc giao, nhµ n−íc b¶o vÖ c¸c lîi Ých cña chñ rõng theo luËt ph¸t. C¸c c¬ quan 


chøc n¨ng gi¸m s¸t qu¶n lý rõng trong thêi gian nu«i d−ìng còng nh− khai th¸c 


rõng sau nµy ®−îc thùc hiÖn theo c¸c h−íng dÉn kü thuËt, v¨n b¶n ph¸p luËt, nghÞ 


®Þnh, chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc. Vai trß Ban L©m nghiÖp x· lµ quan träng trong qu¶n 


lý c¸c hé nhËn ®Êt l©m nghiÖp, Ban L©m nghiÖp x· phèi hîp víi Ban tù qu¶n th«n, 


UBND x·, phßng NN & PTNT huyÖn, H¹t KiÓm l©m trong qu¶n lý, gÝam s¸t qu¸ 


tr×nh b¶o vÖ, kinh doanh vµ t¸c ®éng vµo ®Êt l©m nghiÖp cña nhãm hé, céng ®ång 


nhËn ®Êt nhËn rõng. CÇn n©ng cao n¨ng lùc cña Ban L©m nghiÖp x·, bè trÝ Ýt nhÊt 


mét kü s− l©m nghiÖp lµm viÖc th−êng xuyªn trong ban ®Ó qu¶n lý, theo dâi vµ hç 


trî kü thuËt cho céng ®ång trong kinh doanh l©m nghiÖp. 
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Sơ đồ 5.3: HÖ thèng qu¶n lý l©m nghiÖp phôc vô G§GR vµ qu¶n lý rõng dùa vµo 


céng ®ång 


 
§Ó viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ cao nhÊt cÇn ph¸t huy truyÒn thèng qu¶n lý tµi 


nguyªn rõng cña céng ®ång, ph¸t huy vai trß cña giµ lµng vµ nh÷ng ng−êi cã uy tÝn 


trong th«n lµng, ®−a hä tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tæ chøc céng ®ång ®Ó b¶o vÖ vµ 


sö dông ®Êt l©m nghiÖp. Trong thùc tÕ rõng ph©n bè xa n¬i d©n c−, rÊt khã b¶o vÖ, 


®ang bÞ ¸p lùc rÊt lín cña x©m canh, ph¸ rõng ®Ó lÊy ®Êt canh t¸c, do ®ã c¸c hé ®· 


nhÊt trÝ tæ chøc hîp t¸c ®Ó qu¶n lý b¶o vÖ rõng chung trong céng ®ång. 


Thµnh phÇn ban qu¶n lý rõng céng ®ång ®−îc tßan d©n trong lµng nhÊt trÝ cö 


ra ®Ó ®¹i diÖn cho hä trong qu¸ tr×nh nhËn ®Êt l©m nghiÖp, ®©y lµ nh÷ng ng−êi cã uy 


tÝn trong bu«n, cã kh¶ n¨ng vËn ®éng ng−êi d©n tham gia c«ng t¸c qu¶n lý rõng vµ 


Sở NN & PTNT 
Chi cục Lâm 


nghiệp 


Sở Tài Nguyên Môi 
trường 


UBND huyện (Ban chỉ đạo 
GĐGR & QLR cộng đồng) 


Phòng NN Địa Chính 
Hạt kiểm lâm 
Lâm trường 


UBND xã 
Ban Lâm nghiệp 


Ban Nông nghiệp & Địa 
Chính 


Ban Quản lý 
rừng cộng đồng 
Nhóm hộ nhận 


rừng 


Chi cục Kiểm 
lâm 


UBND tỉnh 


Chỉ đạo 
GĐGR, phê 
duyệt kế 
hoạch 
QLRCĐ 


Chỉ đạo, 
hướng dẫn  
theo chức 
năng 


Trình phương án 
GĐGR và kế 
hoạch QLRCĐ 
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tæ chøc s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp. Ban qu¶n lý rõng céng ®ång th«n sÏ lµ cÇu nèi 


víi Ban l©m nghiÖp x·, chÝnh quyÒn c¸c cÊp trong thùc thi chÝnh s¸ch giao ®Êt l©m 


nghiÖp vµ tæ chøc qu¶n lý b¶o vÖ rõng. QuyÒn lîi cña Ban qu¶n lý rõng cña bu«n sÏ 


®−îc néi bé céng ®ång th¶o luËn chi tiÕt dùa trªn ®ãng gãp tõ c¸c hé/nhãm hé nhËn 


®Êt l©m nghiÖp. Song song víi viÖc h×nh thµnh ban qu¶n lý nµy lµ x©y dùng quy −íc 


qu¶n lý b¶o vÖ rõng cña lµng, quy −íc nµy dùa trªn truyÒn thèng, luËt tôc cña d©n 


téc thiÓu sè trong qu¶n lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn.  


Céng ®ång d©n c− th«n ë hai lµng §ª Tar vµ Ea Ch¨ W©u ®· dùa vµo c¸c 


nguyªn t¾c trªn ®Ó bÇu ra ban qu¶n lý rõng céng ®ång hai lµng, x¸c ®Þnh tr¸ch 


nhiÖm, quyÒn h¹n vµ quy chÕ ho¹t ®éng cña ban. 


B¶ng 5.12: Ban qu¶n lý rõng céng ®ång ë hai lµng nghiªn cøu 


 Lµng §ª Tar, d©n téc Bahnar Lµng Ea Ch¨ W©u, d©n téc Jrai 


Thµnh phÇn ban 


qu¶n lý rõng céng 


®ång 


- Héi giµ lµng (cã 4 thµnh viªn) 


lµm tr−ëng ban 


- Ban tù qu¶n th«n (02 ng−êi) 


- 07 nhãm tr−ëng nhËn rõng 


Tæng céng cã 13 thµnh viªn 


- Giµ lµng lµm tr−ëng ban 


- Ban tù qu¶n th«n (02 ng−êi) 


- 03 nhãm tr−ëng 


- §¹i diÖn phô n÷ (4 ng−êi) 


Tæng céng cã 10 thµnh viªn 


Tr¸ch nhiÖm, quyÒn 


h¹n 


- L·nh ®¹o, chØ ®¹o vÒ qu¶n lý 


rõng ®−îc giao trong lµng vµ 


cña 7 nhãm 


- XÐt xö khi x¶y ra vi ph¹m, tranh 


chÊp vÒ ®Êt l©m nghiÖp 


- B¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n lý b¶o 


vÖ rõng cña nhãm cho chÝnh 


quyÒn c¸c cÊp 


- L·nh ®¹o, chØ ®¹o vÒ qu¶n lý rõng 


®−îc giao cho lµng  


- Gi¶i quyÕt c¸c vi ph¹m, tranh 


chÊp vÒ ®Êt l©m nghiÖp trong lµng 


- B¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n lý rõng 


cho chÝnh quyÒn c¸c cÊp 


- Ph¶n ¶nh c¸c nguyÖn väng vµ 


th«ng b¸o c¸c quyÕt ®Þnh, c«ng 


viÖc qu¶n lý rõng cho phô n÷ 


trong lµng 


C¬ chÕ ho¹t ®éng - §Þnh kú häp 1 – 3 th¸ng 1 lÇn ®Ó xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ qu¶n lý rõng. 


- Häp ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ét xuÊt do c¸c tr−ëng nhãm qu¶n lý rõng, hé 


gia ®×nh ®Ò nghÞ. 


- Tæ chøc xÐt xö gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý rõng theo quy −íc 


- Ban qu¶n lý b¸o c¸o cho chÝnh quyÒn x· ®Ó hîp t¸c vµ ®−îc hç trî. 


C¸c ®Æc tr−ng cña ban qu¶n lý rõng ë hai céng ®ång cã nhiÒu ®iÓm kh¸ t−¬ng 


®ång, tuy nhiªn víi sù kh¸c biÖt vÒ d©n téc còng nh− ph−¬ng thøc nhËn rõng nªn 


còng cã nh÷ng ®Æc thï riªng vÒ thành phÇn ban qu¶n lý: C¶ hai n¬i ban qu¶n lý ®Òu 


bao gåm g×a lµng, ban tù qu¶n th«n vµ c¸c nhãm tr−ëng nhËn rõng, riªng ®èi víi 


lµng Ea Ch¨ W©u tuy nhËn ®Êt l©m nghiÖp theo céng ®ång lµng nh−ng còng ph©n 


chia thµnh 3 nhãm ®Ó dÔ tæ chøc qu¶n lý vµ cã ®¹i diÖn trong ban qu¶n lý rõng. §Æc 
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biÖt lµ vai trß phô n÷ kh¸ cao ë céng ®ång d©n téc Jrai, hä ®· quyÕt ®Þnh cã ®Õn 4 


®¹i diÖn phô n÷ trong ban qu¶n lý ®Ó cã thÓ ®iÒu phèi viÖc tæ chøc phô n÷ tham gia 


còng nh− x¸c ®Þnh nhu cÇu cña phô n÷ trong qu¶n lý sö dông tµi nguyªn ®Êt ®ai, 


rõng. §©y lµ ®iÓm ®¸ng chó ý trong x©y dùng tæ chøc qu¶n lý ë céng ®ång Jrai, phô 


n÷ ®ãng vai trß quan träng vµ sÏ lµ ng−êi tÝch cùc tham gia trong qu¶n lý céng ®ång 


nãi chung vµ qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn nãi riªng. 


§Ó qu¶n lý rõng ®−îc giao, céng ®ång ®· tham gia x©y dùng quy −íc qu¶n lý 


b¶o vÖ rõng néi bé, c¸c quy −íc nµy ®· c¨n cø vµo truyÒn thèng sö dông tµi nguyªn 


cña tõng céng ®ång, ®Æc tr−ng vÒ tµi nguyªn ë mçi khu vùc. Mét ®iÓm kh¸ râ rµng 


vµ chung nhÊt ®èi víi hÇu hÕt céng ®ång d©n téc thiÓu sè lµ tµi nguyªn l©m s¶n 


ngoµi gç (LSNG) ®−îc sö dông chung trong céng ®ång lµng, do ®ã dï cho ph©n chia 


rõng theo nhãm hé ®Ó qu¶n lý vµ h−áng lîi, nh−ng riªng vÒ LSNG th× céng ®ång 


vÉn quyÕt ®Þnh cho phÐp sö dông chung kh«ng ph©n biÖt rõng cña nhãm nµo, vÝ dô 


nh− tr−êng hîp ë lµng §ª Tar. 


B¶ng 5.13: Quy −íc qu¶n lý b¶o vÖ rõng ë hai lµng nghiªn cøu 


Lµng §ª Tar, d©n téc Bahnar Lµng Ea Ch¨ W©u, d©n téc Jrai 


 Nghiªm cÊm c¶ ng−êi trong vµ ngoµi lµng chÆt 


gç, s¨n b¾n tr¸i phÐp. NÕu vi ph¹m sÏ ph¶i båi 


th−êng vµ bÞ xö lý theo luËt ph¸p.  


 07 nhãm cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o vÖ rõng, 


kh«ng ®Ó mÊt rõng. C¸c nhãm hé ®Ó rõng bÞ 


mÊt, thiÖt h¹i nh− ch¸y, chÆt c©y, ®èt rÉy sÏ bÞ 


truy cøu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p 


luËt 


 Hé, nhãm hé cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ vµ nu«i 


rõng ®Ó gi÷ nguån n−íc vµ t¨ng thu nhËp tõ 


rõng. 


 L©m s¶n ngoµi gç (m©y, le, lå «, mËt ong, 


nÊm...) ®−îc sö dông chung trong céng 


®ång/lµng. Ng−êi lµng kh¸c muèn lÊy l©m s¶n 


ngoµi gç (m©y, le, lå «, ...) ph¶i xin phÐp ban 


qu¶n lý rõng céng ®ång. 


 Hé cã nhu cÇu lµm nhµ ph¶i lµm ®¬n xin phÐp 


vµ ®−îc chÊp nhËn cña ban qu¶n lý rõng céng 


®ång, UBND x· vµ huyÖn 


 Khai th¸c vµ tØa th−a rõng ph¶i theo ®óng thñ 


tôc nhµ n−íc (cã thiÕt kÕ, phª duyÖt) 


 ViÖc kinh doanh l©m s¶n vµ ph©n chia lîi Ých 


thu ®−îc do ®¹i diÖn nhãm hé vµ ban qu¶n lý 


rõng céng ®ång qu¶n lý, tæ chøc 


 Nghiªm cÊm chÆt gç, s¨n b¾n tr¸i phÐp trong 


rõng cña céng ®ång 


 C¸ nh©n, hé ®Ó rõng bÞ mÊt, thiÖt h¹i nh− 


ch¸y, chÆt c©y, ®èt rÉy  sÏ bÞ truy cøu tr¸ch 


nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 


 Mäi thµnh viªn, hé gia ®×nh tham gia b¶o vÖ vµ 


nu«i d−ìng rõng ®Ó gi÷ nguån n−íc vµ t¨ng 


thu nhËp tõ rõng. 


 Hé cã nhu cÇu lµm nhµ ph¶i lµm ®¬n xin phÐp 


vµ ®−îc chÊp nhËn cña ban qu¶n lý rõng céng 


®ång, UBND x· vµ huyÖn. 


 C¸c hé trong lµng ®−îc sö dông l©m s¶n ngoµi 


gç (cñi, l¸ ghe, le, nÊm ...). NÕu sö dông nhiÒu 


th× ph¶i ®−îc phÐp ban qu¶n lý rõng céng 


®ång. 


 Khai th¸c vµ tØa th−a rõng ph¶i theo ®óng thñ 


tôc nhµ n−íc (cã thiÕt kÕ, phª duyÖt) 


 ViÖc kinh doanh l©m s¶n (gç, cñi, l¸ ghe, le, ..) 


do ban qu¶n lý rõng céng ®ång tæ chøc vµ 


ph©n chia lîi Ých cho c¸c hé 


 Ng−êi lµng kh¸c muèn lÊy l©m s¶n ngoµi gç 


ph¶i ®ùoc phÐp cña ban qu¶n lý rõng céng 


®ång. 
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5.2.1.6 §Þnh møc chi phÝ tæ chøc giao ®Êt giao rõng 
§Ó hç trî cho ®Þa ph−¬ng cã thÓ dù trï ng©n s¸ch vµ ®Þnh møc trong tæ chøc 


G§GR trong thêi gian ®Õn, th«ng qua thö nghiÖm G§GR ë hai ®Þa ph−¬ng ®Ò tµi ®· 


tæng hîp vµ tÝnh to¸n c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh G§GR theo ph−¬ng ph¸p 


tiÕp cËn cã sù tham gia cña ng−êi d©n vµ c¸c bªn liªn quan. Kinh phÝ tÝnh to¸n bao 


gåm 9 b−íc trong G§GR (9 b−íc tiÕp cËn vµ kinh phÝ chi tiÕt ®−îc tr×nh bµy trong 


tµi liÖu h−íng dÉn G§GR kÌm theo), tÝnh to¸n quy vÒ mét lµng víi 100 hé vµ diÖn 


tÝch giao lµ 1.000ha, ®©y lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ chi phÝ khi giao cho mét ®¬n 


vÞ giao lµ 01 hé víi 01 ha. Tõ ®¬n gi¸ ®/hé/ha sÏ lµm c¬ së cho dù to¸n chi phÝ cho 


tõng tr−êng hîp cô thÓ víi quy m« sè hé vµ diÖn tÝch giao rõng kh¸c nhau 


B¶ng 5.14: Tæng hîp chi phÝ trong giao ®Êt giao rõng 
TÝnh cho: Mét bu«n cã100 hé vµ diÖn tÝch giao lµ 1.000ha 
   
Stt B−íc tiÕn hµnh G§GR  Tæng theo b−íc (®)  


   
1 ChuÈn bÞ, lËp kÕ ho¹ch             1,240,000  


   
2 Thèng nhÊt triÓn khai G§GR ë th«n. 


Häp d©n l©n 1             1,700,000  
   


3 §¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia             5,580,000  
   


4 §iÒu tra quy ho¹ch rïng cã sù tham gia 
cña ng−êi d©n           12,010,000  


   
5 Thèng nhÊt kÕt qu¶ b−íc 3 - 4 víi céng 


®ång - Häp d©n lÇn 2             1,900,000  
   


6 Hoµn chØnh hå s¬, ph−¬ng ¸n             6,350,000  
   


7 ThÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n             4,225,000  
   


8 CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông 
®Èt vµ giao trªn thùc ®Þa           11,550,000  


   
9 Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸             1,330,000  


      


  Tæng c¸c b−íc (®)       45,885,000  
 
 
Tổng chi phí để tổ chức giao đất giao rừng với một làng có 100 hộ và diện tích 


giao là 1.000ha là: 45.885.000đ. 
Cách tính chi phí cho một đối tượng cụ thể khác như sau: 
-  Đơn giá chi phí giao đất giao rừng cho 01 hộ với 01 ha: (dongia/ho/ha) 







 94


459
000.1100
000.885.45// ==


x
hahodongia đ 


- Chi phí thực tế để tổ chức giao đất giao rừng cho một làng có quy mô hộ và 
diện tích giao khác: Nhân đơn giá/hộ/ha cho số hộ trong một làng và diện tích giao. Ví 
dụ có 70 hộ và giao 2.100 ha thì kinh phí là 459đ x 70 hộ x 2.100ha = 67.473.000đ 


5.2.2 Gi¶i ph¸p tiÕp cËn, kü thuËt trong giao ®Êt giao rõng – 
H−íng dÉn tæ chøc giao ®Êt giao rõng cã sù tham gia 
Trªn c¬ së thö nghiÖm G§GR ë hai céng ®ång, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vµ 


®¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng cã sù tham gia ®· ®−îc ¸p dông vµ ph¸t triÓn cïng víi c¸c 


bªn liªn quan vµ céng ®ång. KÕt qu¶ ®· x©y dùng mét tµi liÖu h−íng dÉn: “Giao ®Êt 


l©m nghiÖp cã sù tham gia cña ng−êi d©n” (tµi liÖu nµy ®−îc kÌm theo ®Ò tµi). Thùc 


tÕ cho thÊy G§GR mang tÝnh x· héi s©u s¾c, viÖc G§GR chØ ®−îc tiÕn hµnh ®¬n 


thuÇn vÒ mÆt kü thuËt nh− ®iÒu tra, ®o d¹c rõng, ph©n chia l« kho¶nh ®Ó giao lµ ch−a 


®Çy ®ñ, nã ®ßi hái c¸ch tiÕp cËn phï hîp trong ®ã céng ®ång ph¶i lµ trung t©m ®Ó 


x¸c ®Þnh nhu cÇu, n¨ng lùc vµ gi¶i ph¸p qu¶n lý tµi nguyªn rõng, cã nh− vËy th× 


rõng sau khi giao míi cã chñ thùc sù vµ ®−îc qu¶n lý dùa vµo céng ®ång mét c¸ch 


bÒn v÷ng. Sau ®©y lµ tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh cña ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù 


tham gia trong G§GR tõ tµi liÖu h−íng dÉn vµ giíi thiÖu mét sè c«ng cô tiÕp cËn 


quan träng ®−îc ph¸t triÓn. 


Tài liệu hướng dẫn gồm có 5 phần: 


Phần I -  Giới thiệu: Giới thiệu chung về bối cảnh giao đất giao rừng, mục đích, đối 
tượng sử dụng tài liệu và phạm vi áp dụng 


Phần II - Nguyên tắc giao đất giao rừng: Trình bày các nguyên tắc pháp lý, quy 
hoạch và các hướng dẫn, định hướng trong tiếp cận giao đất giao rừng cho người dân.. 


Phần III - Nội dung và phương pháp tiến hành: Trình bày cụ thể từng bước theo 
trình tự tiến hành trong thực tế và yêu cầu kết quả. Trong mỗi bước giới thiệu vắn tắt 
phương pháp và liên kết nó với phần IV và V để theo dỏi và áp dụng được phương 
pháp, công cụ thích hợp 


Phần IV - Hướng dẫn phương pháp tiếp cận, kỹ thuật: Các phương pháp tiếp cận, kỹ 
thuật, tính toán tỷ lệ hưởng lợi được giới thiệu theo dạng công cụ, được xác định mục 
đích, trình tự, cách làm và kết quả cụ thể; cách thiết kế theo hướng đơn giản, dễ tra cứu 
áp dụng và phù hợp với các nội dung từng bước  trong  phần III. 


Phần V - Hướng dẫn xây dựng các văn bản: Các mẫu biểu, văn bản liên quan suốt 
tiến trình tổ chức giao đất giao rừng được trình bày, thiết kế, định dạng để hỗ trợ cho 
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việc hoàn chỉnh các văn bản hành chính và kỹ thuật. Cung cấp cách tính định mức chi 
phí trong giao đất giao rừng 


5.2.2.1 Nguyªn t¾c giao ®Êt giao rõng 
§Ó ®Þnh h−íng cho c«ng t¸c G§GR, mét sè nguyªn t¾c sau ®−îc ph¸t triÓn 


dùa trªn thùc tiÔn x©y dùng 02 ph−¬ng ¸n G§GR ë hai céng ®ång 


i) Giao đất giao rừng phải tuân theo các cơ sở pháp lý  


Giao đất giao rừng phải được thực hiện trong khuôn khổ các văn bản hiện hành 
của nhà nước, trong đó cần lưu ý các văn bản pháp lý: Luật đất đai sửa đổi năm 2003,  
Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Nghị định 163, Quyết định 178 và Thông tư 
liên tịch 80 để tổ chức giao và cấp quyền sử dụng đất rừng, cũng như xác định việc 
phân chia lợi ích cho người nhận rừng. 


ii) Giao đất giao rừng  phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và xem xét 
truyền thống sử dụng đất của cộng đồng dân tộc thiểu số 


Để việc giao đất giao rừng có tính hệ thống, phục vụ cho việc phát triển ổn định 
lâu dài, bền vững cần căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và xem xét đến truyền thống 
sử dụng đất của các cộng đồng dân tộc thiểu số, những người đang sống phụ thuộc vào 
tài nguyên rừng. Do đó viêc giao đất giao rừng phải thoả mãn các điều kiện sau: 


- Diện tích giao đất giao rừng phải nằm trong khu vực quy hoạch đất lâm nghiệp cấp xã. 
- Giao đất giao rừng cần được xem như là một bổ sung vào việc quy hoạch sử dụng đất 


lâm nghiệp, trong đó cần xem xét đến khu vực rừng truyền thống và đất canh tác nương 
rẫy hiện tại của thôn làng để tạo thuận lợi cho việc kế thừa và phát huy những ưu điểm 
trong quản lý rừng theo truyền thống của người dân tộc thiểu số; đặc biệt cần kết hợp 
với giao đất giao rừng ở thôn làng với quản lý một lưu vực, vì trong thực tế làng của cư 
dân bản địa sống và quản lý đất đai trong một lưu vực sông suối. 


- Giao đất giao rừng cho người dân cần cân đối với quy hoạch quản lý đất lâm nghiệp 
của các thành phần kinh tế khác như lâm trường, công ty, địa phương, ... Trong đó phần 
lớn vùng giao đất giao rừng được lấy từ đất các lâm trường đang quản lý, do đó cần có 
xem xét đến quy mô quản lý thích hợp của lâm trường và cân đối giữa khả năng quản 
lý và lợi ích lâu dài giữa các bên và cho tiến trình quản lý rừng bền vững ở từng địa 
phương. 


- Quy mô giao phải phù hợp với năng lực quản lý bảo vệ và kinh doanh của đối tượng 
nhận  


- Vùng giao không có tranh chấp với các cá nhân, tổ chức, thôn làng và địa phương khác 
- Vùng giao cần ưu tiên là nơi rừng có nguy cơ bị mất hoặc giảm chất lượng trong tương 


lai gần nếu không tiến hành giao đất giao rừng cho dân, biện pháp giao đất giao rừng 
nhằm thu hút người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng và được hưởng lợi từ rừng. 
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Thực tế nhiều phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã, huyện chưa đề cập đến 
việc giao quyền quản lý sử dụng đất rừng cho người dân, cộng đồng; trong trường hợp 
đó cấp xã và huyện cần có sự bổ sung, điều chỉnh thích hợp để phương án quy hoạch 
thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, quản lý rừng trên địa 
bàn cũng như thực hiện tiến trình giao đất giao rừng. 


iii) Giao đất giao rừng phải được tiến hành có sự tham gia của người dân, 
cộng đồng dân cư thôn: 


ViÖc giao ®Êt giao rõng cÇn tiÕn hµnh theo c¸ch tiÕp cËn cã sù tham gia trùc 


tiÕp cña ng−êi d©n, th«n lµng trong suèt tiÕn tr×nh tõ chuÈn bÞ cho ®Õn khi tæ chøc 


giao trªn thùc ®Þa. TiÕp cËn cã sù tham gia nh»m ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu sau: 


- Ng−êi d©n tù nguyÖn, tù gi¸c: Giao ®Êt giao rõng cÇn xem xÐt nhu cÇu vµ nguyÖn 


väng cña ng−êi d©n, cÇn ®¹t ®−îc sù cam kÕt cña céng ®ång trong qu¶n lý tµi 


nguyªn rõng. 


- Ph¸t huy truyÒn thèng qu¶n lý cña céng ®ång vµ kiÕn thøc b¶n ®Þa: Giao ®Êt giao 


rõng thu hót sù tham gia cña ng−êi d©n nh»m ph¸t huy tèt c¸c mÆt tÝch cùc cña 


truyÒn thèng vµ c¸c kiÕn thøc qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn cña c¸c céng ®ång 


d©n téc thiÓu sè. Th«ng qua nã n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, tæ chøc cña céng 


®ång. 


- B¶o ®¶m tÝnh c«ng b»ng vµ hîp lý trong quy m«, vÞ trÝ, h×nh thøc giao: §Êt l©m 


nghiÖp ®−îc giao cã sù thèng nhÊt vµ nhÊt trÝ trong céng ®ång, kh«ng g©y nªn 


m©u thuÉn, b¶o ®¶m tÝnh c«ng b»ng vµ hîp lý vÒ quy m« diÖn tÝch, lo¹i rõng, 


tr¹ng th¸i rõng, vÞ trÝ giao ..... cho c¸c ®èi t−îng nhËn nh− hé, nhãm hé, dßng hä, 


th«n lµng. 


- Cã tÝnh kh¶ thi: N¨ng lùc céng ®ång trong qu¶n lý, b¶o vÖ vµ sö dông tµi nguyªn 


rõng ®−îc ®¸nh gi¸, b¶o ®¶m c¸c ®èi t−îng nhËn cã sù cam kÕt râ rµng còng nh− 


cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý sö dông tµi nguyªn rõng ®−îc giao. 


- §¹t hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng: Giao ®Êt giao rõng ph¶i cã ý nghÜa trong gãp phÇn 


ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr−êng, l−u vùc n¬i céng ®ång sinh sèng 


vµ ®−îc æn ®Þnh l©u dµi. 


5.2.2.2 Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong G§GR 
Th«ng qua thö nghiÖm vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong G§GR víi 


c¸c bªn liªn quan vµ céng ®ång, kÕt qu¶ cho thÊy G§GR cÇn ®−îc tiÕn hµnh mét 


c¸ch hÖ thèng, do vËy mét tiÕn tr×nh ®· ®−îc tæng hîp nh− lµ mét h−íng dÉn ®Çy ®ñ 


tõ viÖc chuÈn bÞ cho ®Õn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ G§GR. C¸c b−íc tiÕn hµnh 
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còng nh− ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn, kü thuËt chÝnh trong G§GR ®−îc hÖ thèng theo 9 


b−íc vµ minh ho¹ trong s¬ ®å vµ b¶ng sau. 


 
 


S¬ ®å 5.4: TiÕn tr×nh giao ®Êt giao rõng cã sù tham gia cña ng−êi d©n 


 


B¶ng 5.15: KÕt qu¶ vµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong tiÕn tr×nh G§GR 


Bước Kết quả  Phương ph¸p, c«ng cô 


B−íc 1: ChuÈn 


bÞ  vµ thèng 


nhÊt kÕ ho¹ch 


giao ®Êt giao 


rõng 


- Thèng nhÊt vÒ tæ chøc ë cÊp huyÖn, x· ®Ó chØ 
®¹o tiÕn tr×nh 


- Dù kiÕn quy m«, vÞ trÝ giao trªn c¬ së xem xÐt 
quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp x·, huyÖn vµ khu 
vùc qu¶n lý rõng truyÒn thèng  cña céng ®ång.  


- Cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó b¶o ®¶m sù tham gia 
cña c¸c ban ngµnh, ®Þa ph−¬ng liªn quan 


- Cã ®−îc sè liÖu thø cÊp vÒ th«ng tin c¬ b¶n vÒ 
kinh tÕ, x· héi, tµi nguyªn cña khu vùc dù kiÕn 
giao 


Häp c¸c bªn liªn quan ë cÊp 


huyÖn 


PRA: thu thËp sè liÖu thø cÊp


Bước 1: 
Chuẩn bị


Bước 6: Viết 
phương án, 


bản đồ 


Bước 7:  
Thẩm định 
phương án 


Bước 8:  
Cấp sổ đỏ Bước 2:  


Phổ biến GĐGR ở 
thôn - Họp dân lần 1


Bước 3:  
PRA chủ đề 
quản lý rừng


Bước 4: 
Điều tra rừng có 


sự tham gia 


Bước 5: 
Thống nhất giải 
pháp GĐGR ở 
thôn - Họp dân 


lần 2 


Bước 9: 
Giám sát, 
đánh giá


Tiến trình giao đất 
giao rừng có sự 


tham gia của 
người dân 
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Bước Kết quả  Phương ph¸p, c«ng cô 


B−íc 2: Thèng 


nhÊt triÓn khai 


giao ®Êt giao 


rõng ë th«n 


lµng - Häp d©n 


lÇn 1 


 


- Chủ trương chính sách giao đất giao rừng 
được thông báo và giải thích rõ ràng đến 
người dân, đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ 
của người nhận đất rừng 


- Cộng đồng xác định nhu cầu và cam kết tham 
gia nhận đất rừng để quản lý bảo vệ và tổ 
chức kinh doanh lâu dài. 


- Thống nhất kế hoạch triển khai với cộng đồng 
và lựa chọn nông dân nòng cốt tham gia đánh 
giá nông thôn  


 


Häp toµn th«n lµng 


B−íc 3: §¸nh 


gi¸ n«ng th«n 


cã sù tham gia 


theo chñ ®Ò 


qu¶n lý tµi 


nguyªn rõng  


 


- Các thông tin toàn diện về kinh tế, xã hội, tài 
nguyên thiên nhiên, tổ chức cộng đồng được 
thu thập, phân tích có sự tham gia của người 
dân, theo chủ đề quản lý tài nguyên rừng và 
đất rừng 


- Xác định phương thức giao đất giao rừng: 
Theo hộ hay nhóm hộ hay cộng đồng thôn 
làng? 


- LËp ®−îc s¬ ®å giao ®Êt giao rõng theo hé hay 
nhãm hé hay céng ®ång 


- LËp ®−îc s¬ ®å ®Þnh h−íng quy ho¹ch sö 
dông ®Êt l©m nghiÖp ®−îc giao 


 


¸p dông cã hÖ thèng c¸c 


c«ng cô PRA theo chñ ®Ò 


“Qu¶n lý vµ sö dông tµi 


nguyªn rõng vµ ®Êt rõng” 


trong th«n lµng: 


- Th«ng tin kinh tÕ, x· héi: 


L−îc sö th«ng lµng, Ph©n 


lo¹i kinh tÕ hé,   


- Th«ng tin vÒ tµi nguyªn 


rõng vµ ®Êt rõng: BiÓu ®å 


thay ®æi sö dông ®Êt, Ph©n 


lo¹i rõng dùa vµo céng ®ång, 


S¬ ®å hiÖn tr¹ng ®Êt l©m 


nghiÖp, L¸t c¾t, Ma trËn tiÒm 


n¨ng LSNG,  


- Th«ng tin vÒ tæ chøc, qu¶n 


lý, quy ho¹ch: S¬ ®å Venn vÒ 


tæ chøc, PhiÕu th¨m dß 


ph−¬ng thøc giao ®Êt giao 


rõng cho hé hay nhãm 


hé/céng ®ång, S¬ ®å giao 


®Êt giao rõng cho hé/nhãm 


hé, S¬ ®å quy ho¹ch sö dông 


®Êt l©m nghiÖp 


 


B−íc 4: §iÒu tra 


quy ho¹ch rõng 


cã sù tham gia 


cña ng−êi d©n 


vµ tÝnh to¸n tû 


lÖ h−ëng lîi 


- B¶n ®å hiÖn tr¹ng rõng khu vùc giao ®Êt giao 
rõng 


- B¶n ®å giao rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp cho hé, 
nhãm hé, céng ®ång.  


- −íc l−îng c¸c chØ tiªu l©m häc cho tõng tr¹ng 
th¸i rõng: Loµi c©y chñ yÕu, ®−êng kÝnh, mËt 
®é, tr÷ l−îng.  


Sö dông c¸c tiÕp cËn kü 


thuËt cã sù tham gia: 


- Khoanh vÏ vµ ®o ®Õm diÖn 


tÝch tr¹ng th¸i rõng 


- Khoanh vÏ ranh giíi vµ ®o 
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Bước Kết quả  Phương ph¸p, c«ng cô 


 - LËp b¶n ®å quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ®¬n gi¶n 
s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp trªn ®Êt rõng ®−îc 
giao. 


- TÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cho c¸c 
kiÓu rõng, tr¹ng th¸i rõng. 


 


®Õm diÖn tÝch giao ®Êt giao 


rõng cho hé, nhãm hé hay 


céng ®ång 


- −íc l−îng c¸c chØ tiªu l©m 


häc cho tõng tr¹ng th¸i rõng 


- LËp b¶n ®å quy ho¹ch vµ 


kÕ ho¹ch sö dông ®Êt l©m 


nghiÖp:  


- TÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi 


s¶n phÈm gç cña ng−êi nhËn 


rõng 


B−íc 5: Thèng 


nhÊt c¸c ®iÓm 


c¬ b¶n vÒ giao 


®Êt giao rõng 


víi céng ®ång – 


Häp d©n lÇn 2 


 


- Toàn bộ thông tin, kết quả trong bước 3 và 4 
bao gồm các đánh giá tình hình quản lý tài 
nguyên, phương thức giao, tỷ lệ hưởng lợi  và 
quản lý đất lâm nghiệp được thông báo đến 
tất cả các hộ gia đình và được  thảo luận rộng 
rải để chỉnh sửa và đạt được sự thống nhất 
trong cộng đồng 


- Thống nhất đăng ký nhận đất rừng 
- Xây dựng phương án tổ chức cộng đồng để 


quản lý tài nguyên rừng được giao 
 


Häp toµn th«n lµng 


B−íc 6: Hoµn 


chØnh hå s¬, 


ph−¬ng ¸n giao 


®Êt giao rõng 


 


- Phương án giao đất giao rừng được hoàn 
thành 


- Các bản đồ liên quan: Bản đồ hiện trạng rừng, 
bản đồ giao đất giao rừng chung và cho hộ 
hoặc nhóm hộ, bản đồ quy hoạch sử dụng đất 
lâm nghiệp 


- Xây dựng khế ước giao đất giao rừng 
 


ViÕt ph−¬ng ¸n, x©y dùng 


b¶n ®å theo h−íng dÉn vµ 


lÊy ph¶n håi tõ céng ®ång 


Häp x©y dùng khÕ −íc víi 


céng ®ång 


B−íc 7: ThÈm 


®Þnh ph−¬ng ¸n 


giao ®Êt giao 


rõng 


- Phương án giao đất giao rừng được thẩm 
định 


- Phương án và các tài liệu liên quan được 
chỉnh sửa, hoàn thiện để trình duyệt 


 


Héi th¶o cÊp huyÖn, tØnh 


B−íc 8: CÊp 


giÊy chøng 


nhËn quyÒn sö 


dông rõng vµ 


®Êt rõng vµ bµn 


giao trªn thùc 


®Þa 


- Các thủ tục về cấp giấy chúng nhận quyền sử 
dụng đất rừng được hoàn thành 


- UBND huyện có quyết định  giao đất giao 
rừng 


- Tiến hành cấp Sổ đỏ và bàn giao trên thực địa 
với người dân 


Céng ®ång lµm ®¬n xin nhËn 


®Êt l©m nhiÖm theo h−íng 


dÉn 


Giao ®Êt giao rõng vµ cÊp sæ 


®æ trªn hiÖn tr−êng 
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Bước Kết quả  Phương ph¸p, c«ng cô 


B−íc 9: Gi¸m 


s¸t vµ ®¸nh gi¸ 


®Þnh kú  


 


- Tiến trình quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp 
sau giao đất giao rừng của người dân được 
các cơ quan chức năng hỗ trợ và giám sát 
thường xuyên 


- Các bài học kinh nghiệm về giao đất giao 
rừng, kinh doanh rừng bởi người dân được 
tổng kết, đánh giá định kỳ phục vụ cho việc 
triển khai mở rộng và cải tiến chính sách 


GÝam s¸t vµ ®¸nh gi¸ cã sù 


tham gia  


 


C¸c c«ng cô PRA vµ kü thuËt ®¸nh gi¸ tµi nguyªn cã sù tham gia ®−îc ¸p 


dông trong suèt tiÕn tr×nh G§GR, c¸c c«ng cô nµy ®−îc x©y dùng ®Ó ¸p dông cho 


phï hîp víi chñ ®Ò qu¶n lý tµi nguyªn vµ G§GR, trong ®ã cã mét sè c«ng cô tiÕp 


cËn míi ®−îc ph¸t triÓn ®Ó phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p G§GR thÝch 


hîp. Chi tiÕt 16 c«ng cô PRA ¸p dông trong G§GR vµ 06 h−íng dÉn ®−îc tr×nh bµy 


trong tµi liÖu h−íng dÉn kÌm theo, d−íi ®©y giíi thiÖu tãm t¾t môc tiªu cña mét sè 


c«ng cô míi ®−îc ph¸t triÓn phôc vô G§GR: 


i) Ph©n lo¹i rõng dùa vµo céng ®ång: HÖ thèng ph©n lo¹i tr¹ng th¸i rõng 


trong l©m nghiÖp hiÖn nay rÊt khã ®Ó céng ®ång tiÕp cËn, trong khi tµi nguyªn giao 


còng nh− x¸c ®Þnh ph©n chia lîi Ých l¹i dùa vµo hÖ thèng ph©n lo¹i nµy. Do ®ã cÇn 


thiÕi cã c«ng cô ph©n lo¹i rõng thÝch hîp víi céng ®ång, ®ång thêi cã thÓ ®èi chiÕu 


víi hÖ thèng ph©n lo¹i theo kü thuËt hiÖn hµnh. C«ng cô nµy ®−îc ph¸t triÓn ®Ó x¸c 


®Þnh c¸c lo¹i rõng, tr¹ng th¸i hiÖn t¹i dùa vµo kinh nghiÖm, kiÕn thøc b¶n ®Þa vµ 


ph¸t hiÖn c¸c tiªu chÝ ph©n lo¹i rõng cña céng ®ång. Gióp cho viÖc ®Æt tªn lo¹i rõng, 


tr¹ng th¸i vµ ph©n lo¹i dÔ hiÓu vµ ¸p dông ®−îc trong céng ®ång; ®ång thêi cã thÓ so 


s¸nh nã víi hÖ thèng ph©n lo¹i rõng vÒ mÆt kü thuËt ®Ó s¾p xÕp ®ång nhÊt phôc vô 


qu¶n lý, kinh doanh rõng sau khi giao phï hîp víi c¶ hai bªn: céng ®ång vµ c¬ quan 


qu¶n lý l©m nghiÖp nhµ n−íc. 


ii) PhiÕu th¨m dß ph−¬ng thøc giao ®Êt giao rõng cho hé hay nhãm hé 


(dßng hä) hay céng ®ång d©n c− th«n: ViÖc giao ®Êt giao rõng theo ®èi t−îng nµo 


cÇn xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng th«n lµng. C«ng cô nµy sÏ hç trî cho viÖc 


ph¸t hiÖn nhu cÇu, t×nh h×nh thùc tÕ vµ lµm c¬ së tæ chøc giao ®Êt giao rõng phï hîp 


víi nguyÖn väng cña ng−êi d©n. PhiÕu th¨m dß ®−îc ph¸t cho tõng hé gia ®×nh sau 


®ã ®−îc tæng hîp vµ tr×nh bµy trong cuéc häp lµng ®Ó cã quyÕt ®Þnh cuèi cïng.  


iii) VÏ s¬ ®å giao ®Êt giao rõng theo hé, nhãm hé, céng ®ång d©n c− th«n: 


§©y lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng trong giao ®Êt giao rõng, b¶o ®¶m viÖc 


giao ®Êt giao rõng mét c¸ch c«ng b»ng vµ cã sù ®ång thuËn trong céng ®ång. C«ng 


cô nµy nh»m ®Ó ng−êi d©n tù th−¬ng th¶o vµ quyÕt ®Þnh vÞ trÝ nhËn ®Êt l©m nghiÖp 
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cho tõng hé hoÆc nhãm hé. V× thùc tÕ sö dông ®Êt truyÒn thèng ®· h×nh thµnh vµ 


®−îc thõa nhËn trong c¸c lµng l©u ®êi, tuy r»ng ch−a ®−îc cÊp quyÒn sö dông, do ®ã 


kh«ng nªn thiÕt kÕ s½n c¸c l« rõng trªn b¶n ®å vµ ph©n bæ mét c¸ch chñ quan cho 


c¸c hé, nhãm hé. Thùc tÕ nhu cÇu nhËn ®Êt l©m nghiÖp cña hé, nhãm hé th−êng g¾n 


víi vïng canh t¸c n−¬ng rÉy cña hä, ®ång thêi còng cã nh÷ng vïng ®· ®−îc qu¶n lý 


®Êt ®ai theo truyÒn thèng cña tõng dßng hä; nªn viÖc céng ®ång tù quyÕt ®Þnh vÞ trÝ, 


c¸ch ph©n bæ khu vùc giao ®Õn tõng ®èi t−îng lµ gi¶i ph¸p thÝch hîp vµ bÒn v÷ng. 


iv) Khoanh vÏ vµ ®o ®Õm diÖn tÝch tr¹ng th¸i rõng, diÖn tÝch giao cho 


hé/nhãm hé/céng ®ång d©n c− th«n: Lµm thÕ nµo ®Ó nguêi d©n cã thÓ râ rµng vÞ 


trÝ, diÖn tÝch, hiÖn tr¹ng rõng mµ hä nhËn lµ ®iÒu quan träng ®Ó tõ ®ã hä cã thÓ qu¶n 


lý ®−îc c¸c khu rõng cña m×nh. Do ®ã c¸c kiÓu rõng, tr¹ng th¸i rõng cÇn ®−îc ®iÒu 


tra khoanh vÏ ®Ó lËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng rõng khu vùc giao ®Êt giao rõng, tõng l« 


kho¶nh giao ®Õn tõng ®èi t−îng vµ thèng kª diÖn tÝch. Nã lµ c¬ së ®Ó lËp c¸c b¶n ®å 


giao ®Êt giao rõng cho tõng hé, nhãm hé, céng ®ång; trong ®ã thÓ hiÖn ®Çy ®ñ tr¹ng 


th¸i rõng t¹i thêi ®iÓm giao ®Ó qu¶n lý. C«ng cô nµy cÇn kÕt hîp víi kÕt qu¶ cña 


c«ng cô - Ph©n lo¹i rõng dùa vµo céng ®ång, ®Ó gäi tªn tr¹ng th¸i, kiÓu rõng theo 2 


c¸ch: Theo kü thuËt vµ theo ng−êi d©n. §ång thêi dùa vµo kÕt qu¶ c«ng cô - VÏ s¬ 


®å giao ®Êt giao rõng theo hé, nhãm hé, céng ®ång. Thùc hiÖn c«ng cô nµy cã thÓ 


tiÕn hµnh theo 2 c¸ch: 


- Tr−íc hÕt dùa vµo kÕt qu¶ vÏ s¬ ®å tµi nguyªn vµ ph©n chia diÖn tÝch giao 


cña céng ®ång, sau ®ã nhãm kü thuËt sÏ tiÕn hµnh sö dông b¶n ®å ®Þa h×nh vµ ®o vÏ 


bæ sung trªn thùc ®Þa ®Ó x©y dùng c¸c b¶n ®å thµnh qu¶. Ph−¬ng ph¸p nµy cã h¹n 


chÕ lµ ng−êi d©n ch−a tiÕp cËn ®−îc víi b¶n ®å thµnh qu¶ vµ kh«ng trùc tiÕp x¸c 


®Þnh diÖn tÝch rõng cña m×nh. 


- Sö dông b¶n ®å ¶nh m¸y bay hoÆc vÖ tinh ®· gi¶i ®o¸n, sau ®ã cung cÊp b¶n 


®å nµy vµ thóc ®Èy céng ®ång nhËn diÖn ®Þa h×nh, tµi nguyªn hiÖn cã ®Ó bæ sung vµ 


khoanh vÏ ph©n chia diÖn tÝch giao ®Õn hé/nhãm hé ngay trªn b¶n ®å hiÖn tr¹ng; sau 


®ã cïng ng−êi d©n ®i thùc ®Þa kiÓm tra vµ ®Þnh vÞ b»ng GPS ®Ó hoµn chØnh b¶n ®å. 


VÒ ®o ®Õm diÖn tÝch, tËp huÊn nhanh cho céng ®ång c¸c x¸c ®Þnh diÖn tÝch b»ng 


®Õm l−íi « vu«ng, sau ®ã sö dông c¸c phÇn mÒm Mapinfo, ArcView ®Ó kiÓm tra vµ 


x¸c ®Þnh diÖn tÝch chÝnh x¸c. 


C«ng cô nµy ®−îc thiÕt kÕ kÕt hîp hîp hµi hoµ gi÷a sù tham gia vÏ s¬ ®å cña 


ng−êi d©n víi c«ng nghÖ th«ng tin ®Þa lý ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian, kinh phÝ vµ b¶o ®¶m 


®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt trong G§GR, ®ång thêi còng b¶o ®¶m ng−êi d©n râ rµng vÒ 


c¸c khu vùc giao, tr¹ng th¸i rõng hä sÏ nhËn. Thùc tÕ tr−íc ®©y, khi vËn dông c«ng 


cô PRA, cã quan ®iÓm cho r»ng ng−êi d©n khã cã thÓ ®äc vµ hiÓu b¶n ®å kü thuËt, 
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nh−ng trong thùc tÕ tiÕn hµnh ë hai céng ®ång cho thÊy víi h×nh ¶nh mµu cña tr¹ng 


th¸i rõng vµ víi c¸c hÖ thèng s«ng suèi, ®−êng x¸, nói trªn b¶n ®å ¶nh vÖ tinh ®· 


gi¶i ®o¸n th× ng−êi d©n nhËn biÕt dÔ dµng vµ cã thÓ tham gia bæ sung, ®iÒu chØnh vµ 


khoanh vÏ khu vùc giao thuËn lîi. Ph−¬ng ph¸p nµy ®ßi hái c¸c c¬ quan chøc n¨ng 


®Þa chÝnh huyÖn, tØnh cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ GIS ®¬n gi¶n trong qu¶n lý tµi 


nguyªn, do ®ã trong t−¬ng lai cÇn ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ trang bÞ hÖ thèng nµy 


cho c¸c c¬ quan ®Þa chÝnh, gi¶i ph¸p nµy kh«ng chØ phôc vô cho G§GR vµ cßn hç 


trî ®¾c lùc cho c¸c cÊp trong qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu vÒ tµi nguyªn rõng ®Ó cã nh÷ng 


gi¶i ph¸p vµ quyÕt ®Þnh thÝch hîp trong qu¶n lý vÜ m«. 


KÕt qu¶ trªn c¸c b¶n ®å G§GR cÇn thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tr¹ng th¸i rõng, diÖn 


tÝch; ®©y c¬ së ®Ó ®−a b¶n ®å vµo trong sæ ®á cã thÓ hiÖn ®Çy ®ñ tr¹ng th¸i rõng (sæ 


®á tr−íc ®©y trong giao ®Êt giao rõng ch−a thÓ hiÖn c¸c tr¹ng th¸i rõng khi giao cho 


hé, nhãm hé, céng ®ång), tõ ®©y lµm c¬ së gi¸m s¸t tµi nguyªn ®−îc giao còng nh− 


®Ó ¸p dông quyÕt ®Þnh 178 khi ph©n chia lîi Ých cô thÓ víi tõng tr¹ng th¸i rõng. 


