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Các khía cạnh kinh tế- xã hội trong 
xung đột quản lý và sử dụng rừng ở 

Tây Bắc Việt Nam  



Xung đột tài nguyên rừng ở Phù Yên 

Cấp vùng: gia tăng đột biến thành phần 

xã hội và tộc người tham gia khai thác 

gỗ  ở khu vực rừng đặc dụng và mức 

độ “bạo lực”.  

Cấp thôn/bản: mâu thuẫn giữa các gia 

đình trong quản lý và sử dụng các khu 

‘đất trống, đồi trọc”. 

 



Sinh thái chính trị về xung đột tài 
nguyên 

Không hiểu gốc rễ xung đột tài nguyên và 

suy thoái môi trường nếu không quan tâm 

đến bối cảnh kinh tế- văn hoá và xã hội ở 

ngoài phạm vi của địa phương 

Xung đột xã hội về tài nguyên = xung đột 

về quyền lợi vật chất + xung đột liên quan 

đến ý nghĩa của tài nguyên. 
 



Xung đột ở Phù Yên 

Thay đổi thể chế quản lý, sử dụng tài 

nguyên dẫn đến xung đột về quyền 

trong quản lý, sử dụng 

Chuyển đổi ý nghĩa của tự nhiên (rừng) 

thành hàng hóa và chuyển đổi hệ thống 

kinh tế truyền thống sau 1986 làm gia 

tăng xung đột 



Quan hệ xã hôi về quản lý tài nguyên < 1954 

Tài nguyên thuộc phìa Thái 

Rừng có ý nghĩa kinh tế và tâm linh 

Quản lý và sử dụng (quyền) theo luật 

tục Thái (gia đình & cộng đồng) 



Sau 1954 

Rừng ‘đặc dụng” và “phòng hộ” (nhà 

nước quản lý) 

Rừng ‘sản xuất’ & ‘đất trống đồi trọc’: 

chia cho các hộ gia đình cá thể 



Rừng “phòng hộ” & “đặc dụng” 

‘Vô chủ’ do kiểm lâm không đủ khả 

năng và quyền ‘hợp pháp’ để bảo vệ 

rừng trong khi người dân địa không có 

quyền bảo vệ vì rừng là tài sản của NN 



Quyền theo luật tục VS. Quyền theo luật nhà nước 

Quyền theo luật tục vs. quyền theo luật nhà 

nước 

“Bây giờ đài báo gọi chúng tôi là lâm tặc và 

chúng tôi cũng tự gọi chúng tôi là lâm tặc. 

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là lâm tặc con. Còn 

đại ca của lâm tặc là những người từ nơi 

khác đến, trong đó có cả kiểm lâm”  

 



Quyền theo luật tục VS. Quyền theo luật nhà nước 

“Trước đây, khi người Mông, người Mường 

săn được thú lớn như hưu, hổ, gấu, lợn rừng, 

họ phải nộp cho phìa những phần ngon nhất 

vì tài nguyên rừng ở đây thuộc quyền quản lý 

của phìa Thái. Hiện nay, người Mường, 

Mông, Kinh từ nơi khác đều vào rừng lấy pơ 

mu. Tại sao người Thái lại không được đi 

lấy?” 



Thay đổi ý nghĩa tự nhiên và sinh kế sau 

1986 

 Người dân: Rừng = “VÀNG” 

 Nhà nước: Rừng đặc dụng + Phòng hộ 

= đa dạng sinh học và bảo vệ môi 

trường 

 

z  

	



“Đất trống đồi trọc” 

Tư nhân hóa dẫn đến sự  bất bình đẳng 

trong tiếp cận tài nguyên vì ‘đất trống đồi 

trọc’ có giá trị kinh tế cao 

Xung đột giữa người dân trong cùng một 

bản do mâu thuẫn về quyền (quy định bởi 

luật tục vs. quy định bởi luật nhà nước) 

Xung đột giữa người dân các làng 



Kết luận 

 Thay đổi thể chế quản lý dẫn đến rừng “vô chủ” vì dân 
địa phương và người ngoài đều không còn phải theo 
luật tục trong khi kiểm lâm không có khả năng và 
tính ‘hợp pháp’ để bảo vệ 

 Rừng thành sản phẩm hàng hoá có giá trị cao sau 
1986 + sinh kế cần tiền làm cho người dân vi phạm 
luật tục lẫn luật nhà nước 

 Ẩn sâu là sự xung đột về quyền lợi vật chất + xung đột 
về ý nghĩa + xung đột về quyền  