B¶n ®å hiÖn tr¹ng gi¶i ®o¸n tõ ¶nh vÖ tinh, lµng Ea Ch¨ W©u 


 
S¬ ®å hiÖn tr¹ng ng−êi d©n vÏ, lµng Ea Ch¨ W©u 


 


v) −íc l−îng c¸c chØ tiªu l©m häc cho tõng tr¹ng th¸i rõng: C«ng cô nµy 


phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm l©m häc cña tõng tr¹ng th¸i rõng khi giao, lµm 


c¬ së gi¸m s¸t qu¶n lý tµi nguyªn vµ ph©n chia lîi Ých cho ng−êi nhËn rõng. Ph−¬ng 


ph¸p ®iÒu tra rõng cã sù tham gia ®−îc ¸p dông, trong ®ã céng ®ång cã thÓ tham gia 


lËp « tiªu chuÈn ®Ó ®iÒu tra loµi, x¸c ®Þnh c«ng dông, ®o ®−êng kÝnh ngang ngùc; 


cïng víi c¸c b¶ng biÓu hç trî nh− biÓu chiÒu cao, biÓu thÓ tÝch mét nh©n tè ®−êng 


kÝnh, céng ®ång cã thÓ tham gia tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu loµi c©y chñ yÕu (tªn kinh vµ 


tªn d©n téc), mËt ®é, ®−êng kÝnh b×nh qu©n, chiÒu cao b×nh qu©n vµ tr÷ l−îng trªn ha 


vµ tæng hîp theo tõng tr¹ng th¸i rõng giao cho nhãm hé, th«n lµng. Trong G§GR 
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kh«ng nhÊt thiÕt tæ chøc c¸c cuéc ®iÒu tra rõng tØ mØ, ph−¬ng ph¸p ®iÓn h×nh cÇn 


®−îc ¸p dông ®Ó gi¶m sè l−îng « ®iÒu tra vµ ®¬n gi¶n ho¸ trong viÖc tæng hîp ë 


®iÒu kiÖn céng ®ång. 


Trªn c¬ së ®iÒu tra rõng, « tiªu chuÈn cã sù tham gia, hç trî m¸y tÝnh cÇm tay 


®¬n gi¶n, céng ®ång cã thÓ tham gia tÝnh to¸n: i) MËt ®é c¸c « tiªu chuÈn vµ quy ra 


ha, ii) §−êng kÝnh b×nh qu©n céng, iii) ChiÒu cao b×nh qu©n ®−îc tra biÓu H/D, iv) 


Tr÷ l−îng x¸c ®Þnh qua biÓu thÓ tÝch theo ®−êng kÝnh. (C¸c biÓu chiÒu cao, thÓ tÝch 


®−îc tr×nh bµy trong phÇn kÕt qu¶ vÒ ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa 


vµo céng ®ång) 


 


B¶ng 5.16: TrÝch b¶ng thèng kª −íc l−îng c¸c chØ tiªu l©m häc theo tr¹ng th¸i rõng lµng §ª 
Tar 


Stt Tªn tr¹ng 


th¸i, ký hiÖu 
Tªn gäi cña 


céng ®ång 


Loµi c©y chñ 


yÕu (3-5 loµi)


MËt ®é 


N/ha 


Dbq 


(cm) 


Hbq 


(m) 


M 


(m3/ha) 


1 Non  - IIA Rõng non  sau 


n−¬ng rÉy d−íi 


10 n¨m  


Thµu t¸u, 


Lµnh ng¹nh, 


Tr©m 


681 16 9 72 


2 NghÌo – IIIA1 Rõng xÊu, 


nghÌo 


DÎ, Tr©m, 


QuÕ rõng 


692 21 15 241 


3 Trung b×nh – 


IIIA2 


Rõng giµ Tr©m, DÎ, 


Bêi lêi  


718 24 16 344 


4 ......... ...... .....     


 


5.3 KiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng cña hai d©n téc 
Bahnar vµ Jrai trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng 


KiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng (Local Ecological Knowledge – LEK) ®ãng 


vai trß quan träng trong ph¸t triÓn hÖ thèng canh t¸c vµ qu¶n lý tµi nguyªn rõng dùa 


vµo céng ®ång. Trªn c¬ së ph¸t hiÖn, hiÓu biÕt s©u s¾c vµ cã hÖ thèng kiÕn thøc 


kh«ng thµnh v¨n nµy sÏ gióp cho c¸c nhµ kü thuËt hç trî cho céng ®ång ph¸t triÓn tæ 


chøc qu¶n lý, kinh doanh tµi nguyªn, kÕ thõa ®−îc c¸c kinh nghiÖm ®· ®−îc tÝch lòy 


l©u ®êi th«ng qua tiÕn tr×nh tån t¹i vµ thÝch øng víi tù nhiªn cña c¸c céng ®ång d©n 


téc. Nh÷ng thÊt b¹i cña chuyÓn giao kü thôËt mét chiÒu tõ ngoµi vµo, hoÆc nh÷ng 


h¹n chÕ cña nã trong thêi gian qua lµ do sù thiÕu hiÓu biÕt hoÆc xem nhÑ kiÕn thøc 


sinh th¸i ®Þa ph−¬ng, ®iÒu nµy ®· lµm cho tiÕn tr×nh qu¶n lý tµi nguyªn trë nªn khã 


kh¨n vµ kÐm bÒn v÷ng.  
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Th«ng th−êng trong c¸c nghiªn cøu th−êng sö dông kh¸i niÖm kiÕn thøc b¶n 


®Þa (IK: Indigenous Knowledge), ®©y lµ hÖ thèng kiÕn thøc cña céng ®ång d©n téc 


b¶n ®Þa trong mét vïng sinh th¸i nh©n v¨n nhÊt ®Þnh, bao gåm nhiÒu khÝa c¹nh trong 


®êi sèng v¨n ho¸, s¶n xuÊt, qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn, tæ chøc thÓ chÕ. Ph¹m vi 


kiÕn thøc b¶n ®Þa kh¸ réng tuy nhiªn l¹i bÞ giíi h¹n trong khu«n khæ kiÕn thøc cã 


®−îc cña mçi céng ®ång b¶n ®Þa, trong khi ®ã thùc tiÔn c¸c céng ®ång d©n téc ViÖt 


Nam trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn vµ cïng chung sèng ®· cã sù giao thoa kÕ thõa kinh 


nghiÖm lÉn nhau. Do ®ã ®Ó nghiªn cøu phôc vô qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn, kh¸i 


niÖm kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng - LEK ®−îc ¸p dông. 


KiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng (LEK) lµ sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a kiÕn thøc 


b¶n ®Þa víi kiÕn thøc du nhËp tõ bªn ngoµi hoÆc cña c¸c d©n téc kh¸c ®Õn chung 


sèng víi ng−êi b¶n ®Þa, chóng ®−îc kiÓm nghiÖm vµ h×nh thµnh nªn kiÕn thøc cña 


®Þa ph−¬ng; ®©y lµ mét thùc tÕ cña ph¸t triÓn x· héi cña c¸c céng ®ång d©n téc; 


ngoµi ra nã cßn ®−îc giíi h¹n trong khu«n khæ sinh th¸i. V× vËy ®©y lµ hÖ thèng 


kiÕn thøc ®Ó qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn nh− rõng, ®Êt, 


nguån n−íc cña c¸c céng ®ång ®ang cïng nhau chung sèng trong tõng vïng sinh 


th¸i nh©n v¨n.  


Víi nh÷ng lý do trªn ®©y, LEK ®−îc lùa chän nghiªn cøu nh− mét cÊu phÇn 


cña ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn ph¸t triÓn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, b¾t ®Çu b»ng 


viÖc ph¸t hiÖn c¸c kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cña c¸c céng ®ång d©n téc ë tõng ®Þa 


ph−¬ng vµ vïng sinh th¸i theo chñ ®Ó qu¶n lý tµi nguyªn rõng, gãp phÇn hÖ thèng 


ho¸ vµ b−íc ®Çu t¹o lËp c¬ së d÷ liÖu më vÒ kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng cña hai 


céng ®ång d©n téc thiÓu sè chÝnh ë Gia Lai; tiÕp theo lµ xem xÐt ®Ó ph¸t hiÖn ý 


t−ëng míi, kinh nghiÖm cã gi¸ trÞ ®Ó lång ghÐp trong hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt 


kinh doanh rõng vµ tæ chøc qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn. 


5.3.1 HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng theo d¹ng s¬ 
®å quan hÖ  
Trªn c¬ së s¬ ®å quan hÖ lµm trªn hiÖn tr−êng víi c¸c céng ®ång vµ c¸c 


th«ng tin pháng vÊn b¸n cÊu tróc, viÕt c¸c c©u lÖnh trong phÇn mÒm Win AKT 5.0 


®Ó h×nh thµnh s¬ ®å hÖ thèng kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng liªn quan ®Õn qu¶n lý 


tµi nguyªn rõng cña hai céng ®ång d©n téc thiÓu sè Jrai vµ Bahnar.  


C¸c s¬ ®å quan hÖ biÓu diÔn c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch vµ hÖ thèng kiÕn thøc d−íi 


c¸c h×nh thøc nh− sau: 


i. Liªn kÕt c¸c nh©n tè kiÕn thøc theo chiÒu ¶nh h−ëng: S¬ ®å 5.5 minh ho¹ b−íc 


khëi ®Çu sö dông Win AKT5.0 liªn kÕt c¸c nh©n tè theo chiÒu ¶nh h−ëng. VÝ dô: 
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C¸c nh©n tè nh− ®Êt dèc, d©y leo, ... ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cña rõng 


®Çu nguån. 


ii. ThÓ hiÖn quan hÖ mét hay hai chiÒu: S¬ ®å 5.6 minh ho¹ c¸c kiÓu quan hÖ nµy: 


Quan hÖ mét chiÒu: Trªn s¬ ®å biÓu thÞ sè 1 ë ®−êng quan hÖ, mòi tªn 


bªn tr¸i biÓu thÞ chiÒu t¨ng lªn hay gi¶m xuèng cña nh©n tè t¸c ®éng ¶nh h−ëng 


®Õn nh©n tè bÞ ¶nh h−ëng còng cã thÓ theo chiÒu t¨ng lªn hay gi¶m xuèng theo 


mòi tªn bªn ph¶i sè 1. Tr−êng hîp biÓu thÞ b»ng dÊu * lµ nh©n tè ®ã kh«ng t¨ng 


hay gi¶m. T¸c ®éng nµy kh«ng thay ®æi theo chiÒu ng−îc l¹i. VÝ dô chai côc cã 


quan hÖ víi sù phong phó cña l©m s¶n ngoµi gç (LSNG) theo 1 chiÒu, cã nghÜa 


chai côc ®ãng gãp vµo sù phong phó thµnh phÇn LSNG, nh−ng sè l−îng chai côc 


t¨ng hay gi¶m kh«ng lµm cho t¨ng gi¶m thµnh phÇn LSNG. 


Quan hÖ hai chiÒu: Trªn s¬ ®å biÓu thÞ sè 2 ë ®−êng quan hÖ, mòi tªn hai 


bªn thÓ hiÖn chiÒu quan hÖ vµ cã thÓ ng−îc l¹i, còng nh− trªn nÕu lµ dÊu * lµ 


kh«ng cã sù thay ®æi. VÝ dô: Thµnh phÇn c©y lµm thuèc ch÷a ®au bông t¨ng sÏ 


gia t¨ng sù phong phó cña LSNG vµ cã thÓ ng−îc l¹i lµ thµnh phÇn c©y thuèc 


gi¶m sÏ gi¶m sù ®a d¹ng LSNG. 


iii. S¬ ®å biÓu thÞ dßng kiÕn thøc, kinh nghiÖm: Ngoµi viÖc thÓ hiÖn chiÒu h−íng 


quan hÖ gi÷a c¸c nh©n tè kiÕn thøc nãi trªn, s¬ ®å cßn cã thÓ biÓu thÞ c¸c kiÕn 


thøc, kinh nghiÖm ngay trªn ®−êng biÓu diÔn chiÒu quan hÖ. VÝ dô ë s¬ ®å 5.7. 


Ngoµi ra cßn cã thÓ t¹o ra s¬ ®å biÓu thÞ c¸c mèi liªn kÕt tËp trung nhÊt: 


S¬ ®å kiÕn thøc cã thÓ rÊt réng, nhiÒu nh©n tè, nh−ng còng cã thÓ ph¸t hiÖn nh©n 


tè tËp trung ®−îc quan t©m nhiÒu nhÊt th«ng qua chøc n¨ng ph¸t hiÖn dùa vµo 


c¸c ®−êng liªn kÕt, ¶nh h−ëng tËp trung nhiÒu nhÊt vµo nh©n tè ®ã. Trong c¸c s¬ 


®å 5.5, 5.6 vµ 5.7, nh©n tè trung t©m mµu xanh ®−îc xem lµ tËp trung, thÓ hiÖn 


c¸c kiÕn thøc, kinh nghiÖm ®−îc tÝch luü vÒ nã nhiÒu nhÊt. §©y còng lµ c¬ së ®Ó 


x¸c ®Þnh vÊn ®Ò −u tiªn trong nghiªn cøu. 
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S¬ ®å 5.5: Quan hÖ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng gi÷ n−íc - D©n téc Jrai,           


lµng Ea Ch¨ W©u 


 


 


Rừng khộp Đất dốc 


Dây leo 


Giữ nước 


Tre, le 


Cá ở suối 


Cây rừng 
thường xanh  


Rừng đầu 
nguồn 


Canh tác 


Lá ghe 


Chặt hạ cây 
rừng


Cây rừng 
khộp  
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S¬ ®å 5.6: Quan hÖ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn l©m s¶n ngoµi gç theo 1 hay 2 chiÒu -     


D©n téc Jrai, lµng Ea Ch¨ W©u 


 
S¬ ®å 5.7: BiÓu diÔn dßng kinh nghiÖm trªn s¬ ®å quan hÖ - D©n téc Bahnar, §ª Tar 


Cây bời lời được bảo vệ 
trong rừng nữa rụng lá 


Đất bỏ hóa 2 -3 năm trồng 
cây bời lời rất thích hợp 


Trên đất cát cây bời 
lời sinh trưởng kém 


Trên đất cát trồng cây bời 
lời cho năng suất thấp 


Cây bời lời sinh trưởng 
nhanh trên đất đỏ 


Trên đất đỏ trồng cây bời 
lời cho năng suất cao 


Đất đỏ  


Thời gian 
bỏ hóa 


Cây bời 
lời 


Đất cát 


Rừng nửa 
rụng lá 


* 2 *


2 *


* 1 
* 2 *


2 


 * 2 


Chai cục 


Lá ghe 


Lâm sản ngoài gỗ
trong rừng khộp 


Rừng đầu 
nguồn 


Cây làm thuốc 
chữa đau bụng


Rừng khộp


Cá ở suối 
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Víi c¸c h×nh thøc s¬ ®å ho¸ nh− trªn, nghiªn cøu nµy ®· x©y dùng ®−îc c¸c 


s¬ ®å kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng ë hai d©n téc thiÓu sè, mçi d©n téc ®· hÖ thèng 


®−îc: 


- S¬ ®å chung vÒ kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng 


- S¬ ®å kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng theo chñ ®Ò qu¶n lý ®Çu nguån 


- S¬ ®å kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng theo chñ ®Ò sö dông rõng 


Mçi s¬ ®å trªn gåm cã 3 h×nh thøc biÓu diÔn kh¸c nhau nãi trªn, cã nghÜa cã 


2 d©n téc x 3 lo¹i s¬ ®å theo chñ ®Ò x 3 h×nh thøc biÓu diÔn  = 18 s¬ ®å kiÕn thøc 


sinh th¸i ®−îc ph¸t triÓn. C¸c s¬ ®å nµy ®−îc l−u tr÷ trong file d÷ liÖu AKT vµ cã 


thÓ tiÕp cËn chung hoÆc theo chñ ®Ò; cã thÓ cËp nhËt, t¹o ra hÖ thèng kiÕn thøc cã hÖ 


thèng vµ më. 


5.3.2 KiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng trong qu¶n lý rõng ®Çu 
nguån 


Qu¶n lý ®Çu nguån: Trong hÖ thèng bu«n lµng truyÒn thèng vïng cao, céng 


®ång th−êng quÇn c− vµ tæ chøc canh t¸c, sö dông tµi nguyªn ®Êt, rõng trong mét 


l−u vùc. Mçi bu«n lµng hÇu nh− ®Òu lùa chän cho m×nh mét l−u vùc lín nhá kh¸c 


nhau ®Ó h×nh thµnh lµng vµ qu¶n lý ®Êt ®ai dùa vµo viÖc ph©n ®Þnh ranh giíi th«ng 


qua hÖ thèng s«ng suèi. §ång thêi trong canh t¸c hä ®· h×nh thµnh c¸c kiÕn thøc 


kinh nghiÖm ®Ó qu¶n lý l−u vùc nh»m duy tr× nguån n−íc cho sinh ho¹t, s¶n xuÊt vµ 


phßng hé. Tõ ®©y ®· h×nh thµnh nh÷ng kiÕn thøc sinh th¸i quan träng cÇn ®−îc ph¸t 


hiÖn ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t triÓn cho hÖ thèng qu¶n lý rõng ®a môc ®Ých. 


ThËt vËy, sö dông chøc n¨ng ph¸t hiÖn mèi liªn kÕt tËp trung nhÊt ®Ó ph¸t hiÖn 


nh©n tè kiÕn thøc ®−îc c¸c céng ®ång tÝch luü vµ quan t©m nhiÒu nhÊt, kÕt qu¶ thÓ 


hiÖn trªn s¬ ®å 5.5 vµ 5.8. Cho thÊy c¶ hai d©n téc ®Òu quan t©m ®Õn qu¶n lý rõng 


®Çu nguån vµ ®· thu ®−îc nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh qu¶n lý tµi nguyªn 


rõng. S¬ ®å 5.9 thÓ hiÖn chiÒu h−íng quan hÖ cña c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn nguån 


n−íc – d©n téc Bahnar, lµng §ª tar. 
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Đất nương 
rẫy 


Canh tác 
nương rẫy 


Rễ cây lan 
toả 


Đất đỏ 


Dây leo  
thân gỗ 


Rừng trồng 
bạch đàn 


Thông nàng, 
thông tre, dó


Nguồn   
nước 


Thời gian  
bỏ hóa 


Chặt hạ   
cây rừng 


Một số loài 
tre, le 


Cây rừng 
lấy gỗ 


Cà chít,  
căm xe 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


S¬ ®å 5.8: Quan hÖ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn nguån n−íc - D©n téc Bahnar, lµng §ª Tar 


 


Trªn c¬ së c¸c s¬ ®å quan hÖ, ®ång thêi víi nã ®· ph¸t triÓn ®−îc c¬ së d÷ 


liÖu trong Win AKT 5.0 vÒ c¸c th«ng tin vÒ kiÕn thøc d−íi d¹ng c¸c c©u tuyªn 


bè/mÖnh ®Ò (Statement), ®©y lµ c¸c kiÕn thøc ®−îc hÖ thèng ho¸ vµ ®−îc l−u tr÷. 


B¶ng 5.17 vµ 5.18 tr×nh bµy c¸c kinh nghiÖm/kiÕn thøc cña 02 d©n téc vÒ qu¶n lý 


®Çu nguån ®−îc ph¸t hiÖn (L−u ý: V× phÇn mÒm WinAKT 5.0 sö dông tiÕng Anh, 


nªn c¸c kÕt qu¶ sÏ biÓu diÔn trong tiÕng Anh, tiÕng ViÖt lµ phÇn ®−îc dÞch l¹i). VÒ 


qu¶n lý ®Çu nguån, cã 16 kinh nghiÖm ®−îc ph¸t hiÖn ë d©n téc Bahnar vµ 12 ë d©n 


téc Jrai. 
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S¬ ®å 5.9: ChiÒu h−íng quan hÖ cña c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn nguån n−íc -                 


D©n téc Bahnar, lµng §ª Tar 


 


B¶ng 5.17: KiÕn thøc, kinh nghiÖm cña d©n téc Bahnar vÒ qu¶n lý ®Çu nguån 


LEK in English LEK tiÕng ViÖt 


1:  a decrease in trees of timber causes  a 
decrease in resource of water if  the these 
timbers is living_in_the_top_of_the_mountain 
2:  the cut tree is in_the_low_land causes  the 
water resource is not_effect 
3:  an increase in tree of cut causes  the 
watershed forest is difficult_to_reforest if  the 
these trees is in_the_watershed 
4:  the some_species thongnang_thongtre_gio is 
existing causes  the water resource is 


1: Gi¶m sè l−îng loµi c©y gç lín ë ®Ønh nói, ®åi 
sÏ lµm gi¶m nguån n−íc m¹ch 
2: ChÆt c©y ë vïng thÊp kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn 
nguån n−íc bªn trªn 
3: Gia t¨ng chÆt c©y ë ®Çu nguån sÏ rÊt khã 
kh¨n phôc håi l¹i rõng 
4: Mét vµi loµi c©y nh− Th«ng Nµng, Th«ng tre, 
Giã (TrÇm) cã t¸c dông lµm cho nguån n−íc æn 
®Þnh 
5: M«t sè loµi tre, l« « cã t¸c dông lµm cho 


* 1 


* 1 * 


* 1 * 
* 1 * 


* 1 * 


* 1 


* 1 


Đất nương 
rẫy 


Canh tác 
nương rẫy 


Rễ cây lan 
toả 


Đất đỏ 


Dây leo  
thân gỗ 


Rừng trồng 
bạch đàn 


Thông nàng, 
thông tre, Gío 


Nguồn   
nước 


Thời gian  
bỏ hóa 


Chặt hạ   
cây rừng 


Một số loài 
tre, le 


Cà chít,  
căm xe 


Cây rừng 
lấy gỗ 
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LEK in English LEK tiÕng ViÖt 


to_be_stable 
5:  the some_species bamboo is existing causes  
the water resource is to_be_stable 
6:  the_species 
shorea_obtusa_xyliadolabroformis is existing 
causes  the resource of water is low 
7:  the_wood liana is existing causes  an 
increase in resource of water if  the these liana is 
located_in_dipterocap_forest 
8:  an increase in plantation of the_eucalyptus 
causes  a decrease in resource of water 
9:  the_spreaded_root tree is existing causes  
the water resource is stable 
10:  an increase in stone of on_the_ground 
causes  an increase in tree of the_spreaded_root
11:  the red soil is existing causes  the water 
resource is more_stable_than_sand_soil 
12:  the watershed forest is 
covered_at_least_10ha causes  the paddy 
cultivation is possible 
13:  the shifting cultivation is 
located_in_the_low_land causes  the water 
resource is not_to_be_affected 
14:  the shifting cultivation is small_scale_of_1ha 
causes  the water resource is 
not_to_be_affected 
15:  the fallow period is more_than_5_years 
causes  the water resource is 
not_to_be_affected 
16: the_land shifting_cultivation is 
concentrated_in_the_watershed causes  a 
decrease in resource of water 


nguån n−íc æn ®Þnh 
6: C¸c loµi cµ ch¾c, c¨m xe xuÊt hiÖn chØ thÞ 
cho nguån n−íc h¹ thÊp 
7: Trong rõng khép, d©y leo th©n gç xuÊt hiÖn 
gióp gia t¨ng nguån n−íc 
8: Gia t¨ng tr«ng rõng b¹ch ®µn lµm suy gi¶m 
nguån n−íc 
9: C©y cã rÔ lan réng tån t¹i gióp cho nguån 
n−íc æn ®Þnh 
10: Gia t¨ng ®¸ lé ®Çu trªn ®Êt lµm t¨ng sè c©y 
cã rÔ lan réng 
11: §Êt ®á cã nguån n−íc æn ®Þnh h¬n ®Êt c¸t 
12: CÇn Ýt nhÊt 10 ha rõng trªn ®Ønh ®åi ®Çu 
nguån ®Ó canh t¸c lóa n−íc bªn d−íi 
13: Canh t¸c n−¬ng rÉy vïng thÊp kh«ng ¶nh 
h−ëng ®Õn nguån n−íc 
14: DiÖn tÝch rÉy bÐ h¬n 01 ha sÏ Ýt ¶nh h−ëng 
®Õn nguån n−íc 
15: Canh t¸c rÉy vµ bá ho¸ trªn 05 n¨m sÏ Ýt  
¶nh h−ëng ®Õn nguån n−íc 
16: §Êt rÉy qu¸ tËp trung trªn ®Çu nguån sÏ 
lµm gi¶m nguån n−íc 


 


 


B¶ng 5.18: KiÕn thøc, kinh nghiÖm cña d©n téc Jrai vÒ qu¶n lý ®Çu nguån rõng khép 


LEK in English LEK tiÕng ViÖt 


1:  a decrease in keeping of water causes  a 
decrease in watershed of forest if  the dry 
season is in_march_april 
2:  the trees dipterocarp is protected causes  the 
water keeping is maintained if  the dry season is 
in_march_april 
3:  an increase in evergreen of trees causes  an 
increase in keeping of water if  the thesespecies 
in_dipterocarp_forest is existing 
4: bamboo causes  an increase in keeping of 
water if  the forest watershed is existing 
5: liana causes  an increase in keeping of water 
if  the dry season is existing 
6:  an increase in watershed of forest causes  a 
decrease in calcium of water if  the these 
streams is following 
7:  an increase in calcium of water causes  a 
decrease in quality of water 
8:  the forest watershed is protected causes  an 
increase in quality of water 


1: Vµo th¸ng 3-4 kh¶ n¨ng gi÷ n−íc ®Çu nguån 
rõng khép suy gi¶m 
2: C©y gç lín rõng khép cã t¸c dông gi÷ n−íc 
vµo mïa kh« 
3: Sù gia t¨ng thªm mét sè loµi c©y th−êng 
xanh trong rõng khép sÏ lµm gia t¨ng kh¶ n¨ng 
gi÷ n−íc. 
4: Tre, lå « sÏ gióp gia t¨ng kh¶ n¨ng gi÷ nø¬c 
5: D©y leo gióp cho viÖc gi÷ n−íc vµo mïa kh« 
6: Gia t¨ng rõng ®Çu nguån sÏ lµm gi¶m l−îng 
calci trong c¸c suèi n−íc bªn d−íi 
7: Gia t¨ng l−îng calci trong n−íc lµm gi¶m 
chÊt l−îng n−íc 
8: Rõng ®Çu nguån ®−îc b¶o vÖ sÏ n©ng cao 
chÊt l−îng n−íc 
9: ChÆt c©y ®Çu nguån lµm suy gi¶m kh¶ n¨ng 
gi÷ n−íc 
10: Canh t¸c vïng ®Çu nguån lµm gi¶m kh¶ 
n¨ng gi÷ n−íc 
11: Dèc gia t¨ng lµm cho qu¸ tr×nh gi÷ n−íc 







 112


* 1 *


* 1 *


* 1 *
* 1 * 


Đất đỏ 


Cây bời lời 


Rừng nữa 
rụng lá 


Thời gian    
bỏ hóa 


Đất cát 


LEK in English LEK tiÕng ViÖt 


9: cutting of trees causes  a decrease in keeping 
of water if  the forest watershed is existing 
10:  cultivation  causes  a decrease in keeping of 
water if  the forest watershed is existing 
11:  an increase in slopping of land causes  a 
decrease in keeping of water 
12:  the forest dipterocarp is protected causes  
the water keeping is maintained 


 


kÐm 
12: Rõng khép trong vïng cã vai trß qu¶n lý 
n−íc ®Çu nguån 


 


5.3.3 KiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng trong sö dông tµi nguyªn 
rõng 
Sö dông rõng: C¸c céng ®ång d©n téc thiÓu sè sèng trong rõng, phô thuéc 


vµo rõng, qu¶n lý b¶o vÖ rõng céng ®ång,... tõ ®©y ®· h×nh thµnh mét tµi nguyªn tri 


thøc ®éc ®¸o vÒ sö dông tµi nguyªn rõng, v× vËy cÇn tËp trung ph¸t hiÖn ®Ó cã thÓ 


b¶o tån vµ ph¸t triÓn thµnh c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt thÝch øng trong kinh doanh rõng 


dùa vµo céng ®ång. 


KÕt qu¶ nghiªn cøu ë hai céng ®ång cho thÊy: i) §èi víi céng ®ång Bahnar  


trong vïng cã rÊt nhiÒu kinh nghiÖm trong kinh doanh c©y b¶n ®Þa bêi lêi, s¬ ®å 


ph¸t hiÖn liªn kÕt tËp trung nhÊt ®· ph¶n ¶nh ®iÒu nµy (s¬ ®å 5.10 vµ 5.11); ii) Trong 


khi ®ã kiÕn thøc kinh nghiÖm cña céng ®ång Jrai tËp trung vµo kinh doanh LSNG, 


ph¶n ¶nh trong c¸c s¬ ®å 5.6 vµ 5.12 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


S¬ ®å 5.10: ChiÒu h−íng quan hÖ c¸c nh©n tè ®Õn kinh doanh bêi lêi - D©n téc 


Bahnar, lµng §ª Tar 
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S¬ ®å 5.11: Quan hÖ c¸c nh©n tè vµ kinh nghiÖm kinh doanh bêi lêi - D©n téc Bahnar, lµng 


§ª Tar 


 


 
S¬ ®å 5.12: C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng vµ kinh nghiÖm kinh doanh LSNG - D©n téc Jrai,        


lµng Ea Ch¨ W©u 


Lá ghe làm tăng giá trị sản phẩm 
lâm sản ngoài gỗ của rừng khộp


Chai cục 


Lá ghe 


Lâm sản ngoài gỗ
trong rừng khộp 


Rừng đầu 
nguồn 


Cây làm thuốc 
chữa đau bụng 


Rừng khộp


Cá ở suối 


Dùng làm thuốc đau bụng làm gia tăng 
lâm sản ngoài gỗ của rừng khộp


Rừng khộp được bảo vệ sẽ tăng đa 
dạng  loại sản phẩm lâm sản ngoài gỗ 


Chai cục làm tăng giá trị sản phẩm 
lâm sản ngoài gỗ của rừng khộp


Nhiều suối có cá làm tăng giá trị sản 
phẩm lâm sản ngoài gỗ của rừng khộp 


Rừng đầu nguồn được bảo vệ thì sản phẩm 
lâm sản ngoài gỗ của rừng khộp được duy trì 


Cây bời lời được bảo vệ 
trong rừng nửa rụng lá 


Đất bỏ hóa 2 -3 năm trồng 
cây bời lời rất thích hợp 


Trên đất cát cây bời 
lời sinh trưởng kém 


Trên đất cát trồng cây bời 
lời cho năng suất thấp 


Cây bời lời sinh trưởng 
nhanh trên đất đỏ 


Trên đất đỏ trồng cây bời 
lời cho năng suất cao 


Đất đỏ  


Thời gian 
bỏ hóa 


Cây bời 
lời 


Đất cát 
Rừng nửa 


rụng lá 
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Trªn c¬ së c¸c s¬ ®å quan hÖ víi chñ ®Ò sö dông rõng, c¸c kiÕn thøc ®−îc hÖ 


thèng ho¸ vµ ®−îc l−u tr÷. B¶ng 5.19 vµ 5.20 tr×nh bµy c¸c kinh nghiÖm/kiÕn thøc 


cña 02 d©n téc vÒ sö dông rõng; cã 10 kinh nghiÖm ®−îc ph¸t hiÖn ë d©n téc Bahnar 


vµ 23 ë d©n téc Jrai vÒ chñ ®Ò nµy. 


B¶ng 5.19: KiÕn thøc, kinh nghiÖm cña d©n téc Bahnar vÒ sö dông rõng 


LEK in English LEK tiÕng ViÖt 


1:  an increase in plantation of the_eucalyptus 
causes  a decrease in shifting_cultivation of 
the_land 
2:  the dipterocarp forest is burn causes  the 
natural regeneration is easy 
3:  an increase in forest of fire causes  a 
decrease in regeneration of natural if  the 
evergreen forest is existing 
4:  an increase in forest of watershed causes  an 
increase in high_value of species 
5:  the old forest is protected causes  the paddy 
cultivation is high_productivity 
6:  an increase in de of species causes  an 
increase in mushroom of linh_chi if  the location 
site is high_attitude 
7:  the semi_deciduous forest is existing causes  
the species boi_loi is protected 
8:  the sand soil is existing causes  the species 
boi_loi is low_growing and low_productivity 
9:  the fallow period is 2_3_years causes  the 
species boi_loi is well_planted 
10:  the red soil is existing causes  the species 
boi_loi is well_growing and high_productivity 


 


1: Gia t¨ng tr«ng rõng b¹ch ®µn ®· lµm gi¶m 
quü ®Êt canh t¸c rÉy 
2: Löa rõng khép cã t¸c dông thóc ®Èy t¸i sinh 
3: Gia t¨ng löa rõng lµm suy gi¶m t¸i sinh tù 
nhiªn ë rõng th−êng xanh 
4: Gia t¨ng rõng ®Çu nguån lµm t¨ng c¸c loµi 
c©y gi¸ trÞ cao 
5: C©y gç lín, giµ ®−îc b¶o vÖ ®Òu nguån lµm 
gia t¨ng n¨ng suÊt lóa n−íc bªn d−íi (nhê gi÷ 
Èm vµ n−íc tèt) 
6: Gia t¨ng loµi c©y DÎ lµm t¨ng l−îng nÊm 
Linh Chi ë c¸c khu rõng ®ai cao (trªn 500m) 
7: Rõng nöa rông l¸ hç trî cho loµi bêi lêi tù 
nhiªn tån t¹i, ph¸t triÓn 
8: Trªn ®Êt c¸t bêi lêi sinh tr−ëng chËm, s¶n 
l−îng thÊp 
9: Bêi lêi trång rÊt tèt trªn ®Êt bá ho¸ 2 - 3 n¨m 
10: Trªn ®Êt ®á bêi lêi sinh tr−ëng tèt, s¶n l−îng 
cao 


 


 


B¶ng 5.20: KiÕn thøc, kinh nghiÖm cña d©n téc Jrai vÒ sö dông rõng 


LEK in English LEK tiÕng ViÖt 


1:  the forest dipterocarp is protected causes  
the trees high_value is maintained 
2:  the forest dipterocarp is protected causes  
the ntfp dipterocarp is biodivered 
3:  the forest watershed is protected causes  the 
ntfp dipterocarp is maintained 
4:  the water keeping is protected causes  an 
increase in stream of fish 
5:  an increase in stream of fish causes  the ntfp 
dipterocarp is increaae 
6:  the forest watershed is protected causes  an 
increase in natural of bamboo 
7: la_ghe causes  an increase in dipterocarp of 
ntfp 
8: la_ghe causes  an increase in diversity of 
products 
9: resin causes  an increase in dipterocarp of 
ntfp 
10:  an increase in species of camlien_cachit 


1: Rõng khép ®−îc b¶o vÖ hç trî cho viÖc b¶o 
tån c¸c loµi c©y cã gi¸ trÞ 
2: Rõng khép ®−îc b¶o vÖ hç trî cho ph¸t triÓn 
®a d¹ng LSNG 
3: Rõng khép ®Çu nguån ®−îc b¶o vÖ lµm gia 
t¨ng lo¹i LSNG 
4: Nguån n−íc ®−îc b¶o vÖ lµm gia t¨ng l−îng 
c¸ suèi 
5: C¸ suèi gia t¨ng lµm t¨ng sù ®a d¹ng LSNG 
rõng khép 
6: Rõng ®Çu nguån ®−îc b¶o vÖ lµm gia t¨ng 
l−îng tre lå « tù nhiªn 
7: L¸ ghe lµm t¨ng l−îng LSNG 
8: L¸ ghe gãp phÇn ®a d¹ng LSNG 
9: Chai côc gia t¨ng lµm t¨ng l−îng LSNG  
10: Gia t¨ng c¸ thÓ loµi CÈm liªn vµ Cµ chÝt lµm 
t¨ng chÊt l−îng chai côc 
11: T¨ng loµi cµ chÝt vµ c¨m xe sÏ lµm t¨ng 
l−îng c©y thuèc trÞ bÖnh ®au bông 
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LEK in English LEK tiÕng ViÖt 


causes  an increase in quality of resin 
11:  an increase in species of cachit_camxe 
causes  an increase in stomachache of 
medicine if  the water in_stem is in_use 
12: resin causes  an increase in diversity of 
products 
13:  the liana chat_chieu is protected causes  
the medicine stomachache is matained 
14:  the camlien_cachit species is protected 
causes  the medicine stomachache is 
maintained 
15:  an increase in stomachache of medicine 
causes  an increase in dipterocarp of ntfp 
16:  the forest dipterocarp is protected causes  
the la_ghe species is maitained 
17:  the water keeping is protected causes  an 
increase in species of la_ghe 
18:  the soil stone is existing causes  an 
increase in species of la_ghe 
19:  the forest fire is existing causes  the la_ghe 
species is alive 
20:  an increase in fire of forest causes  a 
decrease in quality of resin if  the resin fell is 
on_theground 
21:  the camlien_cachit species is existing 
causes  an increase in quality of resin if  the 
these_species diameter is more_than_50cm. 
22:  the chieulieuoi_camxe bark is existing 
causes  an increase in stomachache of 
medicine. 
23:  the camxe sepices is protected causes  an 
increase in species of mushroom if  the these 
mushroom is using_stomachache 


12: Chai côc trong rõng kh«p lµm ®a d¹ng 
LSNG 
13: C©y d©y leo Ch¹t chiÒu dïng lµm c©y thuèc 
trÞ bÖnh ®au bao tö 
14: C¸c loµi cÈm liªn, cµ chÝt cã gi¸ trÞ trong trÞ 
®au bao tö 
15: Gia t¨ng c¸c loµi c©y thuèc trÞ ®au bao tö 
lµm ®a d¹ng h¬n LSNG trong rõng khép 
16: Rõng khép ®−îc b¶o vÖ lµ c¬ së ®Ó ph¸t 
triÓn l¸ ghe (mét LSNG nhiÒu c«ng công trong 
céng ®ång) 
17: Gi÷ nguån n−íc lµm gia t¨ng sè l−îng l¸ 
ghe 
18: Trªn ®Êt ®¸ l¸ ghe ph¸t triÓn nhiÒu 
19: Löa rõng lµ nh©n tè sinh th¸i ®Ó tån t¹i l¸ 
ghe 
20: Gia t¨ng löa rõng lµm suy gi¶m chÊt l−îng 
chai côc trªn mÆt ®Êt 
21: Gia t¨ng c©y cµ chÝt, cÈm liªn cã D > 50 cm 
sÏ lµm t¨ng chÊt l−îng chai côc 
22: Vá chiªu liªu æi, c¨m xe lµm thuèc ®au bao 
tö 
23: Sù tån t¹i cña loµi c¨m xe trong rõng khép 
lµm gia t¨ng c¸c loµi nÊm trÞ bÖnh ®au bao tö 
 


 


 


5.3.4 C¬ së ph¸t triÓn kü thuËt qu¶n lý rõng tõ kiÕn thøc sinh th¸i 
®Þa ph−¬ng 
KiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng ph¸t hiÖn ®−îc ë hai céng ®ång hai vïng sinh 


th¸i víi c¸c chñ ®Ò qu¶n lý tµi nguyªn, qu¶n lý ®Çu nguån vµ sö dông rõng sÏ lµ c¬ 


së x¸c ®Þnh c¸c ý t−ëng ®Ó nghiªn cøu ph¸t triÓn kü thuËt, c«ng nghÖ qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång.  


5.3.4.1 Ph¸t triÓn qu¶n lý rõng ®Çu nguån dùa vµo kiÕn thøc céng ®ång 
Tõ hÖ thèng kiÕn thøc, kinh nghiÖm cña hai céng ®ång ®· ph¸t hiÖn, hÖ thèng 


theo nhãm vµ x¸c ®Þnh c¸c ý t−ëng nghiªn cøu, thö nghiÖm gi¶i ph¸p kü thuËt qu¶n 


lý rõng ®Çu nguån  


i) D©n téc Bahnar trong vïng rõng th−êng xanh 


C¸c kiÕn thøc sinh th¸i vÒ qu¶n lý ®Çu nguån ®−îc tËp hîp theo nhãm vÊn ®Ò 


nh− sau: 







 116


- Qu¶n lý c©y rõng, mËt ®é c©y gç lín, diÖn tÝch rõng thÝch hîp ë ®Çu nguån ®Ó b¶o 


vÖ nguån n−íc æn ®Þnh 


- VÒ kiÕn thøc qu¶n lý loµi c©y ®Ó b¶o vÖ nguån n−íc: 


o Mét sè loµi c©y rõng cã t¸c dông æn ®Þnh nguån n−íc lµ th«ng nµng, 


th«ng tre, giã trÇm 


o Tre cã t¸c dông b¶o vÖ nguån n−íc tèt 


o D©y leo th©n gç cã t¸c dông gia t¨ng nguån n−íc ë rõng khép vµo 


mïa kh« 


o B¹ch ®µn ¶nh h−ëng xÊu ®Õn nguån n−íc 


o Loµi c©y cã rÔ lan réng gióp phßng hé nguån n−íc tèt 


- Qu¶n lý ®Êt canh t¸c n−¬ng rÉy vµ bá ho¸ ®Ó b¶o vÖ nguån n−íc 


 


Tõ hÖ thèng kiÕn thøc nµy cho thÊy cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu, thö nghiÖm 


tiÕp theo ®Ó ph¸t triÓn qu¶n lý ®Çu nguån dùa vµo céng ®ång: 


- Quy ho¹ch, lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý kinh doanh rõng ®Çu nguån cÇn cã gi¶i 


ph¸p b¶o vÖ nguån n−íc 


- Thö nghiÖm ph¸t triÓn lµm giµu rõng b»ng c¸c loµi c©y b¶n ®Þa võa cã gi¸ 


trÞ kinh tÕ võa cã t¸c dông phßng hé ®Çu nguån ë n¬i dèc, nguån n−íc. 


- Quy ho¹ch canh t¸c n−¬ng rÉy vµ ®Êt bá ho¸ cÇn quan t©m ®Õn t¸c ®éng 


cña nã ®Õn nguån n−íc. 


ii) D©n téc Jrai trong vïng rõng khép 


C¸c nhãm kiÕn thøc sinh th¸i vÒ qu¶n lý ®Çu nguån: 


- Qu¶n lý vµ b¶o vÖ rõng khép ®Çu nguån trong vïng cã vai trß quan träng trong 


b¶o vÖ nguån n−íc vµ chÊt l−îng n−íc 


- VÒ kiÕn thøc qu¶n lý loµi c©y ®Ó b¶o vÖ nguån n−íc: 


o Tre lå « cã t¸c dông gi÷ n−íc tèt 


o T¨ng sù hçn giao mét sè loµi c©y th−êng xanh chuyÓn tiÕp cã t¸c dông 


n©ng cao kh¶ n¨ng phßng hé ®Çu nguån 


o D©y leo cã t¸c dông gi÷ n−íc tèt vµo mïa kh« 


 


Vµ nh÷ng nghiªn cøu, thö nghiÖm tiÕp theo ®Ó ph¸t triÓn qu¶n lý ®Çu nguån 


dùa vµo céng ®ång: 
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- Quy ho¹ch, lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý kinh doanh rõng khép ®Çu nguån cÇn cã 


gi¶i ph¸p b¶o vÖ nguån n−íc 


- Thö nghiÖm ph¸t triÓn lµm giµu rõng b»ng c¸c loµi c©y b¶n ®Þa ë rõng 


chuyÓn tiÕp, tre lå « hçn giao víi c©y hä dÇu ®Ó kinh doanh vµ ph¸t huy 


phßng hé nguån n−íc trong rõng khép 


5.3.4.2 Ph¸t triÓn kinh doanh rõng dùa vµo kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng 
Tõ hÖ thèng kiÕn thøc sinh th¸i sö dông rõng cña hai céng ®ång, tiÕn hµnh hÖ 


thèng ho¸ theo nhãm vµ x¸c ®Þnh c¸c ý t−ëng ph¸t triÓn c«ng nghÖ kinh doanh rõng 


dùa vµo céng ®ång: 


i) D©n téc Bahnar trong vïng rõng th−êng xanh 


C¸c nhãm kiÕn thøc sinh th¸i vÒ sö dông rõng ®−îc tËp hîp: 


- Qu¶n lý löa rõng trong xóc tiÕn t¸i sinh tù nhiªn 


- Kinh nghiÖm kinh doanh c©y bêi lêi vµ b¶o vÖ nã trong tù nhiªn nhê m«i tr−êng 


cña rõng nöa rông l¸ 


- VÒ qu¶n lý loµi: Mét ®iÓm ®¸ng l−u ý lµ mèi quan hÖ gi÷a loµi c©y dÎ víi sù tån 


t¹i cña nÊm Linh chi tù nhiªn 


Vµ cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu, thö nghiÖm tiÕp theo ®Ó ph¸t triÓn gi¶i ph¸p 


kinh doanh rõng dùa vµo céng ®ång: 


- Ph¸t triÓn c©y bêi lêi trong hÖ thèng n«ng l©m kÕt hîp vµ sö dông ®Êt bá 


ho¸ 


- Thö nghiÖm ph¸t triÓn nÊm linh chi trong rõng tù nhiªn trªn th©n c©y dÎ tØa 


th−a 


ii) D©n téc Jrai trong vïng rõng khép 


C¸c nhãm kiÕn thøc sinh th¸i vÒ sö dông rõng : 


- Qu¶n lý b¶o vÖ rõng khép cßn hiÕm hoi trong khu vùc lµ c¬ së ®Ó duy tr× vµ ph¸t 


triÓn LSNG 


- Qu¶n lý kinh doanh l¸ ghe, mét LSNG ®Æc thï cña vïng A Jun Pa 


- KiÕn thøc vÒ c¸c loµi c©y gç, d©y leo, ch÷a bÖnh ®au bao tö nh− cµ chÝt, c¨m xe, 


d©y leo ch¹t chiÒu vµ nÊm trªn c©y c¨m xe 


Nh÷ng nghiªn cøu, thö nghiÖm cÇn thiÕt lµ: 


- Thö nghiÖm ph¸t triÓn c¸c lo¹i LSNG trong rõng khép nh−: c©y thuèc, nÊm 


- Tæ chøc thö nghiÖm kinh doanh l¸ ghe 
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Qua kÕt qu¶ thö nghiÖm ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia, ®Æc biÖt lµ ¸p 


dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó ph©n tÝch hÖ thèng kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng cho 


thÊy: 


i. C¸c nh©n tè cña kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng cã 


quan hÖ víi nhau chÆt chÏ vµ kh¶ n¨ng øng dông c«ng cô phÇn mÒm Win AKT 


®Ó t¹o c¬ së d÷ liÖu më lµ kh¶ thi phôc vô cho s−u tËp, cËp nhËt vµ ¸p dông LEK 


trong ph¸t triÓn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. 


ii. 18 s¬ ®å hÖ thèng kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng cña 2 d©n téc, theo 2 chñ ®Ò vµ 


3 h×nh thøc biÓu hiÖn ®· ®−îc t¹o lËp lµ c¬ së cho viÖc sö dông, ph©n tÝch LEK 


trong tõng d©n téc, tõng vïng sinh th¸i. 


iii. Qu¶n lý ®Çu nguån lµ vÊn ®Ò quan t©m chung cña c¶ hai céng ®ång, 16 kinh 


nghiÖm ®−îc ph¸t hiÖn ë d©n téc Bahnar vµ 12 ë Jrai lµ c¬ së tèt cho ph¸t triÓn 


gi¶i ph¸p qu¶n lý rõng ®Çu nguån dùa vµo céng ®ång. 


iv. KiÕn thøc sö dông rõng ë céng ®ång Bahnar tËp trung vµo kinh doanh c©y rõng 


b¶n ®Þa víi 10 kinh nghiÖm ®−îc hÖ thèng ho¸, trong khi ®ã d©n téc Jrai víi rõng 


khép nghÌo −u thÕ ®· quan t©m nhiÒu vÒ ph¸t triÓn l©m s¶n ngoµi gç víi 23 kinh 


nghiÖm ®−îc ph¸t hiÖn. C¸c kiÕn thøc kinh nghiÖm nµy lµ c¬ së ®Ó chän lùa, 


ph¸t triÓn gi¶i ph¸p kü thuËt kinh doanh rõng vµ ®Êt rõng. 


Nh− vËy tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch hÖ thèng LEK cho thÊy cã mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò 


vÒ qu¶n lý ®Çu nguån, sö dông rõng cÇn ®−îc ph¸t triÓn hoÆc thö nghiÖm ®Ó t¹o tiÒn 


®Ò cho c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý sö dông rõng bÒn v÷ng, dùa vµo céng ®ång. C¸c ý 


t−ëng nµy sÏ ®−îc lång ghÐp trong tiÕp cËn PTD (Ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham 


gia) ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng vµ ®Êt rõng. 


Cã thÓ thÊy r»ng tiÕp cËn LEK vµ sö dông c«ng nghÖ th«ng tin sÏ hç trî rÊt ®¾c lùc 


cho viÖc x¸c ®Þnh hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ, qu¶n lý tµi nguyªn thÝch 


øng, dùa vµo kinh nghiÖm, kiÕn thøc céng ®ång. 


5.4 Ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt cã sù tham gia 
trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng, ®Êt rõng 


VÊn ®Ò ®Æt ra lµ sau khi G§GR cho ng−êi d©n céng ®ång, th× rõng vµ ®Êt 


rõng sÏ ®−îc qu¶n lý, kinh doanh nh− thÕ nµo? §©y lµ mét vÊn ®Ò lín mµ nhiÒu nhµ 


qu¶n lý, kü thuËt quan t©m, v× nÕu kh«ng cã mét gi¶i ph¸p nµo ®−îc ¸p dông, rõng 


kh«ng mang l¹i lîi Ých nh»m c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng−êi d©n th× viÖc G§GR sÏ mÊt 


ý nghÜa, thùc chÊt lµ t¹o thªm g¸nh nÆng cho ng−êi d©n ph¶i b¶o vÖ rõng hoÆc rõng 


sÏ kh«ng ®−îc ng−êi d©n quan t©m vµ tiÕp tôc bÞ tµn ph¸. Quan ®iÓm “Con ng−êi 


tr−íc vµ l©m nghiÖp bÒn v÷ng sÏ theo sau ®ã” (DENR, [28]) lµ râ rµng, lµm thÕ nµo 
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rõng ®ãng gãp vµo ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cña céng ®ång. Trong khi ®ã quy ph¹m gi¶i 


ph¸p l©m sinh ch−a cô thÓ ho¸ ®−îc ®Õn tõng ®èi t−îng rõng, nguån lùc cña tõng ®Þa 


ph−¬ng ®Ó cã thÓ lùa chän gi¶i ph¸p thÝch hîp, h¬n thÕ n÷a viÖc kÕt hîp víi kiÕn 


thøc ®Þa ph−¬ng ®Ó t×m gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thÝch øng hÇu nh− ch−a ®−îc ®Ò cËp 


trong bÊt kú h−íng dÉn ¸p dông kü thuËt l©m sinh nµo. Trong khi ®ã viÖc khuyÕn 


n«ng trong lÜnh vùc ph¸t triÓn l©m nghiÖp hÇu nh− bá ngá, ®éi ngò nµy còng thiÕu 


c¸ch tiÕp cËn cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn kü thuËt trªn ®Êt l©m nghiÖp, do ®ã trong mét 


thêi gian dµi hÇu nh− c¸n bé kü thuËt rÊt khã kh¨n ®Ó cïng céng ®ång ph¸t triÓn c¸c 


gi¶i ph¸p qu¶n lý tµi nguyªn rõng bÒn v÷ng. 


§Ò tµi nµy sö dông vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù 


tham gia (Participatory Technology Development - PTD) ®Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu nãi 


trªn. PTD ®−îc giíi thiÖu vµo ViÖt Nam trong vßng 4 n¨m trë l¹i ®©y, vµ ®· tá ra lµ 


mét ph−¬ng ph¸p thÝch øng ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghÖ thÝch hîp víi n«ng d©n nghÌo ë 


vïng cao; chñ yÕu nh»m gãp phÇn ®æi míi s¶n xuÊt cña n«ng d©n, tuy nhiªn ch−a ®Ò 


cËp ®Õn viÖc vËn dông PTD ®Ó ph¸t triÓn vµ x©y dùng hÖ thèng kü thuËt qu¶n lý, 


kinh doanh trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng, ®Êt rõng (B¶o Huy vµ céng sù, (2003) [12]). Do 


®ã ®Ò tµi nµy vËn dông PTD vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p luËn nµy ®Ó t×m  


kiÕm gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghÖ, kü thuËt trªn rõng vµ ®Êt rõng, mét ®èi t−îng 


rÊt khã t×m kiÕm gi¶i ph¸p thÝch hîp trong ®iÒu kiÖn cña n«ng d©n vµ céng ®ång 


nghÌo vïng cao, vµ lång ghÐp nã vµo trong tiÕn tr×nh qu¶n lý kinh doanh rõng dùa 


vµo céng ®ång.  


§Ó nghiªn cøu ¸p dông vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p luËn PTD cña ®Ò tµi ®· tiÕn 


hµnh: 


i. TËp huÊn vÒ ph−¬ng ph¸p luËn vµ ¸p dông c¸c c«ng cô PTD cho c¸n bé kü thuËt, 


khuyÕn n«ng l©m c¸c cÊp tõ tØnh ®Õn x· vµ n«ng d©n nßng cèt 


ii. Tæ chøc khëi x−íng vµ thö nghiÖm PTD ë 02 lµng nghiªn cøu (§ª Tar vµ Ea Ch¨ 


W©u) víi sù tham gia ®Çy ®ñ cña c¸c bªn liªn quan, trong ®ã céng ®ång lµ trung 


t©m ®Ó t×m kiÕm vµ l−¹ chän ý t−ëng thö nghiÖm. (Cã hai b¸o c¸o chuyªn ®Ò vÒ 


Ph¸t triÓn kü thuËt cã sù tham gia ë hai lµng ®−îc kÌm theo ®Ò tµi nµy). Cã hai 


môc ®Ých cña khëi x−íng PTD ë hai lµng: 1) Thö nghiÖm mét sè gi¶i ph¸p kü 


thuËt ë hai ®Þa ph−¬ng, 2) VËn dông vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p luËn PTD trong 


®iÒu kiÖn l©m nghiÖp. 


iii. Tµi liÖu ho¸ vµ x©y dùng tµi liÖu h−íng dÉn PTD trong tr−êng hîp ph¸t triÓn kü 


thuËt trªn ®Êt l©m nghiÖp. Tµi liÖu nµy ®−îc x©y dùng trªn c¬ së thö nghiÖm ¸p 


dông PTD ë hai lµng víi sù tham gia cña n«ng d©n vµ c¸c bªn liªn quan, tõ ®ã 
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Mèi quan hÖ gi÷a 03 bªn trong PTD
(Nguån: http://www.socialforestry.org.vn) 


tæng kÕt thµnh c¸c c«ng cô thÝch øng víi ®iÒu kiÖn l©m nghiÖp. (Tµi liÖu h−íng 


dÉn vÒ PTD ®−îc kÌm theo ®Ò tµi nµy) 


Sau ®©y lµ phÇn tr×nh bµy kÕt qu¶ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p PTD ®Ó x©y dùng 


hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng vµ kÕt qu¶ mét sè thö nghiÖm ®· 


®−îc tiÕn hµnh ë hai lµng theo ph−¬ng ph¸p PTD 


5.4.1 TiÕp cËn PTD trong ph¸t 
triÓn kü thuËt cã sù tham 
gia 
PTD lµ c¸ch tiÕp cËn lÊy ng−êi 


d©n, céng ®ång lµm trung t©m vµ dùa 


trªn viÖc ph¸t huy kh¶ n¨ng cña chÝnh 


c¸c céng ®ång ®ã trong viÖc t×m kiÕm 


c¸c ph−¬ng thøc ®æi míi s¶n xuÊt vµ 


qu¶n lý tµi nguyªn. 


Trong PTD vai trß chÝnh thuéc vÒ 


ng−êi n«ng d©n, nhµ nghiªn cøu sÏ trî 


gióp vÒ mÆt khoa häc cho ng−êi d©n, 


c¸n bé khuyÕn n«ng l©m lµ ng−êi thóc 


®Èy tiÕn tr×nh thö nghiÖm vµ t¹o mèi quan hÖ t−¬ng t¸c gi÷a nhµ nghiªn cøu vµ n«ng 


d©n. 


TiÕn tr×nh PTD bao gåm c¸c ho¹t ®éng tiÕp cËn cã sù tham gia ®Ó cïng ng−êi 


d©n ph¸t hiÖn, lùa chän c¸c ý t−ëng, thö nghiÖm trªn ®ång ruéng, trong rõng. PTD 


dùa vµo nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cña n«ng d©n, nã ®¸p øng ®−îc mong ®îi cña n«ng 


d©n ®ång thêi cã tÝnh to¸n ®Õn yÕu tè kh¶ thi, tÝnh thùc tiÔn vµ c¸c ®iÒu kiÖn cña 


n«ng d©n ®−îc xem xÐt ®Ó lùa chän gi¶i ph¸p thÝch hîp. XÐt vÒ gãc ®é hîp t¸c vµ 


häc hái lÉn nhau gi÷a c¸c bªn liªn quan, PTD cã thÓ hiÓu nh− lµ mét tiÕn tr×nh kÕt 


hîp kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng víi kiÕn thøc khoa häc, trong ®ã kiÕn thøc cña 


ng−êi d©n còng ®−îc coi quan träng nh− bÊt kú kiÕn thøc nµo do khoa häc t¹o ra. 


Ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia thóc ®Èy sù kÕt hîp cã tÝnh s¸ng t¹o nµy ®Ó ph¸t 


huy néi lùc nh»m c¶i thiÖn s¶n xuÊt vµ qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn ë c¸c vïng 


n«ng th«n. 
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ThÕ nµo lµ mét ý t−ëng míi? 
- Míi vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ: Cã nghÜa lµ c¸c ý t−ëng nµy vÒ mÆt c«ng nghÖ vµ kü thuËt céng 


®ång ch−a ®−îc ¸p dông, hoÆc ch−a nghe nãi ®Õn. 


- Míi vÒ tæ chøc qu¶n lý: Cã nghÜa lµ sù ®æi míi vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý tµi nguyªn. 
VÝ dô: Thö nghiÖm vÒ qu¶n lý rõng theo nhãm hé. 


- Míi vÒ ®iÒu kiÖn ¸p dông: Cã thÓ lo¹i thö nghiÖm nµy ®· ®−îc lµm ë ®©u ®ã, nh−ng ch−a ®−îc 
¸p dông ë ®Þa ph−¬ng, tuy nhiªn ®iÒu kiÖn ¸p dông ë ®©y kh¸c víi n¬i xuÊt xø. Nãi kh¸c ®i, nÕu 
®Þa ph−¬ng nµy cã ®iÒu kiÖn kh¸ ®ång nhÊt víi n¬i ®ang tiÕn hµnh th× kh«ng cÇn ph¶i khëi x−íng 
thö nghiÖm, nã cã thÓ thùc hiÖn qua ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ. C¸c th«ng tin nµy nhµ 
nghiªn cøu vµ c¸n bé khuyÕn n«ng cÇn lµm râ vµ cung cÊp cho th«n lµng. 


(Nguån: Sæ tay h−íng dÉn PTD – M¹ng l−íi ®µo t¹o LNXH, 2003) 


Trong PTD, chØ cã ý t−ëng míi ®−îc ®−a ra thö nghiÖm, ý t−ëng ®ã ch−a bao 


giê ®−îc ¸p dông tr−íc ®©y ë ®Þa ph−¬ng, bao gåm míi vÒ c«ng nghÖ, hoÆc míi vÒ 


c¸ch tæ chøc qu¶n lý, hoÆc míi vÒ ®iÒu kiÖn ¸p dông. ý t−ëng ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu 


cÇu vµ n¨ng lùc/nguån lùc cña ng−êi d©n, b¶o ®¶m c¬ héi tham gia cho nhiÒu n«ng 


d©n quan t©m; ®ång thêi c«ng nghÖ ph¶i thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vµ 


sinh th¸i ®Þa ph−¬ng. Ngoµi ta ý t−ëng ®−îc lùa chän thö nghiÖm ph¶i cã kh¶ n¨ng 


®Ó nh©n réng, ®Ó cho nhiÒu n«ng d©n kh¸c cã thÓ h−ëng lîi tõ c¸c thö nghiÖm ®ã. 


Trong PTD cã ba bªn quan träng lµ: N«ng d©n – C¸n bé khuyÕn n«ng l©m – 


Nhµ nghiªn cøu:   


- Vai trß cña n«ng d©n: N«ng d©n tõ thÕ bÞ ®éng, chÊp nhËn chuyÓn sang tù chñ vµ 


thùc hiÖn c¸c ý t−ëng cña chÝnh m×nh. KiÕn thøc, kü n¨ng vµ kinh nghiÖm thùc tÕ 


cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng ®−îc sö dông trong c¸c thö nghiÖm. 


- Vai trß nhµ khuyÕn n«ng l©m: KhuyÕn n«ng l©m thay v× chuyÓn giao mét chiÒu 


®Õn n«ng d©n sang thóc ®Èy tiÕn tr×nh vµ chia sÎ kinh nghiÖm víi th«n lµng. Nhµ 


khuyÕn n«ng l©m ®ãng gãp kiÕn thøc cña hä – kiÕn thøc thùc tÕ vÒ c¸c ®iÒu kiÖn 


cô thÓ ë ®Þa ph−¬ng vµ t¹o sù liªn kÕt thµnh c«ng gi÷a n«ng d©n víi nhµ nghiªn 


cøu trong tiÕn hµnh c¸c thö nghiÖm. Do vËy c¸n bé khuyÕn n«ng l©m yªu cÇu cã 


c¸c kinh nghiÖm thùc tÕ vµ kü n¨ng thóc ®Èy thÝch hîp.  


- Vai trß nhµ nghiªn cøu: Ng−êi tr−íc ®©y n¾m gi÷ toµn bé tiÕn tr×nh nghiªn cøu 


chuyÓn sang ph©n tÝch, lùa chän vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nghiªn cøu cïng víi n«ng 


d©n; cung cÊp c¸c kiÕn thøc, th«ng tin c«ng nghÖ ®· cã s½n theo nhu cÇu cña céng 


®ång. 


Trong thùc tÕ ph¸t triÓn n«ng th«n, “vì kÞch” PTD cÇn 03 vai nãi trªn h¬n lµ 


®ñ c¶ ba nh©n vËt cïng mét lóc trªn hiÖn tr−êng. Cã nghÜa lµ c¸n bé khuyÕn n«ng cã 


thÓ ®ãng hai vai lµ khuyÕn n«ng vµ nhµ khoa häc, v× thùc tÕ c¸n bé khuyÕn n«ng 
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l©m còng lµ ng−êi ®−îc ®µo t¹o vÒ c¸c kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó hç trî n«ng d©n, trong 


tr−êng hîp cÇn thiÕt c¸n bé khuyÕn n«ng cã thÓ liªn l¹c, trao ®æi víi c¬ quan nghiªn 


cøu, nhµ khoa häc ®Ó thu thËp thªm th«ng tin cÇn thiÕt. §iÒu nµy phï hîp víi thùc tÕ 


nguån nh©n lùc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng l©m. 


Ngoµi ra còng cã mét sè tranh luËn t¹i c¸c héi th¶o gi÷a kú cña ®Ò tµi, cã ý 


kiÕn cho r»ng chØ cã 03 bªn nãi trªn lµ ch−a ®ñ trong ph¸t triÓn n«ng th«n, mµ cÇn 


ph¶i thªm cã nhµ qu¶n lý – l·nh ®¹o, nhµ doanh nghiÖp, ng©n hµng,.... tham gia vµo 


tiÕn tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ nµy. Th«ng qua tiÕn tr×nh ¸p dông PTD vµ thu hót sù 


tham gia cña c¸c bªn liªn quan, kÕt qu¶ c¸c héi th¶o trong n¨m 2003, ®iÒu nµy ®−îc 


lµm râ nh− sau: 


- PTD lµ mét tiÕn tr×nh thö nghiÖm c¸i míi cña n«ng d©n, do ®ã cÇn thiÕt cã sù hç 


trî trùc tiÕp cña khuyÕn n«ng vµ nhµ khoa häc. ë ®©y cã 03 bªn lµ ®ñ ®Ó tiÕn 


hµnh c¸c thö nghiÖm vµ thö nghiÖm cã thÓ thµnh c«ng hay thÊt b¹i, do ®ã ch−a 


cÇn thiÕt cã sù ®Çu t− cao hoÆc sù tham gia cña doanh nghiÖp ngay thêi ®iÓm nµy. 


Tuy nhiªn còng cã mét sè doanh nghiÖp còng cã nh÷ng thö nghiÖm vÝ dô nh− 


ph©n bãn míi, gièng míi, ... v× vËy hä cã thÓ tham gia víi n«ng d©n, tuy nhiªn 


®iÒu nµy kh«ng ph¶i lµ phæ biÕn. 


- PTD chØ lµ mét bé phËn cña khuyÕn n«ng l©m, tr−íc hÕt nã t¹o nªn sù liªn kÕt 


gi÷a n«ng d©n, nhµ nghiªn cøu víi khuyÕn n«ng l©m ®Ó hç trî n«ng d©n tiÕn hµnh 


c¸c thö nghiÖm míi phï hîp do hä lùa chän. Trªn c¬ së thö nghiÖm PTD, khuyÕn 


n«ng l©m liªn kÕt gi÷a n«ng d©n víi n«ng d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n chia sÎ 


kinh nghiÖm vµ khi thö nghiÖm thµnh c«ng, khuyÕn n«ng l©m liªn kÕt n«ng d©n 


víi thÞ tr−êng, tÝn dông, c¸c nhµ doanh nghiÖp, nhµ qu¶n lý, ... ®Ó hç trî cho tiÕn 


tr×nh s¶n xuÊt, lan réng kÕt qu¶ cña thö nghiÖm. Nh− vËy c¸c bªn kh¸c sÏ tham 


gia sau ®ã khi thö nghiÖm thµnh c«ng hoÆc cã thÓ tham gia trong tiÕn tr×nh nh−ng 


th«ng qua cÇu nèi lµ khuyÕn n«ng l©m. 


§Ó cã ®−îc hiÓu biÕt vÒ vai trß vµ vÞ trÝ cña PTD trong hÖ thèng nghiªn cøu, 


khuyÕn n«ng l©m, mét h×nh ¶nh con b−ím diÔn gi¶i PTD liªn quan nh− thÕ nµo tíi 


c¸c chøc n¨ng kh¸c cÇn cã trong hÖ thèng khuyÕn n«ng l©m nh»m t¹o ®iÒu kiÖn 


gióp ng−êi d©n c¶i thiÖn t×nh h×nh cña hä. 
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 Con b−ím khuyÕn n«ng vµ vai trß PTD 


M«i tr−êng chÝnh s¸ch


Nhµ nghiªn 
cøu  


PTD
(Ng−êi 
d©n lùa 
chän 
c¸c ý 
t−ëng 


phï hîp) 


C¬ së hËu 
cÇn (®¶m 
b¶o ng−êi 
d©n cã thÓ 


tiÕp cËn 
®−îc ®Çu 
vµo cÇn 


thiÕt) 


Ng−êi d©n ë 
th«n/ céng 
®ång kh¸c 


Ng−êi d©n 
ë c¸c ®iÓm 


chän 


C¸c ph−¬ng 
tiÖn, thÞ 


tr−êng, tÝn 
dông 


K
N


L tõ n«n
g 


d©n  -n«n g d
©n


Gi¸o dôc 
& ®µo t¹o


KNL
§µo t¹o, 
Hç trî 


Gi¶i quyÕt  
vÊn ®Ò 


Th«ng tin  
§éng c¬ 


 
S¬ ®å 5.13: PTD trong hÖ thèng khuyÕn n«ng l©m 


5.4.2 TiÕn tr×nh PTD vµ kÕt qu¶ thö nghiÖm ph¸t triÓn hÖ thèng 
gi¶i ph¸p kü thuËt trªn ®Êt l©m nghiÖp 
Trªn c¬ së vËn dông vµ tæng hîp ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thÝch hîp víi ph¸t 


triÓn c«ng nghÖ trªn c¸c ®èi t−îng ®Êt rõng vµ rõng, tiÕn tr×nh PTD ®−îc hÖ thèng 


theo 6 giai ®o¹n víi 15 c«ng cô ®Ó tæ chøc tiÕp cËn cã sù tham gia trong tiÕn tr×nh 


ph¸t triÓn kü thuËt (Chi tiÕt c¸c giai ®o¹n, c«ng cô ®−îc tr×nh bµy ®Çy ®ñ trong tµi 


liÖu h−íng dÉn: “Bé c«ng cô/thÎ kü n¨ng ¸p dông trong ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù 


tham gia – PTD” kÌm theo ®Ò tµi nµy). B¶ng 5.21 vµ s¬ ®å 5.14 tr×nh bµy c¸c giai 


®o¹n vµ c¸c b−íc chÝnh trong tiÕp cËn PTD. 
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B¶ng 5.21: C¸c giai ®o¹n vµ c¸c b−íc chÝnh trong tiÕn tr×nh PTD t¹i th«n lµng 


GGiiaaii  đđooạạnn  11::  
CChhuuẩẩnn  bbịị    


Thu thập thông tin 
Cuộc họp giới thiệu về PTD 
tại thôn làng 


• Cung cấp thông tin chung về tiếp cận PTD  
• Thảo luận để thống nhất chủ đề và phạm vi của PTD 
• Xây dựng chương trình làm việc và lựa chọn nông dân 


nòng cốt 
Thu thập ý tưởng • Khám phá và thảo luận các ý tưởng mà nông dân quan 


tâm trên hiện trường để xây dựng các tờ ý tưởng  
Họp thôn làng để lựa chọn 
thử nghiệm 


• Xem xét các ý tưởng đã được thu thập, lựa chọn các ý 
tưởng mới, hứa hẹn để thử nghiệm 


• Lựa chọn nông dân phù hợp với thử nghiệm 


GGiiaaii  đđooạạnn  22::  
KKhhởởii  xxưướớnngg  


Thiết kế thử nghiệm và kế 
hoạch  


• Phát triển tờ thử nghiệm và kế hoạch hoạt động chi tiết 
với những nông dân quan tâm được lựa chọn 


• Mỗi thử nghiệm, thống nhất cam kết hợp tác giữa nông 
dân tham gia, cán bộ khuyến nông và nhà nghiên cứu 


GGiiaaii  đđooạạnn  33::    
TThhựựcc  tthhii  tthhửử  
nngghhiiệệmm  


Thực thi thử nghiệm  • Viếng thăm các thử nghiệm thường xuyên theo lịch và 
cung cấp các tư vấn và hỗ trợ để nông dân làm thử 
nghiệm 


GGiiaaii  đđooạạnn  44::    
GGiiáámm  ssáátt  vvàà  
ttààii  lliiệệuu  hhooáá  


Giám sát và tài liệu hoá 
những gì diễn ra trong tiến 
trình thử nghiệm  


• Sử dụng số theo dỏi của nông dân cho mỗi thử nghiệm 
để ghi chép thông tin và các dữ liệu cần thiết  


Thu thập các dữ liệu và 
thông tin có sẵn 


• Thu thập, chuẩn bị các số liệu thông tin, các bình luận, 
ghi chép về thử nghiệm 


Đánh giá thử nghiệm với 
nông dân 


• Sử dụng các tiêu chí trong tờ thử nghiệm để đánh giá 
thử nghiệm. Trình bày các kết quả, phân tích các bài 
học kinh nghiệm tại cuộc họp đánh giá tại thôn 


GGiiaaii  đđooạạnn  55::  
KKếếtt  tthhúúcc  tthhửử  
nngghhiiệệmm  PPTTDD  


Làm báo cáo cuối cùng vể 
thử nghiệm 


• Viết báo cáo cuối cùng trong đó đề cập đến những 
thông tin cần thiết cho những người quan tâm khác 
nhau 


Làm các tài liệu khuyến 
nông 


• Thiết kế tài liệu khuyến nông lâm. Thử áp dụng và cải 
tiến vật liệu. Sử dụng hệ thống truyền thông sẵn có ở 
địa phương 


GGiiaaii  đđooạạnn  66::    
LLaann  rrộộnngg  


Lan rộng những đổi mới 
thành công 


• Thiết lập cách khuyến nông từ nông dân đến nông dân, 
tổ chức các cuộc viếng thăm trao đổi kinh nghiệm 
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ChuÈn bÞ


Khëi x−íng


Thùc thi


KÕt thóc


Lan réng


Ph©n tÝch
t×nh h×nh


Lùa chän
chñ ®Ò PTD


Ph¸t hiÖn ý
t−ëng


X©y dùng
tê ý t−ëng


Lùa chän ý
t−ëng


Lùa chän hé
tham gia


X©y dùng tê
thö nghiÖm


LËp kÕ
ho¹ch


T− vÊn hç
trî n«ng d©n


Ghi chÐp vµ
tµi liÖu ho¸


§¸nh gi¸
thö nghiÖm


ViÕt b¸o c¸o


Ph¸t triÓn tµi
liÖu KNKL


Lan réng kÕt qu¶
thö nghiÖm


?


Lan réng ....
Lan réng ....


C¸c giai ®o¹n PTD C¸c b−íc tiÕn hµnh


Gi¸m s¸t &
Tµi liÖu ho¸


 


 
S¬ ®å 5.14: TiÕn tr×nh PTD 


 
Hai ®ît khëi x−íng PTD ë hai lµng nghiªn cøu ®· ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c 


giai ®o¹n vµ c¸c b−íc cña tiÕn tr×nh nµy. Tuy nhiªn víi thêi gian thö nghiÖm ng¾n 


nªn mét sè thö nghiÖm c©y trång dµi ngµy chØ míi b¾t ®Çu ®i vµo giai ®o¹n ®¸nh gi¸ 


ban ®Çu, giai ®o¹n lan réng ch−a thùc hiÖn. ViÖc tæ chøc thö nghiÖm ë ®©y tËp trung 


kh¸ nhiÒu vµo viÖc ®¸nh gi¸ vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p PTD, c¸c thö nghiÖm cô thÓ 


mét lµ ®Ó kh¼ng ®Þnh ph−¬ng ph¸p vµ hai lµ gãp phÇn t×m kiÕm mét sè gi¶i ph¸p kü 
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thuËt ë hai ®Þa ph−¬ng vµ ®−îc ®¸nh gi¸ ë møc ®é chÊp nhËn cña céng ®ång ë vïng 


nghiªn cøu. 


Sau ®©y tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ chÝnh trong tõng giai ®o¹n, c¸c b−íc ¸p dông 


PTD ë hai ®Þa ph−¬ng vµ rót ra kÕt luËn vÒ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn PTD trong ph¸t 


triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt. Chi tiÕt cña c¸c b−íc tiÕn hµnh PTD ë hai lµng 


®ùoc tr×nh bµy trong hai b¸o c¸o chuyªn ®Ò kÌm theo ®Ò tµi nµy. 


5.4.2.1 Chñ ®Ò PTD vµ ph¸t hiÖn c¸c ý t−ëng theo tr¹ng th¸i rõng 
§Ó t×m kiÕm ý t−ëng, ®iÒu ®Çu tiªn cÇn thèng nhÊt chñ ®Ò PTD. §èi víi c¸c 


ho¹t ®éng PTD tr−íc ®©y chñ ®Ò nµy th−êng chung cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ®Êt, do 


®ã c¸c ý t−ëng th−êng tËp trung vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, vÊn ®Ò qu¶n lý kinh 


doanh rõng vµ ®Êt rõng th−êng bÞ bá quªn trong ph¸t triÓn kü thuËt. Do vËy chñ ®Ò 


PTD ¸p dông ë ®©y ®−îc c¶i tiÕn nh− sau  


Chủ đề PTD: Làm thế nào để quản lý kinh doanh có hiệu quả rừng và đất rừng được 
giao và cụ thể cho từng  trạng thái rừng như sau: 


Đối với làng Đê Tar, Bahnar, rừng thường xanh, tập trung phát hiện giải pháp 
04 đối tượng đất và rừng khác nhau trong làng: 


 Rõng tù nhiªn trung b×nh ®Õn giµu 


 Rõng tù nhiªn nghÌo kiÖt, rõng non 


 Rõng ven s«ng suèi, le tre 


 §Êt bá ho¸, ®Êt rÉy, ®Êt trèng ®åi träc 


 Đối với làng Ea Chă Wâu, Jrai, rừng khộp, tập trung phát hiện giải pháp trên 03 
đối tượng đất và rừng khác nhau trong làng: 


 Rõng khép nghÌo 


 Rõng non, ven suèi 


 §Êt bá ho¸, ®Êt rÉy, ®Êt trèng ®åi träc 


Trên cơ sở chủ đề PTD, các nhóm PTD bao gồm nông dân nòng cốt, cán bộ kỹ 
thuật, khuyến nông lâm, nhà nghiên cứu sử dụng các công cụ lát cắt, phân tích nguyên 
nhân hậu quả để phát hiện các ý tưởng cùng với người dân cho từng loại trạng thái, 
rừng, đất rừng. Từ kết quả đầu tiên khi thảo luận trên hiện trường này, các nhóm sẽ tiếp 
tục phân tích hệ thống hơn để phát hiện các ý tưởng thật sự mới và thiết thực, phù hợp 
với nhu cầu và nguyện vọng áp dụng kỹ thuật mới trên đối tượng đất và rừng tại địa 
phương. Đặc biệt là xem xét kết quả nghiên cứu LEK ở mỗi cộng đồng để làm cơ sở 
xác định các ý tưởng mới, lồng ghép giữa kiến thức sinh thái địa phương với nhu cầu 
phát triển kỹ thuật mới. Trong bước này, ở làng Đê Tar đã phát hiện được 14 ý tưởng 
mới trên 04 đơn vị sử dụng đất và rừng; và làng Ea Chă Wâu đã  tìm kiếm được 11 ý 
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tưởng mới trên 03 đơn vị sử dụng đất và rừng. Như vậy cho thấy với phương pháp này, 
ngay trong một thời gian ngắn các bên cùng người dân đã phát hiện ra nhiều ý tưởng để 
cải tiến sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và rừng, và đặc biệt là phát hiện một 
cách hệ thống các giải pháp kinh doanh cho các trạng thái rừng và đất rừng khác nhau. 
Một thực tế lâu nay cho thấy, khuyến nông thường không phát triển được các giải pháp 
kỹ thuật trên đất lâm nghiệp do thiếu các tiếp cận thích hợp, do vậy PTD là một giải 
pháp cho vấn đề này. 


Bảng 5.22: C¸c ý t−ëng ph¸t triÓn kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i ®Êt, rõng ë hai lµng 


Lµng §ª Tar, 4 tr¹ng th¸i rõng th−êng xanh Lµng Ea Ch¨ W©u, 3 tr¹ng th¸i rõng khép 


1. TËn dông c©y th©n gç trªn rÉy ®Ó trång d©y 


cñ ®Ëu 


2. Trång c©y ®iÒu GhÐp (T¬ Nhul P¬ KlÐp) xen 


c©y cñ chuèi (Pum Hla PrÝt) 


3. Trång c©y Giã bÇu (Do) xen c©y cñ chuèi 


(Bum Hla PrÝt) 


4. Trång Bêi  lêi theo b¨ng/trång xen trong 


rõng non 


5. Trång tre mì lÊy m¨ng ven suèi 


6. Nu«i ong lÊy mËt trong rõng non b¸n th−êng 


xanh 


7. Nu«i nÊm mÌo trong rõng trªn th©n c©y gç 


tØa th−a cña sè loµi c©y gç mÒm, kÐm gi¸ trÞ. 


8. Lµm giµu rõng b»ng c¸ch trång dÆm mét sè 


loµi c©y: Bêi lêi, H−¬ng, Cµ chÝt, Sao xanh. 


9. Ch¨m sãc, tØa th−a rõng le xen gç ®Ó kinh 


doanh le c©y 


10. Trång dÆm Th«ng nhùa trong nh÷ng chç 


trèng trong rõng ë ®ai cao 


11. Trång c©y Giã (TrÇm kú) lµm giµu rõng 


12. Nu«i nÊm MÌo, nÊm H−¬ng trªn c©y gç 


th©n mÒm tØa th−a ë trong rõng 


13. Trång ch«m ch«m trªn ®Êt rÉy gÇn nhµ 


14. Trång xen quÕ trong rõng th−a non 


 


1. Trång xoµi xen ®Ëu xanh (vô 1), b«ng v¶i 


(vô 2) trong rõng dÇu th−a non 


2. Trång ®iÒu ghÐp xen ®Ëu xanh (vô 1), b«ng 


v¶i (vô 2) trong rõng dÇu th−a, non 


3. Trång b¹ch ®µn trong rõng dÇu th−a, non 


4. Trång lå « ven suèi trong rõng 


5. Nu«i c¸ (mÌ, tr¸m cá, chÐp, tr«i) trong hå tù 


nhiªn trong rõng 


6. Trång c©y bêi lêi ®á trong c¸c kho¶ng trèng 


trong rõng 


7. Nu«i nÊm mÌo trong rõng trªn th©n c¸c lßai 


c©y kÐm gi¸ trÞ (th©n mÒm) sau tØa th−a 


8. Trång tre mì/tre tµu lÊy m¨ng ven suèi 


trong rõng 


9. Trång dÆm sao, dÇu r¸i ven suèi 


10. Ch¨m sãc, nu«i d−ìng vµ tæ chøc khai 


th¸c, tiªu thô l¸ ghe (h’la R’Pu©n) trong 


rõng khép 


11. Trång xen b¹ch ®µn, xoµi vµo rõng khép 


th−a non, trong c¸c kho¶ng trèng trong 


rõng 
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5.4.2.2 B×nh chän ý t−ëng −u tiªn vµ chän nhãm hé thö nghiÖm 
Số lượng ý tưởng ở mỗi địa phương được phát hiện khá nhiều, đây là cơ sở để 


lập kế hoạch phát triển các giải pháp kỹ thuật ở các trạng thái rừng, đất rừng khác nhau. 
Để tiến hành các thử nghiệm trong năm 2003 và 2004, căn cứ vào nguồn lực của cộng 
đồng cũng như nguồn tài chính của đề tài, thống nhất mỗi địa phương sẽ lựa chọn 5 ý 
tưởng ưu tiên thử nghiệm trước. 


Các tờ ý tưởng được đưa ra trình bày trước cuộc họp toàn làng với nội dung 
chính là làm rõ mục đích và lý do thử nghiệm các ý tưởng mới, phân tích khả năng thực 
thi, yếu tố thị trường, kỹ thuật, công nghệ,..... Đại diện hầu hết các hộ, nhóm hộ trong 
làng đã tham gia bình chọn ý tưởng dựa vào mối quan tâm và nguồn lực của chính hộ, 
nhóm hộ mình. Trên cơ sở bình chọn này cũng xác định được mỗi hộ/nhóm hộ quan 
tâm ý tưởng nào để lựa chọn hộ/nhóm hộ làm thử nghiệm. 


Bảng 5.23: C¸c ý t−ëng ®−îc céng ®ång −u tiªn thö nghiÖm 


Lµng §ª Tar L¸ng Ea Ch¨ W©u 


1) Trång c©y Giã (TrÇm kú) lµm giµu rõng 


nghÌo, non. 


2) Trång Tre mì lÊy m¨ng ë c¸c khu rõng 


ven suèi. 


3) Nu«i NÊm mÌo trong rõng trªn th©n c©y 


gç tØa th−a cña sè loµi c©y gç mÒm, 


kÐm gi¸ trÞ. 


4) Trång Ch«m ch«m trªn ®Êt rÉy gÇn nhµ 


5) Trång QuÕ trong rõng th−a non. 


 


1) Trång ®iÒu ghÐp xen ng« lai trong rõng 


dÇu th−a, non 


2) Trång tre mì lÊy m¨ng ë c¸c khu rõng 


ven suèi 


3) Nu«i nÊm mÌo trong rõng trªn th©n c©y 


gç tØa th−a cña sè loµi c©y gç mÒm, 


kÐm gi¸ trÞ. 


4) Trång xen b¹ch ®µn, xoµi vµo rõng 


khép th−a non, trong c¸c kho¶ng trèng 


trong rõng 


5) Ch¨m sãc, nu«i d−ìng vµ tæ chøc khai 


th¸c, tiªu thô l¸ ghe (Hla RPu©n) trong 


rõng khép 


 


 


T¹i lµng §ª Tar cã 05 thö nghiÖm ®−îc céng ®ång −u tiªn b×nh chän thùc 


hiÖn b¾t ®Çu tõ n¨m 2003. ViÖc tiÕn hµnh thö nghiÖm theo nhãm hé ®−îc x¸c ®Þnh 


dùa trªn mèi quan t©m cña mçi nhãm vÒ thö nghiÖm ®ã vµ ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, lao 


®éng cña hä. Cã 07 nhãm lµm thö nghiÖm, mçi nhãm qu¶n lý 04 thö nghiÖm. Mçi 


thö nghiÖm ®−îc lËp l¹i 2 ®Õn 7 lÇn (2-7 nhãm hé thùc hiÖn) 
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Tr×nh bµy tê ý t−ëng trong cuéc häp lµng Ea Ch¨ W©u 


T¹i lµng Ea Ch¨ W©u, víi 


tæng sè 29 hé ®ang sinh sèng vµ 


canh t¸c ë trong lµng, qua c¸c 


cuéc häp c¸c hé ®· th¶o luËn 


thèng nhÊt, tù nguyÖn h×nh thµnh 


nªn 3 nhãm ®Ó thùc hiÖn c¸c thö 


nghiÖm PTD, c¸c hé trong cïng 


mét nhãm th−êng lµ bµ con, dßng 


hä hoÆc cã ®Êt canh t¸c gÇn nhau 


®iÒu nµy t¹o ra sù thuËn lîi trong 


qu¸ tr×nh hç trî nhau thùc hiÖn 


viÖc qu¶n lý c¸c thö nghiÖm. Cã 


05 thö nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh, mçi 


thö nghiÖm ®−îc lÆp l¹i 2-3 lÇn (2-3 nhãm hé thùc hiÖn), riªng chØ thö nghiÖm nÊm 


mÌo trªn c©y gç tØa th−a trong rõng lµ rÊt míi trong céng ®ång nªn chØ cã mét nhãm 


tù nguyªn lµm thö ®Ó c¶ lµng häc tËp 


5.4.2.3 ThiÕt kÕ thö nghiÖm trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng 
C¸c thö nghiÖm ®−îc hai céng ®ång lùa chän ®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c lo¹i ®Êt 


rõng, tr¹ng th¸i rõng kh¸c nhau, b−íc ®Çu thö nghiÖm ph¸t triÓn c¸c kü thuËt trªn 


c¸c ®èi t−îng. §èi chiÕu víi quy ®Þnh gi¶i ph¸p l©m sinh cho thÊy cã sù phï hîp, 


®ång thêi nã l¹i hç trî cho viÖc cô thÓ ho¸ c¸c gi¶i ph¸p cña quy ph¹m  l©m sinh. 


B¶ng 5.24 cho thÊy khëi x−íng PTD ®· hç trî cho viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p 


kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng, hay nãi kh¸c trªn c¬ së gi¶i ph¸p l©m sinh ®Þnh 


h−íng cho tõng tr¹ng th¸i rõng, PTD theo chñ ®Ò sÏ gióp cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c thö 


nghiÖm kü thuËt cô thÓ phï hîp víi nhu cÇu, nguån lùc cña ®Þa ph−¬ng vµ víi tõng 


®èi t−îng rõng. 
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B¶ng 5.24: Thö nghiÖm PTD ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn ®Êt, rõng 


KiÓu rõng Tr¹ng th¸i 


rõng 


Gi¶i ph¸p 


l©m sinh 


®Þnh h−íng 


Thö nghiÖm PTD Sè « 


thö 


nghiÖm 


Lµng thÝ 


®iÓm 


§Êt rÉy, 


kh«ng cã rõng 


NLKH, trång 


rõng 


Trång Ch«m ch«m xen c©y 


ng¾n ngµy 


7 


Trång Giã lµm giµu rõng  7 Rõng non, 


th−a 


Nu«i d−ìng, 


lµm giµu 


rừng 
Trång QuÕ lµm giµu rõng  7 


Nu«i nÊm mÌo trªn th©n c©y 


gç tØa th−a trong rõng 


2 Rõng nghÌo,  


ven suèi 


Nu«i d−ìng, 


lµm giµu 


rừng, kinh 


doanh LSNG 
Trång tre lÊy m¨ng 5 


Th−êng 


xanh 


Tæng  Sè thö nghiÖm: 05 28 


§ª Tar 


§Êt rÉy, 


kh«ng cã rõng 


NLKH, trång 


rõng 


Trång ®iÒu ghÐp, ng« lai, 


b«ng v¶i 


3 


Rõng non, 


th−a 


Trång b¹ch ®µn, xoµi 2 


Rõng non, 


ven suèi 


Khoanh nu«i,  


nu«i d−ìng, 


lµm giµu rõng
Trång tre l©y m¨ng 3 


Khoanh nu«i, b¶o vÖ l¸ ghe 3 


Khép 


Rõng nghÌo Nu«i d−ìng, 


lµm giµu 


rừng, kinh 


doanh LSNG 


Nu«i nÊm mÌo trªn th©n c©y 


gç tØa th−a trong rõng 


1 


Ea Ch¨ 


W©u 


 Tæng  Sè thö nghiÖm: 05 12  


 


Tõ b¶ng trªn cho thÊy ngay tõ b−íc khëi x−íng PTD ®· t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc 


x¸c lËp c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®a d¹ng trªn c¸c tr¹ng th¸i kh¸c nhau, ë hai kiÓu rõng 


cã 10 thö nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh, víi 28 « thö nghiÖm ë rõng th−êng xanh vµ 12 « ë 


rõng khép. HÇu hÕt c¸c tr¹ng th¸i rõng, ®Êt rõng ®Òu ®−îc céng ®ång x¸c ®Þnh c¸c 


gi¶i ph¸p thö nghiÖm, cã thö nghiÖm t−¬ng ®èi nhanh thu ho¹ch nh− nu«i nÊm (6 


th¸ng), trång tre (2 n¨m), ®iÒu ghÐp (3 n¨m), ®Õn c¸c thö nghiÖm dµi ngµy h¬n nh− 


giã, quÕ, b¹ch ®µn, ...(tõ 7 – 10 n¨m). Cho thÊy b¶n th©n céng ®ång ®· cã sù c©n 


nh¾c, lùa chän thÝch hîp vµ ph©n bæ cã c¸c thö nghiÖm vÒ thêi gian. Riªng c©y giã 


®−îc ®−a vµo thö nghiÖm víi môc tiªu lµ lÊy gç, gi¸ trÞ cña gç c©y giã sau kho¶ng 


10 n¨m nu«i d−ìng cao h¬n c¸c loµi c©y trång rõng hiÖn nay nhu keo, b¹ch ®µn, 
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LËp kÕ ho¹ch thö nghiÖm t¹i lµng §ª Tar


môc tiªu t¹o ra trÇm kú ch−a ®−îc ®Æt ra v× kü thuËt kh¸ phøc t¹p, ch−a phï hîp víi 


n¨ng lùc cña céng ®ång hiÖn t¹i. 


C¸c thö nghiÖm  ®−îc thiÕt kÕ vµ lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia cña n«ng d©n 


nßng cèt vµ c¸c bªn liªn quan, sö dông hai c«ng cô lµ tê thö nghiÖm vµ tê kÕ ho¹ch 


®Ó lËp cho tõng thö nghiÖm. C¸c vÊn ®Ò chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh lµ: 


- Làm rõ ràng hơn mục tiêu, lý do làm thử nghiệm 


- Thiết kế thử nghiệm với sự tham gia của các nhóm nông dân đại diện làm thử nghiệm. 


- Xác định các tiêu chí để 
giám sát và đánh giá thử 
nghiệm về số lượng cũng 
như chất lượng. 


- Đưa ra kế hoạch hành động 
có sự tham gia của nông 
dân cho từng thử nghiệm. 


- Xác định các vật tư, giống, 
phân, cây con cần thiết cho 
mỗi ô thử nghiệm. 


- Xác định trách nhiệm của 
nhóm hộ làm thử nghiệm 
và các bên liên quan 


 
Cã 10 tê thö nghiÖm vµ kÕ ho¹ch ®−îc lËp vµ tr×nh bµy trong phô lôc 3 vµ 4, 


vµ ®−îc tãm t¾t c¸c yÕu tè kü thuËt trong b¶ng 5.25 vµ 5.26. Môc tiªu chÝnh cña c¸c 


thö nghiÖm ®Òu tËp trung vµo viÖc kiÓm nghiÖm c¬ cÊu loµi c©y trång, ph−¬ng thøc 


trång míi, kü thuËt ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thu nhËp tõ ®Êt rõng 


®ång thêi gãp phÇn lµm giµu rõng, b¶o vÖ ®Êt ®ai vµ ®Çu nguån (Chi tiÕt môc tiªu vµ 


lý do thö nghiÖm trong c¸c tê thö nghiÖm ë phô lôc 3, 4) 


B¶ng 5.25: C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña c¸c thö nghiÖm PTD lµng §ª Tar 


Thö nghiÖm Sè lÇn lÆp l¹i 


(Sè nhãm hé 


thö nghiÖm) 


Sè l−îng 


c©y/diÖn tÝch mçi 


lÇn lÆp 


Tæng sè 


c©y/diÖn 


tÝch thö 


nghiÖm 


Phương pháp, 
phương thức trồng 


Ngµy 


trång 


Trång c©y Giã 


(TrÇm) lµm giµu 


rõng non nghÌo kiÖt 


7  (c¸c nhãm 


1, 2, 3, 4, 5, 6 


vµ 7) 


30 c©y 


0,1ha 


210 c©y 


0,7 ha 


C©y con cã bầu từ hạt, 


cao 40cm. 


Lµm rõng theo hµng 


8m, c©y c¸ch c©y 3m 


 


7/ 6/ 2003
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Thö nghiÖm Sè lÇn lÆp l¹i 


(Sè nhãm hé 


thö nghiÖm) 


Sè l−îng 


c©y/diÖn tÝch mçi 


lÇn lÆp 


Tæng sè 


c©y/diÖn 


tÝch thö 


nghiÖm 


Phương pháp, 
phương thức trồng 


Ngµy 


trång 


Trång Tre mì lÊy 


m¨ng ven suèi.  


5 ( c¸c nhãm 


2, 3, 5, 6 vµ 


7) 


40 c©y 


0,4ha 


200 c©y 


2,0 ha 


C©y gièng chiÕt cµnh, 


cã bÇu, 60 cm 


Ven su«i, hµng – c©y 


10x10m 


7/ 6/ 2003


Sö dông c©y gç tØa 


th−a kÐm gi¸ trÞ ®Ó 


trång NÊm mÌo ë 


trong rõng 


2 (c¸c nhãm 


1 vµ 4) 


300 bÞch meo 


gièng (1Kg/ bÞch) 


cÊy vµo 150 lãng 


gç/nhãm 


600 bÞch 


meo 


300 lãng gç


Meo gièng 


C©y gç mÒm, vá dµy, 


dµi 1.5m, ®−êng kÝnh: 


10-15 cm 


8- 12/ 6/ 


2003 


Trång c©y Ch«m 


ch«m trªn rÉy gÇn 


nhµ 


7  (c¸c 


nhãm1, 2, 3, 


4, 5, 6 vµ 7) 


30 c©y 


0,2ha 


210 c©y 


1,4ha 


C©y gièng ghÐp, cã 


bÇu, cao 50cm 


Trång 8x8m, gi÷a trång 


hoa mµu, lóa 


15/ 8 / 


2003 


Trång xen c©y QuÕ 


trong rõng th−a non 


7 (c¸c nhãm 


1, 2, 3, 4, 5, 6 


vµ 7) 


50 c©y 


0,75ha 


350 c©y 


5,25ha 


C©y gièng cã bÇu tõ 


h¹t, cao 30cm. 


Xen vµo lç trèng trong  


rõng th−a, cù ly 3-4m 


15/ 8 / 


2003 


 
B¶ng 5.26: C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña c¸c thö nghiÖm PTD lµng Ea Ch¨ W©u 


Thö nghiÖm Sè lÇn lÆp l¹i 


(Sè nhãm hé 


thö nghiÖm) 


Sè l−îng 


c©y/diÖn tÝch 


mçi lÇn lÆp 


Tæng sè 


c©y/diÖn 


tÝch thö 


nghiÖm 


Phương pháp, 
phương thức trồng 


Ngµy 


trång 


Trång §iÒu ghÐp 


xen ng« lai trªn 


®Êt rÉy 


3 (c¸c nhãm 1, 


2, 3) 


57 c©y 


0,5ha 


171 c©y 


1,5ha 


C©y gièng ghÐp cã 


bÇu, cao 40cm 


Hµng-c©y: 10x10m, 


gi÷a xen ng« lai 


5/ 6/ 2003 


Trång Tre mì lÊy 


m¨ng ven suèi.  


3 (c¸c nhãm 1, 


2, 3) 


60 c©y 


0,6ha 


180 c©y 


1,8ha 


C©y gièng chiÕt cµnh, 


cã bÇu, cao 60 cm 


Ven su«i, hµng – c©y 


10x10m 


5/ 6/ 2003 


Nu«i NÊm mÌo ë 


trong rõng trªn 


th©n c©y tØa th−a 


cña c¸c loµi c©y 


kÐm gi¸ trÞ kinh tÕ 


(th©n mÒm) 


1  (c¸c nhãm 


3) 


300 bÞch meo 


gièng (1Kg/ 


bÞch) cÊy vµo 


150 lãng 


gç/nhãm 


300 bÞch 


meo 


150 lãng gç 


Meo gièng 


C©y gç mÒm, vá dµy, 


dµi 1.5m, ®−êng kÝnh: 


10-15 cm 


8- 12/ 6/ 


2003 


Trồng xen Bạch 
đàn và Xoài vào 


2 (c¸c nhãm1, 


3) 


250 c©y b¹ch 


®µn 


500 c©y 


b¹ch ®µn 


C©y gièng nu«i cÊy 


m«, cã bÇu, cao 30-


4/9 / 2003 







 133


 
Phô n÷ lµm thö nghiÖm trång nÊm mÌo trªn th©n c©y gç tØa th−a 


ë lµng §ª Tar 


Thö nghiÖm Sè lÇn lÆp l¹i 


(Sè nhãm hé 


thö nghiÖm) 


Sè l−îng 


c©y/diÖn tÝch 


mçi lÇn lÆp 


Tæng sè 


c©y/diÖn 


tÝch thö 


nghiÖm 


Phương pháp, 
phương thức trồng 


Ngµy 


trång 


rừng khộp thưa, 
non trong các 
khoảng trống 


100 c©y xoµi 


0,5ha 


200 c©y xoµi 


1,0ha 


50cm, chÊt l−îng tèt 


B¹ch ®µn, Xoµi xen 


vµo lç trèng: Cù ly 


b¹ch ®µn: 3m, Xoµi: 


5m 


 


5.4.2.4 Phèi hîp n«ng d©n thö nghiÖm vµ gi¸m 
s¸t 


C¸c bªn liªn quan vµ n«ng d©n cïng nhau triÓn 


khai thö nghiÖm, bao gåm c¸n bé nghiªn cøu, khuyÕn 


n«ng l©m huyÖn, x· ®· hç trî kü thuËt ®Ó c¸c nhãm hé 


thùc hiÖn thö nghiÖm. Để hỗ trợ cộng đồng thực hiện 
các thử nghiệm, về phía đề tài đã cung cấp các vật tư, 
thiết bị cần thiết phục vụ cho tiến trình thử nghiệm của 
cộng đồng như giống, các bảng sắt đóng ở các ô thử 
nghiệm, cân đĩa để xác định trọng lượng nấm thu hoạch 
được, các loại thước để đo sinh trưởng chiều cao, đường 
kính, sổ theo dõi… Về nguyên tắc PTD không có hỗ trợ 
vật chất cho nông dân làm thử nghiệm, tuy nhiên đối với 
cộng đồng vùng sâu vùng xa thì cần thiết hỗ trợ tối thiểu 
những gì cộng đồng không thể có để giúp họ bắt đầu thử 


nghiệm ý tưởng của mình. Riªng 


thö nghiÖm lµm nÊm mÌo trªn 


th©n c©y gç trong rõng lµ kh¸ chi 


tiÕt vµ phøc t¹p ®èi víi céng 


®ång, ®ßi hái ph¶i n¾m v÷ng c¸c 


kü thuËt cô thÓ ®Æc biÖt lµ giai 


®o¹n ®Çu. Do vËy, ngoµi viÖc 


h−íng dÉn t¹i hiÖn tr−êng, ®Ò tµi 


còng ®· ph¸t triÓn c¸c tê h−íng 


dÉn kü thuËt ®¬n gi¶n, cô thÓ vµ 


cung cÊp cho c¸c nhãm hé lµm 


thö nghiÖm (H−íng dÉn kü thuËt 


H−íng dÉn d©n trång c©y Giã lµm 
giµu rõng ë lµng §ª Tar 
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Dân làng Ea Chă Wâu trồng tre mỡ ven suối 


lµm nÊm mÌo trªn th©n c©y gç tØa th−a ®−îc tr×nh bµy trong b¸o c¸o PTD cña hai 


lµng) 


Nh− vËy 10 thö nghiÖm ë hai céng ®ång lµng ®−îc tiÕn hµnh theo ®óng kÕ 


ho¹ch trªn hiÖn tr−êng, trong ®ã ®¸ng chó ý lµ sù quan t©m vµ tham gia tÝch cùc cña 


c¸c nhãm hé, ®iÒu nµy cho thÊy ph−¬ng ph¸p PTD ®· t¹o vµ kh¬i dËy sù ham häc 


hái, c¶i tiÕn canh t¸c cña ng−êi ®ång bµo d©n téc thiÓu sè. §ång thêi ph−¬ng ph¸p 


PTD vµ c¸ch tæ chøc thùc hiÖn thö nghiÖm theo nhãm ®· t¹o nªn mèi quan t©m 


chung, chia sÎ gióp ®ì lÉn nhau trong thùc nghiÖm ®iÒu míi trong lµng, t¹o nªn mét 


b−íc chuyÓn biÕn míi trong ph¸t triÓn ®æi míi canh t¸c ë ®Þa ph−¬ng. 


Trong PTD, việc giám sát, 
theo dõi để chia sẻ học hỏi kinh 
nghiệm thông qua tiến trình thử 
nghiệm là rất quan trọng. Để 
làm việc này, một công cụ hữu 
ích là sổ theo dõi thử nghiệm. 
Sổ này dùng cho nông dân ghi 
chép tình hình thử nghiệm,  các 
bình luận nhận xét của các bên 
khi tham quan thử nghiệm, giúp 
cho nông dân và các bên lưu giữ 
được các thông tin có ích của 
tiến trình thử nghiệm ý 
tưởng/công nghệ mới, giúp cho việc giám sát, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm trong 
suốt tiến trình, đặc biệt là dùng để phổ biến kinh nghiệm nhằm lan rộng khi thử nghiệm 
thành công. Nhóm tư vấn thực hiện đề tài đã hỗ trợ nông dân xây dựng sổ theo dõi thử 
nghiệm và cung cấp đến khuyến 
nông lâm huyện, xã, và các nhóm hộ 
làm thử nghiệm,  mỗi nhóm hộ đã có 
01 sổ để theo dõi 01 thử nghiệm. Sổ 
theo dõi bao gồm các thông tin, bảng 
biểu sau: i)Tờ thử nghiệm, ii) Kế 
hoạch thử nghiệm hàng năm, iii) 
Bảng ghi các đầu vào: Giống, phân, 
lao động, thuốc bảo vệ thực vật, vật 
tư khác, iv) Bảng ghi chép số liệu 
theo dõi, dựa vào các tiêu chí giám 
sát và đánh giá đã xác định trong tờ 


 
C¸n bé ®Ò tµi h−íng dÉn d©n trång c©y ®iÒu ghÐp 
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thử nghiệm như: Chiều cao, đường kính, năng suất, chất lượng, tỷ lệ sống chết,..... 
(Công cụ sổ theo dỏi thử nghiệm trình bày trong tài liệu hướng dẫn PTD) 


5.4.2.5 §¸nh gi¸ thö nghiÖm PTD 
Với thời gian thực hiện đề tài là 2 năm, trong khi đó với thử nghiệm cơ cấu cây 


trồng lâm nghiệp dài ngày (trừ thử nghiệm nấm mèo), do đó mục tiêu chính của thử 
nghiệm PTD trong phạm vi đề tài là áp dụng và phát triển phương pháp luận để phát 
triển hệ thống  giải pháp kỹ thuật sau GĐGR dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên cũng cần 
có đánh gía các thử nghiệm làm cơ sở cho việc cải tiến kỹ thuật quản lý, chăm sóc và 
tiếp tục phát triển các thử nghiệm trong thời gian đến. Mặt khác, cho đến nay một số 
thử nghiệm đã tỏ ra ổn định và có triển vọng, cây trồng sinh trưởng, phát triển khá tốt; 
hầu hết các nhóm hộ đã có năng lực và tích luỹ được kinh nghiệm để duy trì quản lý 
thử nghiệm; các hỗ trợ từ bên ngoài thực sự ít cần thiết nữa và nông dân giữa các nhóm 
hộ đã bắt đầu quan tâm tự học hỏi lẫn nhau để bắt đầu lan rộng các thử nghiệm có triển 
vọng. Đây cũng chính là thời điểm thích hợp cho việc đánh gía bước đầu các thử 
nghiệm. Mục tiêu đánh gía nhằm đạt các mục tiêu cụ thể sau: 


- Đánh giá tiến trình PTD trong phát triển kỹ thuật có sự tham gia, khả năng thu hút mối 
quan tâm của cộng đồng 


- Xác định mức độ triển vọng thành công của các thử nghiệm về mặt kỹ thuật và xem xét 
và phân tích mức độ ảnh hưởng, tiềm năng lan rộng của một số thử nghiệm triển vọng. 


- Đúc rút được bài học kinh nghiệm về tổ chức quản lý thử nghiệm ở cộng đồng. 


Để đánh giá, sử dụng các công cụ đánh gía có sự tham gia kết hợp với tổng hợp xử 
lý các số liệu sinh trưởng của cây trồng trong các thử nghiệm.  


i. Đánh giá về tiến trình PTD ở hai cộng đồng tham gia 


Trước khi đánh gía về mức độ thành công về mặt kỹ thuật của các thử nghiệm, đã 
sử dụng công cụ phân tích SWOT (điểm mạnh, yếu, cơ hội và cản trở) để đánh gía về 
tiến trình PTD, cách thức tổ chức và quản lý thử nghiệm theo nhóm hộ, điều này là rất 
hữu ích để chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần có biện pháp cải tiến cho tiến trình thử 
nghiệm còn đang tiếp tục xảy ra. 
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Bảng 5.27: Tæng hîp ph©n tÝch SWOT vÒ tiÕn tr×nh thö nghiÖm PTD t¹i 02 lµng nghiªn cøu 


Điểm mạnh Điểm yếu 


- Phương pháp PTD giúp cho việc phát hiện 
ý tưởng trên nhiều loại đất đai, kiểu rừng 
nên có điều kiện thử nghiệm, phát triển 
được nhiều loại cây trồng, kỹ thuật mới 
trong quản lý rừng. 


- Tiến trình PTD đã tạo ra cho người dân 
trong cộng đồng quan tâm đến thử nghiệm 
PTD, đã có sự chia sẻ học hỏi kinh nghiệm 
về kỹ thuật trồng và chăm sóc các loài cây 
thử nghiệm. 


- Các thử nghiệm đáp ứng được mong muốn, 
nguyện vọng và ý thích của bà con. Ý 
tưởng thử nghiệm do chính cộng đồng 
quyết định lựa chọn và thực hiện trên cơ sở 
hoàn toàn tự nguyện của mỗi nhóm. 


- Các thử nghiệm có triển vọng thành công 
như trồng cây Gió ở làng Đê Tar trong rừng 
nghèo đã được cộng đồng chấp nhận và 
nhiều hộ đã tự lan rộng bằng việc tự gieo 
ươm và gây trồng vào các diện tích đất của 
hộ. 


- Cách thức tổ chức quá trình làm thử 
nghiệm phù hợp với điều kiện đất đai và lao 
động của mỗi nhóm. 


- Cách tiếp cận PTD đã thu hút và nâng cao 
trách nhiệm của lãnh đạo thôn và các nhóm 
trưởng trong quá trình quản lý thử nghiệm 


- Ý thức quản lý bảo vệ rừng cộng đồng 
được cải thiện rõ rệt, giảm hẳn việc xâm 
phạm đất và rừng cộng đồng nhờ thực hiện 
các thử nghiệm PTD trên đất rừng 


- Thử nghiệm theo nhóm hộ giúp nâng cao 
năng lực cộng đồng: Nhóm trưởng đã thể 
hiện tốt vai trò trách nhiệm, thành viên trong 
nhóm chia sẻ trách nhiệm nên có tác động 
tích cực đến cả cộng đồng. 


- Tạo ra sự quan tâm của người dân trong 
làng và đặc biệt là các làng khác, nhiều hộ 
ở cộng đồng khác đã đến học hỏi kinh 
nghiệm kỹ thuật gây trồng. 


 


 


- Năng lực của lãnh đạo thôn ở các làng còn 
hạn chế do đó ảnh hưởng đến việc quản lý 
và điều hành các thử nghiệm. 


- Tổ chức thử nghiệm theo nhóm hộ, cộng 
đồng trên cơ sở cam kết tự nguyện của các 
hộ, nên đôi khi thiếu yếu tố ràng buộc và 
trách nhiệm. 


- Hoạt động phát triển kỹ thuật lâm nghiệp 
cũng rơi vào thời vụ canh tác nông nghiệp, 
do đó có sự thiếu hụt lao động. 


- Chỗ ở và đất canh tác nông nghiệp, khu thử 
nghiệm lâm nghiệp xa nhau nên khó khăn 
trong việc quản lý bảo vệ. 


- Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâu năm là 
rất mới đối với cộng đồng và từ trước đến 
nay thiếu sự hướng dẫn tập huấn của 
khuyến nông lâm. 


- Đội ngũ khuyến nông lâm thiếu và yếu về 
lâm nghiệp. 
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Cơ hội Thử thách 


- PTD được triển khai trên cơ sở GĐGR, 
người dân quan tâm phát triển kỹ thuật trên 
đất lâm nghiệp để chứng minh quyền quản 
lý của mình. 


- Sự quan tâm của địa phương huyện, xã 
trong tiến trình đổi mới cách tiếp cận phát 
triển công nghệ 


- Được đề tài hỗ trợ giống, kỹ thuật và thúc 
đẩy tiến trình thử nghiệm thường xuyên và 
kịp thời. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của dân 
về giống, vật tư,…để làm thử nghiệm 


- Cách tiếp cận phù hợp, phương pháp làm 
việc của nhóm đề tài và các bên liên quan 
tham gia tạo ra niềm tin cho người dân. 


 


- Việc thử nghiệm PTD theo nhóm hộ GĐGR 
bị ảnh hưởng bởi tính cộng đồng/tự giác 
của một số hộ chưa cao, do một số hộ chưa 
hiểu rõ về cơ chế hưởng lợi từ GĐGR, từ 
các thử nghiệm vì vậy điều hành công việc 
trong nhóm của các nhóm trưởng gặp khó 
khăn 


- Giao thông đi lại khó khăn nên ảnh hưởng 
đến việc trao đổi thông tin, thị trường sau 
này 


- PTD đòi hỏi mức độ hỗ trợ, hợp tác chặt 
chẻ của các ban ngành liên quan để quản lý 
tài nguyên và phát triển, lan rộng các thử 
nghiệm. 


- Chậm công nhận quyền quản lý tài nguyên 
rừng cho cộng đồng sẽ ảnh hưởng đến tính 
trách nhiệm bảo vệ rừng, tổ chức quản lý 
thử nghiệm của người dân. 


 


 


KÕt qu¶ ph©n tÝch SWOT víi sù tham gia cña hai lµng vÒ tiÕn tr×nh PTD ®· 


ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ 04 khÝa c¹nh cña tiÕn tr×nh nµy: §iÓm m¹nh, yÕu, c¬ héi vµ thö 


th¸ch. VÒ mÆt néi t¹i cña ph−¬ng ph¸p ®· chøng minh cã nhiÒu −u ®iÓm nh− céng 


®ång lµ ng−êi quyÕt ®Þnh c¸c thö nghiÖm míi v× vËy nã phï hîp víi nguån lùc vµ 


møc ®é quan t©m cña hä, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt 


cña céng ®ång - ®©y lµ khÝa c¹nh quan träng trong ph¸t triÓn vïng cao, PTD còng 


t¹o ra m«i tr−êng ®Ó thu hót sù tham gia ®«ng ®¶o cña ng−êi d©n cïng häc hái vµ 


chia sÎ kinh nghiÖm, kh¸c víi c¸c ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng lÊy mét vµi hé lµm 


®iÓn h×nh vµ khã kh¨n trong lan réng, chia sÎ th«ng tin. Bªn c¹nh ®ã PTD còng ®èi 


mÆt víi mét sè khã kh¨n thö th¸ch lµ n¨ng lùc qu¶n lý cña c¸c céng ®ång vïng cao 


cßn h¹n chÕ; viÖc thùc hiÖn, hîp t¸c trong céng ®ång, nhãm hé  chØ dùa trªn cam kÕt 


kh«ng cã c¬ chÕ ph¸t lý rµng buéc lµ nh÷ng rñi ro tiÒm tµng; ngoµi ra thiÕu sù hç trî 


®Çy ®ñ cña khuyÕn l©m còng lµm cho tiÕn tr×nh trë nªn khã kh¨n, v× khuyÕn n«ng 


l©m lµ mét trong ba nh©n vËt chÝnh cña PTD. Tuy nhiªn, tæng qu¸t vÒ bøc tranh PTD 


ë céng ®ång vïng cao cho thÊy nã ®· mang l¹i nh−ng tiÒm n¨ng ph¸t triÓn râ rÖt, lµ 


c¬ héi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, yÕu kÐm trong thu hót sù tham gia cña ng−êi 


d©n ph¸t triÓn n«ng th«n nãi chung vµ l©m nghiÖp nãi riªng ë c¸c céng ®ång d©n téc 


thiÓu sè vïng cao. 
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ii. Đánh giá về mặt sinh trưởng của các thử nghiệm và các nguyên nhân tác 
động  


Về mặt kỹ thuật các thử nghiệm được đánh giá về tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống. Số 
liệu theo dỏi của các thử nghiệm theo thời gian của hai vùng được trình bày trong phụ 
lục 7, 8. Đồng thời xem xét đến các nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng 
đến sinh trưởng các thử nghiệm 


Kết quả đánh giá các thử nghiệm ở làng Đê Tar ở  rừng thường xanh:  


Kết quả sinh trưởng bình quân, tỷ lệ sống tối thiểu, tối đa và đánh giá của cộng 
đồng về 05 thử nghiệm của làng Đê Tar được trình bày trong bảng 5.28.  


Về mặt yêu cầu sinh thái loài: thì cả 5 loài thử nghiệm (Gío, tre, nấm mèo, chôm 
chôm, quế) đều có sự phù hợp với điều kiện kiện lập địa nơi trồng ở mức trung bình 
đến rất thích hợp (so sánh với yêu cầu sinh thái loài trong phụ lục 5), điều này cho thấy 
đã có sự cân nhắc về kỹ thuật khi lựa chọn ý tưởng thử nghiệm. Sự khác nhau về mức 
độ sinh trưởng, tỷ lệ sống đề cập sau đây còn bị ảnh huởng bởi năng lực quản lý của 
cộng đồng và các điều kiện tiểu lập địa. Tuy nhiên thử nghiệm PTD cũng có thể tiến 
hành ở nơi chưa rõ ràng về điều kiện sinh thái để xác định khả năng thích hợp của một 
loài cây trồng mới hoặc phương thức kỹ thuật mới. 


Tỷ lệ sống:  Các loài tre và gió đạt cao nhất 88 – 93%, các loài khác ở mức thấp hơn 
cũng đạt 63%; tuy nhiên qua thử nghiệm cũng cho thấy quế trong điều kiện đất cát có 
tỷ lệ phù hợp không cao và cây chôm chôm không được tưới trong mùa khô cũng có tỷ 
lệ sống thấp. Kết quả cho thấy trồng gió làm giàu rừng và trồng tre ven suối tỏ ra thích 
hợp trong cộng đồng với tỷ lệ sống trung bình ở nhóm hộ tổ chức kém nhất cũng đạt 55 
– 78%, trong khi đó các loài quế, chôm chôm tỷ lệ thấp từ 29 – 38% 


Thử nghiệm trồng chôm chôm trên đất rẫy có tỷ lệ sống không cao nguyên nhân 
chính là với chế độ quảng canh và không tưới cho cây trong mùa khô nên sinh trưởng 
cây trồng thử nghiệm đạt được không cao. Cây quế trong rừng thưa có sự thích ứng 
kém với lập địa ở đây, tuy vậy trong tương lai cây quế cũng cần được quan tâm và chọn 
lựa lập địa thích hợp ở nơi có phân bố quế rừng. 


 


 


 


 


 


 







 139


Bảng 5.28: Kết quả ®¸nh gi¸ sinh tr−ëng cña 05 thö nghiÖm ë lµng §ª Tar 


 


Trồng nấm mèo trên những cây gỗ mềm được tỉa thưa từ rừng là thử nghiệm rất lý 
thú của cộng đồng. Tuy nhiên qúa trình làm cần nhiều công lao động, đòi hỏi những kỹ 
năng tỷ mỹ, khéo tay cộng và với khí hậu khô hạn nắng nóng trong mùa khô nhưng 
không được tưới nên năng suất thu hoạch nấm không cao và đã tỏ ra không thích hợp 
đối với điều kiện hiện tại của cộng đồng. Yếu tố khá phức tạp về kỹ thuật, yêu cầu lao 
động để nuôi trồng nấm đã được xem xét ngay từ đầu, nên số nhóm hộ tham gia ít có 
tính chất thử nghiệm để cộng đồng xem xét. 


Đánh giá của cộng đồng về kỹ thuật Stt Tên thử nghiệm Sinh trưởng, 
sản lượng 


Tỷ lệ cây 
sống 


Khó khăn Thuận lợi 


1.  Trång c©y Giã 
(TrÇm) lµm giµu 
rõng non nghÌo kiÖt 


 


Hmin= 28,5cm 


Htb = 38,6cm 


Hmax= 45,2cm 


 


Tối đa = 93% 


TB = 78%  


Ngập úng mùa 
mưa 


Khó phòng cháy 
trong mùa khô 


Dễ sống dưới tán 
rừng, tỷ lệ sống cao 


Thích hợp với điều 
kiện đất đai khí hậu, 
ít tốn công chăm sóc 


Làng đã tự ươm và 
trồng được 2000 cây 


2.  Trång Tre mì lÊy 
m¨ng ven suèi 


 


 


Hmin= 67cm 


Htb =85cm,  


Hmax= 97cm 


Tối đa = 88% 


TB = 55%  


Ngập úng trong 
mùa mưa 


Chăm sóc quản lý 
bảo vệ một vài 
nhóm chưa tốt (1 
nhóm bị cháy) 


Sức sống mạnh, qua 
mùa khô đã lên chồi 
lại 


Tỷ lệ sống có thể 
chấp nhận 


3.  Sö dông c©y gç tØa 
th−a kÐm gi¸ trÞ ®Ó 
trång NÊm mÌo ë 
trong rõng 


Không thu - 


15 kg khô / 
nhóm 


 Tốn nhiều công 
sức, kỹ thuật phức 
tạp 


Tận dụng được cây 
gỗ trong rừng tự 
nhiên 


4.  Trång c©y ch«m 
ch«m trªn rÉy gÇn 
nhµ 


Hmin= 66cm 


Htb =73cm,  


Hmax= 83cm 


Tối đa = 63% 


TB = 38%  


Chưa ra rễ nhiều 
nên không chịu 
đựng được trong 
mùa khô khắc 
nghiệt 


 


5.  Trång xen c©y QuÕ 
trong rõng chuyển 
tiếp th−a non 


Hmin= 26cm 


Htb =36cm,  


Hmax= 47cm 


Tối đa = 64% 


TB = 29%  


Đất cát, thiểu ẩm  
trong mùa khô 


 


Sử dụng được tán 
rừng che bóng giai 
đoạn đầu 
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Về năng lực quản lý của nhóm hộ cộng đồng: Sự không đồng đều về tỷ lệ sống ở 
các ô thử nghiệm của các nhóm hộ đã phản ảnh năng lực khác nhau, và điều này cũng 
cần được quan tâm trong phát triển kỹ thuật dựa vào cộng đồng. Mức độ quan tâm và 
chế độ quản lý chăm sóc thử nghiệm của các nhóm hộ có ý nghiã quyết định đến tỷ lệ 
cây sống và sức sinh trưởng của cây trồng trong các thử nghiệm. Do vậy phát triển thử 
nghiệm không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật mà còn vấn đề nâng cao năng lực tổ chức 
quản lý sản xuất trong cộng đồng. 


So sánh trong 5 thử nghiệm thì trồng gió là có triển vọng thành công hơn cả. Do 
vậy sau một năm thử nghiệm cộng đồng đã rất quan tâm đến cây gió và đã tự tổ chức 
gieo ươm và trồng lan rộng được khoảng 2000 cây. Trồng tre mỡ ven theo suối cũng là 
thử nghiệm được cộng đồng quan tâm, đánh giá khá cao. Tuy nhiên điều kiện khắc 
nghiệt của khí hậu mùa khô và đất đai bị ngập úng trong mùa mưa là yếu tố giới hạn, 
do vậy cần thiết phải có sự quan tâm thường xuyên, chăm sóc tốt thì tre mỡ mới có tỷ 
lệ sống và sinh trưởng tốt.  


Sinh trưởng của các loài cây triển vọng: Trên cơ sở đánh giá tỷ lệ sống của các loài 
thử nghiệm ở Đê Tar và các nguyên nhân của nó đã cho thấy có hai loài thích hợp cao 
nhất là cây gió và tre. Nghiên cứu sinh trưởng của hai loài này cho thấy tốc độ sinh 
trưởng chiều cao của cây gió phản ảnh tốt qua hàm nửa logarit (đồ thị 5.3), giai đoạn 
1.5 năm đầu cây sinh trưởng nhanh, điều này phù hợp trong điều kiện trồng gió trong 
rừng thưa, cây sớm vượt tầng thảm tươi, cây bụi; trong khi đó sinh trưởng tre thể hiện 
tốt qua hàm mũ e (đồ thị 5.4), tốc độ sinh trưởng H nhanh trong năm đầu tiên dự đoán 
tre sẽ phát triển mạnh trong năm tiếp theo. 
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H = 1.8023Ln(tháng) + 34.798
R2 = 0.8988
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Đồ thị 5.3: Sinh tr−ëng c©y giã trång dÆm trong rõng th−êng xanh non th−a – Lµng §ª Tar 


H = 58.669e0.0688(Tháng)


R2 = 0.9832
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Đồ thị 5.4: Sinh tr−ëng tre trong rõng th−êng xanh non, nghÌo ven suèi – Lµng §ª Tar 


 


Kết quả đánh giá các thử nghiệm ở làng Ea Chă Wâu ở rừng khộp:  


Kết quả sinh trưởng bình quân, tỷ lệ sống và đánh giá của cộng đồng về 04 thử 
nghiệm của làng Ea Chă Wâu được trình bày trong bảng 5.29. Riêng thử nghiệm 
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khoanh nuôi, chăm sóc lá ghe chưa được đánh giá, vì trong năm đầu tiên cộng đồng chỉ 
mới khoanh nuôi bảo vệ, chưa áp dụng giải pháp kỹ thuật nào.  


VÒ mÆt sinh th¸i loµi thö nghiÖm: N¨m loµi c©y ®−a vµo thö nghiÖm trong 


rõng khép (®iÒu ghÐp, tre, nÊm mÌo, b¹ch ®µn vµ xoµi) ®Òu cã møc ®é thÝch hîp víi 


lËp ®Þa ë møc trung b×nh ®Õn tèt. Tuy nhiªn lËp ®Þa trong vïng nµy kh¸ kh¾c nghiÖt, 


do ®ã mét sè loµi c©y ®−a vµo còng mang tÝnh thö nghiÖm ®Ó ph¸t hiÖn kh¶ n¨ng 


thÝch nghi mét sè loµi c©y trång míi. Ngoµi ra mét sè loµi còng ®−a ®−îc vµo thö 


nghiÖm víi c¸c ®iÒu kiÖn tiÓu khÝ hËu rõng khép, vÝ dô loµi tre, nÊm mÌo ®−îc thö 


®−a vµo c¸c cïng rõng ven khe suèi ®Ó tËn dông yÕu tè tiÓu khÝ hËu rõng nh− Èm cña 


®Êt, kh«ng khÝ trong mïa kh« h¹n. Tuy nhiªn víi ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña khÝ hËu 


vµ kh« c»n cña rõng khép nghÌo n¬i ®©y, th× viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh thÝch hîp cña loµi 


víi ®iÒu kiÖn lËp ®Þa cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trong khuyÕn c¸o lan réng c¸c thö 


nghiÖm. Víi ®iÒu kiÖn nh− vËy th× c¸c loµi −a Èm nh− tre vµ nÊm mÌo tá ra khã 


thÝch nghi, nÕu canh t¸c th× cÇn chÕ ®é t−íi vµ ch¨m sãc cao. 
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Bảng 5.29: Kết quả ®¸nh gi¸ sinh tr−áng c¸c thö nghiÖm PTD ë lµng Ea Ch¨ W©u 


 


VÒ tû lÖ sèng: Hai loµi ®iÒu ghÐp vµ b¹ch ®µn cã tû lÖ sèng cao, tõ 88 – 89% 


vµ æn ®Þnh, trong khi ®ã tre chØ ®¹t 40% vµ xoµi lµ 10%. Víi ph−¬ng thøc ®−a ®iÒu 


ghÐp vµ xoµi vµo ®Êt hoÆc rõng khép th−a non lµ cã hiÖu qu¶, rÊt phï hîp vÒ mÆt 


sinh th¸i, ®ång thêi  víi nã lµ kü thuËt ch¨m sãc ®¬n gi¶n phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña 


céng ®ång. Trong ®iÒu kiÖn rõng khép nghÌo kiÖt, tiÒm n¨ng thu ho¹ch tõ rõng thÊp 


th× víi gi¶i ph¸p bæ sung hai loµi c©y c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ sÏ thu hót ®−îc nguån 


lùc cña céng ®ång trong kinh doanh ®Êt rõng. C©y tre ®−a vµo vïng nµy mÆc dï ®· 


bè trÝ thö nghiÖm trªn c¸c vïng ven khe suèi, Èm, nh−ng còng khã v−ît qua ®iÒu 


kiÖn kh« h¹n kh¾c nghiÖt cña rõng khép trong mïa kh« h¹n kÐo dµi, nÕu kinh doanh 


th× cÇn cã chÕ ®é t−íi vµ ch¨m sãc cao vµo mïa kh« cña 2 n¨m ®Çu. C©y xoµi còng 


kh¸ thÝch hîp víi lËp ®Þa ë ®©y, tuy nhiªn trong n¨m ®Çu cÇn cã chÕ ®é t−íi vµ ch¨m 


Đánh giá của cộng đồng về kỹ thuật Stt Tên thử nghiệm Sinh trưởng, 
sản lượng 


Tỷ lệ 
cây 
sống Khó khăn Thuận lợi 


1 Trång §iÒu ghÐp xen 
bắp lai trªn ®Êt rõng 
khép 


 


 


Htb = 56,5cm 


 


 


87%  Đất thích hợp với 
trồng ngô lai 


Điều thích hợp khí 
hậu và đất nghèo xấu 
dưới rừng khộp.  


Giống tốt, trồng đúng 
thời vụ 


11 cây đã có trái 


2 Trång Tre mì lÊy 
m¨ng ven suèi 


 


 


Htb =75cm, 


 


 


40% Xa nguồn nước nên 
không tưới được 
trong mùa khô 


Bị ngập úng vào 
mùa mưa 


Sức sống cao, chồi 
ngủ phát triển được 
lại sau mùa khô  


3 Sö dông c©y gç tØa 
th−a kÐm gi¸ trÞ ®Ó 
trång NÊm mÌo ë 
trong rõng 


Thu được         
kg nấm khô 


N3: 8 kg 


N1: 2 kg 


 Độ ẩm và lượng 
mưa thấp nên năng 
suất kém 


Tỉ mỉ, tốn công lao 
động  


 


 


Htb =53cm, 


 


88% 4 Trồng Bạch đàn và 
Xoài trong rừng khộp 
thưa non 


Htb =70cm, 


 


10% 


Đất khô hạn, thời vụ 
trồng muộn nên hệ 
rễ cây xoài phát 
triển chưa đủ mạnh 
để chống chịu trong 
mùa khô nắng nóng  


Xoài bị Thỏ ăn cây 
non 


Bạch đàn có khả 
năng thích nghi tốt 
trong rừng khộp. 
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sãc cao, ngoµi ra löa rõng khép ®· ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn xoµi nÕu kh«ng ®−îc chèng 


ch¸y, do ®ã víi ®iÒu kiÖn qu¶ng canh hiÖn t¹i cña céng ®ång nã tá ra kh«ng thÝch 


øng. 


VÒ nu«i nÊm mÌo trªn c©y gç tØa th−a trong rõng, thö nghiÖm nµy còng t−¬ng 


tù ë lµng §ª Tar, chØ kh¸c lµ ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh rõng ë ®©y lµ rõng khép. Còng 


t−¬ng tù nh− lµng §ª Tar, tÝnh chÊt kh¸ phøc t¹p vµ kü thuËt vµ chÕ ®é ch¨m sãc ®· 


¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ thö nghiÖm, ngoµi ra ë ®©y cã ®iÓm kh¸c lµ khÝ hËu kh« nãng 


kÐo dµi ®· lµm cho nÊm cã n¨ng suÊt thÊp, mÆc dï thö nghiÖm ®· ®−îc bè trÝ ven 


suèi ®Ó tËn dông ®é Èm kh«ng khÝ. V× vËy víi nguån lùc vµ n¨ng lùc hiÖn t¹i thö 


nghiÖm nµy ch−a cã tÝnh thÝch hîp. 


VÒ n¨ng lùc qu¶n lý, tæ chøc thö nghiÖm: Céng ®ång ë ®©y ®ang ë tr×nh ®é 


s¶n xuÊt qu¶ng canh, do vËy b¾t ®Çu víi nh÷ng thö nghiÖm qu¶n lý kinh doanh rõng, 


tæ chøc thö nghiÖm theo nhãm hé, céng ®ång lµ mét thö th¸ch. Th«ng qua tiÕn tr×nh 


PTD ®· tõng b−íc n©ng cao n¨ng lùc ®æi míi vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, cã mét sè nhãm 


hé ®· lµm rÊt tèt c¸c thö nghiÖm, tuy nhiªn vÉn cã sù chªnh lÖch gi÷a c¸c nhãm. 


§iÒu nµy cho thÊy c¸c thö nghiÖm s¶n xuÊt kh«ng chØ cÇn thiÕt vÒ mÆt kü thuËt mµ 


yÕu tè n©ng cao n¨ng lùc lµ quan träng. 


VÒ sinh tr−ëng c¸c loµi c©y thö nghiÖm triÓn väng: Nh− vËy ë vïng rõng 


khép nghiªn cøu, hai loµi c©y triÓn väng lµ ®iÒu ghÐp vµ b¹ch ®µn; kh¶o s¸t vÒ sinh 


tr−ëng còng cho kÕt qu¶ t−¬ng ®ång. Hµm mò c¬ sè e (®å thÞ 5.5, 5.6) biÓu diÔn tèt 


tèc ®é sinh tr−ëng cña hai loµi nµy, c¶ hai loµi ®Òu cã tèc ®é sinh tr−ëng cao trong 


n¨m ®Çu tiªn, vµ dù ®o¸n sÏ t¨ng nhanh trong 2-3 n¨m tiÕp theo, chøng tá sù phï 


hîp cao cña chóng víi ®iÒu kiÖn lËp ®Þa rõng khép 
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H = 32.614e0.0481(Tháng)


R2 = 0.8718
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§å thÞ 5.5: Sinh tr−ëng ®iÒu ghÐp trªn lËp ®Þa rõng khép – Lµng Ea Ch¨ W©u  


H = 22.598e0.0947(Tháng)


R2 = 0.9999
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§å thÞ 5.6: Sinh tr−ëng b¹ch ®µn trong rõng khép th−a non – Lµng Ea Ch¨ W©u 


 


Th«ng qua ®¸nh gi¸ c¸c mÆt vÒ thö nghiÖm ë hai lµng, kh¼ng ®Þnh ®−îc c¸c 


m« h×nh thÝch hîp: 
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- §èi víi rõng th−êng xanh, d©n téc Bahnar, c¸c thö nghiÖm cã triÓn väng lµ: 


o Trång c©y giã lµm giµu rõng non, th−a 


o Trång tre lÊy m¨ng ven suèi 


- §èi víi rõng khép, d©n téc Jrai, c¸c thö nghiÖm cã triÓn väng lµ: 


o Trång ®iÒu ghÐp xen ng« lai (hoÆc ®Çu xanh) trªn ®Êt rõng khép hoÆc ®iÒu 


ghÐp trong rõng khép non, th−a. 


o Trång b¹ch ®µn lµm giµu rõng khép th−a non 


5.4.3 PTD phôc vô ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c 
tr¹ng th¸i rõng 
Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ tiÕn tr×nh thö nghiÖm ¸p dông ph−¬ng ph¸p PTD ë hai 


lµng ®Ó ph¸t triÓn kü thuËt trªn ®Êt l©m nghiÖp, tõ ®©y tõng b−íc x¸c ®Þnh ®−îc c¸c 


gi¶i ph¸p kü thuËt cho tõng ®èi t−îng rõng; ®iÒu nµy cho thÊy tiÒm n¨ng ¸p dông 


ph−¬ng ph¸p PTD trong ®iÒu kiÖn l©m nghiÖp nh− sau: 


- PTD gióp cho phèi hîp tèt gi÷a kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng LEK víi kiÕn thøc kü 


thuËt ®Ó t×m kiÕm gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ®a d¹ng cña céng 


®ång. Trong thùc tÕ rõng vµ c¸c tr¹ng th¸i cña nã rÊt ®a d¹ng, chøa ®ùng nhiÒu tiÒm 


n¨ng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, cïng víi nã lµ sù ®a d¹ng kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng, biÕt kÕt 


hîp c¸c ®Æc ®iÓm nµy sÏ gãp phÇn ph¸t hiÖn ®−îc nhiÒu gi¶i ph¸p kü thuËt phï hîp. 


- PTD ®−a céng ®ång vµo thÕ chñ ®éng, lµm chñ c¸c thö nghiÖm míi, hä lµ ng−êi tÝch 


cùc ph¸t triÓn ®æi míi s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng lùc, kh¾c phôc ®−îc h¹n chÕ ®−îc 


c¸ch tiÕp cËn khuyÕn n«ng mét chiÒu trong ®ã n«ng d©n thô ®éng, chê ®îi.  


- TiÕn tr×nh PTD ®−îc ph¸t triÓn gåm 6 giai ®o¹n víi 15 c«ng cô ®−îc kiÓm nghiÖm 


vµ ph¸t triÓn lµ mét tiÕn tr×nh cã tÝnh hÖ thèng ®Ó ph¸t triÓn kü thuËt vµ h−íng ®Õn 


lan réng bÒn v÷ng c¸c thö nghiÖm thµnh c«ng. 


- PTD theo chñ ®Ò cho tõng tr¹ng th¸i rõng sÏ lµm c¬ së cho viÖc x¸c lËp, cô thÓ ho¸ 


hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng, ®Êt l©m nghiÖp. Tõ c¸c ý t−ëng 


PTD tiÒm n¨ng còng nh− c¸c thö nghiÖm cã triÓn väng lµ c¬ së x¸c lËp hÖ thèng gi¶i 


ph¸p nµy. KÕt qu¶ khëi x−íng vµ tæ chøc thö nghiÖm PTD ë hai ®Þa ph−¬ng ®· gãp 


phÇn x¸c lËp, kh¼ng ®Þnh hÖ thèng kü thuËt lµ mét minh ho¹ cho ph−¬ng ph¸p nµy.  
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B¶ng 5.30: HÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt qu¶n lý kinh doanh ®Êt l©m nghiÖp dùa vµo céng 
®ång lµng §ª Tar 


KiÓu rõng Tr¹ng th¸i DiÖn 
tÝch 
(ha) 


§Þnh h−íng gi¶i 
ph¸p kü thuËt 
theo quy ph¹m 
l©m sinh 


ý t−ëng ph¸t triÓn kü thuËt tõ céng 
®ång (PTD) 


IA (Tr¶ng 
cá) vµ IB 
(C©y bôi) 


420.6 Trång rõng TËn dông c©y th©n gç trªn rÉy ®Ó trång d©y 
cñ ®Ëu 


  N«ng l©m kÕt hîp Trång c©y §iÒu GhÐp (T¬ Nhul P¬ KlÐp) 
xen c©y cñ chuèi (Pum Hla PrÝt) 


   Trång c©y Giã bÇu xen c©y cñ chuèi (Bum 
Hla PrÝt) 


IC (C©y t¸i 
sinh) 


92.3 Xóc tiÕn t¸i sinh, 
lµm giµu rõng 


Trång GÝo trong rõng t¸i sinh th−a 


IIA, B (Non) 214.5 Nu«i d−ìng Trång Bêi  lêi theo b¨ng/trång xen trong 
rõng non 


  Lµm giµu rõng Trång tre mì lÊy m¨ng ven suèi 
   Lµm giµu rõng b»ng c¸ch trång dÆm mét 


sè loµi c©y: Bêi lêi, H−¬ng, Cµ chÝt, Sao 
xanh. 


   Trång c©y Giã (TrÇm kú) lµm giµu rõng 
  Kinh doanh LSNG Nu«i ong lÊy mËt trong rõng non b¸n 


th−êng xanh 
IIIA1 
(NghÌo) 


765.3 Nu«i d−ìng rõng  


  Lµm giµu rõng Trång dÆm Th«ng nhùa trong nh÷ng chç 
trèng trong rõng ë ®ai cao 


IIIA2 (Trung 
b×nh) 


895.5 Nu«i d−ìng, khai 
th¸c chän 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Th−êng 
xanh 


IIIA3 (Giµu) 88.2 Khai th¸c chän   
RIIB (Non) 35.3 Nu«i d−ìng, lµm 


giµu rõng 
Trång c©y §iÒu GhÐp (T¬ Nhul P¬ KlÐp)   


 
Khép 


RIIIA1 
(NghÌo) 


83 Nu«i d−ìng, lµm 
giµu rõng 


Trång c©y hä dÇu 


     
 Tæng 2594.7   


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 







 148


 


B¶ng 5.31: HÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt qu¶n lý kinh doanh ®Êt l©m nghiÖp dùa vµo céng 
®ång lµng Ea Ch¨ W©u 


KiÓu rõng / Tr¹ng 
th¸i 


DiÖn tÝch 
(ha) 


Gi¶i ph¸p kü thuËt 
l©m sinh ®Þnh 
h−íng 


ý t−ëng ph¸t triÓn kü thuËt tõ céng ®ång 


R IIA (khép non) 49.8 Nu«i d−ìng 


Lµm giµu rõng 


Trång §iÒu ghÐp xen §Ëu xanh (vô 1), B«ng v¶i 
(vô 2) trong rõng dÇu th−a, non (hoÆc víi Ng« 
lai) 


Trång xen B¹ch ®µn vµo rõng khép th−a non, 
trong c¸c kho¶ng trèng trong rõng 


R IIB (khép non) 91.0 Nu«i d−ìng 


Lµm giµu rõng 


Ph¸t triÓn LSNG 


Nu«i c¸ (mÌ, tr¸m cá,chÐp, tr«i) trong hå tù 
nhiªn trong rõng 


Trång c©y bêi lêi ®á trong c¸c kháang trèng 
trong rõng 


Trång dÆm Sao, DÇu r¸i ven suèi 


RIIIA1 (khép 
nghÌo) 


278.8 Nu«i d−ìng, tØa th−a 


Ph¸t triÓn LSNG 


 


TØa th−a lÊy cñi 


Ch¨m sãc, nu«i d−ìng vµ tæ chøc khai th¸c, 
tiªu thô l¸ ghe (Hla RPu©n) trong rõng khép 


Tæng chung 419.6   
 
 


5.5 LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 
LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång lµ mét vÊn ®Ò míi ë ViÖt Nam 


nh−ng ®ång thêi lµ mét nhu cÇu bøc thiÕt cho tiÕn tr×nh qu¶n lý kinh doanh tµi 


nguyªn rõng sau khi giao cho céng ®ång. Chóng ta ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch giao 


®Êt giao rõng, nh−ng nã chØ cã hiÖu qu¶ nÕu sau khi ®· giao rõng, céng ®ång cã kh¶ 


n¨ng tù qu¶n lý vµ s½n sµng tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ ®Ó thu ®−îc lîi Ých tõ 


rõng vµ gãp phÇn qu¶n lý b¶o vÖ rõng æn ®Þnh l©u dµi. 


NÕu rõng sau khi giao kh«ng cã mét kÕ ho¹ch qu¶n lý cô thÓ nµo sÏ kh«ng 


mang l¹i hiÖu qu¶, rõng cã thÓ tiÕp tôc bÞ mÊt vµ thu nhËp cña céng ®ång ch−a thÓ 


cã ®−îc tõ rõng ®Ó t¹o niÒm tin cho hä tiÕp tôc qu¶n lý b¶o vÖ rõng l©u dµi. Lµm thÕ 


nµo céng ®ång cã thÓ qu¶n lý, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh rõng ®· nhËn, ®iÒu nµy ®ßi 


hái ph¶i cã ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thÝch hîp vµ c¸ch lµm phï hîp víi n¨ng lùc, ®iÒu 


kiÖn cña c¸c vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra quy ho¹ch rõng, 


quy tr×nh quy ph¹m l©m sinh, ®iÒu chÕ rõng hiÖn hµnh khã cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp 


víi céng ®ång v× nh÷ng giíi h¹n vÒ tr×nh ®é, ®ång thêi nã còng ch−a ®Ò cËp ®Õn viÖc 


vËn dông kinh nghiÖm vµ truyÒn thèng qu¶n lý rõng ®Þa ph−¬ng.  


Do ®ã, trong khu«n khæ thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, ®Ó x©y dùng gi¶i ph¸p tiÕp cËn 


trong lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, ®· tiÕn hµnh c¸c b−íc sau: 
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Thóc ®Èy th¶o luËn vÒ qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


i. Ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn, chu tr×nh lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng cã sù 


tham gia, x©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p gi¸m s¸t tµi nguyªn rõng ®¬n gi¶n. §Ó 


x©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p gi¸m s¸t vµ lËp kÕ ho¹ch ®¬n gi¶n, ®Ò tµi sö dông 


ph−¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ c¸c hµm håi quy, c¸c m« h×nh nµy cã thÓ kh¸ phøc 


t¹p ®Ó tiÕp cËn ®−îc gi÷a biÕn phô thuéc víi c¸c nh©n tè dÔ ®o ®Õm, trªn c¬ 


së ®ã x©y dùng c¸c b¶ng biÓu tra ®¬n gi¶n, dÔ ¸p dông. Tõ ®©y x©y dùng tµi 


liÖu h−íng dÉn: “LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång” (Tµi liÖu 


nµy ®−îc kÌm theo ®Ò tµi nµy) 


ii. TËp huÊn cho c¸n bé kü thuËt c¸c cÊp tõ x·, huyÖn, tØnh vµ n«ng d©n nßng 


cèt trªn hiÖn tr−êng vµ tiÕn hµnh lËp hai b¶n kÕ ho¹ch qu¶n lý kinh doanh 


rõng ë hai lµng thÝ ®iÓm nghiªn cøu (Hai b¶n kÕ ho¹ch cña hai lµng ®−îc 


kÌm theo ®Ò tµi nµy) 


5.5.1 Nguyªn t¾c, môc tiªu x©y dùng kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa 
vµo céng ®ång 
Nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång: 


KÕ ho¹ch qu¶n lý kinh doanh rõng dùa vµo céng ®ång lµ mét ph−¬ng ¸n ®−îc 


lËp hÕt søc thùc tÕ, víi ®èi t−îng ¸p dông vµ qu¶n lý lµ céng ®ång d©n téc thiÓu sè, 


do ®ã cÇn theo c¸c nguyªn t¾c c¨n b¶n sau: 


- §Þnh h−íng cña ph−¬ng ¸n ph¶i 


phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña 


luËt ph¸p vÒ qu¶n lý b¶o vÖ 


rõng, víi c¸c quy ph¹m kü thuËt 


l©m sinh hiÖn hµnh 


- Phï hîp víi tr×nh ®é häc vÊn 


cña céng ®ång 


- KÕt hîp kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa 


ph−¬ng víi tiÕp cËn ph¸t triÓn 


c«ng nghÖ cã sù tham gia (PTD) 


®Ó t×m ra gi¶i ph¸p qu¶n lý kinh 


doanh rõng nh»m c¶i thiÖn ®êi 


sèng ng−êi d©n th«ng qua ho¹t ®éng l©m nghiÖp vµ gãp phÇn ph¸t triÓn rõng. 


- C¸c c«ng cô ®iÒu tra, gi¸m s¸t tµi nguyªn, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh rõng ®−îc thiÕt 


kÕ ®¬n gi¶n  ®Ó céng ®ång cã thÓ tiÕp cËn nh−ng ph¶i b¶o ®¶m c¸c luËn cø khoa häc 


l©m nghiÖp. 
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- Ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch cÇn ®¬n gi¶n ®Ó b¶o ®¶m ng−êi d©n cã kh¶ n¨ng tham gia 


vµ céng ®ång cã thÓ ¸p dông trong gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tµi nguyªn, ®−a ra kÕ ho¹ch 


s¶n xuÊt hµng n¨m vµ tæ chøc thùc thi nã. 


Môc tiªu cña lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång: 


ViÖc lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý kinh doanh rõng dùa vµo céng ®ång cÇn ®¹t ®−îc 


c¸c môc tiªu sau: 


Môc tiªu chung: Rõng vµ ®Êt rõng giao cho céng ®ång ®−îc lËp kÕ ho¹ch 


qu¶n lý cã hiÖu qu¶, phï hîp víi n¨ng lùc céng ®ång; b¶o ®¶m rõng ®−îc qu¶n lý 


bÒn v÷ng vµ c¸c ho¹t ®éng l©m nghiÖp ®ãng gãp thiÕt thùc cho ®êi sèng cña ng−êi 


d©n. 


 Môc tiªu cô thÓ: 


- Céng ®ång cã kh¶ n¨ng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng vÒ mÆt sè l−îng vµ chÊt 


l−îng. 


- X©y dùng ®−îc mét kÕ ho¹ch tæ chøc kinh doanh rõng ®¬n gi¶n khÐp kÝn trong giai 


®o¹n 05 n¨m dùa vµo nguån lùc t¹i chç vµ céng ®ång cã thÓ tù qu¶n lý kÕ ho¹ch 


nµy. 


5.5.2 TiÕn tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa 
vµo céng ®ång 
TiÕn tr×nh lËp kÕ ho¹ch ®Ó qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång cÇn ®−îc tiÕn 


hµnh theo mét chu tr×nh cã 5 b−íc. Chu tr×nh nµy ®−îc tiÕn hµnh sau khi ®· giao ®Êt 


giao rõng vµ x¸c ®Þnh quyÒn sö dông ®Êt rõng cho hé, nhãm hé hoÆc céng ®ång. §Ó 


thùc hiÖn chu tr×nh nµy, cã 07 c«ng cô tiÕp cËn kü thuËt ®−îc x©y dùng ®Ó ng−êi d©n 


cã thÓ tham gia (Chi tiÕt h−íng dÉn c«ng cô ®−îc tr×nh bµy trong tµi liÖu h−íng dÉn 


kÌm theo). S¬ ®å 5.15 vµ b¶ng 5.32 tãm t¾t chu tr×nh vµ c¸c b−íc gi¸m s¸t tµi 


nguyªn vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. 
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B¶ng 5.32: Tãm t¾t c¸c b−íc vµ c«ng cô lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


Giao ®Êt giao rõng
cho céng ®ång


B−íc 1: 
- Ph©n tÝch t×nh h×nh
- §iÒu tra tµi nguyªn


rõng


B−íc 2:
LËp kÕ ho¹ch kinh


doanh rõng


B−íc 4:
Tæ chøc thùc thi


kÕ ho¹ch


B−íc 5:
Gi¸m s¸t ®¸nh


gi¸


PRA


§iÒu
tra rõng cã


sù tham
gia


LËp kÕ
ho¹ch lan
réng PTD


thµnh c«ng
 


LËp kÕ


ho¹ch 5 n¨m cã


sù tham gia cho


rõng s¶n xuÊt


gç, cñi


B−íc 3:


Tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch


qu¶n lý rõngThiÕt kÕ
& thùc hiÖn kü
thuËt chÆt chän
lu©n kú ng¾n,
c−êng ®é nhá


Chu tr×nh


qu¶n lý rõng dùa vµo


céng ®ång


TiÕp


cËn cã sù
tham gia ®Þnh


kú


HÖ
thèng b¶ng


biÓu kÕ ho¹ch,
s¬ ®å ®¬n


gi¶n


 
S¬ ®å 5.15: Chu tr×nh lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


 


C¸c b−íc lËp kÕ ho¹ch C«ng cô, kü thuËt tiÕp cËn 


B−íc 1: Ph©n tÝch t×nh h×nh, 
®iÒu tra tµi nguyªn rõng 


C«ng cô 1: §¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia PRA 


C«ng cô 2: §iÒu tra rõng cã sù tham gia cña ng−êi d©n 


B−íc 2: LËp kÕ ho¹ch kinh 
doanh rõng 


C«ng cô 3: LËp kÕ ho¹ch lan réng kÕt qu¶ thö nghiÖm PTD 
thµnh c«ng 


C«ng cô 4: LËp kÕ ho¹ch 5 n¨m cã sù tham gia cho rõng s¶n 
xuÊt gç, cñi 


B−íc 3: Tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch 
qu¶n lý rõng 


C«ng cô 5: HÖ thèng b¶ng biÓu kÕ ho¹ch, s¬ ®å ®¬n gi¶n ®−îc 
x©y dùng tõ céng ®ång 


B−íc 4: Tæ chøc thùc thi kÕ 
ho¹ch 


C«ng cô 6: ThiÕt kÕ vµ thùc hiÖn kü thuËt chÆt chän lu©n kú 
ng¾n, c−êng ®é nhá 


B−íc 5: Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸  C«ng cô 7: Gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ cã sù tham gia ®Þnh kú 
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Mét sè dông cô ®iÒu tra rõng ®¬n gi¶n 


 
Ng−ßi d©n ®iÒu tra rõng 


Sau ®©y tr×nh bµy c¸c c¬ së cña c¸c ph−¬ng ph¸p chÝnh vµ c¸c kÕt qu¶ lËp kÕ 


ho¹ch ë hai lµng nghiªn cøu 


5.5.2.1 §iÒu tra, gi¸m s¸t tµi nguyªn rõng cã sù tham gia cña ng−êi d©n 
§Ó ng−êi d©n cã thÓ tham gia vµo viÖc ®iÒu tra gi¸m s¸t tµi nguyªn rõng th× 


c¸c c«ng cô ®iÒu tra ®−îc thiÕt kÕ ®¬n gi¶n, phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng−êi d©n vµ 


c¸c chØ tiªu gi¸m s¸t cÇn ®¬n gi¶n nh−ng vÉn ®ñ ®Ó ®¸nh gi¸ sù biÕn ®æi tµi nguyªn 


trong tiÕn tr×nh qu¶n lý, b¶o vÖ. Víi môc tiªu ®ã trong gi¸m s¸t tµi nguyªn víi sù 


tham gia trùc tiÕp cña ng−êi d©n, c¸c chØ tiªu sau ®−îc tæng hîp theo tõng tr¹ng th¸i 


rõng: i) MËt ®é b×nh qu©n trªn ha, ii) §−êng kÝnh b×nh qu©n, iii) Sè l−îng c©y t¸i 


sinh triÓn väng trªn ha, iv) Tr÷ l−îng b×nh qu©n trªn ha, v) Tæng hîp c¸c chØ tiªu 


®iÒu tra rõng cho tõng tr¹ng th¸i, l« rõng, hé, nhãm hé 


i) C¸c dông cô ®iÒu tra ®¬n gi¶n: 


- Th−íc kÑp ®o ®−êng kÝnh 


th©n c©y, cã thÓ tù t¹o b»ng 


gç, tre. 


- Th−íc d©y 1.5m 


- Th−íc cuén 30 - 50 m ®Ó ®o 


dµi 


- M¸y tÝnh cÇm tay lo¹i th«ng 


dông 


- B¶ng biÓu ®iÒu tra c©y gç vµ 


t¸i sinh 


 


ii) X¸c ®Þnh sè l−îng « 


®iÒu tra vµ c¸ch ®Æt « trong 


rõng 


§Ó tiÕn hµnh mét cuéc 


®iÒu tra ®¸nh gi¸ tµi nguyªn 


rõng, ng−êi ta ph¶i dïng 


ph−¬ng ph¸p rót mÉu (v× kh«ng 


thÓ ®o ®Õm toµn diÖn tõng c©y 


rõng), nh− vËy tr−íc hÕt cÇn 


ph¶i tÝnh to¸n lµ cÇn ®iÒu tra 


diÖn tÝch mÉu bao nhiªu, hay 


nãi kh¸c nÕu dïng « tiªu chuÈn 
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Sè « ®iÒu tra cho mét l« rõng = DiÖn tÝch l« / 5 


 
Ng−êi d©n ®o ®−êng kÝnh c©y b»ng th−íc kÑp tù t¹o 


th× cÇn ®iÒu tra bao nhiªu « ®Ó b¶o ®¶m yªu cÇu −íc l−îng chung cho toµn khu rõng.  


Sè l−îng « ®iÒu tra phô thuéc vµo c−êng ®é (møc ®é chi tiÕt cña ®iÒu tra), ®èi víi 


rõng céng ®ång th× møc ®é ®iÒu tra cã thÓ chØ cÇn 1%. Lóc nµy cÇn tÝnh sè « ®iÒu tra 


cho tõng l«: 


Sè « ®iÒu tra cho mét l« = DiÖn tÝch l« (ha) x C−êng ®é ®iÒu tra / DiÖn tÝch 


mét « (ha) 


§èi víi rõng l¸ réng, víi tr×nh ®é céng ®ång, diÖn tÝch mçi « ®iÒu tra nªn lµ 


500m2
 = 0.05ha (H×nh ch÷ nhËt: 20 x 25m) 


Nh− vËy sè « cã thÓ tÝnh ®¬n gi¶n h¬n: 


 
 
 
 
 


VÝ dô: DiÖn tÝch rõng cña mét 


hé/nhãm hé = 20ha, c−êng ®é ®iÒu tra 


= 1%; diÖn tÝch « = 500m2 


Sè « cÇn ®iÒu tra trong l« lµ = 20 


x 0.01 / 0.05 = 20 / 5 = 4 « ®iÒu tra 


 
Cã thÓ ®Æt « theo mét trong hai 


c¸ch: 


- §Æt « ®iÓn h×nh: Tøc lµ chän n¬i ®¹i 


diÖn cho l« rõng ®Ó ®Æt « (lµ n¬i trung 


b×nh vÒ sè c©y, tr÷ l−îng,...) 


- §Æt « hÖ thèng: V¹ch c¸c tuyÕn song song c¸ch ®Òu trong rõng, vµ ®Æt c¸c « c¸ch 


®Òu trªn mçi tuyÕn. Chó ý lµm sao cho c¸c « r¶i ®Òu trªn diÖn tÝch l« ®iÒu tra. 


iii) §iÒu tra trong « 


Sö dông « tiªu chuÈn cã diÖn tÝch 500m2, h×nh ch÷ nhËt (20x25m) 


X¸c ®Þnh tªn c©y (kinh, d©n téc) vµ ®o ®−êng kÝnh ngang ngùc vµ ghi chó vÒ 


phÈm chÊt, t×nh h×nh sinh tr−ëng, c«ng dông trong céng ®ång cña tÊt c¶ c¸c c©y 


trong « theo mÉu biÓu ®iÒu tra lËp s½n. C¸c nh©n tè ®iÒu tra trong « nh− trªn lµ dÔ 


dµng tiÕp cËn ®èi víi céng ®ång. 


Thước đo 
đường kính đơn 
giản 
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Ng−êi d©n tÝnh to¸n sè c©y, ®−êng kÝnh b×nh qu©n 


 


iv) TÝnh mËt ®é/ha vµ 


®−êng kÝnh trung b×nh cho tõng 


l« rõng: 


TËp hîp tÊt c¶ sè liÖu ®iÒu 


tra « tiªu chuÈn theo tõng l« ®Ó 


tÝnh c¸c gi¸ trÞ b×nh qu©n cho tõng 


l« rõng.  Trong mçi «: §Õm sè c©y 


trong tõng « vµ tÝnh ®−êng kÝnh 


trung b×nh céng  


 


 


 
 


v) §iÒu tra tr÷ l−îng  rõng 


§iÒu tra ®−îc tr÷ l−îng gç cña tõng tr¹ng th¸i rõng gióp cho céng ®ång gi¸m 


s¸t ®−îc tµi nguyªn rõng, ngoµi ra nh©n tè tr÷ l−îng cßn gióp cho céng ®ång quyÕt 


®Þnh rõng cã thÓ ®−a vµo khai th¸c hay tØa th−a hay ch−a theo quy ®Þnh cña quy 


ph¹m. Tr÷ l−îng trªn ha (M m3/ha) ®−îc x¸c ®Þnh nhê biÓu lËp s½n cho hai kiÓu 


rõng khép vµ th−êng xanh theo hai nh©n tè dÔ ®o ®Õm lµ mËt ®é (N/ha) vµ ®−êng 


kÝnh b×nh qu©n (Dbq) ®· ®−îc ®iÒu tra ë b−íc trªn. 


BiÓu tr÷ l−îng ë hai kiÓu rõng ®−îc lËp nhê hai m« h×nh M = f(N, Dbq) nh− 


sau: 


Rõng th−êng xanh:  


ln(M m3/ha) = - 15.053 + 3.504 ln (Dbq cm) + 1.479 ln(N/ha)  (5.7) 


víi N = 22, R= 0.984, c¸c tham sè kiÓm tra theo t tån t¹i víi víi P <0.01 


 


Sè c©y / ha = Tæng sè c©y quy ha cña c¸c «  / Sè « 


§−êng kÝnh trung b×nh = Tæng ®−êng kÝnh trung b×nh cña c¸c « / Sè « 
 


Sè c©y / l« = Sè c©y /ha x DiÖn tÝch l« 


Sè c©y/ha tõng « = Sè c©y trong « x 20 
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Rõng khép:  


ln(M m3/ha) = - 14.418 + 3.589 ln (Dbq cm) + 1.317 ln(N/ha)  (5.8) 


víi N = 20, R= 0.947, c¸c tham sè kiÓm tra theo t tån t¹i víi víi P <0.01 


B¶ng 5.33: BiÓu tr÷ l−îng rõng th−êng xanh  


Tr÷ l−îng trªn ha (m3) theo sè c©y/ha vµ ®−êng kÝnh trung b×nh (cm) 
¸p dông cho rõng th−êng xanh            
                


§−êng kÝnh b×nh qu©n (cm) 
Sè c©y/ha 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40


50      11 14 18 22 27 32 39
70      14 18 23 29 36 44 53 64
90      11 15 20 27 34 42 52 64 77 93


110      15 21 28 36 45 57 70 86 104 125
130      14 20 27 35 46 58 73 90 110 133 159
150     12 17 24 33 44 56 72 90 112 136 165 197
170     14 21 29 40 52 68 87 109 134 164 198 237
190     17 25 34 47 62 80 102 128 158 193 234 280
210     20 29 40 54 72 93 118 148 183 224 271 324
230    15 23 33 46 62 82 106 135 170 210 256 310 371
250    17 26 37 52 70 93 120 153 192 237 290 350 420
270    19 29 41 58 78 104 135 172 215 266 325 393 470
290   13 21 32 46 64 87 115 150 191 239 296 361 437 522
310   15 23 35 51 71 96 127 165 210 264 326 399 482 577
330   16 26 39 56 78 106 140 181 231 289 358 437 528 633
350   17 28 42 61 85 115 153 198 252 316 390 477 577 690
370   19 30 46 66 92 125 166 215 273 343 424 518 626 749
390  12 20 33 49 71 100 135 179 232 296 371 458 560 677
410  13 22 35 53 77 107 146 193 250 318 399 493 603 729
430  14 24 38 57 82 115 156 207 268 341 428 529 647 782
450  15 25 40 61 88 123 167 221 287 365 458 566 692 
470  16 27 43 65 94 131 178 236 306 389 488 604 738 
490  17 29 46 69 100 140 190 251 325 414 519 642 785 
510  18 30 49 73 106 148 201 266 345 439 551 681  
530 10 19 32 51 78 112 157 213 282 365 465 583 721  
550 10 20 34 54 82 119 166 225 298 386 491 616 762  
570 11 21 36 57 86 125 175 237 314 407 518 649   
590 12 22 38 60 91 132 184 249 330 428 545 683   
610 12 23 40 63 96 138 193 262 347 450 573 718   
630 13 24 42 66 100 145 203 275 364 472 601 753   
650 13 25 44 70 105 152 212 288 381 494 629 789   
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B¶ng 5.34: BiÓu tr÷ l−îng rõng khép 


Tr÷ l−îng trªn ha (m3) theo sè c©y/ha vµ ®−êng kÝnh trung b×nh      
¸p dông cho rõng khép           
              


§−êng kÝnh b×nh qu©n (cm) 


Sè c©y/ ha 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
50    15 19 24 30
70   13 18 23 29 37 46
90   13 18 25 32 41 52 64


110   12 18 24 32 42 53 67 84
130   16 22 30 40 52 67 84 104
150   13 19 26 36 48 63 80 101 126
170   15 22 31 43 57 74 95 120 149
190   12 18 26 36 49 66 86 110 138 172
210   13 20 29 41 56 75 98 125 158 196
230   15 23 33 46 63 85 110 141 178 221
250   17 25 37 52 71 94 123 158 199 247
270   18 28 41 57 78 104 136 175 220 273
290  12 20 31 45 63 86 115 150 192 242 300
310  14 22 33 49 69 94 125 163 209 264 328
330  15 24 36 53 75 102 136 177 227 287 356
350  16 26 39 57 81 110 147 192 246 310 385
370 10 17 28 42 62 87 119 158 206 264 333 414
390 11 18 30 45 66 93 127 169 221 283 357 444
410 11 20 32 48 71 99 136 181 236 303 381 474
430 12 21 34 51 75 106 145 193 251 322 406
450 13 22 36 55 80 112 154 205 267 342 431
470 14 23 38 58 85 119 163 217 283 362 457
490 14 25 40 61 89 126 172 229 299 383 482
510 8 15 26 42 64 94 132 181 241 315 403 
520 8 15 27 43 66 97 136 186 248 323 414 
540 8 16 28 46 70 101 143 195 260 339 435 
560 9 17 30 48 73 106 150 205 273 356 456 
580 9 18 31 50 76 111 157 214 286 373 478 
600 10 19 32 52 80 117 164 224 299 390  


 


Tr÷ l−îng/ha (m3) = ThÕ sè c©y/ha vµ ®−êng kÝnh trung b×nh vµo biÓu tra 
tr÷ l−îng 


Tr÷ l−îng l« (m3) = Tr÷ l−îng trªn ha x DiÖn tÝch l« 
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vi)  §iÒu tra kh¶ n¨ng t¸i sinh rõng 


§Ó tæ chøc gi¶i ph¸p l©m sinh, mét yÕu tè quan träng lµ cÇn xem xÐt kh¶ 


n¨ng t¸i sinh tù nhiªn cña c¸c tr¹ng th¸i rõng, l« rõng. Trªn c¬ së nµy céng ®ång cã 


thÓ quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p nu«i d−ìng phôc håi rõng (xóc tiÕn t¸i sinh tù nhiªn hay 


cÇn trång dÆm thªm nÕu thiÕu c©y t¸i sinh,...). ViÖc ®iÒu tra t¸i sinh theo c¸c b−íc 


sau: 


- §iÒu tra t¸i sinh theo «: ViÖc ®iÒu tra t¸i sinh nªn kÕt hîp víi ®iÒu tra c©y gç, 


trong tõng « tiªu chuÈn ®iÒu tra c©y gç ®Æt 01 « ®o ®Õm t¸i sinh t¹i trung t©m « ®o 


c©y gç. DiÖn tÝch mçi « 25m2 (5 x 5 m), sö dông biÓu ®iÒu tra t¸i sinh ®Ó ®o ®Õm 


c¸c nh©n tè: Tªn c©y (kinh, d©n téc), ®o cao b»ng th−íc d©y 1.5 m vµ xÕp vµo 1 


trong 3 cÊp chiÒu cao, x¸c ®Þnh c«ng dông cña tõng loµi c©y t¸i sinh: Gç, cñi, 


thuèc, l−¬ng thùc,… 


- TÝnh to¸n mËt ®é t¸i sinh: 


 


5.5.2.2 LËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng, ®Êt rõng 
dùa vµo céng ®ång 


Sö dông ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn PTD ®Ó x¸c ®Þnh hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt 


trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng vµ kÕt qu¶ c¸c thö nghiÖm PTD thµnh c«ng do ng−êi d©n lùa 


chän, tõ ®©y thóc ®Èy céng ®ång lËp kÕ ho¹ch 05 n¨m vµ hµng n¨m ®Ó tæ chøc kinh 


doanh cã hiÖu qu¶ ®Êt l©m nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c tr¹ng th¸i rõng non, nghÌo ch−a 


thÓ cã thu nhËp tõ gç, gãp phÇn vµo c¶i thiÖn ®êi sèng ng−êi d©n tõ ho¹t ®éng l©m 


nghiÖp vµ ®ãng gãp vµo viÖc ph¸t triÓn tµi nguyªn rõng. 


KÕt qu¶ cÇn ®¹t ®−îc lµ mét b¶ng kÕ ho¹ch 5 n¨m ®Ó tæ chøc c¸c gi¶i ph¸p 


kinh doanh, canh t¸c trªn tõng lo¹i ®Êt, tr¹ng th¸i rõng. Bao gåm: 


- Tªn c¸c thö nghiÖm PTD, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, kü thuËt cho tõng tr¹ng th¸i rõng, 


®Êt rõng 


- DiÖn tÝch cho tõng gi¶i ph¸p theo tõng n¨m vµ tæng céng 


- X¸c ®Þnh vÞ trÝ, thuéc l« rõng cña hé, nhãm hé nµo? 


- X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña céng ®ång, ng−êi d©n 


Sè c©y t¸i sinh / ha = Tæng sè c©y quy ha cña c¸c «  / Sè « 


Sè c©y t¸i sinh / ha tõng « = Sè c©y t¸i sinh trong « x 400 
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- Xem xÐt sù hç trî cÇn thiÕt tõ bªn ngoµi vÒ c¸c khÝa c¹nh kü thuËt, c«ng nghÖ, 


th«ng tin, ®Çu vµo, thÞ tr−êng,....  


Víi c¸ch tiÕp cËn nh− vËy céng ®ång 02 lµng nghiªn cøu ®· lËp kÕ ho¹ch 


ph¸t triÓn kü thuËt c¨n cø vµo nguån lùc cña hä. (B¶ng 5.35, 5.36) 


 


 


 
 
 


 







 159


 


 


B¶ng 5.35: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng 05 n¨m 2005 – 2009 – Lµng §ª Tar 
KÕ ho¹ch 5 n¨m  
(diÖn tÝch ha) 


Hç trî tõ ngoµi Tr¹ng th¸i 
rõng 
   


DiÖn 
tÝch (ha)


Ph¸t triÓn kü 
thuËt PTD 


05 06 07 08 09 


VÞ trÝ 
thuéc 
nhãm 
hé 


Tr¸ch nhiÖm cña d©n 


C¬ quan §Ò xuÊt hç trî 


Ghi chó 


Trång tre lÊy 
m¨ng ven suèi 


5 
 


5 5 5 5 


Trång c©y th«ng 
nhùa  


20 20 20 20 20 


Kh«ng cã 
rõng (IA,B) 
C©y t¸i sinh 
(IC) 
 


512.9 
 
 


Trång c©y bêi lêi 10 10 10 10 10 


1, 2, 4, 
5, 7 


- C«ng lao ®éng, dông cô 
- Tæ chøc thùc hiÖn, 
QLBV, chän ®Þa ®iÓm 
trång 
- Th¶o luËn ®−a ra quy 
−íc vÒ viÖc thùc hiÖn vµ 
b¶o vÖ 
- Ch¨m sãc 
- ¦¬m c©y (gièng bêi lêi) 


- L©m tr−êng 
- Nhµ n−íc. 


- Gièng th«ng nhùa theo 
ch−¬ng tr×nh 661. 
- TËp huÇn kü thuËt 
- Cho vay vèn ®Ó mua 
gièng bêi lêi bæ sung ®Ó 
®ñ diÖn tÝch trång hµng 
n¨m. 


- Kinh doanh hÕt diÖn 
tÝch  nµy trong vßng 15 
n¨m 
- Mçi n¨m ®−a vµo sö 
dông kho¶ng 35 ha 


Trång c©y Giã 
lµm giµu rõng 
non 


6     


Trång dÆm bêi 
lêi vµo rõng 
non, nghÌo 


30 30 30 30 30 


Rõng non 
(IIA,B) 
Rõng 
nghÌo 
(IIIA1) 


979.8 


Trång tre mì 
lÊy m¨ng ven 
suèi 


 18  10  


1, 2, 3, 
4, 5, 7 


Lµm v−ên −¬m céng 
®ång ®Ó ®ñ gièng trång 
Tù nh©n gièng ®Ó trång 
 


KhuyÕn n«ng 
huyÖn 
HuyÖn (Ng©n 
hµng, P. Kinh 
tÕ) 
Tr−êng 
§HTN, tr−êng 
THLN Gia Lai 


Kü thuËt gieo −¬m giã, 
bêi lêi 


Kü thuËt nh©n gièng tre 


mì 


- Kinh doanh hÕt diÖn 
tÝch  nµy trong vßng 20 
n¨m 
- Mçi n¨m ®−a vµo sö 
dông kho¶ng 50 ha 
- §Õn n¨m 2008 nÕu 
b¸n ®−îc c©y Giã th× 
míi trång nhiÒu 


Trång c©y 
th«ng nhùa lÊy 
nhùa 


5 5 5 5 5 Rõng khép 
non (RIIA,B) 
Rõng khép 
nghÌo 
(RIIIA1) 


118.3 


Trång thö 
nghiÖm c©y dÇu  


5     


1, 5 Chän ®Êt, ph¸t dän thùc 
b×, ®µo hè, bãn ph©n 
chuång vµ trång 
Ch¨m sãc, b¶o vÖ 


KhuyÕn n«ng - Gièng  
- Vèn cña CT 661 
- Bao tiªu/ t− vÊn b¸n s¶n 
phÈm 


- Kinh doanh hÕt diÖn 
tÝch nµy  trong 20 n¨m, 
mâi n¨m sö dông 5 ha 
- NÕu thö nghiÖm trång 
c©y dÇu thµnh c«ng sÏ 
më réng diÖn tÝch trong 
nh÷ng n¨m sau 


Tæng céng 1611.0  81 88 70 80 70      


 







 160


 


 


B¶ng 5.36: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng 05 n¨m 2005 – 2009 – Lµng Ea Ch¨ W©u 


KÕ ho¹ch 5 n¨m  
(diÖn tÝch ha) 


Hç trî tõ ngoµi Tr¹ng th¸i 
®Êt, rõng 


DiÖn 
tÝch 
(ha) 


Ph¸t triÓn kü 
thuËt PTD  


05 06 07 08 09 


Tr¸ch nhiÖm cña 
d©n 


C¬ quan VÊn ®Ò cÇn hç trî 
Trång B¹ch 
®µn trªn rõng 
khép non, 
th−a 


10  10  10 - Trång, ch¨m sãc, 
b¶o vÖ 


- Ch−¬ng tr×nh 661 
(Trång 5 triÖu ha rõng) 
- KhuyÕn n«ng l©m 
huyÖn 


- Hç trî c©y gièng, thiÕt kÕ theo 
Q§ 178 
- Hç trî kü thuËt 


Trång §iÒu 
ghÐp trªn ®Êt 
trèng hoÆc 
trong rõng 
non, th−a. 


5 5  5  - C«ng lao ®éng 
- Bá vèn 50% mua 
gièng 


- Ch−¬ng tr×nh KhuyÕn 
n«ng 


- §Ò nghÞ hç trî vèn vay mua 50% 
c©y gièng 
- Kü thuËt vµ tiªu thô 


§Êt trèng,  
Rừng Khép 
non   
RIIA, B 


140.8 


§¾p ®Ëp nu«i 
c¸ MÌ, Tr«i, 
Tr¸m, ChÐp 


03 hå 
nhá 


 


    - Mua gièng 
- Nu«i, ch¨m sãc 


- X· lµm tê tr×nh ®Õn 
UBND huyÖn 


- §¾p ®Ëp trµn vµ tho¸t n−íc t¹i 
c¸c khe nhá theo ch−¬ng tr×nh 
135. 


Rừng khép 
nghÌo 
RIIIA1 


278.8 Qu¶n lý vµ 
khai th¸c l¸ 
Ghe 


278.8 278.8 278.8 278.8 278.8 - B¶o vÖ, khai th¸c - X·, huyÖn, kiÓm l©m 
- KhuyÕn n«ng l©m 


- Ng¨n chÆn bªn ngoµi vµo khai 
th¸c 
- §µo t¹o nghÒ cho 3 thanh niªn 
c¸ch ®an l¸t l¸ ghe 
- T×m n¬i tiªu thô s¶n phÈm 


Tæng céng 
 


419.6          
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5.5.2.3 LËp kÕ ho¹ch kinh doanh rõng s¶n xuÊt gç, cñi cã sù tham gia 
§èi víi kinh doanh rõng céng ®ång, ®Ò tµi x©y dùng ph−¬ng thøc chÆt 


chän c−êng ®é nhá víi lu©n kú ng¾n, ¸p dông cho mäi tr¹ng th¸i rõng. 


Môc ®Ých lµ x©y dùng ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch khai th¸c gç cñi ®¬n gi¶n 


céng ®ång cã thÓ tiÕp cËn ®−îc vµ ph−¬ng thøc kinh doanh rõng, tiªu chuÈn khai 


th¸c rõng ®−îc ®¬n gi¶n ho¸ nh»m hç trî céng ®ång cã thu nhËp tõ rõng ®èi víi 


mäi tr¹ng th¸i rõng; ®ång thêi vÉn b¶o ®¶m ®−îc c¸c nguyªn lý kü thuËt l©m 


sinh, s¶n l−îng rõng ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn rõng 


Lý do ¸p dông ph−¬ng thøc chÆt chän c−êng ®é nhá, lu©n kú ng¾n ®èi víi 


qu¶n lý kinh doanh rõng céng ®ång lµ: 


- Kh«ng chê ®îi rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c nh− hiÖn nay: §a sè rõng giao lµ 


rõng nghÌo, non, do ®ã nÕu ®Ó ng−êi d©n chê ®îi cho ®Õn khi rõng ®¹t tiªu chuÈn 


khai th¸c th× qu¸ l©u, th−êng h¬n 20 n¨m, ®iÒu nµy sÏ lµm cho rõng Ýt cã ®ãng 


gãp cho ®êi sèng vµ ph¸t triÓn céng ®ång. Khai th¸c hîp lý ë c¸c tr¹ng th¸i kh¸c 


nhau sÏ t¹o ra nguån l©m s¶n, liªn tôc, phï hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t 


®a d¹ng cña céng ®ång 


- Lu©n kú ng¾n sÏ thuËn lîi vµ ®¬n gi¶n cho viÖc lËp kÕ ho¹ch rõng céng ®ång, 


®ång thêi ng−êi d©n cã kh¶ n¨ng thu nhËp liªn tôc víi quü rõng giao kh«ng lín. 


- C−êng ®é chÆt nhá phï hîp víi ®iÒu kiÖn céng ®ång: ChÆt, vËn xuÊt thñ c«ng. 


§ång thêi c−êng ®é nhá vµ víi lu©n kú ng¾n sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc t¸c 


®éng nu«i d−ìng rõng ngµy cµng tiÕp cËn rõng chuÈn. ChÆt theo ph−¬ng thøc nµy 


còng  kh«ng g©y tæn h¹i ®Õn vèn rõng, víi c−êng ®é chÆt tÝnh theo c«ng thøc I% 


= LxPm%, cã nghÜa lµ dùa vµo t¨ng tr−ëng thùc tÕ vµ lu©n kú, lu©n kú ng¾n sÏ 


gi¶m c−êng ®é chÆt, nh− vËy vÉn b¶o tån vèn rõng theo thêi gian. 


KÕt qu¶ cÇn ®¹t ®−îc lµ:  


- Mét b¶ng kÕ ho¹ch kinh doanh rõng gç cñi 5 n¨m 


- Mét s¬ ®å hoÆc b¶n ®å thiÕt kÕ vïng chÆt trong 5 n¨m 


i) Ph−¬ng ph¸p, kü thuËt tÝnh to¸n lËp kÕ ho¹ch khai th¸c gç cñi 


C¸c bªn liªn quan cïng víi céng ®ång x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kü thuËt chÝnh 


®Ó lËp kÕ ho¹ch khai th¸c gç cñi trong 5 n¨m nh− sau: 


- ChÆt chän lu©n kú ng¾n, c−êng ®é nhá víi c¸c tr¹ng th¸i kh¸c nhau, do ®ã th¶o 


luËn thèng nhÊt lùa chän tr¹ng th¸i ®−a vµo chÆt trong 5 n¨m ®Õn 







 162


- Lu©n kú chÆt: Lu©n kú ng¾n trong vßng 5 - 10 n¨m, cô thÓ cho tõng ®èi t−îng:  i) 


§èi víi rõng non, nghÌo L = 5 n¨m; ii) §èi víi rõng trung b×nh ®Õn giµu, rõng cã 


s¶n l−îng gç lín cao, L = 10 n¨m 


- C−êng ®é chÆt nhá I% d−íi 30% bao gåm c¶ ®æ vì (tõ 10 - 15%). I% ®−îc tÝnh 


qua lu©n kú vµ suÊt t¨ng tr−ëng Pm%: I% = L x Pm%, víi Pm% ®−îc lËp s½n 


biÓu tra theo nh©n tè tr÷ l−îng rõng (M) cho hai kiÓu rõng th−êng xanh vµ khép.  


§©y lµ c−êng ®é chÆt tèi ®a dïng ®Ó khèng chÕ trong lËp kÕ ho¹ch, thùc tÕ cÇn 


x¸c ®Þnh cô thÓ sè c©y chÆt, tr÷ l−îng chÆt dùa vµo cÊu tróc sè c©y theo cì kÝnh 


mÉu ®Ó ®Þnh h−íng dÉn d¾t rõng. 


 
- S¶n phÈm lÊy ra ®a d¹ng tuú theo tr¹ng th¸i rõng vµ nhu cÇu céng ®ång: gç lín, 


gç nhá, cñi, lµm c¸c vËt liÖu s¶n xuÊt phôc vô cho nhu cÇu thiÕt yÕu cña céng 


®ång vµ cã thÓ b¸n ra thÞ tr−êng ®Ó t¹o ra thu nhËp. 


- Trªn c¬ së lu©n kú, c−êng ®é ®· x¸c ®Þnh tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu lËp kÕ ho¹ch 5 


n¨m 


 
- TÝnh to¸n vµ lËp b¶ng khai th¸c gç cñi trong 5 n¨m, trong tr−êng hîp lu©n kú lµ 


10 n¨m th× khi lËp kÕ ho¹ch chØ cÇn x¸c ®Þnh cho 5 n¨m ®Õn. Trong ®ã còng cÇn 


chØ râ tr¸ch nhiÖm, ®Çu t−, tæ chøc cña d©n vµ sù hç trî cÇn thiÕt tõ bªn ngoµi. 


Lu©n kú chÆt L: 
L = 5 n¨m ®èi víi rõng non, nghÌo 


L = 10 n¨m ®èi víi rõng trung b×nh, giµu 
 


C−êng ®é chÆt I% = L x Pm% 
(Pm% tra biÓu theo M víi hai kiÓu rõng) 


 


S¶n l−îng gç /ha = I% x M x 60% 
S¶n l−îng cñi/ha = I% x M x 10% 


S¶n l−îng gç /n¨m = S¶n l−îng gç/ha x DiÖn tÝch chÆt chän hµng n¨m 
S¶n l−îng cñi/n¨m = S¶n l−îng cñi/ha x DiÖn tÝch chÆt chän hµng n¨m 


DiÖn tÝch chÆt chän hµng n¨m = Tæng diÖn tÝch tr¹ng th¸i  / L 
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B¶ng 5.37: MÉu biÓu lËp kÕ ho¹ch khai th¸c gç, cñi 5 n¨m 
N¨m VÞ 


trÝ/Nhãm 
hé 


DiÖn 
tÝch 
chÆt 
chän 
(S) (ha) 


M 
(m3/ha) 


C−êng 
®é chÆt 
I% (trõ 10 
-15% ®æ 
vì) 


S¶n l−îng gç 
trßn (m3) = 
S*M%*I%*60% 


S¶n l−îng cñi 
(m3) = 
S*M*I%*10 


Tr¸ch 
nhiÖm 
cña d©n


Hç trî 
tõ 
ngoµi 


2005         
2006         
2007         
2008         
2009         


ii) X©y dùng s¬ ®å thiÕt kÕ vïng khai th¸c gç cñi trong 5 n¨m 


Sö dông b¶n ®å hiÖn tr¹ng rõng theo nhãm hé hoÆc céng ®ång ®Ó th¶o luËn cïng 


céng ®ång vÒ thêi gian, vÞ trÝ khai th¸c trong 05 n¨m ®Õn, kÕt qu¶ thÓ hiÖn trªn b¶n ®å 


tõng vïng cho tõng n¨m víi c¸c chØ tiªu: Thêi gian, ®Þa ®iÓm, diÖn tÝch. Ph−¬ng ph¸p 


x©y dùng b¶n ®å thiÕt kÕ ®−îc tiÕn hµnh nh− trong c«ng cô lËp b¶n ®å khi G§GR (Xem 


tµi liÖu h−íng dÉn G§GR cã sù tham gia), bao gåm kÕt hîp b¶n ®å gi¶i ®o¸n ¶nh vÖ tinh 


(hoÆc b¶n ®å hiÖn tr¹ng) víi kiÓm tra vµ vÏ bæ sung cña ng−êi d©n, sö dung GPS ®Ó kiÓm 


tra thùc ®Þa. Ng−êi d©n cã thÓ ®o tÝnh diÖn tÝch b»ng l−íi « vu«ng (vµ diÖn nµy cã thÓ 


®−îc kiÓm tra  th«ng qua sè ho¸ b¶n ®å vµ c«ng nghÖ GIS bëi c¸n bé kü thuËt) 


 
S¬ ®å 5.16: Minh ho¹ s¬ ®å kÕ ho¹ch khai th¸c gç cñi 5 n¨m 


2006 
Nhãm hé: 6 


DiÖn tÝch: 100ha 
Gç: 1.600 m3 
Cñi: 600 m3 


2005 
Nhãm hé: 7 


DiÖn tÝch: 90ha 
Gç: 1.500 m3 
Cñi: 500 m3 


2007 
Nhãm hé: 6 


DiÖn tÝch: 85ha 
Gç: 1.400 m3 
Cñi: 400 m3 


2008 
Nhãm hé: 5 


DiÖn tÝch: 95ha 
Gç: 1.700 m3 
Cñi: 500 m3 


2009 
Nhãm hé: 2 


DiÖn tÝch 78ha 
Gç: 1.500 m3 
Cñi: 500 m3 


S¬ ®å tæ  chøc kinh doanh rõng gç 
giai ®o¹n 2005 - 2009 
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iii) KÕ ho¹ch  khai th¸c gç cñi lµng §ª Tar  


T¹i lµng §ª Tar c¨n cø vµo qòy rõng còng nh− c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn 


c«ng nghÖ trªn ®Êt l©m nghiÖp, quyÕt ®Þnh ®Ò nghÞ ®−a tr¹ng th¸i rõng trung b×nh 


vµo kinh doanh gç cñi trong 5 n¨m ®Õn theo ph−¬ng thøc chÆt chän lu©n kú ng¾n 


víi c−êng ®é nhá. Tr¹ng th¸i rõng ®−a vµo chÆt chän lµ rõng trung b×nh IIIA2 vµ 


rõng giµu IIIA3, tæng diÖn tÝch lµ 984ha, tr÷ l−îng b×nh qu©n M = 344m3/ha 


Lu©n kú chÆt chän ng¾n: L = 10 n¨m, c−êng ®é chÆt: I % = L x Pm%, víi 


L = 10 n¨m, víi M = 344m3/ha, tra biÓu t¨ng tr−ëng x¸c ®Þnh Pm% = 3.9%. VËy 


I% = 10 x 3.9% = 39%. C−êng ®é nµy lµ tèi ®a kÓ c¶ ®æ vì, dïng ®Ó kh«ng chÕ, 


c−êng ®é thùc tÕ ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua ®iÒu chØnh rõng theo cÊu tróc mÉu vµ 


kh«ng ®−îc v−ît I% kh«ng chÕ nµy. DiÖn tÝch chÆt chän hµng n¨m S = (Tæng 


diÖn tÝch IIIA2 vµ IIIA3) / L = 100 ha (lÊy trßn sè). Nh− vËy mçi n¨m sÏ chÆt chän 


kho¶ng 100ha. 


Trªn c¬ së c¸c chØ tiªu nµy, tÝnh to¸n vµ lËp kÕ ho¹ch khai th¸c gç cñi 


trong 5 n¨m, trong ®ã còng cÇn chØ râ tr¸ch nhiÖm, ®Çu t−, tæ chøc cña d©n vµ sù 


hç trî cÇn thiÕt tõ bªn ngoµi. 


 


B¶ng 5.38: KÕ ho¹ch chÆt chän trªn tr¹ng th¸i IIIA2 5 n¨m (2005 – 2009) – Lµng §ª Tar 
Hç trî tõ ngoµi N¨m VÞ trÝ 


cña 
nhãm 
hé 


DiÖn 
tÝch (S) 
(ha) 


Tr÷ 
l−îng 
M 
(m3/ha) 


C−êng 
®é chÆt 
I% (®∙ 
trõ ®æ 
vì) 


S¶n 
l−îng gç 
trßn (m3) 
= 
S*M%*I%*
60% 


S¶n 
l−îng cñi 
(m3) = 
S*M*I% 
*10% 


Tr¸ch nhiÖm cña 
d©n C¬ quan VÊn ®Ò cÇn 


hç trî 


2005 1 100 344 15 3.096 516 
2006 1 100 344 15 3.096 516 
2007 2 83 344 15 2.570 428 
2008 5 100 344 15 3.096 516 
2009 6 100 344 15 3.096 516 


- Huy ®éng lao 
®éng ®Ó lµm: Ph¸t 
dän c©y,vÖ sinh 
rõng 
- Huy ®éng m¸y 
c−a tay ®Ó h¹ c©y 
- Thuª/Hîp ®ång 
kÐo c©y 
- Tham gia thiÕt kÕ 
hµng n¨m 


KiÓm 
l©m, L©m 
tr−êng 
KiÓm l©m 
huyÖn 
 


ThiÕt kÕ 
Thñ tôc 
tiªu thô 
gç, cñi 
T×m kh¸ch 
hµng 
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S¬ ®å thiÕt kÕ chÆt chän 5 n¨m lµng Dª Tar 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mét s¬ ®å vÒ thêi gian, vÞ 


trÝ, diÖn tÝch chÆt chän trong 05 


n¨m ®Õn ®−îc x¸c ®Þnh vµ thèng 


nhÊt trong c¸c nhãm hé vµ toµn 


lµng.  


 


 


 


 


 


 


iv) KÕ ho¹ch khai th¸c cñi  lµng Ea Ch¨ W©u: 


T¹i lµng Ea Ch¨ W©u c¨n cø vµo qòy rõng còng nh− c¸c ho¹t ®éng ph¸t 


triÓn c«ng nghÖ trªn ®Êt l©m nghiÖp, ®Ó t¹o ra thu nhËp tõ rõng còng nh− chÆt 


nu«i d−ìng ®Ó ph¸t triÓn rõng, xóc tiÕn t¸i sinh, lµng quyÕt ®Þnh ®Ò nghÞ ®−a tr¹ng 


th¸i rõng khép nghÌo RIIIA1vµo kinh doanh cñi trong 5 n¨m ®Õn theo ph−¬ng 


thøc chÆt chän lu©n kú ng¾n víi c−êng ®é nhá. Tr¹ng th¸i rõng ®−a vµo chÆt chän 


lµ rõng khép nghÌo RIIIA1, tæng diÖn tÝch lµ 279ha, tr÷ l−îng b×nh qu©n M = 


58m3/ha,  


Lu©n kú chÆt chän ng¾n: L = 5 n¨m, c−êng ®é chÆt: I % = L x Pm%, víi L 


= 5 n¨m, víi M = 58m3/ha, tra biÓu t¨ng tr−ëng x¸c ®Þnh Pm% = 4.8%. VËy I% = 


5 x 4.8% = 24%. C−êng ®é nµy lµ tèi ®a kÓ c¶ ®æ vì, dïng ®Ó kh«ng chÕ, c−êng 


®é thùc tÕ ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua ®iÒu chØnh rõng theo cÊu tróc mÉu vµ kh«ng 


®−îc v−ît I% kh«ng chÕ nµy. 


DiÖn tÝch chÆt chän hµng n¨m S = Tæng diÖn tÝch RIIIA1/L = 50 ha (lÊy 


trßn sè). Nh− vËy mçi n¨m sÏ chÆt chän, tØa th−a kho¶ng 50ha. 
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Ng−êi d©n thu thËp sè liÖu sè c©y theo cì kÝnh trong rõng 


Trªn c¬ së c¸c chØ tiªu nµy, tÝnh to¸n vµ lËp kÕ ho¹ch khai th¸c cñi trong 5 


n¨m, trong ®ã còng cÇn chØ râ tr¸ch nhiÖm, ®Çu t−, tæ chøc cña d©n vµ sù hç trî 


cÇn thiÕt tõ bªn ngoµi. 


B¶ng 5.39: KÕ ho¹ch chÆt chän trªn tr¹ng th¸i RIIIA1 5 n¨m (2005 - 2009) – Lµng Ea Ch¨ 
W©u 


Hç trî tõ ngoµi N¨m DiÖn 
tÝch (S) 
(ha) 


Tr÷ 
l−îng 
M 
(m3/ha) 


C−êng ®é 
chÆt I% 
(®∙ trõ ®æ 
vì) 


S¶n l−îng 
cñi (m3) = 
S*M*I% 
*50% 


Tr¸ch nhiÖm cña 
d©n C¬ quan VÊn ®Ò cÇn 


hç trî 


2005 50 58 16 232 
2006 50 58 16 232 
2007 50 58 16 232 
2008 50 58 16 232 
2009 50 58 16 232 


- Huy ®éng lao ®éng 
®Ó lµm: Ph¸t dän 
c©y,vÖ sinh rõng, 
chÆt h¹ 
- Tham gia thiÕt kÕ 
hµng n¨m 


KiÓm l©m 
huyÖn 
Ban l©m 
nghiÖp x· 
 


ThiÕt kÕ 
Thñ tôc tiªu 
thô cñi 
T×m kh¸ch 
hµng 
 


5.5.2.4 ThiÕt kÕ vµ thùc hiÖn 
kü thuËt chÆt chän 
lu©n kú ng¾n, c−êng 
®é nhá 


Ph−¬ng ph¸p kü thuËt ë 


®©y b¶o ®¶m céng ®ång cã kh¶ 


n¨ng thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn gi¶i 


ph¸p chÆt chän b¶o ®¶m æn ®Þnh 


cÊu tróc rõng sau khi chÆt vµ 


®¸p øng ®−îc nhu cÇu sö dông 


gç, cñi trong ®êi sèng céng 


®ång vµ cã thÓ cã thu nhËp tõ 


s¶n l−îng khai th¸c hµng n¨m æn ®Þnh 


Kü thuËt chÆt chän dùa vµo céng ®ång ®−îc thùc hiÖn theo cÊu tróc sè c©y 


theo cì kÝnh (N/D), v× ®©y lµ cÊu tróc c¬ b¶n cña rõng chÆt chän, ®ång thêi nã 


còng dÔ tiÕp cËn ®èi víi céng ®ång. CÊu tróc mÉu N/D ®· ®−îc x©y dùng cho hai 


kiÓu rõng th−êng xanh vµ rõng khép, víi c¸c ®Æc tr−ng sau ®©y: 


- CÊu tróc cã d¹ng ph©n bè gi¶m æn ®Þnh b¶o ®¶m rõng cã sù kÕ tôc liªn tôc vÒ s¶n 


l−îng trong mét lu©n kú 5- 10 n¨m. 


- Cù ly cì kÝnh cña N/D thay ®æi ®Ó b¶o ®¶m trong mét lu©n kú ng¾n 5- 10 n¨m tÊt 


c¶ sè c©y ë kÝnh nhá chuyÓn lªn cì kÝnh trªn, nh− vËy ®iÒu chØnh cÊu tróc rõng 


hiÖn t¹i vÒ cÊu tróc mÉu theo cù ly cì kÝnh thay ®æi sÏ b¶o ®¶m cho rõng æn ®Þnh 


Ýt nhÊt trong lu©n kú 5- 10 n¨m. C¸ch lµm nµy kh¸c víi truyÒn thèng vÉn sö dông 


mét cù ly cì kÝnh cè ®Þnh lµ 4 hoÆc 5 hoÆc 10cm, nh− vËy rÊt khã dù b¸o sè c©y 


chuyÓn cì kÝnh vµ t¸c ®éng t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i kh«ng b¶o ®¶m cho rõng æn 


®Þnh trong mét ®Þnh kú nu«i d−ìng.  







 167


§Ó x¸c ®Þnh cù ly cì kÝnh thay ®æi b¶o ®¶m cho tÊt c¶ c¸c c©y trong mét 


cì kÝnh nhÊt ®Þnh chuyÓn hÕt lªn cì kÝnh trªn, nghiªn cøu quan hÖ Zd = f(D), víi 


Zd lµ t¨ng tr−ëng ®−êng kÝnh ®Þnh kú 5 – 10 n¨m. Tõ quan hÖ nµy thÕ gi¸ trÞ D 


bÊt kú vµo suy ra Zd, ®©y chÝnh lµ cù ly cì kÝnh t¹i gi¸ trÞ D ®ã. VÝ dô víi D xuÊt 


ph¸t nhá nhÊt lµ 10cm, thÕ vµo quan hÖ Zd/D suy ra Zd = 6cm, vËy cì kÝnh nµy 


biÕn ®éng tõ 10 – 16cm, b×nh qu©n lµ 13cm; tiÕp tôc thÕ giíi h¹n trªn lµ 16 cm  


vµo ph−¬ng tr×nh, cã Zd = 7 cm, vËy cì kÝnh tiÕp theo biÕn ®éng tõ 16.1 – 23cm, 


trung b×nh lµ 20cm, cø nh− vËy x¸c ®Þnh ®−îc c¸c cù ly cì kÝnh thay ®æi. Víi c¸c 


cù ly cì kÝnh nµy th× sau mét ®Þnh kú sè c©y trong mçi cì kÝnh ®Òu chuyÓn hÕt 


lªn cì kÝnh trªn v× b¶o ®¶m t¨ng tr−ëng Zd ®Ó v−ît cì kÝnh. Nh− vËy nÕu m« h×nh 


N/D mÉu theo cù ly cì kÝnh thay ®æi nµy, th× ®iÒu chØnh rõng ë hiÖn t¹i ®· b¶o 


®¶m rõng æn ®Þnh trong mét ®Þnh kú tiÕp theo. 


M« h×nh Zd = f(D) theo hai kiÓu rõng m« pháng tèt víi d¹ng parabol bËc 


hai, cã mét ®Ønh, víi n = 152 ë rõng th−êng xanh vµ n = 216 ë rõng khép, hÖ sè 


t−¬ng quan kh¸ chÆt.  


Zd = -0.0016D2 + 0.1429D + 1.8461
R2 = 0.5189


0.0


1.0


2.0


3.0


4.0


5.0


6.0


5 15 25 35 45 55 65 75 85 95


D1.3 (cm)


Zd
 5


 n
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 (c
m


)


 
§å thÞ 5.7: M« h×nh quan hÖ Zd/D rõng th−êng xanh 
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Zd = -0.0023D2 + 0.1783D + 0.0598
R2 = 0.6246
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§å thÞ 5.8: M« h×nh quan hÖ Zd/D rõng khép 


 


B¶ng 5.40: Cù ly cì kÝnh thay ®æi x¸c ®inh qua Zd  


Cù ly cì kÝnh rõng th−êng xanh 


Giíi h¹n 
d−íi cì D 


(cm) 


Giíi h¹n 
trªn cì 
D (cm) 


Gi¸ trÞ 
gi÷a cì 
D (cm) 


10 16 13 
16 23 20 
23 32 27 
32 42 37 
42 52 47 
52 62 57 
62 71 67 
71 79 75  


Cù ly cì kÝnh rõng khép 


Giíi h¹n 
d−íi cì D 


(cm) 


Giíi h¹n 
trªn cì D 


(cm) 


Gi¸ trÞ gi÷a cì 
D (cm) 


10 13 12 
13 17 15 
17 22 20 
22 28 25 
28 34 31 
34 41 38 
41 48 45  


 


M« h×nh mÉu cÊu tróc N/D ®−îc x©y dùng cho hai kiÓu rõng theo cù ly cì 


kÝnh thay ®æi ë b¶ng 5.40, trong ®ã rõng th−êng xanh ®· ®¹t ®−îc n¨ng suÊt cao 


dùa vµo m« pháng mÉu tèt nhÊt trong tù nhiªn ë tr¹ng th¸i rõng giµu; trong khi 


®ã ®èi víi rõng khép m« h×nh cã tÝnh chÊt ®Þnh h−íng ®Ó ®iÒu chØnh c¸c tr¹ng 


th¸i rõng khép non, nghÌo trong vßng 10 n¨m ®Õn  
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M« h×nh cÊu tróc mÉu N/D: 


Rõng th−êng xanh theo d¹ng  nöa logarit: 


N = -144.09ln(D) + 612.55   víi R2 = 0.976   (5.9) 


Rõng khép theo d¹ng hµm Mayer: 


DeN 0866.066.363 −=     víi R2 = 0.951   (5.10) 
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§å thÞ 5.9: Ph©n bè N/D mÉu theo cì kÝnh thay ®æi rõng th−êng xanh 
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Ng−êi d©n tÝnh to¸n sè c©y theo cì kÝnh tõ sè liÖu ®iÒu tra rõng 
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§å thÞ 5.10: Ph©n bè N/D mÉu theo cì kÝnh thay ®æi rõng khép 


 


i) ThiÕt kÕ chÆt chän theo cì kÝnh 


Dùa vµo m« h×nh cÊu tróc mÉu cña hai kiÓu rõng, tiÕn hµnh thiÕt kÕ chÆt 


chän theo cì kÝnh víi lu©n kú ng¾n (5-10 n¨m) c−êng ®é nhá (<30%) cho mäi 


tr¹ng th¸i rõng theo tr×nh tù sau: 


- Tõ kÕt qu¶ ®iÒu tra « tiªu chuÈn c©y gç tiÕn hµnh s¾p xÕp sè c©y theo cù ly cì 


kÝnh nãi trªn vµ quy ra ha 


- VÏ s¬ ®å cét ph©n bè N/D 


mÉu lªn giÊy Ao vµ tiÕp 


tôc thóc ®Èy céng ®ång vÏ 


ph©n bè sè c©y theo cì 


kÝnh thùc tÕ lªn cïng s¬ 


®å. Tõ ®©y so s¸nh ®Ó x¸c 


®Þnh c©y chÆt, c©y chõa 


theo cì kÝnh nh− sau: 


o Sè c©y gi÷ l¹i theo 


cì kÝnh theo ph©n 


bè N/D mÉu 


o Sè c©y thiÕt kÕ 


chÆt theo cì kÝnh 


lµ sè c©y nhiÒu h¬n sè c©y mÉu 
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o ChÆt c¸c c©y ®· thµnh thôc nh−ng gi÷ l¹i c©y mÑ gieo gièng: i) Rõng 


th−êng xanh ®−êng kÝnh thµnh thôc trªn 45cm vµ cÇn gi÷ l¹i Ýt nhÊt 25 


c©y mÑ trªn 01 ha; ii) Rõng khép ®−êng kÝnh thµnh thôc trªn 35cm vµ 


cÇn gi÷ Ýt nhÊt 15 c©y mÑ trªn 01 ha. 


- TÝnh to¸n c−êng ®é chÆt chän thùc tÕ: M
MchatI =%


, trong ®ã tr÷ l−îng ®−îc 


tÝnh qua thÓ tÝch trung b×nh cña cì kÝnh nh©n víi sè c©y. ThÓ tÝch trung b×nh 


theo cì kÝnh ®−îc tra biÓu thÓ tÝch mét nh©n tè ®−êng kÝnh lËp s½n theo kiÓu 


rõng. C−êng ®é nµy kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c−êng ®é khi lËp kÕ ho¹ch ë c«ng cô 


4 vµ phï hîp víi lu©n kú 10 n¨m ®· ®Þnh tr−íc. 


 


Kỹ thuật khai thác chọn theo N/D IIIA2 rừng 
thường xanh
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S¬ ®å 5.17: S¬ ®å thiÕt kÕ chÆt chän rõng th−êng xanh trung b×nh – Lµng §ª Tar 
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Kỹ thuật tỉa thưa theo N/D RIIIA1 rừng khộp
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S¬ ®å 5.18: S¬ ®å thiÕt kÕ chÆt chän rõng khép nghÌo – Lµng Ea Ch¨ W©u 


 


B¶ng 5.41: ThiÕt kÕ chÆt chän theo cì kÝnh 


Tr¹ng th¸i rõng trung b×nh ( IIIA2) rõng th−ßng xanh,  L = 10 n¨m vµ I% = 30% 


Gi¸ trÞ 
gi÷a cì D 


(cm) 


N/ha 
mẫu 


N/ha 
IIIA2


Sè c©y 
chÆt/ha


ThÓ tÝch 
trung b×nh 


(m3)


Tr÷ l−îng 
chÆt (m3/ha) 


Tr÷ l−îng ban 
®Çu (m3/ha)


13 242 235 0.061 0.000 14.425
20 183 187 4 0.170 0.639 31.704
27 136 118 0.382 0.000 45.164
37 93 108 15 0.804 12.236 87.073
47 58 53 19 1.484 28.187 79.122
57 30 8 8 2.392 19.135 19.932
67 8 3 3 3.528 10.585 11.761
75  5 5 4.741 23.707 23.707


   
Tæng  718 54 94 313
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Tr¹ng th¸i rõng khép nghÌo (RIIIA1), L = 10 n¨m vµ I% = 16% 
Gi¸ trÞ gi÷a 
cì D (cm) 


N/ha 
mẫu 


N/ha 
RIIIA1 


Sè c©y 
chÆt/ha


ThÓ tÝch 
trung b×nh 
(m3) 


Tr÷ l−îng 
chÆt 
(m3/ha) 


Tr÷ l−îng ban 
®Çu (m3/ha) 


12 133 100  0.026 0.000 2.609
15 97 90  0.054 0.000 4.817
20 66 74 8 0.106 0.846 7.813
25 42 54 12 0.199 2.470 10.736
31 24 34 10 0.355 3.382 12.054
38 14 12 2 0.594 1.188 7.126
45 7 8 1 0.928 0.487 7.424


       
Tæng  372 32  8 53


 


Phương trình thể tích theo nhân tố D rừng 
thường xanh


y = 0.0001x2.4943


R2 = 0.96
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§å thÞ 5.11: M« h×nh V = f(D) rõng th−êng xanh 
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Phương trình thể tích 1 nhân tố D rừng khộp


y = 4E-05x2.6428


R2 = 0.9267
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§å thÞ 5.12: M« h×nh V = f(D) rõng khép 


 


B¶ng 5.42: BiÓu thÓ tÝch c©y ®øng mét nh©n tè ®−êng kÝnh (Rõng th−êng xanh) 


D1.3 


(cm) 
V (m3) D1.3 


(cm)
V (m3) D1.3 


(cm)
V (m3) D1.3 


(cm) 
V (m3)


10 0.031 31 0.525 52 1.906 73 4.443
11 0.040 32 0.568 53 1.999 74 4.596
12 0.049 33 0.613 54 2.095 75 4.753
13 0.060 34 0.661 55 2.193 76 4.913
14 0.072 35 0.710 56 2.294 77 5.075
15 0.086 36 0.762 57 2.397 78 5.241
16 0.101 37 0.816 58 2.503 79 5.411
17 0.117 38 0.872 59 2.612 80 5.583
18 0.135 39 0.930 60 2.724 81 5.759
19 0.155 40 0.991 61 2.839 82 5.938
20 0.176 41 1.054 62 2.956 83 6.120
21 0.199 42 1.119 63 3.077 84 6.306
22 0.223 43 1.187 64 3.200 85 6.495
23 0.249 44 1.257 65 3.326 86 6.687
24 0.277 45 1.329 66 3.455 87 6.882
25 0.307 46 1.404 67 3.587 88 7.081
26 0.338 47 1.482 68 3.722 89 7.284
27 0.372 48 1.561 69 3.860 90 7.490
28 0.407 49 1.644 70 4.002 91 7.699
29 0.444 50 1.729 71 4.146 92 7.912
30 0.483 51 1.816 72 4.293 93 8.128
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Giµ lµng tÝnh to¸n sè c©y theo cì kÝnh 


 
B¶ng 5.43: BiÓu thÓ tÝch c©y ®øng mét nh©n tè ®−êng kÝnh (Rõng khép) 


D1.3 
(cm) 


V (m3) D1.3 
(cm)


V (m3) D1.3 
(cm)


V (m3) 


10 0.018 31 0.349 52 1.371 
11 0.023 32 0.380 53 1.442 


12 0.028 33 0.412 54 1.515 
13 0.035 34 0.446 55 1.590 
14 0.043 35 0.482 56 1.668 
15 0.051 36 0.519 57 1.748 
16 0.061 37 0.558 58 1.830 
17 0.071 38 0.599 59 1.915 
18 0.083 39 0.641 60 2.002 
19 0.096 40 0.685 61 2.091 
20 0.110 41 0.732 62 2.183 
21 0.125 42 0.780 63 2.277 
22 0.141 43 0.830 64 2.374 
23 0.159 44 0.882 65 2.473 
24 0.178 45 0.936 66 2.575 


25 0.198 46 0.992 67 2.679 
26 0.220 47 1.050 68 2.786 
27 0.243 48 1.110 69 2.896 
28 0.267 49 1.172 70 3.008 
29 0.293 50 1.236 71 3.123 
30 0.320 51 1.303 72 3.241 


 


ii) Bµi c©y vµ chÆt chän trªn hiÖn tr−êng rõng 


Trªn c¬ së thiÕt kÕ chÆt theo m« h×nh mÉu N/D tiÕn hµnh x¸c ®Þnh c©y 


nu«i d−ìng vµ c©y bµi chÆt ®Ó khai th¸c gç cñi trªn thùc ®Þa theo c¸c tiªu chÝ sau: 


 C©y gç gi÷ l¹i nu«i d−ìng: 


- Lµ nh÷ng c©y theo cì kÝnh cña cÊu tróc mÉu 


- C©y gç qóy hiÕm, c©y 


trong s¸ch ®á, c©y 


thuéc nhãm gç I vµ II 


- C©y mÑ gieo gièng, 


rõng th−êng xanh Ýt 


nhÊt lµ 25 c©y/ha vµ 


rõng khép lµ 15c©y/ha 


- C©y cã gi¸ trÞ trong ®êi 


sèng céng ®ång: Dïng 


lµm thuèc, lµm thøc ¨n, 


l−¬ng thùc (qu¶, l¸,...), lµm c¸c dông cô vËt liÖu .... 
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- C¸c loµi c©y cã gi¸ trÞ kh¸c nh−ng cã sè l−îng c¸ thÓ cãn Ýt ë ®Þa 


ph−¬ng. 


- C©y mäc ë n¬i trèng tr¶i, nÕu chÆt ®i sÏ vì t¸n lín, cù ly ®Õn c©y gÇn 


nhÊt lín h¬n 4m ®èi víi rõng th−êng xanh vµ 6m ®èi víi rõng khép 


- C¸c c©y hoÆc nhãm c©y t¹o ra sinh c¶nh, n¬i sèng, cung cÊp thøc ¨n cho 


mét sè loµi ®éng vËt rõng 


- Nh÷ng c©y mäc ë nh÷ng sinh c¶nh ®Æc biÖt nh− khe suèi ®Çu nguån, 


n¬i rõng thiªng, n¬i qu¸ dèc g©y xãi mßn, n¬i hå ao tù nhiªn c©y cã vai 


trß gi÷ n−íc vµo mïa kh«. 


- Nh÷ng c©y chÆt khi vì t¸n, dËp t¸n sÏ ¶nh h−ëng ®Õn nhiÒu c©y xung 


quanh hoÆc t¸c ®éng lín ®Õn hoµn c¶nh rõng, c¸c loµi, l©m s¶n ngoµi gç 


kh¸c. 


- Do vËy trong bµi chÆt theo cì kÝnh, nÕu c¸c c©y r¬i vµo mét trong c¸c 


tr−êng hîp trªn ®Òu cÇn ®−îc gi÷ l¹i 


 C©y gç bµi chÆt 


- Lµ sè c©y ®−îc thiÕt kÕ bµi chÆt theo cì kÝnh 


- Nh÷ng c©y thµnh thôc, rõng th−êng xanh cã ®−êng kÝnh trªn 45cm, 


rõng khép trªn 35cm. 


- Lµ nh÷ng c©y thuéc hai ®èi t−îng trªn nh−ng l−u ý −u tiªn: 


o chÆt xÊu, gi÷ tèt 


o cù ly c©y chÆt ®Õn c©y gÇn nhÊt ph¶i bÐ h¬n 4m ®èi víi rõng 


th−êng xanh vµ 6m ®èi víi rõng khép 


o −u tiªn chÆt c¸c loµi cã sè l−îng c¸ thÓ cßn nhiÒu ë ®Þa 


ph−¬ng. 


§èi víi l©m s¶n ngoµi gç, t¸i sinh tù nhiªn: 


- Trong qu¸ tr×nh luçng ph¸t, chÆt h¹, vËn xuÊt ®Ó khai th¸c gç cñi cÇn 


l−u ý kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn c¸c loµi c©y cung cÊp l©m s¶n ngoµi gç, t¸i 


sinh tù nhiªn cã gi¸ trÞ: 


- Kh«ng luçng ph¸t d©y leo cã nhiÒu c«ng dông, gi¸ trÞ nh− lµm thuèc, 


thøc ¨n, lµm c«ng cô trong céng ®ång 


- Kh«ng lµm tæn h¹i c¸c loµi thùc vËt cung cÊp c©y thuèc 


- Kh«ng luçng ph¸t song m©y cã gi¸ trÞ 
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- Kh«ng luçng ph¸t lµm tæn h¹i c¸c lo¹i l©m s¶n ngoµi gç kh¸c cã nhiÒu 


gi¸ trÞ nh− tre le cho m¨ng, thùc vËt lµm thøc ¨n cho ng−êi vµ ®éng vËt, 


nÊm, lµm c«ng cô ..... 


- Kh«ng luçng ph¸t c©y gç t¸i sinh vµ gi¶m t¸c ®éng cña chÆt h¹, vËn 


xuÊt ®Õn t¸i sinh tù nhiªn. 


§Ó x¸c ®Þnh lo¹i l©m s¶n ngoµi gç cã gi¸ trÞ cÇn dùa vµo kinh nghiÖm vµ 


hiÓu biÕt cña céng ®ång ®Þa ph−¬ng. 


 


LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch kinh doanh rõng ë cÊp ®é céng ®ång lµ mét vÊn 


®Ò míi vµ cã nhiÒu thö th¸ch. Th«ng qua tËp huÊn vµ tæ chøc lËp kÕ ho¹ch víi sù 


tham gia cña céng ®ång ®· cho thÊy hä cã kh¶ n¨ng ¸p dông ph−¬ng ph¸p lËp kÕ 


ho¹ch ®¬n gi¶n nµy ®Ó qu¶n lý vµ kinh doanh rõng trong thêi gian ®Õn. Mét tµi 


liÖu h−ãng dÉn: “LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång” còng ®· ®−îc 


ph¸t triÓn trªn c¬ së thö nghiÖm vµ ®óc rót kinh nghiÖm qua thùc tÕ, tµi liÖu nµy 


sÏ hç trî cho céng ®ång vµ c¸c bªn liªn quan tiÕp tôc ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn m« 


h×nh qu¶n lý rõng cã ng−êi d©n tham gia trong t−ong lai. 


S¬ ®å 5.19 kh¸i qu¸t ho¸ gi¶i ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia ®Ó céng ®ång 


cã thÓ gi¸m s¸t vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý tµi nguyªn rõng: 


- Ng−êi d©n chØ tiÕn hµnh c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n nh− ®o ®−êng kÝnh c©y, 


x¸c ®Þnh loµi, c«ng dông theo truyÒn thèng tËp qu¸n sö dông, vÏ s¬ ®å 


vµ sö dông kiÕn thøc cña m×nh ®Ó chän lùa gi¶i ph¸p qu¶n lý sö dông 


rõng 


- Sö dông c¸c m« h×nh to¸n phøc t¹p ®Ó thiÕt lËp c¸c d¹ng biÓu, s¬ ®å ®¬n 


gi¶n, céng ®ång sö dông ®−îc. 


- Trªn c¬ së tiÕp cËn nµy céng ®ång cã thÓ tham gia gi¸m s¸t c¸c nh©n tè 


chñ yÕu vÒ tµi nguyªn bao gåm gç, s¶n l−îng vµ c¸c gi¸ trÞ kh¸c cña 


rõng, cã thÓ tham gia lËp vµ qu¶n lý kü thuËt vµ kÕ ho¹ch kinh doanh 


rõng. 
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Sơ đồ 5.19: Giải pháp tiếp cận có sự tham gia trong giám sát và lập kế hoạch 


quản lý tài nguyên rừng 


 
 


5.6 Tæng hîp tiÕn tr×nh vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn m« h×nh 
qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu sè 


Trªn c¬ së toµn bé c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, ph©n tÝch, ph¸t hiÖn ®−îc; tæng 


hîp vµ kh¸i qu¸t ho¸ tiÕn tr×nh vµ hÖ thèng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n 


lý rõng dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu sè, kÕt qu¶ tr×nh bµy trong s¬ ®å 5.20. 


i. Gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch, tæ chøc thÓ chÕ:  


§©y chÝnh lµ gi¶i ph¸p nÒn mãng cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ph−¬ng thøc 


qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, bao gåm: 


- VÒ chÝnh s¸ch:  


o CÇn thiÕt cã chÝnh s¸ch quy ho¹ch vïng ph¸t triÓn l©m nghiÖp céng 


®ång, c©n ®èi hµi hoµ gi÷a c¸c chñ thÓ qu¶n lý rõng cho tõng vïng, 


Sự tham gia của 
người dân 


Mô hình, công 
nghệ 


Các biểu, công cụ Giám sát và kế 
hoạch quản lý 
rừng  


Đo D1.3 
 
Xác định loài, 
công dụng 
 
LEK 
 
Vẽ sơ đồ, đo diện 
tích M = f(N,D) 


 
H = f(D) 
 
Zm = f(M) 
 
V = f(D) 
 
Zd = f(D) 
 
N = f(D) 
 
GIS/GPS 
 
Kỹ thuật lâm sinh 


 
Biểu M 
 
Biểu H 
 
Biểu Zm, Pm 
 
Biểu V 
 
Biểu cự ly Kd 
 
Mô hình N/D mẫu 


Gíam sát các 
nhân tố tài 
nguyên: 
Dbq, H, N/ha, M, 
S, loài công 
dụng, LSNG 
 
Kế hoạch phát 
triển hệ thống kỹ 
thuật 
 
Kế hoạch khai 
thác gỗ củi 
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tõng khu vùc, ®Þa ph−¬ng vµ chó ý ®Õn nh÷ng n¬i céng ®ång cßn 


truyÒn thèng qu¶n lý rõng chung vµ ®êi sèng phô thuéc vµo rõng. 


o Ph¸t triÓn chÝnh s¸ch giao ®Êt giao rõng, trong ®ã lµm râ vÊn ®Ò giao 


quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm sö dông ®Êt cho nhãm hé/dßng hä, céng ®ång. 


§Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy cÇn cô thÓ ho¸ luËt ®Êt ®ai, luËt b¶o vÖ vµ ph¸t 


triÓn rõng. 


o C¶i tiÕn chÝnh s¸ch h−ëng lîi, ph©n chia lîi Ých cho ng−êi nhËn 


rõng, cÇn c¨n cø vµ t¨ng tr−ëng cña rõng ®Ó b¶o ®¶m tÝnh kh¸ch 


quan vµ c«ng b»ng trong h−ëng lîi. 


o Cã chÝnh s¸ch g¾n qu¶n lý rõng ®Çu nguån víi ph¸t triÓn l©m nghiÖp 


céng ®ång, v× trong thùc tÕ nhiÒu céng ®ång d©n téc thiÓu sè vïng 


cao ®Òu canh t¸c vµ qu¶n lý ®Êt ®ai theo mét l−u vùc nhÊt ®Þnh.  


- VÒ tæ chøc, thÓ chÕ: 


o Thµnh lËp vµ n©ng cao hiÖu lùc, tÝnh ph¸p lý cña Ban qu¶n lý rõng 


céng ®ång vµ quy −íc qu¶n lý rõng do céng ®ång tham gia x©y 


dùng.  


o Ph¸t triÓn hÖ thèng qu¶n lý l©m nghiÖp cÊp c¬ së tõ th«n, x· ®Õn 


huyÖn; c¶i c¸ch hµnh chÝnh l©m nghiÖp ®Ó ®¸p øng ®−îc nhu cÇu 


qu¶n lý h×nh thøc l©m nghiÖp céng ®ång. 


o Ph¸t triÓn vµ ban hµnh c¸ch tiÕp cËn vµ hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt 


dùa vµo céng ®ång, kÕt hîp tiÕn bé kü thuËt víi kiÕn thøc sinh th¸i 


®Þa ph−¬ng. 


- VÒ n©ng cao n¨ng lùc 


o  §µo t¹o cho ®«i ngò c¸n bé kü thuËt, khuyÕn n«ng l©m, kiÓm l©m 


cÊp huyÖn, x·; bao gåm ®µo t¹o kü n¨ng giao tiÕp, thóc ®Èy, ph−¬ng 


ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia, ®iÒu tra rõng vµ lËp kÕ 


ho¹ch qu¶n lý rõng cã sù tham gia 


o §µo t¹o cho c¸n bé cÊp huyÖn tØnh vÒ sö dông c«ng nghÖ th«ng tin, 


GIS/GPS trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng. 


ii. Gi¶i ph¸p øng dông ph−¬ng ph¸p kü thuËt vµ tiÕp cËn cã sù tham 


gia ®Ó ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång:  


Trªn c¬ së c¸c gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch, thÓ chÕ; gi¶i ph¸p kü thuËt vµ tiÕp 


cËn cã sù tham gia b¶o ®¶m cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång trë nªn bÒn v÷ng, phï hîp víi nguyÖn väng, n¨ng lùc cña 
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céng ®ång. Cã 03 giai ®o¹n tiÕp cËn chÝnh ®Ó ph¸t triÓn m« h×nh nµy vµ chóng 


còng cã mèi quan hÖ chÆt chÎ víi nhau: 


- Sö dông tiÕp cËn cã sù tham gia theo tr×nh tù c¸c b−íc ®Ó tæ chøc quy 


ho¹ch vïng l©m nghiÖp céng ®ång vµ giao ®Êt giao rõng 


- Sö dông tiÕp cËn víi kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng vµ ph−¬ng ph¸p 


luËn PTD ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i 


rõng vµ ®Êt rõng kh¸c nhau. T¹o ra sù ®a d¹ng trong s¶n xuÊt l©m 


nghiÖp vµ thu nhËp cho ng−êi nhËn rõng 


- Qu¶n lý rõng theo kÕ ho¹ch ®−îc lËp dùa vµo n¨ng lùc, nguån lùc cña 


ng−êi d©n, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý rõng cña céng ®ång vµ 


®ãng gãp vµo qu¶n lý rõng bÒn v÷ng. 


 
 


Sơ đồ 5.20: Khái quát giải pháp tiếp cận, tổ chức, thể chế, chính sách để phát 
triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng  


Chính sách: Quy hoach vùng LNCĐ, GĐGR cho cộng đồng, phân chia lợi ích, 
quản lý đầu nguồn dựa vào cộng đồng 
Tổ chức, thể chế: Nâng cao hiệu lực BQLR cộng đồng, quy ước quản lý rừng 
thôn làng, cải tiến hành chính lâm nghiệp 
Nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ thuật, khuyến nông lâm, cộng đồng 


Giải pháp 
về chính 
sách, tổ 


chức, thể 
chế 


Quy hoạch vùng 
LNCĐ và GĐGR có 
sự tham gia 


Phát triển hệ thống 
giải pháp kỹ thuật 
công nghệ trên các 
trạng thái rừng, đất 
rừng 


Giám sát, lập kế hoạch 
và quản lý tài nguyên 
rừng 


 
 


Giải 
pháp 


kỹ 
thuật 


và  
tiếp 


cận có 
sự 


tham 
gia 


GĐGR có sự tham 
gia: 9 bước, 16 
công cụ 


LEK và PTD: 6 giai 
đoạn, 15 công cụ 


Chu trình lập kế 
hoạch quản lý rừng 
có sự tham gia: 5 
bước, 7 công cụ 


Phát triển phương thức quản lý rừng 
dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số 
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6 ch−¬ng 6: kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 


6.1 KÕt luËn 
Trªn c¬ së nghiªn cøu nh»m môc tiªu ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p, ph−¬ng ph¸p tiÕp 


cËn trong ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, ®Ò tµi cã c¸c 


kÕt luËn chÝnh sau: 


1) Quan ®iÓm, kh¸i niÖm vµ yªu cÇu ®Ó tæ chøc ph−¬ng thøc qu¶n lý 


rõng dùa vµo rõng céng ®ång d©n téc thiÓu sè 


Kh¸i niÖm, quan ®iÓm vÒ “Qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu 


sè”  ®−îc thèng nhÊt nh− sau:  


- Céng ®ång: Lµ céng ®ång d©n c− th«n, lµng; ®©y lµ céng ®ång d©n téc thiÓu 


sè b¶n ®Þa cïng nhau c− tró l©u ®êi. Kh¸i niÖm nµy cßn cã thÓ hiÓu më réng lµ 


c¸c nhãm hé/dßng hä cïng chung sèng trong mét th«n lµng, cã c¸c quan hÖ 


huyÕt thèng hoÆc cã truyÒn thèng, tËp qu¸n qu¶n lý chung mét phÇn tµi 


nguyªn ®Êt, rõng. Kh¸i niÖm céng ®ång nµy tu©n theo ®Þnh nghÜa “céng ®ång 


d©n c−” trong ®iÒu 9 cña LuËt §Êt §ai (2003) 


- Yªu cÇu cña qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång: Còng bao gåm c¸c yªu cÇu 


chung cña qu¶n lý rõng, nh−ng ®−îc cô thÓ cho ®iÒu kiÖn céng ®ång d©n téc 


thiÓu sè nh− sau: i) Chñ thÓ qu¶n lý lµ céng ®ång d©n c− th«n lµng hoÆc nhãm 


hé/dßng hä ®−îc giao quyÒn sö dông ®Êt vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ h−ëng 


lîi tõ nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai, rõng theo luËt ®Êt ®ai; ii) C¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý 


kinh doanh rõng cÇn kÕt hîp gi÷a kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng vµ kiÕn thøc 


kü thuËt l©m nghiÖp; iii) Ph−¬ng ph¸p gi¸m s¸t tµi nguyªn rõng, kÕ ho¹ch qu¶n 


lý kinh doanh rõng ®−îc lËp phï hîp víi n¨ng lùc, nguån lùc cña céng ®ång vµ 


c¬ së h¹ tÇng ë ®Þa ph−¬ng. 


2) Giao ®Êt giao rõng lµm tiÒn ®Ò ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý 


rõng dùa vµo céng ®ång 


KÕt qu¶ thö nghiÖm x©y dùng 02 ph−¬ng ¸n G§GR cho hai céng ®ång 


Bahnar vµ Jrai ë hai vïng sinh th¸i cña tØnh Gia Lai cho thÊy c¸c ®Æc ®iÓm chung 


nh− sau: i) ph−¬ng thøc nhËn rõng ®−îc céng ®ång ®Ò xuÊt lµ nhãm hé hoÆc céng 


®ång d©n c− lµng, ii) ranh giíi giao ®−îc céng ®ång quy ho¹ch chñ yÕu dùa vµo 


ranh giíi qu¶n lý rõng truyÒn thèng cña lµng vµ bao lÊy mét l−u vùc, iii) h×nh 


thµnh ban qu¶n lý rõng céng ®ång vµ cã quy −íc riªng ®Ó qu¶n lý rõng, iv) ngoµi 


môc ®Ých kinh doanh gç cñi rõng ®−îc giao, môc ®Ých b¶o vÖ ®Çu nguån, l−u vùc 


 







 182


hÇu nh− xuÊt hiÖn ë c¶ hai n¬i vµ ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng céng 


®ång. 


C¨n cø vµo thö nghiÖm giao ®Êt giao rõng, ®Ò tµi ®· ph¸t hiÖn vµ ®i ®Õn ®Ò 


xuÊt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch, tæ chøc thÓ chÕ nh− sau: 


a) Vïng quy ho¹ch ®Ó ph¸t triÓn l©m nghiÖp céng ®ång cÇn c¨n cø vµo 


c¸c tiªu chÝ sau: N¬i céng ®ång sèng phô thuéc vµo rõng, cÇn c¸c s¶n 


phÈm ®a d¹ng tõ rõng; cßn truyÒn thèng qu¶n lý rõng céng ®ång; n¬i 


céng ®ång cã mèi quan t©m quan ®Õn rõng; n¬i cÇn t¹o sù c«ng b»ng 


cho céng ®ång trong h−ëng c¸c lîi Ých tõ rõng; b¶o vÖ rõng tËp trung 


kh«ng hiÖu qu¶, cÇn cã sù tham gia cña céng ®ång; quyÒn sö dông ®Êt 


vµ rõng kh«ng æn ®Þnh; c¬ së h¹ tÇng, thÞ tr−êng ph¸t triÓn kÐm, cÇn tæ 


chøc qu¶n lý rõng phi tËp trung. §ång thêi ranh giíi cña nã cÇn c¨n cø 


vµo: ranh giíi l−u vùc canh t¸c cña céng ®ång lµng; dùa vµo ranh giíi 


qu¶n lý ®Êt truyÒn thèng; cÇn giao cã c¸c tr¹ng th¸i rõng giµu nghÌo 


kh¸c nhau; kh«ng cã tranh chÊp vÒ ranh giíi. 


b) Trong c¸c vïng quy ho¹ch ph¸t triÓn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


theo c¸c tiªu chÝ nãi trªn, ph−¬ng thøc giao ®Êt giao rõng vµ cÊp giÊy 


chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt thÝch hîp lµ giao cho céng ®ång lµng 


hoÆc nhãm hé/dßng hä. 


c) Quy m« G§GR tèi ®a lµ 30 ha/hé trong 50 n¨m theo nghÞ ®Þnh 163 lµ 


thÝch hîp ®Ó tæ chøc kinh doanh rõng khÐp kÝn, tõ ®©y x¸c ®Þnh ®−îc 


quy m« giao cho céng ®ång lµng trªn c¬ së sè hé.  


d) Nguyªn t¾c tÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç trong nghiªn cøu nµy 


lµ ng−êi nhËn rõng ®−îc thu phÇn t¨ng tr−ëng hµng n¨m cña rõng. 


Nguyªn t¾c nµy b¶o ®¶m hai yªu cÇu: i) Hµi hoµ gi÷a b¶o ®¶m vèn 


rõng vµ h−ëng lîi cña ng−êi d©n, ii) KhuyÕn khÝch ®−îc ng−êi nhËn 


rõng tæ chøc kinh doanh, ®Çu t− vµo rõng. 


e) HÖ thèng qu¶n lý vµ hµnh chÝnh l©m nghiÖp cÇn ®−îc ph©n ®Þnh râ 


chøc n¨ng nhiÖm vô trong tæ chøc G§GR vµ qu¶n lý rõng céng ®ång. 


CÇn tËp trung n©ng cao n¨ng lùc ë c¬ së x·, th«n lµng, n©ng cao tr¸ch 


nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña ban tù qu¶n, ban qu¶n lý rõng céng ®ång. 


VÒ ph−¬ng ph¸p giao ®Êt giao rõng cÇn ®−îc tæ chøc theo c¸ch tiÕp cËn cã 


cã sù tham gia cña c¸c bªn liªn quan vµ céng ®ång. C¸ch tiÕp cËn G§GR ®· ®−îc 


x©y dùng gåm c¸c nguyªn t¾c, 09 buíc vµ 16 c«ng cô lµ c¬ së ®Ó triÓn khai trong 


thùc tiÔn mét c¸ch hÖ thèng. 
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3) Ph¸t triÓn kü thuËt qu¶n lý rõng dùa vµo kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa 


ph−¬ng 


KÕt qu¶ thö nghiÖm ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia vµ ¸p dông c«ng 


nghÖ th«ng tin ®Ó ph©n tÝch hÖ thèng kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng cho thÊy: 


- øng dông phÇn mÒm Win AKT ®Ó t¹o c¬ së d÷ liÖu më lµ kh¶ thi phôc vô cho 


s−u tËp, cËp nhËt vµ ¸p dông LEK trong ph¸t triÓn qu¶n lý rõng dùa vµo céng 


®ång. 


- Qu¶n lý ®Çu nguån lµ vÊn ®Ò quan t©m chung cña c¶ hai céng ®ång nghiªn 


cøu, 16 kinh nghiÖm ®−îc ph¸t hiÖn ë d©n téc Bahnar vµ 12 ë Jrai lµ c¬ së tèt 


cho ph¸t triÓn gi¶i ph¸p qu¶n lý rõng ®Çu nguån dùa vµo céng ®ång.  


- KiÕn thøc sö dông rõng ë céng ®ång Bahnar tËp trung vµo kinh doanh c©y rõng 


b¶n ®Þa víi 10 kinh nghiÖm ®−îc hÖ thèng ho¸, trong khi ®ã d©n téc Jrai víi 


rõng khép nghÌo −u thÕ ®· quan t©m nhiÒu vÒ ph¸t triÓn l©m s¶n ngoµi gç víi 


23 kinh nghiÖm ®−îc ph¸t hiÖn. C¸c kiÕn thøc kinh nghiÖm nµy lµ c¬ së ®Ó 


chän lùa, ph¸t triÓn gi¶i ph¸p kü thuËt kinh doanh rõng vµ ®Êt rõng. 


4) PTD phôc vô ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng 


th¸i rõng 


a) ¸p dông vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia 


PTD trªn ®Êt rõng vµ rõng ë hai céng ®ång lµng nghiªn cøu ®· x¸c 


®Þnh ®−îc c¸c thö nghiÖm triÓn väng: 


§èi víi rõng th−êng xanh, d©n téc B©hnar, c¸c thö nghiÖm cã triÓn väng lµ: i) 


Trång c©y giã lµm giµu rõng non, th−a, ii) Trång tre lÊy m¨ng ven suèi 


§èi víi rõng khép, d©n téc Jrai, c¸c thö nghiÖm cã triÓn väng lµ: i) Trång ®iÒu 


ghÐp xen ng« lai (hoÆc ®Çu xanh) trªn ®Êt rõng khép hoÆc ®iÒu ghÐp trong rõng khép 


non, th−a; ii) Trång b¹ch ®µn lµm giµu rõng khép th−a non. 


b) Ph−¬ng ph¸p PTD ¸p dông trong ph¸t triÓn l©m nghiÖp sÏ hç trî: i) 


Phèi hîp tèt gi÷a kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng víi kiÕn thøc kü thuËt 


®Ó t×m kiÕm gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ®a d¹ng cña 


céng ®ång vµ tµi nguyªn rõng; ii) PTD theo chñ ®Ò cho tõng tr¹ng th¸i 


rõng sÏ lµm c¬ së cho viÖc ph¸t triÓn mét c¸ch cã hÖ thèng gi¶i ph¸p 


kü thuËt. 


c) TiÕp cËn PTD ®−îc ph¸t triÓn gåm 6 giai ®o¹n víi 15 c«ng cô lµ mét 


tiÕn tr×nh cã tÝnh hÖ thèng ®Ó ph¸t triÓn kü thuËt vµ h−íng ®Õn lan réng 


bÒn v÷ng c¸c thö nghiÖm thµnh c«ng. 
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5) LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång 


Mét tµi liÖu h−ãng dÉn: “LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång” 
®· ®−îc ph¸t triÓn víi mét chu tr×nh gåm 5 b−íc vµ 7 c«ng cô lµ c¬ së cho céng 


®ång vµ c¸c bªn liªn quan tæ chøc ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý rõng cã ng−êi d©n 


tham gia. Gi¶i ph¸p tiÕp cËn nµy gióp cho céng ®ång cã thÓ gi¸m s¸t vµ lËp kÕ 


ho¹ch qu¶n lý tµi nguyªn rõng th«ng qua: i) Ng−êi d©n chØ cÇn tiÕn hµnh c¸c thao 


t¸c ®iÒu tra ®¬n gi¶n, ii) Sö dông c¸c m« h×nh to¸n phøc t¹p ®Ó x©y dùng c¸c 


d¹ng biÓu, s¬ ®å ®¬n gi¶n ®Ó céng ®ång sö dông ®−îc. 


 6) Tæng hîp tiÕn tr×nh vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång 


§Ó ph¸t triÓn m« h×nh nµy trong thùc tiÔn, cÇn cã sù hç trî vÒ chÝnh s¸ch, 


tæ chøc, thÓ chÕ. §©y chÝnh lµ gi¶i ph¸p nÒn mãng cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn 


ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, bao gåm c¸c chÝnh s¸ch quy ho¹ch 


vïng ph¸t triÓn l©m nghiÖp céng ®ång, G§GR cho céng ®ång, ph©n chia lîi Ých. 


TiÕp cËn cã sù tham gia b¶o ®¶m cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ph−¬ng thøc 


qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång bÒn v÷ng, phï hîp víi nguyÖn väng, n¨ng lùc 


cña céng ®ång. Cã 03 giai ®o¹n tiÕp cËn chÝnh ®Ó ph¸t triÓn m« h×nh nµy vµ 


chóng còng cã mèi quan hÖ chÆt chÎ víi nhau: i) Quy ho¹ch vïng l©m nghiÖp 


céng ®ång vµ giao ®Êt giao rõng, ii) Ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn 


c¸c tr¹ng th¸i rõng vµ ®Êt rõng kh¸c nhau, iii) Qu¶n lý rõng theo kÕ ho¹ch ®−îc 


lËp dùa vµo n¨ng lùc, nguån lùc cña ng−êi d©n. 


6.2 KiÕn nghÞ 
Trªn c¬ së kÕt qu¶ ®Ò tµi thùc hiÖn trong 02 n¨m, ®Ó b¶o ®¶m tÝnh bÒn 


v÷ng sau khi ®Ò tµi kÕt thóc còng nh− ¸p dông më réng ®Ó ph¸t triÓn m« h×nh 


qu¶n lý rõng vµ ®Êt rõng dùa vµo céng ®ång d©n téc thiÓu sè trong tØnh Gia Lai, 


chóng t«i cã kiÕn nghÞ sau: 


1. Tæ chøc giai ®o¹n 2 tiÕp theo sau ®Ò tµi hoÆc mét ch−¬ng tr×nh ®Ó tiÕp 


tôc më réng ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng céng ®ång trong tØnh. 


Trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn, ®Ò tµi nµy ®· ®ãng gãp: i) §µo t¹o nhiÒu c¸n 


bé kü thuËt ë c¸c cÊp tõ tØnh ®Õn x· vµ c¶ n«ng d©n nßng cèt vÒ ph−¬ng 


ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia vµ kü thuËt trong c¸c b−íc cña tiÕn tr×nh 


ph¸t triÓn m« h×nh; ii) §· x©y dùng 03 tµi liÖu h−íng dÉn vÒ G§GR, 


PTD vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng cã sù tham gia; ®©y lµ c¸c c¬ së ®Ó 


tØnh tiÕp tôc triÓn khai m« h×nh nµy. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ triÓn khai cÇn 
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cã sù thèng nhÊt chñ tr−¬ng cña tØnh vµ c¸c c¬ quan ban ngµnh vµ ®Ó tæ 


chøc cã hÖ thèng cÇn h×nh thµnh mét d¹ng dù ¸n hoÆc ch−¬ng tr×nh cÊp 


tØnh ®Ó thèng nhÊt chØ ®¹o vµ thu hót c¸c bªn liªn quan tham gia mét 


c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo tiÕn tr×nh. 


2. Hç trî hai lµng thÝ ®iÓm tiÕp tôc ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng 


dùa vµo céng ®ång: Lµng §ª Tar (x· Kon Chiªng, huyÖn Mang Yang) 


vµ lµng Ea Ch¨ W©u (x· Ch− A Thai, huyÖn A Jun Pa) ®· tham gia vµo 


tiÕn tr×nh nghiªn cøu, ®©y lµ c¸c céng ®ång rÊt quan t©m ®Õn qu¶n lý 


b¶o vÖ rõng vµ kinh doanh tõ rõng. §Ò tµi chØ thùc hiÖn trong hai n¨m 


nªn míi chØ lµ b−íc khëi ®éng cho m« h×nh míi, c¸c b−íc ®· thùc hiÖn 


ë 02 lµng lµ: 


- §· lËp vµ tr×nh TØnh uû, Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n tØnh  


Gia Lai 02 ph−¬ng ¸n G§GR cho hai lµng 


- §· tæ chøc 5 thö nghiÖm ph¸t triÓn kü thuËt ë mçi lµng, b−íc ®Çu 


chän lùa ®−îc 2 thö nghiÖm triÓn väng cho mçi lµng ®Ó tiÕp tôc s¶n 


xuÊt 


- §· lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý kinh doanh rõng vµ ®Êt rõng cho 02 lµng 


- §· chuÈn bÞ tÊt c¶ b¶ng mèc G§GR, b¶n ®å b»ng s¾t lín, b¶ng quy 


−íc qu¶n lý rõng céng ®ång; tÊt c¶ ®ang ®−îc l−u l¹i céng ®ång chê 


quyÕt ®Þnh cña tØnh ®Ó ®ãng mèc vµ ®ãng b¶n ®å rõng céng ®ång 


trong lµng. 


PhÝa chñ nhiÖm ®Ò tµi kÝnh ®Ò nghÞ l·nh ®¹o tØnh, hai huyÖn vµ c¸c ban 


ngµnh xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau ®Ó tiÕp tôc hç trî cho hai lµng duy tr× vµ ph¸t triÓn 


tèt c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®−îc cïng ®Ò tµi trong thêi gian qua: 


- Cã quyÕt ®Þnh G§GR cho hai lµng  


- ChØ ®¹o, tæ chøc c¸n bé khuyÕn n«ng l©m, kü thuËt l©m nghiÖp tiÕp 


tôc hç trî céng ®ång ph¸t triÓn c¸c thö nghiÖm PTD vµ thùc hiÖn kÕ 


ho¹ch kinh doanh rõng ®· ®−îc lËp. 
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phô lôc 


Phô lôc 1:  Thèng kª danh s¸ch thµnh viªn tham gia 
trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi 


Sè ngµy tham gia Stt Hä tªn C¬ quan Chøc vô 
Héi 
th¶o 


TËp 
huÊn 


HiÖn 
tr−êng 


Ghi chó 


1 §Æng V¨n QuÕ Phßng ®Þa chÝnh 
HuyÖn 


C¸n bé   5  


2 §am R−m UBND x· Ch A Thai Phã chñ tÞch 2 4 5  
3 §Æng Trung Kiªn B¸o Gia Lai C¸n bé 1    
4 §i X· Kon Chiªng N«ng d©n nßng 


cèt 
  5  


5 §inh Jú Héi N«ng d©n x· 
Kong Chiªng 


C¸n bé   2  


6 §inh Văn Thắng Lµng §ª Tar Giµ Lµng 2    
7 Bïi Gia HiÖp Phßng Khoa học - 


Sở KHCN 
Tr−ëng phßng 2  2  


8 Bïi Quang Hµ Phßng Kinh tế H. 
Mang Yang 


C¸n bé 2  1  


9 Bïi Quốc Linh Trạm Khuyến N«ng 
MangYang 


C¸n bé 1    


10 Bïi V¨n KÝnh Phßng Kinh tế H. 
Mang Yang 


C¸n bé   2  


11 B−m Lµng §ª Tar N«ng d©n nßng 
cèt 


2    


12 Buih Blich Tr¹m KhuyÕn n«ng 
H. Mang Yang 


C¸n bé   5  


13 Chir UBND x· Kon 
Chiªng 


N«ng d©n nßng 
cèt 


 2 3  


14 Doil UBND x· Kon 
Chiªng 


N«ng d©n nßng 
cèt 


 2 3  


15 Guen Lµng §ª Tar Th«n tr−ëng 2    
16 H Nh¨m UBND x· Kon 


Chiªng 
Chñ tÞch 4 5 10  


17 Hå V¨n Quang UBND huyÖn A Jun 
Pa 


Phã Chñ tÞch 1    


18 Hoµng Mỹ Nhung Phßng Khoa học - 
Sở KHCN 


Chuyªn viªn 1    


19 Hoµng Thị Minh S¸u Phßng Tổng hợp - 
Sở KHCN 


Chuyªn viªn 1    


20 Hoµng V¨n T− V¨n phßng UBND 
huyÖn A Yun Pa 


C¸n bé  2   


21 K P¨ Thuyªn Sở N«ng nghiệp 
&PTNT Gia Lai 


Gi¸m ®èc 2    


22 K Sor D−¬ng Tr¹m KNL H. A Jun 
Pa 


C¸n bé 2    


23 K Sor Chreo Lµng Ea Cha W©u  N«ng d©n nßng 
cèt 


2 2 4  


24 K Sor Lok Phßng Kinh 
tÕ,huyÖn AYunPa 


Nh©n viªn 1 2 3  







 II


Sè ngµy tham gia Stt Hä tªn C¬ quan Chøc vô 
Héi 
th¶o 


TËp 
huÊn 


HiÖn 
tr−êng 


Ghi chó 


25 K Sor Soal Lµng Ea Cha W©u  N«ng d©n nßng 
cèt 


2 2 4  


26 Lª §øc TÊn L©m tr−êng Kon 
Chiªng 


Nh©n viªn  5 9  


27 Lª Thanh B×nh L©m tr−êng Kon 
Chiªng 


P. Gi¸m ®èc 5  2  


28 Lª Träng V¨n phßng UBND 
huyÖn Mang Yang 


Chuyªn viªn 1 2 8  


29 Lª Trung LËp Së tµi nguyªn m«i 
tr−êng 


Chuyªn viªn 8  3 Céng t¸c viªn 


30 Lª V¨n C¹y L©m tr−êng Kon 
Chiªng 


Gi¸m ®èc   2  


31 Lª V¨n Linh Trung T©m KNL 
Gia Lai 


Gi¸m ®èc 1    


32 Lan H−¬ng §µi truyÒn h×nh Gia 
Lai 


C¸n bé 1    


33 M Li UBND x· Kon 
Chiªng 


N«ng d©n nßng 
cèt 


 2 3  


34 Mai Minh TuÊn Trung T©m KNL 
Gia Lai 


Chuyªn viªn 1 5 8 Céng t¸c viªn 


35 Mai V¨n Th×n Trường Đại học 
T©y Nguyªn 


HiÖu phã 1    


36 Mai V¨n Tu©n Ban QL rừng phßng 
hộ A JUn Pa 


C¸n bé  2 1  


37 Ng« Thµnh Quang Phßng Kinh tÕ 
huyÖn A Jun Pa 


Tr−ëng phßng 3    


38 NguyÔn §×nh S¬n Phßng kinh tế 
huyện Mang Yang 


C¸n bé 1    


39 NguyÔn §øc Héi Phßng ®Þa chÝnh 
H.A Jun Pa 


C¸n bé 4 4 3  


40 NguyÔn §øc L−¬ng X· Ch A Thai C¸n bé ®Þa 
chÝnh 


1  1  


41 NguyÔn Anh Nhu UBND huyÖn A Yun 
Pa 


Chuyªn viªn 1    


42 NguyÔn C−êng Phßng Kinh tÕ - NN 
H. Mang Yang 


C¸n bé 3    


43 NguyÔn Danh Sở Khoa học C«ng 
nghệ Gia Lai 


Gi¸m ®èc 3    


44 NguyÔn H÷u Toµn Phßng ®Þa chÝnh, H. 
Mang Yang 


C¸n bé  2 3  


45 NguyÔn Hång S¬n Phßng Kinh tế H. A 
Jun Pa 


C¸n bé 1  1  


46 NguyÔn Hữu Tuyển KiÓm l©m x· C A 
Thai 


C¸n bé  2 1  


47 NguyÔn Nh− Phi UBND huyện Mang 
Yang 


Phã Chñ tÞch 2    


48 NguyÔn Qu¶ng Hµ Phßng th«ng tin - 
Sở KHCN Gia Lai 


C¸n bé 1  2  


49 NguyÔn Quèc Minh Chi cục Định canh 
đinh cư Gia Lai 


Chi côc phã 1    


50 NguyÔn Quèc ViÖt Hạt Kiểm l©m - 
huyện Mang Yang 


C¸n bé  3 10  


51 NguyÔn ThÞ Kim H−¬ng Chi cục kiểm l©m Phã Phßng 1    







 III


Sè ngµy tham gia Stt Hä tªn C¬ quan Chøc vô 
Héi 
th¶o 


TËp 
huÊn 


HiÖn 
tr−êng 


Ghi chó 


Gia Lai 


52 NguyÔn V¨n Bæng UBND x· Ch A Thai Chñ tÞch 5    
53 NguyÔn V¨n Chøc UBND huyÖn A Yun 


Pa 
Chuyªn viªn 1    


54 NguyÔn V¨n H¹nh Trạm khuyến n«ng 
A Jun Pa 


C¸n bé  2 1  


55 NguyÔn V¨n Nhøt H¹t KiÓm L©m, 
HuyÖn AYunPa 


Nh©n viªn  4 4  


56 NguyÔn V¨n Phông UBND huyÖn A Jun 
Pa 


Phã Chñ tÞch 2  1  


57 NguyÔn V¨n Th¾ng H¹t kiÓm l©m Mang 
Yang 


C¸n bé 4    


58 NguyÔn V¨n Thä Chi côc l©m nghiÖp Chuyªn viªn 3 2 9  
59 NguyÔn V¨n Thøc Chi côc l©m nghiÖp Chuyªn viªn  2   
60 Noa UBND x· Kon 


Chiªng 
Phã chñ tÞch 1 4 6  


61 Ph¹m V¨n Khiªm VP tỉnh ủy Gia Lai C¸n bé 1    
62 Puih Blich Tr¹m KhuyÕn n«ng- 


H. Mang Yang 
CB kü thuËt  5 6  


63 R Ch¬m Thiểm P. Kinh tế H A Jun 
Pa 


C¸n bé  2 1  


64 R Mah Cư Tr¹m KhuyÕn n«ng 
AYunPa 


CB kü thuËt 1 2 5  


65 Rmal Ngoan Lµng Ea Cha W©u  N«ng d©n nßng 
cèt 


 6 7  


66 Rmal Sek Lµng Ea Cha W©u  Giµ Lµng 1  1  
67 T¨ng Kh¾c Trung Phßng ®Þa chÝnh - 


N§, H. A Jun Pa 
C¸n bé 1    


68 T« V¨n HiÕu BQL Rõng phßng 
hé AYunPa 


C¸n bé  2 3  


69 Tr©n B×nh Träng UBND huyÖn Mang 
Yang 


C¸n bé 1  1  


70 Tr−¬ng Minh Thu Phßng ®Þa chÝnh 
Mang Yang 


Tr−ëng phßng 4    


71 Tr−¬ng Nh− Qu¶ng Phßng ®Þa chÝnh-
nhµ ®Êt. H. AYunPa


CB kü thuËt  2 3  


72 Tr−¬ng Xu©n Phó Së Khoa Häc C«ng 
NghÖ  


Chuyªn viªn 2 3 16  


73 TrÇn §×nh Thanh Ban QLR phßng hộ 
A Yun pa 


C¸n bé 1    


74 TrÇn C«ng Ph¸p Chi cục Kiểm l©m 
Gia Lai 


Chuyªn viªn 1  5  


75 TrÇn Ngäc Oanh UBND x· Ch− A 
Thai 


C¸n bé  2 5  


76 TrÇn Quèc Linh Tr¹m KNL huyÖn 
Mang Yang 


C¸n bé 3    


77 TrÇn V¨n Ch÷ Phßng §Þa chÝnh 
huyÖn A Jun Pa 


Phã phßng 1    


78 TrÇn V¨n Linh Chi côc L©m nghiÖp P. Chi côc 3   Céng t¸c viªn 


79 TrÞnh ViÕt Ty H¹t KiÓm L©m A 
Jun Pa 


C¸n bé 5  10  


80 Vâ V¨n Phông Së Tµi Nguyªn M«i 
tr−êng 


C¸n bé   5  







 IV


Sè ngµy tham gia Stt Hä tªn C¬ quan Chøc vô 
Héi 
th¶o 


TËp 
huÊn 


HiÖn 
tr−êng 


Ghi chó 


81 Y §y UBND x· Kon 
Chiªng 


C¸n bé  2 3  


82 Y Tru Aleo Phßng Khoa học & 
QHQT- ĐHTN 


Tr−ëng phßng 1    


83 Céng ®ång lµng §ª Tar (72 hé)      
84 Céng ®ång lµng Ea Ch¨ W©u (29 hé)           
Tæng l−ît ng−êi 56 31 48  
 Tæng c«ng 112 88 203   


 







 V


Phô lôc 2: Tæng hîp ®iÒu tra rõng theo « tiªu chuÈn 
Rõng th−êng xanh, lµng §ª Tar 


Trạng 
thái 


Số 
hiệu ô 


t/c 


N/ha D1.3 bq 
(cm) 


M (m3/ha) Zm 
(m3/ha/năm) 


IIA 1 750 16.7 87.103 7.433 
IIA 2 800 17.0 101.426 8.136 
IIA 3 800 16.7 97.686 7.892 
IIA 4 775 14.4 60.745 5.699 
IIB 1 625 17.9 110.498 5.116 
IIB 2 725 15.7 79.199 4.716 
IIB 3 425 23.8 127.961 5.471 
IIIA1 1 700 21.9 248.805 16.909 
IIIA1 2 650 23.0 275.642 10.773 
IIIA1 3 710 22.4 259.732 13.171 
IIIA1 4 590 19.6 164.847 8.718 
IIIA1 5 810 20.8 254.083 12.850 
IIIA2 1 660 23.9 311.291 10.404 
IIIA2 2 990 20.9 354.437 22.788 
IIIA2 3 730 24.8 351.177 15.873 
IIIA2 4 830 23.2 362.378 22.746 
IIIA2 5 570 27.5 324.305 7.360 
IIIA2 6 530 27.1 337.257 6.662 
IIIA3 1 700 28.4 593.921 21.005 
IIIA3 2 700 25.1 417.713 19.331 
IIIA3 3 620 26.0 321.276 9.121 
IIIA3 4 940 21.4 313.565 9.703 


 
 


Rõng khép, lµng Ea Ch¨ W©u vµ §ª Tar 
Trạng thái Số hiệu 


ô t/c 
N/ha D1.3 bq 


(cm) 
M 


(m3/ha) 
Zm 


(m3/ha/năm) 
RIIA (Ea Cha Wâu) 1 300 13.7 18.036 2.242
RIIA (Ea Cha Wâu) 2 250 15.8 14.667 1.302
RIIA (Ea Cha Wâu) 3 450 13.4 15.416 1.703
RIIB (Ea Cha Wâu) 1 300 24.9 84.333 5.485
RIIB (Ea Cha Wâu) 2 325 16.7 23.725 0.609
RIIB (Ea Cha Wâu) 3 575 16.2 38.771 2.485
RIIB (Ea Cha Wâu) 4 625 14.7 32.574 2.211
RIIB (Ea Cha Wâu) 5 350 18.3 27.648 1.961
RIIB De Tar 1 800 15.6 76.082 2.510
RIIB De Tar 2 900 17.5 138.378 4.435
RIIB De Tar 3 875 17.5 113.512 4.702
RIIB De Tar 4 600 18.9 96.290 3.144
RIIIA1 (Ea Cha Wâu) 1 250 22.5 66.535 2.820
RIIIA1 (Ea Cha Wâu) 2 400 20.6 63.298 3.694
RIIIA1 (Ea Cha Wâu) 3 440 18.8 65.318 3.295
RIIIA1 (Ea Cha Wâu) 4 430 16.3 39.491 3.574
RIIIA1 (Ea Cha Wâu) 5 340 19.2 53.749 2.724
RIIIA1 De Tar 1 590 17.3 76.442 3.905
RIIIA1 De Tar 2 300 21.9 71.460 1.987
RIIIA1 De Tar 3 510 18.3 107.261 3.807







 VI


Phô lôc 3: 05 tê thö nghiÖm PTD ë lµng §ª Tar 
 


Tê thö nghiÖm 
Chñ ®Ò: Trång c©y Giã (TrÇm ) lµm giµu rõng non, nghÌo kiÖt 


 
 Chóng ta thËt sù muèn t×m ra ®iÒu g×? 
 Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y Giã (TrÇm). 
 Thö bãn ph©n, so s¸nh víi c©y sèng trong rõng. 
 
T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nµy? 
 C©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ®−îc ph¸t triÓn. 
 B¸n ®Ó t¨ng thu nhËp. 
 
 Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nµo? 
 
                                                    


- Hè ®µo cã kÝch th−íc 40 
x 40 x 40cm. 


- Hµng c¸ch hµng 8 mÐt. 


- C©y c¸ch c©y 3 mÐt. 


- DiÖn tÝch « thö nghiÖm: 
900 m2 (30m x 30m). 


- 30 c©y/« thö nghiÖm. 


- LÆp l¹i 7 lÇn (7 nhãm hé 
tham gia). 


 


 
Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm thµnh c«ng hay kh«ng? 


Sau mét n¨m trång: sè c©y Giã (TrÇm) sèng h¬n 24 c©y (80%). 
Sau 2 n¨m trång: sè c©y Giã (TrÇm) sèng h¬n 20 c©y (67%), chiÒu cao c©y > 


60cm. 
 
Chóng ta ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng), th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ g× (vÒ chÊt 
l−îng)? 
 §Õm sè c©y sèng/c©y chÕt - §o chiÒu cao vµ ®−êng kÝnh c©y. 
 
Chóng ta t×m thªm th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nµy ë ®©u? 
 Hé anh BRøp, D©n lµng Toak, x· Kon Chiªng, huyÖn Mang Yang. 
 
 
Nh÷ng ng−êi tham gia x©y dùng tê thö nghiÖm: Yop, Le, Minh, Xaih, K−k, Ur, Diol, Vâ 
Hïng, Ph−¬ng. 
§Þa ®iÓm & thêi gian: Lµng §ª Tar, ngµy 14/2/2003. 


30m 


 *       ^       *       ^       *       ^      * 
  
 *       ^       *       ^       *       ^      *     
 
 *       ^       *       ^       *       ^      *     
                              3m 
 *       ^       *       ^       *       ^      *   
                          8m 
 *       ^       *       ^       *       ^      *   
     
 *       ^       *       ^       *       ^      *   
 
 *       ^       *       ^       *       ^      *     
  


30m


C©y rõng


Giã (TrÇm)
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Tê thö nghiÖm 
Chñ ®Ò: Trång Tre mì lÊy m¨ng ven suèi. 


  
Chóng ta thËt sù muèn t×m ra ®iÒu g×? 
 Xem thö Tre mì cã phï hîp hay kh«ng? 
 Tre cã cho M¨ng ngon kh«ng? 
 
T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nµy? 
 TËn dông ®Êt ven suèi vµ chèng xãi lë ®Êt. 
 T¨ng thu nhËp tõ M¨ng vµ Tre trong thêi gian nu«i rõng. 
 TËn dông nguån lao ®éng t¹i chç. 
  
Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nµo? 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


- Hè ®µo cã kÝch th−íc 60 x 60 x 
60cm. 


- Hµng c¸ch hµng 10 mÐt. 


- C©y c¸ch c©y 10 mÐt. 


- Tiªu chuÈn c©y ®em trång cã 
chiÒu cao 40cm, c©y t−¬i ®Òu, 
m¾c tèt. 


- Sè l−îng Tre ®em trång: 40 c©y/ 
« thö nghiÖm (®Êt ven suèi). LÆp 
l¹i 5 lÇn (5 nhãm hé tham gia 
lµm). 


- DiÖn tÝch « thö nghiÖm: 2500 – 
3000 m2 


 


 


 
Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm thµnh c«ng hay kh«ng? 


Sau mét n¨m trång: tû lÖ c©y sèng ®¹t 85%, chiÒu cao c©y ®¹t  kho¶ng 1m, cã >3 
chåi. 


 
Chóng ta ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng), th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ g× (vÒ chÊt 
l−îng)? 
 VÒ sè l−îng: §Õm sè c©y sèng/chÕt, chiÒu cao c©y, sè chåi, M¨ng. 


VÒ  chÊt l−îng: Kh¶ n¨ng cho M¨ng cña tõng bôi Tre; Sè l−îng M¨ng nhiÒu/Ýt; 
M¨ng to/nhá. 


 
Chóng ta t×m thªm th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nµy ë ®©u? 
 §¹i häc T©y Nguyªn, N«ng d©n th«n 6 x· §¨k R’tih, C¸c c¬ quan khuyÕn n«ng 


l©m huyÖn, tØnh. 
 
 
Nh÷ng ng−êi tham gia x©y dùng tê thö nghiÖm: B«l, Op, Ng¨, Brih, Thanh H−¬ng. 
§Þa ®iÓm & thêi gian: Lµng §ª Tar, ngµy 14/2/2003. 


10m 


Suèi 
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Tê thö nghiÖm 
Chñ ®Ò: Sö dông c©y gç tØa th−a kÐm gi¸ trÞ ®Ó trång nÊm mÌo 


ë trong rõng 
  
Chóng ta thËt sù muèn t×m ra ®iÒu g×? 
 Xem thö NÊm mÌo cã mäc ®−îc trong ®iÒu kiÖn nµy kh«ng? 
 Xem thö NÊm mÌo phï hîp víi lßai c©y nµo h¬n? 
 
T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nµy? 
 TËn dông ®−îc s¶n phÈm gç tØa th−a. 
 T¨ng thu nhËp.  
 Häc & biÕt kü thuËt lµm NÊm mÌo. 
 
 Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nµo? 
                                                                                      
+ VÞ trÝ: chç tho¸ng, m¸t, ven suçi. 
+ Chän lßai c©y: Cµ na (Lê ng¹c); Gßn (P¬ Lang); 
Gßn gai (Tê t¹p); (Xê tang); §a (Long Dri), CÈm 
®en (bå cun) & c¸c lo¹i kh¸c. 
+ Quy c¸ch gç:  
- Lãng gç cã ®−êng kÝnh kho¶ng 10 - 15cm; 


chiÒu dµi tõ: 1,5m. 


- XÕp gç theo ®ång h×nh vu«ng (chiÒu cao ®ång 
gç kho¶ng 1,2 - 1,5m), hoÆc xÕp chôm vµo gèc 
c©y gç lín.  


+ Quy m« 1 thö nghiÖm: kho¶ng tõ 3 - 5 ®èng gç.  


 
Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm thµnh c«ng hay kh«ng? 
 Sau 1 th¸ng: meo cho mèc tr¾ng; sau 2 th¸ng mèc cho c¸c tai nÊm nhá 
 Sè l−îng tai nÊm trªn lãng gç nhiÒu; tai nÊm lín, l¸ng. 
 
Chóng ta ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng), th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ g× (vÒ chÊt 
l−îng)? 


VÒ sè l−îng: Sè l−îng lãng gç cho NÊm/ tõng lo¹i gç; Sè tai nÊm trªn tõng lãng 
gç; Träng l−îng NÊm khi h¸i cña tõng lãng gç (chän mét sè lãng ®Ó theo dâi). 
VÒ  chÊt l−îng: Thêi gian ra mèc tr¾ng, cho c¸c tai nÊm nhá. 


 
Chóng ta t×m thªm th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nµy ë ®©u? 
 C¸c c¬ quan khuyÕn n«ng l©m huyÖn, tØnh. §¹i häc T©y Nguyªn. 
 
 
Nh÷ng ng−êi tham gia x©y dùngtê thö nghiÖm: B−m, Kruh, Guøc, Cao Lý. 
§Þa ®iÓm & thêi gian: Lµng §ª Tar, ngµy 14/2/2003. 
 


 


XÕp gç thµnh 
®èng h×nh vu«ng: 


XÕp gç thµnh 
chôm 
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Tê thö nghiÖm 
Chñ ®Ò: Trång c©y Ch«m ch«m trªn rÉy gÇn nhµ 


  
Chóng ta thËt sù muèn t×m ra ®iÒu g×? 
 Thö xem Ch«m ch«m cã sèng vµ ra qu¶ ë ®Þa ph−¬ng hay kh«ng? 
 Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc Ch«m ch«m. 
 
T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nµy? 
 C©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ®−îc ph¸t triÓn. 
 B¸n ®Ó t¨ng thu nhËp. 
 NÕu thµnh c«ng th× trång nh©n réng ra. 
 
 Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nµo? 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm thµnh c«ng hay kh«ng? 


Sau mét n¨m trång: sè c©y ch«m ch«m sèng h¬n 20 c©y (67%). 
Sau 4 n¨m trång c©y cho qu¶. 
Qu¶ ngon ngät, trãc, c¬m tr¾ng, dµy. 


 
Chóng ta ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng), th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ g× (vÒ chÊt 
l−îng)? 
 §Õm sè c©y sèng/c©y chÕt. 
 §o chiÒu cao vµ ®−êng kÝnh t¸n c©y. 
 Khèi l−îng qu¶/ c©y; chÊt l−îng qu¶ (®é ngon ngät). 
 
Chóng ta t×m thªm th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nµy ë ®©u? 
 C¸n bé khuyÕn n«ng l©m huyÖn Mag Yang. 
 
 
Nh÷ng ng−êi tham gia x©y dùng tê thö nghiÖm: B−m, Guen, Myi, Kruh, K−k, B«l, Ng¨, 
Vâ Hïng, Thanh H−¬ng, Nh©n TrÝ. 
§Þa ®iÓm & thêi gian: Lµng §ª Tar, ngµy 31/ 7/2003. 
 


 *              *              *               * 
  
  
 *              *              *               *   
  
 
 *              *              *               *   
 
 
 *             *               *               * 


8m 


40 m               Ch«m ch«m


50
 m


 


8 m 


- Hè ®µo cã kÝch th−íc 50 x 50 x 
50cm 


- Hµng c¸ch hµng 8 mÐt 
- C©y c¸ch c©y 8 mÐt 
- Sè c©y trång 30 c©y 
- LÆp l¹i 7 lÇn (7 nhãm hé tham 


gia) 
- DiÖn tÝch « thö nghiÖm: 2000 m2 


(50m x 40m) 
 







 X


Tê thö nghiÖm 
Chñ ®Ò: Trång xen c©y QuÕ trong rõng th−a non 


 
 Chóng ta thËt sù muèn t×m ra ®iÒu g×? 
 Xem QuÕ cã phï hîp víi ®Êt ®ai, khÝ hËu ë §ª Tar kh«ng? 
 Xem thö trång QuÕ xen trong rõng th−a non cã ®−îc kh«ng? 
 
T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nµy? 
 Häc ®−îc kü thuËt vµ nh©n réng. 


B¸n ®Ó t¨ng thu nhËp. 
 TËn dông ®−îc ®Êt ®ai trong c¸c rõng th−a non ®Ó lµm giµu rõng. 
 
 Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nµo? 


 
- Trång QuÕ trong rõng tù nhiªn th−a non, 


cã c©y rõng r·i r¸c, ®Êt cã tÇng mÆt dµy, 
tèt, kh«ng cã ®¸. 


- Hè ®µo cã kÝch th−íc 40 x 40 x 40cm 
- C©y c¸ch c©y tõ 4 - 5 mÐt. 
- Sè c©y trång 50 c©y.  
- LÆp l¹i 7 lÇn (7 nhãm hé tham gia).  
- DiÖn tÝch « thö nghiÖm: 7500 - 10000m2. 


 
 


 
 
Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm thµnh c«ng hay kh«ng? 


Sau mét n¨m trång: sè c©y QuÕ sèng h¬n 40 c©y (tû lÖ sèng trªn 80%). 
Sau 8 - 10 n¨m trång cho thu ho¹ch. 


 
Chóng ta ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng), th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ g× (vÒ chÊt 
l−îng)? 
 §Õm sè c©y sèng/c©y chÕt. 
 §o chiÒu cao vµ ®−êng kÝnh c©y, chiÒu dµy vá. 
 Khèi l−îng vá/ c©y; chÊt l−îng vá (®é cay). 
 
Chóng ta t×m thªm th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nµy ë ®©u? 


Hái Anh Phim, lµng T«r; Bµ con x· Kon Thôp. 
C¸n bé khuyÕn n«ng l©m huyÖn, tØnh Gia Lai, §¹i Häc T©y Nguyªn. 
 


 
Nh÷ng ng−êi tham gia x©y dùng tê thö nghiÖm: B−m, Guen, Myi, Kruh, K−k, B«l, Ng¨, 
Vâ Hïng, Thanh H−¬ng, Nh©n TrÝ. 
§Þa ®iÓm & thêi gian: Lµng §ª Tar, ngµy 31/ 7/2003. 


 


 *                              *  


                   *                      


                    
            *                      *     


                      
*                  *          *               * 


 
          
 *             *                              *  


4- 5m 


T¸n c©y rõng 


QuÕ 
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Phô lôc 4: 05 tê thö nghiÖm PTD ë lµng Ea Ch¨ W©u 
Tê thö nghiÖm 


Chñ ®Ò: Trång §iÒu ghÐp xen b¾p lai trªn ®Êt rõng khép th−a hoÆc ®Êt 
rÉy 


 Chóng ta thËt sù muèn t×m ra ®iÒu g×? 
 Xem ®iÒu ghÐp cã sèng vµ sinh tr−ëng tèt trong ®iÒu kiÖn ë lµng kh«ng? 
 So s¸nh sinh tr−ëng vµ n¨ng suÊt cña ®iÒu ghÐp víi n¬i kh¸c 
 Häc ®−îc kü thuËt trång, ch¨m sãc ®iÒu ghÐp xen b¾p lai 
T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nµy? 
 Muèn sö dông ®Êt ®ai hiÖu qu¶ 
 T¹o thu nhËp, lÊy ng¾n nu«i dµi 
 B¶o vÖ ®−îc ®Êt rõng ®· giao nhËn 
 Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nµo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


- Hè ®µo cã kÝch th−íc 40 
x 40 x 40cm 


- KÝch th−íc trång §iÒu: 10 
x 10m 


- Sè c©y §iÒu: 50 - 60 
c©y/« thö nghiÖm 


- Ng« lai trång gi÷ c¸c 
hµnh ®iÒu ghÐp 


- DiÖn tÝch « thö nghiÖm: 
5000 m2  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm thµnh c«ng hay kh«ng? 


§iÒu sau mét n¨m trång: sèng h¬n 80%  
§iÒu trång 3 n¨m sÏ cho tr¸i. 


Chóng ta ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng), th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ g× (vÒ chÊt 
l−îng)? 


§Õm sè c©y ®iÒu sèng/ chÕt - §o chiÒu cao vµ ®−êng kÝnh t¸n c©y ®iÒu 
ChÊt l−îng vµ n¨ng suÊt ®iÒu ghÐp 
C©n khèi l−îng ng« lai 


Chóng ta t×m thªm th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nµy ë ®©u? 
 Tr¹m khuyÕn n«ng; Phßng kinh tÕ huyÖn A Yun Pa 
 
Nh÷ng ng−êi x©y dùng tê thö nghiÖm: Ksor Kham; Rmah S¬n; Ksor Lok; Ksor HLi¬ch,               


Vâ Hïng.  
 §Þa ®iÓm& thêi gian: Lµng Ea Ch¨ W©u, ngµy 16/2/2003 


50m 


100m


*          *          *          *          *          *  
 
*          *          *          *          *          *        
 
*          *          *          *          *          *        
 
*          *          *          *          *          *        
 
*          *          *          *          *          *        
 
*          *          *          *          *          *        
 
*          *          *          *          *          *        
          


§iÒu 
ghÐp 


10m 


Ngô lai 


10m 
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Tê thö nghiÖm 
Chñ ®Ò: Trång Tre mì lÊy m¨ng ven suèi. 


  
Chóng ta thËt sù muèn t×m ra ®iÒu g×? 
 Xem thö tre mì cã sèng vµ sinh tr−ëng tèt ®−îc kh«ng? 
 Tre cã cho m¨ng ngon kh«ng? So s¸nh sè l−îng m¨ng cña tre mì víi tre tù nhiªn 
 BiÕt kü thuËt trång, ch¨m sãc & khai th¸c ®èi víi tre mì 
T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nµy? 
 Cã m¨ng ¨n, t¨ng thu nhËp, tËn dông vµ t¨ng hiÖu qu¶ ®Êt rõng 
 Cã kinh nghiÖm trång, khai th¸c vµ nh©n réng m« h×nh 
 
 Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nµo? 
Trªn ®Êt rÉy: 
      V          V          V          V          V          V   
          
      V          V          V          V          V          V            
 
      V          V          V          V          V          V            
 
 
Trªn ®Êt rõng: 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


- Mçi thö nghiÖm sÏ thùc hiÖn trªn 2 lo¹i 
®Êt: trong ®Êt rõng ven suèi vµ ®Êt rÉy 
ven suèi 


- Hè ®µo cã kÝch th−íc 60 x 60 x 60cm 


- Hµng c¸ch hµng 10 mÐt (trªn ®Êt rÉy) 


- C©y c¸ch c©y 10 mÐt (trong ®Êt rõng 
kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i duy tr× kho¶ng 
c¸ch nµy v× cã thÓ ®Êt bÞ ®¸, nh−ng ®©y 
còng lµ kho¶ng c¸ch trung b×nh) 


- ChÊt l−îng c©y gièng: tèt, cßn bÇu 


- Sè l−îng tre ®em trång: 60 c©y/ « thö 
nghiÖm (trªn ®Êt rÉy: 30 c©y; trong ®Êt 
rõng: 30 c©y) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm thµnh c«ng hay kh«ng? 
Sau mét n¨m trång: tû lÖ c©y sèng ®¹t 80%, chiÒu cao c©y ®¹t  kho¶ng tõ 1 - 1,5m, cã >3 
chåi 
Chóng ta ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng), th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ g× (vÒ chÊt 
l−îng)? 
 VÒ sè l−îng: §Õm sè c©y sèng/chÕt, chiÒu cao c©y, sè chåi, m¨ng. 


VÒ  chÊt l−îng: Th©n c©y tre to/nhá; m¨ng to/nhá 
Chóng ta t×m thªm th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nµy ë ®©u? 
§¹i häc T©y Nguyªn, N«ng d©n th«n 6 x· §¨k R’tih, C¸c c¬ quan khuyÕn n«ng l©m 
huyÖn, tØnh. 
 
Nh÷ng ng−êi tham gia x©y dùng tê thö nghiÖm: Siu Dun; Rcom Ho, Thanh H−¬ng 
§Þa ®iÓm & thêi gian: Lµng Ea Ch¨ W©u, ngµy 16/2/2003 


 


10m 


Suèi 


Suèi 


10m 


 10m 







 XIII


Tê thö nghiÖm 
Chñ ®Ò: Nu«i NÊm mÌo ë trong rõng trªn th©n c¸c loµi c©y 


kÐm gi¸ trÞ kinh tÕ (th©n mÒm) sau tØa th−a. 
 
 Chóng ta thËt sù muèn t×m ra ®iÒu g×? 


Xem thö nÊm mÌo cã sèng vµ sinh tr−ëng ®−îc khi nu«i trong rõng hay kh«ng? 
 Xem thö loµi c©y nµo phï hîp víi viÖc nu«i nÊm mÌo 
 T×m ra kü thuËt nu«i nÊm mÌo trªn th©n c©y gç ë trong rõng 
T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nµy? 
 TËn dông ®−îc s¶n phÈm gç sau tØa th−a 
 Muèn cã thu nhËp trong thêi gian nu«i d−ìng rõng 
 BiÕt vµ cã kinh nghiÖm trong viÖc nu«i nÊm mÌo t¹i rõng 
 NÕu thö nghiÖm thµnh c«ng sÏ nh©n réng cho nhiÒu ng−êi lµm 
Thö  nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nµo? 


XÕp chång + VÞ trÝ: D−íi t¸n c©y rõng, ven suèi (chç Ýt t¸n c©y 
cã thÓ dïng l¸ ghe (cä) che thªm. 
+ Chän lßai c©y (c©y t−¬i): C©y m¾c sãc (Hreh Præ 
®ih); c©y gßn g¹o (Phun Blang Dr¬i); C©y xoµi rõng 
(Phun P« æ); C©y cµ na (Phun Rn¸i) 
+ KÝch cì c©y:  
- Lãng gç cã ®−êng kÝnh tõ 10 - 15cm; chiÒu dµi 


tõ: 1,5m - 2m 
- C¸ch xÕp gç: XÕp chång (®èi víi lãng gç cã 


chiÒu dµi 1,5m), hoÆc xÕp chôm vµo gèc c©y 
gç lín (®èi víi lãng gç dµi 2m) 


+ Quy m« 1 thö nghiÖm: kho¶ng tõ 5 - 7 ®èng gç.  


XÕp chôm 


 
Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm thµnh c«ng hay kh«ng? 
 Sau 2 th¸ng: 70 -80% lãng gç cho nÊm nhá 
 Sè l−îng nÊm mäc trªn mçi lãng gç kho¶ng 70% 
Chóng ta ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng), th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ g× (vÒ chÊt 
l−îng)? 


VÒ sè l−îng: Sè l−îng lãng gç cho nÊm/ tõng lo¹i gç; Sè tai nÊm trªn tõng lãng 
gç; Träng l−îng nÊm khi h¸i cña tõng lãng gç (chän mét sè lãng ®Ó theo dâi) 
VÒ  chÊt l−îng: Thêi gian ra mèc tr¾ng, cho c¸c tai nÊm nhá 


Chóng ta t×m thªm th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nµy ë ®©u? 
 C¸c c¬ quan khuyÕn n«ng l©m huyÖn, tØnh., §¹i häc T©y Nguyªn, Phßng kinh tÕ 
huyÖn 
 
Nh÷ng ng−êi tham gia x©y dùng tê thö nghiÖm: Ksor Soal; Kp¨ Luok; Rch¨m £p, 
Ph−¬ng, TrÝ 
§Þa ®iÓm & thêi gian: Lµng Ea Ch¨ W©u, ngµy 16/2/2003 
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Tờ thử nghiệm 
Chủ đề: Trồng xen Xoài và Bạch đàn vào rừng khộp 


thưa, non trong các khoảng trống. 
 
Chúng ta muốn tìm ra điều gì? 


• Xem xoài và bạch đàn có phù hợp với điều kiện trồng ở rừng thưa, non không? 


• Xem xoài trồng ở rừng có cho quả và có đạt năng suất không? 


• Xem bạch đàn có đạt chất lượng không? 


• So sánh với các thử nghiệm khác để xem cái nào phù hợp? 


Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này? 
• Phủ xanh, làm giàu rừng thưa, non. 


• Kết hợp việc chăm sóc cây với quản lý bào vệ rừng. 


• Sử dụng đất rừng để có thu nhập. 


Thử nghiệm được thiết kế như thế nào? 
x         x          x                       x 
 
               
               x                          x 
 
         x 
                         x          x           x 
x              x         
 
 
 


 
          +      +                  +       + 
 
      +       +                 +         + 
 


   +       +                     +          + 


 
 
 
 
 


Xoài (2,5 sào) Bạch đàn (2,5 sào) 


Ghi chú: 
Cây rừng:  
 
Bạch đàn: (x) 250 cây/nhóm; 
cự ly: 3m x3m; kích thước hố: 
40 x 40 x 40 (cm). 
 
Xoài: (+) 100 cây/nhóm; cự ly: 
5m x 5m; kích thước hố: 40 x 
40 x 40 (cm) 
 
(trồng trog các khoảng trống 
trong rừng) 


 
Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm thµnh c«ng hay kh«ng? 


• Xoài sống được 70% số cây và cho thu hoạch 


• Bạch đàn sống được 70% 


Chóng ta ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng), th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ g× (vÒ chÊt 
l−îng)? 


• Số lượng:  


+  Đo chiều cao hàng tháng đối với cả 02 lòai 
+  Đếm số lượng (kg) quả xoài hàng năm. 


• Chất lượng: 


+ Chất lượng xoài 
+ Hình thân và tốc độ sinh trưởng cây bạch đàn trồng xen trong rừng khộp thưa non 


Chúng ta tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm ở đâu? 
Đại học Tây Nguyên, Trung tâm cây ăn quả Đông Nam bộ, Nhà máy ván ép MDF (An Khê, 
Gia Lai) 


Những người xây dựng tờ thử nghiệm: 
Rmah Sêk, KSor Ch reo, Ksor Soal, Rmah Sơn, Rmah Nhăk, Nay Nghik, Bảo Huy, Cao Lý. 
Thời gian, địa điểm: 
Ngày 31/7/2003; tại làng Ea Chă Wâu, xã Chư A Thai, huyện A Yun Pa, tỉnh Gia Lai. 


3m 5m 
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Tê thö nghiÖm 
Chñ ®Ò: Ch¨m sãc, nu«i d−ìng vµ tæ chøc kinh doanh 


l¸ Ghe (cä) 
 Chóng ta thËt sù muèn t×m ra ®iÒu g×? 
 Xem l¸ ghe cã sinh tr−ëng tèt h¬n so víi kh«ng sinh tr−ëng, ch¨m sãc kh«ng? 
 T×m ra c¸ch khai th¸c hîp lý víi l¸ ghe ®Ó cã s¶n phÈm b¸n th−êng xuyªn 
 T×m n¬i mua, tæ chøc thu mua vµ b¸n s¶n phÈm 
T¹i sao chóng ta muèn t×m ra ®iÒu nµy? 
 TËn dông s¶n phÈm l¸ ghe (cä) b¸n, t¨ng thu nhËp 
 Duy tr× vµ ph¸t triÓn nguån l¸ ghe tù nhiªn. 
 BiÕt c¸ch khai th¸c vµ b¸n l¸ ghe cã tæ chøc. 
 Thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ nh− thÕ nµo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


- DiÖn tÝch thö nghiÖm: tõ 3 - 5 sµo. 
- Gi÷ l¹i c¸c c©y l¸ ghe cã s½n; ch¨m 


sãc (lµm cá, vun gèc) 
- Trång bæ sung (dÆm) thªm c©y con: 


+ Bøng c©y con trong rõng (th¸ng 6, 
7) vÒ trång (c©y con cao 60cm, cã 2 
l¸ non, bÇu ®µo 50 x 50 x 30cm) 
+ Cù ly trång: kho¶ng 3 x 3m 
+ Hè ®µo: 70 x 70 x 40cm. 
+ §èi víi c¸c c©y giµ ra hoa (kho¶ng 
10 n¨m c©y cho hoa): th¸ng 7,8: ra 
hoa -> th¸ng 9,10: cã qu¶; th¸ng 11, 
12 qu¶ kh«, c©y chÕt -> lÊy qu¶ thö 
−¬m trong rõng vµo ®Çu mïa m−a (sè 
l−îng: kho¶ng 30 gèc t¹i c¸c kho¶ng 
trèng ch−a cã l¸ ghe) 
+ C¸ch −¬m: xíi ®Êt, ®µo hç (20 
x20x20cm), vïi h¹t, lÊp ®Êt. 


 
Chóng ta cÇn biÕt nh÷ng g× ®Ó cã thÓ nãi thö nghiÖm thµnh c«ng hay kh«ng? 
 C©y con bøng trång sèng tõ 90 -100% 
 C©y con trång b»ng h¹t mäc thµnh c©y vµ sèng tõ 70 - 80% 
 C©y cã s½n ®−îc ch¨m sãc: l¸ gi÷a cã chiÒu cao tõ 1m trë lªn; c©y cã trung b×nh 
4 - 5 l¸; c©y to cã thÓ tõ 8 - 10 l¸. 
Chóng ta ®o ®Õm nh÷ng g× (sè liÖu vÒ sè l−îng), th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ g× (vÒ chÊt 
l−îng)? 
 §Õm sè c©y sèng/c©y chÕt sau khi trång (b»ng c©y con: sau 1 th¸ng & b»ng h¹t: 


sau 3 th¸ng) 
 §Õm sè l¸/bôi; ®o chiÒu cao l¸ gi÷a (®èi víi c©y cã s½n ®−îc ch¨m sãc) (3 th¸ng 


®o 1 lÇn ®Ó theo dâi) 
 §Õm sè l¸, ®o chiÒu cao l¸ gi÷a (cña c¸c c©y trång dÆm) 
Chóng ta t×m thªm th«ng tin liªn quan ®Õn thö nghiÖm nµy ë ®©u? 
 Häc hái kinh nghiÖm lÉn nhau trong lµng vµ c¸c lµng kh¸c 
 KhuyÕn n«ng, Phßng n«ng nghiÖp huyÖn; C¸n bé kü thuËt ®Þa ph−¬ng gióp d©n 
vÒ th«ng tin thÞ tr−êng, c¸ch tæ chøc tiªu thô l¸ ghe 
 
Nh÷ng ng−êi tham gia x©y dùng tê thö nghiÖm: Rmah Nh¨k, Nay Nghik, Cao Lý 
§Þa ®iÓm & thêi gian: Lµng Ea Ch¨ W©u, ngµy 16/2/2003 
 


 
 


    
 


       
 


           
 


 
 


    
 


       
 


        
 


 
 


          
 


         
 


 


 
                


 
     


 
     


 
 


 
 
 


                          
 


 
C©y l¸ 
Ghe trång 
b»ng h¹t 


C©y L¸ 
ghe cã 
s½n 


C©y l¸ 
ghe trång 
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Phô lôc 5: §Æc ®iÓm h×nh th¸i, sinh th¸i cña c¸c loµi 
c©y trong c¸c thö nghiÖm PTD 


 
Tªn c©y Tªn khoa häc Hä Bé H×nh th¸i Sinh th¸i 
B¹ch ®µn Eucalyptus 


camaldulensis 
Myrtaceae 
(Sim) 


Myrtales 
(sim) 


C©y gç lín, cao ®Õn 25m 
®−êng kÝnh cã thÓ ®Õn 
100cm, l¸ ®¬n phiÕn h×nh 
liÒm cã mïi th¬m, côm hoa 
h×nh t¸n, qu¶ nang më b»ng 
n¾p 


C©y mäc nhanh ë giai ®o¹n 6-
10 tuæi. C©y −a s¸ng, sèng 
trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é nãng 
Èm, cã biªn ®é sinh th¸i réng, 
thÝch hîp trªn nhiÒu lo¹i ®Êt 
kh¸c nhau 


Ch«m 
ch«m 


Nephelium 
lappaceum 


Sapindaceae 
(Bå hßn) 


Sapindales 
(Bå hßn) 


C©y nhì hay nhá, l¸ kÐp cã 
1-4 ®«i l¸ chÐt, côm hoa 
d¹ng xim viªn chuú, Hoa 
kh«ng c¸nh, Qu¶ h×nh trøng, 
mÆt ngoµi cã nhiÒu gai mÒm, 
dµi, ¸o h¹t dÝnh vµo h¹t cã vÞ 
chua, ngät ¨n ngon 


C©y sinh tr−ëng t−¬ng ®èi 
nhanh, thÝch hîp trong nh÷ng 
vïng nãng Èm. C©y cÇn nhiÒu 
¸nh s¸ng. Anh s¸ng gióp cho 
c©y ®Ëu qu¶ tèt, c©y sèng tèt 
trªn ®Êt cã tÇng dµy, c¸t pha, 
tho¸t n−íc 
Th−êng trång c©y b»ng c©y 
ghÐp m¾t. 


§iÒu Anacardium 
occidentale 


Anacardiaceae 
(§iÒu) 


Rutales 
(Cam quýt) 


C©y gç nhá vá x¸m n©u, cao 
6-10m, l¸ ®¬n nguyªn, hoa 
kh«ng ®Òu mÉu 5, häp thµnh 
chuú lín. §µi hîp, trµng 5. 
NhÞ 8-10, bÇu 1 no·n. Qu¶ 
h×nh thËn trªn mét cuèng 
phång gäi lµ qu¶ gi¶. 


C©y ra hoa th¸ng 12-2, qu¶ chÝn 
th¸ng 3-4. 
Loµi c©y −a s¸ng, thÝch hîp víi 
khÝ hËu m−a mïa nhiÖt ®íi, 
sèng ®−îc trªn nhiÒu lo¹i ®Êt. 
Nguyªn s¶n ë Nam Mü. 


Giã bÇu Aquilaria 
crassna 


Thymelaeaceae 
(TrÇm h−¬ng) 


Thymelaeales 
(TrÇm h−¬ng) 


C©y gç nhì, th©n th¼ng 
kh«ng b¹nh vÌ, cao20-30m, 
®−êngkÝnh cã thÓ 80cm, vá 
mµu n©u x¸m tr¾ng, máng 
nhiÒu sîi dai, ®Ó bãc. L¸ ®¬n 
h×nh tr¸i xoan,mÆt trªn xanh 
bãng, mÆt d−íi xanh nh¹t, 
phñ l«ng mÞn x¸m tr¾ng. Hoa 
nhá l−ìng tÝnh. qu¶ h×nh 
trøng. 


C©y mäc nhanh, lµ c©y trung 
tÝnh, thiªn vÒ −a s¸ng, t¸i sinh 
chåi m¹nh, ph©n bè trªn c¸c 
s−ên nói, khe c¹n. C©y th−êng 
sèng trªn c¸c lo¹i ®Êt feralit 
ph¸t triÒn trªn ®¸ mÑ sa th¹ch, 
cuéi kÕt.... 


NÊm mÌo Auricularia 
polytricha 


Auriculariaceae 
(Méc nhØ) 


Auriculiales 
(Méc nhØ) 


Qu¶ thÓ cña nÊm d¹ng tai 
mµu n©u x¸m , líp ngoµi dai, 
bªn trong cã chÊt keo 
KÝch th−íc cña tai nÊm cã 
thÓ kh¸c nhau cã ®Õn 10cm 


Mäc tù nhiªn trªn c¸c c©y gç 
môc ®æ ng· trong rõng hay ®−îc 
g©y trång trªn c¸c chÊt liÖu kh¸c 
nhau, lµ loµi −a Èm vµ Êm 


QuÕ Cinnamomum  
cassia 


Lauraceae 
(Long n·o) 


Laurales 
(Long n·o) 
 


C©y gç nhì, toµn th©n chøa 
tinh dÇu th¬m, l¸ ®¬n mäc 
c¸ch hay ®èi l¸ cã 3 g©n gèc 
næi râ. Côm hoa d¹ng xim 
viªn chuú, hoa tr¾ng xanh, 
qu¶ h×nh tr¸i xoan khi chÝn 
mµu tÝm n©u 


QuÕ con lóc ®Çu mäc t−¬ng ®èi 
chËm, tõ n¨m thø 3 trë ®i mäc 
nhanh h¬n. QuÕ lµ c©y −a s¸ng, 
lóc non h¬i chÞu bãng, thÝch hîp 
®iÒu  kiÖn nhiÖt ®é nãng Èm, 
tÇng ®Êt s©u, tho¸t n−íc, pH 
4,5-5,5 


Tre mì Synocalamus 
latiflorus 


Poaceae 
(Hoµ th¶o) 


Poales 
(Hoµ th¶o) 


C©y cã th©n ngÇm d¹ng cñ, 
th©n tre mäc côm, cao 10-
15m, ®−êng kÝnh gèc 10-
12cm, lãng dµi 35-50cm, 
v¸ch th©n dµy 1,5-2cm. cã 
vßng rÔ ë 3-4 ®èt s¸t gèc, 
c©y ph©n cµnh ë 1/2- 2/3 
th©n vÒ phÝa ngän,  
L¸ réng 3-4cm dµi 20-30cm 
®Çu l¸ nhän 


C©y ®−îc g©y trång réng r·i ë 
c¸c tØnh phÝa nam. 
C©y −a khÝ hËu Êm ¸p, nhiÖt ®é 
trung b×nh n¨m h¬n 20oC, thÝch 
hîp n¬i b»ng ph¼ng hay ch©n 
nói, trªn s−ên dèc cã ®é dèc 
thÊp, trªn ®Êt Èm hay h¬i Èm, 
thÝch hîp c¸c lo¹i ®Êt cã ®é mïn 
trung b×nh, t¬i xèp, kÕt cÊu h¹t 


Xoµi Mangifera 
indica 


Anacardiaceae 
(Hä xoµi) 


Rutales 
(cam quýt) 


C©y nhì cao ®Õn 15m (tuy 
nhiªn c©y ghÐp th−êng thÊp 
h¬n), l¸ ®¬n mäc c¸ch vß l¸ 
cã mïi, côm hoa xim viªn 
chuú, hoa nhá mµu vµng h¬i 
®á, Qu¶ h¹ch h×nh thËn khi 
chÝn mµu vµng cã vÞ chua 
ngät ngon 


C©y −a s¸ng, sinh tr−ëng t−¬ng 
®èi nhanh, thÝch hîp ë nh÷ng 
vïng nãng Èm, l−îng m−a cao. 
ThÝch hîp trªn c¸c lo¹i ®Êt c¸t 
pha, kh«ng thÝch hîp trªn ®Êt 
sÐt, óng bÝ 
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Phô lôc 6: Danh môc tªn khoa häc c©y rõng sö dông 
trong ®Ò tµi 


 
Tªn c©y Tªn khoa häc Hä Hä (VN) Bé  Bé (VN) 
B»ng l¨ng Lagerstroemia calyculata Lythraceae Tö vi Myrtales " 
Bêi lêi Litsea glutinosa Lauraceae Long n·o Laurales Long n·o 
B×nh linh Vitex pubescens Verbenaceae TÕch Lamiales Hoa m«i 
Cµ ch¾c Shorea obtusa Dipterocarpaceae DÇu Malvales " 
CÈm liªn Shorea siamensis Dipterocarpaceae DÇu Malvales " 
Chiªu liªu ®en Terminalia alata Combretaceae Bµng Myrtales Sim 
Chiªu liªu æi terminalia corticosa Combretaceae Bµng Myrtales " 
C¨m xe Xylia xylocarpa Mimosaceae Trinh n÷ Fabales §Ëu 
C¸m Parinari annamense Chrysobalanaceae C¸m Rosales Hoa hång 
Chß xãt Schima superba Theaceae ChÌ Theales ChÌ 
DÎ Lithocarpus spp. Fagaceae DÎ Fagales DÎ 
DÇu ®ång Dipterocarpus tuberculatus Dipterocarpaceae DÇu Malvales B«ng 
DÇu trµ beng Dipterocarpus obtusifolius Dipterocarpaceae DÇu Malvales B«ng 
K¬ nia Irvingia  malayana Simarubaceae Thanh thÊt Rutales Cam quýt 


Lµnh ng¹nh Cratoxylon polyanthum Hypericaceae 
Thµnh 
ng¹nh Theales ChÌ 


QuÕ rõng Cinnamomum iners Lauraceae Long n·o Laurales Long n·o 
Tr©m vèi Syzygium acuminata Myrtaceae Sim Myrtales Sim 
ThÇu tÊu Aporosa microcalyx Euphorbiaceae ThÇu dÇu Euphorbiales ThÇu dÇu 
Tr¸m  Canarium subulatum Burseraceae Tr¸m Rutales Cam quýt 
Tr©m Syzygium spp. Myrtaceae Sim Myrtales Sim 
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Phụ lục 7: Sinh trưởng các thử nghiệm ở làng Đê Tar 
Thời điểm theo dõi Thử nghiệm Chỉ tiêu 


29/7/2003 22/10/2003 6/12/2003 27/6/2004


Htb (cm) 34.4 37.9 38.5 38.6Gió trong rừng nghèo 


Tỷ lệ sống (%) 95 95 91 78


Htb (cm) 62.2 79.3 87.3 Tre mỡ ven suối 


Tỷ lệ sống (%) 74 62 56 55


Số lóng  50 lóng  Nấm mèo 


Khối lượng 
nấm (kg) 


 Thu tổng 
15 Kg nấm 


khô 


 


Htb (cm)  88.0 91.8  Chôm chôm trên rẫy 
cũ 


Tỷ lệ sống (%)  99 96 38


Htb (cm)  30.7 32.2 36.4Quế trong rừng tự 
nhiên thưa nghèo 


Tỷ lệ sống (%)  100 99 29


 


Phụ lục 8: Sinh trưởng các thử nghiệm ở làng Ea Chă 
Wâu 


Thời điểm theo dõi 
Thử nghiệm 


Chỉ tiêu 31/7/03 19/10/03 21/11/03 19/12/03 28/6/04 


Htb (cm) 34.3 36 41.8 48.7 56.5


Số cành     4.5 6   Điều ghép 


Tỷ lệ sống (%) 99 98 95 94 87


Htb (cm) 56.6 65.4 77.0 93.0   Tre mỡ ven suối 
Tỷ lệ sống (%) 82 82 72 69 40


Số lóng      


40 lóng 
gỗ cho 
ra nấm   


Nấm mèo 
Khối lượng nấm 
(kg) 
  


   
  


  
  


10 kg 
nấm   


  


Htb (cm)     27.4 29.9 53.0Bạch đàn  
Tỷ lệ sống (%)     89 88 88


Htb (cm)   61.2 62.7 65.0  70.0Xoài 
Tỷ lệ sống (%)   92 80 77.4 10
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Phụ lục 9: M« h×nh quan hÖ H/D c¸c tr¹ng th¸i rõng 
 
 


Tuong quan H - D rung khop non RIIA y = 0.2985x + 1.3078
R2 = 0.4344
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Tuong quan H/D rung khop non RIIB y = 0.2239x + 2.9423
R2 = 0.4851
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Tuong quan H - D rung khop ngheo RIIIA1
y = 5.2288Ln(x) - 6.704


R2 = 0.4299
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Tuong quan H - D rưng non IIA y = 6.3708Ln(x) - 8.3168
R2 = 0.333
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Tuong quan H-D rung non IIB y = 3.4361x0.3894


R2 = 0.5291
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Tuong quan H - D rung thuong xanh, ngheo - IIIA1
y = 6.0732Ln(x) - 3.3443


R2 = 0.4402
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Tuong quan H - D rung thuong xanh,
trung binh - IIIA2


y = 6.5139Ln(x) - 4.4511
R2 = 0.5743
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Tuong quan H - D rung thuong xanh, giau  - IIIA3 y = 7.2141Ln(x) - 6.4356
R2 = 0.649
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Submission of a project proposal 


Logical Framework Approach for RFPP projects 
RFPP project proposals are to be structured according to the logical framework approach (LFA) which is nowa-
days a standard tool for project planning, monitoring and evaluation in the international cooperation. A one-
page logframe matrix according to the model below is to be included in the research plan. 


 


Further suggested reading on LFA 


IFAD: Managing for Impact in Rural Development: A Guide for Project M&E, http://www.ifad.org/evalua-
tion/guide/index.htm, accessed 15.7.2003. 


NORAD, 1999: The Logical Framework Approach (LFA): Handbook for objectives-oriented planning, NORAD. 








Mô tả đề xuất dự án nghiên cứu 
 
Tên dự án: Xây dựng mô hình quản lý rừng đầu nguồn dựa vào cộng đồng dân 
tộc thiểu số Tây Nguyên - Việt Nam 
 
Địa điểm, quy mô vùng dự án: Lưu vực đầu nguồn Suối Dak RTih đổ về sông Đồng 
Nai, nơi cư trú và canh tác của cộng đồng dân tộc thiểu số M’Nông. Triển khai trên 04 buôn 
của 02 xã Dak RTih và Quảng Tân, thuộc huyện Dăk Rlắp, tỉnh Dăk Nông, Việt Nam. Quy 
mô vùng dự án có diện tích 5,790 ha  
Cơ quan chủ trì: Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng thuộc khoa Nông Lâm, trường Đại 
học Tây Nguyên. 


- Chủ trì: PGS.TS. Bảo Huy, trưởng bộ môn 
- Thành viên nòng cốt gồm 12 giảng viên của bộ môn có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ về các 


chuyên môn về lâm nghiệp xã hội, nông lâm kết hợp, khuyến nông lâm, quản lý lưu 
vực dựa vào cộng đồng, phát triển cộng đồng, quy hoạch sử dụng đất, GIS. 


Cơ quan, địa phương tham gia dự án: 
Dự án được triển khai trên hiện trường và thu hút sự tham gia của các bên liên quan từ cấp 
tỉnh cho đến cộng đồng thôn buôn, điều này tạo ra cơ chế hợp tác cũng như thể chế hoá và lan 
rộng các kinh nghiệm thành công. 


- Cấp tỉnh: Sở Tài Nguyên Môi trường và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 
Dak Nông 


- Cấp huyện: Lãnh đạo huyện Dăk RLắp, các phòng Nông nghiệp địa chính, trạm 
khuyến nông và lâm trường Quảng Tân 


- Cấp xã: Lãnh đạo của 02 xã Dak RTih và Quảng Tân, ban lâm nghiệp của các xã 
- Cấp thôn buôn: Lãnh đạo buôn làng, già làng và toàn bộ người dân tộc thiểu số 


M’Nông của 4 buôn trong 2 xã dự án 
Thời gian tiến hành dự án: 3 năm, từ 1/1/2005 đến 31/12/2007 


1 Lý do hình thành dự án 
Vùng núi Tây Nguyên là nơi cư trú của các cộng đồng dân tộc thiểu số, phân bố buôn làng 
thường theo các lưu vực để canh tác và sử dụng nguồn nước tự nhiên cho sinh hoạt. Tuy 
nhiên trong một vài thập kỹ qua các khu vực này đứng trước nguy cơ phát triển không bền 
vững, trong đó có nguyên nhân là quản lý và sử dụng đầu nguồn tại vùng cao chưa hợp lý. 
Một số vấn đề nổi lên trong thời gian quan liên quan đến quản lý lưu vực ở các cộng đồng 
vùng cao Tây Nguyên: 


- Đất đai sử dụng thiếu quy hoạch, đặc biệt là chưa quan tâm đến quy hoạch các lưu 
vực trong hệ thống phát triển sản xuất. Điều này dẫn đến một số diện tích rừng đầu 
nguồn ven sông suối bị phá đi để lấy đất canh tác nông nghiệp 


- Quyền quản lý và kiểm soát các lưu vực đầu nguồn của các cộng đồng dân tộc thiểu 
số chưa được xem xét để phát huy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý đất và 
nguồn nước 


- Áp lực của thị trường cây công nghiệp lên vùng cao như trồng cà phê, cao su, trồng 
rừng nguyên liệu đã tác động đến sự an toàn của các khu vực cần bảo vệ để duy trì 
nguồn nước. Đặc biệt là sự phát triển cây cà phê, một cây cần nhiều nước tuới trong 
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mùa khô đã làm thay đổi đáng kể sự cân bằng nước vùng cao kể cả dòng chảy mặt 
cũng như mạch nước ngầm 


- Thể chế tổ chức để quản lý rừng đầu nguồn chưa được phát triển, trong khi đó các 
truyền thống quản lý rừng đầu nguồn của các cộng đồng dân tộc thiếu số chưa được 
đánh giá và phát huy. 


 
Những vấn đề trên đã gây ra các tác động đến phát triển bền vững của các cộng đồng vùng 
cao và ảnh hưởng đến các khu vực dân cư ở hạn nguồn cũng như các cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, 
thuỷ điện. Những tác động hiện tại và tiềm năng là: 


- Đất đai canh tác vùng cao nhanh chóng xói mòn vì chưa có biện pháp hạn chế dòng 
chảy mặt 


- Lũ quét thường xuất hiện trong mùa mưa gây thiệt hại mùa màng và tính mạng của cư 
dân trong vùng 


- Chất lượng nguồn nước cho tiêu dùng, sinh hoạt bị ô nhiểm do hệ thống canh tác sử 
dụng chất hoá học cũng như do rửa trôi đất mặt 


- Mất cân bằng nguồn nước giưã hai mùa mưa và màu khô ảnh hưởng đến canh tác, 
tưới tiêu nước 


- Ảnh hưởng đến hệ thống thuỷ lợi và thuỷ điện bên dưới nguồn 
 
Với các lý do đó cần thiết có những chương trình dự án hỗ trợ cộng đồng địa phương và 
chính quyền địa phương trong việc nâng cao nhận thức về quản lý đầu nguồn và có những 
chương trình kế hoạch hành đồng thiết thực, cụ thể cho từng vùng lưu vực để góp phần bảo 
vệ nguồn nước phục vụ cho đời sống của người dân địa phương và đóng góp vào phát triển 
bền vững kinh tế, xã hội và môi trường. 


2 Mục đích dự án 
Mục đích phát triển (Development Goal)  
Các vùng đầu nguồn được quản lý bền vững góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội và 
môi trường vùng cao 
 
Mục đích dự án (Project Goal) 
Phát triển mô hình quản lý đầu nguồn dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần quản lý 
nguồn nước và cải thiện sử dụng đất rừng vùng dự án. 
 
Mục tiêu dự án (Objetcives) 
Dự án nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể sau: 


1. Nâng cao nhận thức và năng lực cho cộng đồng và các bên liên quan trong quản lý 
các lưu vực đầu nguồn 


2. Phát triển phương pháp quy hoạch, giao đất giao rừng và phát triển công nghệ công 
nghệ có sự tham gia để quản lý rừng, đất đai trong lưu vực. 


3. Các kinh nghiệm quản lý lưu vực được tài liệu hoá, thể chế hoá ở địa phương vùng 
cao 







 3


Ma trận lập dự án PPM (2005 - 2007) 
 


Mục đích 
phát triển 


Các vùng đầu nguồn được quản lý bền vững góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường vùng cao 
 


Mục đích 
Phát triển mô hình quản lý đầu nguồn dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần quản lý nguồn nước và cải thiện sử dụng 
đất rừng vùng dự án. 


 


 
  Tóm tắt Chỉ thị đo lường Phương pháp kiểm tra 


(MoV) 
Giả định 


Mục tiêu 1 Nâng cao nhận thức và năng lực 
cho cộng đồng và các bên liên 
quan trong quản lý các lưu vực 
đầu nguồn 


- Cộng đồng có khả năng tham gia vào 
việc đánh giá, lập kế hoạch quản lý đất 
đai lưu vực họ sinh sống 


- Có sự hợp tác chặt chẻ giữa cộng 
đồng và các bên liên quan trong quản 
lý lưu vực. 


- Báo cáo 6 tháng và 
năm 


- Báo cáo tác động 


04 buôn lựa chọn và các 
bên liên quan từ cấp xã đến 
tỉnh cam kết tham gia 


Kết quả 
mong đợi 
  


1.1. Các đánh giá hiện trạng quản 
lý đầu nguồn được thực hiện với 
sự tham gia của cộng đồng và các 
bên liên quan 


- Đến giữa năm đầu tiên một báo cáo 
đánh giá hiện trạng quản lý đầu nguồn 
vùng dự án được hoàn thành 


- Đến năm cuối cùng của dự án (2007) 
báo cáo đánh giá về sự thay đổi trong 
nhận thức cũng như hoạt động quản lý 
đầu nguồn được thực hiện nhằm đánh 
giá tác động của dự án 


 
 
 
 
 
 
 
 


- Báo cáo đánh giá 
quản lý lưu vực đầu 
tiên  (6/2005) 


- Báo cáo tác động 
(11/2007) 
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  Tóm tắt Chỉ thị đo lường Phương pháp kiểm tra 
(MoV) 


Giả định 


1.2. Các khoá tập huấn về quản lý 
lưu vực dựa vào kiến thức bản địa 
được phát triển đáp ứng  nhu cầu 
quản lý đầu nguồn và phát triển 
kinh tế của cộng đồng 


- Kiến thức bản địa được nghiên cứu 
phát hiện và tài liệu hoá đến cuối năm 
2005. Kết quả của nó kết hợp với các 
quy chế phòng hộ đầu nguồn để thiết 
kế các khoá đào tạo 


- Đến tháng 12 năm 2005,  2 khoá tập 
huấn trọn gói được thực hiện để nâng 
cao năng lực cho CB địa phương và 
các bên liên quan để họ có khả năng 
áp dụng kỹ năng mới trong việc nhằm 
hỗ trợ  cho cộng đồng quản lý đầu 
nguồn 


- Các tài liệu trọn gói về 
kỹ thuật 


- Tài liệu tập huấn và 
báo cáo 


- Báo cáo tác động  


Có sự hợp tác và quan tâm 
của lãnh đạo cấp xã, huyện 
để tổ chức các tập huấn 


Mục tiêu 2 Phát triển phương pháp quy 
hoạch, giao đất giao rừng  và 
phát triển công nghệ công nghệ 
có sự tham gia để quản lý rừng, 
đất đai trong lưu vực 


- Phương pháp quy hoạch lưu vực, giao 
đất giao rừng dựa vào cộng đồng và 
phát triển công nghệ có sự tham gia 
được cấp thẩm quyền phê chuẩn để 
áp dụng trong vùng dự án 


- Các phuơng pháp này được chia sẻ 
và lan rộng trong các buôn và địa 
phương khác bởi cán bộ kỹ thuật cấp 
huyện, tỉnh 


- Các thử nghiệm phát triển công nghệ 
giúp nâng cao hiệu quả canh tác đất 
và quản lý nguồn nước trong từng 
buôn 


- Bản phê chuẩn áp 
dụng quy hoạch và 
công nghệ sử dụng 
đất đầu nguồn 


- Báo cáo tác động  


Cấp tỉnh, huyện cam kết hỗ 
trợ cho tiến trình thử 
nghiệm phương pháp 


Kết quả 
mong đợi 


2.1. Quy hoạch sử dụng đất và 
giao đất giao rừng đầu nguồn cho 
cộng đồng có sự tham gia được 
thử nghiệm và phát triển 


- Mỗi năm có hai buôn được tiến hành 
quy hoạch sử dụng đất và giao đất 
rừng đầu nguồn để quản lý 


- Cộng đồng hài lòng và áp dụng quy 
hoạch vào trong canh tác và quản lý 
đất đai đầu nguồn 


- Bản đồ quy hoạch 
- Bản phương án quy 


hoạch 
- Báo cáo tác động  


UBND huyện có vai trò tích 
cực trong  trao đổi thông tin 
và điều phối hoạt động 
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  Tóm tắt Chỉ thị đo lường Phương pháp kiểm tra 
(MoV) 


Giả định 


2.2. Phương pháp phát triển công 
nghệ có sự tham gia (PTD ) theo 
chủ đề quản lý đầu nguồn được áp 
dụng để cải tiến sử dụng đất rừng 
bền vững về kinh tế và phòng hộ 


- Bốn đợt khởi xướng PTD được triển 
khai ở 4 buôn. Mỗi năm 2 buôn.  


- Các kỹ thuật công nghệ mới đáp ứng 
được nhu cầu cộng đồng trong sử 
dụng đất và góp phần bảo vệ nguồn 
nước. Mỗi buôn có ít nhất 2 thử 
nghiệm canh tác đất dốc, quản lý đất 
ven suối có hiệu quả vào cuối năm 
2006 


 


- Báo cáo khởi xướng 
và kết quả PTD hàng 
năm 


- Báo cáo tác động  
 


- Có sự hỗ trợ và tham 
gia của ngành địa chính 
và khuyến nông lâm để 
chuẩn bị cho lan rộng 
phương pháp tiếp cận 
hiệu quả  


Mục tiêu 3 
 


Các kinh nghiệm quản lý lưu 
vực được tài liệu hoá, thể chế 
hoá ở địa phương vùng cao 


- Kết quả của những thực tiễn ưu việt 
được tài liệu hoá và chia sẻ với các 
bên liên quan 


- Cán bộ địa phương bắt đầu sử dụng 
phương pháp tiếp cận mới cho các 
vùng khác 


- Các tài liệu hướng 
dẫn về phương pháp 


- Báo cáo tác động  
 


- Lãnh đạo địa phương 
hỗ trợ cho việc tổ chức 
các hội thảo đánh giá và 
tập huấn để phát triển 
viêc ứng dụng phương 
pháp mới 


Kết quả 
mong đợi  


3.1. Các thực tiến quản lý đầu 
nguồn tốt được tài liệu hoá 


- Có 02 hướng dẫn về quy hoạch đầu 
nguồn và phát triển công nghệ được 
xây dựng, in ấn và phân bổ cho các 
bên liên quan vào giữa năm 2007 


- Có ít nhất 03 hướng dẫn kỹ thuật canh 
tác vùng đầu nguồn được xây dựng 
vào giữa năm 2007 


 


- Các tài liệu hướng 
dẫn 


- Lãnh đạo huyện và Sở 
Tài Nguyên môi trường 
hỗ trợ cho việc lan rộng 
sử dụng các hướng dẫn 


3.2. Các thực tiễn, phương pháp 
quản lý đầu nguồn dựa vào cộng 
đồng được thể chế hoá trong hoạt 
động quy hoạch sử dụng đất 


- Phương pháp quản lý đầu nguồn 
được cán bộ quy hoạch áp dụng ở các 
buôn khác 


-    Báo cáo tác động  - Lãnh đạo huyện và Sở 
Tài Nguyên môi trường 
phê chuẩn các hướng 
dẫn để cho phép áp 
dụng rộng 
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3 Thông tin về vùng dự án đề xuất 
3.1 Kinh tế, xã hội 
Vùng dự án đề xuất nằm trong lưu vực đầu nguồn thuộc huyện Đak R'Lâp, bao gồm 2 xã 
Quảng Tân và Đak R'Tih, nằm về phía tây nam cách trung tâm tỉnh Đak Nông 40Km. 
 
Thành phần dân tộc chủ yếu là đồng bào thiểu số người M'Nông, cùng với một số cộng đồng 
di cư phía bắc vào như Tày, Nùng và người Kinh sinh sống. 
Theo số liệu thống kê năm 2002 thì dân số của 2 xã trong vùng dự án như sau 


Dân số và thành phần dân tộc 2 xã 
Xã Đak R'Tih Quảng Tân Tổng 
Số hộ 962 1,374 3,380 
Nhân khẩu 4,231 6,046 14,873 
Số thôn buôn 6 7 19 
% đồng bào dân 
tộc thiểu số 83 32  


 
Dân số trong vùng tăng nhanh trong khoảng vài ba thập kỷ gần đây, theo số liệu thống kê dân 
số 3 xã tăng trong các năm như sau  


Tăng dân số ở 2 xã 
Xã Đak R'Tih Quảng Tân 


Năm 1992 1999 2002 1992 1999 2002 


Số hộ 538 561 962 373 1,129 1,374 
Số khẩu 2,692 3,344 4,231 1,865 5,370 6,046 


 
Hiện tại mật độ dân số trong vùng là 27 người/km2. Sự gia tăng dân số ở đây chủ yếu là do 
gia tăng cơ học bởi sự di dân tự do của nhiều người dân ở vùng khác đến. Người mới đến đã 
chiếm phá rừng để lấy đất canh tác nông nghiệp, trong đó đáng kể nhất là do tác động của thị 
trường giá cả tăng cao nên phổ biến hiện tượng phá rừng để trồng cây công nghiệp hàng hóa 
chủ yếu là cà phê và những năm gần đây là trồng cao su. Người mới đến định cư đã mua bán, 
tranh chấp đất đai với người dân tại chỗ gây nên những xáo trộn lớn trong quản lý sử dụng 
đất, rừng tại địa phương. Đây chính là nguyên nhân làm cho diện tích và chất lượng rừng của 
địa phương suy giảm mạnh trong những năm qua. 
Với thực trạng trên, trong những năm qua chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan 
đã có những giải pháp lớn nhằm ổn định và phát triển sản xuất, hạn chế tác động đến tài 
nguyên như định canh định cư, đẩy mạnh công tác khuyến nông lâm, đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tấng, giao đất giao rừng…Tuy nhiên hiệu quả của các giải pháp đạt được cho đến nay là 
rất hạn chế, chủ yếu bởi các nguyên nhân: 
- Định canh định cư chỉ căn căn cứ vào các yếu tố kinh tế kỹ thuật mà chưa chú trọng yếu tố 


văn hóa xã hội, chưa xem xét lồng ghép quản lý đất rừng theo truyền thống. 
- Các chương trình phát triển nông thôn còn mang tính áp đặt từ trên xuống, chưa thực sự 


xuất phát từ nhu cầu của người dân, thiếu sự tham gia của người dân 
- Chưa có quy hoạch sử dụng tài nguyên đất, rừng theo hướng lâu dài bền vững, đặc biệt là 


vai trò phòng hộ đầu nguồn của khu vực. 
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Phần lớn đời sống người dân trong vùng dựa vào nông nghiệp, trong đó canh tác nương rẫy 
để giải quyết lương thực tại chỗ là phổ biến đối với đồng bào dân tộc, trong 10 năm gần đây 
cây công nghiệp cũng từng bước được phát triển như cà phê, cao su, điều. Ngoài ra để định 
canh định cư nhiều xã đã được phát triển thuỷ lợi để hình thành các khu canh tác lúa nuớc với 
mục đích làm giảm áp lực lên tài nguyên rừng. Quỹ đất đai được quy hoạch cho nông nghiệp 
hiện tại cho người dân tại chỗ là thấp, chưa có điều kiện đầu tư thâm canh nên năng suất thấp. 
 


Diện tích canh tác nông nghiệp của 2 xã năm 2002 
Xã Đak R'Tih Quảng Tân Tổng 


Diện tích lúa nước (ha) 117 65 292 
Diện tích lúa rẫy (ha) 60 55 195 
Diện tích cà phê (ha) 850 2,785 4,838 
Diện tích tiêu(ha) 31 19 113 
Diện tích điều (ha) 96 104 200 
Diện tích cao su (ha) 713 192 1,491 


Tổng 1,907 3,264  
 
Thu nhập của hộ gia đình trong vùng chủ yếu từ hai nguồn là nông nghiệp (lúa, ngô, cà phê, 
điều) và lâm sản ngoài gỗ, đối với nhiều hộ nghèo thì thu nhập từ các sản phẩm từ rừng 
chiếm phần quan trọng. 
 
Thành phần kinh tế hộ gia đình: Hộ khá, đủ ăn 15%; hộ trung bình: 34%, hộ nghèo đói 51%. 
 
Đời sống và canh tác của người dân trong vùng có liên quan mật thiết với nguồn nước tự 
nhiên. Cộng đồng bản địa có tập quán truyền thống định cư và canh tác theo nguồn nuớc 
suối, buôn làng sử dụng nguồn nước suối để sinh hoạt, canh tác lúa nước và tưới tiêu cho cây 
trồng, đặc biệt là cà phê. Nhiều hộ sử dụng năng lượng của các suối để xây dựng các thuỷ 
điện nhỏ, cung cấp điện sinh hoạt cho gia đình. Mặt khác đây còn là vùng đầu nguồn tích 
nước cho nhà máy thuỷ điện Trị An trên sông Đồng Nai.  
 
Hệ thống giao thông trong huyện phát triển khá nhanh, đường quốc lộ và liên xã được nâng 
cấp nhựa hóa theo chương trình 135, đường liên thôn được rãi đất cấp phối thuận lợi cho việc 
đi lại và giao lưu hàng hóa. Các xã đều có bưu điện, hệ thống thông tin liên lạc đang được cải 
thiện đáng kể. Phần lớn các thôn trong xã đều đã có điện lưới quốc gia. 
Các xã đều có trường cấp I và II nhưng nhìn chung số lượng con em đồng bào dân tộc thiểu 
số đến trường còn hạn chế. Mỗi xã đều có trạm y tê, nhưng rất thiếu cán bộ y tế, thuốc men 
cũng như các cơ sở dịch vụ cho y tế cộng đồng.   


3.2 Điều kiện tự nhiên  
Chế độ nhiệt: nhiệt độ trung bình năm 22,20C; nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối năm: 
35,80C, thấp nhất: 8,20C, biên độ dao động nhiệt trong ngày là 11,00C; nhiệt độ mặt đất trung 
bình năm: 27,40C; tổng nhiệt độ trung bình năm 8400 - 85000C 
Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm 2413mm; lượng mưa ngày lớn nhất trong năm: 
106mm; số ngày mưa trung bình năm 196 ngày; thời gian mưa cực đại từ tháng sáu đến tháng 
tám; chỉ số ẩm ướt trên 2,0. Mùa mưa thường đến sớm, thường vào cuối tháng 3, kéo dài đến 
tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Lượng mưa rơi vào mùa mưa chiếm đến 
92% tổng lượng mưa cả năm. Lượng mưa lớn và tập trung đã bổ sung nguồn nước cho các hệ 
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thống sông suối, thuỷ lợi phục vụ canh tác lúa nước và tưới các cây công nghiệp như cà phê, 
tuy nhiên lượng mưa lớn cũng ảnh hưởng làm hạn chế lựa chọn cơ cấu cây trồng và gây nên 
xói mòn và rữa trôi đất. 
Độ ẩm và lượng bốc hơi: độ ẩm tương đối trung bình năm: 83%; độ ẩm tương đối thấp nhất 
tuyệt đối năm: 10%; độ ẩm tương đối thấp nhất trung bình năm: 56%; lượng bốc hơi (Piche) 
trung bình năm: 926,3mm; lượng bốc hơi trong các tháng mùa khô lớn hơn nhiều so với 
lượng mưa, do vậy màu khô rất thiếu nước, đất đai khô hạn, cùng với gió khô thổi mạnh gây 
nên khó khăn không đảm bảo cân bằng nước cho cây trồng trong các hệ canh tác. 
Gió: có 2 hướng gió hại chính là Đông bắc và Tây nam. Hướng gió phổ biến trong năm là 
Đông bắc. Tốc độ gió trung bình: 1,3m/s, tốc độ gió mạnh nhất trong năm: 18 - 20m/s. 
 
Thuỷ văn: Trong khu vực có rất nhiều suối có nước quanh năm, thuận lợi cho sản xuất cây 
trồng hàng hóa, cây công nghiệp. Hệ thống suối chính là suối Đak R'Lâpvà Đak Lung…đây 
là các suối đổ về thuỷ điện Thác Mơ tỉnh Bình Phước và hệ thống suối Đak R'Tih đổ về sông 
Đồng Nai có thuỷ điện Trị An thuộc tỉnh Đồng Nai. Do vậy việc quản lý các lưu vực rừng 
đầu nguồn ở đây là hết sức quan trọng.  
 
Địa hình đất đai: Địa hình trong khu vực có dạng đồi lượn sóng, đất đai canh tác phân bố chủ 
yếu trên sườn dốc, độ dốc phổ biến 10 -150. Độ cao so với mặt biển cao nhất là 868m, trung 
bình là 800m và vùng thấp nhất là 700m. 
Đất đai trong khu vực chủ yếu là đất feralit nâu đỏ phát triển trên đá mẹ bazan, có tầng đất 
dày. Đất thích hợp cho việc phát triển cây trồng công nghiệp như cà phê, cao su, cây ăn quả 
và một số loại cây nông nghiệp ngắn ngày. Tuy nhiên hiện tượng xói mòn, rửa trôi xảy ra 
mạnh ở các khu vực mất thảm thực vật rừng che phủ. Do đó việc quy hoạch sử dụng đất có 
sự tham gia là hết sức cấp thiết, phòng hộ rừng đầu nguồn và phát triển canh tác hướng đến 
bảo tồn đất và nước là hết sức quan trọng ở đây. 
Phần lớn đất đai trong khu vực là đất feralit nâu đỏ phát triển trên đá mẹ bazan, đây là loại 
đất có khả năng giữ nước kém, lại chóng bị bạc màu và kết von thoái hóa. 
 
Rừng tự nhiên trong khu vực chủ yếu là rừng lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, chủ yếu 
là các loài cây thân gỗ xen lẫn một ít tre nứa. Diện tích và chất lượng rừng suy giảm mạnh 
trong thời gian qua. Tỷ lệ che phủ rừng giảm từ 85% (năm 1960) xuống còn 78% (1994) và 
hiện nay còn khoảng  70%. Trạng thái gồm nhiều loại từ đất không có rừng đến các trạng thái 
rừng non, nghèo và trung bình. Rừng giàu chỉ còn phân bố ở vùng sâu xa khu dân cư và trên 
các đỉnh dông, núi cao. 


3.3 Tình hình quản lý rừng và đất đai lưu vực đầu nguồn 
Với diễn biến khai thác rừng, canh tác nương rẫy và chuyển đổi đất rừng để trồng cây công 
nghiệp trong thời gian qua đã gây ra những hậu quả xấu như hạn hán thiếu nước cho sinh 
hoạt đời sống và canh tác vào mùa khô, lũ lụt vào mùa mưa, đồng ruộng thiếu nước nên chỉ 
canh tác được một vụ trong năm, đất đai nhiều nơi bạc màu, kết von bề mặt không canh tác 
được, khả năng điều tiết nguồn nước cho các dòng sông lớn bên dưới kém nên ảnh hưởng đến 
công suất của các nhà máy thuỷ điện. 
Chủ quản lý sử dụng các diện tích rừng hiện nay chủ yếu là các lâm trường quốc doanh, sự 
tham gia của người dân, cộng đồng địa phương vào các chương trình quản lý phát triển rừng 
rất hạn chế. Quy ước sử dụng đất, rừng truyền thống chưa được tôn trọng và không rõ ràng, 
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cùng với các áp lực về dân số do di dân tự do, phát triển ồ ạt cây công nghiệp hàng hóa, trồng 
rừng nguyên liệu …dẫn đến nẩy sinh tranh chấp trong quá trình sử dụng đất, tất cả những đều 
này đã gây nên áp lực khá nặng nề lên tiến trình tiến đến quản lý tài nguyên thiên nhiên ổn 
định bền vững.  
 
Trong vùng có buôn Bunơr thuộc xã Đak R'Tih từ năm 2000 đã tiến hành giao rừng tự nhiên 
cho cộng đồng quản lý, cách làm này đã tạo nên bước ngoặc khá lớn về việc xác nhận quyền 
quản lý tài nguyên rừng của cộng đồng, thu hút được sự tham gia của người dân tộc thiểu số 
trong quản lý kinh doanh và bảo vệ rừng. Tuy nhiên diện tích rừng giao cho cộng đồng đến 
nay còn rất ít (1000 ha), vị trí giao chưa xem xét đến quản lý rừng theo truyền thống, thủ tục 
giao phức tạp, chưa có các chính sách, giải pháp căn bản để hỗ trợ giúp cộng đồng quản lý 
kinh doanh rừng sau khi được nhận.  
 
Đất đai sản xuất do phòng nông nghiệp địa chính huyện quản lý về mặt nhà nước, phần lớn 
chỉ có đất thổ cư đã cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, các loại đất sản xuất chưa cấp bìa đỏ 
nên người dân chưa yên tâm đầu tư cho sản xuất, hiện tượng tranh chấp đất đai còn xảy ra. 
Nguồn nước do phòng thuỷ lợi huyện quản lý, chưa có sự tham gia của người dân, cộng đồng 
trong lập kế hoạch, quản lý và giám sát sử dụng tài nguyên nước. Thiếu ngân sách để đầu tư 
cho các công trình thuỷ lợi như hồ đập chứa nước và hệ thống tưới tiêu nước cho các đồng 
ruộng. Chưa có giải pháp nâng cao năng lực của cộng đồng trong việc quản lý sử dụng nguồn 
nước.  
 
Về sử dụng đất trong lưu vực:  
- Phần lớn các đỉnh đồi, núi được bao phủ bởi rừng tự nhiên, đây chính là lớp thảm phủ 


quan trọng quyết định năng lực phòng hộ đầu nguồn trong khu vực. Tuy nhiên trãi qua 
thời gian dài đã bị tác động mạnh như việc khai thác gỗ, chặt chọn của các lâm trường 
quốc doanh, phát đốt để làm nương rẫy và trồng cây công nghiệp của người dân địa 
phương. Do vậy, cần nhanh chóng có các giải pháp quy hoạch quản lý bền vững, giao 
rừng cho cộng đồng quản lý, phát triển kỹ thuật lâm nghiệp, xây dựng các hệ thống canh 
tác bảo tồn đất và nước để duy trì và phát huy năng lực phòng hộ đầu nguồn của khu vực. 


- Sườn đồi là các loại cây trồng công nghiệp, nông nghiệp ngắn ngày với mức độ đầu tư 
thấp, độc canh, chưa thực hiện các giải pháp canh tác bảo tồn đất và nước trên đất dốc nên 
hiện tượng xói mòn rữa trôi diễn ra mạnh, đất nhanh chóng suy giảm độ phì, năng suất thu 
hoạch giảm thấp phải bỏ hóa đất và chuyển đổi vị trí, tiếp tục phát rừng để canh tác. 


- Chân đồi là nương rẫy của người dân và đất bỏ hóa. Các loại đất này chiếm diện tích lớn 
lại phân bố sát các hệ thống suối nên có ảnh hưởng đến dòng chảy của lưu vực nước. 


- Dưới thấp là các ruộng lúa nước nhỏ hẹp, chưa có hệ thống thuỷ lợi tưới và tiêu nước nên 
canh tác rất khó khăn, chỉ canh tác được một vụ trong năm vì mùa mưa thường bị úng 
ngập. Ruộng lúa chưa đầu tư thâm canh , nên năng suất thấp, bấp bênh.  


 
Bốn buôn được lựa chọn để thực hiện dự án thuộc hai xã Dak RTih và Quảng Tân có diện 
tích 5,790 ha với các loại thảm phủ thực vật trong bảng sau và thể hiện trên bản đồ 
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Thảm phủ trong lưu vực của 4 buôn dự án  
Land cover 
class Land cover in hectare 
1 Paddy 432.7 
2 Mixed agriculture 2,741.3 
3 Mixed grass 9.4 
4 Open forest 798.9 
5 Closed forest 1,728.7 
6 Water bodies 63.5 
7 Reforestation 15.5 
Total  5,790 


 


4 Những đặc điểm quan trọng của dự án 
4.1 Phương pháp để đổi mới quản lý đầu nguồn và tiềm năng cho phát triển 


bền vững về kính tế, xã hội và môi trường 
Phương pháp và cách tiếp cận đổi mới được thực hiện trong dự án này là: 
- Tổ chức nghiên cứu đánh giá quản lý lưu vực đầu nguồn về các lĩnh vực kinh tế, xã hội và 


tác động môi trường có sự tham gia của người dân bản địa và các bên liên quan. Vấn đề 
đầu nguồn ít được đánh giá đầy đủ ở Việt Nam, đặc biệt là ở vùng cao, nếu có thì thường 


- 
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là các đánh giá mang tính kỹ thuật, yếu tố văn hoá, xã hội chưa được chú trọng, do đó thực 
hiện phương pháp này là cơ hội để cho các bên và cộng đồng có sự hiểu biết toàn diện về 
vai trò của nguồn nước trong phát triển. Phương pháp làm việc là thử nghiệm phương 
pháp tiếp cận có sự tham gia và đúc kết sau khi có những kinh nghiệm từ thực tế. Đồng 
thời đánh giá có sự tham gia sau một thời gian thử nghiệm các giải pháp quản lý, sử dụng 
đất sẽ là cơ sở để cộng đồng và các bên liên quan tổng kết các kinh nghiệm để lan rộng 


- Quy hoạch đầu nguồn và giao đất giao rừng cho từng buôn/cộng đồng có sự tham gia và 
lồng ghép nó vào trong quy hoạch sử dụng đất. Đây là điểm mới của dự án, vì hầu hết các 
quy hoạch sử dụng đất trước đây chưa xem xét đầy đủ để quy hoạch quản lý lưu vực, 
ngoài ra chỉ có một số ít đuợc thực hiện theo phương pháp có sự tham gia 


- Phát triển công nghệ có sự tham gia theo chủ đề quản lý và sử dụng bền vững đất đai, 
thảm thực vật trong lưu vực được áp dụng. Ở đây kiến thức bản địa và kỹ thuật được lồng 
ghép để tìm ra các thử nghiệm canh tác, quản lý thích ứng với điều kiện đa dạng và phức 
tạp trong quản lý lưu vực, nguồn nước cũng như tạo ra thu nhập cho người dân. 


 
Như vậy ở đây tạo ra những đổi mới, các tác động: 
- Nâng cao nhận thức về vai trò quản lý lưu vực để phát triển bền vững cho cộng đồng và 


các bên liên quan 
- Xây dựng cách tiếp cận có sự tham gia trong quản lý đất đai, lưu vực. Quản lý lưu vực dựa 


vào chính cộng đồng đang sinh sống ở đó, phát triển các định chế thích hợp để quản lý lưu 
vực 


- Hỗ trợ cho tiến trình quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng chú trọng đến quản lý lưu 
vực và phát triển các công nghệ quản lý, sử dụng đất đai đầu nguồn thích hợp với điều 
kiện vùng cao, nông dân và do nông dân quyết định lựa chọn, quản lý nó với sự hỗ trợ của 
các bên liên quan. 


Các yếu tố này sẽ đóng góp cho tiềm năng phát triển bền vững về kinh tế, xã hôi, môi truờng 
đối với các cộng đồng sống trong các lưu vực vùng cao. 


4.2 Các chuyển giao, nhân rộng về mặt địa lý và tổ chức  
Từ kết quả thực hiện ở 4 buôn vùng dự án sẽ là cơ sở để lan rộng ra các địa phương, vùng lưu 
vực khác cũng như được phát triển bởi các cơ quan liên quan: 
- Đây được xem như là mô hình trình diễn để tổ chức nông dân và và các cấp ban ngành 


liên quan tham quan, học hỏi để áp dụng cho mình 
- Các bên liên quan, các cơ quan quan trọng được thu hút tham gia suốt tiến trình, họ sẽ là 


người áp dụng phương pháp này ở nơi khác 
- Các phương pháp mới có hiệu quả được cơ quan chuyên môn thừa nhận và áp dụng rộng 


nhiều nơi khác 
- Quy hoach quản lý đầu nguồn, và giao rừng đầu nguồn cho cộng đồng được lồng ghép vào 


quy hoạch sử dụng đất là cơ sở để nhân rộng cách tiếp cận quản lý đầu nguồn ở vùng cao 
dựa vào cộng đồng 


- Phân tích và xác định đúng các bên liên quan tham gia dự án sẽ là cơ sở để phát triển bền 
vững kết quả dự án khi kết thúc 


- Các kinh nghiệm được giám sát, tài liệu hoá tốt cũng là cơ sở để các bên liên quan áp dụng 
rộng rải. 
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C¬ quan tμi trî §¹i häc T©y nguyªn


Ban ®iÒu hμnh dù ¸n
- UBND huyÖn Dak RL¾p


- Bé m«n Qu¶n lý tμi nguyªn rõng


C¸c phßng
NN ®Þa chÝnh,


khuyÕn n«ng, l©m
tr−êng


UBND 2 x·
Qu¶ng T©n vμ D¨k


RTih


C¸c së
Tμi nguyªn
m«i tr−êng,
NN & PTNT


 


04 bu«n dù ¸n trong l−u vùc


Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 


4.3 Tính thuyết phục của dự án 
Những điểm chính sau là mấu chốt để xem xét thực hiện dự án: 
- Phát triển được cơ chế quản lý đầu nguồn, lưu vực bởi người dân bản địa. Điều này là 


quan trọng và cũng là định hướng phát huy dân chủ cơ sở của Chính phủ Việt Nam 
- Quản lý đầu nguồn, lưu vực là một cấu phần quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất, giao 


đất giao rừng ở rừng vùng cao. Sự thiếu hụt này đã xãy ra và đã bị trả giá bởi sự không 
bền vững trong phát triển kinh tế xã hội và môi trường vùng cao 


- Khu vực đầu nguồn và lưu vực có những điều kiện đa dạng, phức tạp và nhạy cảm về 
nhiều mặt; do đó các tiếp cận hàn lâm, kỹ thuật để quản lý sẽ không thích ứng. Phát triển 
công cụ và phương pháp có sự tham gia là cơ sở để xây dựng một kế hoạch phát triển bền 
vững dựa vào năng lực, nhu cầu của người dân bản địa 


- Kết hợp được bảo vệ đầu nguồn với tạo ra thu nhập thông qua các thử nghiệm đổi mới 
canh tác vùng lưu vực sẽ góp phần cải thiện đời sống người dân nghèo là quan trọng. Khác 
với  cách tiếp cận quy hoạch chỉ đơn thuần bảo vệ rừng trong vùng phòng hộ. 


5 Tổ chức của dự án và phương pháp tiếp cận quản lý dự 
án 


5.1 Tổ chức quản lý dự án 
Cấu trúc dự án được thiết kế như sau: 
- Dự án được ký kết giữa cơ quan tài trợ với 


Đại học Tây Nguyên, và hai bên sẽ quản lý, 
giám sát, đánh giá kết quả dự án.  


- Ban điều hành dự án gồm có: UBND huyện 
Dăk RLắp và Bộ môn Quản lý tài nguyên 
rừng - Đại học Tây Nguyên. Trong đó Bộ 
môn như là một đơn vị tư vấn thực thi dự 
án nằm trong ban điều hành.  


- Các thành viên dự án và các bên liên quan 
thực hiện dự án: 


o Các Sở liên quan đến quản lý đất đai, 
nguồn nước: Sở Tài Nguyên Môi 
trường, Sở NN & PTNT 


o Các ban ngành cấp huyện: Phòng NN 
và địa chính, trạm khuyến nông, lâm 
trường Quảng Tân 


o UBND 2 xã Quảng Tân và Dak RTih 
o 04 buôn thuộc 2 xã dự án 


5.2 Phương pháp lập kế hoạch, thực thi và giám sát đánh giá dự án 
Lập kế hoạch: 
Kế hoạch đựơc lập từ dưới lên (cấp thôn buôn) với sự tham gia của các thành viên dự án và 
tư vấn bởi bộ môn quản lý tài nguyên rừng. Sau đó kế hoạch sẽ được trình cho ban điều hành 
phê duyệt.  
Ban điều hành dự án sẽ phê duyệt kế hoạch, điều phối việc thực hiện kế hoạch 
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Thực thi và giám sát, đánh giá: 
Trong kế hoạch chỉ rõ đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp và đơn vị tư vấn. Dựa vào đây để tổ 
chức thực hiện 
Việc giám sát và đánh giá theo nguyên tắc có sự tham gia, dựa vào các báo cáo và một số 
phương pháp khác như đánh giá tác động từ đơn vị bên ngoài, khảo sát hiện trường (Phương 
pháp giám sát được trình bày chi tiết trong khung logic) 
Các bên tham gia thực có báo cáo kết quả sau mỗi hoạt động cho ban điều hành 
Ban điều hành tổ chức hội thảo đánh giá 6 tháng và hàng năm và có báo cáo cho cơ quan tài 
trợ và Đại học Tây Nguyên 
Kết thúc dự án sẽ có đáng giá tác động từ các tư vấn, cơ quan bên ngoài và tổ chức hội thảo 
có sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng 


5.3 Quản lý tài chính 
Cơ quan tài trợ cấp kinh phí đến ban điều hành dự án thông qua đơn vị tư vấn là Bộ môn 
quản lý tài nguyên rừng - Đại học Tây Nguyên. Có một tài khoản riêng để chuyển ngân sách 
này vào. 
Ban điều hành dự án cấp kinh phí cho các bên liên quan, cộng đồng thực hiện theo kế hoạch 
đã duyệt  
Các bên liên quan và cộng đồng có báo cáo tài chính, chứng từ sau mỗi hoạt động kết thúc và 
trình ban điều hành dự án phê duyệt, nghiệm thu 
Ban điều hành tổng hợp và có quyết toán tài chính 6 tháng 1 lần với cơ quan tài trợ và báo 
cáo cho Đại học Tây Nguyên 


6 Nguy cơ và biện pháp phòng ngừa 
Để đạt được các kết quả mong đợi và các mục tiêu của dự án, một số giả định đã được xác 
định trong khung logic, ngoài ra cũng cần quan tâm đến một số nguy cơ gây cản trở cho tiến 
trình thực hiện dự án là: 
- Sự chồng chép, trùng lắp giữa các hoạt động sử dụng đất, rừng của các chương trình phát 


triển nông thôn trong lưu vực gây trở ngại cho việc hoạch định một kế hoạch quản lý lưu 
vực dựa vào cộng đồng 


- Mâu thuẫn trong mục tiêu kinh tế trước mắt với sự quản lý bền vững đầu nguồn 
- Sự cam kết tham gia của các bên liên quan không được bảo đảm dẫn đến khó khăn trong 


việc lan rộng các phương pháp tiếp cận và lồng ghép vào trongg hệ thống quản lý đất đai 
hiện hành 


 
Các biện pháp phòng ngừa: 
- Có sự thống nhất và rõ ràng của tiến trình dự án với lãnh đạo địa phương cấp huyện, xã để 


có thể phối hợp, điều phối các chương trình hoạt động của địa phương với dự án. 
- Các giải pháp cải tiến canh tác, quản lý lưu vực được thực hiện dựa vào đánh giá nhu cầu 


và năng lực, nguồn lực cộng đồng, và được tiến hành theo từng bước thích hợp thoả mãn 
cả về phòng hộ và hỗ trợ cải thiện đời sống cộng đồng 


- Các bên liên quan được thu hút tham gia theo đúng chức năng của cơ quan họ, đồng thời 
luôn bảo đảm cơ chế rõ ràng, cung cấp thông tin đầy đủ cho các bên liên quan để họ biết 
rõ tiến trình diễn ra. 





